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 תקציר מנהלים .1

תחזית הביקוש לגז בטיוטת דו"ח ועדת אדירי, ותחזית הביקוש לחשמל של מפת הדרכים שעליה היא מתבססת, לא 

אחרונות. התוצאה הינה תחזית לא סבירה בשנים הלשקף התפתחויות כלכליות ורגולטוריות מהותיות  על מנתעודכנו 

 .  2020-2025(, ואומדן חסר של הביקוש לגז, בעיקר לשנים 2017-2020)הנחת אפס גידול בגז בשנים  2020לשנת 

, וזאת 2020-2025בתחזית הביקוש לגז, בעיקר לשנים  הנדרשים להערכתנו עדכוניםהתאמות ומסמך זה מציג את הה

 שחלו מהותיות ורגולטוריות כלכליות התפתחויותתוך התאמתה ל ,על בסיס מתודולוגיית התחזיות של ועדת אדירי

הקורא לצרכי נוחות ת הועדה )ותחזי מתודולוגיית לפי . ההתאמות נערכוהאחרונים החודשים במהלך האנרגיה במשק

מצביעה   BDOיצוין כי מתודולוגיית(. בלבד, אך נדרשות התאמה דומה לכל תרחישי הוועדה 5תרחיש ה למוצגת השווא

על ביקוש לגז גבוה יותר, אולם לצרכי המענה לשימוע התבססנו על התאמות ועדכונים לפי מתודולוגיית ועדת אדירי 

 . 1בלבד ולשיטתה של הועדה

 (5)תרחיש  ועדת אדירי מתודולוגייתלפי  – תחזית הביקוש לגז טבעי סיכום התאמת

 2017  
 )בפועל(

2020 2025 2030 

 19.6 15.0 10.8 10.4 (5)תרחיש  תחזית אדירי

הפחתת ייצור חשמל בסולר 
 )אין מגבלת גז(

- 0.2 0.2 0.2 

עדכון תחזית צמיחת התוצר 
 *עדכניים OECDלפי אומדני 

- 0.3 0.9 1.1 

עיתוי ההשקעות 
 במתחדשות 

 )תחזית מול יעד(
- 0.8 0.8 - 

החלטת  –התפלה תוספת 
 ממשלה

- - 0.4 0.2 

 0.5 0.5 - - מסופק ברש"פ ביקוש לא

הפעלה עונתית של 
השבתה ה לפניהפחמיות 

 )מדיניות הפעלה מינימלית(
- 1.9 0.9 - 

ביצור פטקוק לגז מ מעבר
 מלט

- - 0.4 0.5 

– לגז סה"כ ביקוש
מתודולוגיית ועדת אדירי 

 לאחר התאמות 
10.4 14.0 19.1 22.1 

 תחזיתה –לצרכי  השוואה 

 BDO 2 לפי מתודולוגיית
10.4 14.0 20.3 24.4 

 ועדת ח"דוו מפת הדרכים/בתחזית הקודמת שעליה התבסס 3%-כ )לעומת 3.6%-הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל ל תאת תחזי 2018ביולי  עדכן  OECD-ה* 

 0.7-ל גמישותהתמתנות ב הארוךובטווח בנק ישראל,  אומדניבדומה ל 1 ביקוש לחשמל ביחס לתוצר של גמישות בינייםבטווח ההונח בהתאמה הנ"ל אדירי(. 
 .(והשפעה שולית פוחתת של אפקט העושר השפעת התייעלות אנרגטיתלאור )

                                                           
למגוון לקוחותינו, ביניהם  המסופק BDO, והניתוח במסמך זה, מתבססים על מודל משק האנרגיה של BDOתחזיות הביקוש לחשמל ולגז של  1

 שותפויות גז, יצרני חשמל פרטיים וגופים מממנים.
 .האחרונים החודשים במהלך שחלו הכלכליות ההתפתחויותאת , אך צפתה פני עתיד, וגילמה מראש 2017נערכה בשנת  BDOיצוין כי תחזית  2

. 
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 :הנדרשים והעדכונים ההתאמות עיקרי סיכום להלן

 0.2תוספת של . ת אספקת גז שעתיתשתביא להסרת מגבל ,לוויתןהפחתת ייצור חשמל בסולר לאור כניסת  .1

BCM והלאה 2020משנת  לביקוש לגז. 

