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  מבוא

, אשר נמצא CH4 –בהם המרכיב העיקרי הוא מתאן תערובת של גזים הינו דלק פוסילי המורכב מגז טבעי 

 העלהפקת הגז הטבעי וצריכתו בעולם  שיעורבעשור האחרון, . בעולם בין שכבות סלע באזורים שונים

 25% - בשנה), ו BCM 1400 -מצריכת הגז העולמית הינה באירופה (כ 38%כאשר  ,30% -מ גבוה שיעורב

  :שני יתרונות מרכזייםשימוש בגז טבעי, ל 1.בשנה) BCM 850 -ממנה הינה בארה"ב (כ

 ממחיר הגז הטבעי. 2-3מחירי הדלקים הפוסיליים האחרים (מלבד פחם) גבוהים פי  –עלות  .1

  ר.כמו מזוט או סול הינו דלק נקי יותר בהשוואה לתזקיקי נפטהגז הטבעי  –סביבה איכות ה .2

ומבוססות ברובן על שני מאגרים  ,BCM 900 -עומדות על כ בישראל, עתודות הגז הטבעי 2013נכון לשנת 

הפקה החלה ממנו טרם  )BCM 535לוויתן (ו ;) המהווה את מקור גז העיקרי כיוםBCM 283ימיים: תמר (

שים מסחריים. שימוהמופק מהמאגרים עובר טיפול ראשוני אשר נועד להשמישו להטבעי הגז  .מסחרית

בעתיד , וק"מ 615 -ל 2014במערכת ההולכה, אשר אורכה צפוי להגיע בסוף שנת הגז  ובלמ לאחר מכן

   שונים.ה הארץ אחת מששת מערכות החלוקה המוקמות היום באזורייופץ לצרכני הקצה באמצעות הקרוב, 

יסוס הכלכלה הישראלית יוצרות אפשריות משמעותיות לבתגליות הגז הטבעי בישראל בשנים האחרונות, 

כך, הן בסקטור האנרגיה, הן בסקטור  על משאב זה, בצד מקורות אנרגיה אחרים שעדיין נדרשים למשק.

  התחבורה, הן בסקטור של משקי הבית, וכמובן גם בסקטור התעשיה, שהוא עיקר עניינו של מסמך זה. 

 קיימא-בר ופיתוח סביבה הלמינ, במשק הישראליכחלק ממאמצי הממשלה לעודד שימוש בגז הטבעי 

בנושא השימושים האפשריים של התעשייה בישראל בגז  מחקר 2013ביצע במהלך שנת  הכלכלה במשרד

, לצורך גיבוש מדיניות לאומית בנושא, על בסיס הערכת הפוטנציאל של שימושים אלו בתעשייה טבעי

  של שימושים בגז הטבעי:עיקריים בחן שני סוגים המחקר . בישראל

 לצורך הפקת חומרי גלם עבורהטבעי ניצול ההרכב הכימי של הגז  –כחומר זינה טבעי מוש בגז שי  .א

המחקר סקר את חומרי הגלם שניתן להפיק מגז טבעי, ואת האפשרויות לפתח  2 .התהליכיות התעשיות

  .על חומרי גלם אלו המבוססות תעשיות תהליכיות

בכדי להפיק אנרגיה תרמית הטבעי נרגטי של הגז ניצול הערך הא –לצרכי אנרגיה טבעי שימוש בגז   .ב

 למפעלי תעשייה, כתחליף לדלקים מבוססי נפט, כגון סולר ומזוט, בהם נעשה שימוש כיום.

 זהמסמך  .DHVבשיתוף עם חברת את המחקר עבור מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הובילה חב' פארטו, 

  . שבוצע מציג את ממצאי המחקר

                                                           

1
 Natural Gas information, IEA Statistics, 2011 
2

  נפרד.תהליך בומשרדי ממשלה נוספים חומרי הגלם שנבחנו במסגרת מסמך זה לא כוללים אמוניה, אשר נבחנה על ידי משרד הכלכלה  
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  תקציר מנהלים

, במסגרת מחקר שבוצע עבור השימושים האפשריים של התעשייה בישראל בגז טבעיזה בוחן את  מסמך

  קיימא במשרד הכלכלה. מחקר זה מתחלק לשני חלקים מרכזיים:- מנהל סביבה ופיתוח בר

 שימוש בגז כחומר זינה עבור תעשיות תהליכיות. .1

 שימוש בגז לצרכי אנרגיה. .2

  ממצאים אלו:מתוך קנות שעולות להלן יוצגו הממצאים העיקריים, והמס

3שימוש בגז טבעי כחומר זינה לתעשיות תהליכיות .1
   

תעשיות תהליכיות עושות שימוש במספר חומרי זינה אשר ניתן להפיקם מגז טבעי, כגון אתילן, פרופילן, 

  מתנול ואמוניה. ניתן לחלק את השיטות להפקת חומרים אלו מגז טבעי לשלוש קבוצות עיקריות:

הגז הטבעי מכיל חומרים שונים, וביניהם אחוזים משתנים של פחמימנים  -מהגז הטבעי  NGL'sהפרדת   .א

ר הם נמצאים בכמויות ולכן כאש ,). נוזלים אלו פוגמים באיכות הגזNGL's –נוזליים (נוזלי גז טבעי 

ש הנדרשים להובלת גז יב בכדי להביאו לסטנדרטים) Gas stripping( יש להפרידם מהגזמשמעותיות 

בצד עלותו של תהליך ההפרדה, ישנה תועלת מהחומרים המופרדים מהגז, כגון  במערכת ההולכה.

 שימוש באתאן, המצוי בגז הטבעי וממנו ניתן לייצר חומרי זינה שונים.

הגז , NGL'sבניגוד למקומות אחרים בעולם, כגון ארה"ב וקנדה, בהם מכיל הגז הטבעי ריכוז גבוה של 

בעל ריכוז  –, ובהתאמה 99% -הינו בעל ריכוז מתאן של כבישראל או עד כה הטבעי במאגרים שנמצ

NGL's לא מתבצעת הפרדה של  כךבשל  .נמוך מאדNGL's  מהגז הטבעי בישראל, מאחר והיא אינה

   .כדאית כלכלית כן אינהמתחייבת מהרגולציה, ו

הטבעי. ישנן מספר מתאן הינו החומר המרכזי המצוי בגז  –המרה ישירה של מתאן לאולפינים   .ב

טכנולוגיות המנסות לבצע המרה ישירה של המתאן לאולפינים באמצעות ריאקציה עם חמצן או 

, ומתקיימות בשלב זה רק כמתקני טכנולוגית מספקת בשלותברמת אינן  הן קטליזטור אחר, אך עד כה

מחירי הגז  הדגמה. בשלב זה אין היתכנות כלכלית ומסחרית לטכנולוגיות אלו גם במקומות בהם

 אין היתכנות ליישום טכנולוגיות אלו בישראל.מובן כי , ולכן מאלה שבישראל נמוכים משמעותית

ישנן מספר תהליכים מוכרים בתעשייה הפטרוכימית  –המרה עקיפה של גז טבעי לחומרי זינה שונים   .ג

ר אשר עושים . שני התהליכים הנפוצים ביות)syngas( סינטזההמבוססים על הפיכת הגז הטבעי לגז 

 :GTL - הינם ייצור מתנול וסינטזה שימוש בגז 

אלכוהול פשוט המשמש לייצור כימיקלים לתעשיות פלסטיק, צבעים וחומרי נפץ, וכן  –מתנול  •

כתוסף לדלקים שונים. תהליך ייצור המתנול מבוסס על טכנולוגיות מוכחות מסחרית ונפוצות 

מנהלת תחליפי נפט, בחן היתכנות להקמת מפעל , עבור DHV - בעולם. דו"ח של קבוצת פארטו ו

                                                           

3
 .DHVחלק זה של המחקר התבצע בשיתוף עם חברת  
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דולר לטון, וזאת  330 -כי ניתן להפיק מתנול בעלות של כמתנול בישראל לצרכי תחבורה ומצא 

כדי לעשות מגבוה עודו . עם זאת, מחיר זה $ לטון מתנול 400 -ביחס למחירי היבוא, הגבוהים מ

לפי תחשיב שבוצע יכיות, כגון אולפינים. שימוש במתנול לצורך ייצור חומרי זינה לתעשיות תהל

, נדרש מחיר גז טבעי )$ לטון 1000 - 800( חרותיכדי לייצר פרופילן במחיר תבמסגרת עבודה זו, ב

 6.5. זאת, לעומת המחיר הנוכחי של גז טבעי בישראל אשר נע בין MMBTU -$ ל 3.5שאינו עולה על 

 1נספח כמפורט בהשתנות בטווח זמן הקרוב (, כאשר מחיר זה אינו צפוי לMMBTU -$ ל 7.5 -ל

פיתוח טכנולוגי עתידי כרות כיום, ווחשוב לציין, כי הערכה זו הינה לפי הטכנולוגיות המ ).לעבודה

בתרחיש זה,  .עשוי להביא לשיפור בכדאיות הכלכלית של ייצור מתנול לטובת תעשיות תהליכיות

 יאל הגלום בפיתוחים טכנולוגיים אלו.קיומו של מתקן מתנול יכול לתרום למימוש הפוטנצ

• GTL –  דלק סינתטי המיוצר בטכנולוגייתFischer Tropsch ,כיום במספר מצומצם של  שמתבצע

מפיקים מגז טבעי  בתהליך זה גם בארה"ב. ן להתבצע, אך מתוכנברחבי העולם מדינות מתפתחות

 ן ופרופילן, בהתאם לאפיונם.דלק סינתטי לתחבורה, וכן תוצרים פטרוכימיים שונים, כגון אתיל

 -בישראל, אשר בוצעה במסגרת הדו"ח של קבוצת פארטו ו GTLבחינת התכנות של הקמת מתקן 

DHV  ,מצאה כי הכדאיות הגבוהה ביותר להקמת מתקנים אלו הינה בהכוונתם אשר הוזכר לעיל

). לעבודה זו 2לייצור דלקים לתחבורה, וייצור שולי בלבד של תוצרים פטרוכימיים (ראה נספח 

  .בישראל אתילן ופרופילןמהביקוש ל 10% -במקרה כזה יסופקו פחות מ

  מסקנות והמלצות

 תהליכיות מבוססות גז טבעי בישראללפיתוח תעשיות  ההיתכנות הכלכליתכי  המחקר מעלים ממצאי

נמצאה  , לאכךל המשךב. הן לאור מחיר הגז הטבעילאור הרכב הגז שנמצא עד כה בישראל, ו הן ,נמוכה

מעבר למנגנוני תסייע לקידום תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי, תמיכה אשר מדיניות קדם הצדקה ל

   , וזאת מן הנימוקים הבאים:התמיכות הקיימים כיום במשרד הכלכלה לעידוד כלל ענפי התעשיות במשק

 לא ניתן, טבעי גז מבוססת תהליכית תעשיה בייצור הישראלי המשק של מובהק יחסי יתרון בהיעדר •

 הגנריים התמיכה כלי כל על בנוסף, זו ספציפית היבתעשיועודפת  ייעודית תמיכה מדיניות להצדיק

  .היהתעשי ענפי לכל שוויוני באופן מוצעיםה

, באמצעות פיקוח או סבסוד של התערבות ממשלתית בשוק הגז הטבעישל ספציפית נקיטה במדיניות  •

 מהטעמים הבאים: וזאת רת עבודה זו, במסג אינה מומלצת מחירו לתעשייה

o מדיניות כזו עשויה לעוות ייצור. גורמי סבסוד דרך בתעשייה התערבות בשוק הגז מהווה תמיכה 

 . זו בדרך הנתמכת התעשייה של ההשקעות מדיניות לעיוות וםגרלו, במשק המקורות הקצאת את

o  סיכוני לנטרל כדירלוונטית של ריסון התנודות במחיר חומר הגלם, קרי הגז הטבעי, מדיניות 

 ממצאי , לפיברם. שוטפת ממשלתית לתמיכה תזקקאינה נשרווחית  היתעשי עבור השקעה

לא רק ריסון התנודות  מצריך, תוצרי תעשיה זו עבור תחרותית רמת מחירים שימור ,העבודה

 . קידהצשאותו לא ניתן ל, זו הלתעשי מתמשך של הגז הטבעי סבסודבמחיר הגז הטבעי אלא גם 
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o הטבעי שנמצא בסקירה הבין לאומית  הגז מקרה יחיד של התערבות ממשלתית בנושא מחיר

התעשיות מבוססות גז טבעי ( משקיים של ייצוב המשק-מאקרו םנובע משיקולי(טרינידד וטובגו), 

   .ניתן להסיק מכך לגבי הרלוונטיות של צעד זה לישראלולא , )התמ"גמ 40%מהוות 

בשוק הגז. ייעודית התערבות להימנע מהמומלצת כלפי התעשייה בישראל הינה  לאור זאת, המדיניות

לשקול עידוד של מו"פ להשקיע באופן יסודי ונרחב בהכשרות מקצועיות בכל הרמות, ומקום  במקביל, יש

לאפשר זיהוי מוקדם של פוטנציאל מנת  על גיה,קות לשוק הגז, בדומה לנעשה בנורבבנושא תעשיות המשי

  עשייה המבוססת גז טבעי.        מיחת תכלכלי לצ

 שימוש בגז לצרכי אנרגיה בתעשייה .2

מפעלי תעשייה שונים עושים שימוש בדלקים פוסיליים לצורך ייצור אנרגיה תרמית, כחלק מתהליכי 

מזוט, בהייצור שלהם. עד לכניסת הגז הטבעי למשק בישראל, רוב התעשייה עשתה שימוש בעיקר בסולר ו

מינות הגז הטבעי מאפשרת זכעת, טבעי. הגז לעומת ה 74.5% -יותר ביקרים אנרגיה מקורות שהינם 

למפעלים בעלי צריכת אנרגיה בהיקף משמעותי לבצע הסבה לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה חלופי, על 

   חסכון בעלויות האנרגיה. –היתרונות הישירים הנובעים מכך למפעל 

ים הענפ 25אותרו טבעי, גז שימוש בלהסבת מפעלי תעשייה ל כלכלי של הפוטנציאלהניתוח במסגרת ה

אשר צריכת האנרגיה שלהם מספיק מפעלים מופו הענפים אלו,  ךומת המובילים בצריכת האנרגיה שלהם.

, וחושב סך החסכון הפוטנציאלי למשק, להצדיק הסבה לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה בכדי גדולה

  .טבעי כמקור אנרגיה לצרכי מפעלים אלהשניתן לממש כתוצאה משימוש בגז 

, כתוצאה הישראלי בשנה למשק ₪ מיליארד 1.1 -כ תוצאות הניתוח מצביעות על חסכון פוטנציאלי של

, מתוארת 3בנספח  .ה על גז טבעי כמקור אנרגיה חלופיימהתבססות של צרכני האנרגיה הגדולים בתעשי

ים שנכללו בניתוח מתקני קוגנרציה על ידי המפעלאחת השיטות למימוש פוטנציאל זה באמצעות הקמת 

 להביא לחסכון משמעותי נוסף בהוצאות האנרגיה של המפעלים. האף עשוילעיל, כאשר שיטה זו 

  מסקנות והמלצות

ממצאי הניתוח הכלכלי מצביעים על תועלת משמעותית למשק מהסבת מפעלי תעשייה עתירי אנרגיה לגז 

. בכדי לממש תועלת פוטנציאלית זו, יש לקדם מדיניות המעודדת בכך, מלבד התועלת הסביבתית שטבעי

מפעלי תעשייה לעבור משימוש בדלקים מבוססי נפט לשימוש בגז טבעי. מדיניות זו צריכה לכלול שני 

  אלמנטים עיקריים:

מיפוי החסמים הקיימים לביצוע ההסבה של מפעלי תעשייה, בעיקר מבחינה  –הסרת חסמים   .א

ינת דרכים שונות להסרתם. אפשר שהסרת חסמים אלו, יתרמו הן להוזלת ההסבה, סטטוטורית, ובח

 והן לקיצור משך הזמן שאורכת ההסבה. 

₪, מיליון  2.5 -ל₪ לאור עלויות הסבת מפעלים לגז טבעי המוערכות בין מיליון  –תמיכה ייעודית   .ב

תמיכות נוגע להענקת מומלץ להמשיך במדיניות הקיימת של משרד הכלכלה בבהתאם לגודל המפעל, 

 לסבת מפעלים. ייעודיות 
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תהליכיתתעשייה כחומר זינה לגז טבעי שימוש ב -א'  חלק
4

  

  כללי

תוך מיפוי האפשרויות והתרחישים  ,את מגוון התעשיות התהליכיות המבוססות גז טבעיזה בוחן  חלק

זינה החומרי  תעשייתבהטכנולוגיות הקיימות  סקירה של הבחינה כוללת .בישראל כזולצמיחת תעשייה 

 ,בהינתן הרכב הגז בישראל ,בחינת הישימות של הטכנולוגיות הקיימות בישראלו טבעי, גז תהמבוסס

  והבשלות המסחרית של הטכנולוגיות השונות.

יוצגו הכימיקלים העיקריים שנסקרו במסגרת עבודה זו, שימושיהם,  חלק זה של המחקרבתחילת 

ים הרלוונטיים, ייסקרו הטכנולוגיות הרלוונטיות להמרה של גז טבעי ותכונותיהם. לאחר מיפוי השימוש

לאחר מכן, תוצג סקירת חו"ל  לכימיקלים האמורים, ותיבחן מידת הישימות של טכנולוגיות אלו בישראל.

, ומדיניותן כלפי תעשייה במדינות הנחשבות למובילות בתחוםמציתית לגבי התעשיות הרלוונטיות ת

 . מבוססת גז טבעי

 תכונות ושימושים – כימיקלים מרכזיים .1

כרקע לסקירת האפשרויות לפתח תעשייה תהליכית מבוססת גז טבעי בישראל, להלן תוצג סקירה של 

 הכימיקלים בהם נעשה שימוש בתעשיות אלו, וניתן להפיקם מגז טבעי:

. הפטרוכימיהמולקולה סימטרית המורכבת מפחמן ומימן, ובעלת חשיבות רבה לענף   -) C2H4אתילן ( 1.1

ומשמש כחומר מוצא לתרכובות  הפטרוכימית,אתילן הוא כימיקל הבסיס החשוב ביותר בתעשייה 

רבות, ביניהן פוליאתילן (סוג הפלסטיק הנפוץ ביותר), אתילן אוקסיד (משמש לייצור חומרים פעילי 

ון תוצרים אחרים אתילן כשלעצמו אינו קל לשינוע, אך ניתן לייצר ממנו מגו 5שטח ודטרגנטים) ועוד.

הליכים חלופיים להפקת מחקרים רבים הוקדשו למציאת ת 6שניתן לשנע בקלות, כמו פוליאתילן.

 אלומחקרים  מוש בתוצרי נפט יקרים (כמו נפטא).מאחר ובתהליך הקונבנציונלי נעשה שי אתילן,

מהם ניתן  מכיל שני חומרי מוצא עיקריים, בין השאר, בניצול גז טבעי להפקת אתילן, ההתמקדו

  לייצר אתילן: מתאן, ואתאן. 

 חומר בסיסי, ביניהן: מהווה ילןאתישנן תרכובות נוספות בהן  לתרכובות שהוזכרו, בנוסף

 חומצה כגון זרז בנוכחות מים, עם סוג של כוהל המיוצר באמצעות תגובה של אתן –אתנול  •

סף לדלק (למשל, בנזין) גופרתית. האתנול משמש כמרכיב בסיסי של משקאות אלכוהוליים, וכתו

 לצורך הפיכתו לנקי יותר.

קבוצה של תרכובות אורגניות, כגון פורמלין וגלוקוז, אשר מהווים את מקור הטעם  –אלדהידים  •

 והריח בפירות. 

                                                           

4
  .DHVפרק זה נכתב בשיתוף עם חברת  

5
 J.A. Hugill, F.W.A. Tillemans, J.W. Dijkstra, S. Spoelstra, Feasibilty study on the co-generation of ethylene 

and electricity through oxidative coupling of methane, Energy research center of the Netherlands, the 

Netherlands, 2004 
6
 Natural Gas to Ethylene 
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 ראה, פוליוויניל כלוריד בחומרי גלם. –ויניל כלוריד  •

טון  160,000 -עומד על כ ההגבו צפיפותבהישראלית בפוליאתילן תעשיית הפלסטיק היקף השימוש של 

נמוכה, כאשר הערך הכלכלי של היקף השימוש  צפיפותבבשנה של פוליאתילן טון  300,000 -בשנה, וכ

בישראל מייצרים פוליאתילן בדחיסות מתוך היקף השימושים, מיליון דולר בשנה.  700 -מוערך בכ

 טון בשנה. 160,000 -נמוכה בהיקף של כ

הן פוליפרופילן יהמשמש כחומר מוצא לתרכובות רבות, בינ נוסף ל בסיס חשובכימיק - )C3H6פרופילן ( 1.2

פרופילן מיוצר (המשמש לחומרי אריזה שונים, טקסטיל פלסטיק ועוד), אצטון, איזופרופנול ועוד. 

