
 של לאומיה ביטחוןהו חוץה ניותימד השלכות אודות מומחה עמדת

 הטבעי הגז משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת ״המתווה

 גז ושדות ,כריש ,לוויתן הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח תמר

   נוספים״ טבעי

 

 שפר ברנדה פרופ׳

 2102 ברמדצ 22

 

 במסחר ומגמות ,אנרגיה ביטחון לשיפור הכלים ,חוץ מדיניות על והשפעתו האנרגיה תחום את חוקרת אני

 העולם ורחבי בישראל אקדמיים למינוים זכיתי .שנה 21 מזה העולם ברחבי שונים באזורים טבעי וגז בנפט

 טאוןג׳ורג׳ באוניברסיטת מבקר פרופסור אני כעת .(חיפה באוניברסיטת קביעות עם חבר פרופסור לרבות)

2111-  בין שימשתי . Center Energy Global Council’s Atlantic ב בכירה מחקר ועמיתת ,בוושינגטון

 Energy   הספר של מחברת אני .הרוורד באוניברסיטת הכספי יםה ללימודי בתוכנית המחקר מנהלת 2112

 Politics הגיאופוליטיקה בנושא בעולם אוניברסיטה קורסי 211 -מ בלמעלה לימוד כספר כיום משמש אשר 

Energy  ב לאחרונה לרבות אנרגיה ביטחון ניותמדי אודות מדעיים מאמרים מספר פרסמתי .האנרגיה של

 Journal Law, ה בתחום ארה״ב של הדין עורכי לשכת של העת כתב- law energy(בתחום פרסומיי רשימת 

 מדיניות בתחום בעולם בינלאומיות וחברות ממשלות לעשרות ייעצתי (.הדעת חוות בסוף מופיעים האנרגיה

 מומחה עדות נתתי (.צמח לוועדת גם ,זו ובמסגרת) ישראל של םוהמי האנרגיה משרד לרבות ,האנרגיה

 .אירופה של האנרגיה ביטחון של בנושא האמריקאי בקונגרס הסנאט של והביטחון החוץ בוועדת
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 טבעי גז עתודות ישראל מדינות של ברישיון פועלות אשר מסחריות חברות גילו ,2112-2101 במהלך

 החדשים הטבע באוצרות הגלומה הגדולה המשמעות בזיהוי .ישראל מדינת של הכלכליים במים משמעותיים

 לבחון ממשלתיות ועדות מספר נתניה בנימין דאז ממשלה ראש מינה ,נרחבים ציבוריים יםטרסאינ לקידום

 משרדית-הבין הוועדה היתה זה בהקשר ביותר החשובה הועדה .החדש המשאב לניהול תמדיניו על ולהמליץ

 00 המדוכה על ישבה זאת ועדה .(צמח״ ״ועדת) בישראל הטבעי הגז משק בנושא הממשלה מדיניות לבחינת

 למדיניות מאוד טובה מסגרת על והמליצה ובעולם בארץ מומחים של סקירות עשרות וקראה שמעה ,חודשים

 הבטחון ומתחום סביבתיים ,כלכליים לרבות ,שונים ציבוריים אינטרסים בחשבון לקחה אשר לתיתממש

 אני ,צמח ועדת לבקשת .2102 ביוני במלואן כמעט ישראל ממשלה ע״י אושרו צמח ועדת המלצות .הלאומי

 ,חדשים יהאנרג משאבי גילוי בעקבות העולם ברחבי שונות מדינות של המדינית הפעילות את בפניה סקרתי

 של לניהול ההאסטרטגי בקביעת ומקיף מקצועי ,רציני ליךתה בניהול אז עד הצטיינה ישראל השוואתי ובמבט

 משאב לניהול אסטרטגית מדיניות וקבעה שלמדה היחידה המדינה למעשה הייתה ישראל .החדש המשאב

 אימוץ ועל שלב באותו לההממש של הניהול את לשבח מקום ,כן על ,ויש ייצוא התחלת לפי שלה האנרגיה

  .החדש האנרגיה משאב של פיתוחו לדרכי ביחס כוללת אסטרטגית גישה

  

 התנגדותה את לעקוף כדי לאומי״ ״ביטחון של השיקול על ראוי לא באופן נסמכו הממשלה גורמי ,להערכתי

