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 2015ביולי,  23 תאריך:

 

 השותפות במאגר תמר המתלונן: .1

 

שותפות מוגבלת;  -מוגבלת; דלק קידוחים  שותפות -אבנר חיפושי נפט  שם:

Noble Energy Mediterranean Ltd.שותפות מוגבלת;  - 2-; ישראמקו נגב

שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות במאגר תמר" ו/או  -דור חיפושי גז 

 "המתלוננות"(

  הן ושות'רוזנברג הכ , אצל אגמון ושות'אביב-, תל98יגאל אלון  כתובת:

 03-6078666 פקס:        סלולארי: 03-6078607 טלפון:

 agmon@agmon-law.co.il דואר אלקטרוני:

 

 

 )יש לצרף לטופס עותק מודפס או קלטת של הפרסום( סום נשוא התלונההפר .2

 

 אינטרנטבאתר העיתון דה מרקר ועיתון  העיתון/תחנת השידור/ אתר האינטרנט:

 8.7.2015; 28.5.2015 תאריך הפרסום:

המונופול  -מדינה קבעה תקרה למחיר הגז , שכותרתה "ה28.5.2015יום כתבה מ עמוד/ שעת שידור:

, 8.7.2015יום ; כתבה מבאתר האינטרנט 7:31, ובשעה י בעיתוןבעמוד הראשהתעלם", פורסמה 

 בעמוד הראשימיליארד שקל על גז שאינה זקוקה לו", פורסמה  4שכותרתה "חברת החשמל תשלם לתמר 

 .באתר האינטרנט 7:08, ובשעה בעיתון

 אלי-אבי בר שם הכתב:

 

 

 מתי נעשתה פנייה לתגובת כלי התקשורת, ומה היא הייתה: .3

 

כלי ל ,כוחן-באמצעות בא , עוד באותו יום,פנו המתלוננות ,28.5.2015יום עקבות פרסום הכתבה בב

"עמדתם  לפיה,, כוח הנילונים-באת התקבלה תגוב 11.6.2015 ביום .ולכתב )להלן: הנילונים(התקשורת 

  .היא שהאמור בידיעה ובכותרותיה נכון ומדויק"

לעת זאת טרם קיבלו המתלוננות את  .באותו יוםבנוגע לכתבה שפורסמה פנו המתלוננות  8.7.2015ביום 

 את תגובת הנילונים לפניה זו.

 

תיארו את העובדות לאשורן  ,פירטו המתלוננות את הפרטים הכוזבים שבכתבותאלו,  ותבמסגרת פני

הבהירו המתלוננות כי הדברים שנכתבו עוד דרשו כי יפורסם תיקון הולם בכותרת הראשית של העיתון. ו

לפנות ן יהכויותשומרות את זבמידה ולא יפורסם תיקון הולם כאמור, הן , וכי בכתבות מהווים לשון הרע

 . ערכאותל

 



 

 

 

 

 (:)יש לציין את סעיפי תקנון האתיקה שהפרסום הפר, לכאורה התלונה .4

 

 כוח תחנות שלוש לבין המתלוננות ביןשנחתמו  ההסכמים את אלי-בר מר תיאר 28.5.2015 מיום כתבהב

 לפי. בעים מהקשחת עמדות של המתלוננותוונ המדינה דרישות את סותרים האלהסכמים  כי וטען, פרטיות

 נקבעו אלה ובחוזים, כוחה תחנות שלוש עם חדשים חוזים נחתמו מאי חודש במהלך, בכתבה האמור

 .אמת אינו זו בכתבה האמור. לעמדתה ובניגוד המדינה דעת על אינם אשר תנאים

 

 מ"בע לישראל החשמל חברת לבין המתלוננות בין ההסכמים במערכת עסקה 8.7.2015 מיום הכתבה

 החשמל חברת שהתחייבה גז של המינימלית הכמות בין היחס, הכתבה לפי(. החשמל חברת: להלן)

 בין, בכתבה נטען עוד. לעולם ביחס גבוה, מהמתלוננות לרכוש שתוכל המקסימלית הכמות לבין, לרכוש

 זקוקהלא תהיה  אך עבורו תשלם החשמל שחברת גז" שנייה פעם" למכור יוכלו אף המתלוננות כי, היתר

 .אמת כל אין אלה בדברים גם. לו

התראיין בכלי תקשורת נוספים, בפניהם חזר על אלי לא הסתפק בכתיבת הדברים, והוסיף ו-מר בר

 אין בהם כל אמת. -הדברים, אשר כאמור 

 

 פרסום של למניעתו מתאימים אמצעים ונקיטת אמת פרסום של חשיבותם על מלים להכביר צורך אין

מקרה זה, ביתר שאת בוהדברים נכונים תמיד,  .הרע שוןל להוותלפגוע במושא הפרסום ואף  העלול, כוזב

בשוק של המתלוננות שימוע ציבורי, ושיח ציבורי ער, בנוגע לפעילותן  שר הפרסום נעשה בעיצומו שלכא

  האנרגיה.  

