חוות דעת מקצועית
אני ,הח"מ ,דרור שטרום ,נתבקשתי לחוות דעתי לגבי התשתית הרגולטיבית העומדת ביסוד
החלטת הממשלה  444מיום ( 42.2.4.32להלן " :החלטת הממשלה") ,שעניינה הסדרת נושא
שמירת הגז לצרכי המשק המקומי וקביעת כמות הגז הטבעי שיותר לייצא לחו"ל בעשורים הבאים.
החלטת הממשלה דנא מבוססת על המלצות הוועדה הבין -משרדית לבחינת מדיניות הממשלה
בנושא משק הגז הטבעי בישראל (להלן – "הוועדה" או "ועדת צמח") .הוועדה פרסמה דו"ח
ולאחר מכן ,פורסמו אף פרוטוקולי הדיונים שנערכו במסגרתה .חומרים אלה ,ביחד עם תשתית
מתחום תורת הרגולציה  -עומדים ביסוד חוות דעתי.
א .תמצית פרטי ניסיוני המקצועי:
4..3-4..2

הממונה על ההגבלים העסקיים ו מנהל רשות ההגבלים העסקיים – הסדרת נושאי תחרות
במשק ונושאי רגולציה מגוונים במשק ,ביניהם:
א .נציג ישראל בועדת התחרות ב ;OECD -ב .ראש הוועדה לטכניקות
מידע וחקירות במיזוגי חברות – ;ICN
ב .הסדרת הרגולציה במסגרת חוק משק הגז הטבעי – התשנ"ג – ;4..2
הסדרת פיצול בתי הזיקוק – ;4..4-4..2
ג .הסדרת התחרות במשק התקשורת (טל"כ ,טלויזיה מסחרית ותשתיות),
שוק ההון (בנקים ,חברות כרטיסי אשראי ובתי השקעות – ועדת בכר),
שוק המזון ,שוק התעופה ועוד.

4..2-4..2
 – 4..2היום:
:4.34 – 4.33
:4.34 – 4.33
4.32 – 4.34

ראש הצוות הבינמשרדי לקביעת מדיניות הסחר ההוגן בישראל – מחבר תזכיר החוק
לתיקון רחב היקף בחוק הגנת הצרכן והסחר ההוגן (הצ" ח ממשלתית בדיון בכנסת);
מייסד ומנהל המכון הישראלי לתכנון כלכלי – מכון העוסק בחקר חסמי צמיחה במשק,
תחרותיות ה כלכלה הישראלית ,רגולציה ומשילות;
חבר הוועדה לקביעת מבנה מטה ראש הממשלה (המלצותיה אומצו בחודש מרץ ;)4.32
חבר מומחה ב וועדה לשינוי כלכלי חברתי (טרכטנברג) – צוות יוקר המחיה והרגולציה;
חבר ו ועדת המשילות (בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה);

מרצה:
א .בית הספר למינהל עסקים ע"ש רקנאטי ,אוניברסיטת ת"א (תואר שני)  -רגולציה במשק הישראלי
ב .המרכז הבינתחומי ,הרצליה (תואר ראשון ושני)  -הגבלים עסקיים ותחרות.
ג .מרצה לרגולציה של תחרות והגבלים עסקיים – האוניברסיטה העברית ( משפטים תואר שני),
אוניברסיטת בר -אילן ( MBAבעבר).
חוות הדעת:

השאלה שבמוקד חוות דעתי אינה מתייחסת לתוכנה של החלטת הממשלה ,אלא לדיות ונאותות
ה תשתית העומדת ביסודה :האם ,בראי הסטנדרטים של רגולציה מקצועית – עומדת בבסיס החלטת
הממשלה תשתית מידעית תקינה ומלאה ,מקצועית ונאותה – או שמ א התשתית האמורה חסרה
התייחסות ,בעובדות ובניתוח ,לנדבכי יסוד מהותיים ואשר בלתם לא ניתן לראות בהליך – משום
הליך מנהלי תקין ,חוקי ושלם.
לשם כך ,התבקשתי לעיין בהחלטה ,בדו"ח הוועדה ובפרוטוקולי הדיונים של הוועדה הבין-
משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (המכונה "וועדת צמח").
להלן יובאו עיקרי הדברים:
1

 .3החלטת הממשלה מהווה אסדרה רחבה של ענף בהקשר לסוגיה רגולטיבית קלאסית :האם
על הממשלה להתערב ולאסדר את הנעשה באספקת הגז הטבעי כדי להגן על האספקה של
גז טבעי ל תצרוכת בשוק המקומי.
 .4הוועדה הבין-משרדית שהממשלה החליטה על הקמתה מונתה כדי להמליץ על מדיניות
הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל .זאת ,כאשר ההיבט הסטטוטורי הספציפי
נמצא בסעיף  22לחוק הנפט ,התשי"ב –  3924הקובע:
חובת הפקה
לתצרוכת ישראל

