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Amnon Portugaly                                                      אמנון פורטוגלי.    

Email: alefp7@gmail.com    Tel: 08-9404898 טל:      Cell: 054-63089 29נייד:   
 

 
 עם חברת החשמלהטבעי בקר המדינה וחוזה הגז מ

 2017מאי,  23 
 

של הטבעי עמודים על הסכם הגז  44, כתב מבקר המדינה דוח מקיף בן 1 2017במסגרת הדוח השנתי לשנת 

חברת החשמל.  הדוח עוסק בתהליך גיבוש הסכם הגז, לרבות מחיר הגז בהסכם, הכנת התחזיות ששימשו 

וטיפול רשות החשמל, רשות ההגבלים העיסקיים ומשרדי האוצר והאנרגיה  לקביעת הכמויות הנדרשות

 . הגז בהסכם

 

חוזה הגז עם חברת החשמל היה הגדול שנחתם אי פעם במשק. הוא נהפך לחוזה העוגן של מאגר תמר שעל 

נחתם החוזה . דלק, ישראמקו ודור אלון את המימון לצורך הפיתוח ,במאגרהישראליות בסיסו גייסו השותפות 

ללא אפשרות להשתחרר ממנו, או לצמצם את כמויות הגז שעליהן סוכם , שנים 15לתקופה של  2012במארס 

  .מיליארד דולר 23.7-ל 18.5של ההסכם הוערך בעת החתימה בהיקף כספי של כספי ההיקף הבין הצדדים. 

 

כן הדוח אינו מתייחס . ל2012משרד מבקר המדינה בחר להתמקד בתהליך גיבוש הסכם הגז שנחתם במארס 

נציין שהפגמים   .2015למתווה הגז ולאפשרות לתקן את הפגמים בהסכם הגז בעת דיוני מתווה הגז במהלך 

 .2בהסכם הגז, שאת חלקם ציין המבקר, צוינו ע"י המבקרים של ההסכם ומתווה הגז בשנים אלו 

 

 סיכמה היטב את הדוח:  3למאי 17-קרן נויבך בתוכנית 'סדר יום' ב

'עכשיו זה רשמי ועם חותמת של מבקר המדינה. חמש שנים אחרי חתימת ההסכם לאספקת גז טבעי בין 

חברת החשמל לשותפות תמר, קובע המבקר כי מדובר באחד המחדלים היקרים ביותר אם לא הגדול ביותר 

הכיס של כולנו, מיליארדי שקלים, מיליארד שקל לשנה. כסף שמגיע מ 8 -זה יעלה לנו כ 2028בתולדותינו. עד 

 שכל אחד ואחד מאיתנו משלם מדי חודש דרך חשבון החשמל.

]בחשבון פשוט על 'הצד האחורי של המעטפה', המחיר שחברת החשמל וחברות אחרות במשק משלמות 

דולר ליחידה, שאפשר היה  4.5עד  4 -דולר ליחידת גז מהמחיר של כ 1.5ותשלמנה, הינו גבוה בלפחות 

מיליון דולר )לפחות(  500 -ר הגז המונופוליסטי הגבוה שגובה שותפות תמר משמעותו כלהשיג בהסכם.  מחי

 25 -מיליארד דולר, כ 7.5עד  7 -סכום של כזה מצטבר ל 2018שנים עד  15הוצאה שנתית עודפת.  במהלך 

 מיליארד שקל, שמבקר המדינה ציין בדוח[. 8מיליארד שקל , פי שלשה ויותר מהסכום של   30עד 

 

מרקר, שאול אמסטרדמסקי בכלכליסט ואחרים( על המחיר -אלי בדה-בות דובר )קבוצת מאבק הגז, אבי ברר

המופקע שמשלמת חברת החשמל למאגר תמר ועל הסכם מאוד מאוד בעייתי שנחתם בצל משבר הגז ופיצוץ 

 הצינור שהוביל גז ממצריים. עכשיו מבקר המדינה מאשר את הביקורת.

 

המחדל הזה מטיל המבקר על מנהלי חברת החשמל. הם הסכימו בקלות רבה מדי  את מירב האחריות על

למחיר גז מנופח ולמנגנון הצמדה שרירותי שלא היה כמותו, ולרכישת כמות גז גדולה מדי.  חשוב גם לציין כי 

 משרד האוצר ומשרד האנרגיה ידעו בזמן אמת מה קורה, אבל לא עשו כלום, לא שמרו על האינטרסים שלנו.

