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 1.1הקדמה
התפתחויות ומגמות עיקריות
בשנת  2019נמשכה מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי .סה"כ נצרכו כ .BCM 11.25-מדובר
בגידול של כ 1.3%-בצריכת הגז הטבעי במשק ביחס לשנת  ,2018ומגמת העלייה בצריכת
הגז הטבעי צפויה להימשך גם בשנת .2020
סקטור החשמל ,שצריכתו הכוללת הסתכמה ב ,1BCM 8.81-מהווה כ 78%-מהביקוש לגז
טבעי .מדובר על ירידה של כ 3% -בביקוש לגז טבעי לייצור חשמל בהשוואה לשנת .2018
צריכת הגז הטבעי בסקטור התעשייה הסתכמה בכ 2BCM 2.44-בהשוואה לצריכה של כ-
 BCM 2.02אשתקד.
בשנת  2019קודמו מהלכים אסטרטגים משמעותיים המצביעים על המשך חיזוק ופיתוח
משק הגז הטבעי בישראל ולהלן עיקרם;

אירועים משמעותיים שהתרחשו בשנת : 2019
חיבור מאגר לוויתן למערכת ההולכה הארצית
מאגר לוויתן התגלה בשנת  2010ובהתאם להערכת משרד האנרגיה כולל כ BCM 500 -גז
טבעי .מדובר במאגר גדול מאוד בקנה מידה בינלאומי והוא ממוקם בעומק המים
הכלכליים של ישראל ,כ 120-ק"מ מהחוף .בתאריך  31.12.2019ובהתאם ללוחות הזמנים
שנקבעו ,החל לזרום גז טבעי ממאגר לוויתן למערכת ההולכה ובכך משק האנרגיה
הישראלי נהנה מיתירות חיונית במקורות אספקת הגז הטבעי ומתאפשר ייצוא גז טבעי
למדינות שכנות תוך כדי שיפור קידום התחרות במשק .מאגר לוויתן מצטרף לשני מקורות
גז טבעי בישראל :מאגר תמר וגז טבעי מיובא דרך המקשר הימי.

המשך פיתוח פרויקט כריש ותנין
בהמשך להחלטת ממשלה מספר  2592מיום " 2.4.2017עידוד מאגרים קטנים והכרזה על
שעת חירום במשק הגז הטבעי" ,צפוי חיבורם של המאגרים תנין וכריש למערכת ההולכה
הישראלית בשנת  .2021במהלך השנה ,חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ המשיכה
לקדם את הפרויקט הכולל תחנת קבלה ימית שתמוקם כ 10-ק"מ מערבית לחוף דור,
צינור הולכת גז ימי שיונח על קרקעית הים ,וכן תחנת קליטה יבשתית ,שתפקידה מדידה,
ויסות וחיבור למערכת ההולכה .עם השלמת הפרויקט הצפויה ברבעון השני של שנת 2021
המערכת תהיה מסוגלת להוליך עד כ BCM 12-בשנה.
 1מדובר על סה"כ הצריכה לייצור חשמל של חברת החשמל לישראל ,יצרני חשמל פרטיים וקוגנרציה.
 2לא כולל צריכת הגז על ידי התעשייה לצורך ייצור חשמל.
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המשך פיתוח מערכת ההולכה:
במהלך שנת  2019חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ השלימה את הקמת המקטעים
הבאים :המקטע לירושלים ,המקטע דברת עמק הירדן גבול ירדן ,הכפלת המקטע תל
קשיש דברת וכן הכפלת המקטע צפית קריית גת .בימים אלו החברה פועלת להכפלת
המקטע קריית גת אשל הנשיא ,אשר צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת  .2022כמו
כן ,החברה מקדמת את חיבורה של תחנת הכוח באר טוביה למערכת ההולכה .צפי חיבור
תחנת הכוח הינו ברבעון הראשון של שנת  .2020נכון לשנת  2019חברת נתיבי הגז הטבעי
לישראל בע"מ הקימה סה"כ כ 755 -ק"מ של צנרת הולכה.