 בסיס על ,רכתילהע ,שהוכנו רשמיות עמדות על התבססות תוך ,זאת .״מתווה״ל עסקיים להגבלים הרשות של

 ,שנית .שלה החוץ ומדיניות ישראל של הלאומי לביטחון ההשלכות לגבי מדויקים לא ונתונים יסוד הנחות

 .ישראל למדינת גיאופוליטיים קשיים גם ליצור עלול ״המתווה״ ביצוע
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 חוץ ומדיניות לאומי ביטחון של בשיקול שימושה

 של במקרים עסקי להגבל פטור להעניק הכלכלה לשר סמכות מקנה העסקיים ההגבלים חוק של 22 סעיף

 את לעקוף החלטתה את ביסס הכלכלה שר .מובהקים לאומי ביטחון או חוץ יחסי של באינטרסים פגיעה

 לביטחון והיועץ החוץ משרד מטעם לממשלה שהוגשו עמדות על ל״מתווה״ עסקיים להגבלים הרשות התנגדות

 לקידום חיוני זה כי בטענה מישראל טבעי גז של מהיר לייצוא תנאים יצירת מעודדות העמדות שתי .לאומי

 באינטרסים לפגוע יכול הייצוא באישור העיכוב וכי הלאומי והביטחון החוץ מדיניות של חשובים אינטרסים

 .ישראל מדינת של ביטחוניים

 בסיס את הסותרות יסוד הנחות מספר על מתבססות לאומי וןלביטח היועץ ושל החוץ משרד של העמדות

 בעמדות ישנן ,כן כמן .חוץ מדיניות על זה לסחר שיש וההשלכות בגז הסחר של בתחום העיקרי המדעי הידע

 בינ״ל עסקות לרקום המקובלת והדרך הטבעי הגז שווק דרכי של הנוכחים התנאים לגבי טעויות מספר שהוצגו

 .בגז לסחר

 

 המדינה על גז המייצאת למדינה השפעה מנוף מעניק טבעי בגז הסחר :והמל״ל החוץ משרד עמדות של נחההה

 .אותו המייבאת

 לקידום הגז ייצוא את למנף ליכולת לנזק יגרום לוויתן מאגר של פיתוח-״אי ,החוץ משרד של המסמך ע״פ

 יסיוןלנ בסתירה עומדת זו הנחה ״.נוספות ומדינות שכנותיה עם וקשריה המדינה של החוץ יחסי של אסטרטגי

  Supply Gas “Natural במחקרי שמודגש כפי חוץ ויחסי בגז מסחר שבין לדינמיקה ביחס ברהנצ הבינלאומי

Policy” Foreign and Stability  מדיניות בתחום המוביל האקדמי העת בכתב שהתפרסם בנושא המקיף 

 Policy Energy.1 אנרגיה

 גומלין תלות או dependency)) תלות ליחסי הביאו בגז מסחר יחסי נוצרו בהם מקרים של מאוד קטן מספר

(interdependency) נוצרה שבהם במקרים ,מזו יתרה .וביטחוניים מדיניים לרווחים למנפם שניתן באופן 

 להבטיח כדי מסוים בשוק תלויה אשר הגז את המייצאת המדינה דווקא להיות יכול התלוי הצד ,תלות

 מקורות את לגיוון צריכה אנרגיה מייבאת שמדינה כמו בדיוק ,כן ועל .הכלכלי לתפקודה החיוניים לומיםתש

  .היצוא שווקי לגיוון לדואג צריכה רגיהנא המייצאת מדינה גם כך ,האנרגיה אספקת
                                                 
1 Brenda Shaffer, “Natural gas supply stability and foreign policy,” Energy Policy 56 (2013), pp. 114-125. 
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 :צינורות באמצעות טבעי בגז בינ״ל מסחר כתוצאה הנוצרים יחסים של סוגים שלושה קיימים בעולם

 .גז בסחר תלוי אינו צעד אף שרכא •

 .בגז בסחר תלוי (המייבאת המדינה או המייצאת המדינה) אחד צד כאשר •

 .הצדדים בין הדדית תלות יוצר גזב הסחר כאשר •

 באינטרסים משמעותית פגיעה יוצרת זמן לאורך הגז הספקת הפסקת בו כמצב מוגדרת זה בהקשר תלות

