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 העליון  בבית המשפט 

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים )ע"ר( ואח'    :ן שביןיבעני

 –נ ג ד  -

 (31/5954)בג"צ     ממשלת ישראל ואח' 

 אגודה ישראלית להגנת הסביבה ואח'  –אדם טבע ודין   ובעניין שבין: 

  –נ ג ד  -

 (31/4954)בג"צ     ממשלת ישראל ואח'

 

 חוות דעת של מומחה

 פרופסור אהוד קינן :שם המומחה

          מכון טכנולוגי לישראל –טכניון ה ,הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך: מענו ומקום עבודתו

לחוות דעתי המקצועית בשאלה המפורטת להלן שנתעוררה  עו"ד חנוך ארליךאני החתום מטה נתבקשתי על ידי 
ן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, בבית המשפט בענין הנדון. אני נות

שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין 
כל גוף אחר  ברצוני להדגיש כי זוהי חוות דעתי האישית והיא איננה מחייבת עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

שאני קשור אליו, כגון הטכניון, הפקולטה לכימיה, המכון לקטליזה, כתב העת הישראלי לכימיה והחברה 
 הישראלית לכימיה.

 

 ואלה פרטי השכלתי ונסיוני:

 ( והתחנכתי בישראל, השתחררתי משירות בצבא הקבע בדרגת סרן.7491הנני אזרח ישראל, נולדתי )

 בהצטיינות, אוניברסיטת ת"א.: תואר ראשון בכימיה 7417

 גוריון בנגב. -: תואר מגיסטר בכימיה מאוניברסיטת בן7411

 : תואר דוקטור למדעים ממכון ויצמן למדע ברחובות.7411

 דוקטורנט במחלקה לכימיה של אוניברסיטת וויסקונסין, מדיסון, וויסקונסין, ארה"ב. -: פוסט7411-7491

חלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע. תחומי המחקר עסקו בפיתוח : חוקר ופרופסור חבר במ7497-7491
 תרופות.  פיתוחאנזימים, חמרים בעלי חשיבות ביולוגית,  ועםמתכות  עםקטליזה  ,שיטות סינתטיות חדשות

 : פרופסור חבר בפקולטה לכימיה בטכניון.7491-7447

מכון המחקר ע"ש סקריפס בקליפורניה, ארה"ב.  : פרופסור נלווה, המחלקה לביולוגיה מולקולרית,7447-7449
 אנזימים סינטתיים, פיתוח תרופות. ו ניהלתי מעבדת מחקר עצמאית, בביוקטליזה ע"י נוגדנים

 הוקמועד היום: פרופסור מן המניין בפקולטה לכימיה בטכניון. מנהל המעבדה לביוקטליזה ע"ש בנו גיטר.  7449
השבחת זני צמחים חקלאיים. חברת אקרו עסקה בפיתוח מכשירים בשתי חברות הזנק: חברת וורדנט עסקה 

 לגילוי וזיהוי של חמרי נפץ.

: הייתי מייסדו ומנהלו הראשון של המכון לביוקטליזה בטכניון. רוב נושאי המחקר עסקו בקטליזה 7411-1112
 הפטרוכימית ותעשיית האנרגיה.מתכתית, עם השלכות משמעותיות לתעשיה 

 . כדקן הפקולטה לכימיה בטכניון : כיהנתי1112-1112

נבחרתי לכהן כנשיא החברה הישראלית לכימיה. במסגרת זאת הרחבתי את הייצוג והקשרים של  :עד היום 1119
את שילובה . הגברתי קר עם מדינות אסיהמדינת ישראל לא רק עם מדינות אירופה וצפון אמריקה, אלא גם ובעי

 של התעשיות הכימיות בפעילות החברה ואת שיתופי הפעולה בין המגזר האקדמי, מערכת החינוך והתעשייה.

