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התפתחויות ומגמות עיקריות
הסתכמה בישראל המשקית הצריכה הטבעי. הגז בצריכת העלייה מגמת נמשכה  2018בשנת 

ומגמת  2017לשנת ביחס במשק הטבעי הגז בצריכת  7%כ-של בגידול מדובר . BCM 11.11ב-
.2019העלייה בצריכת הגז הטבעי צפויה להימשך גם בשנת 

טבעי. לגז מהביקוש  82%כ-מהווה  BCM 9.1בכ-מה הסתכהכוללת תו שצריכהחשמל קטור ס
. 2017 בצריכת גז טבעי לייצור חשמל בהשוואה לשנת 7% חל גידול של כ-2018בשנת 

 2.02בכ-והסתכם  2017לשנת בהשוואה  12%בכ-ה גדלהתעשייה בסקטור הטבעי הגז ריכת צ
BCM .
נוזלי, טבעי גז לקליטת המתקן והוקם ר מתמהגז אספקת החלה כאשר , 2013מאז כי יצוין 

.63%צריכת הגז הטבעי בישראל גדלה בכ-
ופיתוח יזוק חהמשך על המצביעים ים משמעותיאסטרטגים מהלכים קודמו  2018בשנת 

משק הגז הטבעי בישראל ובדגש על פיתוח רשת חלוקת הגז הטבעי.

1

להלן מספר אירועים משמעותיים שהתרחשו בשנת 
2018:

התקדמות בפיתוח מאגרי לוויתן, כריש ותנין:
תתחיל המערכת שהרצת כך קבעו שנהזמנים ות ללוחבהתאם מתקדם לווייתן יתוח פ 	

.2019בסוף הרבעון השלישי של שנת 
בהמשך שתתחבר היבשתית הצנרת מלחלק תכנון אישור התקבל ותנין, כריש פרויקט ב 	

בנוגע גז"( )"נתיבי בע"מ לישראל בעי הטהגז נתיבי חברת עם הסכם ונחתם  FPSOאניית ל
הצפי חופיים(. למתקנים והחיבור בים ק"מ  10)כ-ון האחרהמקטע של ולהפעלה הקמה ל

. 2021להשלמת הפרויקט הוא במחצית הראשונה של 
עם החוזים בחתימת הוספו ותנין ש כרישל הבעלים והן לווייתן חזקת של הבעלים הן  	

צרכני הגז הישראלים; בעלי לווייתן ובעלי תמר התקדמו בחתימת עסקאות הייצוא.

המשך פיתוח מערכת ההולכה 
אלו באתרים תבור; אלון ותנובה ילית נהתעשייה מפעלי של החיבור את השלימה גז תיבי נ 	

 מ"ו כל אחת. 70-80עומדות לקום תחנות כוח בקוגנרציה בהספק של כ-
לייצוא הצפוני הקו (; 2019השני בעון בר)השלמה לירושלים הקו הקמת את קידמו גז תיבי נ 	

צפויה השלמה )הגת קריית - שורק הקו הכפלת , (2019השלישי רבעון )השלמה ירדן ל
(.2020( והכפלת הקו תל קשיש – דברת )השלמה ברבעון ראשון 2019ברבעון הרביעי 

ורך ייצור חשמל.  הגז על ידי התעשייה לצ לא כולל צריכת 1

הקדמה
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(:CNGהמשך פיתוח רשת החלוקה וחיבור צרכני גז טבעי דחוס )גט"ד או 
ואזור צמח תבור, אלון חיפה, רה, בחדים צרכנלוקה החלרשתות התחברו  2018שנת מהלך ב
החלוקה לרשת חוברו השנה בתחילת ועוד; ערד גת, קריית אשקלון, אשדוד, רחובות, בריה, ט

של נגב גז טבעי צרכנים ביתיים בערד שהיו קודם לכן מחוברים לרשת החלוקה של גזטיב. 
גז של  BCM 0.24כ-גט"ד וצרכני לוקה החרשתות צרכני ע"י נצרכו  2018בשנת הכל, בסך 

