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״וועאילו

ישראלמאמצים

להסבכדיעושה

התעשייהנואת

ומהטבעיונו

כדיעושההיא

שהגווהבטיח

לבתים,יגיע

צוינההיאאו

ואתושית

סרונראש

שלההעדיפויות

כהןהדי

של,האנרגיהענקיתנשיאלשעברהרפמייסטר,בירן

האנרגיהמקורותעללשמורצריכהשישראלטוען

נזקלגרוםגםיכוליםייצואשחוזימזהיראצלה,שלה

מגיעותלאבינלאומיותחברותלמהומסבירלמדינה

כהןהדיערב(למדינותקשורלא)וזהלכאן

שלביטחונהמען]לו>|

WM,לשמורעליהישראל

שהיאהטבעיהגזאת

מהכלולהסבבמרינהמצאה

אומרבגז״,להפעלהיכולהשהיא

לשעברנשיאההופמייםטר,ג׳ון

״של״.האנרגיהענקיתשל

ואיןאויבים,הרבהיש״לישראל

עליהיעשואםיקרהמהנפט.לה

שמישהוחושבתאתאםחרם?

הואשוב״,תחשבילטובתה,ייחלץ

מזהיר.

הבאבשבועיגיעהופמייםטר

בכנסלהשתתףכרילישראל

למדיניותהמכוןשעורךהרצליה

במרכזIPSואסטרטגיה

בלעדיבריאיוןהבינתחומי.

מפנימתריעהואל״גלובס״,

וטועןבנפטהעולמיתהתלות

מהנושאיםיהיהאנרגטישביטחון

לאהבאים,בעשוריםהקריטיים

הטבעיהגזלדבריו,בישראל.רק

העולםאתלחלץשיוכלהוא

בלתיוביטחוניכלכליממשבר

נמנע.

מקוםנעשההעולם״לצערי

מרינהכלולכןחברותי,פחות

שלה.לאינטרסיםלדאוגצריכה

לכלאלאלישראלרקלאנכוןזה

נכוןזהלישראלאבלמרינה,

שמאזהומפייסטר,טועןבמיוחד״,

ייסד2008ב-שלמחברתפרישתו

בתאנרגיהלמעןהארגוןאת

צריכות״מדינותבארה״ב.השגה

עצמןעללהגןעליהןאיךלהבין

שלהן,האינטרסיםעלולשמור

היאהחשובותהדרכיםואחת

מקורותעלשמירהבאמצעות

האנרגיה״.

את"לחנך

האוכלוסייה"

מקורותעלשומריםאיך

האנרגיה?

חינוךידיעלראשון״דבר

מייבאתכיוםהאוכלוסייה.

הנפטמכמותשלישארה״ב

אותהשהופךדברצורכת,שהיא

ישראל,אחרות.במדינותלתלויה

0%001מייבאתזאת,לעומת

עוברכולווכמעטשלה,מהנפט

מבטיחלאאחדאףטורקיה.דרך

את׳תסגורלאשטורקיהלכם

אתלחנךצריךלכן,השאלטר׳.

מבחינהלהתייעלהאוכלוסייה

ניתןנכון.אותהולנהלאנרגטית

טיפולבאמצעותזאתלעשות

גז,להפקתוניצולהבפסולתנכון

רבות.דרכיםועודמיםשלמחזור

הרבהישבישראלוגםבארה״בגם

לעשותשעוזרותטכנולוגיות

זאת.

מדינהשכלהשני״הצעד

לחשובהואלעשותמחויבת

אתלהפחיתיכולההיאאיך

כידוע,בנפט.שלההתלות

רביםעלשולטתאופ״ק

הפחתתולכןהנפט,ממקורות

באופןהקרטלאתתחלישהביקוש

משמעותי״.

מחירצנחהאחרונהבשנה

דולר115מ־%05בכ־הנפט

60ל־2014ביונינפטלחבית

יחסיתהנמוךהמחירהיום.דולר

הנפט.צריבתאתמעורר

דווקאהנפטשמחירסבור״אני

לאאחד"אף

שארה״בנ?בטיח

המציאותתעזור.