 

ן האמת ובצורך להבטיח כי מירב המאמצים יעשו של עקרו ובחשיבות הכירה בישראל העיתונות מועצת

 העיתונות של ועיתהמקצ האתיקה בתקנון סעיפים במספרזאת  ועיגנה, לשם מניעתו של פרסום שקרי

 (.האתיקה תקנון: להלן)

 נאמנות הדורש ,העיתונות של המקצועית האתיקה לתקנון' א4 סעיף את הפר בעיתון השקרי הפרסוםכך, 

 או מטעה, מדויק אינו, אמת שאינו דבר ברשלנות או ביודעין ועיתונאי עיתון יפרסמו לא, "כי וקובע לאמת

 ".מסלף

 

, המתלוננות תגובת את ולקבל לפנות טרח אלי-בר שמר בלא פורסמו זו תלונה נשוא הכתבותבנוסף, 

 הפר, בכך. הכתבה פרסום טרם המדינה תגובת את לקבל טרח לא אף, הראשונה לכתבה ביחס ולפחות

 העיתון יבדקו, כלשהי ידיעה פרסום לפני"כי,  הדורש, האתיקה לתקנון' א5 סעיף את גם הפרסום

 ". העניין נסיבות לפי הראויה ובזהירות ביותר המהימן במקור נכונותה את והעיתונאי

 

 כתבות תדיר המפרסמים, בפרט אלי-בר מר ושל העיתון של בפעולותיהם ברורה מגמתיות קיימת כמו כן,

הרי שיש  כך,מש. במתלוננות כדין שלאים ופוגע, קשר כל אין למציאות בינן אשר עובדות המכילות

 מפרסום להבדיל, ידיעות פרסום כי הדורש, האתיקה לכללי' ג6 סעיף לע כעבירה גם זו בהתנהלות לראות

ממחקר שנעשה על  ללמוד ים, ניתןעל ידי הנילונ ,גמתיקור, המעל היקף הסי .הטיה וללא הוגן יהיה, דעות

 תלונה זו.ך הנלווה ללמסמ פוממנו צור יםהרלוונטינתונים אשר ה דיה,קרי מידי יפעת מח

 

 את שיצמצם בבקשה, עיתוןל המתלוננות פנו התלונה הגשת רםמפורט לעיל, בטכפי שלבסוף, הרי ש

 7 ףסעי את גם הפר, משכך. נעשה לא כזאת. לאשורן העובדות את ויפרסם יתנצל, הןל שנעשה העוול

, במהירות לתקן יש, עובדות בפרסום מהותיים שהם דיוקים או השמטות, טעויות, "לפיו, האתיקה לתקנון

 גם המתאימים במקרים תפורסם לכך בנוסף. המקורי לפרסום ביחס הראויה ובהבלטה בהגינות

 ..."התנצלות

 

 יש לצרף עוד שני עמודים לכל היותר( –)במידת הצורך 

 



 

 _______________רהשותפות במאגר תמחתימה_



 מסמך נלווה לתלונת השותפות במאגר תמר

 

 אל מול העובדות במציאות 28.5.2015העובדות המוצגות בכתבה מיום 

 אל מול העובדות במציאות 8.7.2015העובדות המוצגות בכתבה מיום 

 העובדות לאשורן בכתבמוצגות ההעובדות 

חדשים עם שלוש במהלך חודש מאי נחתמו חוזים 

 פרטיות.תחנות כוח 

 

שותפות מאגר תמר חתמו על הסכמים מחייבים עם תחנות 

הכוח אלון תבור; רמת גבריאל; ודלק שורק, לפני למעלה 

 (.2014משנה )בחודש מרץ 

בחוזים אלה נקבעו תנאים )בעיקר מחיר והצמדה( 

אשר אינם על דעת המדינה ובניגוד לעמדת 

 המדינה.

ץ כנגד עמדת לאחר שאותן תחנות כוח פרטיות עתרו לבג"

רשות החשמל, ובמהלך הדיונים בין שותפות מאגר תמר 

לבין נציגי המדינה אודות הסדר מתווה חדש במשק הגז, 

נתבקשו השותפות במאגר תמר לבחון אפשרות של שינוי 

 החוזים שנחתמו לפני למעלה משנה כאמור.

שותפות מאגר תמר נענו לבקשת נציגי המדינה והסכימו 

זים ולהיטיב את תנאיהן של תחנות לפתוח את אותם חו

הכוח הפרטיות. התנאים המסחריים שגובשו עם תחנות 

הכוח הפרטיות, גובשו בידיעת נציגי המדינה ובעידודם. 

לתחנות הפרטיות הוצע מחיר ומנגנון הצמדה בתיאום מלא 

עם נציגי המדינה, לרבות משרד האוצר, וכל שינוי בהסכם 

 רוכשות הגז.הסופי ממנגנון זה נעשה לבקשת 

האופן בו פעלו השותפות במאגר תמר היה בניגוד 

לעמדת המדינה, תוך ניצול של חילוקי דעות נטענים 

בקרב הממשלה, נטישת הממונה על ההגבלים 

 העסקיים והתייצבות ראש הממשלה בחזית.