הטבעי הגז צריכת , 2019בשנת . 21%כ-ל שול גיד, 2017-ב BCM 0.2לכ-בהשוואה וזאת בע ט
.BCM 0.3של צרכני רשת החלוקה וצרכני גט"ד צפויה לעבור 

הגז חלוקת רשת והאצת פיתוח סיוע של תכניות מספר לדרך יצאו  2018בשנת כן, כמו 
בגין שתתקבל התמורה מן שתוחזרנה ארוך לטווח הלוואות באמצעות ניתן הסיוע טבעי. ה

מכירת הרשת בתום תקופת רישיונות החלוקה.
פרישת להאצת קורא קול פורסם  2018במאי –  החלוקהרשת להאצת קורא קול פרסום  	

המערכת. יתירות את וישפר תדלוק לתחנות החיבור את יקדם קורא הקול החלוקה. שת ר
קווים, לפרישת ארוך לטווח הלוואות ומשלימים: לים מקביחלקים שלושה כוללה תוכנית ה

תחנות להקמת ארוך לטווח והלוואות קווים )שדרוג( ספיקות להגדלת ארוך לטווח הלוואות 
PRMSמלש"ח.200סתכם בכ-וקצה לפעימה הראשונה ה. סך התקציב שה 

להקמת נועדה שקל מיליון  100כ-בסך התכנית -  תדלוקתחנות להקמת קורא קול  	
ות ציבורידלק לתחנות יינתן ענק המ(, CNGאו "ד )גטדחוס טבעי בגז תדלוק תשתיות 

שיקימו תשתיות תדלוק בגט"ד ותחנות המשרתות ציי רכב להובלה או להסעת המונים.
בנושא, הראשון קורא הקול של הצלחתו בעקבות –  מרוחקיםצרכנים לחיבור קורא ול ק 	

קים מרוחטבעי גז צרכני של וחיבורם צנרת פרישת מעודד אשר , 2017בשנת שפורסם 
של לחיבורם נוסף קורא בקול לצאת הוחלט לש"ח, מ 40בסך הטבעי הגז חלוקת רשת ל

בקול הזוכים עם ההסכמים ייחתמו  2019באפריל . מלש"ח 50כ-בסך מרוחקים צרכנים 
קורא זה.
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המשך פרישת צנרת הולכה וחלוקה
יום סלקראת ונמצאת הולכה צנרת של ק"מ  700ל מעהקימה נתג"ז חברת  2018לשנת כון נ

הצפוני בחלק ירדן לממלכת טבעי גז לייצא נועד אשר דוברת – קשיש תל הקו של הקמתו 
( 2016לעומת  30%כ-של )גידול ק"מ  370כ-באורך חלוקה צנרת פרושה כן, כמו המדינה. ל ש
. 2018שנת במהלך חוברו צרכנים  11מתוכם הארץ, ברחבי נים צרכ 69הטבעי לגז חוברו ו

 צרכנים צורכים גז טבעי דחוס )גט"ד( המגיע אליהם באמצעות המשאיות.10בנוסף, 

הולכת ובכך בישראל טבעי לגז בביקוש העלייה מגמת את להמשיך צפויות אלו תפתחויות ה
בישראל.הסביבה איכות ומשתפרת ובפחם בנפט ית והכלכלהאסטרטגית התלות ומצטמצמת 

משנת טבעי בגז לשימוש ממעבר כתוצאה המשקי החיסכון סך הטבעי הגז רשות הערכת ל
השקעות של יוצא פועל הינו זה חיסכון . ₪ יליארד מ 63.7כ-הינו  2018שנת לסוף ועד  2004

שהוא טבעי בגז לשימוש במעבר לחיסכון המביאות ש"ח מיליארדי עשרות של בהיקף רטיות פ
הנחות על שמתבסס בחישוב מדבר ממיסים. המדינה בהכנסות לגידול ותורמות יותר, ול ז

שמרניות.