מעבר לבקרת זרימה:
החל מחודש נובמבר  2019הגז הטבעי מוזרם למערכת ההולכה בהתאם למשטר של בקרת
זרימה .כלומר ,ספקי הגז הטבעי מזרימים גז טבעי למערכת ההולכה בהתאם להזמנות
הצרכנים בלבד וללא התחשבות בלחץ ובצרכים התפעוליים של מערכת ההולכה ,כפי שהיה
נהוג עד כה .לפיכך ,נוצר מצב חדש שבו בעל רישיון ההולכה וצרכני הגז הטבעי נדרשים
להתערבות אקטיבית לשמירה על איזון המערכת.

המשך פיתוח רשת החלוקה:
נכון לשנת  2019פרושה צנרת חלוקה באורך של כ 508-ק"מ וחוברו לגז הטבעי  76צרכני
חלוקה.
בשנת  2019יצאו מספר תכניות מענקים שמטרתן פיתוח והאצת רשת חלוקת הגז הטבעי:
פרסום קול קורא להאצת רשת החלוקה
במסגרת המאמצים לקידום רשת החלוקה נחתמו הסכמי האצה בין המדינה לבין בעלי
רישיונות החלוקה במסגרת פעימה א' כאשר סך התקציב אשר הוקצה לפעימה הראשונה
הסתכם בכ 200-מיליון ש"ח .כמו כן ,בנובמבר  2019נחתמו הסכמים במסגרת הפעימה
השנייה של קול קורא להאצת פרישת רשת החלוקה .מטרת הקול קורא הינה לקדם חיבור
צרכנים ולשפר את יתירות הרשת .התוכנית כוללת שלושה חלקים :מענקים לפרישת
קווים ,מענקים להגדלת ספיקות קווים ומענקים להקמת תחנות  .PRMSעבור הפעימה
השנייה הוקצה תקציב בסך  86מיליון ש"ח.
פרסום קול קורא לחיבור צרכנים מרוחקים
בשנת  2019הוחלט לצאת לקול קורא לחיבורם של צרכנים מרוחקים בסך של כ 45-מיליון
ש"ח .ההחלטה נתקבלה בעקבות הצלחתו של הקול קורא הראשון בנושא ,שפורסם בשנת
 ,2018לעידוד פרישת צנרת וחיבורם של צרכני גז טבעי מרוחקים לרשת חלוקת הגז הטבעי
בסך של כ 45-מיליון ש"ח.
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התפתחויות אלו צפויות להמשיך את מגמת העלייה בביקוש לגז טבעי בישראל ובכך הולכת
ומצטמצמת התלות האסטרטגית והכלכלית בנפט ובפחם ומשתפרת איכות הסביבה
בישראל .ההתפתחויות צפויות גם להגדיל את היקף הייצוא מישראל למדינות שכנות ולחזק
את הקשרים הכלכליים בין המדינות.
להערכת רשות הגז הטבעי ועל פי הערכות שמרניות שלה ,סך החיסכון המשקי כתוצאה
מהמעבר לשימוש בגז טבעי משנת  2004ועד לסוף שנת  2019הינו כ 71.3-מיליארד .1 ₪
חסכון זה הינו פועל יוצא של השקעות פרטיות בהיקף של עשרות מיליארדי ש"ח המביאות
לחיסכון במעבר לשימוש בגז טבעי שהוא זול יותר ,ותורמות לגידול בהכנסות המדינה
ממיסים.
בסקירה להלן יוצגו נתונים כמותיים המלמדים על התפתחות משק הגז הטבעי בשנה
החולפת ,וכן צפי להמשך פיתוח המשק בשנת  2020בתחומי ההיצע והביקוש.
בברכה,
אגף כלכלה רשות הגז הטבעי

הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

 1החישוב הוא לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה למצב בו לא הייתה כניסת גז טבעי למשק ,והיו מוקמות תחנות פחמיות  Dו
 Eלפי התכנון המקורי.
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 1.2צריכת גז טבעי
בשנת  2019נמשכה מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי .הצריכה הכוללת (כולל יצוא) הסתכמה בכ-
( BCM 11.25עליה של כ 1.3%-בהשוואה לצריכה בשנת  .)2018קרוב ל 93%-מהגז הטבעי מקורם
באספקה רציפה ממאגר תמר ,כ 7%-מצריכת הגז טבעי מקורם בגז טבעי מיובא ,וכמות קטנה
סופקה בסוף חודש דצמבר ממאגר לוויתן עם חיבורו למערכת ההולכה .להערכת רשות הגז הטבעי,
מגמת העלייה בצריכת גז טבעי תימשך גם בשנים הבאות ,הן כתוצאה מביקוש מקומי והן כתוצאה
מביקוש לייצוא.
משנת  2004ועד סוף שנת  2019סופקו קרוב ל BCM 94-של גז טבעי .צריכת הגז החליפה את
השימוש בפחם ובתזקיקי נפט מזהמים יותר ,סולר ומזוט .בגרף להלן ניתן לראות את העלייה
בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל על חשבון שימוש בדלקים אחרים:
איור – 1ייצור חשמל לפי סוג דלק עיקרי בשנים  ,2003-2019מיליוני קוט"ש
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איור - 2צריכת גז טבעי בשנים  ,2004-2019במונחי BCM
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איור - 3צריכת גז טבעי לפי סקטור החשמל וסקטור התעשייה בשנים  ,2004-2019במונחי BCM
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התפלגות ההיצע :


בשנים  2004-2008אספקת הגז הטבעי ממאגר מרי  Bנועדה בעיקר לייצור חשמל.



בשנים  2008עד  2012המשק הישראלי ייבא גז טבעי ממצרים .אספקת הגז הטבעי
ממצרים פחתה באופן משמעותי מתחילת  2011עד שהופסקה כליל באפריל  .2012בסך
הכל סופקו ממצרים לישראל קרוב ל BCM 4.7-של גז טבעי וממאגר מרי  Bסופקו בסה"כ
קרוב ל.BCM 25-



החל מאפריל  2013מאגר תמר הינו הספק העיקרי הרציף של ישראל ,לצד גיבוי מהמקשר
הימי ( .)Buoyעד כה ,מאגר תמר סיפק כ BCM 61.4-וסופקו כ BCM 3-של גז טבעי מיובא
דרך המקשר הימי.



בחודש דצמבר  2019החל מאגר לוויתן לספק גז טבעי לישראל ,כאשר בחודש זה סופקו
ממנו כ.BCM 0.005-

איור  – 4התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים  ,2004-2019במונחי BCM
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איור  – 5התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים  ,2004 – 2019לפי ספק במונחי BCM
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שיאי צריכה
ב 1.9.2019 -נרשמה הצריכה היומית הגבוהה ביותר בשנה; כ 38,139 -אלפי מ"ק.
ב 2.9.2019 -נרשם שיא שעתי של צריכה בשנה; כ 1,762 -אלפי מ"ק (כ.)MMBTU 70,342 -

איור  - 6אספקה יומית לפי ספק בשנת  MMBTU ,2019ליום
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מאגר תמר


בשנת  2019מאגר תמר היווה מקור אספקה עיקרי של גז טבעי למשק הישראלי .החל
משנת  2020המשק יקבל אספקה רציפה ממאגר תמר וגם ממאגר לוויתן.



במהלך  2019סיפק מאגר תמר כ BCM 10.48-המהווים קרוב ל 93%-מסך אספקת הגז
הטבעי באותה תקופה.