-ו 2021-המבקר ממליץ  בעניין זה, לפעול להורדת מחירי הגז בשני המועדים שאפשר לעשות לפי החוזה ב

2024  '. 
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להלן מספר הערות לפרק הסכם הגז של חברת החשמל  בדוח המבקר.  לפני זה הסבר קצר על משק הגז 
החשמל, כפי שכתב  ליאור  בישראל ועל התנאים וההתפתחויות בארץ בעת הדיונים על הסכם הגז של חברת

 : 4גוטמן בכלכליסט 
 

התגלה מאגר "תמר",  2009"גז טבעי הוא דלק נקי לשימוש, בוודאי בהשוואה לפחם או סולר. בינואר 

שנה, עם  15-ובדצמבר של אותה שנה חתמו חברת החשמל ושותפות הגז על מזכר הבנות לרכישת גז ל

דולר והצמדה למחיר חבית הנפט,  4.5-ר הבסיס אז היה כמיליארד מ"ק, עם מחי 2.7-כמות שנתית של כ

 .הצמדה מקובלת בעולם לחוזים מסוג זה

אישרה הכנסת את "חוק ששינסקי" שהוביל שר האוצר דאז יובל שטייניץ, שהעלה את תקבולי  2011בתחילת 

ר מובארק . סמוך לאישור החוק, משט62%-לכ 37%-המדינה )שילוב של תמלוג, מס חברות והיטל חדש( מכ

 40%-והחזיקה כ 2008הופל ב"אביב העמים הערבי", אספקת הגז המצרית לישראל )שהחלה באמצע 

 מהביקוש( נעלמה, ונולד מונופול חדש במשק הוא מאגר "תמר". 

שנה אבל הוא כבר כלל מחיר בסיס של  15-, עדיין היה ל2012החוזה הסופי שנחתם בין הצדדים, באמצע 

והשני  (CPI) נרגיה ושתי הצמדות מוזרות: הראשונה למדד המחירים לצרכן האמריקאידולר ליחידת א 5.042

 , ומשם קיזוז של אחוז בכל שנה עד לסופו."2021תוספת אחוז בכל שנת חוזה ועד 

 

 

 מחיר הגז והעלות למדינה. 

 המבקר מציין בין הליקויים העיקריים שמצא בביקורת כי: 

בוה יותר....בין תנאי הסכם תמר לתנאים שסוכמו במכתב הכוונות ישנם "תנאי הסכם תמר משקפים מחיר גז ג

 מיליארד דולר".  1.5 – 0.82 -פערים מהותיים המערכים ע"י משרד מבקר המדינה בכ

 

יכול לשמש נקודת ייחוס למחיר ה"ראוי"  2009המבקר כותב כי "המחיר הנגזר ממכתב הכוונות משנת 

ומתן בין מוכר לקונה מרצון עוד בטרם הפכה שותפות תמר למונופול",  בעסקת תמר, מכיון שהוא נקבע במשא

, אלא עוסק בעיקר בהצמדת מחיר הגז למדד המחירים לצרכן בארה"ב אינו ממשיך לדון במחיר הגזאבל 

להצמדה, למרות שמחיר הגז הוא הסיבה העיקרית לעלויות הגבוהות  1%והפחתת  1%ולמנגנון תוספת 

 .לחברת החשמל ולציבור

 

דוויק' ערב -המבקר לא התייחס לחוות הדעת שהזמינה רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה  מחברת 'הלוי

דולר ליחידה מגיעים ל  3.5במחיר גז של ו,  דולר ליחידה 3-אישור החוזה, לפיה מחיר הגז היה אמור להיות כ

דורון אהרן אז כלכלן מינהל המבקר לא התייחס גם להתראה של   5.30%-שיעורי תשואה גבוהים מאוד של כ

 .6מיליארד שקל על כתפי ציבור צרכני החשמל  30החשמל במשרד האנרגיה, מפני העמסת נטל מיותר של 

העסקיים  ההגבלים  ברשות   המבקר גם לא התייחס להערכות החברה לישראל כפי שנמסרו בתרשומת פגישה

 2015.7בינואר  

לבין תמר   EMGכמות של החברה לישראל עשינו השוואה בין הייתה קיימת. כל ה EMG -כש 2010"בשנת 

וכל ספק היה חפץ שכל הכמות תהייה אצלו. הכמות מייצגת את התוצאות המיטביות שניתן היה להשיג 

 לצורך העניין מתמר. –$ ליחידת גז משניהם  4.25במו"מ. בסופו של דבר הגענו למחיר בערך של  

סקי וזה טרף את כל הקלפים ותמר הודיעה שלאור התוצאות היא אחר כך התפרסמו תוצאות ועדת ששינ

מעכבת את ההסכמות ומה שסוכם נעמוד מאחריו ואחרי זה חזרנו לשולחן המו"מ כשהם היו לבד בשוק ועמדנו 

 $ ושורה של תנאים שתראו במו"מ."  5.6בפני מצב שמחיר הגז הוא 

 