החולפת, בשנה הטבעי הגז משק התפתחות על המלמדים כמותיים נתונים יוצגו להלן סקירה ב
 בתחומי ההיצע והביקוש. 2019וכן צפי להמשך פיתוח המשק בשנת 

2

E D  לפי התכנון מקורי  ו מת תחנות פחמיות בעי למשק ועם הקשוואה ללא כניסת גז ט החישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובה 2

צילום: חברת נתיבי גז טבעי לישראל
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ייצוא( )כולל הכוללת הצריכה טבעי. ההגז ריכת בצהעלייה מגמת נמשכת  2018בשנת 
קרוב (. 2017בשנת לצריכה שוואה בה 7%ל-קרוב של )עלייה  11.11BCMבכ-סתכמה ה
דרך מיובא טבעי גז הינו והיתר תמר ממאגר רציפה מאספקה מקורו הטבעי מהגז  95%ל-
בשנים גם תימשך טבעי גז בצריכת העלייה מגמת י, הטבעהגז רשות להערכת הימי. מקשר ה

הבאות.
השימוש את החליף אשר טבעי גז של  83BCMכ-סופקו  2018שנת סוף ועד  2004משנת 

טבעי בגז בשימוש העלייה את לראות ניתן להלן בגרף יותר. המזהמים נפט ובתזקיקי פחם ב
לייצור חשמל על חשבון שימוש בדלקים אחרים: 

, מיליוני קוט״ש2003-2018 – ייצור חשמל לפי סוג דלק עיקרי בשנים 1איור 

מקור הנתונים: רשות החשמל
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BCM, במונחי 2004-2018 - צריכת גז טבעי בשנים 2איור 

התפלגות ההיצע:
 נועדה בעיקר לייצור חשמל.B אספקת הגז הטבעי ממאגר מרי 2004-2008בשנים 	 
ופן באפחתה אשר צרים, ממגם טבעי גז אספקת המשק קיבל  2012עד  2008בשנים 	 

ממצרים סופקו הכל בסך . 2012באפריל כליל שהופסקה עד  2011מתחילת משמעותי 
.25BCM סופקו בסה״כ קרוב ל-Bעי וממאגר מרי  של גז טב4.7BCMלישראל קרוב ל-

מקשר מהגיבוי לצד ראל, יששל הרציף העיקרי הספק הינו תמר מאגר  2013מאפריל החל 	 
.50BCM( וסיפק עד כה כ-Buoyהימי )
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BCM, לפי ספק במונחי 2004 – 2018 – התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים 3איור 

שיאי צריכה:
מ״ק.אלפי  37,202- כ,2018לשנת ביותר הגבוהה היומית ריכה הצנרשמה  2018ליולי  15ב-	 
1.(63,395MMBTU אלפי מ״ק )כ-1,762 נרשם שיא שעתי של 2018 לינואר 28ב-	 

ם כניסת צרכני הגז הפוטנציאליים בארץ; על ולא ע"י הביקוש המצרפי של כל LNGצוף  יצוין כי שיא הצריכה מוכתב ע"י יכולת האספקה של תמר ושל מ 1
ספק נוסף, שיא הצריכה עשוי לגדול באופן משמעותי.
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, אלפי מ"ק ביום2018 - התפלגות אספקה יומית לפי ספק בשנת 4איור 

מאגר תמר:
של לחיבורם עד הטבעי הגז של העיקרי האספקה כמקור לשמש ימשיך תמר אגר מ	 

 בהתאמה.2020 ובשנת 2019מאגרי לוויתן, כריש ותנין הצפויים להתחבר בסוף שנת 
הטבעי הגז אספקת מסך  94%כ-וים המהו 410.4BCMכ-תמר מאגר סיפק  2018מהלך ב	 

