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 מבוא

באזור הכלכלי הבלעדי  טבעיהשדות הגז גילוי בהטמונה חשיבות אין צורך להרחיב בדבר ה .9

מים,   1ובכללם חשמל, ,השלכה על מחירי מוצרי היסוד לשימוש יעיל בגז הטבעי. של ישראל

מוריד את עלויות הייצור,  ודרך זקטין את הוצאות המפעלים ובתחבורה ועוד. השימוש בגז מ

קטין מהגז הטבעי יתר על כן, . המחיר לצרכניםמפחית את ו מרחיב את אפשרויות התעסוקה

קור קים ממו את זיהום האוויר פחיתמ ,חיצונייםיה גאנראת התלות הישראלית במקורות 

  2.חשוב למדינההכנסות 

הפעילות בלב הים  ,מנגד .זדמנויות בתחום יחסי החוץיוצרת הגם היכולת לייצא את הגז  .9

אזור ה ה תחוםבקצסכסוכים למציבה אתגרים ביטחוניים מורכבים, ואף עלולה להביא 

 3הכלכלי הבלעדי.

                                                      

על פי נתוני הרשות  לשימוש בגז טבעי השפעה מכרעת על עלויות החשמל וממילא גם על התעריפים לצרכן. 1
. עדות להשפעה של מחיר הגז על 90% -חשמל, מרכיב הגז בתעריפי החשמל עתיד להגיע לכ –לשירותים ציבוריים 

בצינור ממצרים, בטרם חובר מאגר תמר, שהביאה  מחירי החשמל ניתן היה לקבל לאחר הפסקת הזרמת הגז
 . לשימוש בדלקים חלופיים שהינם יקרים באופן משמעותי

2
 שא משק הגז הטבעי בישראל" בראשותמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנו-ראו: דו"ח "המלצות הוועדה הבין  

 . 92-27(. עמ' צמח ועדת)להלן:  9099מנכ"ל משרד האנרגיה והמים דאז, מר שאול צמח, אוגוסט 
 .63-70ראו: ועדת צמח,  עמ'   3
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בהגנה על לא רק בהווה אלא גם וב ישנו תפקיד חשהטבעי גז הלהכנסות המדינה מ .4

ליכולת אף יכול לסייע בקרן מיוחדת . שימור ההכנסות ות הבאיםהאינטרסים של הדור

  4.משמעותיים בעתידאירועים בעקבות השיקום של המדינה 

בשנים האחרונות הועברו לטיפולי שורה של סוגיות בתחום הגז הטבעי שהדגישו את  .9

הבעיות שהוא מעורר. מטרתו של מכתב קצר זה היא הייחודיות של התחום ואת היקף 

להציג וכן  ,בשל הייחודיות שלו ,להצביע בפניכם על הקשיים המרכזיים שמעלה התחום

  .בעלי העניין לכלם של לקידום ההסדרה לטובתראשונית הצעה  בפניכם

איחוד כוחות לשם קביעת מדיניות תוך מהמסגרות הקיימות התנתקות ההצעה היא תמצית  .2

  ממשלתית אחת בכלל הסוגיות. 

על בסיס הניסיון שנצבר אצלנו ה אין מדובר בחוות דעת משפטית אלא בהצעכי אדגיש  .6

. בחלק בעקבות עיסוק משפטי אינטנסיבי בשורה של החלטות בתחום בשנים האחרונות

מובן כי חלק מהנושאים שעולים במכתב אינם מתאימים  .מההחלטות אעסוק במכתב זה

אולם אשמח אם מכתבי זה יסייע בידכם ליצור את התשתית הנוכחית.  עתלטיפול ב

 ממשלה הבאה.פעולה בהמקצועית ל

 

 הגז הטבעי המאפיינים המיוחדים של הסדרת תחום

, אליו כמות רבה כל כך של אינטרסיםנקז רגולציה הכלכלית המבאין עוד תחום נדמה כי  .7

. ומחייבים איזון והכרעה נוגדים אינטרסיםמהחלק . והיקף הכנסות, השפעה בעלי עניין

 האיזון וההכרעה מורכבים בשל הסיבות שאפרט עתה.