 שתי בין החוץ ביחסי כמרכיב גז הספקת של חשיבותה מידת את להבין כדי לכן .עיקריים וכלכליים ביטחוניים

 של הגז ייצוא או צריכה בכלל הגז של היחסי החלק לרבות ,רבים נתונים לבדוק צורך יש ,סוחרות מדינות

  2 .במשק כללי באופן הגז של וחשיבותו בתפקידו וכן מדינה אותה

 מישראל בהספקה תלות יוצר היה לאירופה או שכנות למדינות מישראל הגז שייצוא מניחות שהוגשו העמדות

 שישמש הישראלי הייצוא כיצד לראות קשה ,בפועל ,אולם .ישראל כלפי נוחות מדיניות לעמדות נטייה ולכן

 מו״מ מתנהל ,למצרים המוזכר הייצוא של במקרה .תלות ייצור היעד בשווקי האנרגיה מצריכת קטן חלק

 יכולה מישראל גז הספקת .מצרי ברישיון מפעילות בינ״ל שחברות )(LNG גז של זלההנ למתקני ייצוא אודות

 ההליכים והפסקת תגמולים להרוויח יכולה מצרים ובכך GNL-ה מתקני של הפעילות לחידוש לסייע

 שני את לראות קשה .למתקנים גז של הספקה-אי אודות מצרים ממשלת נגד הזרות החברות של המשפטיים

 כלפי המצרית המדיניות את משנה הייתה מישראל הגז הספקת אשר אסטרטגי מצרי כאינטרס הללו הדברים

  .ישראל

 גז הספקת צינורות 4 כיום יש לטורקיה .בישראל אנקרה של תלות ייצור לא לטורקיה מישראל גז ייצוא גם

 .2102-מ החל יפעל (׳אןמאזרבייג נוסף צינור) 2 וצינור (ואיראן רוסיה ,אזרבייג׳אן :מדינות משלוש) פעילים

 לטורקיה יגיע גז אם (.להרחיב מתכוונת שהיא) גז חסוןא תשתית וגם נוזלי גז ייבוא תקנימ שני יש לטורקיה

 תהיה אכן אם ,זאת עם יחד .תלות יוצר זה כיצד לראות קשה ולכן הטורקי למשק ששי מקור זה יהיה ,מישראל

 ,אבל .למשמעותית להפוך יכולה הישראלית ספקההה ,לטורקיה מרוסיה גז ייבוא של קבועה הפסקה

 .הארוך בטווח בגז הסחר את תפסקנה לא וטורקיה רוסיה להערכתי

                                                 
2 Brenda Shaffer, “Europe’s natural gas security of supply: Policy tools for single supplied states,” Energy 
Law Journal, fall 2015, pp. 179-201. 
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 המדינה של תלות ליצור יכול הסחר שכאמור אלא ,הדדית תלות או תלות יוצר אינו בגז הסחר שרוב רק לא

 הייצוא בשוק תלויה אינה ,צאתהמיי כמדינה ,שהיא כך ייצוא יחסי לבנות ישראל על ולכן דווקא המייצאת

  .שלה

 של תרגום מאוד מעט יש ,הדדית תלות אפילו או תלות של במקרים שגם הרי בעולם המצטבר סיוןיהנ מן

 להטיל מהן מנע לא הדבר ,מרוסיה בגז אירופה מדינות רוב של התלות אף על ,למשל .פוליטי למנוף זו תלות

 מרוסיה בגז תלויה אחוז 011 אשר ,למשל ,בולגריה .לאוקראינה הרוסית הפלישה בעקבות רוסיה על סנקציות

 רוסיה לש הדרומי״ ״הנתיב הגז צינור בניית את ביטלה עדיין ,טבעי גז על מתבססת שלה החימום מערכת וכל

 לנאט״ו להצטרף מאמציהמ חדלה ולא שלה המדינית האוריינטציה את שינתה לא ,מצידה ,גיאורגיה .לבולגריה

  .החורף בלב אליה והחשמל הגז הספקת את הפסיקה שרוסיה לאחר גם האירופאי והאיחוד

 

 בגז הסוחרות מדינות בין שלום ושמירת ליצירת תורם בגז סחר :והמל״ל החוץ משרד של עמדה

 ״צינורות של התיזה פי על ,שלום ליחסי מתורגם בגז שסחר ההנחה על מתבססות לממשלה שהוגשו העמדות