בתהליכי ביקוע אחרים לייצור ובעיקר בתהליכי ביקוע שמטרתם ייצור אתילן, כתוצר לוואי בעל ערך, 

. קיימות גם טכנולוגיות שונות המכוונות לייצור ישיר של פרופאן, אחת מהן היא תוצרים שונים

Methanol-to-Propane.כאשר מקור המתנול הוא סינגז המיוצר מגז טבעי , 

), C3H8O2תצורה נוספת של פרופאן הינה נוזל צמיגי ושקוף בשם פרופילן גליקול, או פרופאן דיאול (

  ס במספר תעשיות:המשמש בעיקר כנוזל הקפאה וכממ

 לצורך תרופות לבליעה או הזרקה. –פרמה  •

 לצורך צבעי מזון ותוספי טעם. –מזון  •

 כאחד ממרכיבי סרטי הצילום. –צילום  •

 כשומר לחות. –טבק וקוסמטיקה  •

היצוא מישראל מיליון דולר.  545 - טון פוליפרופילן בשנה, בערך כלכלי של כ 390,00 -ישראל מייצרת כ

 -שכן היקף השימושים המקומים בחומר זה מוערך בכ ,נטו של פוליפרופילןטון  120,000 עומד על

  (כולל יבוא)טון בשנה.  350,000

- הוא האלכוהול הפשוט ביותר, נוזל בטמפ' החדר, נדיף ודליק. מתנול משמש כאנטי - )CH3OHמתנול ( 1.3

בעל שימושים רבים,  פריז, ממס, דלק וכדנטורנט לאתנול (מיהול של אתנול במתנול ליצירת ממס

  שאינו ניתן לצרוך לשתייה בניגוד לאתנול). 

מהמתנול משמש לייצור פורמלדהיד,  40%-השימוש העיקרי במתנול הוא בייצור כימיקלים אחרים. כ

ומפורמלדהיד לשלל מוצרים אחרים כמו פלסטיקים, צבעים, עץ לביד, חומרי נפץ וכו'. כמו כן, לייצור 

DME תוסף להמשמש בין היתר כ- LPG .לחימום. מתנול משמש גם כדלק לתחבורה  

מיליון דולר בשנה.  28 -טון בשנה, בערך כלכלי של כ 65,000 -כיום היקף השימוש בישראל מוערך בכ

עם זאת, היקף זה צפוי להתרחב משמעותית לאור יעדי מנהלת תחליפי הנפט במשרד רה"מ לגבי 

  ותיים.שילוב המתנול כדלק לתחבורה בהיקפים משמע

השימוש העיקרי באמוניה הוא לייצור חומצה חנקתית, מרכיב חשוב בייצור דשנים  – )NH3אמוניה ( 1.4

, לאור העובדה וחומרי נפץ שונים. במסגרת מסמך זה לא יסקרו טכנולוגיות להפקת אמוניה מגז טבעי

תית שבחינת היתכנות לביסוס תעשיה מקומית לייצור אמוניה מגז טבעי נבחנה במסגרת ממשל

מיליון דולר  85 -טון בשנה, בערך כלכלי של כ 120,000 -היקף השימושים בישראל עומד על כ .נפרדת

 בשנה.
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 טכנולוגיות מרכזיות  .2

הטכנולוגיות השונות הרלוונטיות להפקת חומרי זינה לתעשייה תהליכית מגז טבעי. ראשית  יוצגוזה  בפרק

לוגיה, ותיבחן לאחר מכן יינתן הסבר על כל טכנוו ,נותבאופן סכמטי האפשרויות הטכנולוגיות השו ימופו

 בהתאם לרמת הבשלות שלה ולמאפיינים הייחודיים בישראל. ,מידת ישימותה

 מיפוי הטכנולוגיות בהתאם לשימושים: 2.1

הרלוונטיות להפקת חומרי זינה לתעשייה תהליכית התרשים הבא מסכם את הטכנולוגיות השונות 

  מגז טבעי:

 

 ל אתאן ופרופאן מגז טבעי לאתילן ופרופילןהמרה ישירה ש 2.2

 -הגז הטבעי מכיל חומרים שונים, וביניהם אחוזים משתנים של פחמימנים נוזליים (נוזלי גז טבעי 

NGL נוזלים אלו פוגמים באיכות הגז ולכן כאשר הם נמצאים בכמויות משמעותיות, ויש להפרידם .(

ם התעשייתיים הנדרשים להובלת גז יבש במערכת בכדי להביאו לסטנדרטי Gas stripping(7מהגז (

ההולכה. הליך ההפרדה הינו הליך יקר, אך מתחייב לאור הרגולציה הנהוגה בעולם להולכת גז, אשר 

מגדירה את ריכוז המתאן המינימאלי הנדרש במערכת ההולכה. הפחממנים השונים המופרדים מהגז 

בוטאן ואיזובוטאן), הינם  - C4פרופאן,  - C3צא, אתאן כחומר מו - C2הטבעי המופרדים מהגז הטבעי (

. תהליכי הייצור מתבסס על בעלי ערך כלכלי, ובפרט משמשים כחומרי גלם לייצור אתילן ופרופילן

תהליכי ביקוע (פירוליזה) שונים, כתלות בחומר המוצא ובתוצר הרצוי. באופן כללי ניתן לחלק 

                                                           

7
 http://www.gazprominfo.com/terms/topping-gas/ 
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), שהם הדומיננטיים ביותר בייצור אתילן, Thermal Crackingתהליכים אלה לתהליכי ביקוע תרמיים (

  . 8),  הנפוצים יותר בייצור פרופילןCatalytic Crackingותהליכי ביקוע קטליטיים (

הטבלה הבאה מציגה ניצולת אפשרית לתהליכי ביקוע כאשר חומר הגלם הוא הידרוקרבונים גזיים 

ה מציגה ניצולת אפשרית בתהליך בודד הטבל 9קלים (כלומר הפרקציה שניתן להפריד מגז טבעי).

בוטאן  -C4פרופאן,  - C3אתאן כחומר מוצא,  -C2וניצולת אפשרית מקסימלית בתהליך עם סחרור. (

  ואיזובוטאן).

  ניצולת תהליכי ביקוע : 1טבלה 

  

לרוב באותם מתקני ייצור, מאחר והפרופילן מהווה אחד ו מאותם החומרים מיוצרים אתילן ופרופילן

מהווה חומר זינה לייצור  ן, ממנו מיוצר הפרופילן,אפרופהלוואי של ייצור האתילן, ולעיתים ה מתוצרי

מבוסס על שימוש בדלקים פוסיליים  ה,הפטרוכימי תתעשייייצור האתילן, בדומה לכלל האתילן. 

ק המגמות בשוועל כן דלקים אלו הינם הגורם המשפיע ביותר על , כחומרי זינה, בעיקר נפט וגז טבעי

 50% -מייצור האתילן בעולם נעשה מחומרי זינה המבוססים גז טבעי, ויותר מ 40% -ככיום,  .זה

  .)1ה תרשים מס' א(ר מהייצור נעשה מנפטא וסולר המיוצרים מנפט

                                                           

8
 Graham J. Hutching (Series editor), Petrochemical Economics – Technology Selection in a Carbon Constrained 

World, Catalytic Science Series Vol. 8, 2010 
9
  Ibid 
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  10ייצור אתילן בעולם לפי חומרי זינה :1תרשים 

  

ם. ניתן לראות כי מפלח את הייצור העולמי של אתילן מאתאן לפי איזורים שוני 2תרשים מס' 

נתונים אלו הינם בעיקר תוצאה השימוש הנרחב ביותר בטכנולוגיה זו הינו בארה"ב, קנדה, ומקסיקו. 

במצבורי הגז בצפון אמריקה כמויות משמעותיות  כך השונים.  באזוריםשל ההבדל בהרכב הגז הטבעי 

), אשר נמצאים בתנופת Shale Gasשל אתאן ופרופאן. הדבר בולט במיוחד במאגרים של פצלי שמן (

. לעומת זאת, אחוז האתאן 10%11,12,13 -פיתוח בארה"ב ומקסיקו, ובהם אחוז האתאן גבוה מ

מהאתילן מיוצר  60%במצבורים באירופה הוא נמוך משמעותית. כתוצאה מכך, בעוד שבארה"ב 

טא מהייצור באירופה מתבסס על נפ 70%מאתן הנמצא בנוזלי הגז הטבעי, הרי שבאירופה מעל 

 מקורמציג השוואה של  3תרשים המיוצרת מנפט מיובא, ואילו רק אחוזים בודדים מיוצרים מאתאן. 

  .לייצור אתנול באירופה ובארה"ב הפחמימנים

 14גאוגרפייםן מאתאן לפי איזורים ייצור אתיל :2תרשים 

  

                                                           

10
Leena Koottunga, International survey of ethylene from steam crackers—2012, Oil and Gas Jurnal, June 2012 

11
 Natural Gas Processors Respond To Rapid Growth In Shale Gas Production, available at: 

http://www.aogr.com/index.php/magazine/cover-story/natural-gas-processors-respond-to-rapid-growth-in-shale-

gas-production 
12

 Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs, and US Manufacturing, 

American Chemistry Council, March 2011 

13 Anne B. Keller, NGL 101- The Basics, Midstream Energy Group – EIA, June 2012 
14

 Oil and Gas Jurnal, June 2012 
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  15השוואת חומרי הזינה לייצור אתילן בין ארה"ב לאירופה :3תרשים 

  

תלוי  NGL - מסקירת הנתונים לעיל עולה, כי ייצור אתילן מ – מוש בטכנולוגיה בישראלפוטנציאל השי

במידה רבה באיכות הגז הטבעי, ולא רק בכמות הגז הנמצאת במאגרים. לעומת הגז המצוי בארה"ב, 

, הגז הטבעי במאגרים שנמצאו עד כה בישראל הינו בעל ריכוז NGLבו קיימים ריכוזים גבוהים של 

, mole0.16% -ו mole0.34%, ואילו תכולת האתאן והפרופאן בו נמוכות למדי ( 99% -כמתאן של 

  בהתאמה), כפי שניתן לראות בטבלה להלן:

  למדינות נבחרות הרכב הגז הטבעי בישראלהשוואת : 2 טבלה

 2טרינידד וטובגו  1טרינידד וטובגו  קנדה ארה"ב ישראל

Methane 98.90% 70-90% 95.20% 94.08% 99.35% 

Ethane 0.34% 

0-20% 

2.50% 3.40% 0.19% 

Propane 0.16% 0.20% 1.08% 0.11% 

i-Butane 0.04% 0.03% 0.57% 0.02% 

n-Butane 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 

i-Pentane 0.02% 0.01% 0.21% 0.00% 

n-Pentane 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 

Carbon Dioxide 0.12% 0-8% 0.70% 0.33% 0.14% 

Nitrogen 0.21% 0-5% 1.30% 0.00% 0.00% 

others 0.15% 0-5% 0.03% 0.27% 0.19% 
  

 , אין צורך בהפרדת נוזלים מהגז לפני הזרמתו לרשת ההולכה, כפי שנעשה בארה"בהגז בישראלבמצב 

. לצורך ההמחשה, איכות הגז המקסימלית אשר מושגת לאחר ביצוע הפרדת הנוזלים מהגז ובקנדה

 הטבעי בארה"ב ובמדינות אירופה שליד הים הצפוני, הינה זהה לאיכות הגז הקיים במאגרים שבמדינת

ישראל. מסיבה זו, אין הצדקה כלכלית לביצוע הפרדת נוזלים מהגז הטבעי בישראל, גם אם הדבר 

אפשרי טכנולוגית, שכן כדאיות הליך זה בעולם נובעת מכך שהינו הכרח רגולטורי, וכן משום שכמות 

דה בחינת התעשיות מבוססות הגז הטבעי בטרינידד ובטובגו ובקנ החומרים המופרדים תהיה מזערית.

ים לישראל, לא התפתחה מאששות מסקנה זו, שכן ניתן לראות כי בטרינידד, בה מאפייני הגז דומ

  פינים, והייצור מתמקד במתנול ובאמוניה.תעשיית אול
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 Oil and Gas Jurnal, June 2012 
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  מתאןייצור אתילן מ  2.3

 כללי באופןהמרתו לתוצרים שונים העסיקה מחקרים רבים. ו ימתאן הינו המרכיב העיקרי בגז הטבע

  :עקיפהוהמרה  ישירה המרה .שנייםל ממתאן אתילן להפקת השונים הליכיםהת את לחלק ניתן

 :ישירה המרה 2.3.1

  )Oxidative coupling of methane( מתאן של אוקסיגנציה •

 16.נמוכה וסלקטיביות באקטיביות מאופיינתה המרה על ידי ואתילן מתנול להפיק ניתן זה בתהליך

 אך, לתהליך המיטבי) זרז( הקטליזטור ציאתבמ תחילה התמקדו 80-ה משנות החל שנעשו מחקרים

 בתכנון התמקדו והם, ירד המחקרים היקף, בהמשך. כלכלית כדאי לא נותר התהליך 1990 בשנת

מנגנון התגובה . bar 1-כ של בלחצים, צ"מ 600-900 של' טמפ בטווחמתבצע התהליך  .עצמו הריאקטור

  הינו:

  

 נמצא לא זאת אם אך, לתהליך יותר גבוהה ניצולת להשיג ניתן כי מראים שנעשו לאחרונה מחקרים

 .בתעשייהלהליך זה  יישום קיים לא ובהתאם לכך ,כלכלית כדאיזרז שיהפוך את התהליך ל

 OCMטכנולוגית  •

 על) יותר נמוכות 'בטמפ אך( תרמית באוקסיגנציה מתאן של ישירה המרה נהחדשה יותר היטכנולוגיה 

, ריאקטיביים מצורונים מורכבת הפלסמה 17נמוכים. ידרוקרבוניםוה סינגז, מימן פלסמה ליצירת גבי

 המתאן צורוני בין המפגש. מתאן צורוני באופן ישיר מפרקים או המעודדים, ואלקטרונים יונים

 פחמימנים להרכיב ניתן מהם, CH -ו CH3, CH2 כמו קטנים רדיקלים ליצירת מביא לאלקטרונים

  :זה בתהליך כי מצאו שונים מחקרים. קלים

  )סלקטיביות מבחינת( מהמתאן מתנול 7-9% להפיק ניתן �

 Point plate reactor -ו חשמלי זרם י"ע אתילן להפיק ניתן �

 ברוב. השונים לתוצרים הסלקטיביות בקביעת, זה בתהליך רבה משמעות יש התפעוליים לפרמטרים

 דרישה( ספריאטמו ובלחץ הסביבה' בטמפ מתבצעת פלסמה בטכנולוגיית ישירה המרה, המקרים

 מונע אינו הסביבה' בטמפ התגובה ביצוע, זאת אם). עקיפה להמרה בהשוואה יותר נמוכה אנרגטית

 פולימריזציה ומתרחשת מאחר), side reactions( רצויות בלתי נלוות תגובות של התרחשותן את

 הטבעי הגז על, התהליך של תעשייתי יישום לצורך כי לציין יש בנוסף .גזיים רדיקלים של מורכבת

   .ואחסון שינוע לצרכי) LNG( מנוזל במצב להיות

                                                           

16
 Mingyue Ding,  Taichi Hayakawa,  Chunyang Zeng, Yuzhou Jin,  Qi Zhang,  Tiejun Wang, Longlong Ma, 

Yoshiharu Yoneyama, Noritatsu Tsubaki, Direct conversion of liquid natural gas (LNG) to syngas and ethylene 

using non-equilibrium pulsed discharge, 2012 
17

  Ibid 



  

  
  

  שימושי גז טבעי בתעשייה 2013מאי                                    50מתוך  14עמוד                                                                                

  : מנגנון התגובה המשוער4תרשים 

  

 אקדמית מבט מנקודת חדש אתגר מהווה ערך בעלי אחרים וכימיקלים לדלק LNG של ישירה המרה

 גבוה לחץ תחת הדחוס למצב בדומה, מאוד גבוהה צפיפות בעל הוא מנוזל טבעי גז. ותעשייתית

)condensed .(צורונים בין המפגשים ותדירות מאחר מהיר ריאקציה קצב מאפשר מנוזל בגז שימוש 

. והסלקטיביות התגובה כיוון את משנה המנוזל המצב של הכלוב אפקט, כן כמו. עולה ריאקטיביים

  quenchאפקט( רצויות הבלתי הלוואי מתגובות חלק לעצור יכולה LNG של מאוד נמוכה' טמפ

  .)לרדיקלים

, אין בתעשייה הגלובלית יישום מסחרי להמרה ישירה, אולם קיימת סבירות לפריצת 2012כון לסוף נ

  . 18דרך טכנולוגית בשנים הקרובות

  :עקיפה המרה 2.3.2

 חד ופחמן מימן המכיל )syngas( סינטזה גז ליצירת Steam reformingבתהליך של  המתאן המרת

 קלווין 1000( גבוהה' בטמפ קיטור מפגישים זה בתהליך. ערך בעלי אחרים כימיקליםכן ו חמצני,

' טמפה. הרצויים התוצרים לקבלת התהליך לכיוון הפרמטרים בקרת תוך כלשהו דלק עם )ומעלה

 או סינגז של התרכבות לעודדו ,המתאן לכיוון , במקרה של גז טבעיסלקטיביות למנוע כדי נועדה גבוהה

 מהתוצרים וחלק מאחר פחמן למשקעי גורמת בתהליך הגבוהה' הטמפ, מאידך. אחרים פחמימנים

אשר  זה לתהליך בנוגע יםמחקר אור זאת קיימיםל. האנרגטית היעילות את ומורידה, להישרף עשויים

   . האנרגטית היעילות אתגם  להעלות ובמקביל מרההה יעילות תאבהעל יםמתעמק
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על הצלחה של ניסוי להמרה ישירה במעבדות החברה, וכי היא עומדת  2012הודיעה באפריל  Honeywell International Incחברת  

  בפני הפיכת ההליך למסחרי.

לבחון מאות קטליזאטורים שונים, באותו פרק זמן. כלים אלה מאפשרים  פיתחה כלי סינון ייחודים שונים, המאפשרים להם Siluriaחברת 

, ובכך לקצר משמעותית את הזמן שיידרש לפריצת הדרך הטכנולוגית למדוד את יעילות הקטליזטורים בתגובה הרצויה באופן ישיר

  p://siluria.com/Technology/Process#httשתאפשר כלכליות של התחום. 
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  חת הדרכים הבאות: זינה לייצור בא י, ניתן לייצר חומרכאמור לאחר יצירת הגז הסינתטי

• ischer Tropsch (GTL)F 

, שהינו )GTL )Gas to Liquid -מהווה את השלב הראשון בתהליך ה סינטזההמרת הגז הטבעי לגז 

 השלב ינוהשל הליך זה,  השני שלב. ההמוכר ביותר מבין תהליכי ההמרה העקיפה של מתאן לאתילן

 במידה , ואשר קובעזרז בנוכחות גבוה בלחץ דוד שהינו, לריאקטור הגז מועבר בו ,FT בתהליך המרכזי

 שרשראות הינן ההמרה תוצרי. GTL -התפעול של מתקן ה ודרישות התוצרים פרופיל את רבה

 השרשראות את מפצלים השלישי בשלב .SynCrude או FT ווקס הנקראות ארוכות פחמימניות

הסופיים,  התוצרים קבליםמת נפט של לזיקוק הדומה ובתהליך יותר קצרות לשרשראות הארוכות

   כגון דיזל ונפטא, אשר כאמור לעיל מהווה את חומר הזינה הנפוץ ביותר לייצור אתילן.

 טבעי מגז סינטטיים דלקים המייצרים גדולים תעשייתיים מפעלים מספרבעולם  ישנם ,כיום

 20-60( שנים ותלעשר ועד אחדות שנים בין מסחרי, באופן הפועלים, אלו מפעלים. GTL-ה בטכנולוגית

 על בעיקר מבוססים ל"הנ המפעלים. בהם המותקנות הטכנולוגיות של לישימות הוכחה מהווים), שנה

 הטכנולוגיות שכל פי על אף. EXXON-ו SASOL, SHELL: החברות של FT-ה ריאקטור טכנולוגית

 עלות על םהמשפיעי משלה ייחודיים מאפיינים יש אחת לכל, דומים כימיים תהליכים על מבוססות

  .התפעולית והגמישות התוצרים פרופיל, המפעל

  בעולם GTLמפעלי  :3טבלה 

שם 
 המפעל

 מיקום
חברה 
 מקימה

שנת 
 הפעלה

היקף ייצור 

BBLD 
 תוצרים עיקריים

עלות 
הקמה 
 מוערכת

 מקור הגז

Mossel 

Bay 
 Mossgas 1992  22,500 דרא"פ

Diesel, Gasoline, 

Oxygenated HC 
0.8 B$ 

גז טבעי 
Off-Shore 

Bintulu מלזיה Shell 1993 14,700 Gasoline 1 B$ 
 

Oryx קטאר SASOL 2006 

Phase 1: 
35,000 Gasoline, 

Naphtha, LPG 

Phase1: 

 1 B$ 

גז טבעי 
Off-Shore Phase 2: 

100,000 

Pearl קטאר Shell 2011 140,000 
Diesel ,Gasoline, 

Naphtha 
19-21 B$ 

גז טבעי 
Off-Shore 

SASOL דרא"פ SASOL 
1976 150,000 

Diesel ,Gasoline, 

Oxygenated HC 7-8 B$ Syngas 

1950 20,000 Diesel, Waxes 
 

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, המפעלים הקיימים כיום נמצאים במדינות מתפתחות, כגון דרום 

חברות גדולות עומת זאת, ל 19.מעותישברשותה רזרבות גז בהיקף משאפריקה ומלזיה, וכן בקטאר 
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מיליון טון  2.5מייצור האתילן בקטאר מבוסס על אתאן ופרופאן. היקף הייצור הכולל במדינה הינו  50% -יש לציין, כי כיום יותר מ 

  בשנה.
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, בעקבות , מתכננות להקים בשנים הקרובות מפעלים במתכונת זו בארה"בSASOLבתחום זה, כדוגמת 

  ).Shale Gasהגידול המשמעותי ברזרבות הגז, הנובע בעיקר מהתנופה בהפקת גז טבעי מפצלים (

תחבורה מבוססי גז טבעי בנושא תחליפי נפט ל DHVבמסגרת עבודה של קבוצת פארטו וחברת 

בישראל, כאשר  GTLשבוצעה עבור משרד האנרגיה והמים, נבחנה ההיתכנות להקמת מפעל 

בחצר בית זיקוק היו הקמת מפעל משולב תחבורה, ומפעל  GTLהתרחישים שנבחנו להקמת מפעל 

  משולב פטרוכימיה. פירוט התוצרים של מפעלים אלו מופיעים בטבלה להלן:

  שנבחנו GTLוצרים שנתי של מפעלי היקף ת :4טבלה 

 משולב תחבורה משולב פטרוכימיה תוצרים

 200,000 פרופילן
50,000 

 80,000 אתילן

 0 180,000 בוטילן

 50,000 100,000 גפ"מ

 950,000 760,000 בנזין

 950,000 300,000 סולר

 2,000,000 1,620,000 סה"כ
  

ל ייצור התוצרים הפטרוכימיים במפעל המשולב , פוטנציא2011 -ל הכלכלהלפי נתוני משרד 

 36% -מהיקף צריכת הפרופילן של המשק בישראל, ו 75%פטרוכימיה שנבחן במסגרת הדו"ח, הינו 

). התוצרים במפעל המשולב תחבורה הינם תוצרי לוואי של תהליך LDPEמהיקף צריכת האתילן (

  שראל.מהיקף הצריכה של תוצרים אלו בי 10% -הייצור ומהווים כ

על ידי יזם פרטי בישראל, הינה  GTLתוצאות הבחינה העלו, כי הכדאיות הגבוהה ביותר להקמת מפעל 

לפי התרחיש של מפעל המוכוון לייצור דלקים לתחבורה. יש להניח שבמידה ויקום מפעל כזה 

בירות בישראל, החלופה שתבחר על ידי היזם תהיה זו אשר תביא לרווחים הגבוהים ביותר, ועל כן הס

  להקמת מפעל משולב פטרוכימיה הינה נמוכה מהסבירות להקמת מפעל משולב תחבורה.  