והן בהיבטי רגולציה. מדובר בתחום הדורש התמחויות ייחודיות הן בהיבטים מקצועיים  .3

, בישראל נבנית ונרכשת לאורך שנים. כיוון שמדובר בתחום חדש יחסית וזהתמחות 

 מגיבה ולא יוזמת. דובר ברגולציה מתפתחת כל העת. בעיקרה מהרגולציה 

משקיעים קרם בידי ילכך יש להוסיף כי הידע המקצועי בתחום וגם יכולת המימון מצויים בע .2

בעלות  ,חברות זרותולא בידי הממשלה. פיתוח התחום מחייב, אפוא, משיכת פרטיים מחו"ל 

 בין הממשלה למגזר הפרטי. ושיתוף פעולה הדוק  לישראל ,מומחיות בתחום

בישראל התנהלה הרגולציה לכל אלה יש להוסיף את המבנה המתגבש של הענף. עד לאחרונה,  .90

שיאפשרו גיוון מקורות האספקה לשוק  ימצאו עוד מרבצי גז ונפטיש היציפיהבסיס על 

באמצעות ליצרנים המקומיים ניתן יהיה ליצור תחרות חיצונית בישראל. לכך נוספה הנחה כי 

  . יה עד לפני מספר שנים, כפי שהיבוא גז ממצרים

משני מאגרים יסופק לעין עיקר הגז טווח הזמן הנראה כיום בהקיים על בסיס המידע אלא ש

  5קבוצה אחת.בידי המוחזקים בעיקרם  ,"לוויתן"ו "תמר" ,גדולים

                                                      

4
"הקרן תנהל  באופן הבא: קובע את מטרת החוקסעיף זה  .4, סעיף 9099-חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד  :ראו 

את הכנסות המדינה מההיטל בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאתם ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של 
  הכול לפי הוראות חוק זה."הקרן לדורות רבים, ו
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יחיד. כח  פרטיבידי גורם הנשלט  ,בעל השפעה כזו ,בישראלתחום של תשתית חיונית אין עוד 

וההשלכה שלה על המחיר  6התחרותיות הענפיתברמת חשש מעורר הקבוצה השוק שמרכזת 

 לצרכנים. 

מריכוז העוצמה ברמה חשש את האך הבעיה רחבה יותר. לבעיית התחרות הענפית יש להוסיף 

חורג משאלות של מחיר ותחרות לעבר תחומים אחרים של יכולת ה. זהו חשש משקית-הכלל

 7.במשק תהליך קבלת ההחלטותעל  השפעה

ואופי הפיקוח  מבנה הענף – הןי, ובינן סוגיות כבדות משקלינהסוגיות העומדות על הפרק ה .99

פיתוח שדות חדשים גילוי ויצירת תמריץ לתוך התחרות קידום על השחקנים הקיימים בו; 

. לכל וחלוקת הגז לצרכנים, הגדלת היתירות , חיבור המאגרים לחוףולכניסת שחקנים נוספים

 כוללתשכל החלטה . זאת כיוון נכון לבחון כל שאלה בנפרדאין זה כי המעורבים ברור 

   8.רבים וההחלטות משפיעות זו על זוממשקים 

את סדר העדיפות הכולל בין האינטרסים וממנו לגזור להגדיר לכן, דרך הפעולה הרצויה היא  .99

  .את ההחלטות הפרטניות

ין משרדי ממשלה ורשויות הרגולציה הממשלתית של תחום הגז והנפט מפוזרת באלא ש .94

שות רו 9הממונה על הנפטבאמצעות גם  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים רבות:

משרד החוץ , 12רשות הגבלים עסקיים, 11חשמל -הרשות לשירות ציבוריים , 10הגז הטבעי

                                                                                                                                   

להימכר אם  עתידיםקבוצה אך  הכיום בידי אות מוחזקיםחלק מהגז צפוי להגיע ממאגרי כריש ותנין שגם הם  5
ראו על כך באתר הרשות להגבלים  הקבוצה.יאושר הצו המוסכם אליו הגיע הממונה להגבלים עסקיים עם 