 . EUCHEMS): נבחרתי לכהן בוועד המנהל של אירגון הגג של כל איגודי הכימיה האירופאיים )1177

 . Israel Journal of Chemistryהבינלאומי עת הכתב עד היום: נבחרתי לכהן כעורך הראשי של  1114
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 .  ל האוניברסיטאותסנאטית לשמירת החופש האקדמי ש-פעלתי כחבר הוועדה הבין 1119-1171

 עד היום: נבחרתי לכהן כיו"ר וועדת מקצוע הכימיה במשרד החינוך.  1119

ות בלתי עד היום: פעילות בנושאי הגז הטבעי. המציאות החדשה שנוצרה עקב גילויי הגז מציעה הזדמנוי 1177
טכנולוגי במדינה. בהתאם לכך יזמתי פעילויות מגוונות בשיתוף עם -רגילות לתעשייה הכימית ולמחקר המדעי

אירגנתי בתל  1172גורמים מובילים בתעשייה הכימית בארץ, אוניברסיטות וגורמים בינלאומיים. בחודש אפריל 
ן על שימושים כימיים של גז טבעי. הכנס משך את הכנס הבינלאומי הראשו ,אביב, בשיתוף משרד האנרגיה והמים

 מאות משתתפים, כולל אנשי תעשיה, מדענים ואנשי עסקים, והגביר את הענין של גורמי חוץ במשק הגז הישראלי.

 

 מקורות המידע אשר שמשו אותי בהכנתה של חוות הדעת:ואלה 

לסוגיה וסינתיזה אורגנית בעלי יישומים שנים בכימיה אורגנומתכתית, קטליזה  22-פעילות מחקרית בת יותר מ
בתעשיות הפטרוכימיות, כל זאת במסגרת מעבדות מחקר והוראה במוסדות להשכלה גבוהה, בהרצאות מדעיות 
ברחבי העולם, בכתיבת מאמרים ופטנטים בנושאים אלו, בשירותי ייעוץ לחברות שונות בתעשייה הכימית, באירגון 

שיפוט מאמרים והצעות מחקר בנושאי אנרגיה ותעשייה פטרוכימית, באירוח כנסים בנושאי כימיה ואנרגיה, ב
 מדענים זרים ואנשי תעשיה מכל העולם, ועוד.

מאמרים מדעיים ומאמרי סקירה בכתבי עת מדעיים, דוחו"ת מקצועיים, ספרים כדוגמת ספרם של פראקאש 
 ואולה:

G. A. Olah, A. Goeppert, G. K. S. Prakash, "Beyond Oil and Gas: The Methanol Economy", 
Wiley-VCH, Weinheim 2009. 

 בנוסף לכך התייעצתי באופן הדוק וממושך עם הממומחים הבאים:

( בלוס אנג'לס. הוא מכהן כמנהל המדעי של USC, מהאוניברסיטת של דרום קליפורניה )פרופ' סורייה פראקאש
בל, פרופ' ג'ורג' אולה. הוא נחשב למומחה עולמי, פירסם המכון לכימיה של פחמימנים, אותו הקים חתן פרס נו

ספרים, רובם בתחומי האנרגיה והקטליזה. הוא עטור פרסים  77-פטנטים ו 21מאמרים מדעיים,  111-למעלה מ
רבים על עבודתו המדעית. ספרו המוזכר לעיל, "כלכלת מתנול: מעבר לנפט וגז", תורגם לשפות רבות ונמכר 

 ים.בעשרות אלפי עותק

מכהן גם כחבר סגל  (Texas A&M)להנדסה כימית באוניברסיטה של טקסס  מהפקולטה פרופ' דראגומיר בוקור
האוניברסיטה של קטאר, בדוחא. הוא חבר המכון האמריקאי של מהנדסי כימיה, זכה בפרסים רבים על מחקריו 

ל שם עולמי הוא משמש כיועץ (. כמדען בעGTLבזירוז תהליכים של הסבת פחם וגז טבעי לדלקים נוזליים )
 לחברות פטרוכימיות רבות.