לאותה תקופה.
, 9.7.2018יך בתארהייתה תמר אגר ממימאלית המקסהשעתית האספקה  2018בשנת 	 

גובה כאשר (, 48,684MMBTU)כ-בשעה מ״ק לפי א 1,353כ-בסך בבוקר,  9:00שעה ב
.49,500MMBTUהאספקה השעתית המקסימלית מאסדת תמר הינה 

 מיליון מ״ק, בהתאמה.28.6 מיליון מ״ק ו-9ההזרמה השעתית והיומית הממוצעות הינן–	 
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, אלפי מ"ק2018 - התפלגות אספקה יומית ממאגר תמר בשנת 5איור 

 והאנייה Buoy בחדרה )המקשר הימי -LNGנמל ה-
( :FRSUהמגזזת – 

המקשר תמר. למאגר כגיבוי משמש חדרה, חופי מול אל  2013בתחילת שהוקם הימי המקשר 
בעת מזוט או סולר מצריכת להימנע ר ומאפשההולכה למערכת טבעי גז הזרמת אפשר מ

מחסור בגז טבעי או בשעות שיא ביקוש.
בשימוש הגידול . 2017בשנת  BCM 0.52כ-לעומת  BCM 0.67כ-פקו סו 2018שנת מהלך ב 	

בגז טבעי הנוזלי היה בעיקר בחודשי הקיץ.
בעיקר ומשמשת רציפה אינה הימי מהמקשר האספקה להלן, מהאיור לראות שניתן כפי  	

לגיבוי האספקה מתמר בשעות השיא.
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, אלפי מ"ק2018 בשנת LNG - התפלגות אספקה יומית ממקשר 6איור 

צריכה בסקטור החשמל:
יצרני  5הטבעי ז הגולכת הלרשת מחוברים החשמל חברת מתקני מלבד  2018שנת בסוף  	

תמשים משאשר בתעשייה נוספים מפעלים  5ו-ם( נבנציונאליי)קודולים גפרטיים שמל ח
בגז הטבעי להפקת חשמל וקיטור )מתקני קוגנרציה(.

בגז יוצר החשמל מייצור  67%כ-טבעי: בגז מקורו בישראל החשמל ייצור עיקר השנה גם  	
. מאנרגיות מתחדשות והיתר בסולר ומזוט3% בפחם, כמעט 30%טבעי, כ-

 83%כ-היוותה חשמל לייצור הטבעי הגז צריכת  2018בשנת גם , 2017לשנת דומה ב 	
 BCM 9.1בכ-הסתכמה חשמל לייצור הטבעי הגז ת צריכבמשק. הטבעי הגז צריכת כלל מ

2.בצריכת הגז הטבעי לייצור חשמל 6.3%יה של כ–, על2017 בשנת BCM 8.54לעומת כ-

1

צריכה בחברת החשמל לישראל:
מהווה החשמל חברת של צריכתה האחרונות נים לשבדומה להלן, בגרף לראות שניתן פי כ

לייצור הטבעי הגז מצריכת  60%ל-על מקצת ק, במשהטבעי הגז צריכת מכלל כמחצית 
חשמל.

שמל החמקור הנתונים: ממינהל המערכת בחברת  1
עשייה המפיקים חשמל באופן חלקי.מפעלי תשמל הפרטיים ות החשמל, יצרני החחבר אספקת הגז הטבעי לייצור חשמל כוללת את אספקת הגז ל 2

יבעלגז טביקושים 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100% 99%
97% 97%

92% 92%

89%

82%

73% 74%

58%

52% 51% 52%
50%

100% 98% 99%
97% 97%

95% 95% 94%

90%

74%

65%
61% 63%

61%

חשמל לייצור טבעי גז צריכת מסה"כ חחי אחוז במשק טבעי גז צריכת מסה"כ חחי אחוז

 - אחוז צריכת גז טבעי ע"י חברת החשמל לישראל7איור 

יצרני חשמל פרטיים וקוגנרציה:
צריכת מסה״כ  32%כ-המהווים  3.25BCMכ-צרכו קוגנרציה ומתקני הפרטיים החשמל יצרני 