 8על התפתחות מחירי הגז בישראל 

                                                           
4
  https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3713259,00.html 

5
  http://www.themarker.com/dynamo/1.1712575 

6
  http://www.themarker.com/dynamo/1.1730976 

7
  https://tinyurl.com/zhz6q5t 

8
  http://energynews.co.il/?p=20353 

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3713259,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3713259,00.html
http://www.themarker.com/dynamo/1.1712575
http://www.themarker.com/dynamo/1.1712575
http://www.themarker.com/dynamo/1.1730976
http://www.themarker.com/dynamo/1.1730976
https://tinyurl.com/zhz6q5t
https://tinyurl.com/zhz6q5t
http://energynews.co.il/?p=20353
http://energynews.co.il/?p=20353


3 
 

הדוחות הכספיים של שותפי תמר מורים על  ובהערכות למחירי הגז. לעסוק בתחשיביםחייבים אבל לא 

 הגז בתמר.   הבוננזה הכספית שיש להם כתוצאה ממחיר

 הזדמנות אדירהמצוטט יו"ר ומנכ"ל החברה, דיוויד סטובר: "יש לנו , 2016שנת נובל אנרגי לשל דוח ב

דולר ליחידת  5.27של ממוצע נובל מכרה בישראל יחידת גז במחיר  2016-בפרויקט לוויתן לחופי ישראל". ב

 5.8 -כ 2016-מל שלמה בהחשברת ח  דולר ליחידת חום. 2.47בעוד שהמחיר שקיבלה בארה"ב היה גז, 

 ב. "שניים מהמחיר שנובל קבלה בארה, יותר מפי דולר ליחידת גז

 

של דלק . לפי התוצאות 2016-מיליארד דולר במעט יותר משותפות תמר הרוויחה , ישראמקולפי הדוחות של 

  . 2017גם בשנת  מיליארד דולרכ , שותפות תמר תרוויח2017לרבעון הראשון של קידוחים ואבנר 

 .רד דולרמיליא 1.9 –מהכנסות הצפויות במהלך השנה  53%-הרווח הצפוי מגלם שולי רווח גבוהים, כ

 

קר המדינה, העלות הנוספת לחברת החשמל ולאזרחים עקב כשלי החוזה בחמש עשרה לפי חישובי משרד מב

 מיליארד שקל(. זאת, מבלי 8.3-7.2מיליארד דולר ) 2.3-2, נאמדת בסכום מצטבר של 2028השנים עד 

עלויות משקיות הביא בחשבון את ההשפעות החיצוניות של הסכם חברת החשמל על יתר חוזי הגז במשק ול

  .יקפן עשוי להיות כפולעקיפות שה

נעוצות בארבעה כשלים עיקריים בחוזה הגז הענקי: מחיר גז ההסיבות לנזק הישיר לציבור מציין את המבקר 

וכן הקלות שאישרה חברת החשמל למונופול  –מנופח, מנגנון הצמדה שרירותי, כמות גז גדולה מדי שנרכשה 

  .הגז ביחס לתנאי החוזה

 

, המחיר שחברת בחשבון פשוט על 'הצד האחורי של המעטפה'בחישוב כשלי החוזה.  שהמבקר טועהאלא 

 4 -דולר ליחידת גז מהמחיר של כ 1.5החשמל וחברות אחרות במשק משלמות ותשלמנה, הינו גבוה בלפחות 

דולר ליחידה, שאפשר היה להשיג בהסכם.  מחיר הגז המונופוליסטי הגבוה שגובה שותפות תמר  4.5עד 

זה  ,2018עד של החוזה, שנים ה 15מיליון דולר )לפחות( הוצאה שנתית עודפת.  במהלך  500 -משמעותו כ

 8מיליארד שקל , פי שלשה ויותר מהסכום של   30עד  25 -מיליארד דולר, כ 7.5עד  7 -סכום של כמצטבר ל

 מיליארד שקל, שמבקר המדינה ציין בדוח.

 

 

 .למדד המחירים לצרכן בארה"ב הצמדת מחיר הגז

 העיקריים שמצא בביקורת כי: בין הליקויים המבקר מקדיש חלק ניכר מהביקורת לעניין ההצמדה ומציין 

נוסחת ההצמדה של מחיר הגז בהסכם תמר כוללת רכיב תוספתי שאינו מופיע ברוב הסכמי הגז שערכה "

 2019בשנה למדד המחירים לצרכן בארה"ב עד  1%השותפות עם לקוחותיה האחרים. הרכיב כולל הוספת 

ה מקזזת את התוספות מהשנים , אך ההפחתה אינ2028 – 2020בשנה ממדד זה בשנים  1%והפחתת 

 מיליון דולר". 640 – 370הראשונות במלואן. רכיב זה אינו מאוזן ומשקף עלויות עודפות בהיקף מצטבר של 

 

 :המבקר פורס בדוח את תהליך המשא ומתן לקראת חתימת ההסכם

כוונות הכתב במ. 2009לדצמבר  13-המסמך הראשון היה מכתב כוונות לא מחייב בין הצדדים שנחתם ב

הכוללת הצמדה לסל דלקים, כמו בהסכמים קודמים שחתמה חברת החשמל וכנהוג  ה נוסחת תמחור נקבע

