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הקדמה
משק הגז הטבעי עבר בשנה האחרונה תמורות רבות כחלק מתהליך הפיכתו ממשק מתפתח 
למשק בוגר ומבוסס, המהווה נדבך משמעותי בביטחון וביציבות האנרגטית של ישראל. בין 
ההתפתחויות במשק הגז הטבעי שהתרחשו השנה ניתן למנות את המשך הגידול בביקוש 
לגז טבעי במשק המקומי, הנובע מהגידול בביקוש לאנרגיה, ומתהליך הסבת תחנות הכח 
הפחמיות לגז טבעי, כחלק ממדיניות משרד האנרגיה להפחתת פליטות ומזהמים. פיתוח 
המשק המקומי מתבטא בין השאר בהמשך תהליך פרישת רשתות ההולכה והחלוקה. גם 
בסקטור היצוא נמשכה מגמת הגידול המשמעותי בביקוש לגז טבעי ישראלי דרך הקווים 
וההסכמים הקיימים, יחד עם ביקוש לייצוא נוסף באמצעות קווים והסכמים חדשים בשנים 

הקרובות.

במובנים רבים הגיע משק הגז הטבעי בישראל לשלב בשלות מתקדם. כאשר רוב רשת 
ההולכה כבר פרושה, כ-70% מהחשמל מיוצר באמצעות גז טבעי, והיציבות והאמינות 
של משק זה הוכחה באירועי לחימה, תחזוקה, תנאי אקלים קיצוניים ועוד. השנה, יציבות 
משק הגז הישראלי הפכה בולטת אפילו יותר אל מול הזירה הבינלאומית, אשר התאפיינה 

בעליות מחירים חדות ובחוסר יציבות באספקת הגז הטבעי.

כיום עומד לפתחה של מדינת ישראל אתגר המעבר לאנרגיה ירוקה יותר, יחד עם הפחתת 
הפליטות הנוצרות בתהליך ייצור החשמל. בהתאם לכך, הציב משרד האנרגיה מטרות 

שאפתניות בכל הנוגע למעבר לאנרגיה נקיה.

רשות הגז הטבעי מחויבת לדאוג לאמינות הולכה ואספקה של גז טבעי עד להטמעת 
פתרונות טכנולוגיים שיאפסו את הפליטות מיצור חשמל באמצעות טכנולוגיות הקשורות 
בגז טבעי, מימן, מעבר לאנרגיות מתחדשות ועוד. מעבר למטרות הממשלה הקשורות 
לאיפוס הפליטות בייצור החשמל ישנם עדיין תחומים שניתן לקדם בעולם הגז הטבעי, 
למשל במעבר של תעשייה וצרכנים אחרים לשימוש בגז טבעי מדלקים מזהמים אחרים, 
בעיקר בסקטור החלוקה. במעבר זה גלומה תועלת סביבתית של צמצום פליטות מזהמים, 

וכן תועלת כלכלית של חיסכון בעלויות אנרגיה.

גם השנה נמשיך נמשיך לעסוק בשמירת האיזון בין משק מקומי מפותח, תחרותי ויעיל, 
לבין התגברות הביקוש לייצוא למדינות שכנות, תוך שקלול כלל המשתנים והגורמים, החל 
בתועלות כלכליות וסביבתיות, דרך שיקולים של תחרות, אמינות אספקה למשק המקומי, 
ועד לחיזוק היחסים הגיאופוליטיים. כל אלה מושפעים מהמשאב היקר שישראל התברכה 

בו ונהנית יום יום מהימצאותו.
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תקציר מנהלים
בשנת 2021 נמשכה העלייה בצריכת הגז הטבעי, בכלל הסקטורים: חשמל, תעשיה וייצוא, 
עם כניסת המשק המקומי והעולמי ל"שגרת קורונה" והמשך צמיחה כלכלית. העלייה 
בצריכת הגז הטבעי בשנת 2021 נבעה בעיקר מהעלייה המשמעותית בייצוא, במקביל 

לעלייה בביקושים במשק המקומי ובהיצע.

בסך הכולל, בשנת 2021 סופקו ממקורות הגז הטבעי בישראל )מאגר תמר, מאגר לוויתן וגט"ן 
דרך המקשר הימי(  BCM 19.47, מתוכם BCM 12.33 סופקו למשק המקומי, ו- BCM 7.14 ליצוא.

כאמור, במהלך השנה נצרכה במשק המקומי כמות גז טבעי של BCM 12.33 , כמות זו מהווה 
גידול של 4.5% בהשוואה לשנת 2020. בראייה רב שנתית, הגידול השנתי הממוצע בצריכת 
הגז הטבעי בישראל מאז שנת 2013, אז החל מאגר תמר את פעילותו, ועד סוף שנת 2021 
עמד על 7.7%. הצמיחה בשנים האחרונות איטית מהצמיחה בשנים שמיד לאחר תחילת 
ההפקה ממאגר תמר עקב התקרבות השוק לבשלות, וההטמעה המהירה של השימוש 

בגז טבעי בתחילת הדרך.

בדומה לשנת 2020, 79% מהביקוש המקומי נבע ממשק החשמל )BCM 9.7(, בעוד 21% מהגז 
הנצרך יועד לצרכני הולכה וחלוקה בסקטור התעשייה )BCM 2.6(. צריכת הגז הטבעי של 

.BCM 0.3-צרכני החלוקה היוותה 2.4% מסך הצריכה במשק המקומי, והסתכמה בכ

מגמת הגידול בצריכה במשק המקומי צפויה להימשך גם בעשור הקרוב עקב הגידול הצפוי 
בביקוש לחשמל, ההחלטה על הפסקת השימוש בפחם במשק החשמל, והמשך מגמת 
הצמיחה בתעשייה. זאת גם בהינתן התגברות משמעותית בשימוש באנרגיות מתחדשות.

כמו השנה הקודמת, גם 2021 עמדה בסימן גידול משמעותי בכמויות ייצוא גז טבעי למצרים 
ולירדן, ובהתגברות הביקושים לייצוא כמויות נוספות מצד המדינות השכנות, מה שמגדיל 
את הצורך בקווי הולכה נוספים. סך הייצוא ב-2021 עמד על BCM 7.14 המהווים 36% מסך 
אספקת הגז הטבעי, זאת לעומת BCM 4.25 לייצוא שהיוו 26% מסך אספקת הגז הטבעי 

בשנת 2020.

בניגוד לירידה המשמעותית במחירי הגז הטבעי בעולם בשנת 2020, שנת 2021 התאפיינה 
בעליות חדות ותנודתיות גבוהה במחירי האנרגיה בזירה הבינלאומית, ובמחירי הגז הטבעי 
בפרט. המשק הישראלי לעומת זאת, המאופיין בהסכמי גז טבעי ארוכי טווח, לא הושפע 
כמעט מעליות המחירים העולמיות ורמת מחירי הגז הטבעי בישראל נשארה יציבה ונמוכה.