קויקומוכיחה

כיעורוןלאובמה

דבריםלהבטיח

לק״מם.פחותאך

הואזונ?בתינה

המזה״תאתהפך

בטוחזד

לישראל"פחות

וגםהקרובההשנהבמהלךיעלה

שבכלמשוםשלאחריה,בשנה

%2ב־לנפטהביקושעולהשנה

%3

$TS1$%3$TS1$

$DN2$%3$DN2$יורד.שההיצעבעור

מחירלירידתהסיבההאם

דווקאהיתרביןאינההנפט

לאורשלו,בהיצעהעלייה

בארה״ב?מפצליםההפקה

הפקתאתהגרילהאכן״ארה״ב

כמעטשנייםפישלההנפט

מיליוןמ־האחרונות:בשנים

2007בשנתביוםנפטחביות

אך2014בשנתביוםחביות2.9ל־

קצבאתגםבחשבוןלהביאחשוב

בארשקורחיםמרגעהאזילה

בכלבמאגרהכמותפוחתתנפט

להפקהקשרבלי%4%5ב־שנה

הצונחהנפטמחירלאורבפועל.

אתארה״בהאחרונהבשנהחתכה

יצאוכך%05בכ־שלההקידוחים

מקצבנמוךהואההפקהששיעור

פוחת.וההיצעבמאגרים,האזילה

יעלה.הנפטשמחירסבוראנילכן

הטובהשהדרךטועןגםאנילכן

הנפטמחירעללהשפיעביותר

כאןלו.הביקושבאמצעותהיא

מרינהכלשלהאחריותנכנסת

ומדינה״.

הואבישראללנפטהביקוש

הדלקשהואמאחריחסיתקשיח

לתחבורה.המתאיםהיהיר

אתלהורידבך,אםניתן,ביצר

לו?הביקוש

הרכבכליהסבת״באמצעות

עכשיומקדמתארה״בטבעי.לגז

לתחבורה,כדלקטבעיבגזשימוש

בההרכבמכלי%2כ-רקאמנם

בחמשאךטבעי,גזעלפועלים

יעלהשיעורםהקרובותהשנים

הדברשזהחושבאני%5ל־

שישראלביותרהמשמעותי

יכוליםרכבכלילעשות.צריכה

טבעיגזבאמצעותהיוםלנוע

נוזליטבעיגז(,CNGדחוס

LNGהמיוצרמתנולוגם

בנזין.בשילובטבעיגזבאמצעות

להורידניתןשעשיתי,חישובלפי

%03ב־בארה״בלנפטהביקושאת

במקוםגזעליפעלוהרכבכליאם

האחוזמהיודעלאאנינפט.

שזהבטוחאךבישראל,המדויק

מאור״.משמעותייהיה

במעטלתחבורה,מעבר

צורביםהתעשייהמפעליבל

מזוטבמונפטשלתזקיקים

לבישולהמשמשהגזגםוסולר.

נפט.שלתזקיקהואביתי

לגזלהסבניתןאלוכל״את

באירופההמפעליםרובטבעי.

וכךטבעי,גזצורכיםובארה״ב

בישוללצורכיהבתיםרובגם

מאמציםאילויודעאיניוחימום.

כלאתלהסבכריעושהישראל

היאומהטבעילגזהתעשייה

יגיעשהגזלהבטיחכריעושה

לשיםצריכההיאאךלבתים,

שלההעדיפויותסדרבראשזאת

אתבעברבחןהאנרגיה)משרד

גזצנרתהנחתשלההיתכנות
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בלומברגם:צילההיפך"לעשותיכוליםגםהםאךת,מדינביןליחסיםלתרוםליםיכאכןגז"מוזהופמ״סטר.

לעתאךלבתים,שתגיעטבעי

יקרבפרויקטשזהוכיהואעתה

rsrrcהנדסיתמבחינהומורכב

"ביטחון

מכסף"חשוב

עלנשאלכשהופמייסטר

גזשלייצואשחוזיהאפשרות

ומצרים,ירדןעםלמשלטבעי,

מבחינהלישראללהועילעשויים

״חוזישלו:בקונותרהואמדינית,

ביןליחסיםלתרוםיכוליםאכןגז

לעשותיכוליםגםהםאךמדינות,

פניעלהםהייצואהסכמיההיפך.

באמתלאוישראלשנה,1520

למדינותשתספקלהבטיחיכולה

ארוכה.כהתקופהלמשךגזהאלה

האםמלחמה?תפרוץאםיקרהמה

אנרגיהישראללהםתספקאזגם

במקרהההסכם?אתשתפראו

ממהההיפךבדיוקיקרהכזה,

לו״.התכוונהשישראל

ההכנסותהערכות,פיעל

להכניסצפויותהגזמייצוא

)מסיםהמרינהלקופות

מיליארד70ב-יחד(ותמלוגים

שניםעשרותפניעלדולר,

אבלהיום(,שלבערכים)מהוון

פיתוחאתלהצדיקהיחידההדרך

באמצעותהיאלוויתןמאגר

שהמשקמשוםהייצוא,חוזי

מאודמוגבלהואהישראלי

בצרכיו.