 .http://www.antitrust.gov.il/subject/184/item/33095.aspxעסקיים: 
6

נושא זה מטופל על ידי הממונה על הגבלים עסקיים כפי שנסביר להלן. לצד הסמכויות הרגילות של הממונה על  
חוק לקידום התחרות ולצמצום : את ההוראות לקידום התחרות הענפית בהקצאת זכויותהגבלים עסקיים ראו גם 

כי להבטיח (. סימן זה בא חוק הריכוזיות)להלן:  9094-שע"ד, תן ג'הריכוזיות )להלן: חוק הריכוזיות(, פרק ב', סימ
תחרות בהקצאת רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי על ידי המדינה. בתחום הנדון רוב ישקלו שיקולי 

, וממילא לפני מספר ימיםכנס לתוקף נ. החוק הזכויות כבר הוקצו בעבר, בטרם כניסתו לתוקף של חוק הריכוזיות
 כניסתו לתוקף. חל רק על הקצאות או הארכות שייעשו לאחר א הו

7
. בנוסף, סימן ב' לפרק ב' לחוק 9039( עמ' 706)חוברת  2.7.9099ראו בדברי ההסבר להצעת חוק הריכוזיות,  

הריכוזיות עוסק בריכוזיות כלל משקית בהקצאת זכויות, ועניינו בביזור הכוח המוענק למחזיקים בתשתיות 
 נכללים על ידי הרשות להגבלים עסקיים. ברשימה מה לפני מספר ימים רשימת הגורמים הריכוזיים פורסחיוניות. 

הגורמים שהיקף פעילותם בתחום תשתיות הנפט עולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום וכן גופים הנופלים 
רבעה תחומי תשתית חיונית לחלופות האחרות של הגדרת גורם ריכוזי )ובעיקר גופים בעלי זכויות בלפחות א

באמצעות לפחות עשרה רישיונות או חוזים, גופים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים(. חוק 
הריכוזיות מחייב את המדינה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית טרם הקצאת זכויות בתשתיות חיוניות 

יות קיימות. עם זאת, מדובר במגבלה הצופה פני עתיד לגורמים המנויים ברשימה, לרבות הארכת תוקף של זכו
עיקר הרישיונות בתחום תשתיות הנפט כבר הוקצו בעבר, וממילא עיקר הכוח מצוי בעוד לגבי הקצאות עתידיות, 

אכן, הגורמים השותפים בקבוצה נכללים בהגדרת גורמים ריכוזיים ומנויים  בידי השחקנים שכבר פועלים בתחום.
 ברשימה.

8
שר זה ראו את האמירה בוועדת צמח כי "המלצות הוועדה נבנו כמכלול המלצות משלימות שרק יחד יוצרות בהק 

את המדיניות האופטימאלית הרצויה, כאשר שינוי מהותי של אחת ההמלצות דורש ביצוע התאמות בהמלצות 
 . (7)ועדת צמח, עמ'  האחרות על מנת לשמור על האיזון הנדרש"

לפי חוק של נפט )הכולל גם גז טבעי( בהתאם לסמכויותיו  החיפוש וההפקה שלב עוסק בהסדרתהממונה על הנפט   9
 העבודהומאשר את תכניות  ,הממונה בעל סמכויות רבות לרגולציה על שלבי החיפוש וההפקה .9229-הנפט, תשי"ב

או רגיה והמים התשתיות הלאומיות, האנ שרישנן החלטות אשר הינן בסמכות לחוק(.  7)ראו לדוגמא סעיף 
)ראו  וכן יש אפשרות להגיש ערר לשר על החלטות הממונה לחוק(, 9-2)ראו לדוגמא סעיפים  אישורונדרשות ל

 .לחוק( 22לדוגמא סעיף 
בטיחות  איכות,תוך הבטחת ה השיווק, האחסון וההולכה של הגז הטבעי בהסדרתעוסקת רשות הגז הטבעי  10

 הסמכויות עיקר  (.9009-לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב 9מנויות בסעיף ראו את המטרות ה) ייםתחרותושיקולים 
 ולמנהל רשות הגז הטבעי.התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים נתונות לשר בהתאם לחוק משק הגז הטבעי 