, מנהל המרכז לחומרים ואנרגיה במכון מחקר ע"ש סקריפס בפלורידה. הוא מרצה מבוקש פרופ' רוי פריאנה
בכנסים בינלאומיים רבים, לזכותו פטנטים רבים ומאמרים מדעיים שזכו לכיסוי נרחב בעיתונים וול סטריט ג'ורנל 

ימס. הוא ידוע בעולם בפיתוח זרזים שיכולים לשנות את התעשייה הכימית והפארוכימית, במיוחד והניו יורק טי
בתהליכי המרה של גז טבעי. כגון עיצוב של הדור הבא, סוללות צפיפות אנרגיה גבוהות. לפרופ' פריאנה נסיון 

לכימיה באוניברסיטת דרום  תעשייתי עשיר בחברות רבות, כגון דאו כימיקלים ומונסנטו, ונסיון אקדמי במחלקה
 (, ובמכון הטכנולוגי של קליפורניה בפסדינה.USCקליפורניה )

,הוא מומחה בינלאומי בהמרת גז BP), החזיק בתפקידי ניהול רבים בחברת בריטיש פטרוליום )ד"ר תיאו פלייש
צור ובמיסחור. הוא הקים לדלקים נוזליים וכימיקלים, בעל נסיון של עשרות שנים בניהול בחדשנות טכנולוגית, ביי

והוביל צוותי מגוונים ובינלאומיים ויצר שותפויות אקדמיות ותעשייתיות בכל העולם. תחת הנהגתו פותח החומר 
DME ל אתר( כדלק נקי חדש עבור יישומים מרובים. הוא מייסדה של האגודה הבינלאומית-)דימתיל- DME וכיהן

כיו"ר הראשון שלה. הוא היה שותף בהקמתם של מרכזי מחקר לאנרגיה נקיה בשתי אוניברסיטאות בסין, הוא 
אנרגיה, הוא יועץ לבנק העולמי  IGP, כיהן כסמנכ"ל תפעול של GTLשימש כמנהל הטכנולוגי הראשי של חברת 

 ומכהן במועצות מנהלים של חברות פטרוכימיות רבות.

שנים בפיתוח והעברה של  12, בעל ניסיון של CompactGTL, מנהל הפיתוח העסקי בחברת רמהנדס איאן בקסט
טכנולוגיות המרת גז טבעי לכימיקלים ולשימושי אנרגיה ברחבי העולם. הוא הוביל תוכניות מסחור טכנולוגיה עם 

מאמרים לעיתונות מדינות, בעיקר ביפן ובארה"ב. הוא מחזיק במספר פטנטים וכותב  12 -חברות גלובליות ב
 מקצועית, ובכלל זה "אקונומיסט הנפט". 

, מנהל חברת ייעוץ בנושאי התעשייה הכימית של הגז הטבעי, מאחוריו קריירה ארוכה ד"ר ריצ'רד שלוסברג
ויו"ר ועדת המחקר הכימי  ExxonMobilכמנהל בכיר ביחידת המחקר והפיתוח של הקונצרן הפטרוכימי הענק 

העולמי של הקונצרן. בעבר היה חוקר באוניברסיטת מישיגן ובאוניברסיטת קייס ווסטרן ריזרב, במחיצתו של חתן 
פטנטים בארה"ב ופירסם מאמרים רבים בכתבי עת מדעיים. כיועץ,  91 -פרס נובל ג'ורג' אולה. הוא מחזיק ביותר מ
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י ארה"ב, בסין, וביפן, שותף למחקרים חדשניים בגז תהליך, בדלקים הוא עובד עם חברות הזנק רבות ברחב
 ממקורות ביולוגיים ודרכים חדשות לכימיקלים. 

, בעל תואר שני בהנדסת מינרלים מאוניברסיטת פנסילבניה, נשיא החברה הלאומית לאנרגיה מהנדס אנדרו יופיטר
האנרגיה והתעשיות הפטרוכימיות. הוא עמד בראש  שנים בתעשיית 21-של טרינידד וטובגו, בעל נסיון של יותר מ
טובגו לבין מפיקות הנפט והגז בתחומה, סיפק הנחיות למדינות אפריקה -צוותי המשא ומתן שבין ממשלת טרינידד

 וגם למדינות אחרות בפיתוח התעשיות הפטרוכימיות שלהן. 

נרגיה באוניברסיטה הטכנית של , התחנך במחלקות להנדסה כימית ולהנדסת תהליכי אד"ר אלברכט היינצל
, במכון המחקר במינכן, Lindeפרייברג בגרמניה. הוא מוביל תכניות פיתוח תהליכים חדשניים בקונצרן העולמי 

( וממנו לשפע של מוצרים, כולל אמוניה, מתנול SynGasאשר ידוע בפיתוח תהליכים להסבת גז טבעי לגז תהליך )
 ומוצרים אחרים.