 הזאת בתיזה דוגלים גם ובאירופה בארה״ב רבים מדיניות שמעצבי להודות יש pipelines .(peace) שלום״

 אין כה עד :המציאות את תמשקפ איננה זאת תיזה ,אולם .דופן יוצאות לא הישראליות הרשויות עמדות ולכן

 מדיני הסדר השגת או אלים סכסוך לסיום משמעותית תרם נפט או גז הספקת של הפיתוי בו אחד מקרה

 ,לשלום מביא לא באנרגיה הסחר .פליטים של המעמד או מדינות בין גבולות הסדרת כגון תאסטרטגיו בשאלה

 3 .שלום משקף הוא

 תנאי אודות מסחריים סכסוכים :ההפוכה למסקנה לעתים גם מביא בעולם רבים סכסוכים של ניתוח ,למעשה

 הגז הספקת הפסקת הוא טרי מקרה .בגז הסוחרות מדיניות בין היחסים על להעיב יכולים ונפט גז ספקתה

 אלא .מורסי מוחמד של החדש המשטר של פוליטי משיקול נבעה לא ההפסקה .2102-ב לישראל ממצרים

 יכלה ולא ,המקומי לשוק הביקוש את לספק כדי גז מספיק הפיקה לא מצרים האחרונות בשניםש מכך פשוט

 חוסני של משטרו נפילת לפניש שנהה מהלךב (.ישראל רק לא ,היעדים לכל) לייצוא שלה תבהתחייבויו לעמוד

 מצריות וערים בקהיר וממושכות תכופות חשמל הפסקות היו ,כוחה לתחנות גז הספקת אי עקב ,מובארק

 משמעות ובשל ,מורסי מוחמד של לשלטון עלייתו אחרי .לשלטון הציבורית להתנגדות שתרם רדב ,אחרות

 של ההפסקה את פרשה ישראל .לישראל גזה של הייצוא הופסק שלטונו יציבות על התכופות החשמל הפסקות

                                                 
3 Brenda Shaffer, “Can new energy supplies bring peace?” (D.C.: German Marshall Fund, March 2014). 
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 מהווה זו פרשה .הביטחוני בתחום הפעולה ושיתוף השלום הסכם המשך אף על ,עוין מדיני כצעד הגז הספקת

 .מדינות בין מדיניים יחסים על לרעה גז בנושא סחרימ סכסוך השפעת של דוגמה לדעתי

 

 את וישפר הגיאופוליטי הכוח את יגביר הגז שייצוא לאומי לביטחון והמועצה החוץ משרד של העמדה

  ישראל מדינת של הביטחון

 ישראל מדינת של ההשפעה יכולת את רלהגבי יכול הגז בעתודות מושכל ״שימוש 4 בסעיף טוען המל״ל מסמך

 לבין ישראל מדינת בין ביחסים לפגיעה לגרום ״עלול בייצוא עיכובש 6 ובסעיף "הבינלאומית במערכת

 ״.שכנותיה

 גדולה למעורבות נוטות וגז נפט של יצואניות שמדינות המדעית בספרות רחב קונצנזוס יש ,זו לטענה בניגוד

 מדינות של רבות דוגמאות יש ,בנוסף 4.אנרגיה במשאבי עניות ינותמד מאשר אלימים בסכסוכים יותר

 הגז של צרכניות מדינות מצד אפילו צבאיות והתקפות ,סנקציות עליהן הוטלו אשר וגז נפט של יצואניות

 גז ייצוא של העיקרית הצרכנית שהיא ,איטליה משטח בעיקר שהתנהלה לוב על נאט״ו התקפת ,למשל .שלהן

 בעיקר לאירופה גז הספקת של משמעותי מקור לשמש מיועדת אשר אזרבייג׳אן היא נוספת ודוגמא .מלוב

 ע״י שכובשו שלה השטחים להשבת אירופאית לתמיכה כה עד זכתה שלא ,רוסי בגז מאוד התלויים לשווקים

  .ברה״מ התפרקות לאחר ארמניה

 

 בגז הסחר של זה מאשר יותר עוד רופף אפילו גיאופוליטיים והשפעה לכוח LNG של ייצוא של התרגום