( .33א) השר רשאי ,לאחר התייעצות עם המועצה ,לחייב בעלי
חזקות לספק תחילה ,במחיר השוק ,מן הנפט שהם מפיקים בישראל
וממוצרי הנפט שהפיקו ממנו ,אותה כמות נפט ומוצרי נפט הדרושים
לדעת השר לתצרוכת ישראל ,לזקק אותה בישראל ,במידה שיש להם
אמצעי זיקוק ,ולמכרה בישראל; ולשם כך רשאי הוא לחייב בעלי
חזקות להפיק נפט מבארותיהם הקיימות בשיעור שיספיק למטרות
האמורות ,ואולם שום בעל חזקה לא יהא נדרש -
( )1להפיק מבאר יותר משיעור התפוקה המקסימלי היעיל
שלה;
( )2לספק לכמות הכללית הנדרשת אחוז מתפוקתו שהוא
גדול מן האחוז הנדרש מבעל חזקה אחר ,אלא אם ראה השר
לסטות מכלל זה ,אם הדבר דרוש ,לדעתו ,מטעמים
שבבטחון המדינה או כדי למנוע בזבוז או אי יושר כלפי בעל
חזקה פלוני.
(ב) "תצרוכת ישראל" כולל הספקת דלק לאניות בנמלי ישראל
ולמטוסים בישראל.

 .כתוב " במידע שיש להפ עמצעי זיקוק"  .ברור שאין עמצי זיקוק לכן יש על השר והועדה לקבוע מדינות
לטפל בזיקוק של הגז .על בסיס תשתיית מלא אפשר לקבוע מה הביקוש המקומי לעתיד .לכן הדיון על
צרכני גז מקומי אמור לכלול את צרכנים פוטנציאלים ונוחכים.
בעיניין לגרום תחראות – לכן -נזק לצרכנים כולל צרכנים פוטנציאלים וקיימים – ועל בהנחה שהמדינה
תקבע את המדינות הנדרשת לאפשר מחיר שוק של הגז.
אנו גם טו ענים החוק שמחיר הגז צריך להיות " מחיר שוק" -זה בלבד מצדק שכל ניתוח על יצוא הגז גם
יכלול השפעת הפוטנציאל של יצוא על מחיר גז מקומי .זה חשוב לציין מפני שנסיון באודטרלייה וגם
תלונות נגד יצוא הגז ב USA-דרך גז נוזלי -נותנים דגש שיצוא דרך גז נוזלי משפיע על מחיר גז מקומי.
יחד אם זאת ,כפי ראוי בסקר של  - i USGSנקודת התייחסות לועדת צמח -הסיכוי שקיים עוד רזרבות
של גז הוא לא  . 3..%המציאות היא כל כמות של גז טביע שהולך ליצוא הוא בעצם בתחרות עם גז
למשק המקומי .ודעה ,הוא את הטענה שבלי יצוא אי אפשר לפתוח ולגלות עוד רזרבות של גז .הגישה של
הועדה הייתה התעלמות מהמציאות וקבלת טענה כמציאות .ברור שבלי התפתחות של רזרבות ובלי גילוי
של רזרבות נוספות שיש בעיה .יתברר באיזה נקודה בעתיד הגבלת רזרבות ישראליות – TIPPING
 -POINTכאשר היצוא תשפיע על מחיר גז מקומי .התרחישים הפוטנציאלים של תאריך של ה-
 TIPPING POINTללחוץ על מחיר הגז המקומי לא היו בניתוח.

מהוראת ה סעיף האמור מתברר ,ש לנגד עיני המחוקק עמד הצורך להבטיח את אספקת
מלוא כמות הגז הטבעי הדרושה למשק הישראלי – וכי אספקה זו תבוצע "תחילה" ,בטרם
יצוא .עוד הוסיף המחוקק ,כי לשם אבטח ת הכמות הדרושה למשק הישראלי ,הוא מסמיך
את השר גם להטיל חובת הפקה על בעלי החזקה וגם חובת אספקה ב"מחיר שוק"( .שני
עניינים אחרונים אלה אמנם אינם עומדים במוקד חוות דעתי ,אך חשוב לציין כי במסגרת
מתן היתר הייצוא הנרחב בהחלטת הממשלה ,לא הוטלה על בעלי החזקה חובת הפקה
כלשהי ,לטובת המשק המקומי).
 .2ההליך המנהלי המדובר עוסק בשאלות רחבות יריעה של אסדרה – אשר ביסודן החובה
לשקול את "טובת הציבור" בכלל ואת צרכיו של המשק המקומי בפרט ,ולהכריע בהן
בהתאם .לשם כך נדרש חקר השפעתה ) (Impact Analysisשל האסדרה על חלקים
שונים של הציבור בישראל .חקר זה ועיבודו הם שאמורים לשמש תשתית מידעית מושכלת
להחלטה הרגולטיבית .מאידך ,היעדר הליך של איסוף המידע הרלבנטי ,עיבודו ,שרטוט
2

החלופות והעמדתן על בסיס מאזן של "עלות תועלת" )(Cost Benefit Analysis
בכלל המגזרים והתחומים הרלבנטיים ,מהווה פגם מנהלי ,אשר בהתאם להיקפו וחומרתו
עלול להביא לחיוב בהשלמת התשתית המידעית (ובמקרה מתאים אף לפסלות ההליך).