עם השלמת מכירת אחזקות "דלק קידוחים" באסדת תמר בדצמבר 2021, הסתיימה תקופת 
המעבר שנקבעה במתווה הגז הטבעי. במהלך תקופת המעבר בעלי הזכויות במאגרים היו 
מחויבים להציע ללקוחות בהסכמי גז טבעי חדשים חלופות מחיר אשר פורטו במתווה 
הגז הטבעי. ממועד סיום תקופת המעבר מחירי גז טבעי בהסכמים חדשים נקבעים בשוק 

החופשי במשא ומתן בין בעלי הזכויות במאגרי הגז הטבעי ללקוחותיהם.
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מונחים ויחידות מידה מרכזיות בעולם הגז הטבעי
1. יחידות מידה:

מ"ק(, )מיליארד   BCM  הן הבאים  בפרקים  טבעי  גז  של  כמויות  למדידת  היחידות 
MCM )מיליון מ"ק( ו-mmBTU )מיליון יחידות תרמיות בריטיות(.

.mmBTU-ובקטנות ב MCM-בבינוניות ב ,BCM-מטעמי נוחות, בכמויות גדולות נעשה שימוש ב

לוח המרות:

2. מושגים מרכזיים:

חח"י: חברת החשמל לישראל.

יח"פים: יצרני חשמל פרטיים.

צרכני תעשייה: מפעלים וצרכנים של גז טבעי המחוברים לרשת ההולכה או החלוקה.

צרכני קוגנרציה: צרכנים של גז טבעי מסקטור התעשייה, שאינם משתמשים בגז 
הטבעי רק כדלק באופן ישיר אלא מייצרים באמצעותו חשמל לשימוש עצמי, ולעיתים 

אף מוכרים לרשת.

גט"ד: גז טבעי דחוס, משמש לתדלוק כלי תחבורה ולקוחות גז טבעי שאינם מחוברים 
לרשת החלוקה.

גט"ן/ LNG: גז טבעי נוזלי, גז טבעי אשר עבר תהליך הנזלה על מנת שניתן יהיה לשנע 
אותו.

נתג"ז: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, החברה הממשלתית בעלת הרישיון 
להולכת גז טבעי בישראל.

מחז"מ: תחנות כוח המופעלות בגז טבעי באמצעות טכנולוגיית מחזור משולב, וכתוצאה 
מכך יעילה יותר מתחנת כוח במחזור פתוח.

המקשר הימי: ידוע גם בשם ה-Buoy. מצוף ימי הממוקם מול החוף בחדרה, ומאפשר 
חיבור לאניות המובילות גט"ן.

BCMMCMmmBTU

11,000 35,982,081.32 
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מבנה משק הגז הטבעי ושחקנים מרכזיי ם –
כולל נתוני אספקה, הולכה וצריכה )ב-BCM) בשנת 2021

*משווקים: BCM 0.23 שנמכרו ע"י המשווקים נכללים בBCM 19.47 שעברו במערכת ההולכה

כריש תנין
)-( צרכנים ביתיים

מוסדות ציבור

תעשייה - צרכנים 
קטנים

תעשייה - צרכנים 
גדולים

יח׳׳פים

חח׳׳י

ירדן
מצרים

תחבורה

צרכנים שאינם 
מחוברים לרשת 
החלוקה

משווקים
0.23

חברות חלוקה
0.3

מערכת ההולכה
19.47

גט׳׳ד 
0.03

לוויתן
10.67

תמר
8.62

מצוף ימי
0.2

הולכה וחלוקה

שיווק

חשמל
9.71

ייצוא
7.14

נתוני אספקה בפועל 
מהמאגרים ב- 2021

5



נתונים מרכזיים בנוגע למשק הגז הטבעי בישראלחלק ראשון



א. מגמות מרכזיות במשק הגז הטבעי

201620172018201920202021שנים
 שינוי 
2020-
2021

1. סה"כ אספקת גז טבעי  
)BCM -ב(

9.6610.3511.1311.2816.1119.5021%

2. סה"כ צריכת גז טבעי 
)BCM -במשק המקומי )ב

9.6610.2710.9711.0311.812.334%

2א. צריכת גז טבעי לייצור 
)BCM -חשמל )ב

8.048.549.088.819.299.715%

2ב. צריכת גז טבעי 
)BCM -בתעשייה )ב

1.621.731.892.222.512.624%

2ג. צריכה ברשת החלוקה 
)MCM -ב(

10616019426225429918%

BCM - 300.070.130.224.257.1468%. גז טבעי לייצוא

4. פרישת רשת החלוקה
)בק"מ(

10223528835841457539%

ב. נתוני צריכה

תמונה כללית. 1ב. 

תרשים 1: השוואה רב שנתית, שימושים בגז טבעי - משק מקומי וייצוא, BCM לשנה.

סך הכול, בשנת 2021 נצרכו כ- BCM )19.47( 19.5 גז טבעי. מתוכם BCM 12.33 סופקו למשק 
המקומי, ו- BCM 7.14 לייצוא. הצריכה המקומית גדלה בעקביות מאז תחילת השימוש 
 )EMG( בגז טבעי, למעט ירידה נקודתית בשנת 2012 עקב פגיעה בצינור היבוא ממצרים
והתקרבות מאגר ים תטיס לאזילה. הגידול השנתי הממוצע בתקופה 2013-2021 היה 7.7%. 
ניתן לראות שהייצוא גדל משמעותית במשך השנים 2020-2021, מאז תחילת הזרמת הגז 

הטבעי ממאגר לוויתן.
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תרשים 2: השוואה רב שנתית, שימושים בגז טבעי במשק המקומי - חשמל ותעשייה, BCM לשנה.

 ,)BCM 9.7( בדומה לשנת 2020, 79% מהביקוש המקומי בשנת 2021 נבע ממשק החשמל
.)BCM 2.6( בעוד 21% מהגז הטבעי הנצרך יועד לצרכני הולכה וחלוקה בסקטור התעשייה

בתרשים זה ובתרשימים הבאים, הצריכה באמצעות רשת החלוקה נכללת בתוך ענף התעשייה.

תרשים 3: השוואה חודשית, שימושים בגז טבעי בשנת 2021 - חשמל, תעשייה וייצוא, BCM לחודש.