מלבד זאת יש לציין, כי מחיר האתילן בעולם נקבע לפי מקור הייצור שלו, כך שבעוד שבאירופה מחיר 

האתילן מוצמד למחיר הנפט, בארה"ב המחיר נקבע לפי מחיר הגז הטבעי. לאור זאת, במציאות בה 

בעלות גבוהה  GTL), יזם המקים מפעל EIA( 1:10 -ל 1:7ס בין מחיר הגז למחיר הנפט נע בין היח

מיליארד $), יעדיף לפעול אל מול שוק הנפט העולמי, כלומר לייצר דלקים  5 -ל 3במיוחד (בין 

לתחבורה, וכך לנצל את הפערים הגבוהים שבין מחיר חבית נפט לעלויות הייצור שלו, ולא אל מול 

ק הגז הטבעי העולמי, שם הפער בין מחיר האתילן שמקורו בארה"ב לעלויות ייצור האתילן במפעל שו

קטנות משמעותית. דבר זה מקבל משנה תוקף לאור ניתוח הרגישות שנעשה לשתי החלופות במסגרת 

הדו"ח, אשר הראה כי בתרחישי קיצון של שינוי במחירי הדלקים והגז הטבעי בעולם רווחיות המפעל 

  משולב תחבורה נשארת וודאית, בניגוד למפעל המשולב פטרוכימיה.ה

 את המנחה את משרד האנרגיה "לבחון 5327התקבלה החלטת ממשלה מספר  13.01.2013 -ב

 להבטיח וכן, למשק משמעותיים בהיקפים), GTL( לדלק טבעי גז להפיכת מפעלים להקמת ההיתכנות

 עסקיים שוק בתנאי המתקיימים תחרותיים כלכליים במבחנים תעמוד כאמור מפעלים של שפעילותם



  

  
  

  שימושי גז טבעי בתעשייה 2013מאי                                    50מתוך  17עמוד                                                                                

אובייקטיביים." בימים אלו מתבצעת בדיקת היתכנות ספציפית להקמת המתקן בחצר אחד מבתי 

הזיקוק הקיימים: בז"א ובז"ן, בהתאם למפרט הספציפי ואילוצים טכניים ואחרים להקמת 

קטנים. בחינה זו תכלול ניתוח   GTLהמתקנים באתרים אלו. בנוסף נבחנת ההיתכנות להקמת מתקני 

ספק גם את צרכי התעשייה התהליכית של המשמעויות הכלכליות, ליזם ולמשק, לתמהיל תוצרים שי

  .)2 נספח ראה, בישראל GTL מפעל הקמת בחינת אודות נוסף (לפירוט

 המרה עקיפה של גז טבעי למתנול •

). השימוש OHקבוצת הידרוקסיד (אטומי מימן ו 3מתנול הינו מולקולה המורכבת מאטום פחמן, 

) המיוצר MTBEהעיקרי במתנול הוא לתחבורה, הן במהילה ישירה בבנזין והן כתוסף משפר אוקטן (

ותוצרים לתעשייה דוגמת אוליפינים, חומצה  DMEישירות ממתנול. כמו כן מתנול יכול לשמש להפקת 

ידי המרה של גז טבעי לגז סינטטי  תהליך הייצור הנפוץ מתרחש על. אצטית ופורמלדהיד (פורמלין)

בתהליכי קיטור והמרה של הגז הסינטטי באמצעות ממיר קטליטי. כתוצאה מהתהליך נוצרים מתנול 

  :21,22טבעי מתואר להלןהתהליך הכימי ליצירת מתנול מגז  20(בפאזה נוזלית) ואדי מים.

  : 1 השיט

 

 

 
  :2שיטה 

  

  

  23הליכים:תהליך יצירת המתנול יכול להתרחש בשני ת

  אטמוספרות. 300תהליך הריאקציה בין המרכיבים השונים מתרחש בלחץ של  –תהליך לחץ גבוה  )1(

 50-100תהליך הריאקציה מזורז ע"י רכיבים עשירים בנחושת ונעשה בלחץ של  –תהליך לחץ נמוך  )2(

 אטמוספרות.

צירה בלחץ גבוה, ככלל, ניתן לזהות מגמה בה תהליך יצירת המתנול בלחץ נמוך מחליף את תהליך הי

  וזאת בשל דרישה מופחתת לכמות הגז הטבעי הנדרש לתהליך וכן עלויות הייצור נמוכות יותר.

                                                           

20
  http://www.afdc.energy.gov/afdc/fuels/methanol_basics.html  

21
  Aasberg-Petersen, K., Stub Nielsen, C., Dybkjaer, L.B. and J. Perregaard. Large scale Methanol production 

from Natural Gas. Haldor Topsoe 
22

 Chul-Jin, L., Youngsub, L., Ho Soo, K., H. Chonghun (2009) Optimal Gas-To-Liquid product selection from 

Natural Gas under uncertain price scenarios. Industrial and Engineering Chemistry Research , 48, 794-800  
23

 http://www.chemlink.com.au/methanol.htm  
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  24: תהליך יצירת המתנול במפעל5 תרשים

  

בעבודה שביצעה קבוצת פארטו עבור מנהלת תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי במשרד האנרגיה 

מצא כי ניתן להפיק מתנול בעלות נמתנול בארץ, ווהמים, נבחנה ההיתכנות הכלכלית להקמת מפעל 

  $25 לטון מתנול. 400 -דולר לטון, וזאת ביחס למחירי היבוא, הגבוהים מ 330 - של כ

  ן, אתילן, פרופילDME –תוצרי המשך של מתנול 

מתנול  �מציעה טכנולוגיה לייצור פרופילן מגז טבעי, הכוללת הפיכת הגז הטבעי לסינגז  Lurgiחברת 

משמשות ליצירת הסינגז המהווה חומר המוצא  הפחמימניםופילן. בטכנולוגיה זו כל פרקציות פר �

פרקציית הפרופאן משמשת  ע התרמי שהוזכר לעיל, כאשר בעיקרבהמשך התהליך, בניגוד לביקו

  לייצור הפרופילן. 

) capital costמעלות ההון ( 50%החלק הראשון בהפקת המתנול, כלומר הפקת הסינגז, אחראי למעל 

) יכולה להוביל לחיסכון reformingשל מפעל מתנול. לכן, אופטימיזציה של תהליך הפקת הסינגז (

משמעותי בעלויות. הקונפיגורציה של התהליך תלויה בעיקר בהרכב הגז המשמש כחומר גלם, שיכול 

ישראל הינו גז ). הרכב הגז בoil-associatedמתאן) ל"כבד" ( 100%-לנוע בין גז טבעי "קל" (קרוב ל

. Autothermal Reforming -"קל", ולכן הקונפיגורציה המתאימה כוללת תהליך אוטותרמי, כלומר

המשמעות היא שהרכב גז טבעי "קל" כחומר גלם דורש כמות קטנה יחסית של מימן ליצירת הסינגז, 

  כך שהמימן הנוצר בהמשך בייצור המתנול יכול לספק את הדרישה למימן בתהליך.

                                                           

24
 http://www.atlanticmethanol.com/about-methanol.html  

25
, מתנול, CNGמודל כלכלי וניתוח איכותי לתחליפי הדלקים  - קבוצת פארטו, "שילוב תחליפי דלקים מבוססי גז טבעי בישראל: שלב ב' 

  הדו"חות המלאים ב: . ניתן למצוא את 2012", ספטמבר GTL - ו

http://energy.gov.il/Subjects/EGOilReplacement/Pages/GxmsMniORIntegration.aspx 
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ח הטכנולוגיות שהחברה מציעה לייצור מוצרים שונים מגז טבעי מסוכם בתרשים הבא, מתוך טוו

  פרסומי החברה:

  : תוצרי המשך למתנול6 תרשים

  

בעלות של  Methanol-to-Propylene-ניתן להפיק פרופילן בטכנולוגיית ה Lurgi,26לפי פרסומי חברת 

דולר לטון. המרת המתנול  1000- ל 800ים בין דולר לטון, כשמחירי שוק עכשוויים נע 400 -פחות מ

, לעומת הניצולת 65%-לפרופילן מתרחשת בתהליך קטליטי, שלטענת החברה הוא בעל ניצולת של כ

. חשוב להדגיש, כי הבסיס לתחשיב הוא עלות ייצור המתנול מגז 30%-בביקוע תרמי בקיטור של כ

לא נמצא מידע לגבי מפעל  .הגז הטבעי בארץממחירי  טבעי, המתבסס על מחירי גז נמוכים משמעותית

 Air -שיתוף עם חברתכנראה חלק מקיים הפועל בטכנולוגיה של לורגי, אך פרסומים באתר החברה (

liquids ( קומפלקסמציינים כי מתוכננת הקמה של gas to chemicals מזרח ברזיל בו יפיקו -בדרום

מחומרי מוצא אלו יפיקו גם . כנולוגיות של לורגי)סינגז, מתנול, אמוניה, חשמל וקיטור (מבוסס על ט

תכנון . לפי הפרסומים, )melamineדשני אמוניה ואוריאה, חומצה אצטית, חומצה פורמית ומלמין (

  .2013הנדסי מקיף אמור להיות מושלם עד סוף 

ור חברת כרמל אוליפינים בוחנת בימים אלו את האפשרות להטמעת הטכנולוגיה של לורגי לצורך ייצ

 27טון מתנול. 3.33 - פרופילן ממתנול. עם זאת, יש להדגיש כי לטובת ייצור טון פרופילן יש צורך בכ

$ לטון מתנול) לצורך התהליך  מביאה לטווח  330כאמור, במחירי הגז הטבעי בארץ עלות המתנול (

הנוספת של  , וזאת ללא התחשבות בעלות ההמרה$ לטון) 800-1000העליון של מחירי השוק לפרופילן (

נמוך , מחיר MMBTU - $ ל3-3.5על מחיר הגז להיות  ,. ע"מ להתחרות במחירים אלוהמתנול לפרופילן

, אודות 1(ראה נספח  הגז הצפוי לצרכנים בהיקפים גדולים בישראל ממחיר אופן משמעותיב

  .התפתחות המחירים הצפויה של גז טבעי בישראל)

                                                           

26
http://lurgi.com/website/fileadmin/user_upload/1_PDF/1_Broshures_Flyer/englisch/0305e_Gas-to-

Chemicals.pdf 
27

  .12/2/13ראיון עם צבי יגר, סמנכ"ל טכני בכרמל אוליפינים,  
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כנולוגיה לייצור אתילן ופרופילן ממתנול שמופק מגז טבעי. יש ט Honeywell UAPיש לציין כי לחברת 

). לפי Ineos(כיום  Norsk Hydro) ופותח בשיתוף עם MTO )Methanol to Olefinsהתהליך מכונה 

 פרסומי החברה לטכנולוגיה זו מספר יתרונות בהשוואה למתחרות:

o י מינימלית.ניצולת האתילן והפרופילן הגבוהה ביותר, עם היווצרות תוצרי לווא 

o גמישות רחבה בטווח היקף הייצור של אתילן ופרופילן 

o צריכת הזרז לתהליך היא הנמוכה ביותר 

, Feluy-ב Total Petrochemicalsמסחרי של -יושם במלואו במתקן בסדר גודל חצי MTO-תהליך ה

  28בלגיה.

 Eclairsהמרה עקיפה בתהליך  •

ס, פיתחה לאחרונה תהליך חדיש, השונה מתהליך מדאלאס, טקס .Synfuels International Incחברת 

 ECLAIRS, להמרת גז טבעי לאתילן, אותו גם ניתן להמיר לתערובת דלק. התהליך מכונה FT-ה

)Ethylene from Concentrated Liquid-phase Acetylene – Integrated, Rapid and Safe לפי אתר .(

תמיד מייצר אתילן,  ECLAIRS -שיר, בעוד תהליך האינו מייצר אתילן באופן י FTהחברה, אף תהליך 

) או  כתוצר ביניים המשמש בהמשך ליצירת תערובת דלק ECLAIRS GTEשיכול לשמש כתוצר סופי (

)ECLAIRS GTLכלומר, ל .(-Synfuels .יש פטנטים בטכנולוגיה ייחודית להם בעולם  

ם הכלכלית מתאפשרת רק בקנה המבוססים על סינגז הוא שכדאיות GTLאחד החסרונות של מפעלי 

 stranded andמידה גדול למדי. בהתאמה, מפעלים קיימים מתבססים על כמויות גדולות של גז טבעי (

associated gas על מנת לאפשר/לעודד שיווק מהיר ורחב יותר של תוצרים שונים ממפעלים אלה, יש .(

יותר של גז והשקעה קטנה יותר, כך  צורך בגישה אחרת; מפעלים קטנים מתבססים על כמויות קטנות

  29שיותר חברות ויזמים יכולים להשתתף.

, הדומה לדלק המיועד 95התהליך מתבצע בריאקטור תרמי, וניתן להפיק בו אתילן ותערובת אוקטן 

  לתעופה. להלן מוצג רשים כללי של התהליך:

CLAIRSE -: תרשים כללי של תהליך ה7 תרשים
30  

  
                                                           

28
 http://www.uop.com/wp-content/uploads/2011/04/UOP-Olefin-Production-Solutions-brochure.pdf 

29
 Natural Gas to Ethylene 

30
 http://www.synfuels.com/ 
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מפעילה מתקן פיילוט במחוז רוברטסון, טקסס, המציג את  Synfuels Internationalחברת 

הטכנולוגיות השונות של החברה, המתאימות גם ליישום בקנה מידה תעשייתי. לפי החברה, התכנון 

ההנדסי של הטכנולוגיות והתאמתן למסחור הושלם ונבדק. עלות של מפעל משתנה לפי הטכנולוגיה 

), ומושפעת בעיקר מארבעת הגורמים הבאים: איכות הגז, עלות הגז, Jet fuels, או GTE ,GTLהנבחרת (

הוא אלטרנטיבה כלכלית  synfuelsשל  ECLAIRS-קצב השימוש בגז ועלות התוצר הנבחר. תהליך ה

הקונבנציונלי, עם אפשרות למפעלים בסדרי גודל קטנים יותר ועלויות הקמה נמוכות  FT-לתהליך ה

  יותר.

 סיכום 2.4

ים לייצור חומרי גלם לתעשייה והמוכח יםהמבוסס התהליכיםמעלה כי  יתהטכנולוגסקירה ה

באזורים בהם ריכוז נוזלי הגז המתאפשרים המרה ישירה מאתאן ופרופאן, באמצעות  יםצעומב

. 10% -בארה"ב ריכוז האתאן בגז יכול להגיע לכ Shale Gas -מאגרי הלדוגמא, בהטבעי גבוה יחסית. 

 כךבשל ו ,99% - הינו בעל ריכוז מתאן של כבישראל גרים שנמצאו עד כה הגז הטבעי במאלעומת זאת, 

כן מהגז הטבעי בישראל, מאחר והיא אינה מתחייבת מהרגולציה, ו NGL'sלא מתבצעת הפרדה של 

 .כדאית כלכלית אינה

טכנולוגיות אחרות המבצעות המרה ישירה של המתאן לאתילן ופרופילן אינן בשלות, ומתקיימות 

רק כמתקני הדגמה. הסקירה מעלה כי בשלב זה אין היתכנות כלכלית ומסחרית בשלב זה 

לטכנולוגיות אלו גם במקומות בהם מחירי הגז נמוכים משמעותית, ולכן אין היתכנות ליישום 

  31טכנולוגיות אלו בישראל.

צרי בניגוד לטכנולוגיות להמרה ישירה כאמור, טכנולוגיות להמרה עקיפה של מתאן למתאנול או לתו

GTL  .בשל מחירי הגז הטבעי בישראל, פיתוח עם זאת, הינן מוכחות ונמצאו כבעלות היתכנות כלכלית

  , כדוגמת ייצור פרופילן ממתנול, אינה בעלת יכולת התחרות בשוק הגלובלי.תעשיית המשך ממתנול

, וקיימת טון בשנה 500,000 -כיום, מקדמת חברת "דור כימיקלים" מפעל לייצור מתנול בהיקף של כ

בהיקפים משמעותיים.  GTLהחלטת ממשלה שמטרתה לבחון באופן פרטני היתכנות להקמת מפעלי 

יתכן, כי מתקנים אלו יתרמו לפיתוח תעשייה תהליכית מבוססת גז טבעי בישראל, או באמצעות 

, או באמצעות פיתוחים טכנולוגיים עתידיים בתחום GTLתוצרים פטרוכימיים שייוצרו במתקן 

  32ול לאולפינים.המתנ

                                                           

31
אין בהמלצה זו לפסול אפשרות לעידוד פיילוטים/מתקני הדגמה בישראל, אך אלו יוכוונו לטובת מו"פ, ולבטח לא יאפשרו ביסוס  

 בינוני. –ייה תהליכית מבוססת גז טבעי בטווח הזמן הקצר תעש
32

 כיום, כדאיות ההקמה של המתקנים האמורים בישראל תלויה בהכוונתם לענף הדלק והאנרגיה.  
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 סקירת חו"ל .3

 פרק זה אתתעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי, סוקר לאחר סקירת הטכנולוגיות באמצעותן ניתן לפתח 

 שניתנים הייעודיים הסיוע אופי התעשיות המבוססות גז טבעי הקיימות במדינות שונות, וכן את כלי

 :ות ניסיון משמעותי בפיתוח שוק לגז טבעימדינות בעל 4במסגרת הסקירה אותרו  תעשיות אלו. לפיתוח

 ה.נורבגיטרינידד וטובגו, קנדה, אוסטרליה ו

 וטובגו טרינידד 3.1

נפט הייצור שבעוד  באיים הקאריביים. של נפט וגז טבעיביותר היצרנית הגדולה  ינהטרינידד וטובגו ה

, וכיום ,פן דרמטיבאו הטבעי גדלהגז ה הפקתגולמי עלה מעט בשנים האחרונות בטרינידד וטובגו, ה

 ,משדות גז יבשתיים בדרום טרינידדסופק הגז הטבעי בתחילה . נפטה מתפוקתהיא בערך פי שמונה 

 .תדרך צנרת ימית ויבשתי ליבשההמחוברים ימיים שדות גז הגז סופק מ המוקדמות, 1970ת ובשנו

  הטבלה הבאה מציגה את הרכב הגז הטבעי בטרינידד וטובגו:

  33ז טבעי משני מקורות בטרינידד וטובגושל ג : הרכבו5טבלה 

  

העיקריים של  ממרכזי הפיתוחאיים לאחד את הטרינידד וטובגו הפך בהייצור המוגבר של הגז הטבעי 

 95%ת המהוו על ידי שלוש חברות זרות תנשלט דד וטובגויבטרינ טבעיהגז התפוקת  גז טבעי בעולם.

אחוזים  60-כ. )British Gas, BP Trinidad and Tobago, and EOG Resources Trinidad( מהייצור

לתעשייה  משמשים והיתר ,)LNG )Liquefied natural gasטבעי משמשים ליצוא הגז המתפוקת 

  ייצור חשמל.להפטרוכימית המקומית ו

  2010-200034ייצור וצריכת גז טבעי בטרינידד וטובגו,  :8תרשים 

  

                                                           

33 The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited, 2010. Natural Gas Facts Booklet. 

http://www.ngc.co.tt/Docs/GasRush/GasFactsBooklet2010.pdf 
34 U.S Energy Information Administration, 2012. International energy statistics – Caribbean. 

http://www.eia.gov/cabs/Caribbean/pdf.pdf 
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, ומאז הוא במגמת 100% -וא הגז הטבעי עלה ביותר מיצ 2003החל בשנת כי  ,ניתן לראות 8בתרשים 

, עת הקמת מתקן ההנזלה הראשון, ועד לשנה זו מחיר היצוא של הגז 1999 -עלייה. חשוב לציין, כי מ

$.  3 - המחיר היה מתחת ל 1999, בממוצע, כאשר בשנת MMBTU -$ ל 3.4מטרינידד לארה"ב עמד על 

  MMBTU.35 -$ ל6.3הממוצע הינו ועד היום מחיר הגז הטבעי  2003ומשנת 

 ומפעלמתנול  מפעלי 6תשעה מתחמי אמוניה,  הכוללתתעשייה פטרוכימית גדולה,  קיימתטרינידד ב

המובילה בעולם  היצואנית , וכןהגדולים בעולם LNG -היצואני מ אחת ינהה מדינה זו .אחדאוריאה 

 של מוצרים פטרוכימיים אלה. הייצור עיקרחברות פרטיות מהוות את  כאשר ,של אמוניה ומתנול

המדינה שמה לעצמה למטרה לפתח תעשיות מבוססות גז טבעי נוספות מתוך ראייה שיצירת גיוון 

לפיתוח תעשייתי שאיננו תלוי בגז הטבעי. שאיפה זו מבוססת על התפיסה כי בהמשך תעשייתי יוביל 

עבודה נוספים ויגדיל את בסיס יצור מקומות יגיוון תעשייתי יפחית את התלות המשקית בגז הטבעי, 

  36המס במדינה.

