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 מיקומים אפשריים להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל -שיתוף ציבור 
 
 
 

 מבוא .1

מסמך זה נכתב במטרה לשתף את הציבור לגבי החלופות המוצעות על ידי משרד האנרגיה באשר למיקום הקמת 

 מתקן ימי להנזלת גז טבעי, וזאת כחלק ממטרת המשרד לבחון ולפתח את תחום יצוא הגז הטבעי מישראל. 

באמצעות תוואי קיים המסמך פותח ברקע על תחום הגז הטבעי בישראל, סוקר את אפשרויות הייצוא מישראל 

המסמך מפרט  ,ופוטנציאל עתידי, הן לייצוא גז בצנרת והן לייצוא גז נוזלי באמצעות מתקנים ייעודיים. בהמשך

אודות האפשרות להקמת מתקן הנזלה ימי בשטח המים הכלכליים הישראליים ומציג אפשרויות למיקומים 

 רד להגנת הסביבה ומשרד הביטחון.היוועצות עם המשיקומים נקבעו לאחר שונים למתקנים. המ

אופן פיתוח מאגרי הגז בישראל נעשה כך שגופים וחברות פרטיות מקבלות את האישור לחפש גז ונפט ובמידה 

תנין. החברות הן -ונמצא הגז החברות הן אלו אשר מפתחות את מאגרי הגז, כך נעשה במאגרי תמר, לוויתן וכריש

. באותו םעל חוזה אספקת גז לשוק הישראלי ולשווקים הבינלאומיי אף אלו אשר משווקות את הגז וחותמות

באחד מהמיקומים המוצעים יתבצע על ידי בעלי זכויות הנפט וזאת לאחר שיקבלו  FLNGהאופן אף הקמת מתקן 

 את כלל האישורים הנדרשים. 

 רקע .2

ליים הישראליים תגליות מול חופי ישראל, ומאז התגלו במים הכלכ Bנתגלו מאגרי הגז נעה ומרי  1999בשנת 

גדולות נוספות כדוגמת תמר, לוויתן, כריש ותנין, אשר הובילו למהפכה בתחום הגז הטבעי. ההפקה המסחרית 

המיסוי  של גדלה לאורך השנים, הוקמו ועדות ממשלתיות, התקבלו החלטות ממשלה, בוצעה התאמת הרגולציה

ל מקטינים את התלות במקורות אנרגיה חיצוניים, ובעלי והחקיקה בתחום ועוד. שדות הגז הטבעי שהתגלו בישרא

פוטנציאל משמעותי שניתן למנף בהיבטים כלכליים וגיאופוליטיים. שדות הגז הללו מאפשרים יצוא של הגז 

הטבעי, לצד הבטחת צרכי המשק המקומי. אפשרות הייצוא של גז טבעי מישראל היא סוגיה העולה לעיתים 

דשות לשקול כניסה לפעילות בישראל או כאשר אלו בוחנות האם להשתתף בהליכים תכופות בבואן של חברות ח
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התחרותיים. המפתחות להצלחה בייצוא של גז טבעי הינם מחיר תחרותי, אפשרויות הקמה ושימוש בתשתיות 

 נדרשות ומשך הזמן עד לתחילת הייצוא בפועל. 

 צנרת האפשרויות הקיימות לייצוא גז טבעי מישראל באמצעות .3

בהיקף מצומצם, הינה  ,ונההראש. כיום באמצעות מספר תשתיות צנרת מתבצעמישראל יצוא הגז הטבעי 

ללא חיבור המשך אל מערכת  ,אל מפעלי ים המלח הירדנים תדרום ים המלח המתחבראזור ב צנרתבאמצעות 

בצד הירדני  תבאזור בית שאן, המתחבר צנרתדרך צוא לירדן יי, השנייההצינור הפן ערבי. או אל הירדנית  הההולכ

שלישית לייצוא גז טבעי היא דרך הצינור הימי אפשרות ההצינור הפן ערבי. האל אל מערכת ההולכה הירדנית ו

EMG וחיבורה למערכת ההולכה המצרית עריש במצרים-מאשקלון ועד אל . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האנרגיה(: אפשרויות היצוא מישראל )משרד 1איור 

