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גלי צה"ל

כותרת :ד"ר קלוד ברבי  -כלכלן ממחברי המחקר
תאגיד המחקר  ,מחקר על קבלת החלטות
עודד לוינסון :
מספיק
מחקר

התוכנית הכלכלית של גלי צה"ל ,כאילו שאין לנו

עניינים לדאוג

מהם ,מספק לנו תאגיד המחקר רנד

על קבלת ההחלטות בזמן הקצר בנושא גז טבעי ועתיד

האנרגיה בישראל ,בעניין הזה אנחנו אומרים
קלוד

ערב טוב לד"ר

ברבי כלכלן ממחברי המחקר ,ערב טוב.

ד"ר קלוד ברבי :
עודד לוינסון :

ערב טוב\.
קודם כל כאשר אנחנו מסתכלים בנושא הזה

אנחנו בעצם רואים כותרת מאוד כללית גז טבעי ועתיד האנרגיה
בישראל .מה בעצם עומד בשורש המחקר שלכם?
ד"ר קלוד ברבי :

למעשה המחקר

לשימוש בגז טבעי עד לשנת

,2030

שלנו בחן אסטרטגיות
כמובן שלא ניתן לדעת

כיצד יתגבש העתיד בין היום ועד נקודה זו ,יש יותר מדי
משתנים אי ודאיים ,מחירי

דלקים ,הסכמים פוליטיים ,היטלים,
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טכנולוגיה וכו'' וכו'' .לכן מה שהיינו צריכים לעשות זה לעלות
אסטרטגיות שיביאו אותנו לתוצאות

צעד אחד מעל ולמצוא

שמקובלות עלינו מבחינת כל המטרות של ישראל אם זה זיהומים,
עתודות קרקע ,אספקת חשמל סדירה.

עלויות,

כן אם אתה מדבר על אספקת חשמל ,קח

עודד לוינסון :

למשל את הנושא הזה ,נושא שבאמת בזמן האחרון

נמצא

בכותרות במשך תקופה ארוכה בעצם ,שבעצם מדבר

על כך

שישראל
הזה

ממצה את יכולתה למלא את הביקוש לחשמל ,העניין

בסך הכל משפיע מאוד לא לטובה על מאגרי החשמל .אם

אנחנו רואים את הנושא הזה יש משהו שישראל יכולה

לעשות

כדי להאיט את הגידול בביקוש לחשמל או אולי ל לנצל באופן
מיטבי יותר את מקורות האנרגיה הקיימים.
ד"ר קלוד ברבי :

בהחלט בהחלט ,כמו שאמרת בעצם נגעת

בנקודה החשובה

ביותר למרות שהסתכלנו במקור על השימוש

בגז טבעי הגענו למסקנה שבסופו של דבר מה שקורה
שהביקוש החזוי גדל

זה

פשוט לא ניתן למצוא אסטרטגיות מוצלחות

והמסקנה העיקרית של המחקר היא הצורך לצמצם את הביקושים
לחשמל וכן,

כן ניתן לעשות לא מעט דברים .אפשר להתחיל

מצעדים פשוטים  ,במחקר שלנו אנחנו מסבירים קודם כל דברים
כמו קמפיינים להחלפת מוצרים ,מוצרי חשמל לכאלה
יעילים יותר .אני אתן לך

דוגמה כשאני
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שהם

נמצא בבתי מלון

בארצות הברית או בעסקים בארצות הברית אני רואה נורות
קומפקט פלורסנט חסכוניות אני מגיע לכאן ישראל משתמשת עדיין
בנורות ליבון.
עודד לוינסון :

אם כי בעניין הזה אנחנו יכולים לראות את

עקומת הצריכה הולכת ועולה גם אצלנו ,יכול להיות שבפיגור מה
יחסית לעולם ובכל זאת העניין הזה נעשה יותר ויותר שכיח.
ד"ר קלוד ברבי :

נכון אז יש צעדים שנעשים הקמפיינים נעשים

אבל יש הרבה צעדים שלא נעשים אפשר להכניס רשת חכמה
לתמחור,

ואפשר כן גם להעלות את מחירי החשמל .אנחנו יחסית

למדינות דומות בעולם ובאירופה
עודד לוינסון :
ציבורית

נמצאים במקום יחסית ,אבל העניין הזה מבחינה

לא יעבור בקלות .אנחנו באמת חיים תחת רושם שישנו

פער מאוד גדול בין התחושה הציבורית למחירי החשמל לבין
המחיר ,כפי שמנסים להשוות אותו למקומות אחרים