 .מדינות בין בצינור באמצעות

 LNG  לקנית דומה) ההנזלה לתחנת שסופק הגז מקור יוןצ ללא אנרגיה וסוחרי בינ״ל חברות ע״י לרוב משווק 

 הצרכן לבין הגז מקור מדינת בין הקשר העדר (.באינדונזיה מקורו שהקאקו בכך הכרה ללא שווצירי שוקלד

 אם בין ,לאירופה הישראלי הגז של היצוא ״פוטנציאל) בחוץ משרד עמדת של הטענה את סותר GNL-ב בסחר

                                                 
4 Jeffrey Frankel "The Natural Resource Curse: A Survey,” in Brenda Shaffer 
and Taleh Ziyadov (Eds.), Beyond the Resource Curse (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press), p. 36. 
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-ישראל יחסי משמעותי הינו ,במצרים הקיימים הנזלה במתקני לנוזל הפיכתו ע״י אם ובין …צינור הנחת ע״י

 5.(״.אירופה

 

 והמל״ל החוץ משרד של בעמדות בחשבון נלקחה שלא  בגז המסחר של הדינמיקה

 ייצוא הזדמנויות אחרת ייצוא עסקות באישור דחיפות מבטאים המל״ל של ובמיוחד החוץ משרד של מכיםהמס

 מתוך ,שנה 22-02 לאורך רווחיות להיות בנויות הגז עסקות רוב ,אחת .זו תיזה עם בעיות כמה יש .תעלמנה

 לא הן ,אלה שינויים בפני עמידות לא הן אם .ועוד םטכנולוגיי ,פוליטיים ,כלכליים רבים שינויים שיחולו הנחה

  .תתממשנה

 מבחינה מחייבים לא אשר הבנה״ ו״הסכמי כוונה״ ״מכתבי של לחשיבות מיותר משקל נותן החוץ משרד ,שנית

 .מימוש לכלל מגיעים אינם בעולם בגז הסחר לגבי הבנות״ ״הסכמי רוב .משפטית

 

  :מחייבות עסקות השגת לפני דרך ניאב כמה יש ספציפיים שווקים מספר לגבי

 ייצוא הסכמי משיגות שהן עד ישראלי גז לייבוא תתחייבנה לא במצרים הנזלה מתקני של המנהלות החברות

 לשווקי וקטאר מאוסטרליה חדשה והפקה מארה״ב LNG של כניסה בעקבות .LNG-ל מלקוחות יםמחייב

GNL של הייצוא שוק ,בינ״ל GNL הספקה חוזי להשיג ,חדשים למפיקים ובמיוחד ,למפיקים מאוד לקשה הפך 

 .שנים לכמה כך להישאר עשוי זה ומצב

 בביצוע כעת נוספים חיפוש פרוייקטי ישנם כי העובדה הוא מצרים עם מחייב הסכם בפני נוסף מכשול

 רוב ולכן (הנילוס של בדלתא PB של דולר דמיליאר 02 של בהשקעה חיפוש פרויקט למשל) במצרים

 את לראות תמתין היא מישראל משמעותי לייבוא מחייב אישור תיתן מצרים שממשלת לפני כי הם סיכוייםה

  .החיפושים של החדש הגל תוצאות

 מל״ל מסמך) לחלוטין מופרכת םפוטנציאליי גז שווקי על מתחרה כספקית איראןל ביחס בעמדות ההצגה

 גז יותר מייבאת היא .טבעי גז של יבואנית היום הינה איראן (.ו סעיף ,החוץ משרד של במסמך ,7 סעיף

 הסרת לאחר (.שלה היחידים הייצוא שווקי) וטורקיה לארמניה מייצאת היא מאשר וטורקמניסטאן מאזרבייג׳אן

 המחסור את לצמצם מנת על כל קודם גז של שלה ההפקה את להגביר כיום שואפת איראן ,הסנקציות

 מנת על שלה הנפט לבארות להזרקה נוסף בגז להשתמש איראן תשאף ,בעתיד .שלה המקומי לשוק בהספקה
                                                 

 1.ג סעיף החוץ משרד עמדות 5
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 עד שנים 01-7 לפחות לאיראן שייקח טוענים האיראני הגז לסקטור המובילים המומחים .פעילותם את לחדש

