שטרום:

הגז
״הסכם

חברות

הפשרה עם

מונופוללדורות
יוצרת
הפשרה

שחותמת

הממשלה עם
$TS1$לציבור$TS1$,
לצי־
וצריךלהגיד את זה ישירות
הכרות הגז ייצור

מונופוללדורות
מצב של
בור,
$DN2$לציבור $DN2$,ואסור למכור לו סיפורכאילו תהיה פה תחרות .ישראל
החדש איכו יוצר שום
רגולטורית .המתווה
עברה פשיטת תל
מבכה תחרותי״ ,בך אמר אתמול עו״ד דרור שטרום ,מכב״ל
המבוןהישראלילתבכוןבלבליולשעבר הממוכה עלההגבלים,
בראש
שטרום עומד גם
הביכתחומי.
בבכס הרצליה במרבז
שהוקמה באחרוכה
הוועדהלבחיכת הריכוזיותבענן? הבכקאות
בחלון.
משה
על ידי שר האוצר,
דבריו של שטרום כוונו להסכם הפשרה ,שנוסח בשבועות
אנרג׳י ,המחזיקות
ונובל
האחרונים עם חברות הגז ,בהן קבוצת ולק
ולווייתן .ההסכם צפוי לבואלאישור
במאגרי הגזהגדולים תמר
בקבינט הבטחוני-מריני בשבוע הבא ,והואכולל ,בן היתר ,המלצה
בתוך שש שנים,
%52.13
לחייב את דלקלמכור אחזקותיה בתמר
 %42ושלילת זכות הווטו שלה
 %63ל-
דילול זכויותנובל בתמר מ-
במאגר.במקבילהוחלט כינובלודלק ימכרו את אחזקותיהן במאגרי
תנין וכריש הקטנים,

במטרהלעודד

תחרות.

יו״ר ועדתהכלכלה ,ח״כ איתןכבל,ניצל
נה לו כרי לפנות ליצחק תשובה ,בעל השליטה בקבוצת דלק,
בבקשה כי יפתחבדיאלוג ישיר עמו :״שלח את עורכי הדין,
הלוביסטים והדוברים ורואי החשבוןוהלחשניםומלחכי הפנכה
שסביבך לכל הרוחות .תוציא מהחדר אתכולם ,ותעשה עסקה
מחרש עם הציבורהישראלי״ ,אמר .דבריו של כבל נאמרו על
ושותפתה
רקע המגעים שנערכו בשבועות האחרונים בין רלק
למאגרי הגז,נובלאנרג׳י ,לממשלתישראל ,במטרהלהגיע לה-
רגולטוריות חדשות.
סכמות
לציבור ,שהסכיםלספוג ״תספורת״
כבל הדגיש כי תשובה חייב
בחברת דלק
%07
(מחיקתחוב) של כ-
נדל״ן .״כשהפםרת כסף עצום
מאליו ,כי
בשבילך .זה לא מובן
וביקשת׳תספורת׳ ,הציבור היה שם
לביקורת.
הגדול ,וגם ראוי
לאמקובללעשות כך עסקיםבעולם
לבחור :האם לנהל כל חייך מאבק עם אזרחי יש-
עכשיו אתה צריך
אולמצוא את הדרך לחלק את
ולהיות האדם השנוא במרינה
ראל
כולם״ ,אמר.
העושרהגדול עם
מבעליה של שותפות החיפושים רציו ,השותפה
יגאללנדאו,
לוויתן ,הרגיש כי הקשיים שמערימים על חברות
 %51בתגלית
גילויים של מאגרי גז נוספים .״אם היו יוצרים אווירה
הגז מונעים
לקירוחים ,התמונה כיום היתה נראית אחרת .אם כל נושא
שתורמת
הפופוליסטיות
עולה על הפרק,ולא היו קריאות
המונופול לא היה
את

היו היום ארבעה או

הבמה שנית-

חמישה מאגרים .היה גז בשפע.

אי־אפשר

לשכנע חברותגדולת זרותלבואלישראל״.
אריאלה ברגר ,הממונה על המחקר בתחוםתחליפי הנפט במכון
הישראלילתכנוןכלכלי ,הדגישה שהגדלת השימוש בגז תחסוך
למשק כ-
 5.2מיליארד שקל מרי שנה ,ואף תשפיע באופן חיובי על
מהתעשייה בישראל מחוברת
%01
הפריון ושרשרת האספקה .״כ-
בגרמניה 3270 ,במדינות  oecdו %1-בארה״ב״,
%43
לגז,לעומת
לדבריה ,התעשייהבישראל״נחנקת״,מכיוון שרשתחלוקת
אמרה.
 000,2מפעלי תעשייהבישראל.
הגז לא מספקת את הביקושים .״יש
000,1
המצב הרצוי הוא שיהיוקוויחלוקת גזלאורך כ-
ק״מ,שיגיעו
מפעלים .המצב המצוי הוא שהונחו צינורותלאורך  100ק״מ
ל500 -
לחיבור״.
מחכים
06-07
בלבד ,ורק 10מפעלים מחוברים ,ו-
ערן אזרן