מבין הסקטורים השונים, ניכרת עונתיות בעיקר בביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל, כאשר 
חודשי השיא בצריכת גז טבעי לייצור חשמל הם יולי ואוגוסט עקב עומסי החום הכבדים, 
וכן בשיא החורף. לעומת זאת, הצריכה בתעשייה, בחלוקה ובייצוא יציבה יותר. בחודש 
אוגוסט הביקוש לגז הטבעי עבר את יכולת האספקה של המאגרים, ויתרת הצריכה סופקה 

ע"י גט"ן מהמקשר הימי )Bouy( ודלקים אחרים.

סך הצריכה המקומית
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תרשים 4: השוואה רב שנתית, שימושים בגז טבעי במשק המקומי- חשמל ותעשייה, באחוזים.

בשנים הראשונות לכניסת מפעלי התעשייה כצרכני גז טבעי, חלק התעשייה בצריכה 
עלה במהירות עם חיבור צרכני האנרגיה התעשייתיים הגדולים לרשת ההולכה. בשנים 
האחרונות עם התייצבות השוק, הביקוש בתעשייה צומח בקצב דומה לזה של הביקוש 
בחשמל. לכן מגמת הגידול בחלק התעשייה מתוך כלל הביקוש המקומי לגז טבעי התייצבה, 

והוא נשאר יציב סביב ה-20%.
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סקטור החשמל. 2ב. 

תרשים 5: השוואה רב שנתית, שימושים בגז טבעי במשק המקומי - תעשייה, חברת החשמל )חח"י( 
ויצרני חשמל פרטיים )יח"פים ובקוגנרציה(, באחוזים.

תרשים 6: השוואה רב שנתית, שימושים בגז טבעי בענף החשמל, באחוזים.

סקטור החשמל כולו צרך בשנת BCM 9.7 2021 גז טבעי, כאשר מתוך כמות זו חלקה 
היחסי של חברת החשמל בביקוש לגז טבעי נמצא במגמת ירידה, ואת התמונה משלימה 
עליית הביקושים של היח"פים. מגמה זו צפויה להימשך, בשל המשך הרפורמה בחח"י אשר 
במסגרתה נמכרות תחנות כוח, ובשל הקמת יח"פים חדשים. מנגד, שימור והסבת תחנות 
כוח פחמיות, יחד עם הקמת מחז"מים חדשים של חח"י צפויים להשפיע בכיוון ההפוך.  
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תרשים 7: השוואה רב שנתית, ייצור החשמל במשק לפי מקורות אנרגיה, טרוואט/שעה. 1

תרשים 8: השוואה רב שנתית, ייצור החשמל במשק לפי מקורות אנרגיה, באחוזים.2

הגז הטבעי הוא מקור האנרגיה העיקרי במשק החשמל. בהתאם למדיניות משרד האנרגיה, 
חלקו עולה עם צמצום השימוש בפחם במשק זה והגידול בביקוש לחשמל. מוצגים לעיל 
הנתונים הרשמיים האחרונים שפורסמו ע"י רשות החשמל, עד שנת 2020, מגמה זו נמשכה 

גם בשנת 2021.

1  מקור: דו"ח מצב משק החשמל, רשות החשמל 2020
2  מקור: דו"ח מצב משק החשמל, רשות החשמל 2020

ייצוא החשמל במשק לפי מקורות אנרגיה, באחוזים
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סקטור החלוקה. 3ב. 

תרשים 9: השוואה רב שנתית, כמות גז טבעי ברשת החלוקה אל מול חלקה היחסי במשק,
אחוזים ו- MCMלשנה.

מגמת העליה בצריכה דרך רשת החלוקה המשיכה גם במהלך שנת 2021. זאת לאחר 
ירידה קלה בשנת 2020 אשר נבעה ממשבר הקורונה. ניתן לראות כי בשנים האחרונות 
קצב הגידול בצריכה ברשת החלוקה דומה לקצב הגידול הכללי של צריכת הגז הטבעי. 

תרשים 10: השוואה רב שנתית, צריכת גז טבעי ברשת החלוקה, לפי חברות, MCM לשנה. 

נגב היא חברת החלוקה שבה הצריכה היא הגבוהה ביותר, ועמדה בשנת 2021 על כ-141 מיליון 
קוב )כ-48% מסך הצריכה ברשת החלוקה(. הצריכה בחברות האחרות גדלה בקצב מתון יותר.
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תרשים 11: היקף פרישת רשת החלוקה, ק"מ.

היקף פרישת רשת החלוקה הגיע בסוף שנת 2021 ל- 575 ק"מ של קווים מוגזים. בשנת 
2021 גוזזו יותר מ- 160 ק"מ של קווים חדשים, גידול של 38% בשנה אחת. העלייה בקצב 
הפרישה התאפשרה בין השאר בשל תכניות המענקים להאצת פרישת רשת החלוקה, 

אשר הוקצו לחברות החלוקה על ידי המדינה.

תרשים 12: צרכנים מחוברים לרשת החלוקה

במקביל לעלייה בהיקף פרישת הרשת נרשמה גם עלייה במספר הלקוחות המחוברים 
לרשת החלוקה. עד סוף שנת 2021 חוברו 123 מפעלים וצרכנים מוסדיים לרשת החלוקה 

)המספרים אינם כוללים צרכנים ביתיים(, כאשר בשנת 2021 חוברו 21 צרכנים חדשים.
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ייצוא גז טבעי מישראל למדינות האזור. 4ב. 

תרשים 13: השוואה רב שנתית, ייצוא לפי מדינות יעד, BCM לשנה.

מגמת הגידול בייצוא למדינות מצרים וירדן, שהחלה בשנת 2020 עם תחילת ההפקה 
ממאגר לוויתן, נמשכה גם בשנת 2021. הייצוא גדל בשנת 2021 ב68% לעומת שנת 2020, 

כאשר הייצוא למצרים גדל ב96% והייצוא לירדן גדל ב46%.

תרשים 14: ייצוא לפי מקורות אספקה BCM ,2020-2021 לשנה.

מרבית הגז הטבעי שהופק ממאגר לוויתן מופנה לייצוא. בהתאם מרבית הייצוא של גז 
טבעי הוא ממאגר לוויתן. 
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ג. נתוני אספקה

תרשים 15: השוואה רב שנתית, אספקה לפי מקור, BCM לשנה.

תרשים 16: השוואה רב שנתית, אספקה לפי מקור, באחוזים.

בשנים 2004-2007 היה מאגר ים-תטיס מקור האספקה היחיד. בהמשך הצטרך אליו יבוא 
ממצרים )דרך צינור ה- EMG(, יבוא שהסתיים בשנת 2012. בשנת 2013, עם התקרבות 
מאגר ים תטיס לסיום, החלה ההפקה ממאגר תמר, שקידמה את משק הגז הטבעי להיות 
מקור אנרגיה משמעותי. באותה השנה, החלה גם הפעלת המקשר הימי לצורך יבוא גט"ן. החל 
מדצמבר 2019 הצטרף מאגר לויתן למקורות האספקה, והרחיב את אפשרויות השימושים 

בגז טבעי ישראלי. 
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תרשים 17: השוואה חודשית, אספקת גז טבעי– לפי מאגר, BCM בחודש בשנת 2021.