 .4הציבור הרלבנטי הנוגע להחלטה זו מורכב מכמה שחקנים המושפעים במישרין מן
ההחלטה :ספק הגז ( המהווה מונופול של  3..%באספקת גז טבעי) ,לקוחות של גז טבעי
כתשומה אנרגטית – מפעלים וצרכני אנרגיה מוסדיים ( במיוחד אלה שהם עתירי תצרוכת
אנרגטית) ,ו ציבור הצרכנים הרחב – אשר הוזלת התשומות האנרגטיות נוגעת לכיסו.
אציין כבר בשלב מוקדם זה ,כי אין חולק על כך שציבור הצרכנים ,בו אתמקד בחוות
דעתי ,מושפע באופן ניכר מהחלטת הממשלה .זאת מאחר והשפעה זו נטענת ,בריש גליי,
דווקא מפיה של המדינה :משרד ראש הממשלה ומשרד האנרגיה והמים ,בפרסומים
רשמיים שונים – גילו דעתם הברורה והנחרצת כי אחת ההשפעות הברורות של הגז הטבעי
היא בתחום הורדת יוקר המחיה לציבור הצרכנים( .ציטוטים בהמשך הדברים  -ראו
למשלhttp://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/oil/takzir.pdf :

בע"מ  4שם).

 .2תורת הרגולציה מחייבת קודם לה פעלת סמכות רגולטיבית לבצע ניתוח עלות/תועלת
לגבי כלל הציבור ) ,(Cost – Benefit Analysisכאשר הערך המנחה והמחייב הינו
לאמוד את סך העלות /תועלת לגבי כל חלופה העומדת על הפרק ,לשקף את התועלת והנזק
הצפויים לציבור הרחב בכללותו ,על כל פלגיו ומקטעיו ,ולבחור מבין החלופות את
החלופה המשקפת תועלת מקסימלית ונזק מינימלי ( .ראו למשלTyler Cowen, :
"Using Cost-Benefit Analysis to Review Regulation") 1

המדובר במושכלות ראשונים ,במתודת העבודה המקצועית המקבולת במקומותינו .ביטוי
לכך נמצא באסמכתאות רבות מתחום הרגולציה הכלכלית .לאחרונה אף הוכלל הנושא
במדריך הממשלתי ל"תורת הרגולציה" אשר התפרסם באתר משרד ראש הממשלה – שם
נאמר כך:
" ליבו של תהליך הערכת השפעת הרגולציה הוא עמידה על השפעות הצפויות מכל חלופה.
אומדן העלות והתועלת המיידים מכל חלופה ,כמו גם אומדן של השפעותיה החברתיות
והכלל -משקיות ,מאפשר לזהות את החלופה המיטבית ( ".ע"מ  11שם)

וכן:
השפעות הרגולציה  -תהליך  RIAעוסק במהותו במציאת האיזון הנכון בין עמידה ביעדי
הרגולציה לבין צמצום עלויות והשפעות שליליות אחרות .על כן ,יש לכלול לצד המטרות
והיעדים העיקריים ,גם השוואה בניתוח השפעה ישירה (עלות/תועלת) ,וגם השפעות חזויות
של הרגולציה בהקשרים רחבים יותר כגון על א וכלוסיות שאינן קשורות לבעיה באופן
ישיר(".ע"מ  64שם)

 .2ומה אם אין  ?COST –BENEFIT ANALYSISהאם ניתוח חלקי -נגיד  -2.%מקובל
כניתוח ממשלתי  ?GOOD ENOUGHהתשובה הברורה היא לא .מבוסס בתורת קבלי
החלטות שחוסר השלמת הניתוח נחשב הטיה וכישלון בתהליח קבלי החלטות .במילים
אחרות -אם אין ניתוח לכל תחריש הסיכום לא נחשב כהוגן ומצודק
(http://www.hss.caltech.edu/~camerer/Ec101/JudgementUncertainty.pdf
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).

