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דיון ; התקיים בישראל דיון ציבורי ער ומרתק בשאלת עתיד משק הגז הטבעי במדינה, בחודשים האחרונים

בבסיס הדיון ניצבים שני שדות הגז . חברה וגיאופוליטיקה, סביבה, כלכלה, המערב סוגיות של מדיניות אנרגיה

כמות הגז המצויה בשדות "(. לוויתן"ושדה " תמר"שדה )הגדולים שנתגלו לחופי ישראל בשלהי העשור החולף 

בפרט בתחום הפקת , אלו צפויה לספק את מרבית תצרוכת האנרגיה של ישראל בשלושת העשורים הקרובים

, בפעם הראשונה: פעמיים באופן נרחב בציבוריות הישראליתמאז נתגלו שדות אלו נדונה סוגית הגז . החשמל

סביב עבודתה של ועדת ששינסקי שבחנה את סוגית חלקה של המדינה בהכנסות מן  2010-2011היה זה בשנים 

שבחנה , נסב הדיון סביב עבודתה של ועדת צמח, 2012-2013בשנים , ואילו בפעם השניה(; סקיועדת ששינ)הגז 

 .גז טבעי מישראלאת סוגיית ייצוא 

חשד לעבירה לכאורה על חוקי ההגבלים העסקיים : משפטית הבנוגע למשק הגז התעורר בשל סוגי הדיון הנוכחי

" י'נובל אנרג"-ו, הישראלית" דלק, "מאגרי הגז של ישראל נשלטים על ידי מונופול של שתי חברות. בישראל

בעת שהן , על ידי חברות אלו 2007בשנת " לוויתן"רכישתן של זכויות הנפט במאגר הגז העצום . האמריקאית

דוגמת רשיונות החיפוש בשטח בו ) כמו גם בזכויות נפט נוספות בכל שדות הגז של ישראל באותה עת מחזיקות

יצרו חברות הגז קרטל במשק הגז  ,כך. נעשתה ללא אישור הגורמים המוסמכים -( "תמר"נתגלה שדה הגז הענק 

מדובר בעבירה חמורה על חוקי ההגבלים . שהוא הלכה למעשה גם מונופול( חוקבלשון ה" הסדר כובל)"בישראל 

בכלל זה מתן הוראה לחברות , מקנה לממונה על ההגבלים סמכויות אכיפה נרחבות בעניין זה אשר, בישראל

 .זכויותיהן בשדות הגז או אף מלוא לוותר על חלק

הסוגיה עוד  שפתח בחקירת ,דיויד גילה' פרופ, יים דאזהחליט הממונה על ההגבלים העסק, 2014בחודש מרץ 

אלא לאמץ הצעה שהעלו חברות הגז לפתרון הסוגיה ולבקש  -שלא להעמיד לדין את חברות הגז , 2011שנת ב

אמור היה הממונה , בהתאם להצעת החברות(. כלשון החוק" צו מוסכם)"מבית המשפט לתת לה תוקף רשמי  

בתמורה למכירת הזכויות בהן , זאת". תמר"-ו" לוויתן, "בשדות הגז הגדוליםלאפשר את המשך אחזקותיהן 

מהלך זה היה יוצר , לטענת הממונה באותה עת"(. תנין"-ו" כריש)"מחזיקות חברות הגז בשני שדות גז קטנים 

 .הטבעי בישראל בענף הגזמסוימת תחרות 

מספר . בהגשת הסתייגויות להסדר המוצע, מוגבלתגם אם , שמורה לציבור זכות תגובה, במסגרת הליך האישור

כ "חכמו גם , ד גלעד ברנע והתנועה לאיכות השלטון"עו, בהם הפורום הישראלי לאנרגיה, ארגוני סביבה וחברה

הגישו לממונה הסתייגות מפורטת ומנומקת כנגד ההצעה להותיר את שדה לוויתן בידי חברות ', שלי יחימוביץ

יש לזכור כי משק הגז בישראל פועל על בסיס . כה על חוות דעת של מומחים בעלי שםהסתייגות אשר נסמ; הגז

, במסמכים אותם הגישו לממונה.. אשר אינה מתאימה למצב הנוכחי במשק האנרגיה, 1950 -חקיקה משנות ה



 
ת וכי לא רק שלא ישיג את המטרו, טענו הארגונים כי ההסדר פוגע בצורה קשה באינטרס הציבורי במשק הגז

 .ותהפוכאף יביא לתוצאות אלא , אשר לשמן גובש

הודעה . מההסדר המוצע על החלטתו לחזור בו, במפתיע, הודיע הממונה על ההגבלים גילה, 2014בחודש דצמבר 

כמו גם , ובראשן חברות הגז והממשלה, הפתיעה את כלל בעלי העניין במשק האנרגיה, דרמטית זו של הממונה

סוגיית הגז הפכה . ממעטת בדרך כלל לעסוק בנושאה - הציבור הרחב והתקשורת, ארגוני הסביבה והחברה

 .עצמוובראשם ראש הממשלה , בה מעורבים ראשי השלטון, פוליטית מרכזית-באחת לסוגיה ציבורית

יועצו הכלכלי של , ין קנדל'יוג' פרופראש הממשלה למנות את החליט , לאחר הודעתו של גילה יום בלבדבתוך 