ניכרת עונתיות באספקת הגז הטבעי, הנובעת בעיקר מאופי הביקוש לחשמל. האספקה 
המקסימלית הייתה של BCM 1.98 בחודש אוגוסט.

MCM-ב )Buoy-תרשים 18: נתונים חודשיים, אספקת גז טבעי מהמקשר הימי )ה

המקשר הימי, או מצוף ה-Buoy, הוא תשתית המאפשרת הזרמת גז טבעי אל מערכת 
ההולכה הישראלית, באמצעות חיבור לאנייה מגזזת. עד סוף 2022 תמשיך לעגון בישראל 
אנייה מגזזת המסוגלת לאחסון ולהזרים כמות גדולה יחסית של גז טבעי במקרים של 
מחסור בגז טבעי. כיום נעשית עבודת מטה לבחינת שימושים נוספים אפשריים בתשתית זו.
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השוואה רב שנתית, כמות הגז הטבעי הנמכר בסחר משני, מול אחוז הסחר המשני מתוך סך אספקת 
הגז הטבעי במשק , אחוזים ו-MCM לשנה.

לצרכני הגז הטבעי, אשר חתומים על הסכמים מחייבים מבחינת כמויות הגז הטבעי שהם 
רוכשים יש אפשרות למכור לצרכנים אחרים גז טבעי, בחלק מהמקרים מדובר במכירה 

חוזרת או בין חברות קשורות מסחרית.

ד. מחירים

במהלך תקופת המעבר של מתווה הגז הטבעי פרסמה רשות הגז הטבעי מדי רבעון את 
חלופות מחיר הגז הטבעי, אותן היו בעלי החזקות במאגרים מחויבים להציע לצרכני הגז 
הטבעי. אחת מחלופות המחיר אשר פרסמה רשות הגז הטבעי היא מחיר הבסיס המתקבל 
מחלוקת כלל ההכנסות ממכירת גז טבעי לשוק המקומי וליצוא בסך כמות הגז הטבעי 

שנמכרה.

תרשים 20: מחירי גז טבעי רבעוניים ממוצעים לפי פרסומי רשות הגז הטבעי:

17



אירועים והתפתחויות משמעותיות במשק הגז הטבעיחלק שני



א. מחירי גז טבעי בעולם

משבר האנרגיה העולמי בעקבות מגיפת הקורונה נמשך בשנת 2021, עם הסרת מגבלות 
הקורונה במדינות רבות ברחבי העולם. משבר זה הוביל לעליות חדות במחירי מוצרי אנרגיה 
כמו גם במחירי גז טבעי וגז טבעי נוזלי. זאת לאחר שבשנת 2020 ירדו המחירים בעולם 
בהשפעת התפרצות נגיף הקורונה וההגבלות שהטילו מדינות רבות כדי לבלום את התפשטותו.

באירופה, מחירי גז טבעי הגיעו לשיא בדצמבר 2021. כך לדוגמה, מחיר הספוט הממוצע 
של גז טבעי בדצמבר במרכז הסחר TTF שבהולנד עמד על 38 דולר ל-mmBTU. המחירים 
הושפעו בין היתר מקיטון בהיצע הגז הטבעי באירופה, המגיע בעיקר מרוסיה ומנורבגיה, 
כתוצאה מתקלות במתקני גז טבעי עיקריים, תחזוקה של מתקנים וצמצום האספקה של 
גז טבעי המוזרם דרך הצנרת מרוסיה. כן הושפעו המחירים מעלייה בביקוש לגז טבעי נוזלי 
באסיה ובפרט בסין עקב מדיניות צמצום שימוש בפחם, ביקושים גבוהים באירופה לגז 
טבעי עקב חורף קר במיוחד ביבשת וירידה בהפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות כמו רוח.

עליות המחירים לא פסחו גם על ארה"ב ועל אסיה, שכן גם באזורים אלו עלו הביקושים 
לגז טבעי, ומן הצד השני ההיצע היה מוגבל. ארה"ב ידועה כשוק עם מחירי גז טבעי נמוכים 
ביחס לעולם, ו"הנרי האב" הוא מרכז הסחר העיקרי בה. מחירי ספוט של גז טבעי ב"הנרי 
האב" הגיעו לשיא של 5.5 דולר באוקטובר 2021 )ממוצע חודשי(, כאשר בימים מסוימים 
הגז הטבעי נסחר בלמעלה מ-6 דולר ל-mmBTU. באסיה מחירי הגט"ן בעסקאות ספוט 
 mmBTU-הגיעו לשיא בדצמבר, בדומה למחירי גז טבעי באירופה, ונסחרו סביב 38 דולר ל
בממוצע. ביפן, המחיר הממוצע ליבוא גז טבעי נוזלי, אשר כולל מחירים בעסקאות ספוט 
ובחוזים ארוכי טווח, עמד בחודש דצמבר על כ-15 דולר ל-mmBTU. בגרף שלהלן ניתן 

לראות את המחירים המקבילים בשנה הקודמת.

תרשים 21: מחירי גז טבעי בעולם.

.The World Bank Commodity Markets :מקור
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לעומת זאת בישראל המשיכו מחירי הגז הטבעי לרדת בשנת 2021. זאת עקב הגידול בהיצע 
הגז הטבעי והגברת התחרות במשק הגז הטבעי לאחר חיבורו של מאגר לוויתן ב-2020.



ב. המשך הגידול בייצוא

בשנים האחרונות גובר הביקוש לגז טבעי ישראלי מצד מדינות נוספות, במיוחד ממצרים 
שלה תעשיית גז טבעי מפותחת. על רקע זה, מגמת הצמיחה המואצת של הייצוא למצרים 
וירדן, אשר החלה בשנת 2020, נמשכה גם בשנת 2021. סך הייצוא גדל בשנת 2021 ב-68% 
לעומת שנת 2020, כאשר הייצוא למצרים גדל ב-96% והייצוא בקו ירדן-צפון גדל ב-46%. 
במהלך שנת 2021 קידם משרד האנרגיה אסדרה שאפשרה הגדלה מיידית של היצוא 
למצרים דרך מערכת ההולכה הירדנית והחלו בקידום צינור הולכה יבשתי נוסף למצרים, 
בנוסף על הקו הימי הקיים )EMG(. הקו היבשתי החדש למצרים, הנמצא בשלבי תכנון, צפוי 

להוליך בין 3 ל-BCM 6 בשנה, ומיועד לקום בין רמת חובב לניצנה.