 (.  mmbtu) ליחידת חוםדולרים  4מחיר רצפה לגז של בהסכמי גז ארוכי טווח. נוסחת תמחור הגז כללה 

אשר נוסחת המחיר , כ2010לאוקטובר  20-גיבשו הצדדים שמונה טיוטות הסכם, האחרונה ב 2010במהלך 

 2010. בתחילת נובמבר 2009שנכללה בטיוטות היתה הנוסחה שגובשה במכתב הכוונות המקורי משנת 

-ניתקו נציגי השותפות את המגעים עם חברת החשמל בסמוך לפירסום טיוטת הביניים של ועדת ששינסקי ב

 .  2010לנובמבר  15

, 2011לאוגוסט  21-יוטת ההסכם התשיעית מהחידשו הצדדים את המגעים ביניהם ובט 2011בפברואר 

הטיוטה הראשונה שגובשה לאחר הפסקת המשא ומתן, חלו שינויים משמעותיים בתנאי ההסכם. שינויים אלו 

במקום  למדד המחירים לצרכן בארה"בכללו בין היתר נוסחה חדשה למחיר הגז, ובה מחיר בסיס המוצמד 

שונתה  2011לאוקטובר  12-עשרה מ-יוטת ההסכם האחתבט נוסחת התמחור שסוכמה במכתב הכוונות.

 2019בכל שנה עד לשנת  1%נוסחת ההצמדה פעם נוספת, ונקבע שלהצמדה למדד המחירים בארה"ב יוסף 

 בכל שנה. 1%יופחת  2020ומשנת 
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ליולי הוא נכנס לתוקף לאחר  25-נחתם ההסכם בין חברת החשמל לשותפות תמר, וב 2012למארס  14-ב

 אישור המאסדרים הנדרש.שהתקבל 

 

נראה לי שהמבקר וכן חלק מהמגיבים לדוח המבקר, מתעלמים או ממעיטים מחשיבות פיצוצי צינור הגז  

שהוליך גז ממצריים לישראל )ולירדן(. פיצוצים אלו והפסקת הזרמת הגז ממצריים לישראל, הפכו את תמר 

 .  למונופול ואיפשרו לתשובה ואנשיו לדרוש מחירי גז גבוהים

 

התרחש הפיצוץ הראשון בצנרת הגז שמובילה ממצרים לישראל, וכעשרה חודשים לאחר  2011לפברואר  5-ב

ז , הודיעה חברת הג2012באפריל  .מכן, אחרי סדרת פיצוצים נוספים, הופסקה למעשה הזרמת הגז ממצריים

ודעה סתמה את הגולל הה   9.על ביטול הסכם אספקת הגז הטבעי לישראל  (EGAS) משלתית של מצריםהז 

 .על התקוות להזרמה מחודשת של הגז בין המדינות

 .למונופול –בעקבות הפסקת הזרמת הגז ממצרים הפכה שותפות "תמר" לספק הגז היחיד בישראל 

כשבוע אחרי הפיצוץ הראשון בצינור שסיפק גז   .שותפות תמר פעלה מייד לניצול כוחה המונופוליסטי

דיונים על אישור חוק ששינסקי בכנסת(, פתחו השותפים ב'תמר' במהלך לשינוי הטבעי ממצרים, )ולפני ה

ובו   השותפות שיגרה מכתב לחברת החשמל .התנאים שעליהם סיכמו למכירת הגז מהמאגר לחברת החשמל

. אחרי מספר 10בקשה לקיום דיון בתנאי עסקת הגז שעליה סיכמו הצדדים באופן עקרוני כשנה קודם לכן

דולר  4.5 -4ר כי השותפות דורשות לייקר את מחיר הגז שעליו סוכם בהסכם העקרונות מ שבועות התבר

   11.דולר ליחידת גז 6.5-6ליחידת גז, ל 

 

דולרים ליחידת חום,  5.04בחוזה הסופי הסכימה חברת החשמל לשלם מחיר בסיס של המבקר לא כותב כי 

עומדת על התנאים במכתב הכוונות. היתה  חברת החשמל, אם דולרים ליחידת חום 4-מחיר של כלעומת 

 בעוד שיצרני החשמל הפרטי,   12דולרים ליחידת חום 5.91משלמת היום מחיר גז של  ת החשמל חבר

 .דולרים ליחידת חום 4.7משלמים מחיר של  ולקוחות אחרים,

 

 

 למנגנון ההצמדה החריג ותהאחראי

ותיר ללא מענה את השאלה מי הגה את מודל למרות ההשלכות הקשות של שיטת ההצמדה, דו"ח הביקורת ה

ההצמדה, מהיכן צמח הרעיון לנתק את מחיר הגז מההצמדה למחיר הנפט, כפי שהיה אז מקובל בכל העולם 

 . ולייצוא ת גז למפעלי התעשייה בישראלקתמר לאספ הסכמים של. הצמדה למחיר הנפט נמצאת בובישראל