  עתידיות מישראלצוא יאפשרויות י .4

 ניתן לחלק את אפשרויות הייצוא העתידיות מישראל לשתי קטגוריות עיקריות: 

 ייצוא גז טבעי באמצעות צנרת .א
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 (. FLNGמתקן ימי צף )או  מתקן ימי מקובע, ( באמצעות מתקן הנזלה יבשתיLNGייצוא גז טבעי מונזל ) .ב

יצוא באמצעות צנרת מאפשר יצוא ארוך טווח בתוואי מוגדר ומוגבל ליעד מסוים, אשר ממנו ניתן להוביל את הגז 

ליעדים נוספים בחיבורים לצנרת מקומית או אזורית, או להנזיל את הגז הטבעי במתקני הנזלה ולשנע אותו 

 לשווקי המשך. 

המכירה, הגדלת מספר לקוחות קצה, וגמישות באופן לעומת זאת, יצוא גז טבעי מונזל מאפשר גמישות ביעדי 

 ההתקשרות בחוזים ארוכי טווח או קצרי טווח. 

 

 ייצוא באמצעות צנרת  .4.1

חלופות ייצוא באמצעות צנרת, ברמות שונות של בשלות. בין חלופות אלה, ניתן למצוא מספר  כיום מקודמות

הקמת צנרת ימית לקפריסין, הגדלת , הקמת צנרת יבשתית או ימית למצרים, EastMed-את פרויקט ה

 היקפי ייצוא הגז הטבעי בתשתיות הקיימות. להלן פירוט חלק מהאפשרויות האלו. 

 10-20בהיקף של שיאפשר יצוא של גז טבעי  ק"מ, 2,000-ימי באורך של כינור הינו צ  EastMed-פרויקט ה

BCM  יאפשרהפרויקט  ,ככלל .במים הכלכליים של ישראל וקפריסין לאירופה יםהמצויבשנה ממאגרים 

המדינות המקדמות את הפרויקט הן ישראל, יוון, אגן הים התיכון למערכת יצוא אחת. מזרח לחבר את 

קפריסין ואיטליה, כאשר לאחרונה נחתם הסכם בין ישראל, יוון וקפריסין למתן תמיכה ומעטפת רגולטורית 

, IGI Poseidon SAחברת  ל ידיההיתכנות הכלכלית והפיזית של הפרויקט מתבצעת ע תבחינלפרויקט. 

  האיחוד האירופי. חלקי שלבמימון בתמיכה ו

אפשרות נוספת היא הקמת צנרת יבשתית שתתחבר לצנרת במצרים באזור כרם שלום, שם קיים תוואי 

אפשרות נוספת היא הגדלת היקפי  בנאות חובב. PRMSמתחנת  ניצנהמתוכנן בתמ"א מאושרת, או באזור 

, וזאת לאור העובדה כי התשתית אשר קיימת כבר בשטח צפויה באמצעות הצנרת הקיימת לירדן ייצואה

 להיות מנוצלת רק בחלקה, על סמך הסכמי הייצוא החתומים כיום. 

  LNGשל גז טבעי נוזלי יצוא  .4.2

 . בישראל או ימי יבשתיזו אפשרית על ידי הקמה של מתקן הנזלה  יצואחלופת 

מבחינת אפשרויות גישה, בעבר נשקלו יבשתי. חלופות אלו מתקן הנזלה למיקום חלופות  מספרקיימות 

משך ההקמה וחסמים אפשריים. אולם, נכון בחינה סטטוטורית, הערכת בטיחות ומיקום להקמת מזח וכן 

ועלויות  ך הקמה ארוך מאודמשלהיום, הקמת מתקן יבשתי אינה מקודמת בשל חסרונות בולטים כדוגמת 

 גבוהות. 

