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כותרת :ד''ר קלוד בראבי -מחקר של מכון רנד,
מכון אמריקני  -ישראל נמצאת במצב
במחקר מקיף של מכון אמריקני

פאר-לי שחר :אנחנו רוצים לדון

 מכון רנד ,שקובע שישראל נמתאת במצב חירום בנוגע למשקהאנרגיה שלה וגם שיש להעלות את תעריפי החשמל בישראל ב30-
עד  40אחוז .שלום לד''ר קלוד בראבי ,אתה מבין עורכי המחקר.
אתה כלכלן .ובוא תסביר לנו קודם-כל ,על מה אתם מבססים את
המסקנות האלה?
ד''ר קלוד בראבי :קודם-כל ,נתחיל מההתחלה ,מהבעיה המרכזית,
שמי שעוסק במשק החשמל מודע לה .ישראל כיום קרובה מאד
למיצוי יכולתה למלא את הביקוש לחשמל .כידוע ,רשת החשמל
הישראלית אינה מחבורת לשום מדינה אחרת .כלומר אנחנו בעצם
אי בודד מבחינה חשמלית.ושלא כמו מדינות אחרות באירופה או
למעשה כמעט כל מדינה אחרת בעולם ,שכאשר נוצר מצב חירום
או שיש תחנת כוח שמפסיקה לעבוד מסיבה כלשהי ,יש אפשרות
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לקבל חשמל מהרשת דרך השכנים .בישראל

הדבר לא קיים .ולכן

המצב שבה ישראל נמצאת כרגע הוא מצב שבו היא צריכה לקבל
החטות בעתיד הקרוב מאד ,החלטות מאד יקרות ,מאד קריטיות,
שישארו איתנו לדורות הבאים.
פאר-לי שחר :אז בוא נדבר בדיוק על זה .על ההחלטות המאד
יקרות .קריטיות ,אבל יקרות .על מה אתם מדברים? על איזה
סכומים?
ד''ר קלוד בראבי :אנחנו מדברים על סכומים ,שהמשמעות שלהם
היא במיליארדי דולרים .ההבדלים השונים בין ההשקעות השונות
הם במאות מיליוני דולרים ,אבל ההשלכות ,מכיוון ההשלכות
נשארות לדורות רבים ,מדובר פה על מיליארדי דולרים שיש להם
גם משמעות מאוחרת יותר.
פאר-לי שחר :וכל זה כדי להגדיל את החלק של הגז הטבעי
בתמהיל האנרגיה שלנו?
ד''ר קלוד בראבי :לא ,זה אחת ממסקנות ה ..למעשה ,אם כך,
צריך קצת רקע על מי אנחנו וכיצד החל כל המחקר הזה.

מכון

רנד הוא תאגיד מחקרי..
פאר-לי שחר :ד''ר קלוד בראבי ,אתה בוודאי יודע שבשעה זו יושב
צוות מאד-מאד בכיר במשרדו של רה''מ בנימין נתניהו כדי לדון
בעסקת גלעד שליט  -מה שמכונה פורום השביעיה .אז נעצור רגע
את השיחה שלנו כדי לשמוע את כתבנו המדיני ,שמואל טל .אנחנו
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חוזרים במעבר חד לד''ר קלוד בראבי .אנחנו עצרנו אותך ,כשניסית
להסביר לנו מה עושה מכון רנד .אנחנו יודעים שמכון רנד ,תאגיד
מחקר בעל שם עולמי ,ביצע ניתוח של סיכונים והזדמנויות
שבשימוש מוגבר של גז טבעי.
ד''ר קלוד בראבי :נכון .נכון .טוב ,זה באמת מעבר חד.
פאר-לי שחר :אני כמעט רציתי להגיד לך ,בוא נדחה את השיחה
בינינו להזדמנות אחרת ,כדי שיהיה לנו זמן להרחיב.
ד''ר קלוד בראבי :זו החלטה שלך.
פאר-לי שחר :בוא רק נסכם ונאמר ,תן לנו כמה המלצות שלכם
לממשלה שלנו.
ד''ר קלוד בראבי :אז ככה .בעצם ,כמו שאמרתי ,אנחנו קודם-כל
לגמרי ללא נטיה פוליטית ואנחנו מלכ''ר  -אנחנו ללא כוונת רווח
ועם הרבה מאד שנות ניסיון בהתמודדות עם סוגיות כאלה של
מדיניות ציבורית שעולות על הפרק .המסקנות השונות של הדו''ח,
אחת מהן היא באמת כמו שציינת ,מכיוון שנשאלנו מהו החלק
שגז טבעי צריך לקבל בתמהיל האנרגיה בישראל .ומכיוון שנשאלנו,
אנחנו היינו צריכים לענות והוא שניתן להגדיל את משקל הגז
הטבעי וזאת אפילו עד כדי  ..בהחלט עד  40אחוז ,אפילו עד כדי
 50אחוז ,מבלי להציב את ישראל בסיכוני יתר .כשהסיכונים
שהסתכלנו עליהם הם סיכונים מסוגים שונים כגון זיהומים,
עלויות ,עתודות קרקע.
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פאר-לי שחר :וזאת בעצם הכותרת של המחקר שלכם .ואנחנו
מבטיחים לחזור אליך בהזדמנות נוספת כדי להרחיב כל הנושא
הזה.
ד''ר קלוד בראבי :מאה אחוז תודה רבה.
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