ג. עדכון מועד ההפקה מכריש ומתנין

מאגרי כריש ותנין הם מאגרי גז טבעי במים הכלכליים של ישראל. להפקת הגז הטבעי 
ממאגרים אלה על ידי חברת אנרג'יאן צפויה להיות השפעה משמעותית על שוק הגז 
הטבעי בישראל. תרומת המאגרים צפויה להתבטא בהגדלת היצע הגז הטבעי, בהגדלת 
היתירות והביטחון האנרגטי במשק, ובקידום סביבה תחרותית. למעשה, כבר בטרם תחילת 
ההפקה ממאגרי כריש ותנין מורגשת השפעתם על התחרות במשק דרך חוזים עתידיים 

שנחתמו למכירת גז טבעי.

תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי כריש ותנין נדחתה עקב השפעות מגפת הקורונה, 
שגרמה לעיכוב בהשלמת בניית אסדת ההפקה הצפה )FPSO( בסינגפור. נכון להיום ועל פי 
פרסומי החברות, תחילת ההפקה והפעילות המסחרית של מאגרים אלו מתוכננת לחציון 

השני של 2022.

ד. מערכת ההולכה

נכון לסוף שנת 2021, נתג"ז הקימה במצטבר כ-830 ק"מ של צנרת הולכה. החברה מוליכה 
גז טבעי ל-41 לקוחות שונים ובכללם לקוחות ייצוא במצרים ובירדן ועוד מספר לקוחות 
בתהליכי הצטרפות. במהלך השנה החולפת, השלימה נתג"ז את חיבור תחנת הכוח אורות 
רבין, שם יופעלו בגז טבעי שני מחז"מים חדשים )כ-1300 מגוואט\שעה( אשר יחליפו את 

יחידות הייצור הפחמיות 1-4 שנמצאות באתר.

בנוסף, במסגרת הרחבת הביקושים לחשמל ומעבר משק החשמל לדלקים נקיים, מקימה 
נתג"ז חיבור לתחנות כוח חדשות. במקביל, ממשיכה החברה להרחיב את מערכת ההולכה 
הארצית לצורך הגדלת כושר ההולכה במערכת והבטחת המענה לביקושים העתידיים. 
בדרום, השלימה נתג"ז בשנת 2021 את הכפלת מקטע קריית גת - אשל הנשיא, וכן נמצאת 
בשלבי הקמה של הכפלת מקטע אשל הנשיא - רמת חובב. בצפון, החלה נתג"ז את הכפלת 
המקטע מדור לחגית, ופרויקט קליטת הגז הטבעי ממאגרי כריש ותנין נמצא בשלבי סיום. כמו 
כן, במסגרת הרחבת הייצוא למצרים החלה נתג"ז בהקמה של פרויקט אשדוד – אשקלון, 
קו ימי באורך של כ- 46 ק"מ שיאפשר את הגדלת היצוא למצרים ויוסיף יתירות במערכת 

ההולכה למשק המקומי.
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רשת החלוקה- תכנית ההאצה לפרישת הרשת - פעימה ג'  ה.

בסוף חודש מאי 2021 פורסם קול קורא למתן מענקים לחיבור צרכנים לרשת החלוקה. 
ש"ח מיליון במסגרת הקול הקורא זכו שלוש חברות החלוקה במענקים בסך של כ- 99

להקמת 11 מקטעי חלוקה באורך כולל של 145 ק"מ. התכנית שמה דגש על פרישת רשת 
החלוקה לאזורי פריפריה לתועלת התעשייה וצרכנים מוסדיים כגון בתי חולים ובסיסי צה"ל.

חברת "מרימון" זכתה במענקים בסך של 59 מיליון ש"ח להקמת 5 מקטעים באורך של  • 
92 ק"מ. במסגרת מענקים אלה, יחוברו לרשת החלוקה צרכנים ואזורי תעשייה גדולים 

כמו אזור התעשייה בקרית שמונה ואזור התעשייה בתפן שבגליל המערבי.

חברת "סופר NG חדרה והעמקים" זכתה במענקים בסך של 37 מיליון ש"ח להקמת 5  • 
מקטעים באורך של 51 ק"מ באזור עמק המעיינות, נתניה-צפון, בית ליד, עפולה ורמת 

דוד.

חברת "רותם גז טבעי" זכתה במענקים בסך של 2 מיליון ש"ח להקמת מקטע באורך  • 
של כ-2 ק"מ לחיבור בית החולים שערי צדק בירושלים.
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רשת החלוקה - צרכנים ביתיים ו .

במהלך השנה פרסמה רשות הגז הטבעי אסדרה מקיפה לחיבור צרכנים ביתיים חדשים לגז טבעי .
האסדרה נבנתה באופן תחרותי, תוך שימת דגש על מנגנונים להגנת הצרכן הביתי. במסג רת
זו גיבשה רשות הגז הטבעי רשימה של משווקי גז טבעי אשר חתמו על אמנת שירות לצרכן.

האסדרה אפשרה את חיבורם של מאות בתי אב לגז טבעי בשכונת הפארק באופקים 
במהלך שנת 2021. בשנים הקרובות צפוי המשך חיבורים של בתי אב בחלק מהשכונות 

באופקים ובבאר שבע וייתכן שביישובים נוספים ברחבי הארץ.

  מיני-גנרציה.ז 
יצרני המיני-גנרציה )הספק מותקן של עד 16 מגהוואט( הם שחקני מפתח בהמשך פיתוח 
רשת החלוקה. במהלך השנה פעלה הרשות להסרת חסמים וליצירת וודאות רגולטורית, 
על מנת להקל על חיבור מתקנים אלה לרשת. במסגרת זו פורסמה הבהרה בנוגע להגדרת 
צרכן גז טבעי במנותק מהזכויות בקרקע. כך יתאפשר ליזמי מיני-גנרציה להקים מתקנים 

גם בחצרות מפעלים, בתי חולים, בתי מלון וכדומה.

 "שגרת קורונה"ח. 
במהלך רוב שנת 2021, מגפת הקורונה השפיעה באופן מתון  על משק הגז הטבעי הישראלי. 
עם זאת בראשית השנה, בינואר ובפברואר, פחתה הפעילות במשק עקב סגר, והשימוש 
בגז טבעי במשק המקומי היה קטן ב-14% וב-8%, בהתאמה, לעומת ינואר ופברואר 2020. 
מנגד, בהמשך שנת 2021 ובמיוחד בחציון השני שלה, הצריכה המקומית הייתה גבוהה 
משמעותית מרמתה בשנת 2019, וכן מרמתה בשנת 2020. זאת למעט בחודש ספטמבר, 
שבו התפרץ הגל הרביעי במקביל לחגי תשרי. בחודש זה הצריכה הייתה גבוהה אך במעט 

מרמתה בשנת 2019, ונמוכה מזו של שנת 2020.