מאפשר הנזלה של הגז וייצואו משם ישירות אל  ( PLNGאו  FLNG) צףימי מקובע או  טבעי גז הנזלת מתקן

 באזורים מרוחקים שדות גז טבעימעל הנזלה ימיים הממוקמים  תקנישווקים עולמיים. בעולם קיימים מ

אשר הנזלה ימיים מתקני , וכן לייצואהמיועד של הגז  טיפול והנזלה, בהם מתבצע תשתיותללא  מהיבשה

. יצוא, המקבלים גז מטופל ומנזילים אותו לטובת בקרבת החוף , הממוקמיםמשמשים כמתקני הנזלה בלבד

. נבדלים זה מזה בגודלם, ביכולתם להנזיל גז מטופל וביכולת האחסון הקיימת בהםהנזלה ימיים מתקני 

בכך הוכפלו מספר הפרויקטים בעולם , והנזלהחדשים של  ימיים פרויקטים, החלו לפעול שני 2019בשנת 

בשנתיים ( FIDשלב החלטת השקעה סופית )הגיעו להנזלה ימיים שלושה פרויקטים של לארבעה. בנוסף לכך, 
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אטרקטיביים, וניתן לם הפכו אותיחסית של מתקני ההנזלה הימיים העלות הנמוכה נראה כי האחרונות. 

 רויקטים נוספים יתוכננו במהלך השנים הבאות.פלהעריך כי 

 ההנזלה ימיים הקיימים לשלוש קבוצות:  מתקניניתן לחלק את 

 1.5של עד הנזלה בהיקף  )הנזלה בלבד( מתקן קטן BCM עד  בשנה(1 MTPA  כדוגמת ,)מיליון טון בשנה

 0.5בהיקף של  2019תחילת פועל מ. המתקן במים רדודיםהמצוי בארגנטינה  Tango FLNG פרויקט

MTPA (0.7 BCM) . 

 1.5-4.5של הנזלה בהיקף  )הנזלה בלבד( מתקן בינוני BCM בשנה (1-3 MTPA) מוערכת הקמתו עלות ש

 2017באפריל לפעול שהחל  FLNG 1 Satuהפרויקט הראשון בעולם , כדוגמת USDמיליארד  1.5-בכ

מנזיל גז מטופל הבקמרון,  Kribi FLNG הילי פרויקטוכן  BCM (1.2 MTPA) 1.7 במלזיה בהיקף של

  . BCM (2.4 MTPA) 3.4 בהיקף של

 4.5 של בהיקף )טיפול והנזלה( מתקן גדול BCM  מעל(3 MTPA ) כולל טיפול ועיבוד והנזלת הגז הומעלה

באוסטרליה שהחל  Preludeפרויקט , כדוגמת מיליארד $ 3.5-5-עלות הקמה המוערכת בכהטבעי, בעל 

גדול ה FLNG-ה פרויקט. מתקן  זה הינו (MTPA 3.6בשנה ) BCM 5 בהיקף של 2019לפעול בתחילת 

 . פועל  כיוםהוהמורכב 

 לצד הפרויקטים הקיימים, ישנם פרויקטים נוספים בשלבי הקמה במלזיה, מוזמביק, מאוריטניה ועוד. 

שנים, גמישות במכירה של  3-קצר יחסית, המוערך בכ הקמההם משך הנזלה ימיים היתרונות של פרוייקטי 

הגז אל מגוון שווקים בעולם ללא תלות גאוגרפית וגיאופוליטית, היתכנות רעיונית לשימוש של מספר גורמים 

 מסחריים שונים במתקן אחד. לצד זאת, יש לציין כי מדובר בטכנולוגיה חדשה יחסית בעולם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בישראלהנזלה ימי חלופות מיקום למתקן  .5

הינה בעלת היתכנות גבוהה ועל הנזלה ימי לאור המפורט במסמך זה, נראה כי האפשרות לייצוא באמצעות מתקן 

כן נערך המשרד להכנת תשתית רגולטורית לפעילות זו. כאמור, מטרת מסמך זה היא לשתף את הציבור בנוגע 

 Interfax Energyולם, מקור: בע FLNGמפת פרויקטים  :2 איור
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מסומנים שלושה מתחמים  3. באיור הנזלה ימייםלמתחמים המוצעים על ידי משרד האנרגיה להקמת מתקני 

ם הנחו את המשרד בבואו לקבוע מתחמים אלו, ובהם . מספר שיקוליהנזלה ימיפוטנציאליים להקמת מתקן 

 איחוד תשתיות, יציבות קרקע, רגישות סביבתית נמוכה, וכן שיקולים כלכליים וביטחוניים.