 

, 2015לינואר  4-מצביע במכתב ששיגר אל ראש הממשלה, ב אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי,

 רשות לדרישת בהתאם האמריקאי לצרכן המחירים למדד הוצמד . "המחיר13על האחראים למנגנון ההצמדה 

 הצמדה החשמל קבעו חברת עם כוונות במכתב אשר תמר, בעלי של לדעתם ובניגוד האוצר החשמל ומשרד

 גם וכתוצאה הגז מחיר של סיכוני התנודתיות את להקטין מנת על עת הבאות התקבלה ההחלטה נפט.  למחיר

 שדרשו זאת. החשמל. וורשבסקי לא מספר לנו מי הם אנשי האוצר ורשות החשמל תעריף של

 

הוא שאחראי למנגנון משרד האוצר ב סגן הממונה על התקציביםלמיטב ידיעתי שאול מרידור, שהיה אז 

 4מישיבת ועדת הכלכלה,   906פרוטוקול מס' בבדבריו ויש לזה סימוכין  ההצמדה למדד המחירים בארה"ב, 

 14 2012ביולי 

היה מנגנון  ,2009מסוף , בין חברת חשמל לבין שותפי "תמר" LOI -'מכתב הכוונות' ב  מפרוטוקול הישיבה:

הצמדה לאספקת נפט, ב  הצמדה ומנגנון קביעת מחיר הדומים לכל ההסכמים ההיסטוריים של חברת חשמל

                                                           
9
  http://www.themarker.com/dynamo/1.1691580 

10
  http://www.haaretz.co.il/misc/1.1161895 

11
  http://www.blacklabor.org/?p=55943 

12
  http://www.themarker.com/dynamo/1.4091616 

13
  https://www.slideshare.net/tashtiot/ss-43213921?from_action=save 

14
  http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-07-04.rtf 
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http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-07-04.rtf
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/kalkala/2012-07-04.rtf
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שונה מהצמדה למחירי  , מנגנון ההצמדה שנבחר בהסכם שנחתם. לנפט או תוצרי זיקוק שלו 75%של כמעט 

 .בשמונה השנים הראשונות  1%+  הדלקים, והוא הצמדה למדד אמריקאי 

 

 :2012ליולי  4-ת הכלכלה מהועדישיבת לדברי שאול מרידורב

ים לצרכן ישראלי, אמריקני....היא שאלה אם אתה מדד מחיר –"השאלה אם לבחור בנפט או למשל במדד 

כתוצאה ממשהו  110-דולר, אחר כך לרדת ל 150-רוצה להיות במדד מאוד וולטילי, כזה שיכול לעלות ל

כתוצאה ממשהו בעירק וכו'........כשאתה מדבר למשל על צרכנים, אז כן יכול  200-באיראן, אחר כך לעלות ל

, אחר כך עלייה של 5%בחשמל, אחר כך ירידה של  10%מסוימת עלייה של  להיות לך רצון לא לראות בשנה

. זה לא דבר תמיד טוב לצרכני החשמל, גם אם בסוף התוצאה היא אותה 7%אחר כך ירידה של  12%

שנה, והמחיר הוא אותה עלייה, יש הבדל גדול בין עלייה  15תוצאה. גם אם אתה משווה מקום היום לעוד 

 ....ה וקשורה לאיכות החיים למשל. המדד משקף בסוף איכות חיים.שהיא מדודה, מתונ

סוף השאלה למה בכלל מחיר הגז צריך להיות צמוד היא שאלה שצריך לשאול. זה שהוא צמוד היום לנפט כי ב

הוא חליפי זה נורא מעניין, אבל הרי עלויות ההפקה של הגז, כל הסביבה המשקית של מי שצורך את הגז, 

 ..... ין נפט הוא מקרי.הקשר בינו וב

ההסכם שאושר פה הוא הסכם שצמוד למדד. אני חושב שההחלטה פה היא בסדר, היא סבירה לחלוטין. אני 

שנה לספר לך מה היה, אבל כל אחד מאתנו יכול להניח  15לא יודע להגיד שהיא יותר טובה, אני אדע עוד 

 ". ....הנחות לגבי מדד המחירים אל מול מדד הנפט

 

 אול אמסטרדמסקי מצביע על שאול מרידור כאשר הוא מסביר את מנגנון ההצמדה החריג, בראיון עם גם ש

 . 15קרן נויבך 

לדברי אמסטרדמסקי:  'מי האשמים פה?, זה נעשה בחסות הרגולטורים, למיטב ידיעתו של אמסטרדמסקי, 

לביטול ההצמדה לנפט  היו אלה נציגי משרד האוצר ברשות החשמל שאול מרידור ואודי אדירי, שדחפו

ולהצמדה המוזרה הזו למדד המחירים בארה"ב. בשיחות הם אמרו שלא רצו מחיר חשמל תנודתיים מדי אם 

 הוא צמוד לנפט'.  