משרד האנרגיה פעל מול השחקנים השונים במשק הגז הטבעי, החל בספקי הגז הטבעי, 
וכלה בבעלי רישיונות ההולכה והחלוקה, על מנת להביא להקפדה יתירה בהתנהלות בצל 
הקורונה. זאת באמצעות קביעת נהלים בנושאים כגון שירותים חיוניים, רציפות תפקודית, 
הנחיית החברות בנושא מיגון חדרי הבקרה, הפרדת משמרות )קפסולה(, רכישת וחלוקת 

ציוד מיגון, ועוד. 

פעילות זאת, לצד הטמעת עקרונות והנחיות לחיים לצד הקורונה והיערכות לגלי ההתפרצות 
הבאים, הביאו לכך שמשק הגז הטבעי המשיך לספק גז טבעי על פי הדרישה.
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משק הגז הטבעי כחלק ממשק האנרגיהחלק שלישי



א. מדיניות משרד האנרגיה
סקירה זו נכתבת, בשים לב למגמות במשק האנרגיה, ולאסטרטגית משרד האנרגיה כפי שבאה 
לידי ביטוי במסמך 'מפת הדרכים ל-2050'. אחת המגמות העולמיות המשמעותיות ביותר 
שמלוות את משק האנרגיה בשנים האחרונות היא משבר האקלים במסגרתו התחזית למזג 
אוויר קיצוני אשר צפוי לשבש את שגרת חיינו. ההתמודדות עם משבר האקלים מכתיבה סדר 
יום עולמי חדש במדיניות האנרגיה הגלובלית ובמחויבותה להפחתת פליטות גזי החממה. כך, 
ממשלות ברחבי העולם קובעות יעדים במטרה לשלב מקורות אנרגיה ברי קיימא וטכנולוגיות 

שונות כדי לאפשר שימוש יעיל במערכות אנרגיה והפחתת פליטות גזי החממה.

מגמה זו מתחזקת אל מול הירידה המהירה בעלויות האנרגיה המתחדשת, שיפור היעילות 
באנרגיה, חשמול נרחב, טכנולוגיות "חכמות" יותר ויותר ופריצות דרך טכנולוגיות אשר 
מניעים יחד את השינוי ומובילים לעתיד של אנרגיה ברת קיימא בהישג יד. ניתן לסווג מגמות 
אלה לשלוש מגמות עיקריות- הפחתת פליטות גזי חממה ומעבר לאנרגיה מתחדשת, ביזור 
ייצור החשמל, דיגיטליזציה וטכנולוגיה. מגמות אלה משפיעות גם על משק הגז הטבעי, אשר 
הפך בעשורים האחרונים לפתרון נקי יותר לייצור חשמל, כמו גם מקור אנרגיה חשוב במגזר 
התעשייתי והביתי עקב המגבלות הטכנולוגיות והכלכליות אשר אינן מאפשרות התבססות 
על אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד. הגז הטבעי ומערכות ההולכה והחלוקה צפויים 

לשחק תפקיד מרכזי בשמירת אמינות האספקה וכמערכת חלופית למערכת החשמל.

ב. חסכון משקי כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי
על פי הערכת רשות הגז הטבעי, החיסכון המשקי בעלויות אנרגיה בשנים 2014-2021 הנובע 
משימוש בגז טבעי במקום בדלקים אחרים במשק האנרגיה, מוערך בכ-116 מיליארדי ₪. הערכה זו 
מתייחסת לחיסכון כלכלי בלבד ואינה מגלמת את התועלות הסביבתיות במעבר לגז טבעי 
אשר הינו דלק נקי יותר, וכן אינה כוללת את הכנסות המדינה ממיסוי. עיקר החיסכון הינו 
בסקטור החשמל ומוערך בכ-81 מיליארדי ₪ והיתרה בסך 35 מיליארד ₪ מקורה בחיסכון 
בסקטור התעשייה. מכלל חיסכון זה 64.8 מיליארד ₪ משויכים לשנת 2021 עקב מחירי 
הדלקים הגבוהים באופן חריג בעולם כולו בשנה זו, אל מול מחירי הגז  הטבעי היציבים 

בישראל.

תרשים 22: חיסכון במשק כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי )מיליוני ₪(. 

חישוב החיסכון הכלכלי נעשה על בסיס ההנחה שללא כניסת הגז הטבעי, היה צורך 
בהקמת תחנות כוח פחמיות חדשות D ו – E , וכן היה צורך בייצור משלים בסולר ובמזוט. 
החיסכון נובע מהפרשי מחירי דלקים בלבד ואינו לוקח בחשבון השקעות הוניות של הקמת 

תחנות כוח והסבות לגז טבעי.
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פעילות רשות הגז הטבעי  חלק רביעי
בשנת 2021



א. אגף כלכלה ואסטרטגיה

נושאים מרכזיים אותם קידם אגף כלכלה ואסטרטגיה בשנת 2021:

• פיתוח אסדרת הייצוא דרך צינור ההולכה הצפוני לירדן: במאי 2017 אושר על ידי מנהל 
הרשות הסכם העוסק בהקמת צינור לייצוא בין תל קשיש לבין מעבר שייח חוסיין, 
 NBL Jordan Marketing צפונית לבית שאן. התשלום על הצינור התחלק בין נתג"ז לבין
Limited . בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 2/2014 נקבע כי ככל ויצטרף 
לקו ייצוא צרכן נוסף, יקבע מנהל רשות הגז הטבעי מה העלות המשויכת ליצואן 
הנוסף מתוך כלל עלות הקמת המקטע. עקב הביקושים הגוברים לייצוא, בעיקר מצד 
מצרים, והמקום המוגבל במערכת ההולכה לייצוא, פנו יצואניות הגז בבקשה להצטרף 
לצינור הייצוא למצרים. הדבר הצריך פיתוח אסדרה רגולטורית מורכבת ומהירה, אשר 

התפרסמה בדצמבר 2021.

הגדלת כמות גז הטבעי המיוצאת למצרים, שהחלה בפועל ב- 1.3.2022, מבוצעת 
הלכה למעשה דרך מערכת ההולכה הירדנית: הגז הטבעי מגיע מהמאגרים לנקודת 
החיבור בין מערכת ההולכה הישראלית לזאת הירדנית בסמוך לבית שאן. משם זורם 
הגז הטבעי לעקבה ובסופו של דבר אל מערכת ההולכה המצרית. יש לציין כי הגז 
הטבעי זורם בנתיב זה בשעות ובימים בהם ישנה קיבולת פנויה במערכת ההולכה 
הישראלית וביקושים נמוכים במשק המקומי, כך שההולכה בנתיב זה אינה מתחרה 

בצריכת השוק המקומי.