בשנת  2019האספקה השעתית המקסימאלית ממאגר תמר הייתה בתאריך ,16.02.19
בסך כ MMBTU 48,265-בשעה ,כאשר גובה האספקה השעתית המקסימלית מאסדת
תמר הינה .MMBTU 49,500
ההזרמה השעתית והיומית הממוצעות בשנת  2019הינן כ MMBTU 45,675-ו1,029,050 -
 ,MMBTUבהתאמה.

איור  - 7אספקה יומית ממאגר תמר בשנת  MMBTU ,2019ליום
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ייבוא  LNGדרך המקשר הימי ()Buoy
המקשר הימי שהוקם בתחילת  2013אל מול חופי חדרה ,משמש כגיבוי למאגר תמר .המקשר
מאפשר הזרמת גז טבעי של גז טבעי נוזלי שעבר תהליך של הגזה למערכת ההולכה ובכך
מאפשר הפחתה  /הפסקה של צריכת הסולר או המזוט בעת מחסור בגז טבעי בשעות שיא
ביקוש.
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במהלך שנת  2019סופקו מהמקשר הימי כ ,BCM 0.8-אשר מהווים  7%מסך אספקת
הגז הטבעי בתקופה זו ,לעומת כ BCM 0.67 -בשנת  .2018הגידול בשימוש בגז הטבעי
הנוזלי היה בעיקר בחודשי הקיץ.



כפי שניתן לראות מהאיור להלן ,האספקה מהמקשר הימי אינה רציפה ומשמשת בעיקר
לגיבוי האספקה מתמר בשעות השיא.

איור  - 8אספקה יומית ממקשר  LNGבשנת  MMBTU ,2019ליום
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 1.3ביקוש לגז טבעי
ביקוש בסקטור החשמל:


בסוף שנת  2019מלבד תחנות כוח של חברת החשמל מחוברים לרשת הולכת הגז הטבעי 6
תחנות כוח של יצרני חשמל פרטיים גדולים (קונבנציונאליים) ו 5-מפעלים נוספים בתעשייה
אשר משתמשים בגז הטבעי לייצור חשמל ולמכירת חשמל דרך הרשת (מתקני קוגנרציה).



בשנת  2019תחנת הכוח באלון תבור נמכרה על ידי חברת החשמל ליצרן חשמל פרטי MRC
אלון תבור ובשנת  2020תחנת הכוח ברמת חובב צפויה אף היא להימכר ולעבור לידיים פרטיות
ובכך אחוז ייצור חשמל בגז טבעי של יצרני חשמל פרטיים צפוי לגדול.



גם השנה עיקר ייצור החשמל בישראל מקורו בגז טבעי :כ 64% -מייצור החשמל יוצר בגז טבעי,
כ 30% -בפחם ,כמעט  5%מאנרגיות מתחדשות והיתר בסולר ומזוט. 2



בשנת  2019צריכת הגז הטבעי לצורך ייצור חשמל היוותה כ 78%-מכלל צריכת הגז הטבעי
במשק .צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל הסתכמה בכ BCM 8.8-לעומת כ BCM 9.1 -בשנת
 ,2018ירידה של כ –  3%בצריכת הגז הטבעי לייצור חשמל.3

 2מקור הנתונים  :מנהל המערכת
 3אספקת הגז הטבעי לייצור חשמל כוללת את אספקת הגז לחברת החשמל ,יצרני החשמל הפרטיים וקוגנרציה.
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ביקוש חברת החשמל לישראל :
כפי שניתן לראות בגרף להלן ,צריכת הגז הטבעי של חברת החשמל בשנת  2019מהווה כ-
 46%מכלל צריכת הגז הטבעי במשק ,ומעט מתחת ל 60%-מצריכת הגז הטבעי לייצור
חשמל.
איור  - 9אחוז צריכת גז טבעי ע"י חברת החשמל לישראל
100% 100% 98% 99% 97% 97%
99% 97% 97% 92% 92% 95% 95% 94% 90%
89%
82%
73% 74% 74%
65% 61% 63%
61% 59%
52% 51% 52% 50%
46%

58%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
אחוז חחי מסה"כ צריכת גז טבעי במשק

אחוז חחי מסה"כ צריכת גז טבעי לייצור חשמל

ביקוש יצרני חשמל פרטיים וקוגנרציה:
יצרני החשמל הפרטיים ומתקני הקוגנרציה צרכו בשנת  2019כ 4BCM 3.62-המהווים
למעלה מ 32%-מסה"כ צריכת הגז הטבעי בשנה זו.