.2018הגז הטבעי בשנת 

1

 ייצור חשמל.ך הגז במפעלי תעשייה לצור כולל צריכת 1
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:CNGסקטור התעשייה, רשת חלוקת גז טבעי ו-
לרשת צרכנים  69ההולכה, למערכת גדולים תעשייה צרכני  15חוברים מ 2018שנת סוף ב 	

.CNG צרכנים הצורכים גז טבעי דחוס המשונע במשאיות 7החלוקה ו-
גידול , BCM 2.02בכ-הסתכם  2018בשנת תעשייה הבסקטור הטבעי הגז צריכת סה״כ  	

לרשת חדשים נים צרכשל מחיבורם נובע הגידול ר עיק.  2017לשנת וואה בהש 12%ל ש
החלוקה.

הינם  2018בשנת טבעי גז שצרכו מהצרכנים  90%ל-מעל כי לראות ניתן שלהלן בטבלה  	
חדרה החלוקה באזורי משמעותית צריכה ישנה , זאתעם ודרום, נגב החלוקה אזורי ב

והעמקים והמרכז הודות לצרכנים הגדולים כגון פיניציה ונשר.

1

2018 – סטאטוס צרכני חלוקה, נכון לדצמבר 1טבלה 

צורכים מחוברים חתומים        

30 34 51 נגב גז טבעי

14 16 47 גז טבעי דרום

5 8 41 חדרה והעמקים

2 6 18 מרכז

4 5 41 מרימון גז טבעי

0 0 8 רותם ירושלים

55 69 206 סכום כולל

של ק״מ  730וכ-הארץ ברחבי חלוקה צנרת של ק״מ  350כ-נפרשו  2018שנת סוף עד  	
צנרת הולכה.

ורך ייצור חשמל.  הגז על ידי התעשייה לצ לא כולל צריכת 1
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האצת רשת החלוקה
מיליון  600כ-של כולל בהיקף טבעי, גז חלוקת שת לרצרכנים לחיבור האצה בתכנית מדובר 

צרכנים  300ל-מעל ולחבר הרשת ישת פראת ותי משמעבאופן לזרז צפויה התכנית קל. ש
הצנרת פרישת את יקדמו אשר פעימות לשלוש מחולקת התוכנית החלוקה. לרשת וספים נ

והחיבור לתחנות תדלוק וישפרו את יתירות המערכת.
לפרישת ארוך לטווח הלוואות ומשלימים: מקבילים חלקים שלושה כוללת הראשונה פעימה ה

להקמת ארוך לטווח והלוואות קווים )שדרוג( ספיקות להגדלת ארוך לטווח הלוואות קווים, 
.PRMSתחנות 

של בגובה החלוקה לחברות ארוך ווח לטהלוואות מתן כולל התוכנית של הראשון חלק ה
התשלומים צרכנים. וחיבור קווים פרישת האצת לצורך קווים, לפריסת שקל מיליון  200כ-

בעת לחברה יוענק והוא כבונוס מוגדר מהסכום חלק הביצוע. להתקדמות בהתאם בוצעו י
השלמת כל הקווים ברשימה.

מתוכננים קווים של ספיקות להגדלת ארוך לטווח הלוואות כולל התוכנית של השני חלק ה
עתידיים לצרכנים טבעי גז לספק החלוקה לחברות תאפשר הספיקה הגדלת החלוקה. ברשת 

)תחנות תדלוק, תחנות קוגנרציה ועוד( וכן להוסיף יתירות משמעותית למערכת.
הפחתת תחנות להקמת שקל כמיליון של בגובה ך ארולטווח הלווואה כולל השלישי חלק ה