. עדכון תחזית הביקוש OECD-עדכון תחזית צמיחת המשק בהתאם לתחזיות מעודכנות של בנק ישראל וה .2

לגז של סקטור  לביקוש BCM 0.9לחשמל בהתאם לתחזיות הצמיחה המעודכנות צפוי להביא לגידול של 

 .2025בשנת  החשמל

לביקוש בשנת  BCM 0.8תוספת של לגידול הצפוי בהתאם לפוטנציאל.  התאמת היקף הייצור במתחדשות .3

2025. 

על הגדלת כושר ההתפלה במשק  2018התאמה להיקף ההתפלה הצפוי בהתאם להחלטת הממשלה מיוני  .4

צריכת הגז העודפת של . 2024עד לשנת מלמ"ק  400והקמת שני מתקני התפלה נוספים בהיקף של עד 

 .BCM 0.4צפויה לעמוד על  2025מתקנים אלו בשנת 

מסופק. מפת הדרכים ותחזית אדירי התבססו על הנחה לא -הסרת חסמים לאספקת הביקוש הפלסטיני הלא .5

צפוי להביא לגידול  הביקוש הלא מסופקמימוש אספקה של חשמל לרש"פ. -משך תתיסבירה כי לאורך זמן ת

 .2025בשנת לגז ביקוש ב BCM 0.5של 

ולאור זמינות הגז התאמה להפעלה מינימלית של יחידות הייצור בפחם, בהתאם למדיניות משרד האנרגיה,  .6

 .2025בשנת  לגז לביקוש BCM 0.9תוספת של במתווה הפעלה עונתית. במשק, 

בשנת  BCM 0.4של  בהיקףהתאמת התחזית להסבת השימוש בפטקוק לייצור מלט לשימוש בגז טבעי,  .7

2025. 

בלבד בביקוש לגז טבעי של סקטור התעשייה.  1.5%אדירי מניחה שיעורי צמיחה נמוכים של  ועדת בנוסף, תחזית

. המעבר ושינוי תמהיל דלקים שעורי צמיחה אלא אינם מאפיינים משק בצמיחה הנמצא בתהליך מעבר לגז טבעי מקומי

, ולמעבר התעשיה לעתירות היחסיים של שימוש במקור אנרגיה מקומי, זול ונקילגז טבעי מאפשר לנצל את היתרונות 

הביקוש לגז טבעי בשנים  ,BDOועל פי מתודולוגיית תחזית הביקוש של  . מכאן שלהערכתנו,הון ואנרגיה )גידול בפריון(

 .הקרובות צפוי להיות אף גבוה יותר

לאחריו מציג את ההתאמות לשנים  3, ופרק 2020להלן מציג את עיקרי ההתאמות הנדרשות בתחזית לשנת  2פרק 

 (.השבתתןמתודולוגיית הפעלה עונתית של הפחמיות )בטרם מוצגת  בנספח. 2030-ו 2025
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  2020עדכון בסיס תחזית הביקוש לגז טבעי לשנת  .2

על עבודת רשות החשמל שגובשה עד לחודש  ,בין היתר ,מתבססת 3ישל דו"ח ועדת אדירתחזית הביקוש לגז טבעי 

)להלן: "מפת הדרכים"(, ואינה מביאה לידי ביטוי עדכון תחזיות והתפתחויות כלכליות ורגולטוריות  20184מרץ 

