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 בסוגיית מתווה פירוק מונופול הגזקנדל דון : בקשה לפרסום הפרוטוקולים של ועדת הנ

 

 

שלא לתת פטור מהסדר  ,פרופ' דיוויד גילה ,בעקבות החלטתו של הממונה על ההגבלים העסקיים .1

שתדון  תן, כינס רוה"מ בנימין נתניהו את ועדת קנדליכובל לשותפות מאגר הגז הטבעי לווי

 .2014במתווה לפירוק מונופול הגז הטבעי לחופי ישראל, וזאת בדצמבר 

 

ולמרות התשובה הלא מספקת שקיבלה עמותת  ,לפי הפרסומים בגופי התקשורתהידוע לנו,  "יפע .2

, נציגי הוועדה נפגשו עם בעלי לפיה אין ועדה רשמית 2015 בינואר 25-צלול לפנייתה מה

עדה והונציגים של ארגוני החברה האזרחית.  לא הוזמנו יונים אלוד, בעוד שלהאחזקות במאגרים

לנושא בעל חשיבות כה גדולה לציבור הישראלי. עוד נציין כי  ההראוי בחוסר שקיפות פעלה

 הוועדה פעלה בזמן שתשומת הלב הציבורית נתונה למערכת הבחירות ולא לנושא חשוב זה.

 

מתווה ההסכם לפי פרסומים בתקשורת נראה כי  עדה טרם פורסמו באופן רשמי, אךומסקנות הו .3

ללא דרישה להוזלה משמעותית במחיר יחידת אנרגיה  ,הינו פירוק האחזקות במאגר תמר בלבד

שכן לעתיד משק האנרגיה הישראלי,  רסנימתווה זה עלול להיות הוללא פיקוח על מחירי הגז. 

ַע יהוא  השוררים כיום במשק לשנים רבות ואפקטיבית ימנע הוזלה משמעותית  את התנאיםַקבֵּ

 במחיר הגז הטבעי. 

 

תכן בשוק זה תחרות ילא ת ,ק האנרגיה הישראלי הריכוזי מטבעובשל מאפייני מש לשיטתנו, .4

, כפי שקבעו חוות דעת מטעם מומחים $2.47-$2.34הורדת המחיר לרמה של  לכן תית.אמ

המהלך הבלעדי שיאפשר את הורדת יוקר המחיה בטווח  הינוהמחירים פיקוח על ו לאומיים,-בין

טרם פירוק מהלך זה הינו הכרחי  אנרגיה.הידי ויבטיח את האינטרס הציבורי בשוק יהזמן המ

 הקיימים. התנאיםעל מנת שלא יתקבעו  ,האחזקות במאגרים הגדולים

 

למדיניות משק הגז, אשר  של ועדת צמח פגוםההליך הזה אנו מבקשים להזכיר את  הקשרב .5

טא לאינטרס חשבחלקו דיון  חשף ר עיון בפרוטוקולים שלהפעלה בחוסר שקיפות ואש

 הציבורי.
 

עדה לאלתר, בטרם יתקבלו ואנו דורשים את פרסום הפרוטוקולים של הולאור האמור לעיל, 

 המסקנות, לטובת דיון ענייני ושמירת האינטרס הציבורי.

 

 בברכה,

 .מגמה ירוקה

 .2050ראל יש

 .ישראל יקרה לנו

 .חדר המצב –צדק חברתי 

 .עמותת צלול

 העמותה לכלכלה בת קיימא.

 

 