, ובמסגרת זו את 9226-חוק משק החשמל, תשנ"ול 40בהתאם לסעיף  החשמל פיתערי רשות החשמל קובעת את 11
וכרו לחברת החשמל במסגרת התעריף הצרכני וכן את התעריפים לרכישת חשמל וזמינות על ידי חברת העלויות שי

א משפיעה עליהם אולם היאין סמכות ישירה כלפי ספקי הגז,  החשמל מיצרני חשמל פרטיים. לרשות החשמל
 .תיות הלאומיותבעקיפין דרך הכרה בעלויות של יצרני החשמל. דרך פעולה זו מצויה במחלוקת עם משרד התש
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ומשרד  משרד הכלכלה,  15המשרד להגנת הסביבה, 14ורשויות התכנון משרד הפנים, 13והמל"ל

אך גם כמי  ,כגוף מטה האוצרמשרד  -לאלה יש להוסיף משרדי מטה נוספים  16.ההתחבור

 18והמועצה הלאומית לכלכלהכולל   ראש הממשלה ; משרד17סשקובע את מדיניות המ

ומשרד לצמצום הריכוזיות הפועלת מכח חוק הריכוזיות  העדו, הווהמועצה לבטחון לאומי

גורמים נוספים מן  19.שלתית בתחוםחקיקה ממכמקדם הן כיועץ משפטי והן  המשפטים

את הפועלים בו והמנחים  מגנים על האסדותהשלטון המרכזי הם צה"ל ומשרד הביטחון ה

החברה הממשלתית נתג"ז וחברות  מצטרפות גם אל השלטון המרכזי . בהיבטי ביטחון

מקטע פיתוח קידום ב מעורר קושי עמןאשר הממשק ממשלתיות נוספות בתחום התשתיות 

 ה בתחום.החלוק

                                                                                                                                   

12
הסדרים שונים בין השחקנים בתחום מהווים הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים. לפי החוק הסדר כובל  

כאמור יכול לקבל פטור מאת הממונה על הגבלים עסקיים או אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים. בהעדר 
ט הליכים כנגד הצדדים להסכם או להטיל עליהם פטור או אישור כאמור, רשאי הממונה על הגבלים עסקיים לנקו

מגבלות במסגרת צו מוסכם חלף נקיטת הליכים כאמור. בקשת הממונה לצו מוסכם טעונה את אישורו של בית 
הדין להגבלים עסקיים. כמו כן, ככל שהשחקנים בתחום הם בעלי מונופולין, אוסר עליהם חוק ההגבלים העסקיים 

. יצוין סירוב בלתי סביר, וכן מסמיך את הממונה לפקח עליהם בדרך של מתן הוראותלנצל את כוחם לרעה ולסרב 
לגבי פטור מהסדר כובל בתנאים שאמורים לשפר את  הרשות הגיעה להסכמה עם המחזיקות בשותפות לוויתןכי 

קיים לאישור בית הדין להגבלים עס תלהיות מוגש העתידהתחרות בתחום. בקשה לצו מוסכם בהתאם להסכמה זו 
 .בזמן הקרוב

משרד החוץ עוסק בהסדרת שאלות הנוגעות לקצה תחום האזור הכלכלי הבלעדי וביניהן הסכם עם קפריסין  13
  האפשרויות הטמונות בייצוא גז למדינות שכנות.עניין במאגר המשותף, וכן ל

הליכי ת( עוסקים במינהל התכנון במשרד הפנים וועדות התכנון והבניה )המועצה הארצית והועדות המחוזיו 14
ההליכים ראו את  .ברשויות הרישוילמתקני גז טבעי נעשים הליכי הרישוי  .של מתקני הגז התכנון והבניה

לחוק  96-ו  99פים וכן את סעי 9262-ו לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה992-ה ו992סעיפים המיוחדים הקבועים ב
 .9009-משק הגז הטבעי, תשס"ב

הסמכויות  ,למשל .מגוון היבטי רגולציה סביבתיתנו בעל סמכויות רבות להסדרת המשרד להגנת הסביבה הי 15
, חוק מניעת (99)ראו במיוחד סעיף  9224-מכח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"גלהגנת הסביבה הנתונות למשרד 