 .של סקטור החשמל על הביקוש לגזבאופן מהותי משמעותיות שהתרחשו בחודשים האחרונים, המשפיעות 

הסרת חסמי , למרות כניסת לוויתן, וזאת 2020גידול בביקוש לגז עד שנת  אפסהתוצאה הינה תחזית לא סבירה של 

. על פי המשך פרישת רשת החלוקה וחיבור מפעליםובשנים אלה,  הה מואצת של התוצר בישראל הצפוי, צמיחצעיה

 קיפאוןהמייצג היקף צריכה , BCM 10.8-ל 10.4צפוי לעמוד על בין  2020טבעי בשנת  זטיוטת הדו"ח, הביקוש לג

צריכת  –ביקוש לא מסופק  0.2בתוספת  10.4)צריכה של  2017בשנת  BCM 10.6בהשוואה לביקוש בפועל של מוחלט 

 . סולר ומזוט בשל מחסור בגז(

פי תחשיבינו מביא על יות כלכליות ורגולטוריות אחרונות, אדירי בהתאם להתפתחוועדת עדכון תחזית הביקוש של דו"ח 

 ,להערכתנו .BCM 14-, כך שהביקוש בשנה זו צפוי להגיע לכ2020בתחזית הביקוש לשנת  BCM 3.2-לגידול של כ

 , כמפורט להלן:התאמות ועדכונים על בסיס חמישה סעיפים עיקרייםנדרשות 

 2020עדכון תחזית הביקוש לגז טבעי בשנת 

 BCM הפירוט להלן במסמך 

  10.8 (5)תרחיש  אדירי ועדת תחזית

 הפחתת ייצור חשמל בסולר 
 )אין מגבלת גז(

 2.1סעיף  0.2

השפעת עדכון תחזית צמיחת התוצר על 
 תחזית הביקוש לחשמל

 2.2סעיף  0.3

עדכון תחזית הייצור במתחדשות בהתאם 
 לפוטנציאל

 2.3סעיף  0.8

הפעלה מינימלית של יחידות הייצור בפחם 
 במתווה הפעלה עונתית

 2.4סעיף  1.9

  3.2 2020סה"כ תוספת לביקוש עד לשנת 

בשנת  לגז טבעימעודכן סה"כ ביקוש 
2020 

14.0  

 

                                                           
ממשלה דו"ח מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל אשר אומצו בהחלטת ה 3

 2018, טיוטה להתייחסות הציבור, יולי 2013ביוני  23מיום  442
 2018, רשות החשמל, יוני 2030-2018מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל  4
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 2020הפחתת השימוש בסולר לייצור חשמל עד  2.1

 10.6 לפחות עמד על בפועל , כאשר הביקושBCM 10.4על צריכת הגז הטבעי של המשק המקומי עמדה  2017בשנת 

BCM .,0.2חליפיים לייצור חשמל בהיקף של  לקיםדנצרכו  מתוך הביקוש BCM .בשנת  בשל מחסור בצד ההיצע

במקרה של תקלה באחד מהמאגרים לא צפויה , לא צפויה מגבלת אספקה שעתית, ולוויתןמ, לאחר כניסת הגז 2020

 השפעה על אספקת הגז למשק.

 2017הביקוש לגז טבעי בשנת 

 BCM בפועל 2017צריכה בשנת 

 9.9 מקומי גז טבעי

LNG 0.5 

 10.4 צריכת גז טבעיסה"כ 

 0.2 כתחליף לגז טבעי סולר ומזוט לחשמל

 10.6 2017בשנת  סה"כ ביקוש לגז טבעי

 

 2018-2020בשנים עדכון התחזית לצמיחת המשק  2.2

מתבססת על תחזית צמיחה ארוכת  אדירי,ועדת בסיסו של דו"ח בהעומדת  מפת הדרכיםהביקוש לחשמל של תחזית 