שותפות מאגר תמר נענו לבקשת נציגי המדינה; היטיבו את 

הפרטיות על אף  תנאי המסחר החלים על תחנות הכוח

פי כל דין; והכל נעשה בשקיפות -שהדבר לא נדרש על

 מלאה אל מול נציגי המדינה ובהסכמתם.

בגוף הכתבה מוצג גרף וממנו עולה, לכאורה, כי 

המחירים שנקבעו בהסכמים עם תחנות הכוח 

הפרטיות החדשות עולים על מחירים של חוזים 

 אחרים.

 את המציאות. הגרף המוצג אינו נכון ואיננו משקף

 העובדות לאשורן  מוצגות בכתבהההעובדות 

ו ילאש"(  TOP)להלן: " Take or Pay -שיעור ה

על פי ההסכם שנכרת בינה  ,מחויבת חברת החשמל

 .80%עומד על  ,לבין שותפות תמר

 .55%בהסכם חברת החשמל עומד כיום על  TOP-שיעור ה

עשוי   TOP-בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם, שיעור ה

 בלבד. 41%-לרדת בעתיד ל

היקף הרכש השנתי המינימלי של גז שאליו מחויבת 

עשוי לרדת , והוא BCM 5חברת החשמל עומד על 

 .BCM 4.5-לכ

הכמות המינימלית השנתית שבה מחויבת חברת החשמל, 

הפחתות בגין תחילת פעילותם של יצרני החשמל  לאחר

 לשנה. BCM 3.6עשויה לעמוד על הפרטיים, 

-כ TOP-כששוק הגז היה תחרותי, היה שיעור ה

זינק  2009-. עם הפיכתו לשוק מונופוליסטי ב40%

 .80% -והגיע כיום ל TOP-שיעור ה

של חברת החשמל  TOP-עמד שיעור ה 2009עובר לשנת 

ואילו  57%שותפות ים תטיס על  בהסכם הראשון עם

( BCM 5בהסכם השני עם שותפות ים תטיס )תוספת של 



 

 (מחקרי מדיה יפעת של מחקרבחצי השנה האחרונה )תקשורת גופי  תחום הגז על ידיסיקור היקף 

 

. בנוסף, נכון לעת הזו מרבית 71%על  TOP-עמד שיעור ה

 TOPמחויבותכל בהם אין שההסכמים במשק הינם הסכמים 

 (.0%של  TOPשיעור  -)דהיינו  

הגבוה, נאלצת חברת החשמל   TOP-בשל שיעור ה

לשלם עבור גז שאינה נזקקת לו, ושותפות תמר 

 יכולות למכור גז זה פעם נוספת, לצרכן אחר. 

לחברת החשמל הגמישות המלאה לעשות שימוש בגז 

שרכשה אך לא נצרך על ידה באותה שנה, במשך חמש 

 השנים העוקבות. 

, אושר 2014בנובמבר  5גז הטבעי מיום רשות הבהחלטת 

פי הגז החשמל למכור לצרכנים אחרים את עוד לחברת

 .הטבעי שתרכוש משותפות תמר

סרג'יו אסקארי, חצי שנה כבדו"ח שפרסם לפני 

כמו זה  TOPשיעור צוין שץ של רשות החשמל, יועה

  ,חשב חריג בעולםשנהוג בשוק הגז הישראלי נ

 .להפחיתומומלץ ו

 ם,ייתחרות יםקוגם בשודווקא לכך שתייחס הדו"ח היועץ 

ומגיע אף  ,מבעבר בשוק העולמי גבוה TOP-השיעור 

 :100%לשיעור של 

"Lately, markets that have become open and 

competitive have led to much lower prices, but less 

TOP tolerance – basically contracts have turned shorter 

but very rigid with almost 100% take or pay. The 

reason is that excess or missing gas can be bought from 

or sold to spot markets ." 
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 לע ףצפצמ זגה לופונומו - תיבג חור ןתונ והינתנ
 הנידמה העבקש ריחמה תרקת

 ילעב ומתח ליבקמב ■ זגה ריחמל הרקת תעיבקל הנידמה תשירד תא וחד י'גרנא לבונו קלד
 םאה ■ םיישדוח ינפל קר הנידמה םהל העבקשמ הובג ריחמב ,םישדח זג יזוח לע רמת רגאמ
?ץחלב דומעי מ"הר

 לופונומ לומ ןתמו אשמה תא םייקסעה םילבגהה לע הנוממה תשיטנ ,הלשממב םיימינפה םיכוכיחה

 הלאו ,תיבג חור זגה תורבחל םיקפסמ - ותיזחב ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר תובצייתהו זגה