 

 י:דעתוזאת חוות 

"זו החלטה המאזנת בין הצורך להבטיח מקור אנרגיה זמין  כי ראש הממשלה בהתייחסו להחלטת הממשלה אמר
ם של דולרים תמבלי להגרר לויכוח האם אכן הזרמוזול לבין הצורך לייצא ולהשקיע אותו ברווחת האזרחים". 

יצירה של  עקבלא תבוא תידית ע הרווח אותהניתן לקבוע בוודאות כי ביא לרווחת האזרחים, ת ממיסוי הייצוא
 . כספים על פי העדפות הממשלה והרחבת הפעילות המשקית, אלא מתוך הזרמת מקומות עבודה חדשים

נועד הקביעה כי הגז הטבעי  איה . הבעיה העיקריתבבסיסה של ההחלטה הזאתהכשל הלוגי העיקרי אבל זהו לא 
נעלמו מעיניה של ש ,שנה, אבל מאז קרו כמה דברים 91ני קביעה זאת היתה נכונה אולי לפכדלק זול.  בעיקר לשמש
ני לתעשיה ימכחומר גלם פחמ אלא ,כדלק איננו השימוש החשוב ביותר של הגז הטבעי, 17-במאה הוועדת צמח. 

מתפתחות , חדשניתמאד ורווחית מאד. הטכנולוגיות, אשר מאפשרות תעשייה כימית  פטרוכימית מודרנית, נקייה
לכן, כלכלתן הלאומית. לרווחת תושביהן ולקידום המדינות המתקדמות מנצלות ומשכללות אותן ו במהירות
דו"ח . , בלשון המעטהתמיהה תשל הגז הטבעי מעורר תעשייתי-היבט הטכנולוגימהוועדת צמח של ה התעלמות

 היה זהשל שימוש במתנול כתוסף לדלק, כאילו  מבט צרמתוך  רק אבלמתנול ה של אמנם מזכיר את קיומו ההוועד
 ר המתנול הוא רק אחד ממוצריה.לא ניכרת כל התייחסות לתעשיית ההמשך, אש מעשה,ל .שימושו היחידי

העולם כולו מתקדם  ב כל אנשי המקצוע כיתמימות דעים בקריימת ק .האמיתית כמובן שונה לחלוטיןהתמונה 
הביקוש למתנול ומחירו בקו עליה תלול, וכך גם המניות של החברות ש לכך היא העובדהעדות לכלכלת מתנול. 

ייצור המתנול בעולם.  מרביתלהשתלט על כדי מנסים להקים אירגון דומה לאופ"ק המייצרות מתנול. הסעודים 

 לפחמימנים מצויין גלם חומר הואכדלק דיזל למשאיות,  DME -ללהופכו  כדלק למכוניות, במתנולניתן להשתמש 
אלטרנטיבה מתקדמת  נולמהווה המת לכן, .סינטטיים, כולל בנזין, ולרוב החומרים האורגניים בתעשייה הכימית

 הוא ,אנרגיה לאיחסון מימן על עדיף באופן משמעותי המתנוללתעשיות הפטרוכימיות, המבוססות על נפט גולמי. 
 לספק פתרונות כלכלה מבוססת מתנול צפוייהעל כן, יתר . דלק אלא גם לתאי חום לא רק למנועי מצוין דלק מהווה

השונים ואף  להקטין באופן משמעותי את זיהום האוויר לסוגיו הארוך, בטווח וחומרי הגלם האנרגיה לבעיות
 הארץ.  עשויה להפחית את ההתחממות של כדור

השנים  91-העולם על שמריו בקפא כאילו  י,הגז הטבע כל אלו נעלמו מעיניה של הוועדה, אשר עוסקת בנושא
התעשיה הכימית  תמפן את מהפיכות טכנולוגיות אדירות ששינו לחלוטי לא התרחשו בעולם כאילוהאחרונות, 

ניצול ב הטמונות ,סקיות האדירות למשק ולממשלהימההזדמנויות הע ה התעלמההוועדגרוע מכך, והפטרוכימית. 
 תעשיית ההמשך של הגז הטבעי.