 זה בשלב לממש אפילו הצליחה לא איראן .לחו״ל משמעותי ייצוא שיאפשר גז בהפקת להגדלה להגיע שתוכל

 השכנות למדינות הספקה אם .לגז זקוקה מאוד ועיראק שכנות מדינות שהן למרות לעיראק גז הספקת הסכם

  .מזמן הזה הגז את מספקת הייתה קטאר ,ויישומית סחריתמ מבחינה נכונה הייתה לישראל

 שאיראן  סביר סיכוי אין ,לישראל קרובים לשווקים צינור דרך מאיראן גז להספקת ממשי סיכוי שאין רק לא

 .שלה הביתית הצריכה את לספק גז מספיק מפיקה לא היום איראן ,כאמור .אלה לשווקים GNL תספק

 אינה GNL הספקת ,בנוסף .זו תשתית בבניית להשקעה קונקרטית הצעה ושום הנזלה מתקני אין לאיראן

 קרובים לשווקים כספקית עדיפות לה אין LNG צאיתי איראן ,עשור בעוד אם וגם אזורית בסיס על מתנהלת

 מאשר ,ישראל של האזור למדינות בקרוב בזמן GNL תספקנה אמריקניות שחברות סביר יותר .לישראל

 .איראן

 

 לאומי לביטחון והמועצה החוץ משרד של בעמדות נכונות טענות

 לחזק מנת על לסטיניתהפ ולרשות לירדן גז בהספקת מובהק גיאופוליטי אינטרס שיש טוענות העמדות שתי

 עם מתמודדת אשר ירדן לגבי במיוחד ,נכונה הזאת שהטענה סבורה אני .אלה המקומות בשני היציבות את

 יש ,זאת עם יחד .וסוריה מעיראק לה שהוספה הפליטים לאוכלוסיית וחשמל מים הספקת של גדול אתגר

 של ייצוא שהוא :בישראל משפטי שינוי מחייב אינו אשר המשבר עם להתמודד לירדן לסייע יותר מהיר פתרון

 (.רב טבעי גז צורך מים התפלת הליך) ומים חשמל כגון :גז״ ״מוצרי

 .אנרגיה״ של הדיפלומטי״ב לעסוק ישראל את לעודד שטוב כיםהמסמ של הקו עם מסכימה אני ,בנוסף

 .זרות במדינות עמיתיהם לבין רשמיים ישראליים נציגים בין לשיחות יוביח נושא מהווה האנרגיה

 

 ״המתווה״ בביצוע הכרוכות הגיאופוליטיות הסכנות

 לאומי לביטחון החיוביות ההשלכות לגבי שאלה מנייס של רב ומספר היסוד בהנחות טעויות ישנן לעיל כאמור

 נכון .לישראל גיאופוליטיים קשיים ליצור גם יכול המתווה ביצוע ,לכך מעבר ,אבל .גז בייצוא ישראל של

 .אחת תשתית ודרך ,אחד גז מקור על הישענות עקב בסכנה הינה הישראלי למשק האספקה אמינות להיום

 בכל .ביטחוניים איומים להדוף וצה״ל הים חייל של מוכנותם או הביטחוני למצב קשר ללא מסוכן זה מצב

 מערכת ולכן וכו׳ קיצוני אוויר מזג ,טבע אירועי ,טכניות מסיבות גז של סדירה להספקה סכנות יש מקום
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 נוספות תשתיות של הפיתוח לצורך ל"בחו נוסף שוק על הישענות .יתירות עם להיבנות צריכה גז הספקת

 בינ״ל בגז סחר שהסכמי ידוע הישראלית לרגולציה קשר כל בלא .טעמים ממספר מסוכנת נוסף גז ומקור

 בינ״ל הספקה קטייפרוי ,הגז בתעשיית .למימושם עד ביותר רב זמן דורשים משפטית מבחינה מחייבים

 היא לכך בולטת דוגמה .למימושם עד שנה 02 יחלפו אם דופן יוצא זה ואין ,שנים 01 כלל בדרך דורשים

 תגלושה הגז משאבי מכל יותר גדול לבדו שהוא) גדול גז מאגר .לאירופה הכספי בים מאזרבייג׳אן הגז הספקה