מרידור בועדת הכלכלה, ואת דברי וורשבסקי, מנהל רשות דברים אלו של אמסטרדמסקי תואמים את דברי 

 .  2015הגז הטבעי, במכתב  מינואר 

 

'אף אחד לא יכול היה לחזות   מגן על ההצמדה למדד המחירים בארה"ב ואומר:מרידור ,  סטרדמסקילפי אמ

 '. באותו הזמן זו היתה החלטה מבוקשת שמחיר הנפט יצלול לשפל לאן שהוא צלל. 

 

אלא שהסבר זה של שאול מרידור אינו נכון, גרוע מזה, הוא מורה שלמרידור לא הייה מושג מה התרחש 

 פט והגז בשנים אלו ומה צפוי היה להיות בשנים הבאות. בעולם הנ

 בניגוד לדברי  מרידור היו מומחים, ונכתבו מאמרים שצפו שמחיר הנפט יצלול לשפל לאן שהוא צלל. 

 

במקום נוסחת  למדד המחירים לצרכן בארה"בחדשה למחיר הגז, ובה מחיר בסיס המוצמד הנוסחה אזכיר שה

.  2011לאוגוסט  21-בטיוטת ההסכם התשיעית מה, הופיעה לראשונה ותהתמחור שסוכמה במכתב הכוונ

 .  2012ההסכם עם חברת החשמל נחתם במארס 

ולבטח עד לחתימת ההסכם,  היו ידיעות מוצקות ומאמרים  2010שנה קודם לכן, בתחילת יותר מ

לה במחירי תחזיות שהיא תוביל לירידה תלועם בעיתונות המקצועית על מהפכת הפרקינג בארה"ב, 

 הנפט, תחזיות שהתגשמו. 

ההצמדה לנפט  לבטל אתאלו היו צריכות, חייבות, להביא את נציגי האוצר שלא לדרוש ותחזיות ידיעות 

 הצמיד את מחיר הגז למדד המחירים בארה"ב.  אלא שלא כך היה, ואנו משלמים את המחיר.במום זה לו

 

  ,לת ישראלממשהמייעצת גם ל IHS CERA , בין השאר מחברת היעוץ הגדולה לדוגמה מספר מאמרים מחול

 .ראלומאמרים שפרסמתי ביש

 

                                                           
15

  http://www.kan.org.il/Radio/program.aspx/?progId=1142 
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IHS CERA: Shale Gas can be a “Game Changer” for North America’s Energy Future. 

March 10, 2010 16  

 

Shale gas could supply 100 years of consumption. March 10, 2010  17  

An IHS CERA Special Report. Fueling North America’s Energy Future 2010   18  

 

ENERGY VISION UPDATE 2011 A New Era for Gas   19 

The Shale Gas Shock 2011 20 

 

Could Shale Gas Reignite the U.S. Economy? Vast unlocked reserves of shale gas 

could reignite the U.S. economy. 21     

 

Shale Boom in Texas Could Increase U.S. Oil Output   MAY 27, 2011 22 

 

Read Aubrey McClendon's keynote from the 2011 Shale Gas Insight Conference in 

Philadelphia September 11, 2011 23 

 

 24 26.05.11מהפיכת האנרגיה העולמית  –הפקת גז מפצלי גז 

 

 25 12.06.11מהפכת פצלי הנפט בעולם האנרגיה 

 

 26 22.06.11תגובה לביקורות  -מהפכת האנרגיה העולמית

 

 27 30/06/2011מהפכת פצלי הגז והנפט ממש פה 

 

 

 2012 – 2011על ההסכם בשנים  מאזן הכוחות בעת המשא ומתן

לזרום. אבל לשותפי  היתה כל חלופה לגז אלא סולר יקר ומזהם, עד שהגז מתמר החל  לחברת החשמל לא

בנוסף, הם כבר   תמר היתה בעייה עוד יותר גדולה, לא היה להם למי למכור את הגז, אלא לחברת החשמל.

לפני חתימת ההסכם עם חברת החשמל, החליטו ובהמשך, עוד מיליון דולר בקידוח הראשון.  150סיכנו 

, מיליארד 3, בהיקף של (או מכספם במקרה של נובל)לקחו הלוואות מהבנקים השקיע בפיתוח תמר, ל

 . את מערכת ההפקה וכו', הזמינו את הפלטפורמה, את הצינורות. והשקיעו כבר חלק ניכר מהכסף

   לפתח את השדה.שלש  –תיים , זה לוקח יותר משנ2013נזכור שתמר החלה באספקת בגז בסוף מרץ 

