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 עיקרי הדברים:

 

  8.4-נמשכה מגמת העלייה בצריכה של גז טבעי בישראל, שהסתכמה בכ 2015בשנת BCM נתון ,

צפויה להסתכם  2016. להערכת רשות הגז הטבעי, שנת 2014 לעומת 11%-כ של המהווה עלייה

, BCM 6.6-בכ 2015-הסתכמה ב חשמל לייצור הטבעי הגז . צריכתBCM 9-בצריכה של למעלה מ

 .BCM 1.77-ואילו צריכת הגז ליישומים תעשייתיים הסתכמה בכ

  והאספקה ממנו "רתמ"בישראל הינו מאגר  טבעי גז של אספקת העיקרי המקור 2013מאז אפריל ,

מצויה במגמת עלייה. אולם, בטווח הארוך יותר, הביקוש לגז טבעי צפוי להיות גבוה מיכולת 

 האספקה של המאגר, ולפיכך, נדרש פיתוח של מאגרי גז נוספים.

  קרוב מאוד לצאת לפועל. זאת, על רקע מספר  "לווייתן"בהקשר זה, נציין כי נראה שתהליך פיתוח

לאספקת גז מהמאגר לגורמים שונים, אשר מבססות את הכדאיות  2016מהלך עסקאות שנחתמו ב

, המועד הצפוי להשלמת השלב "לווייתן"פי שותפות -הכלכלית של פרויקט הפיתוח של המאגר. על

 .2019הראשון של הפיתוח, אשר אמור לספק גז לשוק הישראלי, הינו סוף שנת 

  האנרגיה באופן רשמי את עסקת המכירה של אישר משרד  2016כמו כן, בתחילת חודש דצמבר

. היעד של החברה להתחלת הפקה Energeanלחברת האנרגיה היוונית  "תנין"ו "כריש"המאגרים 

 .2020של גז מהמאגרים הוא ראשית שנת 

  בשוק המקומי או  "לקוח עוגן"פיתוח מאגרי הגז מתעכב בעיקר מכיוון שלשותפויות הגז חסר(

בהסכם יצוא( שבכוחו להתחייב לרכישה של כמות עוגן קבועה )קח או שלם( של גז טבעי לאורך 

שנים. כפי הנראה, לא קיימים לקוחות עוגן במשק המקומי, בין היתר, משום שהמשק הישראלי לא 

 עבר את תהליך ההתאמה הדרוש לצריכה נרחבת של גז טבעי.

 שמעכבים את פיתוח משק הגז הטבעי בישראל, הם: חיבור של מאגרי  צווארי הבקבוק העיקריים

 הגז ליבשה באמצעות צינור בודד; ופריסה חלקית בלבד של רשת חלוקה פנים ארצית. 

  להרחבת רשת החלוקה הארצית יש פוטנציאל להגדיל את הביקוש המקומי לגז טבעי, כך שיכלול

את, תהליך ההקמה של תשתית החיבור לגז טבעי צרכנים רבים נוספים, ממגוון מגזרי משק. עם ז

 בישראל מתקדם עד כה בעצלתיים. 

  גורמים נוספים שמכבידים על התפתחות הביקוש המקומי לגז טבעי, הם: עלויות גבוהות של

הסבה/הקמה של ציוד לקליטה של גז טבעי, תמחור מסורבל ולא בהכרח אטרקטיבי של גז טבעי 

, מספר שנים של חוסר ודאות רגולטורית בתחום 2014מאז אמצע שנת לצרכן, מחירי הנפט הנמוכים 

 ועוד.

  לא ניתן להוציא מכלל אפשרות כי המבנה הנוכחי של שוק הגז הטבעי המקומי, הכולל מתן זיכיונות

חיפוש והפקה של גז טבעי לחברות פרטיות, לצד מתן רישיונות הולכה לחברות פרטיות, אינו 

הרבה של הרחבת השימוש בגז טבעי ופיתוח משק הגז לכלכלת ישראל,  אופטימלי. לנוכח חשיבותו

ראוי היה לפעול בתחום במתכונת "עדיפות לאומית". לא מן הנמנע שבמקרה הזה יש לתת עדיפות 
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למונופול ממשלתי, על ידי הקמה של חברת גז ממשלתית, בדומה לחברת החשמל, אשר יוכל לשרת 

י הטווח של הציבור הישראלי. העדפה זו גם תואמת את בראש ובראשונה את האינטרסים ארוכ

 התיאוריה הכלכלית, ואת הניסיון בפועל במדינות אחרות.

  הצמיחה של המשק הישראלי צפויה להיות מושפעת לטובה מהאצת הפיתוח של משק הגז הטבעי

לא יצוא המקומי הן באופן עקיף והן באופן ישיר. להערכתנו התרומה של שימוש נרחב בגז הטבעי, ל

 נקודת אחוז לשיעור הצמיחה הפוטנציאלי של ישראל במצב היציב.  0.5-של גז, צפויה להסתכם בכ

 

 תפתחות היצע הגז הטבעי בישראלה

 גז המשק הסתמך על 2004-2008החלה לזרום למשק הישראלי אספקה של גז טבעי. בשנים  2004שנת ב

מהגז הטבעי  60%-, כ2008-2012 בין השנים .חשמל ייצורלצרכי  בעיקר, (YT/ים תטיס )Bמרי  טבעי ממאגר

(. EMGהנותרים הגיעו ממצרים )חברת  40%, כאשר Noble Energyידי חברת -של ישראל יוצר בתוך ישראל על

עקב פגיעות חוזרות ונשנות בצינורות ההובלה של  ממצרים , בוטל הסכם אספקת הגז2012עם זאת, באפריל 

ת. כתוצאה מכך, ישראל בנתה במהרה את התשתית הנחוצה ליבוא של גז טבעי נוזלי הגז וכן מסיבות כלכליו

  מול חופי חדרה. LNG ימי לקליטה של מסוף הכוללת(, LNG)גט"ן/

 

היה מאגר  2015. בשנת "תמר"הינו מאגר בישראל  טבעי גז אספקת לש עיקריה המקור 2013מאז אפריל 

גז טבעי  רציפה של הייתה הזרמה , ולאורך כל השנה כמעטהטבעי הגז אספקת מסך %99-אחראי לכ "תמר"

 מאגר סיפק 2015 שנת במהלךמצויה במגמת עלייה. כך,  "תמר"כמו כן, נציין שהאספקה ממאגר  .1מהמאגר

                                                 
של משרד האנרגיה, מוסבר שבמהלך חודש  2015בסקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שנת  1

תחזוקה מתוכננות במאגר "תמר", ובהם ההזרמה ממאגר היו מספר ימים בהם נעשו פעולות  2015נובמבר 
 עלתה באופן משמעותי. LNG-"תמר" צומצמה משמעותית ואף הופסקה. באותם ימים האספקה ממסוף ה
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בהתאמה )ראה/י  2013-ו 2014בשנים  BCM 5.49-ו BCM 7.51-בהשוואה ל טבעי גז של BCM 8.28-כ "תמר"

  (.1תרשים 

 BCM 500-, שהם למעלה משל גז  טבעי TCF 17.6-כנאמד בהתגלה בישראל מאגר "לווייתן", ש 2010שנת ב

(Noble 2015) נדחה מספר  לשוק הישראלי,גם אשר אמור לספק גז  ,"לווייתן"של מאגר  פיתוחה. מועד השלמת

מצד ממשלת ישראל,  אליצו יםדחייה זו היא בעיקר תוצאה של עיכובים בקבלת אישורפעמים בשנים האחרונות. 