הטלת , חוק מניעת זיהום הים )יב'(2-2)ראו במיוחד סעיפים  9233-זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח
 .(9)ראו במיוחד סעיף  9003-וחוק אוויר נקי, התס"חא'( 2-ו 2)ראו במיוחד סעיפים  9233-פסולת(, התשמ"ח

סביבתיים במסגרת הליך הענקת הזכויות על ידי הממונה על בנוסף, המשרד להגנת הסביבה שותף בקביעת תנאים 
ית הגנת הסביבה למנכ"ל משרד התשתיות . ראו בעניין זה את הסיכום בין מנכ"לענייני נפט במשרד התשתיות

 .3.09.9094מיום 
16

, דרך אישור מכליות תחבורה הימיתמהסדרת פעילות ה -משרד התחבורה עוסק בתחום הגז במספר אספקטים  
ראה לדוגמא מתפקידי האגף הבכיר לפיקוח  להובלת גז נוזלי ובעתיד גם רישוי כלי רכב שיוסבו לשימוש בגז טבעי.

. על הרישוי העתידי http://asp.mot.gov.il/he/about/structure/239-spa-pikuah-aהתחבורה: ובקרה במשרד 
 . 992-993לכלי רכב שיוסבו לשימוש בגז ראו בדו"ח צמח עמ' 

אגף על מחירי מצרכים ושירותים והן כגוף מטה, בעיקר דרך למשרד האוצר תפקיד מרכזי בהחלטה על פיקוח  17
והיה בעל תפקיד מרכזי הן בועדת ששינסקי  משקית-מהווה שחקן פעיל בתהליכים בעלי השפעה כללשהתקציבים 

 והן בועדת צמח.
18

יחד עם מנכ"לית משרד התשתיות,  לפיתוח משק הגז הטבעי להסרת חסמיםצוות עומד בראש מנכ"ל רוה"מ  
בנוסף, ישנה מעורבות (. הצוות להסרת חסמים -)להלן  94.6.9094מיום  999אם להחלטת ממשלה מס' בהת

שאף לקחה חלק מרכזי בועדות הבין משרדיות  משקיים של המועצה הלאומית לכלכלה-בהיבטים כלכליים
 .שטיפלו בתחום

19
האזורים הימיים ומעגנת את קידום הצעת חוק האזורים הימיים אשר מגדירה את משרד המשפטים אחראי על  

-בוועדת שרים לחקיקה בבעיקרה,  ,הצעת החוק אושרה. הזכויות והסמכויות של מדינת ישראל באזורים אלה
בכפוף לתיאום מול משרד משרדי ממשלה בנוגע לתכנון בים. לאחרונה הושלם התיאום ונפתרו  90.7.9099

על ביבה וכן מול משרד הפנים. הצעת החוק הונחה המחלוקות בין משרד התשתיות הלאומיות למשרד להגנת הס
 .של התפזרות הכנסתב קריאה ראשונהאך היא טרם עברה בשולחן הכנסת 

http://asp.mot.gov.il/he/about/structure/239-spa-pikuah-a
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 הבעיות הנובעות מייחודיות התחום

של הרגולציה אחת הבעיות המרכזיות שלפנינו מעצימה את תחום הייחודי התנהלות ה .99

ללא מנגנון הכרעה  מתנגשותו סמכויות חופפותשחלקם בעלי ריבוי רגולטורים  -בישראל 

 20.מסודר

. אכן תיאום ום זהבתח היעדר התיאום פוגע ביכולת הביצוע של משרדי הממשלה השונים .92

כל "גדולות מדי" על סוגיות היסוד רצוי תמיד, אך כאן הוא הכרחי בגלל ייחודיות התחום. 

. לכן, כאשר הרגולטור פועל בתחומו, בגדרי סמכותו יהא אשר יהאמשרד וכל ולטור רג

"הרגילה", הפתרון לא יכול להיות מיטבי וכולל. כאן, רק שילוב כוחות ופעולה בכיוון אחד 

יכול להביא קידום חקיקה, לרבות , הממשלה וך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשותת

 לתוצאה אופטימאלית. 