 : , נכתבטבעי לגז ביקוש תרחישי בגיבוש יסוד עקרונותבדו"ח הוועדה,  2.7בסעיף 

 הוא טבעי לגז הביקוש כזה גלם. במקרה וכחומר אנרגיה סוגים, כמקור לשני לחלק ניתן טבעי לגז כאמור, ביקוש"
 להיות יכול המקומי אלא למשק רק מיועד טבעי, לא גז על המבוסס הסחיר, הסופי שהמוצר מכיוון אינסופי

 בכל ביקושים לספק בישראל אבל מיוצרים להיות יכולים GTL או העולם. לדוגמה, מתנול, אוריאה לכל מסופק
 הביקושים את ולספק אחר בעולם מקום בכל מיוצרים להיות יכולים הם מידה שבאותה אחר. כמובן מקום

 מענה לתת חייבת ממשלתית ברור שמדיניות. בלבד כלכלית החלטה היא החלופות שתי בין ההחלטה. בישראל
 שמדיניות סברה הוועדה ,הזאת לעומת. עלויות עודפות ישנן לדבר אם גם. המשק של האנרגטיים לצרכים

 אינם אלה ביקושים. גלם כחומר טבעי לגז אינסופיים ככמעטלביקושים  מענה להבטיח צריכה אינה ממשלתית
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 אלה ביקושים ולכן )ההפוך האפקט את דווקא יוצרים לעיתים(של המשק  האנרגטי הביטחון להבטחת פועלים
 ."השוק באמצעות כוחות להיקבע צריכים

הבנתה ה של הממשלה. על פי יתפקיד בהגדרת עקרונית בעיה , אלאכשל לוגי חמורלא רק הפיסקה הזאת משקפת 
 רק לצרכיםאך ו מענה לתת יבתמחוי הממשלה על פי ההנחיות שניתנו לה, מדיניות אוליהוועדה, או  של

הגז הטבעי חייב לשכנע אותנו  ייצואמי שמעוניין להצדיק את זאת הגדרה מוזרה, אבל המשק.  של האנרגטיים
מי את, זלעומת  .סופייםהם  לגז ביקושי המשק כי להאמיןאם נקבל אותה נוכל רק  .לקבל את ההגדרה הזאת

 הצורך לדאוגשל הממשלה גם את  חובותיה לכלול במסגרת שמסרב לקבל את ההגדרה המצומצמת ומתעקש
מגיע למסקנה הברורה כי הביקושים לגז יהיו גז טבעי, ל שיית המשךתע לפתחלרווחתם של אזרחי ישראל, כלומר 

   .בסתירה לאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל עומדגז הייצוא  ,לומר, כסופיים-אין

. לפתח תעשיית המשך רווחית הטבע שלהן, מכיון שאינן מסוגלותאוצרות מדינות נחשלות נאלצות לייצא בזול את 
 . לא תמיד נקיותהאזרחיםדאגה לרווחת תוך ממקבל החלטות קשה להשתכנע כי המימשל באותן מדינות, 

משחיתות, ובוודאי שאיננו רוצים לקחת מהן דוגמה למימשל תקין. מדינת זמביה, אשר התברכה  ההחלטות הללו
דולר לטון. אילו היתה לזמביה יכולת  1111-9111 תמורתבמרבצי נחושת, נאלצת לייצא את הנחושת הגלמית 

 21,111במחיר של טכנולוגית ומשטר ראוי, היתה יכולה להקים תעשייה מפוארת ולייצא לעולם צינורות נחושת 
סגסוגות מתכתיות עתירות על בסיס  דולר לטון, שלא להזכיר מוצרי נחושת יקרים יותר ומוצרים יקרים עוד יותר

תלות במוצר מתוצאה כובחוסר יציבות,  בלתי פוסקים ידע. יתר על כן, כריית הנחושת בזמביה כרוכה במשברים
 ת בעולם.  , החשוף לתנודתיות קשה במחירי הנחושת הגלמייחיד

מאפיינים דומים קיימים לגבי ייצוא היהלומים הגולמיים מאנגולה שמחיריהם חשופים לתנודתיות רבה ולחוסר 
יציבות. אם לממשלת אנגולה היה ענין לדאוג לרווחתם של אזרחיה, היתה קמה במדינה האומללה הזאת תעשיית 

לייצא את היהלומים המוגמרים במחירים גבוהים  ליטוש יהלומים, ואולי אף תעשיית תכשיטים, אשר היתה יכולה
 פי חמישה או פי עשרה ממחירי היהלומים הגלמיים.