 "לווייתן"חסם עיקרי בפיתוח והשלמת מאגר היווה )ועודנו מהווה( רגולציה כלומר, נראה שחסם המיסוי.  סוגיותו

ת. בהקשר זה, נחוצות ותשתיהרחבה של מסופי גז נוספים ועבור להתבטא גם בתהליך רישוי  לולועד, מה שעבמ

 משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת המתווה את ישראל לאשרממשלת  החליטה 16.8.2015 נציין כי ביום

 נוספים טבעי גז , כמו גם שדות"תנין"ו "כריש", "לווייתן"מאגרי הגז:  יחסית של מהיר ופיתוח" "תמר הטבעי הגז

 בנימין, הממשלה ראש 17.12.2015 בתאריך עסקיים. מהגבלים פטור למתן בכפוף , זאת)המכונה "מתווה הגז"(

ולאחר שתוקן סעיף היציבות  .האמור הפטור את אישר, 2בפועל באותו הזמן הכלכלה כשר תפקידו מתוקף, הונתני

 .4, מתווה הגז אושר באופן סופי22.5.20163הרגולטורית ביום 

 "לווייתן"במאגר  השותפותהיא התחייבות  הגז, במתווה אחת הנקודות החשובות והמשמעותיות ביותר למשק

, 2016מחודש פברואר  "לווייתן"פי תכנית הפיתוח שהגישה שותפות -. בהקשר זה, נציין כי על2020לפיתוחו עד 

הינו סוף שנת  ק הישראלי,ו, אשר אמור לספק גז לש"לווייתן"השלמת השלב הראשון של פיתוח ל הצפוי מועדה

י התכנית, יכולת . יש לציין שנציגי השותפות חזרו על היעד הזה מספר פעמים נוספות מאז. עוד על פ2019

בשנה  BCM 5-לשנה, נתון המשקף עלייה של כ BCM 21-תעמוד על כ "לווייתן"ההפקה הכוללת של מאגר 

בהשוואה לתכנית הפיתוח המקורית, אם כי, יש לציין שמחירי הנפט הנמוכים עלולים להטיל בספק את הכדאיות 

 הכלכלית של הפיתוח המוגבר.

בשנה שמיועדים להתחלק בעיקר  BCM 12מחולק לשני שלבים. הראשון, כולל פיתוח של  "לווייתן"פיתוח מאגר 

בשנה, המיועד כולו  BCM 9בין המשק הישראלי וחברת החשמל הירדנית. השלב השני יכלול פיתוח בהיקף של 

 -ראשון ליצוא. עם זאת, יש לציין כי בתכנית ישנו סעיף שמאפשר פיתוח מצומצם יותר של המאגר )רק השלב ה

12 BCM במידה ולא ייחתם, בסופו של דבר, הסכם יצוא עם מצרים או עם טורקיה. הפיתוח המצומצם צפוי )

להוזיל את עלויות הפיתוח של המאגר ולהגדיל את הסיכוי לעמוד בלוחות הזמנים אליהם התחייבה השותפות 

 במסגרת מתווה הגז. 

                                                 
, ולאחר התפטרותו של 3.11.15ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כיהן כממלא מקום שר הכלכלה החל מתאריך  2

 בפועל. אריה דרעי תיפקד למעשה כשר הכלכלה
א, לפיו: "אם יהיו שינויים בחקיקה שהם מהותיים בעיני המשקיע הסביר,..., הממשלה 5התיקון הוא בסעיף  3

תבחן בחיוב גיבוש פתרונות לקיום הכדאיות הכלכלית המקובלת בפרויקטים דומים בענף בעולם להשקעות 
ם שינויים כאמור בתחום זה וכן תתנגד שבוצעו לשם פיתוח החזקה". במקום הנוסח הקודם: "...הממשלה לא תיזו

 להצעות חוק פרטיות המבקשות לקדם שינויים כאמור בתחום".
המאמר של יואב פרידמן מחטיבת המחקר של בנק ישראל בנושא "מדיניות הממשלה בענף הפקת הגז הטבעי:  4

 , סייע בכתיבת פרק זה.2016שבע שנים לאחר תגלית 'תמר'", מחודש מרץ 
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אישרו הדירקטוריונים  2016פועל, שכן בתחילת חודש דצמבר קרוב מאוד לצאת ל "לווייתן"נראה שתהליך פיתוח 

של השותפויות את השלב הראשון של תכנית הפיתוח, והסמיכו את ההנהלה לאשר בהקדם החלטת השקעה 

לאספקת גז  2016שנחתמו במהלך  מספר עסקאות. זאת, בין היתר, על רקע "לווייתן"סופית לפיתוח מאגר 

. יש לציין שמדובר מבססות את הכדאיות הכלכלית של פרויקט הפיתוח של המאגראשר  ,מהמאגר לגורמים שונים

מיליארד  5-6-, שעלותו נאמדת בכ)במימון פרטי( פרויקט התשתית הגדול ביותר בתולדות המשק הישראליב

לאספקת גז טבעי ארוכי טווח יצירת הסכמים נדגיש כי מיליארד דולר(.  3.5-4-נאמד בכ 'דולר )פיתוח שלב א

שמבטיחים הכנסות לבעלי השליטה במאגרי הגז הם המפתח לפיתוח מהיר של המאגר ושל משק הגז הטבעי 

 :"לווייתן"בישראל בכלל. להלן ההסכמים שנחתמו עד כה מול שותפות 

 תקופה שלל BCM 45בהיקף כולל של ( NEPCO) ןירדהלאומית של חברת החשמל של גז טבעי ל הסכם יצוא .1

מיליארד דולר. בהסכם נקבע כי הגז יסופק ביציאה  10-. גובה הרכישה נאמד בכ2019, החל מסוף שנת שנה 15

 ירדן. -מחלקה הצפוני של מערכת ההולכה הישראלית בגבול ישראל

הסכם הרכישה הינו עבור  מיליארד דולר. 1.3גובה לחברת אדלטק בשנה  18למשך  BCM 6 ה שלהסכם מכיר .2

שבמפעל חיפה כימיקלים ותחנת הכוח "סולאד"  "תמר"תחנת הכוח  –ת של החברה שתי תחנות הכוח החדשו