.לופונומה לש יקלחה וקוריפ לע ןתמו אשמב ןהיתודמע תא הנורחאב תוחישקמ

 ריחמל הרקת עובקל הלשממה ידרשמ תשירד תא ףסה לע וחד - י'גרנא לבונו קלד - לופונומה תורבח

 םויכ ילמינימה ריחמה גתמ הרזגנ וזש ףא הלשממה העיצהש הרקתל ודגנתה תורבחה .קושב זגה

.רתוי ךומנו שדח ריחמ גתמ אלו - קושב

 - זג ןולאו וקמארשי ,י'גרנא לבונ ,קלד - רמת זגה רגאמב תופתושה יכ עדונ TheMarker–ל ,ליבקמב

 יוביגב ,למשחה תושר ידיב םיישדוח ינפל קר העבקנש זגה ריחמל תינמזה הרקתהמ םלעתהל וטילחה

 רגאמהמ זג תריכמל םישדח םיזוח השולש לע םינורחאה םימיב ומתח לופונומה תורבח .רצואה דרשמ

.הרקתכ הנידמה העבקש הזמ הובג ריחמב

 ןולא ,לאירבג תמרב תוננכותמה תויטרפה חוכה תונחת ימזי לומ ומתחנ םישדחה זגה יזוח תשולש

 קומינב ,םהב ריכהל למשחה תושר לש הבוריס תובקעב םיישדוח ינפל ולטוב הלא םיזוח .קרושו רובת

.הרואכל תיטסילופונומ הטנר ףקשמ רמת ילעב ידיב בתכוהש זגה ריחמש

 תקולחמ תררועמ הדמצה םע ,BTU ןוילימל םירלוד 5.75 לש סיסב ריחמב ורגסנש תוטויטב רבודמ

BTU ןוילימל םירלוד 5.04 לש סיסב ריחמ תמועל ,תאז .1% סונימ/סולפ )CPI( יאקירמאה דדמל

 זגה תיקפסל חטבוה ,למשחה תושר הנעט ,ךכ .הדמצה התוא םע למשחה תרבח המכיס וילעש

.BTU ןוילימל םירלוד 8–7.5 לש המרל דע תיטמוטוא הלעי זגה ריחמ ובש ןונגנמ תושדחה תונחתהמ

 ,ירק - קושב םויכ הכומנה היהת קשמב זגה יזוחל ריכת הבש ריחמה תרקת יכ העבק למשחה תושר

 זגה שכר תלדגהל הקיזחהש היצפואב רמת לומ למשחה תרבח המכיס וילעש תיסחי ךומנה זגה ריחמ

 רועישב יאקירמא דדמל הדמצה םע BTU ןוילימל םירלוד 5.35 לש סיסב ריחמב רבודמ .רגאמהמ

 םירלוד 6.25–ל רבעמ זגה ריחמ תרמאה תא רשפאי אל הז ןונגנמ ,תושרה תנעטל .דבלב 30%

.BTU ןוילימל

 החנהב תאז .2016 סראמ ףוס דע קשמב ומתחייש זג ימכסה לע לוחת ,עבקנ ךכ ,תושרה תטלחה

 וא ,ףנעב ינבמה יונישה לע זגה תורבח לומ ןתמו אשמה תא הלשממה םילשת הז דעומל דעש

.דמעמ הקיזחה אל וז תינמז היחנהש אלא .רחא חקופמ ריחמ עבקתש

ריחמה תא ומלשי םימזיה
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 הפתוש איה ובש ,קרוש הלפתהה ןקתמב חוכה תנחת לומ המתח יכ קלד החוויד םימי 10 ינפל

 .למשחה תרבח לש רוצייה ףירעתל אקווד דמצוי זגה ריחמ ,חווידה יפל .ןכדועמ זג הזוח לע ,ןיפיקעב

.זגה לש סיסבה ריחמב תיסחי ירונימ יוניש רחאל תאז

 םגה ,הז ןכדועמ הזוח .תוינופצה חוכה תונחת יתש לומ םג שדח הזוח לע רמת ילעב ומכיס ליבקמב

 ,)1% + דדמ( ירוקמה הזל רתוי בורקש הדמצה ןונגנמ ללוכ ,תוחוקלל רתוי םירפושמ םיאנת ללכש

.למשחה תושר ידיב הבתכוהש הדמצהל רשאמ

 תא עובקל קר אלא - זגה ריחמ לע חקפל תכמסומ הניא למשחה תושר יכ רבעב ונעט זגה תורבח

 תא לופונומה עבק ,ךכשמ .םימזיל םיחטבומה למשחה יפירעת תועצמאב תוסכל םיכסת ותואש ריחמה

.הזכ רצוויי םא ,םיריחמה רעפב תאשל ושרדיי םימזיה דועב ,וילוקיש יפל שדחה זגה ריחמ

 שממל שדוח ינפל הטילחה למשחה תרבחש ןוויכמ תאז .קושב םעז הררג רמת ילעב תולהנתה ,םלואו