  012237ניצול גז טבעי לפי מגזר בשנת : 9תרשים 

  

  כחלק ממדיניות המדינה לפתח תעשיות המבוססות גז טבעי, כאמור, מיושמים הצעדים הבאים:

 פיתוח לאפשר במטרה בעיקר הוקמה NGC  הממשלתית החברה -  זינה כחומר הגז מחיר סבסוד •

 הטבעי הגז ומכירת אספקת, לקניית במונופול מחזיקה החברה כן-כמו. טבעי גז ותמבוסס תעשיות

 הגז את קונים) אוריאה-ו מתנול, אמוניה לפיתוח( לעיל שצוינו המפעלים, כן על. המקומי לשוק

 אימצה הממשלתית החברה אלו מפעלים יציבות את להבטיח בכדי. הממשלתית מהחברה הטבעי

 -CPM( המופק התוצר של העולמי למחיר למפעלים הנמכר הטבעי הגז רמחי את המצמידה מדיניות

commodity pricing mechanism .(ורווחיות תחרותיות להבטיח בכדי מיושמת זו מדיניות 

 הגז מחיר את מסבסדת החברה. הטבעי הגז במחירי עלייה ישנה בהן בזמנים גם המפעלים

 מרוויחה מאידך, מחד) והאמוניה מתנול של מיהעול למחיר ביחס( עולה הגז מחיר כאשר המסופק

, מכך יתרה). הסחורות למחירי ביחס( יורד הטבעי הגז מחיר כאשר' הארביטרג רווחי את החברה

                                                           

35
 Price of U.S. Liquefied Natural Gas Imports From Trinidad and Tobago, EIA 

36
 The Gas Industry of Trinidad and Tobago – A Case Study of Development", Ministry of Energy and Energy 

Industries, Trinidad and Tobago 
37 International Monetary Fund, 2012. Trinidad and Tobago: Selected Issues. IMF Country Report No. 12/128. 

June 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12128.pdf 
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 לחברה הגז שעלות כך הגז את המפיקות החברות עם להסדר הגיעה הממשלתית החברה

  . והמתנול האמוניה של העולמי למחיר הוא אף קשורה הממשלתית

 ולאו, העלות סיכוני במזעור הינה היהתעשי לחיזוקשל אמצעי זה  תרומתו עיקר כי לומר ניתן

 מבוססת תעשייה כלפי רק מיושם המנגנון כי, לציין חשוב. זינה כחומר הטבעי הגז בסבסוד דווקא

  .זינה כחומר טבעי גז

 פועלת, מיתהפטרוכי התעשייה עם המטיבה), CPM( התמחור למדיניות בנוסף – ייעודיות תמיכות •

.   טבעי גז מבוססת כימית תעשייה ועידוד תשתיות לפיתוח NEC  הבת חברת באמצעות NGC חברת

NEC התעשייתי האזור לפיתוח השבעים בשנות פעלה Point Lisas ,את החברה ניהלה זה ובכלל 

 לחברות המפעלים להפעלת הזיכיון הענקת את וכן הראשונים והאוריאה האמוניה מפעלי בניית

 באזור תשתיות בפיתוח הון השקיעה NEC הממשלתית החברה באמצעות המדינה. פרטיות

 מוערכים החברה נכסי 2004 לשנת נכון. הראשונים הפטרוכימיים המפעלים ובבניית התעשייתי

 תוצרי עבור היתר בין, נמל שירותי לניהול אחראית החברה כן כמו. דולר מיליון 100 במעל

 בקידום ממשיכה החברה. דולר מיליארד 3 במעל הוערכו 2004 בשנת ראש הפטרוכימית התעשייה

  .   תשתיות בפיתוח השקעה ידי על היתר בין המדינה ברחבי גז מבוססת תעשיה

, הראשונות פעילותם בשנות הקלות מספר לחברות העניקה וטובגו טרינידד ממשלת – ינוקא גנתה •

 מס מכן לאחר( ההקמה ממועד שנים שבע עד לחמש חברות מס מתשלום פטור:  כך ובתוך

 מ"מע מתשלום ופטור, ליבוא מ"מע מתשלום פטור או/ו יבוא ממס פטור), 35% על עומד החברות

 בתחום השקעות למשיכת מעבר( חוץ השקעות לעידוד פועלת המדינה אלו הקלות על נוסף. יצוא על

 המייצאות לחברות מ"מע מתשלום פטור, מייצאות לחברות במיסוי הקלות מתן ידי על) האנרגיה

 לענף ייחודיות אינן הבנתנו ולמיטב התעשייה לכלל ניתנות אלו הטבות. ועוד 80% מעל

  . הפטרוכימי

 ההצדקה את מהווים) הטבעי הגז מקורות מיצוי" (הולנדית מחלה"מ והחשש הטבעי בגז התלות

 המשק לעיל כאמור. טרינידד וטובגוב הייחודית לתעשייה המבוססת גז תמיכהה להעמדת העיקרית

 זה נתון לאור). ג"מתמה 40% מעל( הטבעי הגז ובכללו האנרגיה משוק בהכנסות תלוי וטובגו בטרינידד

 כי הינו הצפי נוספות תגליות ללא( הטבעי הגז מלאי אזילת או/ו במחירים תנודתיות כי חשש ישנו

.  במשק וחדה משמעותית גיעהלפ להוביל עלולים) הקרובות השנים 50 עד 30- ל יספיק הנוכחי המלאי

 מתוך, תחילה" downstream" תעשיות לפיתוח פועלת המדינה זה חשש עם להתמודדות כאמצעי

  .טבעי גז על בהכרח מבוססות שאינן נוספות תעשיות לפיתוח בעתיד יובילו אלו פיתוחים כי תפיסה

 קנדה 3.2

נחים של מוצרים בעלי ערך בקנדה במו ומגזר הייצור השלישי בגודל נההתעשייה הפטרוכימית הי

חומרי גלם ושירותים מהווים כמעט שני  עיקרי לכלכלה המשגשגת של קנדה. גורם, וומכירות ףמוס

מחירי חומרי גלם נמוכים בשל כך ו ת הקנדית,פטרוכימישל התעשייה הייצור השלישים מעלויות 

כתוצאה מהמיתון,  ירידה בתפוקה שנגרמה לאחר .בתעשייה זוהפעילות ם קריטיים להצלחת ינה

נן בבעלות יגדולות הפועלות בקנדה הההחברות  מרבית צמיחה חזקה. 2010התעשייה הראתה בשנת 
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תעשייה ל, בקנדה בהשוואה לממוצע הייצור הכוללרב לאומיות.  יותאחברות אמריקנית ואירופ

  זו.מאוד לעובד, המשקפת את אינטנסיביות ההון של תעשייה  תפוקה גבוהההפטרוכימית יש 

מנפט או גז. , מייצרת כימיקלים בסיסיים, כגון אתילן בקנדה התעשייה הפטרוכימית העיקרית

את ז לחומרים שיכולים לשמש באופן ישיר תעשיות אחרות. כימיקלים אלה ממיריםהענפים המשניים 

  בטבלה הבאה: המוצגהרכב הגז הטבעי בקנדה לאור 

  38בקנדה הרכב כימי של גז טבעי: 6טבלה 

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  המצויים בגז הטבעי בקנדה:  NGL's -להלן פירוט אודות השימוש ב

מרבית  .מיוצר בקנדה מופק במפעלים הממוקמים במחוז אלברטההאתאן הכמעט כל  -אתאן  •

אשר הינו בעל תפקיד אתילן,  להפקתכחומר גלם לתעשייה הפטרוכימית  ,קנדהאת משמש  האתאן

 טבעיה ורמות ייצור הגזאתילן לגידול בביקוש עם  בייצור כימיקלים, בעיקר פלסטיק. מרכזי

  .מנוצלת לחלוטיןאלברטה באתאן ה, אספקת הצפוי

השימוש של אחוזים מהפרופאן, המיוצר מגז טבעי, מיוצא לארה"ב. עם זאת,  55 -כ - פרופאן •

  .המוגבלתאתאן הגדל נוכח מצב אספקת  בקנדה הפטרוכימיתפרופאן כחומר גלם בתעשייה 

התעשייה  ייצור.האחוזים מכלל  61 היווהמופק מגז טבעי הבוטאן , 2009-נכון ל - בוטאן •

, חומר כימי נפוץ בצבעים על )vinyl acetate( ר ויניל אצטטובוטאן לייצבהפטרוכימית משתמשת 

  .ובתרסיסי שיערזכוכית בטיחות בשכבות בסיס מים ודבקים, 

אתילן מיוצר ). ה10תרשים ( רי בקנדהאתילן הוא המוצר הפטרוכימי העיקמבין השימושים השונים, ה

 אתילן אוקסידנגזרות אתילן כגון  לייצורמשמש מפעלים סמוכים ו ,קוויבקובאלברטה, אונטריו 

)ethylene oxide(אתילן גליקול , )ethylene glycol( ,אתילן ) דיכלורידethylene dichloride( מונומר ,

 למר לשרפים סינטטיים כולל פוליאתילן, ומפו)vinyl chloride monomer( ויניל כלוריד

)polyethylene(פוליוויניל כלוריד , )polyvinyl chloride(פוליסטירן , )polystyrene(.וגומי סינטטי ,  

                                                           

38
 Union Gas Limited, 2012 

Component Analysis (mole %) Range (mole %) 

Methane 95.2 87.0 - 96.0 

Ethane 2.5 1.5 - 5.1 

Propane 0.2 0.1 - 1.5 

iso - Butane 0.03 0.01 - 0.3 

normal - Butane 0.03 0.01 - 0.3 

iso - Pentane 0.01 trace - 0.14 

normal - Pentane 0.01 trace - 0.04 

Hexanes plus 0.01 trace - 0.06 

Nitrogen 1.3 0.7 - 5.6 

Carbon Dioxide 0.7 0.1 - 1.0 

Oxygen 0.02 0.01 - 0.1 

Hydrogen Trace trace - 0.02 
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 39(טון) בקנדהייצור פטרוכימי  10 תרשים

  
  

מבוססים  הפטרוכימיים םמפעליבה ההקנדית חל באלברטה,  הפטרוכימית מרבית הגידול בתעשייה

יש שני מתחמים פטרוכימיים במחוז אלברטה  גז טבעי (מתאן ואתאן).מ חומרי זינהעל  םט כולכמע

 ,)Edmonton( , ליד אדמונטון)Fort Saskatchewan( בפורט ססקצ'ואן הראשון נמצא עיקריים.

 ותיו.במידה רבה על מוצרי אתילן ונגזר יםמבוסס), ושניהם Joffre( בז'ופרה השני נמצאמתחם וה

של חומרי גלם של  ךלטווח ארו בטוחהאלברטה בנויה על גישה לאספקה של ה הפטרוכימית התעשיי

. כיום, מוצרים במחיר תחרותיעם לשווקים הגלובליים  גישהיכולת ומחיר תחרותי בגז טבעי 

 זה. מצב ינוילש יםחדש בפיתוחיםיש צורך , ובאלברטה יש כמויות בלתי מספיקות של חומר גלם

, תוך שימוש בחומרי גלם שכנות ות הן יבוא של חומרי גלם ממחוזות או מדינותאופציות אפשרי

הייצור  עיקראתילן מהווה את כאמור,  צפוני.מהמחוז ה, ופיתוח של גז )oil sands( מחולות נפט

ירידה מקבילה באתאן  נגרמתהפקת גז טבעי במחוז, ב מגז טבעי. עם הירידה הפטרוכימי של אלברטה

) על bitumen( ביטומןמכניות לחלץ אתאן כדי לקזז ירידה זו, קיימות תב ים אחרים.ונוזלי גז טבעי

   .מנת לשמש כחומר גלם בתעשיה הפטרוכימית

עיקר ההשקעות . מתחם פטרוכימי משולב המספק יצרנים פטרוכימיים נויש ,Sarniaבאונטריו, 

ותר באמצעות יעילות יליחידות ייצור קיימות  התרכזו בהפיכתהאחרונות באונטריו 

"debottlenecking" )מאמצים כדי להבטיח מקורות גז מתנהלים כיום ). שיפורים ביעילות הייצור

בקוויבק, התעשייה הפטרוכימית מתרכזת  מרקלוס.מ )shale gas(גז  פצלימטבעיים נוזליים נוספים 

  בלבד. נפטבמונטריאול, ומשתמשת בחומרי גלם על בסיס 

אזורי ייצור הינם אף מופקים בעיקר מגז טבעי, אזורי הפקת גז טבעי  אןחומרי גלם כגון אתומאחר 

ייצור  נויש אולם, NGL's -המערב קנדה מהווה את רוב אספקת  .של חומרי גלם לתעשיית הפטרוכימיה

מופקים מגז  NGL's -ה ,תחילה נובה סקוטיה, המעבד את הגז טבעי מהאי סייבל.מסויים אף במתקן ב

נמצאים מהם  600ומעל  ,בקנדה יםפעילה ם כאלומפעלי 700 -ישנם כ כאשר ,שדה במפעליטבעי 

במערב  שדה הם קולומביה הבריטית, ססקצ'ואן ונובה סקוטיה. מפעליהמחוזות עם יתר באלברטה. 

  אתאן ופרופאן מגז טבעי. המפיקים מפעליםתשעה ישנם קנדה, 
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 Government of Canada, 2011. Industry Canada - Petrochemicals Industrial Profile. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/eng/bt01135.html 
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לתעשייה זו חברות פטרוכימיות קנדיות, ר עבו בעיקרוחיובי  נוהי )shale gas( פצלי גז בעוד שניצול

אספקת הגז טבעי בארצות הברית גדלה באופן שמכיוון זאת,  חסרון, בעיקר במחוז אלברטה.ישנו 

ייצור גז חלה ירידה בכתוצאה מכך, ו פוחת צורך לייבא גז מקנדהועל כן הבשל פצלי גז, משמעותי 

חברות לצניחה זו באספקת אתאן גרמה אמור כו ,פוחתת אתאןהשל , הזמינות במצב זהי בקנדה. טבע

 shale( באלברטה לחפש פתרונות חדשניים כגון העברת אתאן לאלברטה בצנרת מהיווצרות פצלי שמן

oil(  אשר של אתאן מהגז  ותמצטבר כמויותביטומן, וחילוץ מבצפון דקוטה, חילוץ עוד חומרי גלם

   .מיוצר במערב קנדה עדיין

  השנים, בנוגע לתעשייה המבוססת גז טבעי מתחלקת לשניים:המדיניות בקנדה, לאורך 

מדיניות זו איננה  פרובינציית אלברטה נוקטת במדיניות מיסוי לעידוד השקעות, אך -כלי סיוע  •

כן - . כמו40. בפרובינציה אין מיסוי על: מכירה, הון, משכורות וציודייעודית לתעשייה הפטרוכימית

ה כך שמס החברות הכללי, לאחר הוספת מס החברות בפרובינצי 10%מס החברות עומד על 

 .    25%במדינה, עומד על 

לקראת סוף שנות השבעים המדינה יישמה תוכנית לאומית לאנרגיה  -פיקוח על מחירי האנרגיה  •

)NEP(41 עד ל) מהמחיר העולמי) והוחלטה כי קצב עליית  85%- במסגרתה נכפה תמחור נמוך לנפט

ך מקצב עליית מחיר הנפט. נוסף על מדיניות הפיקוח על מחירי הנפט מחיר הגז הטבעי יהיה נמו

והגז הוטלו מיסים חדשים על תעשיית הגז הטבעי בפרט והועלו שיעורי המס במשק האנרגיה 

מהרווחים למדינה  55%-בכלל. המיסוי החדש הביא לכדי כך שבפועל החברות הפרטיות העבירו כ

ינציית אלברטה). מדיניות זו ננקטה במטרה להגביר את לפרוב 30.2%-לממשל הפדראלי ו 25.5%(

הכנסות המדינה מהתעשייה, להגביר את המסחר ולמנוע שליטת גורמי חוץ על התעשייה. התוכנית 

$ לחבית לאור משבר הנפט 80- הלאומית התבססה על ההנחה כי המחיר העולמי לנפט יעלה לכ

ת האמינו כי תעשיית האנרגיה בקנדה תצמח העולמי בתקופה זו. בהינתן הנחה זו קובעי המדיניו

בעזרת יצוא מוגבר אשר עתיד היה להתממש לאור המחיר הנמוך ביחס למחיר העולמי. ע"פ תחזית 

זו, עליית מחירי הנפט בעולם, אמורה היתה להוביל לעליית מחיר הגז הטבעי לאור הביקוש 

 המוגבר לתוצר האלטרנטיבי. 

$. בהינתן מחיר זה ואחוזי המיסוי הגבוהים הפכו חברות 19-ל בפועל מחיר חבית נפט ירד במהרה

האנרגיה ללא רווחיות ומספר חברות אף פשטו את הרגל. עם עליית הממשלה הקונסרבטיבית, 

) והונהגה מדיניות שוק חופשי בתעשיית NEP, הופסקה התוכנית הלאומית לאנרגיה (1985בשנת 

הממשלתית הביא לשגשוג מחודש של סקטור  האנרגיה. שינוי המדיניות והפחתת ההתערבות

, כאשר MMBTU -$ ל 11 -ל 4, מחירי הגז הטבעי בקנדה נעים בין 2000 - מתחילת שנות ה האנרגיה.

  MMBTU.42 -$ ל 5המחיר נשאר מתחת לרמה של  2009מאז 

                                                           

40
 היעדר המיסוי בתחומים אלו הינו בפרובינציה בלבד, ישנו מיסוי פדראלי על שאר התחומים למעט מס על הון.    

41
 The Birth and Death of the NEP, Canada's Petroleum Heritage 

42
 CGA, Kent Group, Statistics Canada 326-0009  



  

  
  

  שימושי גז טבעי בתעשייה 2013מאי                                    50מתוך  28עמוד                                                                                

  אוסטרליה 3.3

שור בע 50%אוסטרליה מייצאת גז טבעי, כאשר הפקת הגז הטבעי גדלה במעל  1989החל משנת 

האחרון. המדינה הינה יצואנית הגז הרביעית בגודלה בעולם כיום, והצפי הינו לגידול משמעותי 

 13עתידים להיפתח  2014-2017בין השנים  Shale gas.(43בהפקה וייצוא גז ממקורות נוספים (כגון, 

ז הטבעי, כך נוספים במדינה, פעילות הצפויה להאיץ את הפקת ויצוא הג מתקנים לייצור גז טבעי נוזלי

המוקדמות הופרטו חלקים  90-החל משנת ה 44שאוסטרליה תהה היצואנית השנייה בגודלה בעולם.

גדולים במשק האנרגיה בכלל, והגז הטבעי בפרט, כך שכיום אין גורם ציבורי המחזיק בבעלות כלשהי 

   על מפעלים בתעשייה זו.

  יםפילוח צריכת הגז הטבעי באוסטרליה לפי סקטור – 11תרשים 

  

מסך צריכת הגז במדינה,  4%-כפי שניתן לראות בתרשים, הביקוש לגז טבעי בתעשייה עומד על כ

יש  45כאשר הייצור התעשייתי כולל מתכות, זכוכית, מוצרי בניין וכן חומרי זינה לתעשיית הפלסטיק.

) 50%משימושי הגז הטבעי במדינה, כאשר שארית הגז הטבעי ( 50%-לציין כי תרשים זה מבטא כ

מהגז הטבעי באוסטרליה מוקצה לשימושי  2%-מיוצא, בעיקר ליפן ולסין. עולה מכך שבפעול רק כ

לטענת גורמים שונים, התעשייה התעשייה, וכי אחוז מתוך כך מוקצה לתעשיית הפלסטיק. 

 - הפטרוכימית באוסטרליה דועכת, לאור פוטנציאל ההכנסה מיצוא הגז הנובע מעלות נמוכה לגז (כ

), ועל כן עיקר ההשקעה בתעשיית הגז הינה בהפקה לטובת ייצוא, ולא לשימוש  MMBTU-$ ל3.5

  47, 46בתעשייה זו או אחרת.

ככלל, הממשלה נוקטת במדיניות שוק חופשי, ועיקר הרגולציה ממוקדת בפיקוח על תחרות הוגנת 

סקים קטנים וצמצום פליטות גזי חממה. המדינה מפקחת על מחירי גז טבעי לשימוש במשקי בית ובע

בלבד, כאשר גם פיקוח זה עתיד להיפסק עם ביסוס שוק תחרותי באספקת גז טבעי לשימוש פרטי. 

 מעבר לכך, המדיניות באוסטרליה אינה כוללת תמיכות או הגנות ייחודיות לתעשייה זו. 