 שבאשדוד. CHSבמפעל 

 BCM 13, שעתידה לקום באזור התעשייה של באר טוביה בהיקף של IPMהסכם למכירת גז לתחנת הכוח  .3

 מיליארד דולר. 3, ובשווי שנים 18לתקופה של 

מיליון  700 בגובה שנה 15למשך  BCM 3.12של  דוד", בהיקף, "פז בית זיקוק אשפזהבת של הסכם עם חברת  .4

 .דולר

בשנים הקרובות באזור  עתידה לקוםש ,גז טבעי לתחנת כוח חדשה ה שלדליה אנרגיה לאספקחברת הסכם עם  .5

 מיליארד דולר. 2 שנה, בעלות של 20למשך  BCM 8.8בהיקף של  קריית מלאכי

בסבירות הפקה  BCM 25-מוכחים ועוד כ BCM 60-)שמכילים כ "תנין"ו "כריש"המתווה מניח כי מאגרי  ,בנוסף

, זאת במטרה יפותחו אף הם לאחר מכירתם לגורם שלישי גבוהה(, המיועדים לשימוש המשק המקומי בלבד,

אישר משרד האנרגיה באופן רשמי  2016להגביר את התחרות בענף. בהקשר זה, נציין כי בתחילת חודש דצמבר 

מיליון  150-, בסכום של כEnergeanלחברת האנרגיה היוונית  "תנין"ו "כריש"של המאגרים  את עסקת המכירה

דולר בתוספת תמלוגים מהכנסות עתידיות. החברה הודיעה כי בכוונתה להגיש תכנית לפיתוח המאגרים, 

 חודשים מיום השלמת העסקה. היעד של החברה להתחלת הפקה של גז 6שנאמדת בכמיליארד דולר, בתוך 

, כיוון תתקשה להשיג לקוחות פוטנציאליים Energean. אולם, יתכן שחברת 2020מהמאגרים הוא ראשית שנת 

, "תמר"נמצא כמעט כולו בידי מאגר  --שהם יצרני החשמל  --בישראל כיום טבעי עיקרי בשוק הגז הה שהנתח

פיתוח רשת החלוקה הפנים ארצית, שתאפשר הגעה ללקוחות נוספים,  .מה שעלול לעכב את פיתוח המאגרים

 במגוון ענפי משק, עשויה לסייע במציאת לקוחות.

באשר למאגר "תמר דרום מערב", לגביו יש מחלוקת בין חברות הגז לבין המדינה, מתווה הגז קובע כי המדינה 

ף ההכנסות שלהן כתוצאה מכך לא יעלה תאפשר לחברות הגז להפיק ולמכור גז טבעי ממאגר זה בתנאי שהיק
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-יש לציין כי מדובר במאגר גז המכיל כ של המאגר. פיתוחמיליון דולר, סכום שצפוי לאפשר את מימון ה 575על 

30 BCMמרי  מאגר, כמות דומה לזו שהתגלתה בBלעמוד בביקושים  "תמר", ולפיכך צפוי לסייע למאגר /ים תטיס

 לגז טבעי במשק המקומי.

בישראל  כושר ההפקה של גז טבעיהצעה שלנו לפריסה אפשרית של  מוצגת 2לאמור לעיל, בתרשים בהמשך 

בשנים הקרובות, באופן שיבטיח אספקה שוטפת של גז טבעי לשוק המקומי, שתספק את צרכי הביקוש הנוכחיים 

רה היא שלא יהיה באופן מלא ואף יותר מכך, זאת על ידי תזמון נכון של אספקת הגז מהמאגרים השונים. המט

מצב בו הגז ממאגר "תמר" ייגמר לחלוטין, ואין במקביל מאגר פעיל נוסף )כנראה "לווייתן"( שיספק גז טבעי 

למשק )כמו שקרה בעבר עם מאגר "ים תטיס"(. הדבר יתרום לוודאות רבה יותר בשוק זה, וכפועל יוצא צפוי 

 כמותכי התרשים מתייחס ל גז טבעי. בנוסף, נדגישלעודד השקעות בהסבה/הקמה של ציוד שמותאם לקליטה של 

, אשר לא בהכרח תשמש כולה לצריכה מקומית, 2040, לפי שנים עד שוק הישראליבהמרבית הצפויה  ההפקה

פיתוחים שכן קיימת אפשרות שחלק מהגז שיופק יופנה ליצוא. יש לציין שלהערכתנו, ניתן לצפות לשימוש ב

מו כן, תיתכן הגדלה של התפוקה ילך ויאזול, וכ "תמר"ככל ששדה של גז,  מוגברתיתרמו להפקה שטכנולוגיים 

 .במהלך העשור הבא "לווייתן"מ

 

 התפתחויות בצריכה של גז טבעי בישראל

 2015, בשנת 3. כפי שניתן לראות בתרשים ישראלנמשכה מגמת העלייה בצריכה של גז טבעי ב 2015שנת ב

להערכת . 2014 לעומת 11%-כ של , נתון המהווה עלייהBCM 8.4-הסתכמה בכבמשק המקומי הצריכה הכוללת 

 9-למעלה משל צריכה להסתכם בצפויה , אשר 2016 תימשך גם בשנת הרשות הגז הטבעי, העלייה בצריכ

BCM.  
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במשק הישראלי  LNGללא יבוא  פוטנציאל הפקת הגז : 2תרשים 
לשנה BCMבמונחי 

Tamar Leviathan Tanin & Karish
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נפט גולמי ותזקיקי  ,העיקריות )פחםהגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה זול יותר ומזהם פחות בהשוואה לחלופות 

2004-של המשק כתוצאה מצריכה של גז טבעי בין השנים  5על פי אומדני רשות הגז הטבעי, סך החיסכון (.נפט

. בנוסף, צוין כי חיסכון זה מלווה בהשקעות פרטיות בהיקף של מיליארדים, ₪מיליארד  43.8-, עומד על כ2015

 סים ותמלוגים.שמביאות לצמצום ההוצאה על דלקים ותורמות לגידול בהכנסות המדינה ממ

 

 גז טבעי לייצור חשמל

את הנתח העיקרי של צריכת גז טבעי  2004ביקוש לגז טבעי מצד יצרני החשמל במשק מהווה מאז שנת ה

 BCM6 6.6-הסתכמה בכ חשמל לייצור הטבעי הגז צריכת 2015 בשנתלפי נתוני משרד האנרגיה, בישראל. 