 הרחמותש הקיפסמ זג תומכ רגאמה ילעב ידיב ,רמולכ .רמת לומ הקיזחה הבש היצפואהמ 25% קר

 םיינומימ םימעטמ הרואכל העבנ אל רתוי הובג ריחמ תייבג לע ןתושקעתהו - ךומנ ריחמב הליחתכלמ

.םירחא םישרדנ וא

 ילשכ תניחבל למשחה תושר הרכשש יקלטיאה ץעויה תצלמהמ הקוחר המצעשכל הרקתה ,ףסונב

 ךות ,BTU ןוילימל םירלוד 4.5 לש רתוי דוע ךומנ סיסב ריחמ לע ץילמהש ,יראקסא וי'גרס ,זגה קוש

.םלועה יקוושב אבוימ זג יריחמ לסל ותדמצה

 חוכה תונחת ונפ ,הנשה תליחתב״ :יכ הבוגתב הרסמ לאירבג תמרבו רובת ןולאב םיטקיורפה תימזי

 זגה קפס .תיסנניפ הריגס םדקל רשפאיש ןפואב םימותחה םיזוחה יאנת תא ןקתל ושקיבו זגה קפס לא

."םינושה םירוטלוגרה תעידיבו םואתב  השענ םכסהה יוניש .םכסהה יאנת תא רפישו השקבל הנענ

יטסילופונומ רוחמת ןסרל חיטבה רצואה

 תא ןזאל הלשממה שרדית ,ןתומי זגה קושב ינבמה יונישה םא יכ הלשממב וריהבה הנש יצחכ ינפל

 ששחמ וא םיקפס ןיב תורחת רדעיהל ששחמ תאז .ריחמב רתוי ההובג תוברועמב הפיכאה ידעצ

 ,TheMarker-ב ףשחנש יפכ .רמת תופתוש ידי לע םויכ תיבגנש תיטסילופונומה הטנרה תחצנהל

 תוברעתה - וגצוהש הפיכאה ידעצמ המכ לע רותיווהו ירוקמה קוריפה הוותממ הלשממה תגיסנ תורמל

 .ןנכותמהמ הנותמ תויהל היופצ םיזוחב הנידמה

 ,ולש יטסילופונומ רוחמתמ ענמיהל ידכ ,זגה ריחמל הרקת תעיבקב הוולי ינבמה יונישה יכ עבקנ ,ךכ

 אל הלשממה ,תוכרעה יפל .םינש שש דע לש הפוקתל רמולכ - ינבמה יונישה תמלשהל דע קר ךא

 תחת .םיריחמה לע תידרשמ־ןיבה חוקיפה תדעו תא ליעפת אלו ,קשמב זגה ריחמ לע חוקיפ ליטת

.ןיפיקעב חקפתש ,למשחה תושר תועצמאב ,ילמרופ־ןיעמ ןונגנמ להוני ,תאז

 ינפל התשעש יפכ - ריחמ לש םיוסמ ףרמ םיהובג זג יזוחב ריכת אלש עידות תושרה יכ איה הנווכה

 יזוחה ריחמה תויהל ךירצ היה ףרה ,זגה תורבח ידי לע החדנש ,ירוקמה הוותמה יפל .םיישדוח

 תוצרחנ תודגנתמ לבונו קלד ,םלואו .רמתמ למשחה תרבח לש היצפואה ריחמ ירק ,םויכ ילמינימה

.תילאיר דרוי ןמז ךרואלש ריחמב רבודמ ,דדמל תיקלחה ותדמצה םושמ יכ הנעטב ,הז ףר תעיבקל

 הדמעל דוגינב .ילמיסקמה ףרה הבוג לע ןתמו אשמב םיכישממ זגה תורבחו הלשממה ידרשמ ,ךכיפל

 תורבח ידי לע ןיידע םתחנ אל - זגה קוש תרדסהל הלשממה ידרשמ ושביגש הרשפה הוותמ ,תחוורה

 "ןסרל" דעונש ןונגנמה תא ללכ אל ןיידע אוה ,הלשממה שאר ידיב תיבמופ ץמוא הוותמהש ףא .זגה

.רמת ילעב ידיב זגה לש יטסילופונומה רוחמתה תא

 ןריבעהלו יעבטה זגה קושב ויתויוכמס לע רתוול ,ןולחכ השמ ,רצואה רש תטלחה חכונל ,תאז םע

 תורבח וליעפיש םיצחלה שבכמב דומעי והינתנ םאו ותובייחתהב דומעי רצואה םא רורב אל - והינתנל

.זגה
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 תונודינ ראשה ןיב .הרקתכ היצפואה ריחמב בוקנל הנווכהמ תגסל היופצ הנידמה ,תוכרעה יפל ,םנמאו

 ,הדמצהל רשאב .קושב ךומנל הובגה ריחמה ןיב עצוממכ זגה לש סיסבה ריחמ תעיבק ומכ תופולח

 לסל ריחמה תא דימציש ןונגנמ וא ,קושב גוהנה תודמצהה עצוממ תא ללקשיש ןונגנמ תנחוב הלשממה