ביקוש בתעשייה ,רשת חלוקת גז טבעי ו:CNG -


בסוף שנת  2019מחוברים  25צרכני תעשייה גדולים למערכת ההולכה 76 ,צרכנים לרשת
החלוקה ו 9 -צרכנים הצורכים גז טבעי דחוס המשונע במשאיות .CNG



סה"כ צריכת הגז הטבעי בסקטור התעשייה בשנת  2019הסתכם בכ ,BCM 2.4-גידול של
כ 20%-בהשוואה לשנת  .2018הגידול נובע מביקושים מעט גבוהים יותר של צרכני תעשיה
גדולים וכן מחיבורם של צרכנים חדשים לרשת החלוקה.



בטבלה שלהלן ניתן לראות כי  73%מהצרכנים שצרכו גז טבעי מרשת החלוקה בשנת 2019
הינם באזורי החלוקה נגב ודרום.

 4כולל צריכת הגז במפעלי תעשייה לצורך ייצור חשמל.
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טבלה  – 1סטאטוס צרכני חלוקה ,נכון לדצמבר 2019
חברות חלוקה
נגב גז טבעי
גז טבעי דרום
חדרה והעמקים
מרכז
מרימון גז טבעי
רתם ירושלים
סכום כולל



חתומים
57
50
42
19
43
9
220

מחוברים
35
18
10
6
7
0
76

צורכים
30
14
8
3
5
0
60

עד סוף שנת  2019נפרשו כ 508 -ק"מ של צנרת חלוקה ברחבי הארץ וכ 755 -ק"מ של צנרת
הולכה.

האצת רשת החלוקה
תכנית פרישת רשת החלוקה גובשה במטרה לזרז באופן משמעותי את פרישת הרשת ולהביא
לחיבורם של כ 300 -צרכני גז טבעי נוספים לרשת החלוקה .התוכנית מחולקת לשלוש פעימות
לקידום פרישת הצנרת ,חיבור לתחנות תדלוק ושיפור יתירות המערכת.
הפעימה הראשונה כוללת שלושה חלקים :מענקים לפרישת קווים ,מענקים להגדלת ספיקות
קווים ומענקים להקמת תחנות  .PRMSפעימה זו כוללת מתן מענקים לחברות החלוקה בגובה
של כ 200 -מיליון שקל.
החלק הראשון של התוכנית הינו לצורך האצת פרישת רשת החלוקה וחיבור צרכנים .המענק
יינתן בהתאם להתקדמות הביצוע.
החלק השני של התוכנית כולל מענקים להגדלת ספיקות של קווים מתוכננים ברשת החלוקה.
הגדלת הספיקה תאפשר לחברות החלוקה לספק גז טבעי לצרכנים עתידיים (תחנות תדלוק,
תחנות קוגנרציה ועוד) וכן להוסיף יתירות משמעותית למערכת.
החלק השלישי של התכנית כולל מענק בגובה של כמיליון שקל להקמת תחנות הפחתת לחץ
 .PRMSהקמת תחנות כאמור תשפר את יתירות המערכת ותפחית את עלות חיבור צרכנים
לרשת החלוקה.
הפעימה השנייה של התכנית כוללת אף היא שלושה חלקים בדומה לפעימה הראשונה של תכנית
ההאצה ועד כה נחתמו הסכמים בסך כולל של  86מיליון ש"ח.