 הביקושים את ולספק אחר בעולם מקום בכל מיוצרים להיות הטיעון כי מוצרי ההשבחה של הגז הטבעי "יכולים
אין צורך לפתח תעשיית הזה שולל את הבסיס לקיומה של תעשייה כלשהי במדינת ישראל. על פי ההגיון  בישראל",

יתר  .גדול במיוחדלתכשיטי יהלומים בקרב נשות אנגולה איננו  הנוכחי ליטוש יהלומים באנגולה מכיון שהביקוש
באופן  אם אכן יגדל הביקוש בעתיד, תוכלנה נשות אנגולה לרכוש יהלומים מלוטשים מבלגיה או מישראל.על כן, 

, במחיר צינורות נחושת מגרמניה ולייבאמשיך ממליצה לממשלת זמביה להוועדת צמח היתה דומה, יש להניח כי 
 .לגרמניהמייצאת היא גבוה פי עשרה ממחיר הנחושת הגולמית שאותה 

הישראלי על  נסיוןמשכנע יותר ללמוד מהבע, אבל ניתן להביא דוגמאות מכל העולם על ניצול מושכל של אוצרות ט
אוצרות הברום מים המלח. מדינת ישראל היא כיום מעצמה בתחום הכימיה של ברום, שניה בחשיבותה אחרי 

ברום, כגון חמרים מעכבי ימיה של מאות מוצרים על בסיס הכ שהוקמו כאן, מייצרות מרשימות,ארה"ב. תעשייות 
בעירה, פולימרים, חמרים לחקלאות ותרופות, רובם מיועדים לייצוא במחיר גבוה לאין שיעור ממכירו של הברום 

הגולמי. אבל התרומה המשמעותית יותר של הברום היא בכך שבמהלך כמה עשרות שנים למדו אלפי תלמידי תיכון 
ום הוכשרו מאות כימאים ומהנדסי כימיה, וחלקם השתתפו בעשרות מחקרים על הברום בבתי הספר, על ברכי הבר

על הכימיה של ברום. רובם של המדענים והמהנדסים היצירתיים הללו בכלל לא המשיכו לעסוק בנושא זה בהמשך 
דרכם, אבל הם כאן והם אוצר הטבע האמיתי שלנו. הם פיתחו טכנולוגיות חדשות, כתבו פטנטים, הקימו חברות 
הזנק, השתלבו בתעשיות ההייטק, בתעשיית התרופות, במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה. כל זה לא היה קורה 

 .ומיצאת אותו בחוזים ארוכי טווחאם ממשלת ישראל היתה מתייחסת בשעתו לברום כאל הזדמנות בורסאית 

 7.2לחופי ונצואלה, בעלת אוכלוסיה של  מצפוןטובגו, מדינת איים זערורית -ה של טרינידדיונכדאי ללמוד מנס
 -מהייצוא העולמי של מתנול ו 21%טובגו -מיליון תושבים, אשר היתה פעם ענייה מרודה. כיום מוכרת טרינידד

מהייצוא העולמי של אמוניה, וזאת מבלי להזכיר עשרות מוצרים נוספים בעלי ערך מוסף אדיר, כולם תוצרי  11%
 -סנט בממוצע בארה"ב ו 71סנט לקוט"ש, לעומת  2ספקת חשמל לאזרחיה במחיר של הגז הטבעי שלהם. המדינה מ

טובגו מבטיחה את עתידה הזוהר בכך שהיא מצליחה להפוך את אוצרות הטבע שלה -סנט בישראל. טרינידד 79
 להון אנושי של מהנדסים, מדענים, ממציאים וייזמים מחוננים. 