.)םינוש םיקושב אבוימ זג יריחמ ,לשמל( ימואלניב םיקלד

 רכמ יאנת םיללוכ הלאש ףא - םימותחה רמת יזוח תא חתפת אל הלשממה יכ ןמתסמ ,ףסונב

 )Take or Pay( הובג השיכר תבוח רועישב רובע ,תיתייעב הדמצהב לחה ,הרואכל םייטסילופונומ

 תוארוהל הריתסב ,בוש - הפיצר אל זג תקפסא לע 10% לש החנה קינעהל רמת ילעב בוריסב הלכו

.למשחה תושר

"קוחכ הרשוא אל והינתנל תויוכמסה תרבעה" :ןוטלשה תוכיאל העונתה

 ויתויוכמס תא ריבעהלו יעבטה זגה קושב קוסיעמ ענמיהל ,ןולחכ השמ ,רצואה רש תטלחה

 הייהת םג אלא - תירוביצ תרוקיב קר אל הררוע ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שארל תוילאירטסינימה

 הלביק אל ןיידע תויוכמסה תרבעה יכ הריכזמ ןוטלשה תוכיאל העונתה ,םנמאו .ךלהמה תוניקת יבגל

.ןיד יפל םירושיא

 הלשממל יטפשמה ץעויל תונפל וילע םיניינע דוגינב יוצמ רש רשאכ ,אשונב הנידמה רקבמ תויחנה יפל

 לועפל שרדנ אוה דציכ הלאשל סחיב ןה םיניינעה דוגינ ביטל סחיב ןה - ותעד תווח תא לבקל ידכ

 הלשממל יטפשמה ץעויה ,ולש םיניינעה דוגינ ירדסה חוסינ תא רוחיאב לחה ןולחכש רחאמ .אשונב

.תויוכמסה תרבעה תא רשיא אל םג ןכלו ,ןולחכ ןעוט ולש םיניינעה דוגינ ביט לע ותעד הווחה אל ןיידע

 ףרוג ןפואב ויתויוכמס תא ריבעהל ןולחכ תריחב לע ראשה ןיב ההימת ועיבה ןוטלשה תוכיאל העונתב

.תינמזו תיקלח תויהל אשונב לופיטמ תוענמיה היושע תויחנהה יפלש ףא ,ןמזב הביצק אללו

 ופוגל םיניינע דוגינ לש הרקמ לכ ןוחבל שיו ,'קיודמ עדמ' תניחבב וניא ,יתביסנ אוה םיניינע דוגינ"

 םה םיניינע דוגינ תעינמל תונורתפה" .ןולחכל הרגישש בתכמב העונתה הבתכ ,"תוביסנל םאתהבו

."ולוכ הלועפה חטשמ די תכישמ חרכהב תשרדנ אלו ,םינווגמו םיבר

 רבודמשכ" .הלשממל יטפשמה ץעויה לא רבכ הנפ ןולחכ םא ררבל העונתה השקיב הבתכמב

.העונתה המכיס ,"התלבקל םדוק הלשממל יטפשמה ץעויב ץעוויהל יואר ,ךכ לכ תיטמרד הטלחהב
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 :למשחה תרבח לש תקתקתמה הצצפה || ידעלב
 הקוקז הניאש זג לע לקש דראילימ 4 רמתל םלשת
 ול
 תנכוסמ התיה זגה יזוחמ 80% דע לש םולשתל שארמ בייחתהל ויתוחוקלמ רמת לופונומ תשירד
 זג שוכרל תוביוחמ םע ,םינוא תרסח למשחה תרבח תא הספת קשמב למשחל שוקיבב הדיריה ■
הכירצ אל איהש

 תא שוגפל תויושע קשמב רמת לש זגה לופונומ ביתכהש םיזוחב תוינוקרדה תושירדה לש תוכלשהה

 ץלאית 2016–מ יכ עדונ TheMarker–ל .קנע ידממבו - האבה הנשב רבכ לארשיב למשחה ינכרצ

 הבייחתהש ןוויכמ ,תאז .ןהל קקדזת אלש ףא - תולודג תויומכב זג רמת רגאממ שוכרל למשחה תרבח

 יפל .קשמב למשח ישוקיבל ידמ תימיטפוא תיזחת סיסב לע זג לש ילמינימ שכרל לופונומה ינפב

 ,רמתמ ךורצת אלש זג לע הנש ידמ רלוד ןוילימ 300–200 םלשל היושע למשחה תרבח ,תוכרעה

.)לקש דראילימ 5–3( הפוקתה לכל רלוד דראילימ 1.2–0.8 רמולכ - 2019 ףוסב הלכו 2016–ב לחה

 ררחתשהל וא תובייחתהה םע דדומתהל םיכרד רחא םינורחאה תועובשב תשפחמ למשחה תרבח

 החיתפל וא - םירחא םימרוגל רתוימה זגה לש קווישל םיקיפא תרשכה ידי לע ,רתיה ןיב .הילבכמ