שישראלדעתיבדיוק״זו

להגדילהכוחבכלצריכה

לגזשלההביקושאת

נגדלאאניטבעי.

קורםהרבהאךייצוא,

צריכהישראללכן

כלמסבהשהיאלוודא

טבעילגזיכולהשהיאמה

להביןמאורחשובנפט.במקום

וביטחוןביטחון,היאשאנרגיה

מדינותהרבהישמכסף.חשוב

ישראל,כמומזללהןהיהשלא

ישראלכעתטבעי.גזגילולאוהן

שאףכמונכון.זאתלנצלצריכה

היאאםלארה״ביעזורלאאחד

אףגםכךאנרגיה,למשברתיקלע

ישראל".לעזרתיבואלאאחד

תבואלאארה״בהאם

לעזרתה?

ואניזאת,מבטיחלאאחר״אף

לסמוךיכוליםשאתםחושבלא

מוכיחההמציאותאובמה.ברקעל

דבריםלהבטיחכישרוןלושיש

מבחינהאותם.לקייםפחותאך

התיכוןהמזרחאתהפךהואזו

יותרומסוכןפחותבטוחלמקום

כפיכן,כמוישראל.מבחינת

נאלצתארה״בקודם,שציינתי

שהיאמהנפטשלישלייבאהיום

אותו?שתייצאלמהאזצורכת,

מעוניינותשהיוחברותהיוםיש

הממשלאךזאת,לעשות

לעשותלהןמאשרלאהאמריקאי

הזאת״.מהסיבהבדיוקזאת

גזחברתהקמתהאם

לקדםתעזורבישראלממשלתית

מדברשאתההנושאיםאת

עליהם?

נוטותממשלתיותגז״חברות

תחרותיות,לאלהיותלרוב

ומושפעותבביורוקרטיהעתירות

ולכןמפוליטיקה,מדייותר

לקדםיעזרושהןבטוחלא

משהוזהזאת,עםכלשהו.דבר

וללמודלבחוןצריכהשישראל

מדינותקיימותאחרות.ממדינות

גזחברותעםשלהןשהניסיון

שלא.וכאלהטובהואממשלתיות

הגזחברתלמשל,בוונצואלה,

בובהלמעשההייתההממשלתית

וגםצ׳אבס,הוגוהנשיאשלבידיו

מושחתת.חברהקמהבניגריה

זאת,לעומתהסעודית,בערב

מעולה,היאהממשלתיתהחברה

לתושבים״.ומועילהישרה

בישראלהגזמחירעומדכיום

דולרים54.5שלממוצעעל

הטועניםישאנרגיה.ליחידת

הכוחאתמשקףהגזשמחיר

דלקחברותשלהמונופוליסטי

להיותצריךלדעתךמהונובל.

המחיר?

שישראלבמהתלוי״הכול

הטבעיבגזלעשותמתכוונת

תחליטהיאאםכלומר,שלה.

התלותאתלהפחיתרוצהשהיא

טבעי,גזיותרולצרוךבנפטשלה

משאביםלהשקיעצריכההיאאז

הרכבכליהתעשייה,בהסבת

הדרךטבעי.לגזוהתשתיות

באמצעותהיאזהכלעללשלם

הואולכןלצרכנים,הגזמחיר

אםזאת,לעומתיותר.גבוהיהיה

יותרלהשחשובתחליטישראל

לקופתהולהכניסהגזאתלייצא

צריךלצרכניםהגזמחיראזכסף,

צריכיםלאכייותר,נמוךלהיות

התשתיות״.כלעללשלם

כיבאים"לא

גז"מספיזןאין

ישראלמנסהשניםבמשך

ונפטגזחברותאליהלמשוך

לבאןשיגיעגדולותבינלאומיות

נובלחברתלמעטאךלקדוח,

לאאחתאףהאמריקאיתאנרג׳י

הסיבה?לדעתךמהימגיעה.

אתשעליההסיבהלא״זו

שהסיבהחושבתישראלחושבת.

מגיעותאינןבינלאומיותשחברות

מעדיפותשהןמשוםהיאלכאן

ערב,מדינותעםלהסתבךשלא

שהיוהיאעובדההסיבה.זולאאך

בסיןגםבעברשפעלוגזחברות

לעשותדרךומצאובטייוואןוגם

גדולותשחברותלפניזאת.