 ( .2בדיוק המקרה הזה גרם – לפי תעשיינים במזרח אוסטרלייה -לסיכום שאישור ממשלת
אוס טרלייה ליצוא גז דרך גז נוזלי גרם  -UNINTENDED CONSSEQUENCESכל 3$
ה כנסה לכלכלה מהיצוא בא בחשבון של  43$הפסד להתעשייה (ישר) ולכל הכלכלה כולל
השפע לא ישר הפסד של )44$
.2

 .9תורת הרגולציה אף מבחינה לענין עומק הבחינה הנדרש (של עלות– תועלת) ,בין רגולציה
שהשפעתה היא רחבה וגדולה לבין רגולציה מינורית יחסית בעניין נקודתי .בענייננו,
מי ותר כמעט לציין ,שהרגולציה הנבחנת הינה בעלת השפעה רחבה ועמוקה ביותר – הן
מבחינת ההיקף הכלכלי בו מדובר ,הן מבחינת טווח הזמן עליו משתרעת האסדרה
הרלבנטית ,והן ביחס לרוחב ההשפעה של הרגולציה – כל התחום המשקי המושפע
מעלויות האנרגיה – צרכנים ,מעסיקים ,למעשה הציבור הרחב בכללותו ,לרבות – ולכך
חשיבות מיוחדת  -הדורות הבאים.
" התפיסה העומדת בבסיס  RIAהינה של תהליך מתודולוגי סדור להערכת כלל ההשפעות של
רגולציה בנושא מסוים .על כן ,יש חשיבות גדולה להמחשת השפעות הרגולציה באופן המקיף
והשיטתי ביותר"

 .3.המסקנה היא אפוא כי גם הרכב הוועדה הממליצה וגם מהותה של הבדיקה שנערכה על ידי
הוועדה אשר עומדים ביחד בבסיס האסדרה אותה אימצה הממשלה מחוייבות היו לכלול
את ההיבטים השייכים להשפעת הרגולציה המוצעת על ציבור הצרכנים וכן להשפעתה על
מקורות התעסוקה.
 .33מן הכלל אל הפרט :כדי לבסס את ההשפעה של ה רגולציה המוצעת על ציבור הצרכנים,
המהווה חלק משמעותי (אם לא עיקרי) מ" טובת הציבור בכללותו" ,הדעת נותנת כי הרכב
הוועדה יכלול גורם האמון על הגנת הצרכנים וטובתם ,וה מיומן בחקר השפעה על ציבור
זה.
למצער ,אם אין הרכב הוועדה כולל גורמים כאלה – מתחייב כי דברם של גורמים אלה,
שלהם מעמד בתחום הצרכנות והגנת ציבור הצרכנים – יובא בפני הוועדה ,באופן מפורט,
מפי נציגי גופים אלה.
 .34אדגיש כי גופים כאלה ,האמונים על טובת הצרכנים והגנת עניינם – קיימים ,הן במסגרת
הממשלה עצמה :רשות הסחר ההוגן והגנת הצרכן במסגרת משרד הכלכלה והמסחר
( לפנים משרד התמ"ת); הן במסגרת מעורבת ,חצי ממשלתית – כמו המועצה לצרכנות;
והן במסגרת חיצונית לממשלה – ארגוני צרכנות מן המגזר השלישי.
 .32ואולם ,למרות קיומם של גופים מכל ה"משפחות" הללו ,אשר להם אוריינטציה חזקה
והדוקה ל עניינם וטובתם של הצרכנים – לא כללה וועדת צמח אף לא אחד מהם .גם
המשרד הממשלתי שתחת כנפיו חוסה עניינם של ציבור הצרכנים – הוא משרד התמ"ת לא
נכלל בהרכב הוועדה ,ושר התמ" ת אף הביע את מחאתו על כך ,במכתב רשמי הממוען
לשר האנרגיה והמים דאז.
 .34משהרכב הוועדה לא כלל גופים המציבים ומציפים את אינטרס הציבור הרחב כצרכנים של