 תובחב תיחפהל יטרפ למשח ינרצי תסינכ היושע ,לשמל ,ךכ .רמת לופונומ לומ שדוחמ ןתמו אשמב

.רמת ילעב ומירעהש םיישקב הלקתנ וז תורשפא ךא - למשחה תרבח לש השיכרה

 תוירוטלוגרה תויושרלו הלשממה ידרשמל ןיינעה תודוא עדימה רבעוה םינורחאה םישדוחב

 לומ הלשממה השביגש הרשפה הוותמב ךכב לופיטה ללכנ אל ,הומת ןפואב םלואו .תויטנוולרה

.זגה לופונומ

 תוכזב רתוי ףא חיוורהל תויופצ - זג ןולאו וקמארשי ,י'גרנא לבונ ,קלד - לופונומה תורבח ,ךכמ הרתי

 ףדועה זגה תא לצנל הרואכל ןהל הריתה הלשממהש ןוויכמ ,תאז .למשחה תרבח תובייחתה

.םיימעפ חיוורהל ךכבו - םירחא תוחוקלל ותוא רוכמל ,ןתושרבש

הלפכוה השיכרה תבוח - םק לופונומה

 התמכסה תובקעב רצונ םישדוח ךותב רבכ דדומתהל למשחה תרבח שרדית ומעש ימירזתה רובה

 לכב םלשל חוקלה רומא וילעש הזוחב זגה רועיש רמולכ — תיסחי הובג Take or Pay רועישל

.זגה תא ךרצ אל םא םג ,הרקמ

ב יטסילופונומ קושל ותכיפה םע םלואו .40%–כ הז רועיש היה ,יתורחת היה לארשיב זגה קוששכ

 הזכ הובג רועיש .80%–ל םויכ עיגהו ,קשמב רמת לופונומ עבקש TOP–ה רועיש קניז ,2009–

 ,דגנמ .תיסחי הובגו עובק םירזתל תובייחתה תוכזב - תיסחי תוכומנ ןומימ תויולע זגה קפסל חיטבמ

 םיהובג םינוכיסל םתוא ףשוחו - טרפב למשחה ינרציו — ללכב תוחוקלה תושימג תא דואמ ליבגמ אוה

.ירוביצה למשחה ןובשחב םירחמותמש
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 גוסנ רצואה ,תאז םע .יתוהמ קוש לשכב רבודמ יכ הדוהש ,רצואה דרשמ ידי לע תמוא הז ששח

 ,תעכו - זגה תורבח לומ םינורחאה םישדוחב להונש ןתמו אשמה תרגסמב תוויעה תא ןקתל ותנווכמ

.ירוביצה סיכל הרזח טהולה המדאה חופת לגלוג

 דראילימ 42.5 לש הריכמ ללכ 2012–ב למשחה תרבחו רמת תופתוש ומתח וילעש ירוקמה זגה הזוח

 שמחב םלשל למשחה תרבח הבייחתה ,הז סיסב הזוח תרגסמב .הנש 15 ךשמב זג )BCM( ק"מ

.TOP תטישב ,3.5BCM לש שכר רובע תואבה םינשה

99–ל שכרנה זגה תומכ תלפכהל תידדצ־דח היצפוא למשחה תרבחל הנתינ ,הז סיסב םכסה דצב

BCM שממל הרחב יכ למשחה תרבח העידוה 2013 לירפאב .םיבלש ינשל לצופ שומימה .לכה ךסב 

 רועיש לדג ,וז היצפוא שומימ תרגסמב .2020 דע שוכרת התואש זגה תומכ תלדגהל הנושאר היצפוא

.5BCM לש ילמינימ יתנש שכר רובע םלשל למשחה תרבח השרדנ תעכו — TOP–ה

 תויזחתל דוגינב .הרבחה העציבש יקסעה ךלהמב "תוכהל" םייופצ קושה יאנת יכ ררבתה זאש אלא

 ןהלש זגה תויומכב םג לודיג רזגנ ויתובקעבש — שוקיבב 3%–כ לש ףיצר לודיג רבדב למשחה תרבח

 ךומנ זגה תכירצ בצק יכו ,םוקמב ךרוד קשמה יכ תונורחאה םייתנשב ררבתה — הרבחה הקוקז

.תויתשתה דרשמ תויזחתמ 10% תוחפלב

 הסינכ וא — יתיישעתה רזגמב הטאה לש הדלות ,ץיקב תיסחי חונ ריווא גזמ ןיב וענ ךכל תוביסה

 למשחה תרבח ,ךכ וא ךכ .םלעתהל למשחה לופונומ ףידעה ונממש ,יטרפ למשח רוציי לש תיביסאמ

 ,4.5BCM–כל תדרל היושעש — 2019 ףוסל דע הנשב זג 5BCM תשיכרל תובייחתה םע "העקתנ"