                                                           

43
 Energy Policies of IEA Countries, Australia – 2012 Review. International Energy Agency & OECD, 2012. 

Pg.121 
44

 Energy White Paper 2012 -  Australia’s Energy Transformation, Department of Resources, Energy and 

Tourism, 2012. Pg. 136 
45

 Australia’s natural gas: issues and trends. Department of Parliamentary services, Parliament of Australia, April 

2008. pg. 10 

http://www.chemlink.com.au/industry.htmlOverview,  –Australia's Chemical Industry  
46

 
47

 Australia’s natural gas: issues and trends, Department of Parliamentary services, Parliament of Australia, April 

2008. Pg. 14 
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 גיהבנור 3.4

יה בגודלה ויצואנית הגז הטבעי השני גז טבעיבעולם של גדולה רביעית בהינה היצרנית ה נורבגיה

 למדינות בהשוואה קנאה מעורר במצב ) מציין כי: "נורבגיהIEAארגון האנרגיה העולמי ( 48בעולם.

ואוכלוסייה , לשווקים קישור ישיר, מים ואנרגית טבעי גז, גולמי נפט של שפע בארגון, עם החברות

49באופן יחסי." קטנה
    

מחומרים  2.5%-חנקן ו 1.5%אתאן,  4% מתאן, 92%-הרכב הגז הטבעי המיוצא מן המדינה עומד על כ

חוסר וישנו  מאחרמספר חברות קטן משתמש בגז הטבעי כחומר גלם במדינה, וזאת  51, 50נוספים.

למרות מצבורי בנוסף, אתאן ו/או מתאן במחיר תחרותי, והשימוש של התעשייה בעקבות כך בגפ"ם. ב

ם. מחיר זה נובע בעיקר מהיעדר הגז הגדולים מחיר הגז הטבעי במדינה הוא מן הגבוהים בעול

" מציינים כי המעבר לשימוש Sund Energyתשתיות לשינוע גז טבעי בתוך המדינה. מחברי דו"ח "

מקומי בגז טבעי יכול להתבצע בקלות יחסית, אך מעבר זה עומד כרגע בפני חסמים פוליטיים. למרות 

כלכלית לאור המרחק ממקורות  האמור, מוסיפים כותבי הדו"ח, ייתכן ולתעשייה זו אין הצדקה

אסיה ואמריקה הלטינית, והתחרות מול ההיצע מהמזרח התיכון  -הביקוש לתוצרי התעשייה 

   52וארה"ב.

 97%- ככתוצאה מכך,  .מייצור החשמל במדינה הינו תוצר של אנרגיית מים 95% לאור האמור לעיל,

 3%-פחות מעי באירופה, ומתצרוכת הגז הטב 18%-כ , שהםמתפוקת הגז הטבעי משמשים ליצוא

ממנה בבעלות המדינה, הינה  67%, אשר Statoil ASAחברת  53מהגז הטבעי משמש לתצרוכת מקומית.

מהגז הטבעי במדינה. החברה הממשלתית  80%- החברה הגדולה ביותר בשוק הגז הטבעי המפיקה כ

Gassco   .אחראית להובלת הגז במדינה ומחוצה לה  

  הנורבגי מגמות בשוק הגז 12תרשים 
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 US Energy Information Administration (EIA), Norway, 2012.  

49
 Energy Policy of IEA Countries Norway, 2011 Review. Available at:  

.http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html 
50

 Composition of Natural Gas in Export Pipelines From Norway to Continental Europe and United Kingdom in 

2004, Gassco, November, 2004. 
51

 Propane 0.85%, ISO-Butan 0.381%, N-butan 0.148%, ISO-Pentane 0.067%, N-Pentane 0.035%, Hexane+ 

0.116%, Carbon Dioxide 0.67% 
52 "Gassmaks: Videreforedling av naturgass i Norge - Kan vi tiltrekke oss gassbasert industri? Analyse av 

videreforedling og potensiale for nyetablering Betydning av pris og rammebetingelser". Sund Energy, Sep. 2012.  
53

 "Gas Regulation, 2010", Getting the Deal Through, Law Business Research, UK. Pg.138 
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במטרה לעודד חיפושי גז טבעי ונפט נוספים מפעילה המדינה מדיניות לפיה מקבלות החברות מענק 

מעלויות החיפוש, בנוסף למשטר מיסוי מקל לייצוא. לאור מדיניות זו, וכתוצאה ממצבורי  78%בגובה 

הטבעי בפרט. חשוב חברות בין לאומיות לוקחות חלק בשוק האנרגיה בכלל והגז  58האנרגיה במדינה, 

לציין כי בהינתן שמחירי הגז נקבעים אזורית (בניגוד למקורות אנרגיה אחרים ישנו פער בין מחיר הגז 

באירופה לעומת מחירו באסיה בארה"ב ואזורים נוספים) בידי נורווגיה יכולת להשפיע רבות על מחירי 

ה פועלת לקביעת מחיר הגז וכי הוא הגז הטבעי באירופה. למרות כוח זה המדינה מצהירה כי היא איננ

   54נקבע על ידי הביקושים וההיצע האזורי.

נוסף על מדיניות זו המדינה משקיעה רבות במו"פ, בעיקר בנושא הפקת הגז, ושילשה את תקציב 

תוכנית אסטרטגית  2001. לצורך כך אימצה המדינה בשנת 2011ועד  2007-המו"פ של המדינה מ

מומחים  100). תוכנית זו כוללת פאנלים וצוותי חשיבה של מעל OG21למחקר ופיתוח אנרגטי (

מחברות פרטיות ומכוני מחקר. תוצרי מומחים אלו נלקחים בחשבון בתכנון פעולות המדינה למימון 

סך ההשקעה (פרטית וציבורית) במחקר ופיתוח  2007מו"פ בפרט ומדיניות האנרגיה בכלל. בשנת 

ניתנו  2010). בשנת 2013מיליארד $ (במחירי  2.64-), שהם כNOKמיליארד קרונות ( 4- הסתכם בכ

מיליון $ במחירי  140-(כ NOKמיליון  211הקלות מס עבור חברות העוסקות במחקר ופיתוח על סך 

הרלוונטיים  התעשייה המאפשרת לגורמי 2009 בשנת זירה הוקמה, לבקשת המשרד, ).  בנוסף2013

זירה זו איננה מספקת רק  55.הגז בנורווגיה וזמינות איכות, מומחים בתחומי שינוע עם להתייעץ

שירותי ייעוץ עם המומחים הרלוונטיים, אלא גם משמשת להעברת מידע בנוגע לפרויקטי פיתוח 

  במדינה. 

כצעד אפשרי להמשך. בנייר המדיניות משנת  תעשייה כימית מבוססת גז טבעיהמדינה רואה בפיתוח 

2011 )White Paper כי ייתכן והמדינה/חברות ידרשו לפתח תשתיות לצורך ביסוס תעשייה זו, ) מציין

אך על פרויקטים תעשייתיים אלו להיות מבוססי שוק המונעים מאינטרסים כלכליים. כחלק מניסיון 

לבירור היתכנות תעשייה מבוססת גז טבעי, משרד האנרגיה הנורווגי הטיל על החברה הממשלתית 

Gassco הערכה מקיפה למציאת פתרונות תשתית תעשייה מבוססת גז טבעי, את , האחראית לביצוע

האחריות להעביר את המידע הרלוונטי לגורמי התעשייה השונים, כבר בשלבי התכנון המוקדמים. 

התקיימו שני מפגשים בזירת המו"פ בהם נידונו בהרחבה סוגיות תעשייה כימית מבוססת  2009בשנת 

  גז.

                                                           

54
 "An industry for the future– Norway´s petroleum activities", Meld. St. 28 (2010–2011) Report to the Storting 

(white paper), Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. Pg. 50 

"Domestic Gas Market Interventions, International Experience", EnergyQuest. Pg. 28 
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  סיכום 3.5

כי בהינתן הרכב הגז הטבעי בישראל, מחירו,  נולוגית בפרק הקודם היומסקנות הסקירה הטכ

 ות כיום, אין היתכנות כלכלית לפיתוח תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעיהמוכר והטכנולוגיות

במקביל לסקירה ). GTLאינה נכללת במסמך זה, ותוצרים משניים של מתקן כאמור (מלבד אמוניה ש

בעלות ניסיון משמעותי בפיתוח המדיניות המיושמת במדינות  אודותחו"ל נערכה סקירת  הטכנולוגית,

זאת, בכדי לבחון  .שוניםכלי סיוע , במטרה לעודד תעשיות מבוססות גז טבעי באמצעות שוק לגז טבעי

  את האפשרויות לפיתוח תעשיות אלו, בהינתן מצבי שוק שונים. 

 :לשתי קבוצות עיקריותאת המדינות שנסקרו  ניתן לחלק

מדינות אלו הינן טרינידד וטובגו  –מדינות בהן נעשה שימוש משמעותי בגז טבעי כחומר זינה   .א

ואוסטרליה. ההבדל העיקרי ביניהן הינו הרכב הגז הטבעי, כאשר בטרינידד הרכב הגז דומה 

. לאור זאת, בעוד NGL'sלזה שבישראל, ואילו בקנדה הגז הטבעי מכיל אחוז משמעותי של 

התעשייה בעיקר על אתילן, התעשייה בטרינידד נשענת בעיקר על אמוניה שבקנדה נשענת 

) Methanol Holdingsלפי נתוני יצרן המתנול הגדול ביותר בטרינידד (ומתנול. חשוב לציין, כי 

בשנים ממשלת טרינידד וטובגו מנסה לפעול מהמתנול המיוצר במדינה מיוצא, ו 90% -יותר מ

ללא הצלחה. המדינה  , אולם זאתממתנול מפעל פרופילן לפיתוחהאחרונות באופן ממוקד 

מגעים עם  התקיימו שלאחר מכןבשנים ו ,2003 - כבר ב מפעל שכזהפיתוח לזיהתה פוטנציאל 

אף הופסקו ו לא הבשילו,ערב הסעודית לפתיחת המפעל, אך מגעים אלה ממסין ושונות חברות 

  2013.56בחודש מרץ 

ייחודי  עשייה זו, ניתן לראות כי בטרינידד ישנו מנגנון גידורמבחינת צעדי מדיניות ממוקדים לת

של מחירי הגז, ובקנדה הייתה בעבר מדיניות פיקוח על מחירי האנרגיה בכלל (הנפט  לתעשייה

  והגז), אך מדיניות זו הופסקה.

מדינות אלו הינן אוסטרליה ונורבגיה, וניתן  –מדינות בהן הגז הטבעי משמש בעיקר ליצוא   .ב

      כי ישנו מכנה משותף ביניהן והוא חוסר ההתערבות הממשלתית בשוק.לראות 

ממצאי הסקירה מעלים, כי פיתוח תעשיות מבוססות גז טבעי תלוי בעיקר בהרכב הגז הטבעי, מאחר 

לעשות שימוש  בות ממשלתית, הנטייה של השוק היאבגז הטבעי, וללא התער NGL'sללא הימצאות ו

כי התערבות ממשלתית במחיר הגז אינה  ניתן לראותבנוסף, ו/או ליצוא. הטבעי לצרכי אנרגיה בגז 

לא השכילה להביא לפיתוח  , שכן המדיניות בטרינידד וטובגומביאה בהכרח לפיתוח התעשייה

מאה של ה 80 -בתחילת שנות ה, והמדיניות בקנדה תעשיות תהליכיות, מעבר לתעשיית אמוניה

        .פגעה בסופו של דבר בשוקהקודמת, 
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   מסקנות והמלצות

בחינת ההיתכנות לפיתוח תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי בישראל מעלה כי האפיק הסביר ביותר 

ומתנול. זאת, תחת ההסתייגות כי במחירי הגז  GTLלפיתוח תעשיות אלו הינו קידום של מפעלים לייצור 

), תוצרי מפעלים אלו לא יכוונו 1נספח  (ראה MMBTU -$ ל 7.5 - $ ל 6.5, אשר נעים בין הטבעי בישראל

, יתכן כי בתרחישים שונים תתקיים כדאיות אולםבעיקר לתעשיות תהליכיות, אלא לשימושי אנרגיה. 

  :תעשיות אלופיתוח כלכלית ל

• GTL –  לפי ניתוחים כלכליים שבוצעו לצורך קידום הקמת מתקןGTL נראה כי הכדאיות הכלכלית ,

המוכוון לייצור דלקים לתחבורה. עם זאת, כיום בוחנים מנהלת  גדול ןהגבוהה ביותר הינה למתק

בגדלים  GTLתחליפי נפט במשרד ראש הממשלה, ומשרד האנרגיה והמים, את הקמתם של מתקני 

שונים, ויתכן כי במתכונת מסוימת תהיה הצדקה כלכלית לאפיון מתקן שיספק גם תוצרים 

וכוון לסקטור התחבורה יפיק תוצרים פטרוכימיים, אולם פטרוכימיים. חשוב לציין, כי גם מתקן שי

 אתילן ופרופילן).של מהיקף השימושים בישראל  10% - בהיקפים קטנים יחסית (פחות מ

כאמור בסקירה הטכנולוגית, ישנה כדאיות כלכלית להקמת מתקן מתנול, אך כייצור תחליף  –מתנול  •

כית, כגון תעשיית אולפינים, שכן לצורך ייצור לדלקים מבוססי נפט, ולא כחומר גלם לתעשייה תהלי

יש לציין, . MMBTU -$ ל 6.5 -פרופילן ממתנול במחיר תחרותי נדרש גז טבעי במחיר נמוך משמעותית מ

נולוגי עתידי עשוי להביא לשיפור כפיתוח ט. הטכנולוגיות הקיימות כיום על פי ההינ כי הערכה זו

ת תעשיות תהליכיות. בתרחיש זה, קיומו של מתקן מתנול בכדאיות הכלכלית של ייצור מתנול לטוב

 יכול לתרום למימוש הפוטנציאל הגלום בפיתוחים טכנולוגיים אלו.

בנוגע ליישום מדיניות אשר תסייע לקידום תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי, לא נמצאה הצדקה למתן 

  הבאים: לאור הממצאיםוזאת  ייחודית לתעשיות אלו,תמיכה 

 בעלות ניסיון בשוק הגז הטבעי התעשיות הקיימות במספר מדינותסקירת  -הגז הטבעי בישראל  הרכב •

השוק מעדיף לעשות  בגז הטבעי, בדומה למציאות בישראל, בריכוז גבוה NGL'sכי בהיעדר העלתה 

  .שימוש בגז הטבעי לצרכי אנרגיה ו/או יצוא

כנולוגית הינה שמחיר הגז הטבעי מהווה אחת המסקנות העיקריות מהסקירה הט –מחיר הגז הטבעי  •

של תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי בישראל. להקמה  / חוסר היתכנות תכנותיפרמטר מרכזי לה

התערבות ממשלתית בשוק הגז משמעות אפשרית שיכולה לנבוע מכך, היא נקיטה במדיניות של 

 לנקוט שלאאנו ממליצים בודה זו, ה. במסגרת עי, באמצעות פיקוח או סבסוד של מחירו לתעשיהטבעי

 מהטעמים הבאים:, וזאת היבמדיניות של סבסוד או ריסון מחירי הגז הטבעי לתעשי

 תעשיה בייצור הישראלי המשק של מובהק יחסי יתרון נמצא לאבמסגרת הסקירה הטכנולוגית,   .א

 שתיתת לאור ולא, מחירו לאור לא, הטבעי הגז הרכב לאור לא, טבעי גז מבוססת תהליכית

 תמיכה מדיניות להצדיק קשה, זאת לאור. זו הילתעשי ייעודיים א"כ/  פיזי הון של בסיסית

 לכל שוויוני באופן מוצעיםה הגנריים התמיכה כלי כל על בנוסף, זו ספציפית היבתעשי ייעודית
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הראתה כי התערבות בשוק הגז  לאומית- הסקירה הביןחשוב לציין כי  כך,מעבר ל .היהתעשי ענפי

  אינה תורמת בהכרח לפיתוח התעשייה.בעי הט

 עוותמדיניות כזו עשויה ל .ייצור גורמי סבסוד דרך בתעשייה תמיכהמהווה התערבות בשוק הגז   .ב

 הנתמכת הספציפית יהיהתעש של ההשקעות מדיניות לעיוות וםרגלו, במשק המקורות הקצאת את

 . זו בדרך

, עשויה להיות רלוונטית כאשר י הגז הטבעיריסון התנודות במחיר חומר הגלם, קרשל מדיניות   .ג

 לאורך ממשלתית לתמיכה זקוקה שאינה תעשיה עבור השקעה של סיכונים לנטרלהיא  מטרהה

 להיווצרות כדי להביא הסקירה הטכנולוגית, ממצאי לפי, ברם. בעצמה רגליה על עומדת אלא, זמן

לא רק ריסון התנודות  יידרשמוערך כי טבעי,  גז המבוססים המוצרים בתחום תחרותית יכולת

, וכאמור לכך אנו לתעשיות התהליכיות מתמשך של הגז הטבעי סבסודאלא גם  ,במחיר הגז הטבעי

 . לא מוצאים הצדקה כלכלית

ההצדקה העיקרית שנמצאה להתערבות ממשלתית בשוק הגז, נובעת משיקולי מאקרו ולא מרצון   .ד

יניות הרחבה ביותר שיושמה באופן ייחודי לפתח תעשיות מסוימות. זאת לאור העובדה כי המד

מהתמ"ג,  40%לתעשיות מבוססות גז טבעי נמצאה בטרינידד וטובגו, בה שוק הגז הטבעי מהווה 

   57גידור מחירים שינטרל את התלות של המשק בשוק זה.שם ולכן נדרש 

, בשוק הגזת ספציפיהתערבות הימנעות מלאור זאת, המדיניות המומלצת כלפי התעשייה בישראל הינה 

יחד . בישראל תעשיות תהליכיות מבוססות גז טבעי בהקשר של העמדת כלי תמיכה ייעודיים להתפתחות

, במידה וכתוצאה מהתפתחות השוק או התפתחות טכנולוגית כאמור, יצמח פוטנציאל כלכלי עם זאת

חסמים כלשהם, או תמיכה ייחודית לצורך הסרת את הצורך ב מחדש לשקול ניתן כמובןלתעשייה מסוימת, 

  סיוע להקמת תשתיות חיוניות. 

לאור התרומה המשמעותית למשק מכניסת הגז הטבעי, הן כמקור אנרגיה, או כחומר זינה לייצור אמוניה, 

GTL  ,וחומרים עתידיים אחרים, יש לקדם באופן יסודי ונרחב הכשרות לגורמים מקצועיים, בדרגים שונים

  ת, השינוע, הייצור ופיתוח טכנולוגיות עתידיות.בתחומי ההתקנה, השימוש, הבטיחו

גיה. קות לשוק הגז, בדומה לנעשה בנורב, יש מקום לשקול עידוד של מו"פ בנושא תעשיות המשיבמקביל

עשייה זאת על מנת להגביר את יעילות השוק, ולאפשר זיהוי מוקדם של פוטנציאל כלכלי לצמיחת ת

  המבוססת גז טבעי.         
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  חינת החסכון הצפוי לתעשייה כתוצאה משימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיהב -חלק ב' 

  כללי

בוחן את החסכון המשקי הצפוי כתוצאה ממעבר של התעשייה לשימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיה  חלק זה

כחלופה לשימוש בדלקים פוסיליים המבוססים על נפט. כיום, מפעלים תעשייתיים שונים עושים שימוש 

מזוט לצורך הפקת אנרגיה תרמית (חום), וכניסת הגז הטבעי למשק צפויה להביא לחסכון בעיקר בסולר וב

בהוצאות האנרגיה של התעשייה, מאחר ומחיר הגז הטבעי נמוך באופן משמעותי ממחיר הנפט. חשוב 

זה מתמקדת בהוצאות ענפי התעשייה עבור הפקת אנרגיה תרמית  חלקלציין, כי הערכת החסכון המשקי ב

  תחבורה.לואינה עוסקת בכלל הוצאות האנרגיה הכוללות גם את צריכת החשמל וצריכת דלקים בלבד, 

  מתודולוגיה

  המתודולוגיה ששימשה לצרכי הניתוח המוצג במסמך זה, כללה מספר שלבים עיקריים:

 יה שבהם נעשה שימוש משמעותי בנפט ומוצריו, וכימות הצריכה בכל ענף.יזיהוי ענפי התעש .1

 החסכון בעלות האנרגיה ליח' כמות, והכפלתה בסך צריכת האנרגיה שתוסב לשימוש בגז.חישוב שיעור  .2

 יה.יסכימת החסכון המשקי המתקבל מכניסת גז טבעי כמקור לייצור אנרגיה תרמית לשימוש התעש .3

 להלן פירוט שלבי הניתוח השונים:

  ענפיתיכה הה שבהם נעשה שימוש משמעותי בנפט ומוצריו וכימות הצריזיהוי ענפי התעשי .1

הניתוח המוצג להלן מתמקד בענפי תעשיה המתאפיינים בצריכה מוגברת של אנרגיה. המיקוד בענפים אלה 

נובע בעיקרו מהנחת העבודה לפיה רק עבור מפעלים שצריכת האנרגיה שלהם גבוהה יחסית, תימצא 

התועלות הגלומות  הצדקה כלכלית להסבת מערכותיהם לשימוש בגז טבעי, ולכן רק הם יוכלו למצות את

  מהחסכון שמאפשר השימוש בגז טבעי. 