מוצרי מבוססי גז טבעי ,שלהם יש אינטרס בקיומה של כמות זמינה גדולה של גז טבעי –
נפגם מימד היציגות באסדרה.
מימד היציגות באסדרה נפגם לא רק בפן הפורמלי ( קיומו של חבר וועדה אמון על אינטרס
ציבור הצרכנים); הוא אויין גם בפן המהותי .זאת משעה שאף לא אחד מבין ארגוני
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הצרכנים ,לרבות הרשות הממשלתית הנוגעת בדבר ( רשות הסחר ההוגן והגנת הצרכן) ,לא
הופיעו בפני הוועדה ולא הציגו בפניה את השפעת האסדרה המוצעת על ציבור הצרכנים.
 .32נזכיר – המדובר בציבור הרחב ביותר המושפע מן הרגולציה המוצעת בהיקפים של מאות
מיליארדי ( ₪ראו סעיפים  44-44בהמשך הדברים) .עמדת ציבור זה ,או אף ההשפעה
עליו ,לא הוצגו לוועדה על ידי מי מ גופים אלה או נציגיהם .מדובר בחסר מהותי בליבת
ההליך הרגולטיבי – מנהלי.
 .32אך גם פגם זה אינו האחרון בתהליך המדובר .האינטרס הצרכני הקיימים ועתידיים לא
נפגם רק במימד היציגות – הפגיעה מתרחבת והולכת משמתחוור כי בדו"ח הוועדה אין גם
בדיקה עצמאית של עלות /תועלת למגזר הצרכנים ככזה ,בהיבטי יוקר המחיה .דו"ח
הוועדה מכיל בהחלט התייחסות להיבט של הכנסות המדינה ממיסים ,אך אינו כולל כל
חישוב שיטתי ,מעמיק או שאינו מעמיק ,של ההשפעה על ציבור הצרכנים בהיבט של יוקר
2
המחיה.
נסביר :הצרכנים צפויים להיות מושפעים מהיקפו הזמין של גז טבעי בשני אופנים( :א)
באופן ישיר – כמי שצורכים דלקים לתחבורה ( החלפת דלקים תוצרי נפט בתוצרי גז טבעי
צפויה להוריד מיוקר המחיה של ציבור המתדלקים סכומים נכבדים – ראו להלן סעיף ;)44
(ב) בעקיפין  -כמי שצורכים מוצרים מעובדים צורכי אנרגיה ( אשר הוזלה ניכרת של
מרכיב התשומה האנרגטית צפויה ,בהסתברות מוחשית ,להביא להוזלת מחירים עבור
מצרכי הנכללים בסל הקניות שלהם.
 .32היעדר בדיקת עלות /תועלת לציבור הצרכנים בולטת בחסרונה הן משום שמדובר בציבור
הרחב בכללותו ,החשוף לכלל "פיזור הנזק" ועל כן – מדובר בפגיעה קשה הסמויה מבעל
אינטרס ספציפי ומועדת ל"היעלמות" מנוף האינטר סים המיוצגים בוועדה (בפרט כשאין
בוועדה גוף חבר המופקד על טובת הצרכנים כאמור); והן משום שמדובר באחד המגזרים
החיוניים בכל בדיקה הכרחית ומתחייבת של צעדי רגולציה – על פי תורת הרגולציה
הבסיסית והמקובלת.
 .32ודוק – קיומו של ניתוח תועלת /עלות הוא רכיב חיוני בכל רגולציה ,קל וחומר ברגולציה
מסדר הגודל וההשלכות על הדורות הבאים ,המדובר פה.
הדבר מקובל כנורמה מחייבת בתורת הרגולציה בכל המדינות המתוקנות שכן בלא לבנה
זו ,בלא נדבך זה – אין תשתית מקצועית הניצבת ביסוד הרגולציה .על כן ,אין תימה בדבר
כי כך גם קובע " המדריך הממשלתי לתורת הרגולציה" הנזכר לעיל:

" השפעות חברתיות וכלל -משקיות
עבור כל חלופה אנו מקפידים להציג באופן מפורט את ההשפעות החברתיות
והכלל משקיות .אלו אמורות לשקף את העלויות והתועלות שהוצגו בשלב בחינת
החלופות ,ולהרחיב עליהן בהתייחס למבחני השפעה מסוימים.
בניתוח כל ח לופה נמדדה ההשפעה הישירה של החלופה .עם זאת ,כפי שאמרנו,
לרגולציה יש השפעה רחבה יותר על המשק ועל החברה בכללותה יש לבחון
מספר מרכיבים חברתיים וכלל משקיים יסודיים בכל הנוגע להשפעות כלכליות
(תחרות ,תחרותיות ועסקים קטנים) ,השפעות חברתיות (תעסוקה ,יוקר מחיה,
רוו חת הצרכן ,צמצום פערים ,פיתוח פריפריה ובריאות) והשפעות סביבתיות".

 2באותה מידה אין בדו" ח זה כל התייחסות לחקר ההשפעה של הותרת כמות הגז הטבעי הדרושה להקמת תעשיות המשך
והמשמעות של אי הקמת תעשיית המשך לכלכלת ישראל.
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 .39עיון בדו"ח הוועדה ובפרוטוקולים שלה מלמד באופן ברור :כל אמידה כלכלית או בדיקת
עומק של השפעת הרגולציה המוסדרת על מצב יוקר המחיה ,רווחת הצרכן ומצב
התעסוקה – לא נערכו.
 .4.אעיר כי ניתוח סדור כזה ,המביא בחשבון באופן שיטתי את מלוא ההשפעה על הצרכנים
בישראל נדרש במיוחד בענין כזה ,שבו שרויה הממשלה ב" ניגוד עניינים" בין רצונה
להשיא את הכנסותיה מתמלוגים ( המבוססות על גובה התשלומים המושג על ידי בעל
החזקה) – לבין הרצון להוריד את יוקר המחיה אף על חשבון השאת כספי התמלוגים
המשולמים ( או שעשויים היו להיות משולמים לממשלה) .בהיעדר ניתוח כזה ,מתחייבת
המסקנה כי מדובר ברגולציה חסרה ונפסדת ,במובן זה שאין ביסודה מסד מקצועי דבור על
כל אופניו ,וחשוב מכך :אין בדיקת השפעה של הציבור הרחב המושפע ביותר מן
האסדרה.
 .43אבהיר את מה ש הוא בעיניי ברור מאליו – חוזקה של הרגולציה אינו בשאלה אם היא
קולעת ל"מטרה" שהציב לה הדרג הפוליטי ,אף לא בשאלה אם היא " נשמעת סבירה" או
לא .אף "משפט שלמה" המבוסס על חלוקה למחצית של נכס במחלוקת – עשוי להישמע
כ" רגולציה סבירה" ,לאזני החותר לתוצאה ההולמת אינטרס קבוצתי סקטוריאלי .ואולם
כשעסקינן ברגולציה שתכלית ההיא הגנה על טובת הציבור בכללותו ,נדרש הליך סדור של
איסוף מידע כולל הנוגע לכל הקבוצות המושפעות והעלולות להיות מושפעות מן האסדרה
המוצעת ,עיבודו של מידע זה לכלל מקשה תשתיתית אחת וקשר הגיוני ומידתי בין
התשתית לבין ההחלטה.
אמת המידה לחוקיותה של רגולציה הינה ,אם כן ,נעוצה בכך שהליך גיבושה ,עיצובה
וניסוחה יצר תשתית מידעית מעובדת מלאה ,הנוגעת לכל הקבוצות המושפעות ואשר יש
בה לבססה ביסוס מקצועי ,תוך לקיחה בחשבון כי מתוך תשתית המידע הזו צפות ועולות
כמה אפשרויות סבירות שהרגולטור ( ולבסוף הממשלה) רשאי לבחור אחת מביניהן.
במקרה דנא – היעדר כל בדיקה מקצועית והתייחסות מקצועית במצטבר לפגימה הקשה
והמהותית במימד היציגות ,שומטים את היסוד המקצועי לרגולציה ,ומציבים אותה,
במקרה הטוב – כלוקה בחסר מהותי ביותר :סקירת ההשפעה במונחי עלות/תועלת על
צ יבור הצרכנים ,המושפע הגדול במדינה מן ההחלטה.
 .44ודוק – אין עסקינן בבדיקת סבירות ההחלטה וסבירות האסדרה המוצעת .ענייננו סב כולו
בהיעדר תשתית מקצועית :היעדר נציגות ושמיעה של נציגים האמונים מקצועית וחוקית
על הגנת וטובת ציבור הצרכנים ,במצטבר לאי קיום הב דיקות החיוניות Cost - Benefit
 ,Analysisאותן בדיקות החיוניות ל אמידה שיטתית ומתודולוגית של מכלול ההשפעות
המסתברות של האסדרה המוצעת על ציבור הצרכנים.
" סיכומם של קריטריונים אלה מתבטא בבחירת המדיניות הרצויה :תהליך  RIAהעושה
שימוש סדור בניתוח עלות -תועלת  cost & benefitיוביל אותנו להעדיף את המדיניות
בעלת התועלת הרבה ביותר והעלות הנמוכה ביותר ,זאת בהתאם לידע שנצבר בתהליך
העבודה" (ע"מ  64שם).