משק האנרגיה שלה. מייצואנית מסורתית  אופיו של באופן דרמטי את אפילו ערב הסעודית שינתה בשנה האחרונה
של נפט גולמי היא הופכת במהירות לייצואנית של מוצרי המשך יקרים יותר, כגון תזקיקים וכימיקלים שונים. 



5 
 

בתעשייה הפטרוכימית העולמית, אלא גם בכלכלה הסעודית  , לא רקהשינויים הללו גורמים לשינויים מרחיקי לכת
 עצמה. בסעודיה חברתיובמרקם ה

 111 -דולר, וניתן למכור אותם ב 711שוט למדי, עלות ההפקה של אלף מטר מעוקב גז טבעי היא החשבון הוא פ
דולר ואילו  21דולר. על פי עקרונות וועדת ששינסקי, תקבל הממשלה מהרווח הזה  711דולר, כלומר ברווח של 
 7 -מעוקב של גז טבעי לדולר ניתן להפוך אלף מטר  111דולר. לעומת זאת, בעלות של  92החברה המפיקה תקבל 

דולר  791(, וכולם יהנו מכך: 7 דולר )ראה תרשים 121דולר, כלומר ברווח של  921 -טון מתנול ולמכור אותו ב
טון אמוניה  7.2דולר לחברה המפיקה. לחילופין, מאותם אלף מטר מעוקב של גז טבעי ניתן לייצר  719 -לממשלה ו
דולר. מתנול ואמוניה הם מוצרים פשוטים  121דולר, כלומר ברווח של  471 -דולר ולמכור אותם ב 791בעלות של 

וזולים יחסית, לא צריך יצירתיות ודמיון יתר כדי להבין את הפוטנציאל העסקי האדיר שמציעה לנו הכימיה של 
 הגז הטבעי. 

 

 טון אמוניה. 7.2מתנול או טון  7מ"ק גז טבעי בהשוואה למכירת מוצריו:  7,111: נתונים מקורבים על מכירת 5 תרשים

מליון  111טון בשנה, שהם יותר מכל התצרוכת השנתית של ישראל, עולה  111,111מתקן לייצור אמוניה בכמות של 
מליון דולר,  911טון בשנה עולה  7,921,111שנים. מתקן לייצור מתנול בכמות של  2-2דולר, עם החזר השקעה תוך 

ניתן להקים את המפעלים הללו גם כמפעלים צפים בסמוך לאסדות ההפקה של שנים.  6-71עם החזר השקעה תוך 
שנים,  2מיליארד דולר במשך  9הגז הטבעי. לשם השוואה, כדי לייצא את הגז יש לבנות מתקני הנזלה בהשקעה של 

נן כמה יש השקעה שלא תיצור מקומות עבודה בארץ. התמלוגים יגיעו לאוצר המדינה רחוק עוד יותר על ציר הזמן.
השקעות איסטרטגיות חשובות לא פחות מבניה של מתקני הנזלה בלב ים. מדינת ישראל תלויה בצינור יחיד של גז, 

 שכבר היום איננו מספק את הביקושים, שלא לדבר על הסיכון הבטחוני הבלתי נסבל. 

מאות גז עצמו, אינה רק הרבה כסף, היא גם בטחון אנרגטי, עצהמכירת במקום  המשךמכירת מוצרי מהתמורה 
כלכלית, תעשייה פורחת ואלפי מקומות עבודה נחשקים. היא גם חינוך והשכלה גבוהה, היא גם אלפי מדענים 

קדים בחשיבותה. ההחלטה שבפניה אנו עומדים היא חסרת ת ומהנדסים, ממציאים וחברות הזנק עתירות ידע.
טכנולוגית נאורה -מונחת לפתחנו הזדמנות היסטורית למנף את תגליות הגז כדי לבנות כאן חברה מדעית

ומתקדמת, כפי שהצליחו לעשות מדינות כמו טייוואן, סינגפור, הולנד ומדינות סקנדינביה. מצד שני, אם נתפתה 
ברה בלתי ייצרנית עם פערים חברתיים בלתי נסבלים , ננציח כאן חולמכור אותו בזוללבזבז את האוצר הזה כעת 

, בוודאי לא המודל של "אור לגויים" שראו לנגד עיניהם נחשלותהמדינות הועם בורות זורחת, על פי המודל של 
 מייסדי המדינה.