. השימוש בגז טבעי לצרכי הפקת 2014בשנת  BCM 5.8לעומת  במשק( הטבעי הגז צריכת מכלל 79%-כשהם )

חשמל עלה בשנים האחרונות, על רקע מאמצי הממשלה להפחית את השימוש בפחם ובמקורות אנרגיה מזהמים 

ממקורות  %2-מגז טבעי וכ %44מהחשמל שלה מפחם,  %53-ייצרה ישראל כ 2015. כך, בשנת 7אחרים

במבט קדימה, סך . 8מסך החשמל שיוצר בישראל %32-כטבעי שימש לבה גז  2011לעומת שנת מתחדשים, 

מסך ייצור  69%-, השקול לכ2020ואט( בשנת -)מגה 12,300MW-ייצור החשמל בגז טבעי צפוי להגיע לכ

 (.2016החשמל בישראל )משרד האנרגיה, מאי 

                                                 
 פחמיות תחנות הקמת ועם טבעי גז כניסת הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה למצב המשק ללא לפי החישוב 5

D  ו- E המקורי. התכנון לפי 
 כולל את אספקת הגז לחברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים ומפעלי תעשייה המפיקים חשמל באופן חלקי. 6
בנושא "הפחתת פליטות גזי  201520.9.שהתקבלה ביום  542בין היתר, במסגרת החלטת הממשלה מספר  7

 חממה וייעול צריכת אנרגיה".
על פי הצעות התקציב שפרסם אגף התקציבים במשרד האוצר עבור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  8

 (.2013)יוני  2013-2014( ולשנים 2016)אוקטובר  2017-2018והמים, לשנים 
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ור האחרון. כך, בשנת עם זאת, תמהיל הצרכנים של גז טבעי בקרב יצרני החשמל בישראל השתנה במהלך העש

בשנת ידי חברת החשמל. אולם, -מצריכת הגז הטבעי בישראל היו לצרכי ייצור חשמל, ונצרכו על 100%, 2004

עמד  2015 בשנתו ,75%-לכ צריכת הגז הטבעי לייצור חשמלירד נתח הצריכה של חברת החשמל מסך  2014

של חברת החשמל מתוך כלל צריכת הגז  ממחיש את מגמת הירידה בנתח הצריכה 4תרשים . בלבד 66%על 

 .2004-, כחצי ממשקלו ב52%על  2015הטבעי במשק לאורך השנים, אשר עמד בשנת 

 

פרטיים, אשר ייצרו בשנת החשמל ההנתח המשלים של הביקוש לגז טבעי לצרכי הפקת חשמל שייך ליצרני 

, עם 2020עד שנת  %42-ול לכנתח זה צפוי לגד. %30-, המהווים נתח של למעלה מBCM9 2.28-כ 2015

 .10הקמתם של מתקני ייצור נוספים

לעלייה בחשיבותו של הגז הטבעי בתמהיל האנרגיה העתידי של המשק, ממשלת ישראל מקדמת בשנים  במקביל

, מקורות 12על פי יעדי הממשלה העדכניים. 11אנרגיה מתחדשתב המעודדת שימוש גובר והולך מדיניותהאחרונות 

נכון לחודש מאי  .2030בשנת  17%-ו 2025בשנת  13%, 2020מייצור החשמל עד שנת  10%מתחדשים יהוו 

. בנוסף, אושרה הקמתם של מתקנים 900MW-של כמייצרים חשמל בהיקף מתקני אנרגיה מתחדשת  ,2016

 .290MW10-סולאריים נוספים בהספק של כ

                                                 
 חשמל.כולל צריכת הגז במפעלי תעשייה לצורך ייצור  9

 (.2016)אוקטובר  2018-2017הצעת התקציב למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לשנים  10
 גז, חום כדור הארץ ומשאבי טבע לא מתכלים נוספים.-אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, רוח, ביו 11
וייעול צריכת אנרגיה", בנושא "הפחתת פליטות גזי חממה  20.9.2015מיום  542מדובר בהחלטות הממשלה:  12

, שנתקבלו לקראת ובהמשך לוועידת האקלים הבינלאומית בפריז שהתקיימה בסוף 10.4.2016מיום  1403-ו
2015. 
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-2004בביקוש לחשמל בשנים  3.3%-כהשימוש בגז טבעי לצרכי ייצור חשמל נתמך בגידול שנתי ממוצע של 

, בין היתר בשל 203013. להערכתנו, הביקוש המקומי לחשמל צפוי להמשיך ולגדול בקצב דומה עד שנת 2015

. עם זאת, יתכן כי 2.5%-השימוש של גז טבעי בתחומים חדשים כמו: התפלת מים, ולאחר מכן צפוי להתמתן לכ

, שקבעה, בין היתר, יעד של צמצום צריכת החשמל המשקית 14פעולות הממשלה בתחום ההתייעלות האנרגטית

)ביחס לתרחיש הבסיס ללא התערבות(, יובילו להפחתה מסוימת  2030עד שנת  17%בשיעור של לפחות 

גבוהה יותר בביקוש לחשמל בעיקר במגזרי התעשייה, רשויות מקומיות, בתי מלון ועוד. נציין כי התחזית שלנו 

. התחזית 16תחזיות אחרותאולם נמוכה מ, (%2.7רשות הגז הטבעי )( ושל %0.215-%2.5בנק ישראל )מזו של 

הנמוכה יחסית של בנק ישראל נובעת ממספר גורמים ובראשם: הערכות להאטה בקצב צמיחת התוצר, ציפיות 

להמשך העלייה במשקלם של ענפי הטכנולוגיה העילית אשר צורכים פחות חשמל מהממוצע בתעשייה ומיצוי של 

הליך חדירת המזגנים למשקי הבית. עם זאת, מציינים בבנק ישראל כי התחזית אינה כוללת את מלוא ת

הפוטנציאל של הרחבת הביקוש המקומי לחשמל מצד תחומים כגון: הנעת רכבות והתפלת מים, אשר עשויים 

 לצמוח בשנים הקרובות.

 גז טבעי בתעשייה

אנרגיה בתעשייה חומרי לבד צריכת חשמל, שהיא משמעותית מאוד בחלק מענפי התעשייה , ישנה צריכה של מ

. הגז הטבעי משמש כתחליף ידידותי 17מזוט, סולר, נפט וגפ"מ גון:דלקים כשמסופקת ברובה על ידי לצרכי בערה 

ל כן, אספקה סדירה של גז טבעי יותר לסביבה מאותם חומרי בערה, ובדרך כלל עלותו גם נמוכה יותר. יתר ע

גנרציה, באמצעותם המפעלים יוכלו להפיק חשמל, לקבל -למפעלי תעשייה יכולה לאפשר הקמה של מתקני קו

את האנרגיה הטרמית השיורית )מים חמים וקיטור( ואף למכור עודפי חשמל, בשעות השפל של הפעילות, לרשת 

 החשמל הארצית.

על ידי התחברות למערכות ההולכה )חברות גדולות( והחלוקה בדרך כלל עת מתבצהצריכה בפועל של גז טבעי 

מענפי )ראה/י הרחבה בנושא זה בהמשך הסקירה(, אליהן התחברו חברות  )חברות קטנות יותר( של גז טבעי

בשנת כמו כן,  התעשייה השונים כמו: בתי הזיקוק לנפט )בז"ן(, מפעלי נייר חדרה, תעשיית המזון )סוגת( ואחרות.