 .42כך הוא המצב התקין הנדרש .ואולם ,בענייננו ,בהיעדר "ידע" המקיף את ענייינו של ציבור
הצרכנים ,המהווה גורם מושפע גדול במיוחד ,לא ניתן לבצע את בחירת המדיניות באופן
חוקי.
אחזור פה ,בתמצית ,על מה שנקבע בשורה ארוכה של פסקי דין :קיומו של תהליך
רגולטיבי סדור ביסוד ההליך המנהלי הוא שמאפשר קבלת החלטה תקינה ,ועל דרך
ההילוך לאחור נאמר – היעדר תהליך רגולטיבי סדור וחסר ביסוד מהותי של חקר השפעה
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על הצרכנים – בכלל; ובמימד יוקר המחיה – בפרט ,אינו מאפשר קבלת החלטה תקינה
ומקצועית .המדובר בערובה דיונית לתקינות מהותית וזו לא בוצעה במרה דנן.
 .44מאחר והרגולציה המוצעת ועליה הוחלט פגומה בפגמים כה מהותיים ,שמשמעם הינו
התעלמות כמעט מוחלטת מציבור הצרכנים ב מימד יוקר המחיה – אני סבור כמי שעוסק
מזה שנים ברגולציה כי דינה של רגולציה זו להיבטל.
 .42מטעמי זהירות אציג להלן בפרק ב' לחוות דעתי את האינדיקציות ,המשמעותיות ללא כל
ספק ,המצביעות ,בצורה ברורה ,על כך כי הרגולציה המוצעת צפויה להשפיע באופן ניכר,
מהותי ויש יאמרו – מרחיק לכת על ציבור הצרכנים במדינת ישראל.
זאת אני עושה כדי להראות כי אין עסקינן בפורמליות של הליך בירוקרטי – אלא במהות.
סופו של המסע יצביע על כך שהותרת כמויות נרחבות של גז טבעי ,העולות על הכמות
שבה בחרה הממשלה בהחלטתה מיום  – 42.2.32צפויות להוריד את יו קר המחיה באופן
כזה המסתכם בסופו של יום להיקף של מאות מיליארדי  .₪נזכיר כי משק בית בישראל
מוציא בשנה כ ₪ 9,4..-רק על בנזין לתדלוק 3.זהו סעיף נכבד בהוצאות משק הבית.
 .42המכון הישראלי לתכנון כלכלי ,שבראשו אני עומד ,חוקר מזה שנים את נושא תחליפי
הדלקים ואגב כך את מעמדו של הגז הטבעי כחומר גלם לייצור תחליפי דלקים שונים ii .
פעילותו של המכון בנושא זה שמה במוקד את היכולת של הגז הטבעי להחליף את מוצרי
הנפט (דלקים מסוג בנזין ,סולר וכיוצ"ב) ,בתצורות שונות ,אשר המקובלות והמבטיחות
שבהן – הן גז טבעי דחוס ) (CNGשלו פוטנציאל ממשי להחלפת מוצרי נפט בציי רכב
מוסדיים (משאיות ,אוטובוסים וכיוצ"ב) ומתאנול – המסוגל להחליף את מוצרי הנפט
ברכבים פרטיים ,כשהוא משווק במהילה יחד עם מוצרי נפט במינונים שונים ,החל מ-
 32%( M15אחוזי מתאנול בתערובת) ,עבור ב M57-וכלה ב 22%( 22M-מתאנול
והיתרה בנזין).
 .42נקודה עיקרית היא זו :הן ה CNG-והן המתאנול – זולים בעשרות אחוזים מן הבנזין .זאת ,הן
עבור הצרכנים הפרטיים ,המתדלקים את כלי רכבם למטרותיהם הפרטיות או לשם נסיעה
לעבודתם ,והן לצרכנים מסחריים – נהגי משאיות וכלי הובלה ורכבים מסחריים אחרים .עולה
אפוא ,כי חסכון בעלות הדלקים הנע בין ( 32%-2.%הוא המנעד הרלבנטי כמפורט להלן),
מניב בחישוב של כלל משקי הבית לתקופה של  42שנה סכום הנע בין  329ל 24-מיליארד ,₪
רק בסעיף זה.
 .42יודגש כי מימצאים אלה של המכון ,נבדקו לעומק על ידי הגופים הממשלתיים שעסקו בנושא,
ואלה אימצו באופן ברור את הדעה כי הגז הטבעי הינו מקור עיקרי להמרת בנזין יקר בדלקים
מבוססי גז טבעי הזולים בהרבה לציבור הצרכנים.
 .49כך ,מנהלת תחליפי הנפט מיפתה את התרומה למשק מאימוץ דלקים מבוססי גז טבעי כגורם
מרכזי במסמך העבודה שלה:

 3על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר משקי הבית בישראל נאמד ,נכון לסוף שנת  2102ב  24.2מליון4
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מראה מקום http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/oil/takzir.pd :ע"מ  4שם.
f

 .2.יתר על כן ,התרומה של הגז הטבעי על תצורות השימוש השונות בו כתחליף לדלק ,להוזלת
המחירים לצרכנים ,הינה ,לפי דעתה של המנהלה לתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה -
מכרעת ומשמעותית ביותר:

מקור :עמוד  4שם ,נספח  4לתקציר דו"ח המנהלת.

 .23משרד האנרגיה והמים אף הוא מגלה דעתו ,באופן נחרץ וברור כי שילובו של הגז הטבעי
(בתצורת  )CNGכדלק תחליפי למוצרי נפט צפוי להוזיל באלפי  ₪את ההוצאה לשנה על
דלקים בכל משק בית  -דוגמא לכך מצויה בפרסום של המשרד ברבים כדלקמן:
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מקורhttp://energy.gov.il/Subjects/EGOilReplacement :

בנוסף ,מסביר משרד האנרגיה והמים כי הטמעת ה CNG-בישראל בהיקף נרחב צפויה להניב חסכון
של עשרות אלפי  ₪בשנה לציבור נהגי המשאיות:

 .24המדובר אפוא בהודאות ברורות על ידי גורמי הממשלה הרלבנטיים בכך שלגז הטבעי השלכה
ברורה ישירה ומהותית על יוקר המחיה של ציבור הצרכנים.
 .22המשמעות הפשוטה של הדברים ,היא כי קיומו של גז טבעי בכמויות נרחבות בישראל – צפוי
להביא להוזלת יוקר המחיה לציבור בעשרות אחוזים – וכל משק בית באלפי  ₪לשנה .מאידך,
ברור הדבר כי במידה ולא תהא כמות זמינה ומספקת לצרכים עלול ציבור הצרכנים לאבד
הטבה של הוזלה משמעותית ביוקר המחיה ,הכל עקב מתן היתר נרחב לייצוא.
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 .24במצב זה ,קבלת ההחלטה הנודעת באופן כה שורשי ויסודי לציבור הצרכנים – מבלי שקולו
של ציבור הצרכנים יישמע מפי אף אחד מחברי הוועדה ואף לא מפי אחר כלשהו – הינה חוסר
תקינות בסיסי ויסודי בהליך המנהלי כולו.
 .22רק כדי לשחר טענה לפיה אין כל סכנה להוזלת יוקר המחיה בתחום תחליפי הנפט ,שכן
החלטת הממשלה ממילא משריינת כמות עבור המשק הישראלי ,אביא נתון נוסף :על פי
חישובי המכון ,הכמות הנדרשת של גז טבעי לתחליפי נפט לתחבורה עולה בכ BCM3..-על
הכמות שחושבה לכך על ידי ועדת צמח .דבר זה נובע מאי הפנמה ,על ידי ועדת צמח ,של
מהירות הויקף ההטמעה של השימוש במתאנול וב CNG-במדינות בהן נעשה שימוש ברכבי
( FFVקיצור ל.)Flex Fuel Vehicle :
 .22במילים פשוטות ,וכדי לא להכביר מילים בפן הטכני של ביצוע החישובים ,אומר רק כי היעדר
היציגות בועדת צמח ,לגורם צרכני או לגורם המופקד על טובת הצרכן – הביאה לכך שצרכי
המשק בתחום התחבורה חושבו בחסר ניכר .אי שמיעת ציבור הצרכנים ואי חישוב על ידי
הוועדה של הנזק הצפוי לו ביוקר המחיה הנוסע מאי יציגות ואי שמיעה כאמור – צפויים,
למיטב אמונתי להזיק לציבור הצרכנים בהיקף גדול ביותר של  ,BCM3..אשר יחסרו למשק
להחלפת מוצרי נפט במוצרי מתאנול ו ,CNG-זולים ונקיים יותר .אני מצרף לחוות דעתי זו
טבלאות נתונים בהם עשינו שימוש בעבודתנו בהיבט זה.
 .22לאור הדברים האלה אני מגיע למסקנות הבאות:
.42.3

היעדר נציגות בועדת צמח לגורם המופקד על טובת ציבור הצרכנים – כמו רשות
הגנת הצרכן והסחר ההוגן ,או גורם צרכני – כמו המועצה לצרכנות ,גרם לעיוות
בעבודת הוועדה – לא נעשתה ולא הוכנה התשתית הממפה את נזקי ציבור הצרכנים
עקב חסר אפשרי בגז טבעי;

.42.4

בכל מקרה ,היעדר בדיקה כלכלית מפורטת של ההשפעה האפשרית של מחסור בגז
טבעי על ציבור הצרכנים ,בעתיד בו הממשלה עצמה מבססת את תכניותיה על
הטמעת הגז הטבעי כמחליף העיקרי של מוצרי נפט בתחום התחבורה – הינה עיוות
בעבודת הווועדה וחסר מהותי בתשתית שווועדה זו אמורה היתה ליצור ולהביא בפני
הממשלה.

.42.2

לא ניתן לכנות רגולציה החסרה נדבך כה מהותי של  Cost-Benefit Analasysעל
הציבור הגדול ביותר המושפע מן הרגולציה – כרגולציה תקינה וההליך המנהלי שכה
לוקה – הינו הליך בלתי תקין ובלתי חוקי – הן במישור הרגולטיבי המקצועי .מדובר
בסטנדרט עבודה לקוי ביותר אשר מקומו לא יכירנו בעבודת הרגולטור.

.42.4

סטייה כה מהותית מסטנדרט הכנה מקצועי של רגולציה שתוצאתו חסר כה מהותי
בתשתית האמורה לבסס את החלטת הממשלה – חייבת להביא לבחינה מחדש
והשלמת החסר טרם קבלת כל החלטה בנושא.

אני נותן חוות דעת זאת במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר כי ידוע לי היטב ,שלעניין
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה ,דין חוות דעתי זאת ,כשהיא חתומה על ידי,
כדין עדות בשבועה בבית משפט.

___________________
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