דווקא בתחום זה נעשה ניסיון כי מדובר בתחום ייחודי ובכך חשוב לציין כי הממשלה הכירה  .96

פעולת  21.וועדת צמחבוועדת ששינסקי הראשונה ובכמו ליצירת עבודת מטה בין משרדית 

מתכונת  ןהדרך נקבעה לה ךת היתה מוצלחת ומתואמת וגם אם היו מחלוקות לאורועדווה

ועדות לנושא ומדובר היה ב ,הכרעה ברורה שלאחריה פעלה הממשלה בצורה מתואמת. אולם

  בכל מקרה לא עסקו בכל היבטי תחום הגז הטבעי.ואשר  ,ועם תאריך תפוגה מוגדר

היא כי ידע מקצועי רב נאגר דווקא הללו ות עדוהושנוצרו בעקבות אעיר כי אחת התוצאות 

שאינם נמצאים בשרשרת קבלת ההחלטות הרגילה, ולכן מאגר ידע זה אינו גורמים בידי 

 מנוצל ביעילות.

אולם גם הוא אינו . לאחרונהם שהוקלוועדות אלה יש להוסיף את הצוות להסרת החסמים 

אלא פותר בעיות נקודתיות  בקביעת מדיניות כוללת עוסקו א אינופתרון מלא. המספק 

 מן השטח. ואלישמוצפות 

לעבוד מול מספר רב של  יםנאלצלא את הפועלים בענף ה –איש מצב זה אינו משרת  .97

ולא את הציבור הרחב שעלול לסבול מעיכוב  ,רגולטורים שלא תמיד מושכים לאותו כיוון

אף היעדר התיאום  .המבנה המתעצב של הענף הנשלט על ידי קבוצה אחתמהפעילות ובביצוע 

 .לגזהמפעלים  הסבת מקור האנרגיה שלומעכב את  חיבור המפעלים לגזעל מקשה 

                                                      

20
ראו את דו"ח "הוועדה לייעול מנגנוני רגולציה בישראל ולבחינת הממשקים בין הרגולטורים השונים במשק"  

ועדה זו מונתה בעקבות  עדה לייעול הרגולציה(.)להלן: וו בראשות הממונה על התקציבים דאז, מר גל הרשקוביץ
. הוועדה עסקה 92.99.9099בנושא "ייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית" מיום  9097החלטת ממשלה מספר 

ראו: בעיקר בצורך להגברת התיאום בין הרגולטורים והציעה מנגנון לבחינת סוגיות רגולטוריות על ידי צד שלישי. 
כלכלי בראשות פרופ' -ת ממשלה זו הינה חלק מיישום מסקנות הועדה לשינוי חברתיהחלטלדו"ח.  49-47עמ' 

ב 69משרדיות מתמשכות" בדוח מבקר המדינה -טרכטנברג. בנוסף, ראו את הפרק בנושא "טיפול במחלוקות בין
  . 4-96עמ'  97.02.9099שפורסם ביום 

21
( ועדת שישינסקי הראשונה: המכונהישראל )הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז ב 

עסקה בבחינה התאמתה של המערכת הפיסקלית )מערכת  . הוועדה4.09.9099הגישה את מסקנותיה הסופיות ביום 
והציעה הצעות  ,המשלבת מיסוי, תמלוגים ואגרות( הנהוגה בישראל בכל הנוגע לחיפושי גז ונפט למציאות כיום

מונתה לשם גיבוש הצעת  ,ועדת צמח כמו כן,. וחי נפט וגז וביטול ניכוי האזילהלשינוי, לרבות הנהגת היטל רו
שמירת עתודות לתצרוכת המקומית בעיקר ב מדיניות לפיתוח משק הגז הטבעי בישראל. בפועל הוועדה עסקה

מיום  999לישראל; המלצות ועדת צמח אומצו בהחלטת ממשלה מספר  מחוץמגבלות על מכירת גז טבעי וקביעת 
החלטת ממשלה זו גם הקימה את הצוות להסרת . אשר אף היא מתמקדת בעיקר בהיבטים אלו 94.06.9094

 שאוזכר לעיל.  לקידום הסרת חסמים חסמים 
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חשוב להבין כי אין כוונתי להטיל דופי באיש מהפועלים בתחום. ברור לי כי כל משרד וכל גוף  .93

וגם הממשלה כגוף אחד  ,פועל במרץ במטרה להגשים את האינטרסים עליהם הוא מופקד

 ממשלתית.-בסס פעילות ביןניסתה עד כה ל

המטרה היחידה היא לנסות ולהציע דרך פעולה אחרת. דרך פעולה זה מבוססת על ההבנה כי  .92

האירוע הרגולטורי העומד בפנינו הוא אירוע חריג שלא ניתן לטיפול בדרך הפעולה הרגילה. 