-לוחות תשומהה המתאפיינים בצריכה מוגברת של אנרגיה, נעשה שימוש בילצורך זיהוי ענפי התעשי

). לוחות אלה מציגים את התפלגות 3(לוח  2006של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  תפוקה

ענפים המתארת את היקף השימושים של  159יצה של התשומות המשמשות את ענפי המשק, על ידי מטר

 נפט זיקוקכל ענף (במונחים כספיים) בתפוקות של כל אחד מענפי המשק האחרים. אחד מענפים אלו הינו "

", והוא זה המהווה מקור לאספקת כלל הדלקים והפקתו פחם וכריית טבעי וגז גולמי נפט הפקת ,ומוצריו

  פר שימושים עיקריים של ענפי המשק השונים בתפוקות של ענף זה:הפוסיליים למשק. ניתן לזהות מס

משק החשמל צורך דלקים פוסיליים המהווים את חומרי הגלם העיקריים של משק זה.  –חשמל  •

חשוב לציין, כי מאחר והנתונים  58דלקים אלו הינם פחם אשר מקורו ביבוא, גז טבעי, סולר, ומזוט.

    59בגז טבעי מיוחס רק למשק זה., כלל השימוש 2006מתייחסים לשנת 

ענף זיקוק הנפט הינו המקור לכלל סוגי הדלק המשמשים את כלי הרכב. השימוש בדלק  –תחבורה  •

לצרכי תחבורה בא לידי ביטוי בלוח השימושים בעיקר בענפי התחבורה הציבורית, ובצריכה הפרטית. 
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נעשה בהתייחס רק לשימושי הביניים, כלומר השימושים הישירים של כל ענף בתפוקות הענפים  3עיבוד הנתונים המופיעים בלוח  

     ף אינם כוללים את צריכת הפחם.השונים, אשר אינם כוללים את היבוא של כל ענף. לאור זאת, היקף השימושים בתפוקות הענ
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  )21.1(לוח  2006לשנת  האנרגיה של הלמ"ס מאזן לפי 
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שאיות וטרקטורים, אשר מבוטא לפי הלמ"ס, השימוש של ענפי התעשייה בדלק לכלי רכב, כגון מ

  60בלוח השימושים בצריכת הענפים עצמם, הינו שולי ביחס לצריכת הדלק לשימושים אחרים.

צריכת הדלק של מפעלי התעשייה, לפי לוח השימושים, הינה לצורך ייצור אנרגיה תרמית  –תעשייה  •

 אולפינים לתעשיית הפלסטיק. לתהליך הייצור שלהם, וכן כחומר זינה לייצור חומרי גלם שונים, כגון 

זה, יתמקד  חלקכאמור, חישוב החיסכון המשקי כתוצאה משימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיה במסגרת 

 בשימושים שעושה התעשייה בתפוקות של ענף זיקוק הנפט, בדגש על ענפים בעלי צריכת אנרגיה מוגברת.

  שה פרמטרים:איתור הענפים בהם היקף הצריכה הינו משמעותי, נעשה לפי שלו

 היקף צריכת הדלקים במונחים כספיים.  .א

 היקף צריכת הדלקים ביחס לסך צריכת התשומות (ללא תשלומי מיסים).  .ב

 היקף צריכת הדלקים ביחס לערך המוסף של הענף.  .ג

ענפי תעשייה) בעלי  76הענפים (מתוך  25לאחר דירוג הענפים לפי כל אחד משלושה פרמטרים אלו, נבחרו 

  הגבוה ביותר. להלן רשימת הענפים לפי הדירוג האמור, והיקף האנרגיה הנצרכת בהם:הדירוג הממוצע 

  ביותר משמעותית: ענפי התעשייה בעלי צריכת האנרגיה ה7טבלה 

 ענף
 צריכת דלקים

 (מלש"ח)
ביחס לסך 

 תשומותה
ערך ביחס ל

 ענפי מוסף

 5.59 47.5% 2352.7 תעשיית פטרוכימיה וסיבים עשויים 1
 1.00 8.7% 2340.5 ומוצריו ,הפקת נפט גולמי וגז טבעי וכריית פחם והפקתו זיקוק נפט 2
 0.42 5.8% 126 תעשיית מוצרים כימיים לנמ''א 3
 0.66 4.4% 42.1 תעשייה בסיסית של נייר וקרטון 4
 0.13 3.1%  73.6  מתכתיים לנמ"א-כריית מחצבים ומלחים, והפקת מחצבים אל 5

6 
פלסטיק, מוצרים מפלסטיק משוריין תעשיית מכלים ובקבוקים מ

 0.21 1.7%  49.6 ומוצרים מפלסטיק למטבח

 0.11 2.3% 144.1  תעשיית כימיקלים תעשייתיים ודשנים 7
 0.21 2.4% 28.1 תעשיית זכוכית וקרמיקה, ומוצריהן 8
 0.18 1.3% 37 תעשיית רהיטים (פרט לרהיטי מתכת ופלסטיק) 9
 0.27 2.0% 22.7 ומוצרי שמןתעשיית שמני מאכל, מרגרינה  10
 0.32 1.0% 28.6 תעשיית מוצרי מזון לנמ''א ובצ''נ 11
 0.15 1.8% 22.1 מתכתיים לנמ"א-עיבוד אבן ומוצרים מינרליים אל 12
 0.10 1.0% 42.3 תעשיית מלט ומוצריו 13
 0.10 1.2% 34.5 תעשיית חומרי הדברה וחיטוי 14
 0.13 2.3% 18 ציפוי מתכות 15
 0.13 1.5% 22.1 ברזיליות ויקרות-תעשיית מתכות אל 16
 0.07 1.0% 43 מאפיות לחם ומוצרי בצק אחרים 17
 0.07 1.4% 29.9 תעשיית מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים, חקלאיים ותעשייתיים 18
 0.08 1.2% 24.2 תעשיית מוצרי פח 19
 0.10 1.4% 15.5 תעשיית מוצרים מפלסטיק לנמ''א 20
 0.10 0.7% 26.7 תעשיית מוצרי מתכת לבינוי, מכלים ודודי קיטור 21
 0.15 1.1% 11.3 תעשיית שוקולד, קקאו וממתקים 22
 0.09 1.2% 18.7 תעשיית רהיטי מתכת ופלסטיק 23
 0.06 0.9% 26.4 תעשיית שרוולים ויריעות מפלסטיק 24
 0.10 0.7% 23.8 תעשייה בסיסית של ברזל ופלדה 25

 6.5% 5,603.5  ממוצעסה"כ / 
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  חישוב החסכון שניתן להשיג כתוצאה מהסבה לגז טבעי בענפים הנבדקים .2

  אחרים אנרגטיים שימושים ובין, תרמית אנרגיה להפקת אנרגיה צריכת בין הבחנה •

לצורך הערכת החסכון המשקי הנובע משימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיה, בוצע נטרול של ההוצאה עבור  

משמשים כחומרי זינה, מתוך סך הוצאות האנרגיה. זאת, על רקע המיקוד של מסמך זה אך מוצרי נפט ה

ורק במרכיבי צריכת אנרגיה שניתן לבצע בהם הסבה מנפט לגז טבעי. חישוב החיסכון של ענפים אלו 

   61:לפי נתוני הלמ"ס אודות צריכת דלקים במשק לפי ענפי כלכלהכתוצאה משימוש בגז טבעי, נעשה 

שימוש בדלקים גם  ותעשיית הכימיה, אשר עושים יכת הדלקים לצרכי אנרגיה של ענף הפטרוכימיה) צר1(

  מסך צריכת הדלקים שלהם;   75%כחומר זינה, הינה 

  מסך צריכת הדלקים בענף. 10%) צריכת הדלקים לצרכי אנרגיה של ענף זיקוק הנפט הינה 2(

  טבעי גז ובין ומוצריו נפט בין המחיר פערי חישוב •

בהיעדר מחירון מוגדר לדלקים השונים הנסקרים במסמך זה, אומדן החיסכון משימוש בגז טבעי כחלופה 

לדלק פוסיליים אחרים חושב לפי מחירי הדלקים השונים עבור חח"י, כצרכנית משמעותית של כלל 

  :2012הדלקים הנבדקים במסמך זה. להלן הנתונים המופיעים בדו"חות הכספיים של  החברה לשנת 

  2012 -: עלויות הדלקים של חח"י 8טבלה 

 דלק
 עלות לקוט"ש

 בש"ח
 עלות לטון

 בש"ח
ערך קלורי (קק"ל 

 לק"ג)
עלות למיליון 
  קק"ל בש"ח

 312.8 9869 3087 70.89 מזוט
 100.7 11894 1198 17.76 גז

 411.6 10200 4198 87.88 סולר
  

ות גז טבעי במקום באמצעות סולר או מזוט מנתונים אלו עולה כי החיסכון המושג מייצור חשמל באמצע

 71.7%בממוצע, והפער בין המחיר לקק"ל הגלום בגז טבעי לקק"ל הגלום בסולר או מזוט הינו  77.4%הינו 

בממוצע. לאור זאת, ניתן לומר כי מעבר משימוש בדלק המבוסס על נפט לשימוש בגז טבעי מביא לחסכון 

    62בממוצע. 74.5%של 

  תוצאות החישוב .3

אמור, חישוב החיסכון לענפי התעשייה הינו תוצאה של מכפלת סך ההוצאה על דלקים הנצרכים לשימושי כ

 . 74.5% -אנרגיה במצב המוצא, בשיעור החיסכון שנמצא 

ביצוע התחשיב ברמה הענפית עבור כל ענף וענף שנמנו לעיל, ראוי לזכור כי גם בתוך הענפים קיימת  טרם

גוזרת גם שונות בהיקף צריכת האנרגיה ומידת הכדאיות לביצוע הסבה לגז  שונות בגודל המפעלים, אשר

שצריכת האנרגיה שלהם עולה על רף  מפעלים רק במסגרת התחשיב שבוצע כי הונח טבעי. בהתאם לכך,

  . טבעי לגז הייצור תהליך של הסבה מסוים שיוגדר להלן, יבצעו
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 מאגר נתוני אנרגיה באתר הלמ"ס 
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במסגרת ח הונ, דלקים שהיא רוכשת, ולפיכך נהנית מהנחה משמעותית על מחירי הלמרות שחח"י הינה צרכנית דלקים בהיקף משמעותי 

. באופן אבסולוטי, השימוש במחירי חח"י, מביא לתוצאה החברות במשק דומה לזה של יתרבין עלות הדלקים השונים הינו  היחסכי זו 

 שמרנית.
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כדאית הונחה הנחה שמרנית כי רק  זו השקעה שעבורם המפעלים במסגרת הניתוח הענפי לעניין שיעור

עבור ₪ מיליון  1.5 -מפעלים שהחזר ההשקעה בהסבת מערכותיהם לגז טבעי (לפי נתוני משרד הכלכלה, כ

שנים יבצעו את ההסבה. כלומר, רק מפעלים  3 - בינונית) תהיה נמוכה מ-מפעלים בעלי צריכת אנרגיה קטנה

בשנה יבצעו את ההסבה. תחת הנחה זו, החסכון ₪ אלף  500שיחסכו כתוצאה מההסבה לגז לפחות 

כאמור) יחול על מפעלים שסך ההוצאה שלהם בגין צריכת דלקים במצב המוצא  74.5%כתוצאה מהסבה (

  ₪. אלף  700 -גבוהה מ

 את , המציגים2009לשנת  ס"הלמ מתוך סקר התעשייה של 24-26לוחות  נעשה בעזרת איתור מפעלים אלו

לים בכל ענף לפי רמות פדיון שונות, ואת היקפי ההוצאה על תשומות והפדיון בכל קבוצת התפלגות המפע

  :הנייר תעשיית ענפי עבור הנתונים מוצגים להלן, ההמחשה לצורך. גודל

  2009למ"ס  –מסקר התעשייה  26-24לוחות  –: נתוני ענף הנייר ומוצריו 9טבלה 

ענף כלכלי ראשי 
 וקבוצת גודל

מס' מפעלים 
 )23 (לוח

סך כל הפדיון 
 )24(לוח 

צריכת חומרים 
 )25(לוח 

פדיון ממוצע 
  למפעל

צריכת חומרים 
  ממוצעת למפעל

   2,873.2 5,927.9 283  נייר ומוצריו

4.9-0 180 300.1 98.9 1.67 0.55 

9.9-5  36 303.5 150.2 8.43 4.17 

19.9-10 18 257.1 131.7 14.28 7.32 

29.9-20 14 318.1 143.7 22.72 10.26 

49.9-30 13 468.0 228.7 36.00 17.60 

50+ 22 4,281.1 2,120.0 194.60 96.36 
  

כמובא לעיל, צריכת הדלקים לצרכי אנרגיה של ענף נייר ומוצריו (תעשייה הבסיסית של נייר וקרטון) הינה 

₪ מיליון  15.1 -מסך צריכת חומרי הגלם בענף. מכאן שרק מפעלים בעלי צריכת חומרים הגבוהה מ 4.4%

בשנה יבצעו הסבה לגז. ניתן לאתר מפעלים אלו על ידי יצירת קו לינארי המתאר את היחס בין היקף 

צריכת החומרים להיקף הפדיון (שיעור הרווח הגולמי) בכל קבוצת גודל, והצבת הצריכה המינימלית 

צריכת החומרים ביחס במשוואת הקו, בכדי למצוא את גודל המפעל במונחי פדיון. להלן קו המגמה של 

  לפדיון:

  : צריכת חומרי גלם בענף הנייר ביחס לפדיון13תרשים 

y = 2.0146x + 0.5322
R² = 0.9999
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צריכת חומרים ביחס לפדיון בענף הנייר

  
  

לפי חישוב זה ₪. מיליון  31הינו ₪ מיליון  15.1לפי משוואת הקו, הפדיון של מפעל בעל צריכת חומרים של 

מכלל הענף  82%בשנה, המהווה ₪ מיליון  30 -ניתן לומר, כי כל קבוצת המפעלים שהינם בעלי פדיון גבוה מ

  (במונחי צריכה), תבצע הסבה לגז, ועל כן החיסכון של ענף זה הינו:
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הצפוי עבור ענפי התעשייה השונים, כאשר סדר ההצגה הינו לפי  השנתילהלן טבלה המסכמת את החיסכון 

  63סכון הענפי:הדירוג הממוצע של סך החסכון הענפי, אחוז החסכון למפעל, ואחוז הח

  : החסכון השנתי הצפוי לתעשייה כתוצאה משימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיה10טבלה 

 מס"ד
 חסכון
 ענפי

 (מלש"ח)

אחוז 
החסכון 
 למפעל

אחוז 
מהענף 
שיבצע 
 הסבה

אחוז 
החסכון 

 הענפי

 8.80% 99.4% 8.8% 435.7 עשויים וסיבים פטרוכימיה תעשיית 1

 0.63% 97.5% 0.6% 170.1  ומוצריו נפט זיקוק 2

 1.64% 97.5% 1.7% 104.7 ודשנים תעשייתיים כימיקלים תעשיית 3

 4.30% 98.9% 4.4% 92.9 א''לנמ כימיים מוצרים תעשיית 4

 1.43% 62.4% 2.3% 34.2  מתכתיים-אל מחצבים והפקת, ומלחים מחצבים כריית 5

 2.70% 81.7% 3.3% 25.6 וקרטון נייר של בסיסית תעשייה 6

 0.87% 93.9% 0.9% 24.1 וחיטוי הדברה חומרי ייתתעש 7

 0.56% 72.2% 0.8% 23.1 אחרים בצק ומוצרי לחם מאפיות 8

 0.52% 67.6% 0.8% 21.3 ומוצריו מלט תעשיית 9

 1.52% 83.3% 1.8% 17.5 ומוצריהן, וקרמיקה זכוכית תעשיית 10

11 
 ןמשוריי מפלסטיק מוצרים, מפלסטיק ובקבוקים מכלים תעשיית

 0.56% 43.8% 1.3% 16.2 למטבח מפלסטיק ומוצרים

 0.52% 72.2% 0.7% 15.4 נ''ובצ א''לנמ מזון מוצרי תעשיית 12

 0.39% 79.4% 0.5% 14.1 ופלדה ברזל של בסיסית תעשייה 13

 1.25% 82.9% 1.5% 14.0 שמן ומוצרי מרגרינה, מאכל שמני תעשיית 14

 0.97% 72.3% 1.3% 11.9 א"לנמ תכתייםמ-אל מינרליים ומוצרים אבן עיבוד 15

16 
 חקלאיים, טכניים לשימושים מפלסטיק מוצרים תעשיית

 0.44% 43.8% 1.0% 9.7 ותעשייתיים

 0.43% 48.2% 0.9% 8.7 פח מוצרי תעשיית 17

 0.59% 72.2% 0.8% 6.1 וממתקים קקאו, שוקולד תעשיית 18

 0.19% 28.2% 0.7% 5.6 מפלסטיק ויריעות שרוולים תעשיית 19

 0.19% 18.7% 1.0% 5.2 (ופלסטיק מתכת לרהיטי פרט( רהיטים תעשיית 20

 0.46% 43.8% 1.1% 5.1 א''לנמ מפלסטיק מוצרים תעשיית 21

 0.30% 27.0% 1.1% 4.4 ויקרות ברזיליות-אל מתכות תעשיית 22

 0.45% 27.0% 1.7% 3.6 מתכות ציפוי 23

 0.16% 18.7% 0.9% 2.6 ופלסטיק מתכת רהיטי תעשיית 24

 0.04% 8.5% 0.5% 1.7 קיטור ודודי מכלים, לבינוי מתכת מוצרי תעשיית 25
 1.21% 73.4% 1.5% 1,073.5 סה"כ / ממוצע

  

  משתנים: 3חשוב לציין כי חישוב זה לא לוקח בחשבון 

לרשת כאמור לעיל, מעבר לשימוש בגז טבעי מצריך השקעה בתשתיות, כדוגמת חיבור  –עלות הסבה  .1

 מההשקעה משמעותי הגז ושינוי של הדודים. חישוב החיסכון לא מביא בחשבון השקעה זו, אולם חלק

השקעה זו כמעט ואינה  המשקית ברמה ולכן, אחרים ענפים של תוצר הגדלת בדמות, במשק נותר

 גורעת מהתועלת המושגת מההסבה לגז.
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בתית פחותה בהשוואה לשריפת מזוט או שריפת גז טבעי הינה בעלת השפעה סבי –עלויות סביבתיות  .2

סולר, בהיבטים של פליטת מזהמים לאוויר. על כן מלבד החיסכון בעלויות תשומות האנרגיה, ישנו גם 

 חיסכון משקי בצמצום עלויות חיצוניות. 

בנוסף, מפעלים שונים מחויבים על פי חוק אוויר נקי להתקין אמצעים להפחתת פליטות, אשר הסבה 

להוות תחליף לחלקם. עם זאת, החישוב אינו כולל את החיסכון מאי התקנת אמצעים אלו, לגז יכולה 

 מאחר ויתכן כי חלק מהמפעלים כבר התקינו אמצעים אלו.

, כלומר לפני שמפעלי תעשייה ביצעו 2006נקודת המוצא לחישוב החיסכון הינה שנת  –חיסכון קיים  .3

אשר כבר ביצעו הסבה לגז, ועל כן חלק מהחיסכון  , ישנם מפעלים2013הסבה לגז. ברם, נכון לשנת 

  מיליארד. 1.1 -הצפוי הינו קטן מ העתידישחושב לעיל כבר הושג, כך שהחיסכון 

  והמלצות סיכום

מפעלי תעשייה שונים עושים שימוש בדלקים פוסיליים לצורך ייצור אנרגיה תרמית, כחלק מתהליכי  •

שראל, רוב התעשייה עשתה שימוש בעיקר בסולר הייצור שלהם. עד לכניסת הגז הטבעי למשק בי

 מגז טבעי.  74.5% - בבממוצע ומזוט, שהינם יקרים 

זמינות הגז הטבעי מאפשרת למפעלים בעלי צריכת אנרגיה בהיקף משמעותי לבצע הסבה לשימוש בגז  •

 יה.חסכון בעלויות האנרג –טבעי כמקור אנרגיה חלופי, על היתרונות הישירים הנובעים מכך למפעל 

הענפים  25 -הניתוח כלכלי שהוצג לעיל, בחן את סך החסכון הפוטנציאלי במשק, תוך התמקדות ב •

המובילים בצריכת האנרגיה שלהם, ובמפעלים גדולים באותם הענפים, אשר צריכת האנרגיה שלהם 

 מספיקה על מנת להצדיק הסבה לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה.

, כתוצאה הישראלי בשנה למשק ₪ מיליארד 1.1ן פוטנציאלי של תוצאות הניתוח מצביעות על חסכו •

 מהתבססות של צרכני האנרגיה הגדולים בתעשיה על גז טבעי כמקור אנרגיה חלופי.

ממצאי הניתוח הכלכלי מצביעים על תועלת משמעותית למשק מהסבת מפעלי תעשייה עתירי אנרגיה לגז 

דם מדיניות המעודדת מפעלי תעשייה לעבור משימוש טבעי. בכדי לממש תועלת פוטנציאלית זו, יש לק

  בדלקים מבוססי נפט לשימוש בגז טבעי. מדיניות זו צריכה לכלול שני אלמנטים עיקריים:

מפעלי תעשייה, בעיקר מבחינה לגז טבעי במיפוי החסמים הקיימים לביצוע ההסבה  –הסרת חסמים   .א

הן להוזלת ההסבה,  וםתרתחסמים אלו,  סטטוטורית, ובחינת דרכים שונות להסרתם. אפשר שהסרת

  64והן לקיצור משך הזמן שאורכת ההסבה.

₪, מיליון  2.5 -ל ₪מיליון לאור עלויות הסבת מפעלים לגז טבעי המוערכות בין  –תמיכה ייעודית   .ב

, תמיכות ייעודיות למפעלים המעוניינים בביצוע ההסבה משרד הכלכלה מעניקבהתאם לגודל המפעל, 

משרד בוחן הבימים אלו  בנוסף,. (הוראת מנכ"ל לחיבור לרשת הגז) ההשקעות במשרד על ידי מרכז

מומלץ להמשיך במדיניות זו, בכדי לאפשר למפעלים רבים ככל  מתן סיוע נוסף לצרכנים מרוחקים.