הייצוא דרך הנתיב צפוי לעמוד כ-BCM 2 בשנת 2022, במסגרת מכסות הייצוא שאושרו 
בממשלה ואישורי הייצוא שניתנו על ידי הממונה על ענייני הנפט. ייצוא גז טבעי נוסף 
בהיקף כה נרחב צפוי להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים ומתמלוגים. כן צפוי היצוא 

הנוסף להביא לגידול בהכנסות נתג"ז, באמצעות תעריף ההולכה. 

פיתוח מודל לתחזיות גידול בתחבורה חשמלית: האגף, בהתייעצות ובשיתוף רשות 
החשמל וגורמים נוספים, הוביל תהליך בינמשרדי לבניית תחזיות מפורטות לביקוש 
לחשמל בענף התחבורה בעשרות השנים הקרובות, זאת על מנת להיערך להשלכות 
של ביקוש זה על החלטות המדיניות הרלבנטיות במשק הגז הטבעי. עבודה זו הייתה 
צעד ראשון בבהערכת ההשלכות של תחום זה על משק החשמל בפרט והאנרגיה בכלל.

פיתוח תחום חלוקת הגז הטבעי למגזר הביתי: האגף פעל לבניית מודל תחרותי ויעיל 
עבור הצרכנים הביתיים של הגז הטבעי. המודל מאפשר תחרות מקסימלית, ניידות 

מהירה בין משווקי הגז הטבעי השונים, יעילות וחיסכון כלכלי.
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ב. אגף אסדרה

נושאים מרכזיים אותם קידם אגף אסדרה בשנת 2021:

• פיקוח על עמידה בלוחות זמנים: לצורך מעקב אחר עמידת החברות בלוחות הזמנים 
לחיבור צרכנים, בוצע תהליך מעמיק ונרחב שבחן כל אחת מחברות החלוקה באשר 
לעמידתן בלוחות הזמנים לחיבור צרכנים לרשת החלוקה. במסגרת זו נבחנו בקשות 
החברות לדחיית מועדים לחיבור צרכנים על ידי גורמי המקצוע ברשות וההחלטות 
הועברו לידי החברות. רשות הגז הטבעי תמשיך בתהליכי האסדרה הנדרשים לטובת 

אכיפת לוחות הזמנים הקבועים ברישיון חברות החלוקה במהלך השנה הקרובה.

• פעימה ג': אגף אסדרה הוביל את פעימה ג' של תכנית ההאצה לפרישת רשת החלוקה, 
המתוארת בסעיף ה' של החלק השני לסקירה זו.

ג. אגף הנדסה

נושאים מרכזיים אותם קידם אגף הנדסה בשנת 2021:

• אישור מפרטים הנדסיים: במהלך השנה ערך האגף בדיקה, עדכון ומתן אישורים 
למפרטים הנדסיים, היתרי הקמה ואישורי הזרמת גז טבעי במתקנים של בעלי הרשיונות. 
אגף הנדסה יחד עם מנהל הרשות העניק  42 אישורי תכנון לצורך הקמת תשתיות גז 
טבעי, ו-30 אישורים להזרמה ראשונה של גז טבעי. זאת לפי דרישות סעיף 24 בחוק 

משק הגז הטבעי, סעיף 4 בחוק הגז )בטיחות ורישוי( ורישיונות החברות.

• פעילות לשמירה על הבטיחות במתקני הגז הטבעי: אגף הנדסה ערך סיורי שטח, עסק 
באישור פעולות מיוחדות ותכניות, בתיאום פרויקטים בשלבי הקמה ותפעול, בפעילות 

אכיפה לבחינת עמידה בתנאי הרישיונות והשתתף בתרגילי שעת חירום.

• אסדרת הצריכה הביתית של גז טבעי: האגף היה שותף בהכנת תזכיר החוק בנושא 
ויצירת תקן ישראלי לחיבור גז טבעי במבנים )בשיתוף מכון התקנים( וכן בהכנת עלון 
מידע לצרכן הביתי בנושא שימוש בטיחותי בגז טבעי, בשיתוף אגף כלכלה ברשות 

ואגף הדוברות במשרד.

• קידום תהליך אסדרת העוסקים בגז טבעי: קידום והכנת האסדרה של רישוי, הסמכת 
והכשרת העוסקים בגז טבעי, בשיתוף עם הלשכה המשפטית של הרשות. זאת ע"י 
הכנות לקראת אישור תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גז טבעי(.
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ד. אגף תכנון

נושאים מרכזיים אותם קידם אגף תכנון בשנת 2021:

• אגף תכנון נתן 58 אישורים  כי תכניות העבודה של רשת החלוקה עומדות בצו הבטיחות, 
מסמכי מקרקעין ומסמכי עדות לתכניות בטרם הגזה.

• האגף יצר 21 מפות של תשתיות הגז הטבעי עבור יחידות המשרד השונות, בהתאם 
לצרכיהן.

• עדכון שוטף של בסיס הנתונים הגיאוגרפי באמצעות שדרוג, עדכון ויצירת שכבות מידע 
חדשות.

• פישוט האסדרה בהיבטי תכנון לפרישת רשת החלוקה ולחיבור צרכנים הסמוכים לרשת.

ה. אגף היערכות לחירום

נושאים מרכזיים אותם קידם אגף היערכות לחירום בשנת 2021:

• ביקורות למפעל חיוני ותוכנית מענה: רשות הגז הטבעי מוגדרת כרשות ייעודית לגז 
טבעי בשעת חירום. ככזאת, עליה להכין את משק הגז הטבעי למצבי החירום השונים. 
אגף היערכות לחירום ביצע ביקורות למפעלים חיוניים, שבדקו את מוכנות המפעלים 
לשעת חירום. בין היתר, הביקורות בוחנות את כמות כוח האדם המרותק, יתירות 
וגיבויים, תקשורת, חומרים נדרשים, חלקי חילוף, כלי רכב נדרשים, נהלים, מיגון, תרגילים 
וחבירה לכוחות ההצלה. במסגרת הביקורת ודיוני בקרה נוספים, נבחנה תכנית המענה 

שפורסמה בשנת 2018.