יקרו כאן דברים  מוזל,אם תפתח הממשלה מכרז לייצור כימיקלים מהגז הטבעי ותציע את הגז לתעשייה במחיר 
מדהימים. יווצר כאן תור ארוך של חברות ישראליות, אמריקאיות וקנדיות אשר יבקשו להקים כאן מפעלי תעשייה 

במחצית הזמן והכסף שיידרשו להקמתם של מתקני הנזלת גז לייצוא. יווצרו כאן אלפי מקומות עבודה ויוקמו 
ם חדשים על היבשה או אפילו מפעלים צפים בים, יניחו צנרת מכונים למחקר ולפיתוח. הזוכות במכרז יקימו מפעלי
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חדשה להובלת הגז ויגאלו את המדינה מהסיכונים הבלתי נסבלים של תלות בצינור הספקה יחיד. כולם ירוויחו 
 יותר ממחזורי עסקים גדולים יותר, כולל המדינה שתזכה לתמלוגים אדירים. 

החלטת הממשלה היא בעייתית, מכיון שהיא מבוססת על המלצותיהן של וועדות, אשר בהן כיהנו בעיקר אנשי 
תעשייתי של נושאי הדיון. יש להניח כי אילו ראו חברי -טכנולוגי-כספים וכלכלה, תוך התעלמות מהבסיס המדעי

יות הכלכליות של ניצול הגז הטבעי כחומר גלם ולא רק כדלק, היתה מתקבלת החלטה שונה הממשלה את המשמעו
לחלוטין מזאת שהתקבלה בפועל. במספרים אשר נעלמו מעיניו של ראש הממשלה ומעיניהם של כל שריו 

 26, על פי תכנית הממשלה יישא ייצוא הגז רווחים של 1שהתבקשו לאשר את ההחלטה. כפי שמתואר בתרשים 
מיליארד, ואם יופנה לייצור אמוניה בלבד  41מיליארד דולר. אם יופנה הגז הזה לייצור מתנול בלבד יהיו הרווחים 

מיליארד דולר. ראוי לזכור כי מתנול ואמוניה הם מוצרים בסיסיים וזולים יחסית. את הגז  162יגיעו הרווחים 
ש בטכנולוגיות קיימות, או אם נעודד את המדענים, הטבעי ניתן להפוך גם למוצרים רווחיים הרבה יותר אם נשתמ

 המהנדסים והממציאים שלנו לפתח טכנולוגיות חדשות.

 

 91%מיליארד מ"ק וכי  411והמשמעות לאוצר המדינה, בהנחה כי סך כל הגז שבמאגרים הוא  : שלש חלופות לניצול הגז הטבעי1 תרשים
מיליארד מייצור  162מיליארד מייצור של מתנול בלבד,  41תחום הרווחים מתייחס לייצור היחסי של מתנול ואמוניה,  ממנו יופנו לייצוא.
 על מפעלי הייצור או מפעלי ההנזלה של הגז.  י ההשקעותהחזר ובחישוב הרווחים לא נכלל של אמוניה בלבד.

על עתידם של הדורות הבאים. זוהי נקודת צומת של ההחלטות בנושא ייצוא הגז הטבעי קשה להגזים בהשלכותיהן 
אלו תהיינה משמעות חשובה לפחות כמו ההחלטות בנושאי הגרעין האירני והסכמי השלום  היסטורית, ולהחלטות

עם הפלסטינאים. מתוך מה שפורסם עד כה מצטיירת תמונה מדאיגה, לפיה עלולה להתקבל ההחלטה באופן 
עדיין ניתן לעצור את ההחלטה האומללה ולהציל  אינטואיטיבי על בסיס הנחות שלא נבדקו מעולם באופן רציני.

 המיתי של התוצר הלאומי הגולמי. אלאת המדינה מהאסון של ייצוא הגז הטבעי. ניתן להביא לרווחי ענק ולזינוק א
 אמיתיות ולא מספסרות בורסאית באוצר הטבע היקר ביותר של מדינת ישראל.יגיעו מפעילות ייצור 
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