רשת ל חיבור באמצעות שלא(, CNGגט"ד/) דחוס טבעי גזה של לצריכ תעשייתיים מפעליםחוברו לראשונה  2015

                                                 
זאת בדומה לתחזית של משרד האנרגיה כפי שמופיעה במסמך "התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית",  13

צריכת החשמל במשק  2030ם כרגיל", בשנת . לפיה, בתרחיש של "עסקי4.1.17-, שפורסם ב21-22ע"מ 
 בשנה. 3.3%-, משמע גידול של כ2015לעומת  62%-תגדל ב

 .12. בנוסף, ראה/י הערה 4.1.17"התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית", משרד האנרגיה,  14
גאלו,  "ניתוח הגורמים שמשפיעים על הביקוש לחשמל בישראל ותחזית להתפתחותו בעשורים הבאים", ליאור 15

 .2016חטיבת המחקר של בנק ישראל, נובמבר 
לשנה בעשורים הבאים. זאת,  %3.8, חן הרצוג, עומדת על BDOלמשל, תחזית הכלכלן הראשי של חברת  16

, הרחבת מתקני התפלת המים, הקמת רכבות חשמליות וצפי להוזלת 2%-בהתחשב בקצב גידול אוכלוסייה של כ
  תעריף החשמל.

 ובה, נקרא גם "גז בישול".גז פחמימני מע 17
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 צרכנים(. מדובר באופן חיבור אשר עשוי לפתור, ולו באופן זמני, בעיות חיבור של 2016החלוקה )משרד האנרגיה 

  .מהתוואי של רשתות ההולכה והחלוקה מרוחקיםה נוספים

, BCM 1.77-בכ , מעבר לייצור מקומי של חשמל,התעשייה ענפיצריכת הגז הטבעי בהסתכמה  2015בשנת 

)משרד  BCM 1.5-שהסתכמה בכ 2013, אולם גבוה מהצריכה בשנת 2014זאת בדומה להיקף הצריכה בשנת 

 1.5-מועדת צמח, לפיהן הביקוש התעשייתי יגדל והתחזיות של התפתחויות אלה מלמדות כי  .(2016האנרגיה 

BCM 3.8-ל 2013שנת ב BCM עם זאת, להערכתנו יש עדיין מקום אומדני יתר. , עשויות להיות 2020שנת ב

 להשקעות משמעותיות בשילוב של גז טבעי בענפי התעשייה בשנים הקרובות.

מסורתיות, יש לציין כי העצימות האנרגטית גבוהה יותר בתעשיות שהן פחות עתירות טכנולוגיה, בעיקר תעשיות 

ולכן התמורה הצפויה מכניסה של גז טבעי לשימוש בענפי תעשייה אלה עשויה להיות משמעותית. אולם, נדגיש 

כי קיימת שונות במידת ההשפעה של הגז הטבעי על הענפים השונים, כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת בעמוד 

 .18הבא

גבוהה ופלח יצוא קטן יחסית כיום -רגטית בינוניתההשפעה המשמעותית ביותר צפויה בענפים בעלי עצימות אנ

)מינרליים אל מתכתיים, נייר ומוצריו ומזון משקאות וטבק(. הגז הטבעי צפוי לתרום בענפים אלה לחסכון משמעותי 

בעלויות הייצור וליצירה של יתרון יחסי שלא היה קיים קודם, דבר אשר עשוי להתפתח בהמשך גם לפעילות 

)כמו: טקסטיל,  יצוא גבוה יחסית כיום פלחגבוהה ו-עצימות אנרגטית בינונית יבעלאשר לענפים נרחבת של יצוא. ב

הלבשה, גומי ופלסטיק(, לגז הטבעי יש פוטנציאל להקטין עלויות אנרגיה, לחזק יתרונות יחסיים מול העולם, 

שר מקשה על חברות להן להוביל להגדלת היקפי ייצור ויצוא ועוד. המגמה ארוכת הטווח של התחזקות השקל, א

 מרכיב יצוא משמעותי, מחזקת עוד יותר את הצורך בשימוש בגז כמרכיב חשוב בהקטנת עלויות, כאמור.

 

, תעשיות חדשותשל ח ותילפ ,בטווח הארוך יותרהרחבת השימוש בגז טבעי במשק המקומי אף עשויה להוביל, 

 יצרן אחד גדול עם מפעל בסדר גודל בינוני,ילות של להערכתנו קיים פוטנציאל בתחום זה לפע. כמו למשל מתנול

                                                 
 & TASC Consulting "השפעת חדירת הגז הטבעי על התעשייה המסורתית בישראל", חברת הייעוץ 18

Capital 2014, ינואר.  
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שישתמשו תעשיות משניות תרום לצמיחה של עשוי לאף קיומו של מפעל מתנול . 203019שיתחיל לייצר לקראת 

 .אחריםמוצרים כימיים ופלסטיים כחומר גלם לייצור  במתנול

 

  

                                                 
בנושא "הפוטנציאל הכלכלי של שימוש בגז טבעי במשק  2014ראה/י הרחבה בסקירתנו מחודש אפריל  19

 הישראלי".
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 פיתוח משק הגז הטבעי בישראל

 . אולם, בטווח הארוךשנים הקרובותלמשק גם ב טבעי של גז העיקרי האספקה כמקור לשמש צפוי "תמר"מאגר 

עיכוב משמעותי בפיתוח של  . לפיכך,מאגרהספקה של אגבוה מיכולת הצפוי להיות הביקוש לגז טבעי , יותר

 מאגרי גז נוספים, אם כי יש לציין שמאגר "לווייתן" ככל הנראה קרוב להתחלת תהליך של פיתוח, עלול להוביל

חומרי אנרגיה. כיום, צווארי הבקבוק העיקריים שמעכבים את פיתוחם של של את המשק בחזרה ליבוא מוגבר 

מאגרי גז נוספים בישראל, הם: חיבור של מאגרי הגז ליבשה באמצעות צינור בודד; ופריסה חלקית בלבד של 

 רשת חלוקה פנים ארצית. 

חמורה במאגר  תקלהמחובר ליבשה באמצעות צינור יחיד המחובר לחופי אשדוד. על כן, במקרה של  "תמר" מאגר

ו/או בצינור הגז היחיד המוביל גז אל המשק, אספקת הגז הטבעי לישראל תיעצר, יתכן שאף לתקופה ממושכת. 