• הדרכות ותרגילים: השנה השתתפה רשות הגז הטבעי בתרגיל לאומי נקודת מפנה 
2021, בו תרגלה את עבודת מטה החירום והפעלת צוות במרכז ההפעלה. התרגיל 
השנה עסק באיום מלחמתי. כמו כן התקיימה הדרכה ושמירת כשירות למטה החירום 

של הרשות ולצוות מכלול ההפעלה.
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שכלול השוק
כיום, מרבית הצרכנים רוכשים את הגז הטבעי באופן ישיר מספקי הגז הטבעי. סחר משני 
בין צרכני הגז הטבעי לבין עצמם קיים, אך במתכונתו הנוכחית הוא מצומצם יחסית 
ועומד על 8%-5% מהיקף הצריכה במשק המקומי )כתלות בשנה ובשיטת האמדן(. לשם 
ההשוואה, היקף הסחר שמתבצע בבורסות הגז הטבעי השונות באירופה עומד על כ-20%

30% מהיקף כלל הסחר בגז טבעי ביבשת. שכלול הסחר המשני בגז טבעי יתרום להגברת 
התחרות והשקיפות במשק הגז הטבעי בישראל ויאפשר ניצול מיטבי של משאבי הגז 
הטבעי, ויסייע באיזון בין הביקוש וההיצע של גז טבעי בצורה מהירה, יעילה, ונכונה למשק. 
בנוסף, פלטפורמת מקוונת לסחר משני בגז טבעי תספק מידע שוטף אודות מחירים ויצירת 

מדד מחירים מקומי מתעדכן באופן קבוע.

על מנת למקסם את הפוטנציאל הגלום בשוק הסחר המשני, יש לאפשר לו להיות משוכלל, 
יעיל, תחרותי ורב משתתפים ככל הניתן. לכן, בשנים הקרובות, במקביל להתפתחותו 
והתבססותו של משק הגז הטבעי בישראל, מתעתדת רשות הגז הטבעי לפעול לקידומו 

ולאסדרתו.

המשך פיתוח רשת החלוקה
אחד מהאתגרים של רשות הגז הטבעי במקטע החלוקה היא בחינת מבנה התעריפים. 
התעריפים שנקבעו בתנאי הרישיון אינם מבטיחים תמיד את הכדאיות של פיתוח מערכת 
החלוקה וכך קורה שהלו"ז בחלק מפרישת רשת החלוקה לצרכנים פוטנציאלים מתעכב 
ארוכות, וחלק מפרישת הרשת מקודם רק באמצעות מענקים ממשלתיים. עדכון התעריפים, 
זאת בהתאם לסמכות שניתנה לרשות במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, 

תאפשר תמרוץ הקמת מערכת החלוקה והאצת לוחות הזמנים.

בחינת אפשרויות לאחסון גז טבעי
אחסון גז טבעי מהווה חלק חיוני בשווקי האנרגיה ברחבי העולם לצרכי תפעול שוטף, 
סחר, וכעתודה אסטרטגית משקית. פרויקטים של אחסון גז טבעי דורשים השקעה כספית 
גבוהה מאוד אך תורמים לקיום משק מפותח ובטוח באמצעות מתן גיבוי אנרגטי בעת 
מחסור, איזון תנודות הצריכה היומיות והעונתיות ועוד. משק האנרגיה הישראלי ייחודי 
במגוון תסריטי החירום האפשריים בו, ואינם קיימים באירופה וארה"ב, בתנודתיות צריכה 
יומית גבוהה וברצון להטמיע אנרגיות מתחדשות בצורה מוגברת. כל אלו מחייבים היערכות 

מתאימה לגיבוי אנרגטי, אשר אחסון גז טבעי בהיקף משמעותי יכול לתת לו מענה.

חשיבותם של מתקני אחסון בישראל מתבססת בעיקרה על הצורך האסטרטגי של משק 
האנרגיה ברציפות תפקודית. נכון להיום, אין גיבוי לאספקת הגז הטבעי או מקורות אספקת 
גז טבעי ממדינות שכנות. כמו כן, מרבית כמות הגז הטבעי מגיעה מצפון הארץ כאשר 

צריכת מרבית הגז הטבעי נדרשת במרכז ודרום הארץ.

לכן, יש לבחון אפשרות להקמת מתקן אחסון גז טבעי בדרום הארץ, אשר יאפשר מתן 
מענה בשעת חירום בכלל, או בעת אי אספקה מהצפון בפרט. כמו כן, ייתכן ומתקן כזה 

יתמוך במערכת ההולכה בדרום באמצעות איזון לחצים. 
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גיבוש אסטרטגיה בתחום המימן
לאור המגמה העולמית לצמצם פליטות גזי חממה, עולה הצורך במציאת מקורות אנרגיה 
חלופיים שיחליפו את הדלקים הפוסיליים ויצמצמו את פליטות גזי החממה. בצד זאת, 
השימוש הגובר באנרגיות מתחדשות, שאספקתן אינה סדירה, מחייב מציאת פתרונות 
אגירת אנרגיה לטווח הארוך ובכמות גדולה. מדינות רבות רואות בגז המימן את החתיכה 
החסרה בפאזל, הן כדלק חלופי והן ככלי אגירה, ומשקיעות משאבים רבים בפיתוח משק 

מימן מאופס פליטות בשטחן.

המימן הינו היסוד הכימי הנפוץ ביקום, קל במיוחד ודליק. עם זאת, בשל הראקטיביות 
הגבוהה שלו, המימן איננו נפוץ בצורתו הטהורה ועל פי רוב הוא משולב ברכיבים אחרים. 
כך למשל, מולקולות המימן מהוות מרכיב מרכזי במים )יחד עם חמצן(, וגם בגז המתאן 
שהנו הרכיב העיקרי בגז הטבעי. יתרונו המרכזי של המימן הוא בכך שבזמן השימוש בו )בין 
אם בצורה של שריפה או בצורה של הפקת חשמל בתאי דלק( לא נפלטים כלל מזהמים 

או גזי חממה, ותוצר הלוואי היחיד של התהליך הוא מים.

למשק המימן ממשקים רבים עם משק הגז הטבעי, שכן גז טבעי הוא חומר גלם אפשרי 
לייצור מימן )כיום כ-75% מהמימן בעולם מיוצר מגז טבעי( וסביר כי בחלק מהסקטורים 
מימן יחליף את הגז הטבעי כמקור אנרגיה. כיום, מדינות רבות בעולם בוחנות מהילה של 
גז טבעי במימן במערכות ההולכה והחלוקה, כאשר אחת האפשרויות להולכת מימן מיצרן 

לצרכן היא דרך מערכת צינורות מקבילה או מוסבת ממערכת הגז הטבעי.

לאור ממשקים אלו, רשות הגז הטבעי עורכת בחינה אסטרטגית של המשמעויות השונות 
של ההתפתחויות במשק המימן בעולם ובישראל והשלכותיהם על משק האנרגיה והגז 

הטבעי בישראל ומתכוונת לפרסם את מדיניותה והמלצותיה בשנה הקרובה.
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