 הניתן לבצע הסבה.
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  הקרובות בשנים בישראל הטבעי הגז במחיר צפוייםה שינוייםה ערכתה - 1נספח 

זה הינה לסקור את הממצאים העיקריים הנוגעים לרמת מחירי הגז הטבעי ובהתאם, לבצע  מסמךמטרת 

הערכה לשינויים הצפויים במחיר בישראל בשנים הקרובות. במסמך זה נציג תחילה סקירה קצרה אודות 

אופי הסחר הבינלאומי בגז טבעי. בהמשך ישיר לכך, נסביר בהרחבה מדוע סחר בגז טבעי שונה במהותו 

) כגון נפט, הנסחרות בבורסות סחורות בעולם, ונתייחס להשפעות Commoditiesר בסחורות אחרות (מסח

של ייחודיות זו על רמת המחירים של הגז הטבעי ברחבי העולם. לבסוף, נעבור לבחינה ממוקדת של רמת 

  נערכו.מחירי הגז הטבעי בישראל ונציג הערכות בדבר מחירי הגז הטבעי, בהתאם לממצאי הסקירות ש

  סחר בינלאומי בגז טבעי .1

לכל סחורה או מוצר בעולם ניתן להגדיר מאפיינים הנוגעים לרמת הְסחירּות שלהם. כך למשל, "מוצרים 

) כגון כותנה, זהב ונפט, מאופיינים ביכולת להעבירם בנקל ממקום למקום tradable goodsסחירים" (

במרבית מדינות  65של מוצרים כאלו די אחידהבעולם (רמת ְסחירּות גבוהה). בהתאם, רמת המחירים 

העולם, שכן רמת התחרות הגבוהה ברמה הבינלאומית מובילה להתכנסות למחירים דומים. בניגוד 

), כגון בניינים, non-tradable goodsלמוצרים אלו, ניתן לזהות את קבוצת ה"מוצרים בלתי סחירים" (

, פסיכולוגיה וכד'). המוצרים הבלתי סחירים תשתיות וסוגים רבים של שירותים (שירותי הארחה

מאופיינים ברמת ְסחירּות נמוכה משום שלא ניתן להעבירם ממקום למקום ובהתאם, הם אינם נסחרים 

בבורסות הסחורות. רמת הסחירות הנמוכה של המוצרים ברמה הבינלאומית, גוררת הטרוגניות גדולה 

  ים מאד באיכותם), באזורים שונים בעולם.מאד ברמת המחירים של מוצרים (גם כאשר הם דומ

בין שני קצוות הסקאלה שבין מוצרים סחירים לחלוטין למוצרים שאינם סחירים כלל, קיים טווח רחב של 

סחורות רבות ובתוכן, הגז הטבעי. על מנת להעריך את רמתם הצפויה של מחירי הגז הטבעי בישראל, יש 

ה (כלומר היכן ממוקם על גבי הסקאלה, במובן של רמת לבחון תחילה את מאפייני הסחר של מוצר ז

  הְסחירּות). 

  גז טבעי כשמו, מופק מן האדמה במצב צבירה של גז, מה שגורר שתי חלופות בסיסיות לאופן הסחר בו:

בשיטה זו מונח צינור משדה הגז ישירות למדינת היעד. חלופה זו פשוטה יותר ליישום אך  - צינור גז •

בה (עלויות הנחת צינור שכזה במרחקים ארוכים) גבוהות מאוד. העלויות הגבוהות העלויות הכרוכות 

ביחד עם מגבלות נוספות הקיימות, הקמה של צינור כזה כדאית רק עבור טווחים קצרים, או עבור 

 לקוחות גדולים מאוד.

שר סחר המרה של הגז הטבעי למצב צבירה נוזלי, ובכך מתאפ בחלופה זו מתבצעת – )LNGהנזלת גז ( •

זו הינה מורכבת יותר מהקודמת וגם היא יקרה, שכן הקמת מתקני הנזלה  בו ברחבי העולם. חלופה

 ) או יצירת אי מלאכותי שעליו מוקם מתקן ההנזלה, גבוהה מאד.FLNGדוגמת פלטפורמה צפה (

  מבין שתי החלופות לעיל, רק השנייה מאפשרת מסחר במרחקים גדולים בין מדינות.
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כו בנושא מצביעים על כך שהגז הטבעי איננו מוצר סחיר לחלוטין. כך למשל, במחקר שהוצג מחקרים שנער

(להלן: "ועדת  בישראל הטבעי הגז משק בנושא הממשלה מדיניות לבחינת משרדית-הבין הוועדהבדוח 

יר ) עולים ככל שנעים מזרחה על הגלובוס. כך למשל המחLNG, נטען כי מחירי הגז הטבעי המונזל (66צמח")

-50%מהמחיר באירופה. המחיר באירופה נמוך בשיעור גבוה יותר של  50%-30%בארה"ב נמוך בשיעור של 

הסיבה לפערים המשמעותיים במחיר נעוצה בכך שהגז הטבעי אינו מוצר  מהמחיר במזרח אסיה. 70%

מאי גז או סחיר לחלוטין אשר עלויות הסחר בו הינן גבוהות מאוד, כך שמדינות אשר מפיקות באופן עצ

  לחילופין רוכשות גז ממדינה קרובה נהנות מרמת מחירים נמוכה יותר באופן יחסי.

העובדה שהגז הטבעי איננו מוצר סחיר לחלוטין, אשר גוררת כאמור שונות גדולה בין מחיריו באזורים 

למחירי  שונים בעולם (המושפעים מהיצע הגז האזורי), מגבילה את היכולת להשליך מתחזיות בינלאומיות

  הגז, לגבי המחירים הצפויים בישראל.  לפיכך נתמקד כעת בתחזיות ייעודיות למשק הישראלי.

  תחזית למחירי הגז הצפויים בתעשייה בישראל .2

בחלק זה נעריך את רמת המחירים הצפויה להיקבע בענף הגז הטבעי בישראל בעשורים הקרובים. מקור 

תידית הצפויה הינו הסכמי ההתקשרות שנחתמו בשנה מידע מרכזי ומהימן להערכת רמת המחירים הע

  האחרונה בין השותפויות המחזיקות בשדות גז לבין לקוחותיהם (צרכני גז).

נפסקה באופן סופי הזרמת הגז הטבעי ממצרים לישראל, בעקבות חבלות רבות  2011בחודש פברואר 

אשר נמצא בידי  מריהיה מתוך מאגר  בצינורות הגז בסיני. בתקופה זו מקור הגז הטבעי המרכזי של ישראל

הינן חברות ציבוריות ועל כן מחויבות בפרסום  ים תטיסהחברות השותפות בפרויקט  ים תטיס.שותפות 

פורסמו שני הסכמי התקשרות למכירת  2011של עסקאות חריגות (בהיקפים גדולים). כך במהלך חודש מאי 

הסכמים אלו הינם לטווח קצר יחסית של כשנתיים בלבד, בז"ן. ו נייר חדרהגז בין שותפות ים תטיס לבין 

ככל הנראה בשל אי הוודאות הרבה ששררה באותה תקופה בשוק ובהתאם, ההסכמים משקפים רמת 

) ים תטיס. אומנם מחיר הגז המבוטא בהסכמים הללו (של שותפות MMBTU67$ ליחידת 8.3מחירים של 

ף, אך הוא כן מהווה בנצ'מארק (נקודת ייחוס) בהערכת אינו מאפשר הסקה אודות המחירים העתידיים בענ

  רמות המחירים העתידיות.

להזרים גז טבעי בישראל. מאגר זה הינו גדול מאוד ועל פי  מאגר תמרהחל  2013החל מסוף חודש מרץ 

בשנה בשני העשורים הקרובים, ובכך להוות את מקור  BCM 8-9 - כ 2014ועדת צמח צפוי לספק החל משנת 

, כאשר רמת הוודאות להפקת הגז מתמר 2012. החל מתחילת שנת 68הגז הטבעי העיקרי לישראל אספקת

הייתה גבוהה, החלה שותפות תמר לחתום על הסכמי התקשרות למכירת גז עם הצרכנים המרכזיים במשק 

ו הישראלי. גם על הסכמים אלו (או על הפרטים העיקריים בהסכמים) חלה חובת דיווח לציבור. כך פורסמ

  , עשרה הסכמים של שותפות תמר המוצגים בטבלה הבאה:2013ועד מרץ  2012במהלך שנת 
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  - מתוך 

Effect of Increased Natural Gas export on domestic market, U.S. Energy Information Administration (2012); 

World Energy Outlook 2011, International Energy Agency (2011). 
67

 יחידת מידה בריטית המודדת את האנרגיה הדרושה הנדרשת לחמם פאונד מים במעלת פרנהייט אחת. 
68

 להערכת הוועדה. 2027זאת לפחות עד שמאגר לוויתן יחל בהזרמת הגז בהיקף גבוה יותר, בשנת  



  

  
  

  שימושי גז טבעי בתעשייה 2013מאי                                    50מתוך  42עמוד                                                                                

  : חוזים לרכישת גז ממאגר תמר11טבלה 

תאריך 

ההסכם
צד הרוכש 

משך החוזה 

(בשנים)
BCM כמות

תשלום כולל 

במסגרת החוזה 

(במיליארדי דולרים)

המחיר הנובע 

מפרטי ההסכם 

MMBTU ליחידת

1723.465.00$6.04דליה אנרגיות כח09/01/2012

165.281.20$6.44רמת נגב ואשדוד אנרגיה10/01/2012

153.30.75$6.44נייר חדרה26/01/2012

1530.68$6.42משאב ייזום ופיתוח (נשר)09/02/2012

153.120.70$6.35פז בית זיקוק אשדוד02/04/2012

1613.23.50$7.51דוראד15/10/2012

1610.62.50$6.68או .פי .סי רותם25/11/2012

75.81.30$6.35בז"ן 26/11/2012

151.680.40$6.74אלון מרכזי אנרגיה09/12/2012

157814.00$5.08חברת החשמל14/03/2012

15.270.8516.44$6.57סה"כ וממוצע משוקלל ללא חברת החשמל

15.2147.4430.03$5.77סה"כ וממוצע משוקלל כללי

הסכמי התקשרות למכירת גז של שותפות תמר

  

בהסכמים שפורסמו ישנו פירוט דל מאוד אודות ההצמדות החוזיות של מחירי הגז הטבעי. בכל הסכם 

הפרמטרים הבאים: תעריף ייצור הוחלט להצמיד את המחירים בצורה מוגבלת (ולא מפורטת) לאחד מ

החשמל, מדד המחירים האמריקאי, מחירי הנפט בעולם, מחיר הברנט. למרות חוסר הוודאות לגבי סך 

לסכום זה בתרחיש שבו  שמרנית, פרסמה הערכה 69התשלום הכולל לשותפות תמר לאורך כל שנות ההסכם

כוללת בתוכה את האומדנים לשינויים הסכם הגז ימומש במלואו, בכל אחד מההסכמים. הערכה זו למעשה 

הצפויים בכל הפרמטרים אליהם צמוד מחיר הגז. באמצעות חלוקה של סך התקבולים הצפויים לשותפות 

) בכל אחד מההסכמים, קיבלנו אומדן למחיר המשתקף מן ההסכמים BCMתמר בסך כמות הגז הטבעי (

  ה.), המוצג בעמודה האחרונה בטבלMMBTU(לאחר המרתו ליחידת 

משתנה באופן משמעותי מהסכם  MMBTUכפי שניתן לראות בטבלה, רמת המחירים הממוצעת ליחידת 

להסכם, כאשר ההסכם עם חברת החשמל משקף את רמת המחירים הנמוכה ביותר. המחיר הממוצע 

. $6.57$70 ובניכוי חברת החשמל, הממוצע המשוקלל עומד על 5.77עומד על  MMBTUהמשוקלל ליחידת 

 20%-מדובר בירידה משמעותית של כ ים תטיסה להסכמים שנחתמו שנה קודם לכן עם שותפות בהשווא

במחיר הגז. למעט חברת החשמל, לא ניתן לטעון כי צרכני גז גדולים הצליחו להשיג מחירי גז נמוכים יותר 

  ביחס לצרכנים הקטנים. יכולות להיות לכך מספר סיבות:

חברות אמנם רוכשות כמות קטנה של גז, אך בשל  – הישראלי במשק אחזקות גדולהשתייכות לתאגיד   .א

כך השתייכותן לתאגיד אחזקות רחב שמחזיק צרכניות גז נוספות, הן גם מצליחות להשיג מחיר נמוך. 

 בנשר מפעלי מלטוגם  בנייר חדרהמחזיקה גם  כלל תעשיות והשקעות בע"מחברת האחזקות  דוגמאל

. על אף שכל אחת מן החברות הבת שלה בהתאמה BCM 3-ו 3.3אשר רכשו כל אחת בנפרד סך של 
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  החברות הרוכשות להקטין את כמות הגז הנרכשת לאורך התקופה.בין היתר בשל ההצמדות השונות ובשל היכולת של  
70

ובנוסף באפשרותה  BCM 78חברת החשמל הינה הצרכן המרכזי של שותפות תמר, כאשר על פי החוזה שחתמה היא עתידה לרכוש  

מכירה של שותפות מכלל כל הסכמי ה. היקפי רכישה אלו גבוהים משמעותית BCM 99לממש אופציה חוזית להרחבת ההסכם עד כדי 

נכון למועד זה. היקפי הרכישה הגדולים של חברת חשמל הובילו לקבלתו של מחיר נמוך באופן משמעותי לעומת יתר ההסכמים. תמר יחד,

  היות והיקפי הרכישה הללו אינם מייצגים את "הקונה הממוצע", אנו בוחנים את המחיר הממוצע בניכוי מחירה של חברת החשמל.
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המחזיקים בחברות  ,יכולתם של תאגידים מסוג זהבחותמת בנפרד על הסכם התקשרות עם תמר, 

 .וכך להשיג מחיר נמוך יותר לשתף פעולה בחתימה על הסכמי רכש של גז טבעי ,רבות בתעשייה

קיים חוסר ממשי ומהותי במקורות אספקת גז  2011על פי ועדת צמח, החל משנת  –היצע גז נמוך   .ב

טבעי למדינת ישראל (יבוא ו/או הפקה מקומית). המחסור בגז הטבעי הביא לכך שצרכני הגז נמצאים 

הממונה  2012ביניהם בתחרות מי יקדים לחתום על הסכם התקשרות עם שותפות תמר. כך בנובמבר 

 מר כמונופול.על ההגבלים העסקיים הכריז באופן רשמי על שותפות ת

רמת  , לגביהסכמי הגז שנחתמו עם שותפות תמרמכאן עולה השאלה בדבר המידה בה ניתן להסיק מ

הממוצע שנחתם עומד  בשנים הקרובות. מן הטבלה שהוצגה לעיל עולה כי משך החוזההעתידית המחירים 

אוד, שמשקפת את שנים. בהשוואה לחוזים שנמכרו עם שותפות ים תטיס זוהי תקופה ארוכה מ 15.2על 

הערכות הצדדים בהסכם לכך שהזרמת גז משדות נוספים דוגמת לוויתן לא צפויה לשנות באופן מהותי את 

מחירי הגז הטבעי בישראל לא צפויים לרדת בעשור וחצי רמת המחירים. כלומר, מכך מסיקים כי 

  הקרובים לפחות.

, בחלוקה לענפי 2040הישראלי עד לשנת בדוח שפרסמה ועדת צמח מוצג צפי לביקושים לגז טבעי במשק 

תצרוכת גז: חשמל, תעשייה, תחבורה ומתנול. על פי התרחיש שהוצג בתחזית עולה כי בעשור וחצי 

. מתוך הסכמי ההתקשרות BCM 50.1) צפוי הביקוש לגז טבעי בתעשייה לעמוד על 2027הקרובים (עד שנת 

 40.9%אשר מהווים  ,BCM 20.5בסך של  תעשייהעד כה נחתמו הסכמי מכירת גז ללתקופה זו עולה כי 

כלומר, קיימת כבר היום וודאות גבוהה מאד . מסך הביקוש לגז טבעי בתעשייה בעשור וחצי הקרובים

סביר להניח שלא יתרחש שינוי מהותי לגבי מרכיב משמעותי מאוד מסך הביקוש הצפוי בתעשייה ולכן 

  .ברמת המחירים, שאינו מגולם בהסכמים הקיימים

תנודות אלו לא צפויות להיות התנודות העתידיות במחירי הגז יכולות להיות בכיוונים שונים, אך כאמור 

. גורם מרכזי לשינוי עתידי במחירי הגז הטבעי הינו התחלת הזרמת הגז ממאגר לוויתן אשר משמעותיות

מחירים מהותית בהקשר יגדיל באופן מהותי את היצע הגז בישראל. יחד עם זאת, לא ניתן לצפות לירידת 

-מהמחזיקות בתמר (נובל אנרג'י, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים) מחזיקות גם ב 67.25%-זה, כיוון ש

ממאגר לוויתן. גורם אחר אשר יכול להוביל דווקא לעליית מחירים הינו בשל כך שהחברות הנוספות  85%

ים נמוכים יותר ככל הנראה, ובהתאם שעתידות לחתום על הסכמי גז צפויות לחתום על הסכמים בהיקפ

  ישלמו מחירים גבוהים יותר.

מחיר הגז הצפוי במשק הישראלי בעשור וחצי הקרובים לא צפוי הממצאים מצביעים על כך ש – לסיכום

 .MMBTU$ ליחידת 6.57של ממוצע  גובהומוערך ב ת,להשתנות מהותי
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  בישראל GTLבחינת הקמת מתקן  - 2 נספח

וכן  ביחס לדלקים פוסיליים אחרים, זול היותו בגלל בעולם מועדף אנרגיה למקור להיות הופך הטבעי הגז

 מאפשרות) GTL( הפיכתו לדלק סינתטיול) LNG( הטבעי הגז לעיבוי הטכנולוגיות. לסביבה ידידותי יותר

, ובכך לפתור את הקושי בהובלתו המהווה חסם עיקרי לשימוש בגז, נפט למוצרי בדומה הגז את לשווק

יתרונות בולטים בהם:   GTLבשל עלויות תשתית גבוהות. לייצור דלקים סינתטיים במדינת ישראל בתהליך 

 הנפט מחירלכל סוגי הרכבים. אולם חשוב לציין, כי  ביטחון וגיוון אנרגטי, פוטנציאל יצוא, והתאמתו

תחליפי לדלקים  ואאחר וה, מ))GTL(גז לנוזל  -(  ן"הגל טכנולוגיות בפיתוח מכריע גורם מהווה הגולמי

   מבוססי נפט.

  בדיקה כלכלית .1

 במערך טבעי גז מבוססי נפט תחליפי שילוב, בנושא DHVדו"ח של קבוצת פארטו, בשיתוף עם חברת 

 GTL.71הדו"ח), בחן בין השאר את הכדאיות הכלכלית של הקמת מתקן  –(להלן  בישראל התחבורה

  להקמת המתקן, ותוצאותיו מוצגות להלן:במסגרת הניתוח הכלכלי, נבחנו שלוש חלופות 

  שונים GTL: ניתוח כלכלי של מתקני 12טבלה 

  תצורה
  1חלופה 
  עצמאי

  .א.2חלופה 
 משולב פטרוכימיה

  .ב.2חלופה 
 משולב תחבורה

  )לשנה אלף טון( תוצרים
  50: מ"גפ •
  950: בנזין •
  950: סולר •

  100: מ"גפ •
  460: אולפינים •
  760: בנזין •
  300: סולר •

  50: אולפינים •
  50: מ"גפ •
  950: בנזין •
  950: סולר •

 $2.94~ $2.87~ $4.9~ דולרים) מיליארדעלויות הקמה (

עלויות תפעול 
 דולרים) מיליון(

 $938.5~ $938.5~ $938.9~  משתנות

 $47.4~ $47.4~ $52.1~ קבועות

 $1,992.3~ $1,738.5~ $1,930~ דולרים) מיליוןהכנסות (

 מדדים פיננסיים
בהינתן מחירי 

ק (עלות חבית שו
 $) 112.55נפט של 

NPV (מיליארד דולר)  ~$5.86~ $3.87~ $3.83 

IRR  13.59% 17.65% 21.91% 

ROE 27.65% 40.12% 52.33% 

 4 6 9 החזר השקעה בשנים
 מחיר חבית נפט רווחי ($ לחבית)

)Breakeven Point(  
$80.27 $74.24 $64.50 

  מחיר בנזין הנגזר ממחיר נפט רווחי 
 2.46 2.66 2.78  לליטר כולל מרווח שיווק) (₪

  מחיר סולר הנגזר ממחיר נפט רווחי 
 2.51 2.76 2.91  לליטר כולל מרווח שיווק)(₪ 

  

  

$, ומכאן שלפי הטבלה לעיל, שלושת החלופות הינן  98.3מחיר ממוצע של חבית נפט על  2013בשנת 

ט נמוך יותר. מנקודת המבט של בעלי הרכבים, כלכליות, מאחר ונקודות האיזון שלהן הינן מחיר חבית נפ

, 2013באמצעות שלושת החלופות שכן מחיר הבנזין הממוצע בשנת  GTL - מושג חסכון כתוצאה משימוש ב

לליטר. כאמור, ירידה במחיר ₪  3.5 -לליטר, ואילו מחיר הסולר עמד על כ₪  3.41ללא מיסים, עמד על 
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  .2012עבור משרד האנרגיה ומנהלת תחליפי נפט במשרד רוה"מ, ספטמבר  הדו"ח נכתב 
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תקן, והן בחסכון הפוטנציאלי עבור בעלי הרכבים, בייחוד חבית נפט עשויה לפגוע, הן בכלכליות המ

  בתרחיש של החלופה העצמאית.     