ות התנהלכלל המשק. ישפיעו על אי הצלחה בו ההשלכות של הוא גדול מדי, מורכב מדי ו

  . בענף בעייתיעלולה לקבע מצב רגילה 

ביע עמדה לגבי המצב הרצוי, אולם חשוב להגיע אבקש גם להדגיש כי איני מתכוון לה .90

תחת לחץ הניסיון מלמד שקבלת החלטות למסקנות מוקדם ככל האפשר ולא בעיתוי מאוחר. 

קבוצה אחת ייתכן ונמצא עצמנו עם מיטבי. הפתרון ל הגעה , לעיתים,אינו מאפשרזמנים 

בעלת כח שוק חזק ביותר המשפיע על היא אך למשך שנים רבות,  שאמנם מספקת גז למשק

  .שווקים רבים

פיתוח חשובים לא פחות כמו קיימים שיקולים אחרים וכח שוק מובן כי לצד סוגית התחרות  .99

ש ינדמה כי . אולם ומשיקולי יתירות ושיקולים אחרים ,היצע הגזלשם הגדלת מאגר לוויתן 

 שיאזן בין כל האינטרסים שהחלטתו תחייב את כל הפועלים בתחום. אחד מרכזי צורך בגוף 

 

 הצעה ראשונית לפתרון

להציע פתרון כולל. הנושא גם אינו בתחום סמכותי. כל תכליתו ראשוני זה מתיימר בנייר  יאינ .99

היה צורך בכך . אם ישל הנייר הוא להצביע על הייחודיות של הבעיה ולהציע לה פתרון ראשוני

 .בתמיכה משפטיתהוא אף יגובה 

הממשלה אחראית בפני הכנסת הפתרון מבוסס על עקרון היסוד של המשפט המנהלי ולפיו " .94

 22; שר אחראי בפני ראש הממשלה לתפקידים שעליהם ממונה השר."אחריות משותפת

אותה  דהיינו הממשלה היא הרשות המנהלית העליונה והשרים פועלים על מנת להגשים את

שאינה מבוססת על עקרונות משותפים אינה ואחריות משותפת. פעילות שאינה מתואמת 

 .עולה בקנה אחד עם עקרון האחריות המשותפת

הדרך האפקטיבית עד היום שנעשתה עד כה.  הבין משרדיתיש להפיק לקחים מהפעילות  .99

היתה באמצעות הגז היחידה להניע פעילות בין משרדית מורכבת בסוגיות היסוד של תחום 

י בין משרדלתיאום נכונות החברים גילו שדנו בתחום בשתי הועדות . ועדות בין משרדיות

הוליכו לחקיקה ולהחלטת ממשלה שכל הגופים פועלים ועדות אלה ומחויבות רבה. לכן, 

כי  לפני למעלה מעשור אומצה דרך פעולה דומה בעת שהתגלו קשיים גם . אציין ןלאור

 . גם שם נחלה שיטה זו הצלחה. תטיס לחוף ומשם לתחנות הכחבחיבור מאגר ים 

                                                      

 שכותרתו "אחריות". ההדגשה אינה במקור. לחוק יסוד: הממשלה 9סעיף  ראו: 22
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דות אד הוק. יש ועבאמצעות ולא  כי יוקם מנגנון אשר יבצע פעילות מתמשכתמוצע על כן  .92

לשמר את גם צורך בגוף קבוע שידון בכל סוגיות היסוד העומדות על הפרק. זהו גוף שיוכל 

 .לאורך זמן הידע ברמה הכלל ממשלתית

כולל את השחקנים העיקריים מבין ה ,של פקידים בכיריםמשימה כי יוקם צוות הצעתי היא  .96

גיבוש המלצות למדיניות ממשלה ברורה בסוגיות היסוד  – שתכליתו כפולה ,משרדי הממשלה

 של הענף וכן תיאום והסרת חסמים ביישום המדיניות.