ני החשמל וענפי יצר –תרחיש כזה עלול לגרום לנזקים משמעותיים בעיקר לצרכנים הגדולים של גז טבעי 

, על "תמר"המתואר ולהפחית את התלות הבלעדית של המשק במאגר תרחיש התעשייה. בכדי למנוע את ה

וממאגרי גז טבעי נוספים על ידי הקמה של צינורות  "תמר"להרחבת תשתית ההולכה ממאגר לפעול  משלההמ

קשר הדוק בהרחבת הביקושים לגז  . פעולות אלה קשורות20נוספים, זאת במקביל לפיתוח של מאגרי גז נוספים

טבעי במשק המקומי ובחתימה על הסכמי יצוא נוספים, אשר בלעדיהם, כפי הנראה, לא תהיה הצדקה כלכלית 

לפיתוח של מאגרים חדשים. לפיכך, הרחבת תשתיות ההולכה והחלוקה ברחבי הארץ, אשר עד כה לא מתקדמת 

 בקצב הרצוי, מהווה גורם בעל חשיבות עליונה.

 שתות ההולכה והחלוקה של גז טבעי בישראלר

שתית רחבה להולכת גז טבעי, שמתאימה לצרכי המשק, צפויה לסייע ביצירת ביקושים נוספים לגז טבעי במשק ת

הישראלי, מעבר לאלה שמקורם בייצור חשמל כגון: חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים והסבה/הקמה של 

ם כך, נדרשות רשתות הולכה וחלוקה ארצית שמספקת גז טבעי בקלות תחנות כוח העושות שימוש בגז טבעי. לש

הוזלה ל להוביל המקומית צפויהתשתית ההרחבת יחסית ובמחיר תחרותי לכלל הצרכנים הפוטנציאליים במשק. 

הכלכלית במשק,  בעידוד הפעילות השונים, דבר אשר יתמוך משקהענפי חברות רבות מ לשהוצאות האנרגיה ב

 ובשיפור רווחיות היצואנים הישראליים. יהיהמחבהפחתת יוקר 

כי אופן חיבור הצרכנים בישראל לרשת החלוקה של הגז הטבעי נעשה דרך שתי מערכות נפרדות: רשת  ,נציין

 ( הינה באחריות החברה הממשלתית נתג"זבר 80גבוה של עד ההולכה ורשת החלוקה. רשת ההולכה )בלחץ 

מחוברים הצרכנים הגדולים במשק, כגון: תחנות כוח ומפעלים גדולים ועתירי  (, ודרכההטבעי לישראל גז)נתיבי ה

שש חברות פרטיות אשר קיבלו כל הינה באחריות  בר( 16)בלחץ נמוך של עד  רשת החלוקהבעוד שאנרגיה. 

                                                 
, פרק א': המשק והמדיניות הכלכלית, 2015במסגרת דו"ח בנק ישראל לשנת  בנק ישראל מתייחס לסוגיה זו 20

  .19-20לווייתן", ע"מ "יתרות ופיתוח מאגר  –נושא א -הגז הטבעי, תת – 5נושא מספר 
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בהקשר זה, נדגיש כי לפי התאחדות התעשיינים, החסם . )ראה/י מפה בסוף הפרק( אזוריתפעול אחת רישיון 

 .21קרי לכניסת גז טבעי למפעלי תעשייה נוספים, הוא הקמת/הרחבת רשת החלוקה ולא מחיר הגז הטבעיהעי

להרחבת רשת החלוקה הארצית יש פוטנציאל להגדיל את הביקוש המקומי לגז טבעי, כך שיכלול צרכנים רבים 

 –מו גופים ציבוריים כו חממות, בתי מלון, תחנות תדלוק בגז טבעי ,מפעלי תעשייה בינוניים וקטנים נוספים כגון:

. כמו כן, ניתן להרחיב ומוסדות ציבור עתירי אנרגיה אחרים , קריות ממשלהבתי חולים, בתי כלא, בסיסי צה"ל

את פוטנציאל השימוש בגז טבעי בקרב צרכנים עירוניים במגוון תחומים כמו: שירותים, מסחר, משקי בית ועוד. 

כמו בנייני  קומות ובמבנים בעלי שטח גדול-רבימבנים כזי אנרגיה עצמאיים במר ה שלהקמזאת, בין היתר, על ידי 

שימוש וכן ; , במקביל להקמה של שכונות מגורים חדשותבישובים קהילתיים ;במרכזי קניות גדוליםמשרדים; 

 (.ועוד בגז טבעי )הסקה, ייבוש כביסהישיר בציוד ביתי העושה שימוש 

ז טבעי בישראל התקדם עד כה, אך לא בקצב המהיר ביותר שניתן היה תהליך ההקמה של תשתית החיבור לג

לשאוף אליו. ההתקדמות האיטית יחסית הייתה למרות החשיבות הרבה של חיבור מהיר ונרחב של כלל הלקוחות 

המקומיים הפוטנציאליים, בפיתוח משק הגז הטבעי בישראל. כמו כן, ההתקדמות עד כה לא הייתה בקצב הרצוי 

חיבור למערכת חלוקת גז טבעי, אשר מטרתה המימון עלויות בסיוע ממשלתית לתכנית משק, זאת על אף לצרכי ה

לעודד ולקדם את השימוש בגז טבעי בתעשייה, הכוללת השתתפות בעלויות חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי 

  ובעלויות הסבת מערכות פנימיות של המשתמש לשימוש בגז טבעי.

ק"מ צנרת,  159-נפרסו כ באותה שנה מרץחודש עד ל, 2016על פי הדו"ח השנתי של מבקר המדינה לשנת 

, 2016 מאיכמו כן, נכון לסוף חודש  שהם פחות משליש מהיקף הצנרת אשר אמורה להיכלל ברשת החלוקה.

( מהם באזור הדרום 16צרכנים בלבד ) 17מתן הרישיונות הראשונים לחברות החלוקה,  לאחרמשש שנים  למעלה

שהציבה המקורי ליעד מדובר במספר קטן מאוד בהשוואה  .צרכנים פוטנציאלייםתוך מאות מצורכים גז טבעי 

בסך אלה צורכים צרכנים זאת ועוד,  .2020צרכנים לגז הטבעי עד סוף שנת  500-450לחיבור של  הממשלה

 .BCM 1.2-כעל ידי משרד האנרגיה במוערך ש שנתי מקסימליהיקף צריכה תוך מיליון קוב בשנה, מ 95-הכול כ

קידמה הממשלה את האצת פרישת רשתות החלוקה  2015-2016יש לציין שבמסגרת התכנית הכלכלית לשנים 

טבעי מפעלים יצרכו גז  370-השנים הבאות כ 5-באמצעות תיקוני חקיקה, ובתוך כך, הציבה יעד חדש לפיו ב

 ממערכת החלוקה.