בעולם

בחברת חשמל.
ד"ר קלוד ברבי :

אכן אני לא אומר שזה צעד קל ואני גם אם

אתה תקרא בדו"ח אנחנו מציעים להכניס את זה בצורה מאוד
הצרכן צריך להבין ואני לא

הדרגתית  .אבל בסופו של דבר

אומר את זה כמישהו מנותק שמגיע מבחוץ ,ממקום אחר ובא
להטיל היטלים על הצרכנים במדינת ישראל ,אלא השיקול צריך
להיות מה אנחנו רוצים ,האם אנחנו מעדיפים למלא את החופים
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בתחנות כוח,

ובזיהום ואו לסבול מניתוקים והפסקות חשמל ללא

הרף או להסתמך על מקורות זרים שיכולים להפסיק בכל רגע
והבטחת אספקה נמוכה מאוד או שאנחנו מוכנים לצמצם את
הביקושים שלנו ולצמצם
עודד לוינסון :

את הביקושים זה אומר..

יש דרך היום בעידן של צריכה גואה לבוא
את המזגן פחות ,תפעילו את הדוד

ולהגיד רגע רגע הפעילו

בשעות מסוימות ,מכונת הכביסה
אפשר

צריך לחשוב פעמיים ,לייבש

בחבל הכביסה ,דברים שבאמת ניתנים ליישום ,יכול מאוד

להיות שזה נותן כותרת וזהו.
ד"ר קלוד ברבי :

לא ,זה בהחלט ניתן ליישום .זה ניתן ליישום

זהו נעשה במקומות אחרים כשמסתכלים על קליפורניה לדוגמה
שהיא מאוד דומה בהרבה מובנים לישראל,

החל משנות השבעים

היא גם בקליפורניה הייתה צמיחה מאוד מהירה מבחינה כלכלית.
הייתה צמיחה בגידול באוכלוסייה,
בביקושים לחשמל לנפש

ויחד עם זאת הצמיחה

נשארה למעשה אפס ,זה נשאר פלאט,

לעומת זאת בישראל באותה תקופה הייתה לנו

תמיכה מאוד

גדולה בביקושים לחשמל .הווה אומר שאנחנו ,נכון אנחנו לא
רוצים להביא אותנו למצב שבו אנחנו נהיה בחושך,
מה נפקיר את התמיכה

הכלכלית איפשהו .אבל

לעשות את זה בצורה חכמה יותר,
למצב

3022970
עמוד 4

יש אפשרות

כך שהיא לא תביא אותנו

של חירום כמו שאנחנו נמצאים כרגע.
מתוך

ומשום

5

עודד לוינסון :
לממשלה כדי
מספיק

אם אנחנו אמורים לנסח איזשהו הצעת אזהרה
שיש לנו

באמת שנוכל לדעת

מאגר גז טבעי

ושעתיד האנרגיה בישראל ורוד .איך אתה היית מנסח

דבר כזה

בעקבות הממצאים שלכם במחקר.

ד"ר קלוד ברבי :

זהו שהעתיד שלנו הוא לאו דווקא ורוד,

למרות המאגרים של הגז הטבעי שהם בהחלט עוזרים ,הצורך
הכרחי ,הצורך

בצמצום ביקושים הוא

בנוסף למאגרים של גאז

טבעי שאנחנו ממליצים הו אכן להגדיל את השימוש בגז טבעי ,אך
בנוסף אנחנו זקוקים להכנסת אנרגיה חלופית ,אנרגיה חלופית
כמוה

כיוון שזה בעצם מוריד מהעומס על

כצמצום ביקושים

הגריד ,על הרשת .והמילה אם אתה רוצה שאני אסכם ,אז בעצם
אם לא נעשה את זה

אנחנו אין מנוס מלעמוד במצב

של

תיקוני יתר כאלה או אחרים.
עודד לוינסון :

רשמנו לפנינו את האזהרה ד"ר קלוד ברבי

תודה על הדברים
ד"ר קלוד ברבי :
עודד לוינסון :

תודה רבה.
להתראות.
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