 תשתיות איחודשיקול 

לאיחוד תשתיות ישנה משמעות חיובית של חתימה נמוכה בפני השטח ובהשפעה פחותה על הסביבה הימית, 

 3קיימים בישראל ם. ראוי להצמיד את מתקן ההנזלה למתקן ימי קיים. כיום ושמירה על שטחים הפתוחי

 מתחמים ימיים בהם הוקמו, או מתוכננים מתקני הפקת גז טבעי.

"מ ק 75-כ" כריש" שדה מעל( FPSO) הצפה ההפקה מערכת מוקמתלהיות  עתידה בוצפוני  מתחם .1

 ;נהריה לחופי מערבית

מקו החוף במתחם הצפוני של תמ"א  מערבית"מ ק 10-כ, לוויתן אסדתממוקמת כיום  בו מרכזי מתחם .2

 ;ח' 37

   .אשדוד לחופי מערבית"מ ק 22 -כ, B ומריתמר  אסדותממוקמות כיום  בו דרומי מתחם .3

 ובטיחות לנראות הנוגעים שיקולים

מקו החוף וכיוון שמתקן זה אינו בעל משמעות  מכיוון שניתן מבחינה טכנית להרחיק את מתקן ההנזלה

אסטרטגית להמשך אספקת הגז למשק הישראלי ניתן להרחיקו מהחוף ולכן מומלץ להציב את  המתקן מעבר לקו 

האופק ונצפות המתקן מחופי ישראל. בנוסף, יש חשיבות להרחקת המתקן מסביבת החוף ונתיבי השיט מטעמי 

 בטיחות.

 הקרקע ותליציב הנוגעים שיקולים

שיקול נוסף אשר עמד בפני המשרד הינו מיקום המתקן ביחס למדרון היבשת. מדרון היבשת הינו קרקעית הים 

 100-המשתפלת ממדף היבשת הרדוד לכיוון המישור הבתיאלי העמוק. המדרון בישראל מתחיל מעומק של כ

מהאזורים המתונים יותר לעיגון עד לעומק של מאות מטרים. אזור זה מתאים פחות  3%-מטרים בשיפוע של כ

תשתיות. בהתאם לכך, לא מומלץ לקבע מתקן צף באזור זה על ידי מערכת עוגנים לעשרות שנים. לפיכך, מתקן 

 מתוכנן יידרש להיות מחוץ לתחום מדרון היבשת.

 שיקולים סביבתיים

קיימים אזורים המוכרים בהם בתי גידול רגישים. כיון שלכל מתקן קיימת השפעה מסוימת על הסביבה מומלץ 

לא להקים את מתקן ההנזלה במיקום בו קיימים בתי גידול רגישים. יחד עם זאת כיוון שהאזור מגודר כאזור 

 יבתי כתנאי לאישור המיקום.חדש לפיתוח, יידרש מקים המתקן להכין מסמך השפעה על הסביבה וסקר רקע סב

 כלכליים-טכנו שיקולים

מיקום מתקן הנזלה הימי בקרבת מתקני תשתית קיימים יקטין את עלות התשתיות הכרוכות בהקמת מתקן 

 ההנזלה וכך ישפר את כדאיותו הכלכלית של המתקן. 

משרד האנרגיה ממליץ כאמור לאחר בחינת שיקולי סביבה, הנדסה, גיאולוגיה המופיעים לעיל וכן שיקולי ביטחון, 

 .3על שלושת המתחמים המצוינים באיור 

 ";כרישהעתידה להיות ממוקמת בשטח חזקת " FPSO-מתחם צפוני בסמוך ל .1
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לתשתיות סמיכות ח' וב 37ממתחמי תמ"א ק"מ מערבית  20-קו החוף וכק"מ מערבית מ 30-מרכזי, כ חםמת .2

 הים; קרקעיתבהקיימות 

 .Bם דרומי בסמיכות לאסדות תמר ומרי חמת .3

 

 

 
 FLNG: מתחמים מוצעים למיקום 3איור 
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