ים כי הפוטנציאל הכלכלי הטמון בהרחבת תשתית החלוקה של גז טבעי מצדיק את עלויות הנתונים שצוינו מלמד

ההשקעה וזאת באופן מואץ ואינטנסיבי. חיזוק לכך מתקבל מתוך הצעת התקציב של משרד האנרגיה לשנים 

, בעוד ₪מיליון  750-, לפיה ההשקעה ברשת חלוקה פנים ארצית מוערכת בכ2016מאוקטובר  2017-2018

בשנה )ללא חישוב התועלת  ₪מיליארד  0.5-1-יסכון השנתי הצפוי מהפחתת השימוש בדלקים נאמד בכהח

ולהרחבת הביקוש כאמור, רשת החלוקה מהווה גורם מפתח ליצירה של ביקושים חדשים הסביבתית הניכרת(. 

                                                 
"השפעת הפקת הגז הטבעי ומחירו על המשק והתעשייה", איתמר מילרד, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  21

 .2014נובמבר 
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לתחום חיפושי  ים קיימים וכניסה של חברות חדשותבפיתוח של מאגרהמקומי לגז טבעי, להם חשיבות מכרעת 

 ישראל.מדינת של  הטריטוריאליים הגז הטבעי במים

 מפת אזורי חלוקת הגז הטבעי וחברות החלוקה

 

  .2016נובמבר חיבור צרכנים לרשת החלוקה של הגז הטבעי,  –א, מבקר המדינה, רשות הגז הטבעי 67מקור: דו"ח שנתי 

 סיכום ומבט קדימה

. הוא מהווה מקור אנרגיה ידידותי יותר על פני חלופות אנרגטיות רבות אחרות גז טבעי יתרונות רביםשימוש בל

בעל השפעות חיצוניות שליליות מתונות יותר בהשוואה לחלופות העיקריות, לכן ו מאשר סוגי דלק אחרים, לסביבה

צמצום רום ל. הרחבת השימוש בגז טבעי לכלל ענפי המשק צפויה לתליחידת אנרגיה והוא בדרך כלל גם זול יותר

, לשיפור בפריון העבודה, וכפועל יוצא מכך גם להפחתת יוקר המחייה המשקשל משמעותי בעלויות האנרגיה 

 ולהגדלת ההכנסה הפנויה של משקי הבית. 

 לשפר את מידת התחרותיות ולחזק ולבסס את היתרונות היחסיים של היצואנים הישראלייםיכול גז הטבעי שימוש ב

להגדיל את נתח השוק הגלובלי דבר אשר עשוי לאפשר להם  ,מול מתחריהם בעולם, בדומה לפיחות ריאלי של השקל

פעול לואף צפוי לסייע ליצרנים שפונים לשוק המקומי להתחרות טוב יותר מול יבוא מתחרה, גם שלהם. הגז הטבעי 

 . חוםשל תעשיות חדשות בת פיתוחלהרחבת התעסוקה במשק עקב פוטנציאל ל

ממיסוי ומתמלוגים  המדינההכנסות צפוי גידול ב, ישראלהתחרות של  כושרלצד ההשפעה על הפעילות הכלכלית ועל 

 טבעי. כמו כן, הגדלת עתודות האנרגיה של המשק תסייע בהפחתת התלות של המשק ביבוא של אנרגיה.על גז 

וח של משק הגז הטבעי המקומי הן באופן הצמיחה של המשק הישראלי צפויה להיות מושפעת לטובה מהאצת הפית

הקשורים לשימוש  עקיף, כפי שהוסבר, והן באופן ישיר, בין היתר, כתוצאה מגידול בהשקעה בציוד ובנכסים קבועים
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הביקוש לשירותים וסחורות כמו: צפוי לגדול גם לצד התפתחות ההשקעות, , ובעתיד יתכן שגם מיצוא גז. בגז טבעי

ייצור מקומי של צנרת ורכיבים נוספים המשתלבים  ,אחזקת מערכות ,ביצוע עבודות תשתית ,תכנון מערכות אנרגיה

הנדרשים כחלק מתהליך  ,ביקוש לשירותים פיננסייםעלייה בבנוסף,  .מסוג זה פרויקטים של ביצועבתהליך ה

עי, ללא יצוא צפויה לתרום אף היא לצמיחה. בסך הכול, להערכתנו התרומה של שימוש נרחב בגז הטבההשקעה, 

נציין כי במידה  .22נקודת אחוז לשיעור הצמיחה הפוטנציאלי של ישראל במצב היציב 0.5-של גז, צפויה להסתכם בכ

 נקודת אחוז. 1-ויתחיל תהליך של יצוא גז טבעי בהיקפים גדולים, התרומה לצמיחה צפויה לגדול, ועשויה להגיע לכ

כלל עולמית. על פי התחזיות של סוכנות האנרגיה הבינלאומית  תהליך הרחבת השימוש בגז טבעי הוא חלק ממגמה

(IEA – International Energy Agency מחודש נובמבר )בביקוש העולמי לגז טבעי עד  50%-, צפוי גידול של כ2016

אף כל היתרונות של  , בה הגז הטבעי צפוי להיות מקור אנרגיה חשוב יותר מפחם. למרות זאת, ועל2040שנת 

זאת, בעיקר בשל ביקוש מקומי  שוק הגז הטבעי המקומי הינו איטי מאוד.של התפתחות הוש בגז הטבעי, קצב השימ

 נמוך לגז טבעי. 

הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי אינו מספיק בכדי להצדיק את עלויות ההשקעה הגבוהות, מצד חברות הגז, באיתור 

 "לווייתן"קה הפוטנציאלית ממאגרי הגז הקיימים. כך, פיתוח ופיתוח של מאגרי גז חדשים ו/או פיתוח והרחבת האספ

לקוח "התעכב ועודנו מתעכב )גם לאחר ההסדרה הרגולטורית של משק הגז(, בעיקר כיוון שלשותפויות הגז חסר 

שמחזיק  "תמר"שבכוחו להתחייב לרכישה של כמות עוגן קבועה של גז טבעי לאורך שנים, זאת בניגוד למאגר  "עוגן

החשמל כלקוח עוגן. אולם, כפי הנראה, כיום עדיין לא קיימים לקוחות עוגן נוספים בסדר הגודל של חברת  בחברת

החשמל במשק המקומי, בין היתר, מפאת גודלו של המשק וכן משום שהמשק הישראלי לא עבר את תהליך ההתאמה 

והביקוש המקומי בפועל לגז טבעי הדרוש לצריכה נרחבת של גז טבעי, כפי שהוסבר בהרחבה בפרק הקודם. במידה 

 או תחזיות הביקוש לשנים הבאות היו גבוהות יותר, יתכן שהמשק המקומי היה מסוגל לספק לקוחות עוגן נוספים. 