צרכנים מרוחקים
במהלך שנת  2019אושרו הקמתם של חמישה מקטעים בסך  45מש"ח בגין צרכנים מרוחקים.
מדובר על שלב שני בתוכנית חיבור צרכנים מרוחקים לרשת החלוקה ובסה"כ אושרו עשרה
מקטעים בסך  90מש"ח.

צרכנים ביתיים
גם במהלך שנת  2019קודם נושא חיבורם של צרכנים ביתיים בשכונות מגורים לגז טבעי אשר
יסייעו להרחבת פרישת רשת החלוקה .שכונת הפארק באופקים מצטרפת לשכונות אחרות
12

שחוברו בדימונה ובערד ,ובקרוב תצטרף שכונת הנחל בבאר שבע ,ושכונת רמות יורם בנתיבות,
וכן נבדקת היתכנות חיבורם של מתחם  3700בתל אביב ומתחם ה 1000 -בראשון לציון18 .
מתחמי מגורים בערים ברחבי הארץ זכו במכרז של משרד האוצר ,משרד האנרגיה ורמ"י,
ועתידים להתחבר לרשת החלוקה .המתחמים שזכו במכרז זה נמצאים בשלבי תכנון שונים,
מתכנון מתארי ברמה מחוזית ועד תכנון מפורט לקראת ההקמה .במקביל ,מטפלת רשות הגז
בהסדרת התקינה לחיבור מתחמי הדיור לרשת הגז הטבעי.

קרדיט צילום :משרד האנרגיה
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 1.4אומדן חיסכון משקי ממעבר לגז טבעי
על פי הערכת רשות הגז הטבעי ,החיסכון המשקי בשנים  12004-2019הנובע ממעבר לגז טבעי הינו
כ 71.3-מיליארדי  .₪הערכה זו מתייחסת לחיסכון כלכלי בלבד ואינה מגלמת את התועלות
הסביבתיות במעבר לגז טבעי אשר הינו דלק נקי יותר .עיקר החיסכון הינו בסקטור החשמל
ומסתכם בכ 55.7-מיליארדי  ₪והיתרה ,מקורה בחיסכון בסקטור התעשייה.


כניסת הגז הטבעי הביאה להפחתה משמעותית של צריכת מזוט ,גפ"מ ,פחם וסולר
בסקטור התעשייה וחסכה כ 15.6-מיליארד  5₪לתעשייה הישראלית.



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

אוניה מגזזת .קרדיט :משרד האנרגיה

1
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החישוב הינו לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה למצב בו אין גז טבעי במשק וכתוצאה מוקמות תחנות פחמיות D
ו  Eלפי התכנון המקורי.

 1.5סיכום
הגז הטבעי הינו מקור אנרגיה מרכזי ומוביל התורם תרומה משמעותית למשק הישראלי בהפחתת
התלות ביבוא נפט ופחם ובהפחתת מכלול העלויות הכלכליות ,האסטרטגיות והסביבתיות במשק
האנרגיה .הגז הטבעי תורם להפחתת מחירי אנרגיה וחשמל בישראל והינו מקור הכנסות למדינה
מתמלוגים וממיסים .נציין כי בשנת  2019משרד האנרגיה גבה כ 839 -מיליון  6₪בגין תמלוגים על
גז טבעי ובעתיד צפויות הכנסות משמעותיות נוספות גם מהיטל על הגז הטבעי אשר יביאו להגדלת
רווחת תושבי ישראל.
מאז  2004ועד סוף שנת  2019נחסכו כ 71.3 -מיליארד ש"ח למשק הישראלי בעלויות ישירות של
אנרגיה .7כ 78%-מהחיסכון המשקי נובע מהפחתת עלויות בייצור חשמל ובכך תורם להפחתה
משמעותית בתעריפי החשמל במשק; יש חשיבות רבה להמשך השקעות במשק הגז הטבעי ,להגברת
החיסכון במשק ,הפחתת עלויות סביבתיות והגדלת הכנסות המדינה.
בשנים הקרובות צפוי המשך פיתוח משק הגז הטבעי ,הן בצד ההיצע בעקבות פיתוחם של מאגר
תנין וכריש ועידוד פיתוח מאגרים נוספים ,והן בצד הביקוש בשל גידול צפוי בביקוש לגז טבעי
בסקטור החשמל ובסקטור התעשייה כולל צרכנים קטנים ברשתות החלוקה אשר יתרמו לקידום
רשתות החלוקה עבור צרכנים חדשים במערכת ויקרבו את הגז הטבעי לכל הקצוות .בנוסף ,צפוי
גידול בביקוש לגז טבעי כת וצאה מפיתוח סקטור התחבורה הכולל מעבר צפוי של רכבים פרטיים
מדלק קונבנציונלי לרכבים חשמליים.