  תועלות למשק .2

 המשקית התועלת את לקבוע מאפשרת GTL -בודד כתוצאה משימוש ב החיסכון המושג לרכב חישוב

 לחלוקת יקבעשי במנגנון תלויה ולצרכנים למשק התועלת מידתחשוב לציין, כי הצפויה מייצורו.  הכוללת

לדוגמא, בהינתן מחיר חבית נפט ומחירי הדלקים הקונבנציונליים,  .המשק לכלל בין היזם העודף הערך

 והתועלת וידינשאר ב העודף הערך כלהיזם יכול למכור את תוצרי המתקן לפי מחירים אלו, ובתרחיש זה 

   ו.בזהות תלויה תהיה למשק

 סיכום הבאה מציגה הטבלהמתנול. -ו CNGוגי דלקים נוספים: , שני סGTL -במסגרת הדו"ח נבחנו, מעבר ל

 החדירה שיעורי להערכת בהתאם חלופה, כל של שילובההתועלת המשקית המושגת מ של השוואתי

  :השונים הדלק לתחליפי

  : תועלות משקיות מתחליפי נפט מבוססי גז טבעי13טבלה 

 CNG M85  GTL חלופה

 

מתוך מצאי 
 רכבים

מתוך רכבים 
 2014-2022ים נרכש

מתוך מצאי 
 רכבים

מתוך רכבים 
 2014-2022נרכשים 

מתוך מצאי 
 רכבים

פוטנציאל 
רכבים  - שימוש

 פרטיים

0.25% 0.44% 8% 15% 27% 

פוטנציאל 
רכבים  -שימוש 

 מסחריים

0.18% 0.23% 0.00% 0.00% 32% 

פוטנציאל 
 -שימוש 

 אוטובוסים

33.25% 46.57% 0.00% 0.00% 32% 

 חסכון שנתי
 ₪)(אלפי 

79,212 140,235** 2,710,000* 

חסכון שנתי 
בבנזין (אלפי 

 ליטרים)

8,970 247,537 1,283,000 

חסכון שנתי 
בסולר (אלפי 

 ליטרים)

94,174 0 1,266,000 

כמות גז נצרכת 
 )BCMבשנה (

0.166 0.425 4.5 

  BCM-חסכון ל
 ₪)(אלפי 

477,281 329,964 602,222 

 -חסכון ל

MMBTU ($) 
3.52 2.43 4.44 

 הינו הערך העודף מייצור הדלקים. התועלת המשקית תהיה תלויה במנגנון לחלוקתו GTL* החיסכון ל

  ** תחת ההנחה שמתנול יימכר במחיר המפעל
  

כפי שניתן לראות, תחת הנחות המודל שבבסיס הדו"ח, ובתרחיש בו הערך העודף יעבור לידי הצרכנים, 

בחצר בית זיקוק. חשוב להדגיש,  GTLהגבוהה ביותר הינה הקמת מתקן  החלופה שתביא לתועלת המשקית

הינו היעדר צורך בביצוע התאמות בכלי הרכב  GTL -כי אחד הגורמים המרכזיים לחדירה הגבוהה של ה

  בכדי לעשות שימוש בדלק זה.
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שירה, תועלת נוספת למשק נובעת מהיקף המועסקים של המתקן המוערכת במאות עובדים, הן בהעסקה י

  והן במעגל השני.

  ערך מוסף לתעשייה .3

, מעבר לבעלי נוספים צרכנים דלק לטובת ליצירת פשוטה יחסית המרה מאפשר GTL של ההפקה תהליך

(בייחוד אולפינים, מהם ניתן  לתעשייה הפטרוכימית מוצרים יצירת וכן ,וקרוסין סילוני דלק כגון רכבים,

ייחוד ב ,התהליך אטרקטיביות את מגבירה GTL תחליף של הרבה הגמישות כן על. להפיק מוצרי המשך)

 . מקומיים ביקוש סיכוניהמנטרל  למוצר רב ביקוש מפגין העולמי השוק כאשר

  חסמים .4

 שינוי ,דוגמתכ הקמתו את לעכב שעלולים יםסטטוטוריקיימים מספר חסמים  GTL להקמת מתקן להפקת

תסקירים  בת השטח של בית זיקוק קיים),(במידה ומדובר במתקן עצמאי, או בהרח הקרקע ייעוד

 והתאמות בחינות יידרשו כי סבירבנוסף, '. וכד )Not in My Back Yard( תושבים התנגדות ,סביבתיים

  . אנרגיה לתשתיות הארצית המתאר תוכנית – 41 א"עדכון תמכולל  תקן,המ הקמת לצורך רגולטוריות

 בית בחצר המשולב למתקן )grass roots( עצמאי קןמת בין מהותי קיים הבדל כי לציין יש זה בהקשר

תידרש  כן ועל ,מתאר תוכנית ושינוי קרקע איתור ידרוש לא זיקוק בית בחצר שילוב מתקן. זיקוק

 בחצר הקם סביבתיים למתקן גופים של זאת, ההתנגדות לעומת. משמעותית פחותה רגולטורית התערבות

  . זה באזור ברמת הזיהום התוספת בשלמשמעותית,  חריפה להיות עלולה זיקוק בית

 TTM -ה ,וסבוך מורכב תשתיתי פרויקט ההינ GTL, ובשל העובדה כי הקמת מתקן לעיל האמור לאור

 הפעלה כמועד 2019 על מצביעות ביותר האופטימיות כאשר ההערכות ,ביותר ארוך הוא GTL למתקן

   .המפעל של מסחרית

  : GTLבעיות נוספות הכרוכות בהקמת מתקן בנוסף לחסמים הסטטוטוריים, ישנן שתי 

 יותר ממפעל של הקמה להצדיק מכדי קטן הישראלי האנרגיה משק של גודלו -תחרות בענף הדלק  •

בנוסף לכך, לאור הניתוח הכלכלי שהראה כי החלופה הכדאית ביותר להקמת . GTL להפקת אחד

וק תזקיקי הנפט הינם המועמדים המתקן הינה בחצר בית זיקוק, בז"ן ופז"א אשר שולטים כיום בש

 שיהיה שוק כוח יעניקו אשר ,טבעי מונופול תנאיהעיקריים להקמתו. על כן, המתקן שיקום יהיה בעל 

, כך שכלל או סולר בנזין של לזה ישתווה GTL - ה מחיר ופיקוח התערבות ללאמאחר ו ,לרסנו צורך

  . הערך העודף יוותר בידי היזם

אינו יביא לשינוי מהותי בפליטות  GTL - שמצד כלי הרכב, השימוש בבעוד  – סביבתיות השפעות •

, וכן גזי חממה. עם זאת, ישנו NOXלאוויר, המתקן עצמו עשוי לפלוט לאוויר מספר מזהמים, כגון 

תרחיש בו כתוצאה מהקמת המתקן, בתי זיקוק הנפט לא יגדילו את תפוקת המתקנים, ואף יפחיתו 

יעלה, מאזן הפליטות  GTL -זן הפליטות באזור בתי הזיקוק ומתקן האותה. בתרחיש זה, למרות שמא

 הכולל של ענף הדלק ירד. 

  השפעה סביבתית נוספת היא ניצול משאבי טבע ניכרים, בהתאם לגודלו של המתקן. 
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 החיסכון לתעשייה מהסבה לגז טבעי באמצעות מתקני קוגנרציה – 3נספח 

  

פי תעשייה כתוצאה ממעבר לשימוש בגז טבעי לצרכי אנרגיה, לצורך המחשת החסכון הפוטנציאלי של ענ

הינם מתקנים  קוגנרציה תוצג להלן בחינה של הקמת מתקני קוגנרציה על ידי מפעלי תעשייה. מתקני

לייצור חשמל אשר בנוסף לאנרגיה החשמלית מפיקים גם אנרגיה תרמית, כגון קיטור. טכנולוגיה זו 

 בחום השימוש בזכות בנצילות האנרגטית), 45%רגיה (שיפור של עד באנ יותר יעיל בשימוש מאופיינת

שני מאפיינים אלו מביאים לכך  .הנוצר בעת שריפת דלק (כגון, פחם, סולר או גז טבעי) לצורך ייצור החשמל

שענפי תעשייה שונים, בייחוד כאלה המוגדרים כעתירי אנרגיה, עשויים להפיק תועלת רבה מהקמת מתקני 

   קוגנרציה. 

 –הרגולציה במשק החשמל מסדירה הקמה והפעלה של מתקני קוגנרציה באמצעות 'תקנות משק החשמל 

 היתרונות על שמירה תוך קוגנרציה מתקני של והפעלתם את הקמתם ולתמרץ קוגנרציה' שמטרתן "לעודד

 יתרונותוה אחרים... חשמל ייצור מתקני לעומת קוגנרציה מתקני באמצעות בייצור הגלומים הציבוריים

 כיחידת ייצור בקוגנרציה יחידת אלה". התקנות מגדירות מיתקנים של בהפעלתם הגלומים הסביבתיים

  :המקיימת 72,שימושית תרמית ואנרגיה חשמלית אנרגיה זמנית בו המפיקה ייצור

 ;הייצור ביחידת 70% של מינימאלית שנתיתאנרגטית  נצילות  .א

 האנרגיה מכלל 20%-מ, מהן אחת כל, יפחתו לא תהשימושי התרמית והאנרגיה החשמלית האנרגיה  .ב

  .שנתי בחישוב המיוצרת

שנים.  20יצרן בקוגנרציה מחויב ברישיון ייצור, ככל יצרן חשמל, כאשר משך תקופת הרישיון הינה 

מנהל המערכת לרכוש מבעל רישיון ייצור בקוגנרציה חלק מהחשמל המיוצר התקנות מגדירות את חובת 

עריף שקבעה רשות החשמל, לפי סוג החיבור של המתקן וההספק המותקן שלו. חובת במתקו קוגנרציה בת

אגורות לקווט"ש, כאשר  20 -שנים). כיום, עומד התעריף על כ 12-18רכישה זו הינה לתקופה מוגבלת (

נוסחת החישוב של התעריף מתמרצת מכירה למנהל המערכת בהיקף קטן ככל האפשר, על ידי הפחתת 

ים בודדים ככל שהיקף המכירה לרשת גבוה יותר. ככלל, הרגולציה מתמרצת הקמה של התעריף באחוז

מתקן קוגנרציה שהצידוק העיקרי להקמתה הינו אספקת צרכי האנרגיה של המפעל, ללא יצירת עודפי 

   אנרגיה גדולים.  

, המתקן במידה ומתקן קוגנרציה פסק מלעמוד בהגדרת התקנות למתקן זה, מבחינת הנצילות האנרגטית

נחשב כמתקן קונבנציונאלי, אך תקופת הרישיון מתקצרת בגין חובת הרכישה לה הוא היה זכאי. ברם, 

באם המתקן חדל לעמוד בהגדרת התקנות לקוגנרציה בשל הפסקת צריכת האנרגיה התרמית השימושית, 

תקופת יכול היצרן להעמיד את כל ההספק החשמלי של המתקן לטובת מנהל המערכת, ללא קיצור 

  הרישיון. 

                                                           

72
אנרגיה תרמית שימושית היא אנרגיית חום הנוצרת בתהליך ייצור החשמל המשמשת לייצור קיטור, מים חמים, אוויר חם, וכן חימום  

 משמשת לייצור חשמל. ושאינהישיר או עקיף של חומרים שונים, 
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. כל המתקנים הקיימים MW 480 -כיום, ההספק המותקן של מתקני קוגנרציה בישראל עומד על כ

מיועדים לייצור חשמל ואנרגיה תרמית לשימוש עצמי, ומכירה של עודפי חשמל לא משמעותיים לרשת 

    החשמל. להלן פירוט מתקנים אלו: 

  : מתקני קוגנרציה בישראל14טבלה 

 מוצרים ענף תעשייתי )MWק מותקן (הספ מתקן

 דלקים זיקוק נפט 43 חיפה –בז"ן 

 דשנים, מלחים ועוד כימיקלים 11 מישור רותם -חיפה כימיקלים 

  מפעלי ים המלח

11 

כריית 
מחצבים 
 ועיבודם

 אשלג

30.5 

16 

30.5 

52 

 חדרה –מנא"י 
17.9 

 נייר נייר וקרטון
7 

 תביטחוניותעשיות  16 רפא"ל -נגה פז 

 טקסטיל 1.2 ראשל"צ -ק.א.נ צביעה ואשפרה 

 מישור רותם -רותם אמפרט 

27.7 

 16.8 דשנים כימיקלים

6.4 

IPP  התפלת מי ים מים 87.1 מתקן התפלה במתחם קצא"א - דלק אשלון 

 אשדוד -בז"א 
49 

 דלקים זיקוק נפט
60 

  

הענפים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר  5 -ופיעים בטבלה הינם מכפי שניתן לראות, רוב המתקנים המ

). חשוב לציין, כי נתון זה עולה בקנה אחד עם הרציונל של הסדרת מתקני 2להסבה לגז (ראה טבלה בעמ' 

קוגנרציה במשק החשמל, כך שמתקנים אלו ישמשו בעיקר להשגת יעילות תפעולית של מפעלי תעשייה, 

  רחב, תוך ניצול רשתות ביטחון ייחודיות. ולא להספקת חשמל בהיקף

  תחשיב החסכון למפעלי תעשייה

 :ניתן לחשב את החסכון הפוטנציאלי למפעל כתוצאה מהקמת מתקן קוגנרציה באופן הבא

, בעוד KWH -אג' ל 36.4כיום, רכיב הייצור (מתעריף החשמל) הממוצע הינו  –חסכון בהוצאות חשמל  .1

אג'. בהנחה כי עלות הגז למתקן  17.8מגז טבעי הינו  KWHעלות ייצור שלפי נתוני חברת חשמל לעיל, 

מהקמת מתקן קוגנרציה הינו  KWhמהעלות לחח"י, החסכון לכל  40% -קוגנרציה פרטי הינה יקרה ב

 לשנה.₪  950 -מותקן הינו כ KW - אג', ול 11 -כ

אי, ועל כן הקמת מתקן במתקן קוגנרציה הקיטור הינו תוצר לוו –חסכון בהוצאות אנרגיה תרמית  .2

לטון (תלוי בסוג הדלק ממנו ₪  250-400קוגנרציה מביאה לחסכון של כלל עלות הקיטור, אשר נעה בין 

 הוא מיוצר).

₪, מיליון  34טון קיטור לשעה הינו  12.5 -ו MW/h 5 -לפי חישוב זה, החסכון השנתי למפעל הצורך כ

מכאן, כי החזר  73מותקן. MW -ל₪ מיליון  7 -ינה כלפחות. לעומת זאת, עלות הקמת מתקן קוגנרציה ה
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 Technology Characterization: Gas Turbines, EPA, 2008 
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ההשקעה למפעל הינו כשנתיים, כך שניתן לקבוע כי הפוטנציאל לחסכון מהקמת מתקני קוגנרציה 

  בתעשייה, כמעט ואינו תלוי בגודל המפעלים.     
  

  היקף הפוטנציאל בתעשייה

ענפי התעשייה  25תעשייה, נלקחו לצורך הערכת הפוטנציאל של הקמת מתקני קוגנרציה על ידי מפעלי 

שעבורם חושב החיסכון הצפוי ממעבר לגז טבעי, ובוצע דירוג מחודש של ענפים אלו. הדירוג בוצע לפי 

  שקלול הפרמטרים הבאים:

 )10סך החסכון הענפי מהסבה לגז (טבלה   .א

 הדירוג הממוצע של הענפים לפי הפרמטרים הבאים:  .ב

 מושים).בלוח השי 120היקף צריכת החשמל (ענף  )1

 היקף צריכת החשמל ביחס לסך צריכת התשומות (ללא תשלומי מיסים). )2

  היקף צריכת החשמל ביחס לערך המוסף של הענף. )3

  להלן תוצאות הדירוג, ונתוני צריכת החשמל של הענפים השונים:

 ענף תעשייה  מס"ד
צריכת 
חשמל 

 )מלש"ח(

ביחס לסך 
 תשומותה

ביחס 
ערך ל

 מוסף

 0.5 11.9% 283.9 מתכתיים לנמ"א-, והפקת מחצבים אלכריית מחצבים ומלחים 1

 0.3 2.8% 140.8 תעשיית פטרוכימיה וסיבים עשויים 2

 0.2 4.1% 259.2 תעשיית כימיקלים תעשייתיים ודשנים 3

 0.5 4.7% 192.5 תעשיית מלט ומוצריו 4

 0.7 4.6% 43.4 תעשייה בסיסית של נייר וקרטון 5

6 
מפלסטיק, מוצרים מפלסטיק משוריין ומוצרים תעשיית מכלים ובקבוקים 

 0.5 3.9% 112.3 מפלסטיק למטבח

 0.2 2.5% 53.5 תעשיית מוצרים כימיים לנמ''א 7

 0.2 2.8% 115 מאפיות לחם ומוצרי בצק אחרים 8

 0.2 2.5% 70.2 תעשיית חומרי הדברה וחיטוי 9

 0.3 3.3% 38.3 תעשיית זכוכית וקרמיקה, ומוצריהן 10

 0.4 2.8% 100.3 עשייה בסיסית של ברזל ופלדהת 11

 0.0 0.3% 90.3 זיקוק נפט ומוצריו ,הפקת נפט גולמי וגז טבעי וכריית פחם והפקתו 12

 0.3 0.9% 27.5 תעשיית מוצרי מזון לנמ''א ובצ''נ 13

 0.2 2.7% 78.1 תעשיית שרוולים ויריעות מפלסטיק 14

 0.1 2.1% 46.9 כניים, חקלאיים ותעשייתייםתעשיית מוצרים מפלסטיק לשימושים ט 15

 0.2 2.9% 47.8 תעשיית רהיטי מתכת ופלסטיק 16

 0.1 1.7% 21.3 מתכתיים לנמ"א-עיבוד אבן ומוצרים מינרליים אל 17

 0.1 2.0% 40.2 תעשיית מוצרי פח 18

 0.2 1.5% 15.1 תעשיית שוקולד, קקאו וממתקים 19

 0.2 2.5% 27.8 'אתעשיית מוצרים מפלסטיק לנמ' 20

 0.1 0.7% 7.7 תעשיית שמני מאכל, מרגרינה ומוצרי שמן 21

 0.2 1.3% 35.3 תעשיית רהיטים (פרט לרהיטי מתכת ופלסטיק) 22

 0.1 1.3% 19.8 ברזיליות ויקרות-תעשיית מתכות אל 23

 0.1 1.8% 14.5 ציפוי מתכות 24

 0.1 0.5% 17.7 תעשיית מוצרי מתכת לבינוי, מכלים ודודי קיטור 25
 2.2% 1,899.4 סה"כ / ממוצע

   

מעיון בטבלה עולה, כי דירוג הפוטנציאל לחסכון אפשרי בהוצאות דלקים וחשמל של מספר ענפים גבוה 

מהדירוג שלהם לחסכון אפשרי בהוצאות דלקים בלבד. משמעות הדבר הינה, כי עבור אותם ענפים החסכון 



  

  
  

  שימושי גז טבעי בתעשייה 2013מאי                                    50מתוך  50עמוד                                                                                

לביצוע הסבה לגז. בהקשר זה ראוי לציין שבפגישה שהתקיימה  האפשרי בחשמל יהווה תמריץ משמעותי

בין נציגי משרד הכלכלה לבין מספר יזמים משוק הקוגנרציה עלה, כי הקמת מתקן קוגנרציה עשויה להוות 

  דחיפה לחיבור מהיר יותר לרשת חלוקת הגז. 

  סיכום

כבעלת פוטנציאל ניכר  הסבת מקורות האנרגיה שצורכת התעשיה מסולר או מזוט לגז טבעי, נמצאה

  בשנה.₪ מיליארד  1.1להפחתת עלויות האנרגיה למפעלים, בסך כולל של 

אחת הדרכים להעצמת חסכון זה, הינה הקמת מתקני קוגנרציה המאופיינים ביעילות אנרגטית גבוהה, 

לצורך אספקת צרכי החשמל והחום של המפעלים. שימוש במתקנים אלו עשוי להביא לחסכון נוסף 

  צאה מייצור חשמל זול יותר.כתו

לפי הניתוח של נתוני הלמ"ס, ענפי התעשייה אשר הינם בעלי פוטנציאל כלכלי גבוה לביצוע הסבה של 

  טרם מימשו פוטנציאל זה הינם: 2013תהליכי הייצור לגז טבעי, ו/או להקים מתקני קוגנרציה, ונכון לשנת 

 ענף
צריכת 
דלקים 

 (מלש"ח)

חסכון ענפי 
אפשרי 

 לגז מהסבה

אחוז מסך 
תשומות 

 הענף

צריכת 
חשמל 

 (מלש"ח)

 115.0 0.6% 23.1 43.0 מאפיות לחם ומוצרי בצק אחרים
 38.3 1.5% 17.5 28.1 תעשיית זכוכית וקרמיקה, ומוצריהן

 100.3 0.4% 14.1 23.8 תעשייה בסיסית של ברזל ופלדה
 7.7 1.2% 14.0 22.7 תעשיית שמני מאכל, מרגרינה ומוצרי שמן

 40.2 0.4% 8.7 24.2 תעשיית מוצרי פח
 15.1 0.6% 6.1 11.3 תעשיית שוקולד, קקאו וממתקים

תעשיית מכלים ובקבוקים מפלסטיק, מוצרים מפלסטיק משוריין 
 112.3 0.2% 5.2 49.6 ומוצרים מפלסטיק למטבח

 14.5 0.5% 3.6 18.0 ציפוי מתכות

         

  