מת הקהמתקן(. הקמת ון במימחלוקה החברת של הראשוני מהחלק  50%)כ-( PRMS)לחץ 
החלוקה.לרשת צרכנים חיבור עלות את ותפחית המערכת יתירות את תשפר כאמור חנות ת

צרכנים מרוחקים
לעידוד ע סיומתן המשך שמטרתו מרוחקים צרכנים לחיבור מכרז פורסם  2018נת בשגם 

קווי  6ל-זכאות אישור ניתן הכל סך בעי. הטהגז חלוקת מרשת מרוחקים צרכנים של יבורם ח
שבו , 2017שנת בסוף יה שההקודם, למכרז בנוסף וזאת ₪, מיליון  53של ולל כבסך לוקה ח

 מלש״ח.45 מקטעים בסך כולל של 5זכו 

צרכנים ביתיים
עי טבלגז מגורים שכונות בביתיים צרכנים של חיבורם נושא קודם  2018שנת במהלך גם 

בבאר הנחל פארק ושכונת באופקים פארק שכונת החלוקה. רשת לפרישת גם יסייעו שר א
בבתיהם הטבעי בגז ישתמשו הדיירים בהן החדשות השכונות מבין הראשונות תהיינה שבע 

של חיבורם היתכנות נבדקת כן, כמו רד. ובעדימונה בשחוברו אחרות לשכונת תצטרפנה הן ו
מרכזי באמצעות לציון בראשון  1000ה-ומתחם קים באופנוח שכונת אביב, בתל  3700מתחם 

אנרגיה שיספקו לתושבים חשמל, מים חמים וקרים.
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ילגז טבעמעבר יסכון משקי מומדן חא

ממעבר הנובע  2004-2018בשנים המשקי החיסכון הטבעי, הגז רשות הערכת פי ל ע 	
 49לכ-ומסתכם החשמל בסקטור הינו החיסכון עיקר ₪. מיליארד  63.7כ-הינו טבעי לגז 

מיליארד ₪.
בסקטור וסולר גפ״מ מזוט, צריכת של משמעותית להפחתה הביאה הטבעי הגז כניסת  	

לתעשייה הישראלית.  מיליארד 14.7₪התעשייה וחסכה כ-
צורך היה הטבעי, הגז כניסת שללא ההנחה סיס בעל נעשה הכלכלי החיסכון ישוב ח 	

ובמזוט. בסולר משלים בייצור צורך היה וכן , Eו– Dחדשות פחמיות כוח תחנות בהקמת 
של הוניות השקעות בחשבון לוקח ואינו בלבד ם דלקימחירי מהפרשי נובע חיסכון ה

הקמת תחנות כוח והסבות לגז טבעי.

2

1

 לפי התכנון מקורי.E ו Dפחמיות ה הכולל הקמת תחנות משק וכתוצאטבעי בב בו אין גז גז הטבעי ובהשוואה למצ החישוב לפי הערכת רשות ה 1
 ראה הערה קודמת 2

צילום: שלומי אמסלם
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הישראלי למשק משמעותית תרומה התורם וביל וממרכזי אנרגיה מקור הינו הטבעי גז ה
האסטרטגיות הכלכליות, העלויות מכלול ובהפחתת ופחם נפט בייבוא התלות בהפחתת 

בישראל וחשמל אנרגיה מחירי פחתת להתורם הטבעי הגז האנרגיה. במשק הסביבתיות ו
 860כ-גבה האנרגיה משרד  2018בשנת וממיסים. מתמלוגים למדינה הכנסות מקור והינו 

יטל מהגם נוספות משמעותיות הכנסות צפויות ובעתיד טבעי גז על תמלוגים בגין  ₪מיליון 
על הגז הטבעי אשר יביאו להגדלת רווחת תושבי ישראל.