                                                           
16

  http://news.ihsmarkit.com/press-release/energy-power/ihs-cera-shale-gas-can-be-game-changer-north-
americas-energy-future 
17

 http://www.reuters.com/article/us-ceraweek-shale-gas-idUSTRE62940520100310 
18

 http://www.laredoenergy.com/sites/default/files/resources_fuelingnorthamericasenergyfuture_0.pdf 
19

  http://www3.weforum.org/docs/WEF_EN_EnergyVision_NewGasEra_2011.pdf 
20

  http://www.marcellus.psu.edu/resources/PDFs/shalegas_GWPF.pdf 
21

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-11-03/could-shale-gas-reignite-the-u-dot-s-dot-
economy      
22

  http://www.nytimes.com/2011/05/28/business/energy-environment/28shale.html 
23

  https://www.facebook.com/notes/chesapeake-energy-corporation/read-aubrey-mcclendons-keynote-
from-the-2011-shale-gas-insight-conference-in-phi/10150377352552565/ 
24

 http://www.blacklabor.org/?p=33190 
25
 http://www.blacklabor.org/?p=33628 

26
 http://www.blacklabor.org/?p=34061 

27
 http://www.bizportal.co.il/general/news/article/276832 
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 כמו במקרה של מאגר זוהר, זה קרה מכיוון שהייה ברור לכולם, כולל לבנקים המלווים שיש קונה לגז כל

   ., ובהבדל מאפרודיטה בקפריסיןבמצריים

 

את יחסי הכוחות בין הצדדים בחן יועץ חיצוני, מומחה לתורת המשחקים, ששכרה אז חברת החשמל. עמדת 

ונטען בה כי כוח המיקוח של חברת החשמל  – 2011וד ביולי היועץ הובאה לדיון בהנהלת חברת החשמל ע

שותפות הגז  חלק מההשקעות שלשבמשא ומתן עשוי להיות דווקא גדול מזה של שותפות הגז. זאת, מכיוון 

  כבר נעשו.

 

"שותפות הגז הוסיפה כי הכוח האמיתי במשא ומתן היה כל העת בידי  :חברות הגז למבקר ואכן כך השיבו

 .ל, שהיא לקוח עוגן, ובלעדיה לא היה אפשר לקבל את המימון שנדרש לפרויקט"חברת החשמ

 

"המחסור בגז מצרי, והעובדה שמאגר ים תטיס עמד חשבו בדיוק הפוך. לדבריהם  בחברת החשמל אלא ש

היוו גורם משמעותי בשינוי מאזן הכוחות שבין הצדדים, עם חיזוק כוחה המונופוליסטי של  -בפני התכלות 

  ."ות תמר כספקית גז בלעדיתשותפ

  

במאזן הכוח האובייקטיבי במשא ומתן היתרון בברור היה צריך להיות של חברת החשמל, אבל מסיבות כנראה 

פוליטיות הם אבדו או ויתרו על היתרון הזה. למעשה נשארה רק השאלה של המחיר וכאן חברת החשמל 

 והמדינה נכנעו.

 

 

 הורדת מחירי הגז

בחון בסמוך למועדי פתיחת המחיר שנקבעו בהסכם, ובהתאם לתוצאות לבניסוח עדין,  ,חרא בדו'וקהמבקר 

אזרחי  2021. אלא שעד 2024-, וב2021שנים בהבחינה, לפעול לתיקון ההסכם, 'לשינוי נוסחת תמחיר הגז' 

 מיליארד שקל מכיסם שיעברו  למונופול תמר בגין המחיר המופקע של הגז.  7 -המדינה ישלמו כ

 

לפתיחת הסכמי הגז במטרה להוריד את מחיר  מיידיתבקר היה צריך לקרוא או לחייב את הממשלה לפעול המ

דולר ליחידה. הממשלה יכולה לעשות זאת מכיוון שיש לה סמכות להטיל פיקוח על  4.5 – 3הגז לרמות של 

עם חברת החשמל מחיר הגז במשק, ובמיוחד, עכשיו לאחר שמבקר המדינה בדק ומצא כי מחיר הגז בהסכם 

 חשמל עודפות. בעלויותלציבור של מיליארדי שקלים להפסד עתק ויביא ביא מנופח, ומ

 

נמסר על  2015פתיחת חוזים ודיון מחדש על מחירי הגז היא פרקטיקה מוכרת בעולם. לדוגמא, בסוף דצמבר 

מיליון  7.5בהיקף של  LNGשנה לרכישת גז נוזלי  25-ל  לשינוי תנאי החוזהסיומו המוצלח של משא ומתן 

יבואן הגז הגדול ביותר של הודו. כתוצאה מכך  Petronetמקטאר לבין  RasGas( בין BCM 10 -טון לשנה )כ

תהייה ירידה של כמעט במחצית במחירים שהיבואן ההודי משלם. בנוסף, בהסכם המתוקן אין התחייבות 'קח 

היתה צריכה לשלם על לקיחת  Petronet -והחברה הקטארית ויתרה על הקנס ש Take or Payאו שלם'

 28 מיליארד דולר. 1.8 -לכ 2015פחות גז מהכמות שבחוזה, קנס שהגיע בשנת 

 