 ,הרוסי בגז התלות את להפחית פוליטי רצון ,ליבוא גובר ביקוש בעלי באירופה לצרכנים (כה עד בישראל

 עם 2102 בסוף ההשקעה להסכם ועד ,0222-ב השדה של גילויו משעת לקח עדיין ,באירופה גבוה גז ומחיר

 שלה הגז מערכת של תירותהי להרחבת לדאוג צריכה ישראל .לאירופה ראשון גז יגיע 2121- ב רק כי צפי

 .ייצוא קטיפרו לביצוע עד להמתין ולא מיידי באופן

 

 

 

 נוספים קשיים

 התכניות .מקומי לשוק הביקוש את מפתחת לא היא ,בחו״ל גז שווקי בקידום זמן משקיעה שישראל בזמן

 לאמינות מסכנה מחשש כנראה ,מתבצעות אינן בישראל טבעי לגז מפחם החשמל ייצור רוב של למעבר

 את לפתח לסייע שיכול ביקוש מקור מפחית רק לא לגז בעיקר החשמל הפקת מעבר אי .הגז של ההספקה

 ואיכות הציבור תבריאו מבחינת היתרונות ממלוא מלהנות מהציבור מונע גם שהדבר אלא ,לוויתן המאגר

 .בגז השימוש של הסביבה

 התוכנית היא ,המקומי במשק גז יותר לקליטת תנאים ליצירת עובדים לא הממשלה שמוסדות ךכל המחשה

 ישראל בתוכנית 6.בפריז (UNFCCC) אקלים שינויי אודות האו״ם עדתולו שהוגשה הרשמית ישראלית

 אך .מתחדשות לאנרגיית החשמל הפקת של אחוז 07 של מעבר ע״י שלה הפליטות את להפחית התחייבה

 גז ליותר מעבר .החשמל בתמהיל בגז גובר שימוש לעידוד קונקרטי צעד שום כוללת לא הרשמית התוכנית

 פליטות והורדת ןלווית לפיתוח עוגן שישמש ביקוש ייצור :זמנית בו מטרות שתי להשיג יכול לחשמל כמקור

                                                 
6 
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2015/september20
15/Gov-Emissions-Reduction-Target2030.aspx 



  

10 
 

 בתמהיל מתחדשת אנרגיה של ההרכב מהגדלת יותר וקלה זולה ובדרך אקלים לשינויי הגורמים הגזים

 .החשמל

 ומחובר בהפקה ״לוויתן״ שהשדה לפני ״תמר״ מהשדה ייצוא התרת הוא מה״מתווה״ הנובע נוסף סיכון

 למשק ההספקה אמינות לשמירת וחשובה צמח ועדת המלצות של יסוד אבן היוותה זו דרישה .לישראל

 .הישראלי

 האנרגיה לסקטור סלהיכנ צפויות אשר נוספות חברות של הזהות היא מ״המתווה״ הנובעת נוספת סכנה

 בבעלות חברות במיוחד זרות חברות .הנוכחיים תהרישיונו בעלי של החזקות דילול בעקבות הישראלי

 .גיאופוליטית אג׳נדה לקדם מנת על הפקה תרישיונו את לקנות שלבק יכולות ,גזפרום דוגמת זרה ממשלתית

 ביטחון של מטעם תהרישיונו העברת את לאשר לא ישראל לממשלת מאוד קשה יהיה ״המתווה״ ביצוע עם

 .ןרישיונותיה את למכור החברות את חייבה עצמה שהיא אחרי לאומי

 ״חייבים של שלט השמת כמו - הנכסים של הערך להפחתת מביא דווקא האחזקות דילולב החיוב ,בנוסף

 לפני וזאת ,בו םהמפורטי ספציפיים הספקה הסכמי על ה״מתווה״ הסתמכות גם ,בנוסף .בית על למכור״

 לתת צריך ייצוא שווקי להשיג כדי .טובים תנאים של במו״מ השגה על מאוד מקשה ,מחייב הסכם השגת

 וזאת זמן אילוצי תחת מהירים להסכמים להגיע ווה״״מת של לחץ וללא הנכון בקצב להתפתח האלה לעסקות

 .הישראלי הציבור של להפסד גם בעקיפין שיביא מה ,טובים בהכרח שאינם בתנאים

 

 

  ,החתום על

 שפר ברנדה 'פרופ                                               
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