הקים צוות של פקידים למצוא פתרון לתסבוכת שנוצרה. קנדל , (ראש המועצה הלאומית לכלכלה) זדא מ"רוה

המוטיבציה העיקרית למהלך זה . ."(צוות קנדל)"האנרגיה ופקידים נוספים , בכירים ממשרדו וממשרדי האוצר

רש אותו השמיעה ובראשם האיום המרומז והמפו, הלחצים אותם הפעילו חברות הגז על מקבלי ההחלטות היתה

שדה הגז בגם ואמורה לשמש כמפעיל  "תמר"בשדה הגז ( Operator)המשמשת כמפעיל , י'חברת נובל אנרג

את פיתוחו של שדה הגז לחלוטין תעצור החברה  - לא תפתר סוגיית ההגבלים העסקייםכי אם , "לוויתן"

, )"תמר"(, המחובר בצינור יחיד אל החוףתותיר את משק הגז בישראל תלוי באספקת גז משדה יחיד ", לוויתן"

 .ותתבע את ממשלת ישראל בבתי דין בינ"ל

" מתווה"עקרונות של  מץהוא הצעת החלטה עבור ממשלת ישראל לאקנדל" צוות "התוצר העיקרי של עבודת 

)ואף לחברי הכנסת עצמם שנתבקשו להצביע עליו אף מבלי פורסם לציבור  , אשרהמתווה. אותו גיבש הצוות

כולל שורה של צעדים אותם , לאחר לחץ ציבורי של ארגוני סביבה וחברה, בתהליך רק בשלב מאוחרשראו אותו( 

ייצוא מוגבר : בכלל זה, התחייבה המדינה לקיים על מנת לעודד את חברות הגז לפתח את שדה הגז לוויתן

המשך קיומו , לתקופה של עשורפטור מחוקי ההגבלים העסקיים ומחקיקה נוספת , ומוקדם של גז טבעי מישראל

, לטענת המדינה. והטבות מס נדיבות, מבלי פיקוח על מחירי הגז והגנה על הצרכנים -של מונופול במשק הגז 

ובראשן אספקת גז למצרים , הוצאתו לפועל של מתווה זה היא חיונית על מנת להשיג מטרות מדיניות דווקא

 (.לחופי מצרים מפריך טענה זולאחרונה ר גז גדול שנתגלה מאג)תחזק את היציבות השלטונית במדינה זו ש

שכן לא היה לצוות או לחבריו כתב מינוי או סמכות כלשהי , נעשתה בחוסר סמכות" צוות קנדל"פעילותו של 

על רקע . שכן לא נערכו ולא פורסמו פרוטקולים של ישיבות הצוות, ובחוסר שקיפות, בסוגיית הגז לקיים דיון

לפרוש מחברותו בצוות זה ובהמשך אף לעזוב את  על ההגבלים גילה כעבור מספר חודשים מונההחליט המ, זה

התנגדותו של הממונה על ההגבלים למתווה הגז ובהמשך פרישתו מתפקידו יצרה תסבוכת משפטית . תפקידו

ים להגבלמוסמך לפנות לבית הדין הגורם ה הואהממונה , מבחינה משפטית, שכן. נוספת בעבור הממשלה

ראש הממשלה ביקש לפיכך לעשות שימוש תקדימי בסעיף בחוק  .ולבקש את אישורו להסדר המוצעעסקיים 

משיקולי במקרים בהם מוערבים המאפשר לשר הכלכלה ליטול את סמכויות הממונה  ,(52)סעיף  ההגבלים

, ל שר הכלכלהש בשל התנגדותו, אולם נתקל בקשיים פוליטיים במהלך זה, בטחון המדינה ויחסי החוץ שלה

, צפויה ועדת הכלכלה של הכנסת לקיים 2015במהלך חודש נובמבר  .שאף התפטר בשל כך מתפקידו - אריה דרעי

ולגבש את  52דיון בבקשת ראש הממשלה, אשר מחזיק בידיו את סמכויות שר הכלכלה, לעשות שימוש בסעיף 



 
ממשלה לחתום ולה למעשה דרכו של ראש העמדתה )שאינה מחייבת אלא בגדר המלצה(. עם תום הדיונים, סל

 אם כי צפויות עתירות בעניין לבית המשפט העליון. - 52על פטור לפי סעיף 

בטווח . יביא הדבר לפגיעה קשה בחוסן הלאומי של ישראל ובציבור, אם יאושר מתווה הגז, מבחינה מהותית

שנקבעו , צורכים מחירי מונופול גבוהים קובע המתווה כי אזרחי ישראל ישלמו בעד הגז הטבעי אותו הם, הקצר

המתווה קובע הלכה למעשה כי משק . מבלי שהמדינה תפעל לקבוע מחיר מרבי מפוקח לגז, על ידי חברות הגז

שהאינטרסים שלו סותרים את , ינוהל בעשורים הקרובים על ידי מונופול פרטי -משאב אסטרטגי חיוני  -הגז 

מעתודות הגז של ישראל בשדה  75% כווה בטווח הבינוני והארוך לאובדן של יביא המת, כמן כן. אלו של המדינה

 .אשר יופנו לייצוא למדינות זרות -וכמחצית מעתודות הגז בשדה תמר , לוויתן