בניגוד לטיעונים המופרחים מצד מונופול הגז, מתווה הגז אינו אוסר על הטלת פיקוח וגם לא מונע דיון בהסכם 

עם חברת החשמל בנסיבות קיצון. לדוגמה, בנסיבות שבהן מבקר המדינה קובע כי ההסכם נחתם בהליך רווי 

  .כשלים, וכי מימושו יטיל על כיסי הציבור עלויות עודפות עצומות

 

 ק הדין בעתירות נגד מתווה הגז כתב ראש הרכב השופטים בבג"ץ, השופט אליקים רובינשטיין: בפס

"על גורמי המקצוע השונים לשקול את עמדתם בסוגיה באופן שוטף, ולקבוע האם ברצונם להמשיך את 

ל הפיקוח ]על מחיר הגז[  ובאיזו תצורה. זאת, מכוח חובתה של הרשות להפעיל באופן מתמיד את שיקו

 29 דעתה, תוך איזון כנדרש עם ההתחייבות אותה קיבלה עליה הממשלה והסתמכותם של צדדים שלישיים"

                                                           
28

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-31/rasgas-petronet-revise-lng-contract-to-lower-

indian-gas-prices 
29

 https://go.calcalist.co.il/pic/contralmanager/gas.pdf 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-31/rasgas-petronet-revise-lng-contract-to-lower-indian-gas-prices
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-31/rasgas-petronet-revise-lng-contract-to-lower-indian-gas-prices
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-31/rasgas-petronet-revise-lng-contract-to-lower-indian-gas-prices
https://go.calcalist.co.il/pic/contralmanager/gas.pdf
https://go.calcalist.co.il/pic/contralmanager/gas.pdf
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 : 2010לאוגוסט  22 -ושופטת בית המשפט העליון אילה פרוקצ'יה בפסיקת בית המשפט העליון מה

חובה ציבורית  "ככלל, יש לכבד התחייבות חוזית, והדבר חל גם על רשות שלטונית. אלא שעל רשות כזו חלה

להשתחרר מהסכם כאשר צרכי ציבור חיוניים מחייבים זאת........ הלכת ההשתחררות מוחלת כתנאי מכללא 

 30  בחוזה שלטוני."

 

בעוד , בארץמונופוליסטיים המופרזים אלא שמשרד האנרגיה טומן את ראשו בחול ומתעלם ממחירי הגז ה

שכן בכירי המשרד הם שבשלו לנו את הדייסה הזו, את מחירי לא פלא,  שמחירי הגז והאנרגיה בעולם צונחים. 

 הגז הגבוהים ואת הפיאסקו הקטסטרופלי של הצמדת מחירי הגז למדד.

 

והממשלה יכולה וצריכה לפעול לפתיחת החוזה ולהורדת חייבים לפקח ולהוריד את מחירי הגז הטבעי, 

בה להתערב במחיר הגז הטבעי הישראלי .  למדינה יש זכות וחומחיר הגז הטבעי לחברת החשמל בישראל

בהגנה על האינטרס יש תפקיד מדינה לאבל  כאשר טובת הציבור דורשת זאת. ,ולהגן על האינטרס הציבורי

מתערבת בהרבה מקרים בקביעת המחירים כולל שינוי מחירי שנקבע ורשויות שלטוניות והממשלה הציבורי, 

   בחוזה חתום, כאשר טובת הציבור דורשת זאת. 

 

 הערות נוספות לדוח המבקר.

 

את האחריות לאוזלת היד הטיל מבקר המדינה על הממשלה, שנמנעה מלהכתיב מדיניות ברורה בשוק הגז 

 .ויצרה אי ודאות שהקשתה על כלל הצדדים לעסקה

 רורה בשוק האנרגיה בישראלבלמיטב ידיעתי, עד היום אין תוכנית אב ומדיניות 

 

לעצור את .  נראה שהמבקר בחר למתווה הגז, או לחוזי המכירה בשוק הפרטיבביקורת המבקר לא התייחס 

מבלי להתייחס כלל לאפשרות שהייתה  – 2014הביקורת על הסכם הגז עם חברת החשמל בסביבות שנת 

צריכה הממשלה לעיל, אמור כ , או להטיל פיקוח על מחיר הגז. זלתקן את הסכם הגז בעת דיוני מתווה הג

פיקוח על אם באמצעות  .דולר ליחידה 4.5 – 3  שלה בתחום להוריד את מחיר הגז לרמ מיידיתלפעול 

מחיר הגז בהסכם עם לאחר שמבקר המדינה בדק ומצא כי בדיונים לפתיחת ההסכם,  או  מחיר הגז במשק,

 .חשמל עודפותבעלויות לציבור מיליארדי שקלים  שללהפסד עתק ויביא ביא מנופח, ומחברת החשמל 

 

 

 

 אמנון פורטוגלי

 ון ליר-מרכז חזן במכון

054-6308929  
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  http://elyon1.court.gov.il/files/03/830/081/C03/03081830.C03.htm 
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