.דבלב 3.5BCM–3 ךורצל היופצ למשחה תרבח ,לעופבש ףא — תויטרפ חוכ תונחת תלעפה םע

 חוכה תנחת הלועפל סנכיהל הרומא הנשהש ןוויכמ ,הארנה לככ ,2016–ב תיטירקל ךפהית וז הקוצמ

 תא לידגהלו ,למשחה תרבחב למשחה רוציימ טאו־הגמ 850 עורגל היופצש — תויגרנא הילד תיטרפה

.רתוימה זגה שכר

 ףאו ,זג יפדוע תרבוצ למשחה תרבח יכ הנש ינפל הריהזהש ,זגה תושר יניעמ המלענ אל וז תואיצמ

 רוכמל הרבחל וריתה תושרב .תובורקה םינשב לודגל םייופצ הרבחה לש השיכרה יפדוע יכ הנייצ

 ץלאית 2018–ל 2015 ןיב יכ זגה תושר הכירעה ,ךכ .רסחב םתוא וכירעהש הארנכ ךא — זג יפדוע

.דבלב 2BCM–כ לש זג יפדוע םע דדומתהל הרבחה

 תלדגהל — הקיזחה הבש היינשה היצפואה לש יקלח שומימ לע הרבחה העידוה ןורחאה לירפאב

 היצפואהמ 25% שומימ לע הרבחה םעפה העידוה ,קושה בצמ רואל .2028–2020–ב רמתמ שכרה

 הרבחה שרדית ,השעמל ,ךכ .דבלב 3BCM לע הלא םינשב TOP–ה רועיש תא העבקו — דבלב

.2019–2016–ב העלקנ וילאש רובה תא והשכיא חולצל

יונפ םוקמ סיסב לע זג רוכמל

 למשחה תרבח תובייחתה .ךכב רצענ אל רמת לופונומ לומ למשחה תרבח לש זגה הזוחב תוויעה

 תלעופ הרבחה יכ ונעטש ,יטרפה למשחה ינרצי תודגנתה תא רבעב הררוע רבגומ זג שכרל

 זג תורתי םוסחלו — ףוחל רמתמ דדובה רוניצה תלוביק תיברמ תא סופתל ידכ תזרפומ תובייחתהל

.םיידיתעה הירחתמ תא ושמשיש תלוביק וא

 ,תעב הב ךא — התנענ אל למשחה תרבח לש TOP–ה ףקיה תא ליבגהל םייטרפה םינרציה תשירד

.רוניצב םוקמ ול היהי יכ תואדו חרכהב ןיא םא םג זג קוושלו ךישמהל לופונומל זגה תושר הריתה

 סיסב לע זג הרואכל חטבומ םתרגסמבש ,)interruptible( תנמדזמ הקפסא סיסב לע םיזוחב רבודמ

 ובייחתה הלש זגה תקפסא תא םתעד לוקיש יפל םצמצל רמת רגאמ ילעב ולכוי ,ךכ .רוניצב יונפ םוקמ

 תלוביקה לע הלעי זגה תקפסא ףקיה םא תאז .רסחה זגה ןיגב תוחוקלה תא תוצפל ילבמ םיזוחב

.דדובה הכלוהה רוניצב תלבגומה
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 וצלאיי אלש הווקת ךותמ — הלא םיזוח לע ומתח םבור ,הרירב הרתונ אל קשמב זגה ינכרצלש תויה

10% רועישב החנה קינעהל לופונומה תא הבייח למשחה תושר .דיתעב רוניצה תלבגמ םע דדומתהל

.השירדהמ ומלעתה זגה תורבח ךא — הלא םיזוחב

 תרבח ידי לע ךרציי אלש ףדוע זג רובעב םולשתמ םג :םיימעפ חיוורהל רמת לופונומ יושע השעמל ךכ

 תומכ התוא תא ,תורחא םילמב .הנותנה תלוביקל רבעמש תומכ לע םיפדוע זג יזוחמ םגו — למשחה

.למשחה ינכרצ ןובשח לע ,םיימעפ רוכמל רמת ילעב םילוכי תפדוע זג

 י'גרנא לבונ ,רמת חודיק תליעפמ העידוה ,השדחה הלשממה לש הנוניכ ברע ,םיישדוח ינפל

 ףיעס תלעפה תארקל ,תנמדזמ זג תקפסא לש שיחרתל ךרעיהל רגאמה תוחוקלל ,תיאקירמאה

 העתפהב תויתשתה דרשמב הלבקתה וז העדוה .ומתח םהילעש זגה יזוחב תחטבומ אלה הקפסאה

.למשחה תרבח לש זגה יפדוע חכונ רתיה ןיב ,רוניצה תלוביקב רוסחמ לכ ופצ אלש תויה —

 ןוויכמ .היתוחוקל תבוטל הרבחב לפוטמ Take or Pay–ה אשונ" יכ הבוגתב רסמנ למשחה תרבחמ

."הז בלשב ךכל סחייתהל אלש ףידענ ,םייקסע םיאשונב רבודמש
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