מגיעותואקסוןשברוןכמו

הכמותעלמסתכלותהןלמדינה,

הןונפט.גזשלהפוטנציאלית

להישאריוכלוהןאםבוחנות

שנים.עשרותלמשךבמדינה

הגזשכמותהיאהעירומההאמת

כדימספיקהלאפשוטבישראל

האלה״.החברותאתלמשוך

הממונעיםרכבכליבישראלאיןמדוע

המסיםברשותהתשובהטבעי?בגז

חרש.אינוטבעילגזרכבכלילהסבהרעיון

ולוויתןתמרהגדוליםהגזמאגריגילוייעםכבר

מקבוצתמקיףמחקרהאנרגיהמשרדהזמין

גזשלהאפשריהשילובאתשיבחןפארטו,

צמח,ועדתגםבישראל.התחבורהבמערךטבעי

הגזמשקבפיתוחהממשלהמדיניותאתשגיבשה

ראשבמשרדהנפטתחליפיומינהלתהגז,וייצוא

רכבכליחדירתשלמשלהםניתוחעשוהממשלה

בישראל.טבעיגזמבוססי

כשלישיוסבו2040שעדהעריכהצמחועדת

מכלישלישיםוכשניהפרטייםהרכבמכלי

הטבעיהגזושצריכתטבעי,לגזהציבורייםהרכב

BCMכ־עלתעמודבתחבורה ההטמעה40

כליאלף49יפעלו2020עדהדרגתית:תהיה

אלף727יהיו2030ב־טבעי;גזבסיסעלרכב

מיליון.7.1כ־2040וב־כאלה;רכבכלי

משלהבמחקרטענההנפטתחליפימינהלת

20142015ב־כברבהטמעהלהתחילשניתן

כןכמועשור.בתוך%05כ־שללהחדרהולהגיע

שלוששבתוךלוודאישליערלהגיעשכדיטענה

והרגולציההתקינהתהליכיכליסתיימושנים

טבעיבגזהמונעיםרכבכליכניסתשיאפשרו

טבעי.בגזהתדלוקתחנותוהקמתלישראלדחוס

שניםשלושאותןיסתיימוחודשיםשלושהבעור

בעודנפתרו.לאעדייןהרגולטוריותוהסוגיות

רכב,כליהפעלתחוקאתעדכןהאנרגיהשמשרד

לגזתקןואימץתדלוקלתחנותסטנדרטיםקבע

התחבורהמשרדלתחבורה,כדלקרחוםטבעי

וטרםטבעיבגזהמונעיםרכביםדגמיאישרטרם

המוסכים.הסמכתאתאישר

בפירוטהתייחספארטוקבוצתשלהמחקר

בגזממונעיםרכבכליחדירתבפנילחסמים

הואהעיקרישהחסםנכתבבמחקרטבעי.

התדלוק.תחנותשלמספקתהבלתיהפריסה

״הביצהבעייתלמעשההואבתחנותהמחסור

המועטהמספרגיסא,מחרוהתרנגולת״

מצדיקאינוטבעיבגזהמונעיםרכבכלישל

גיסא,ומאידךתחנות,שלרחבהפרימה

תדלוק,תחנותשלמספקתפריסהבהיעדר

צויןבדוחהרכב.כליבמספרגידולצפוילא

כלישליחסיתהגבוהההעלותנוסףחסם

הכוללתהעלות,זמןשלאורךאףהללו,הרכב

יותר.נמוכהלהיותעשויהותחזוקה,תדלוק

שהחסםטועניםבמשקגורמיםואולם

הואהאחרים,החסמיםנובעיםשממנוהמרכזי,

כליעלשיוטלולמסיםבנוגעמדיניותהיעדר

המיסוישוועדתזמןזהבגז.המונעיםהרכב

הקנייהמםמהובוחנתהמסיםברשותהירוק

מערכותעללהטילישמסיםאילוהראוי,

משאיות)כוללרכבכלישיסבומיובאות

אתלמסותישובכמהטבעילגזואוטובוסים(

הוועדהלתחבורה.כדלקעצמוהטבעיהגז

לפניהמלצותיהאתלהגישאמורההייתה

וראותבהיעדרזאת.עשתהטרםאךכשנה,

רכבכלירכישתעליחשובמילמיסוי,באשר

טבעי?בגזהמונע

הוועדהדיוני״במסגרתנמסר:המסיםמרשות

גםנבחנתירוקמיסוילנושאהביךמשררית

המונעיםרכביםשלהמיסוימדיניותסוגיית

עבודתהאתלסייםצפויההוועדהטבעי.בגז

הקרובים״.בחודשים

מועדערתגובהנמסרהלאהתחבורהממשרד

לדפוס.הגיליוןירידת

כהןהד

בתרחישיםגזמבוססירכבכליחדירת
חשמימונעיםתחבורהכיי

^"רכבכליאלפיבישראל,התחבורהכליהתפלגות
™™
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000,2
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