ישירות בעלויות הישראלי למשק ש״ח מיליארד  63.7כ-נחסכו  2018שנת סוף ועד  2004אז מ
ורם תובכך חשמל ייצור בעלויות ת מהפחתנובע המשקי מהחיסכון  77%כ-. אנרגיהשל 

במשק השקעות להמשך רבה חשיבות יש במשק; החשמל בתעריפי משמעותית הפחתה ל
הגז הטבעי, להגברת החיסכון במשק ותרומה משמעותית גם להכנסות המדינה.

פיתוחם בעקבות ההיצע בצד הן הטבעי הגז משק פיתוח המשך צפוי הקרובות שנים ב
גידול בשל הביקוש בצד והן נוספים, מאגרים פיתוח ועידוד וכריש תנין לוויתן, מאגרי ל ש
ברשתות קטנים צרכנים כולל התעשייה ובסקטור החשמל בסקטור טבעי לגז בביקוש פוי צ
הגז את ויקרבו במערכת חדשים צרכנים עבור החלוקה רשתות לקידום יתרמו אשר חלוקה ה
התחבורה סקטור מפיתוח כתוצאה בעי טלגז ביקוש בגידול צפוי בנוסף, הקצוות. לכל טבעי ה

הכולל מעבר צפוי של רכבים פרטיים מדלק קונבנציונלי לרכבים חשמליים.
:2018להלן טבלה המרכזת את הנתונים העיקריים לשנת 

2

1

טבלה 2 - נתונים ומגמות שנתיות
יחידת נתוןמשקי

מידה
% שינוי 2015201620172018

ביחס לשנה 
הקודמת

אספקה
BCM8.49.6610.3511.117%סה"כ אספקת גז טבעי

BCM8.289.39.8310.446%מתוכם: תמר
BCM0.130.360.520.6729%מתוכם: מקשר ימי

צריכה

BCM6.738.048.59.16.3%צריכת גז טבעי לייצור חשמל
 BCM1.671.621.812.0212%שימוש בגז טבעי בתעשייה

שימוש בגז טבעי לייצור חשמל 
כאחוז מסך הביקוש לגז טבעי

%79%83% 83%83% 

בתעשייה  טבעי  בגז  שימוש 
כאחוז מסך הביקוש לגז טבעי

 %21%  17% 17%17% 

פרישת 
רשת

700ק"מהולכה
350ק"מחלוקה

 1 reporte_income/reports/publications/departments/he/il.gov.www://https 
תכנון מקורי. לפי הE ו Dנות פחמיות טבעי ועם הקמת תחהשוואה למשק ללא גז  החישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי וב 2

סיכום



:1902י בשנת אתגרים במשק הגז הטבע

המשך פיתוח רשת החלוקה:
המשך סיוע לחברות החלוקה בפיתוח רשת החלוקה וחיבור צרכנים נוספים. 	
ברשת טבעי בגז השימוש פוטנציאל את יציג אשר חדש טבעי גז צרכני סקר יצוע ב 	

החלוקה.
לצרכנים חלוקה ותעריפי חיבור יפי תערוקביעת טבעי לגז חדשות שכונות חיבור משך ה 	

ביתיים.
סיוע לצרכנים מצטרפים -צרכנים שמתחברים לצרכן מרוחק. 	
סיוע לצרכנים פיקרים. 	
מפרט אישור לרבות הארצית הטבעי הגז הולכת למערכת וכריש תנין לוויתן, מאגרי יבור ח 	

הולכה לספק ואישור הזרמה.
מתן אישורי הזרמה לייצוא לירדן. 	
אסדרת המשק לקראת המעבר ממשטר לחץ למשטר נפח ופתיחת בורסה לגז טבעי. 	
קביעת מערך האחסון העתידי למצבים שונים של מחסור באספקת הגז. 	
הכנסת שינויים נדרשים בחוק הגז -בטיחות ורישוי ובחוק משק הגז הטבעי. 	
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צילום: יבגני מלכין



2| סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי | 18018

רה
סב

וה
ת 

ור
ש

תק
ת, 

רו
וב

 ד
גף

 א
|




