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אתחיל ואומר שאני מוצא כחובה אזרחית להתריע על יישור קו מדאיג של
פונקציונרים ממשלתיים בכירים עם רוח -המפקד.
חוששני שגורמים אלה נוהגים בחוסר יושרה שעה שהינם מתעלמים מעובדות
ברורות
שהינן בתחום הגיאולוגיה ותחום הביטחון ,שני התחומים העיקרים בהם
עסקתי מרב חיי הבוגרים ,כשהם נותנים יד לפעולות שעיקרן עשית רווחים
על חשבון רווחת וביטחון אזרחי המדינה.

סיכום דעתי בנושא ייצוא הגזל מצרים:
)1

החל מעוד שנתיים -שלוש מצרים לא תהיה זקוקה ל יבוא גז מישראל.
זאת מכיוון ש סביר כי מ אותו מועד יעמדו לרשותה מאגרי גז משל עצמה ,
שיספקו לה את כל הגז שיידרש לצרכיה.

)2

תגלית הענק של שדה  Zohrשהינה  ',Game-Changerכפי שאסביר
בהמשך ,כמו גם תגליות נוספות הצפויות בעקבותיה ,יביאו את מצרים
לעצמאות מלאה בגז החל מ . 2018

)3

עם כל ההערכה לחשיבותם של יחסים טובים עם מצרים הרי ש ייצוא גז
מימ"ח הגז הלאומי למצרים ,שעה שמצרים איננה  /לא תהיה זקוקה לו
יהיה משגה חסר אחריות .זאת מכיוון שצעד זה יהיה פגיעה קשה
בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל
למצרים ..

 ,מבלי שיתרום תרומת אמת
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האם מצרים זקוקה /תזדקק בכלל לגז הישראלי ?
לאחרונה התגלה בים התיכון המצרי שדה גז ענק ,שדה  ,ZOHRשתכולתו
הינה בקטגוריה של "  ." Super_Giantשדה זה מכיל גז בנפח של ,850 Bcm
ששווים לנפח הגז של שדות "תמר" ו"לויתן" ביחד.
החידוש המשמעותי שבתגלית זאת הינו בכך שלראשונה התגלה בים
התיכון גז במאגר המורכב מסלעי שוניות-אלמוגים ) ) Coral-Reefזאת
בניגוד ל"|חולות תמר "שהינן סלעי המאגר של שדות "תמר"\ "לויתן" "תנין "
כריש " ועוד.
יודגש כי גז ונפט בשפע רב מופקים במזרח הקרוב (איראן ,עיראק ,לוב ועוד)
מסלעי מאגר של שוניות אלמוגים.

ראשוניות איתורו של

מאגר ענק של

שוניות-אלמוגים באזורנו מהווה

 GAME-CHANGERבהיותו סמן  -דרך לאופציות חדשות שלא היו מוכרות עד
כה באזורנו למחפשים.
זהו אירוע דומה לתגלית שדה תמר ,בה נתגלה ב  2009לראשונה גז במבנה קמר
ובכך היתה ל , Game- Changer -כשבעקבותיה נתגלו שדות גז
ענק,
נוספים במבני קמר דומים(.לויתן כריש ,תנין , ,אפרודיטה ועוד)
סביר מאד כי י מחפשי הגז והנפט באזורנו עוסקים כבר עתה במאמץ לאתר
שוניות-אלמוגים ,בדומה ל שדה  , ZOHR.זאת על פני מרחבי הים ה מצרי,
הים הקפריסאי והים הישראלי בו הסיכוי ל תגליות גז ב מאגרי קמר ענקיים
נוספים דומים לתמר ולויתן ,הינו קטן ביותר.
איתור מאגרי גז ו /או נפט פוטנציאלים של שוניות -אלמוגים אמור להיות
,מהיר יחסית ,לאור הסיכוי לגילויים כבר במסגרת לימוד חוזר  -מחודש של
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סקרים סייסמיים המצויים בידינו מחיפושי העבר.

יתכן בהחלט כי כבר בשנים הקרובות יתגלו במצרים כמו גם אצלנו (הלוואי ! )
שדות גז מטיפוס שוניות-האלמוגים.
הצריכה השנתית של גז במצרים הינה

 , 56 Bcmזאת לעומת אספקה

עצמית  -שנתית  -מצרית של  .44 Bcmבמלים אחרות ,המחסור השנתי
 . 12 Bcmחוסר זה ו מוש לם כיום באמצעות
הנוכחי בגז במצרים הינו
ייבוא של גז מונזל ,מהמפרץ הפרסי ,אלג'י ,ועוד.
הגז משדה  ZOHRצפוי להגיע לחוף המצרי תוך שנתיים (  ,)2017בתחילה
בכמות של כ 10 Bcm-לשנה ותוך שנתיים נוספות  27 Bcmלשנה.
כמויות אלה שתגענה למצרים ,משדה  ,Zohrהחל משנת  2018בתוספת של
של  10 Bcmשאמורים להגיע תוך כשנה לחוף המצרי  ,משני שדות גז
חדשים נוספים ,ימלאו אז את חוסרי הגז של מצרים.
צפוי כי הגז מ ZOHR -יגיע לחוף המצרי  ,עוד ב  2017-8עוד טרם אפשרות
הגעת הגז המיוצא (אם בכלל) מישראל..
ראוי ל ציין כי כיום פועלות בים התיכון המצרי מספר חברות דגל בינלאומיות
המחפשות ברשיונות המתפרסים על מרב הים התיכון המצרי  ,הרדוד והעמוק
כאחד.
מאז תגלית Zohr

העניקה ממשלת מצרים

( 6ששה) רישיונות חדשים

לחיפושים בים התיכון המצרי  ,זאת לשלושת חברות הדגל הבינלאומיות B.P :

(אנגליה )

( B.Gאנגליה ) ו-

(E.N.Iאיטליה )  .נציין שמותיהן של עוד 3

חברות בינלאומיות הפועלות גם הן ,זה שנים ,בים המצרי DANA , EDISON :.

ו.APACHE -
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צפוי כי החיפושים שהומרצו לאחרונה מחמת החידושם הגיאולוגים של תגלית
 Zohrיניבו תגליות גז
מן האמור לעיל נראה כי מצרים אינה זקוקה ,כמו גם לא תז דקק בעתיד  ,לגז
ישראלי.
אשר לגז ל מטרות הנזלה ,במתקנים הייעודים המצויים בשטחי מצרים שהינם
בבעלות חברות מסחריות בינלאומיות לצרכי ייצוא
עוברת בי חלחלה מעצם המחשבה  ,שמדינת ישראל  ,מתכוונת ל ספק לחברות
בינלאומיות מסחריות (ולא למצרים כמדינה ) גז על חשבון הימ"ח הלאומי
שלנו,על מנת לאפשר לספקי הגז מישראל כמו גם לחברות בעלות מתקני
ההנזלה במצרים לעשות רווחים.

ואני שואל את כבוד ראש המל "ל כיצד הוא נותן יד לכך ש הממשלה מתכוונת
לייצא גז למצרים  ,כשזאת אינה זקוקה לו  ,כמו גם לרוקן את ימ "ח הגז של
המדינה לצורך הנזלתו ע"י חברות זרות לצורך ייצואו לעולם ?
ומדוע אינו זועק על כך שכל ביטחון אספקת הגז הנוכחית למדינה
בתקינותו של צינור הולכה בודד שאין לו כלל גיבוי ????

 ,מותנית

על כל אלה נאמר:
" כסף מעוור עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים " (דברים ט"ז ,פסוק י"ט )
.