גורמים נוספים שמכבידים על התפתחות הביקוש המקומי לגז טבעי, הם: עלויות גבוהות של הסבה/הקמה של ציוד 

, מחירי הנפט הנמוכים מאז אמצע 23לצרכן אטרקטיבי של גז טבעיבהכרח לא ו בלמסור לקליטה של גז טבעי, תמחור

 שנים של חוסר ודאות רגולטורית בתחום ועוד.מספר , 201424שנת 

אך בתחום התחבורה השימוש בו  ,טבעי אמנם נכנס לשימוש בתחומי ייצור חשמל ותעשייההגז הציין כי בנוסף, יש ל

שוק התחבורה מהווה עדיין את היעד העיקרי של תזקיקי ה העולמית בתחום. כמעט שלא קיים, זאת בניגוד למגמ

. 25תחבורה לצרכי ייתהה בישראל מסך צריכת תזקיקי מוצרי נפט %60-כ 2015שנת הנפט במשק המקומי. כך, ב

                                                 
 .19הערה ראה/י  22
, פרק א': המשק והמדיניות 2015התייחסות בנק ישראל מתייחס לסוגיה מובאת בדו"ח בנק ישראל לשנת  23

. בנוסף, ראה/י המקור 20-21מחיר הגז הטבעי, ע"מ  –נושא ב -הגז הטבעי, תת – 5הכלכלית, נושא מספר 
  .4בהערה 

י לגז טבעי, אשר לצריכתו אף לא נדרשות ההנחה היא שהנפט נתפס בעיני צרכני האנרגיה כמוצר תחליפ 24
עלויות התאמה כאלה ואחרות, ולכן כשמחירו של הנפט יורד כך הביקוש לגז טבעי יורד בהתאמה. סביר להניח 
כי מרבית צרכני האנרגיה במשק לא מביאים בחשבון את התועלות האחרות של הגז הטבעי; כגון: היותו ידידותי 

 .19ליטיים ועוד; שכן זהו תפקידה של המדינה לדאוג לכך. בנוסף, ראה/י הערה פו-יותר לסביבה, שיקולים גאו
  .10ראה/י הערה  25
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( בשלב מוקדם יותר, הייתה CNGיתכן כי התאמת שוק התחבורה, ובפרט משאיות, לצריכה של גז טבעי דחוס )גט"ד/

מקומי נוסף, ולפיכך גם בפיתוח מהיר יותר של מאגרי הגז. יש לציין כי במסגרת  "לקוח עוגן"יכולה לסייע ביצירה של 

, מובילה הממשלה תכנית שמטרתה להקטין את התלות של משק התחבורה 2017-2018התכנית הכלכלית לשנים 

 , אשר עשויה לזרז את התהליך.26מוש בגז טבעי מקומיבישראל בנפט מיובא במקביל להגדלת השי

במקביל, מתקשות חברות הגז להגיע להסכמי יצוא של גז טבעי בהיקף משמעותי. בשעה שהביקוש לגז טבעי בשוק 

. עם זאת, חברות 27המקומי צומח באיטיות, קיימת האופציה לייצא גז טבעי, זאת בכפוף למכסה המותרת במתווה הגז

, נחתם הסכם יצוא גז בודד, עם חברת החשמל 2017שיים בתחום זה, ונכון לתחילת חודש ינואר הגז נתקלות בק

הודיעו כי  "תמר"הירדנית )כפי שצוין בתחילת הסקירה(, וגם הוא בהיקף נמוך יחסית. במקביל, השותפות במאגר 

 "תמר"( ממאגר LNG)גט"ן/ עדיין קיימת אפשרות להשתמש במתקן ההנזלה שבמצרים לטובת יצוא של גז טבעי נוזלי

משמעותי שיזרז  "לקוח עוגן". בעת הנוכחית אין בנמצא, לא בשוק המקומי ולא תחת הסכם יצוא, 28לרחבי אירופה

(, וקל וחומר איתור ופיתוח של מאגרי גז חדשים. "תנין"ו "כריש", "לווייתן"את פיתוח המאגרים שכבר התגלו )בראשם: 

בין ישראל לקפריסין, שבמסגרתו יוקם מתקן הנזלה מול חופי קפריסין יוביל בסופו להערכתנו, יתכן ששיתוף פעולה 

 של דבר ליצוא גז בעתיד.

 זיכיונות מתן הכולל, המקומי הטבעי הגז שוק לש הנוכחי המבנה כי אפשרות מכלל להוציא ניתן לאלאור האמור, 

 לנוכח. אופטימלי אינו, פרטיות לחברות הולכה רישיונות מתן לצד, פרטיות לחברות טבעי גז של והפקה חיפוש

 במתכונת בתחום לפעול היה ראוי, ישראל לכלכלת הגז משק ופיתוח טבעי בגז השימוש הרחבת של הרבה חשיבותו

משק הגז הטבעי הוא למעשה מעין מונופול טבעי המתאפיין בעלויות השקעה ראשונית גבוהות  ".לאומית עדיפות"

יווצרותה של תחרות בשוק זה. לא מן הנמנע שבמקרה הזה יש לתת עדיפות למונופול מאוד, דבר אשר מהווה חסם לה

, אשר יוכל לשרת בראש ובראשונה את 29ממשלתי, על ידי הקמה של חברת גז ממשלתית בדומה לחברת החשמל

של  האינטרסים ארוכי הטווח של הציבור. במצב הנוכחי קיים מתח תמידי בין האינטרסים של המדינה לאינטרסים

חברות הגז, מה שבסופו של דבר עלול לפגוע ברווחת הציבור. בנק ישראל מתייחס לסוגיה זו בדו"ח בנק ישראל 

, ומציע לשקול השקעה ממשלתית או מתן ערבויות למימון השקעות במקרה שפיתוח מאגר אינו כדאי 2015לשנת 

 .30ממכירת הגזליזמים, ואף סיוע ממשלתי ליזמים בתמורה להשתתפות בחלקם ברווחים 

                                                 
בנושא "העברת המשק לגז טבעי". התכנית כוללת מגוון של  11.8.16מיום  1837החלטת ממשלה מספר  26

-26, ע"מ 2016חוקים, תקנות ויעדים אשר העיקריים שבהם מובאים בהצעת תקציב משרד האנרגיה מאוקטובר 
27. 

ברמת וודאות פחותה מזו שנדרשה בהחלטת  BCM 540מתווה הגז דורש להקצות רזרבות גז טבעי בהיקף של  27

יחובר לשוק  "לווייתן"גם לפני שמאגר  "תמר". בנוסף, המתווה מתיר יצוא גז ממאגר 2013הממשלה מיוני 
 המקומי.

האיטלקית המחזיקה נתח מסוים  ENI, שחברת 0162זאת, על רקע דיווח תקשורתי במהלך חודש דצמבר  28
( וכן בחלק ממתקן ההנזלה, הודיעה שהגיעה לסיכום ZOHARמהבעלות על מאגר הגז הטבעי שלחופי מצרים )

עם ממשלת מצרים על יצוא של חלק מהגז הטבעי שבמאגר, זאת תוך שימוש במתקן ההנזלה שהיה אמור לשמש 
 ."תמר"ממאגר  LNGליצוא של 

 .14.5.15הגר, יועץ בתחום האנרגיה, מתייחס לכך בכתבה בגלובס מיום נח  29
 .20ראה/י הערה  30