6

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/income_reporte/he/revenue_report_2019.pdf

 7החישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה למשק ללא גז טבעי ועם הקמת תחנות פחמיות  Dו  Eלפי התכנון מקורי.
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להלן טבלה המרכזת את הנתונים העיקריים לשנת : 2019
טבלה  - 3נתונים ומגמות שנתיות2015-2019 ,
משקי
אספקה
אספקה
אספקה
אספקה
צריכה
צריכה
צריכה
צריכה

נתון

יחידת
מידה

2015

2016

2017

2018

8.41
8.28
0.13
6.73

9.66
9.32
0.34
8.04

10.35
9.83
0.52
8.54

11.13
10.46
0.67
9.08

11.28
10.48
0.80
0.005
8.81

1.67

1.62

1.81

2.02

2.44

+20.4%

80%

83%

83%

82%

78%

-3.5%

20%

17%

17%

18%

22%

+3.5%

הולכה

ק"מ

700

755

חלוקה

ק"מ

350

סה"כ אספקת גז טבעי BCM
BCM
מתוכם :תמר
BCM
מתוכם :מקשר ימי
BCM
מתוכם :לוויתן
צריכת גז טבעי לייצור BCM
חשמל
BCM
שימוש בגז טבעי
בתעשייה
%
שימוש בגז טבעי
לייצור חשמל כאחוז
מסך הביקוש לגז טבעי
%
שימוש בגז טבעי
בתעשייה כאחוז מסך
הביקוש לגז טבעי

פרישת
רשת
פרישת
רשת
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2019

 %שינוי
ביחס
לשנה
הקודמת
+1.4%
+0.25%
+18.6%
-2.9%

508

1.6

אתגרים במשק הגז הטבעי בשנת 2020

נושאים אשר מקודמים על ידי רשות הגז הטבעי
 המשך הקמת פרויקט לחיבור תנין וכריש למערכת ההולכה.
 המשך הרחבת מערכת ההולכה לקליטת ביקושים עתידיים של גז טבעי.
 הזרמת גז טבעי למדינות שכנות :ירדן ומצרים.
 המשך היערכות משקית למצבי חירום.
 קביעת מערך האחסון העתידי למצבים שונים של מחסור באספקת גז טבעי.
 הכנסת שינויים נדרשים בחוק הגז-בטיחות ורישוי ובחוק משק הגז הטבעי.
 עידוד פיתוח בורסה לסחר בגז טבעי.
 המשך פיתוח רשת החלוקה:
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-

המשך סיוע לחברות החלוקה בפיתוח רשת החלוקה וחיבור צרכנים נוספים.

-

ניתוח סקר צרכני גז טבעי ובחינת פוטנציאל השימוש בגז טבעי ברשת החלוקה.

-

בחינת האצת פיתוח רשת החלוקה במסגרת פעימה ג'.

-

קידום שלב שלישי לחיבור צרכנים מרוחקים.

-

המשך חיבור שכונות חדשות לגז טבעי.