וגיות המרכזיות אחת הסברורה.  גיבוש המלצות למדיניותמשימתו הראשונה של הצוות היא 

ההשלכות העתידיות על כלל  , ובכלל זההיא הריכוזיות הענפית, השלכותיה הכלל משקיות

של כל  החברה. הרושם המתקבל הוא כי סוגיה זו מחייבת פתרון כולל ולא התנהלות פרטנית

כמו סוגיית  ,בסוגיות משיקות תשפיע גם על ההכרעההכרעה בסוגיה זו . רגולטור לעצמו

 ל המחירים. הפיקוח ע

הבטחת יתירות וסוגיה זו אינה יחידה והנושא מערב שיקולים חשובים לא פחות כמו מובן כי 

  היצע גז לטווח ארוך.

לדיון בממשלה. הממשלה תאשר את המדיניות להביאן יהיה ניתן לאחר גיבוש ההמלצות, 

 לאורה.כל משרדי הממשלה יפעלו . לאחר קבלת הכרעת המדיניות ואת סדרי העדיפויות

יישום מדיניות המונעים את היא תיאום והסרת חסמים המוצע משימתו השנייה של הצוות  .97

וכן ידון . בחלק זה של העבודה ידון הצוות במחלוקות בין בעלי הסמכות השונים הממשלה

 .קודם ליישום המדיניות בנושאים רוחביים המחייבים תיאום מוקדם

ו לדיון מאוחד. יותים יביא לשולחן את כלל סמכובעלי הסמכות הרלוונטייכל אחד מלשם כך 

כדי במידה מסוימת יצטרך בשלב כלשהו לוותר מבעלי הסמכות תוך הבנה כי כל אחד זאת מ

נציגי המשרדים יונחו על ידי הממשלה לפעול ברוח של פשרה . בכללותה לסנכרן את הפעילות

 והגעה להסכמות.

לשם  קרה.ימהסוגיות. אולם אין הכרח שכך  ייפתרו חלק נכבדזה ההנחה היא כי כבר בשלב  .93

 כך חובה ליצור מנגנון הכרעה מהיר ויעיל.

חברי הצוות ראש הצוות. יושב מוצע כי במקרה של מחלוקת שלא ניתנת לגישור יכריע  לכן,

  אלא אם כן יסבור מישהו מהחברים כי מדובר בטעות מהותית. יפעלו בהתאם להכרעתו,

עדת שרים ויועלה הנושא לדיון מהיר בוהותית לדעת מי מחברי הצוות, במקרה של טעות מ .92

לענייני הגז הטבעי. ועדת השרים תקבל הכרעה מהירה וכל המשרדים יפעלו וייעודית חדשה 

  בהתאם לה.

להציב את המשימה בסדר עדיפות גבוה וכן מוצע על מנת לקיים הליכים מהירים ויעילים  .40

 י לקבלת ההמלצות. שאפתנלוח זמנים לקבוע לצוות 

כיוון שלא כל  ,זאתהצוות יוכל לעבוד בצוותי משנה בהתאם לסוגיות העומדות על הפרק.  .49

כל חברי הצוות. פעולה בצוותי משנה אף יכולה לייעל את מעורבות נושא ונושא מחייב את 

 התהליך. 
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ועדת הרכב על ממליץ וכן את העומד בראשו. המסמך גם אינו  צוותאיני מציע את הרכב ה .49

 . יובא להכרעת הממשלהזה נושא מוצע כי . השרים

לסיכום, האתגר העומד בפנינו אינו רגיל ולכן דורש התייחסות מיוחדת. במסמך זה הצעתי  .44

אולם לטעמי העקרונות של  ,ניתן לחשוב על דרכים אחרות הצעה ראשונית לפתרון הבעיה.

ולת הכרעה מהירה צריכים תיאום ויכבסוגיות היסוד, וכוללת קביעת מדיניות ברורה 

 בבסיס כל פתרון.  להימצא

 נשמח לסייע ככל שיידרש. .49

 .קינר ומר מאיר דובדבני-המסמך נכתב יחד עם עו"ד יערה למברגר .42

 

 

 בברכה,     

 

 ,אבי ליכט     
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