 .3%-בקצב שנתי ממוצע של כ, 2014-2015שפורסמה בשנים  OECD-טווח לא מעודכנת של ה

, ועל פי התחזית המעודכנת של בנק ישראל מחודש 3.6%צמח התוצר בקצב שנתי ממוצע של  2016-2017בשנים 

 . 3.6%5מוצע של , גם בשנתיים הקרובות צפוי התוצר לצמוח בקצב שנתי מ2018יולי 

 
 

 2018המחקר, יולי כלכלית של חטיבת -מקור: בנק ישראל, התחזית המקרו

עדכון תחזית צמיחת התוצר מביא  ,לפיכך. 1-הערכות בנק ישראל, גמישות הביקוש לחשמל ביחס לתוצר הינה כעל פי 

בביקוש  0.4%שמשמעה גידול של  ,0.7בביקוש השנתי לחשמל )רשות החשמל מניחה גמישות של  0.6%לגידול של 

, התאמת תחזית הביקוש לחשמל לתחזית הצמיחה 2020במונחי ביקוש לגז טבעי, בתנאי המשק עד לשנת לחשמל(. 

 .20206בשנת  BCM 0.3המעודכנת של בנק ישראל מביאה לגידול של 

                                                           
 09.07.2018 ישראל בנק, המחקר חטיבת של כלכלית-המקרו התחזית 5
 ש"קוט למיליארד BCM 0.21 של יחס העבודה לאורך הונח, החשמל משק לתנאי בהתאם 6

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForecast/forcast1018h.pdf
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 צמיחת התוצרעדכון תחזית לאור  2020עדכון הביקוש לגז לשנת 

 השפעה  

 3.0% אדירי  ועדת צמיחת התוצר דו"חתחזית 

תחזית צמיחת התוצר מעודכנת של בנק ישראל ושל 
 OECD-ה

3.6% 

 0.6% פער בתחזית הצמיחה

 1.4 (GWh) 2020בייצור החשמל בשנת מתואם פער 

 0.3 2020לשנת  (BCMתוספת צריכת גז טבעי )

 2020לשנת  ייצור החשמל במתחדשותהיקף חוסר סבירות של  2.3

צפוי כושר הייצור  2020בשנת  ,על פי טיוטת הדו"ח. MW 1,100-, כושר הייצור במתחדשות עמד על כ2018 במחצית

אינו מביא לידי ביטוי את מצב  ,2020. הצפי לכושר הייצור, ולהיקף הייצור במתחדשות בשנת MW 3,600-כ לעמוד על

ייצור במתחדשות מסך הייצור החשמל  10%-למיעד הממשלה  נגזר , אלאהצפויות ההתפתחויותמשק החשמל ואת 

 ההשקעהלהערכתנו, לאור התקדמות תוכניות . 20.09.2015מיום  542בהחלטת ממשלה כפי שעוגן , 2020בשנת 

 והחסמים במערך ההולכה, אין סבירות למימוש יעד זה במועד המתוכנן.

יאל היקף כושר הייצור במתחדשות עד לשנת מניתוח מדיניות רשות החשמל ופרויקטים בתכנון ובהקמה עולה כי פוטנצ

מחצית , כGWh 3.5הינו  2020בהתאם, פוטנציאל הייצור במתחדשות בשנת  . 2,000MWעומד לכל היותר על  2020

בתחזית  BCM 0.8במונחי גז טבעי המשמעות היא גידול של אדירי.  ועדת תחזיתהצפוי לשנה זו לפי  מההיקף

יצוין כי כושר הייצור הקיים והמתוכנן הקונבנציונלי במשק יכול לספק את מלוא צרכי  .2020הביקוש לגז בשנת 

 שיוקם. במתחדשות הביקוש ללא תלות בהיקף כושר הייצור 

 פוטנציאלבהתאם לעדכון תחזית הייצור במתחדשות 

  2018 
2020 

 אדיריועדת 
 )לפי יעד( 

 מתוקן 2020
 )צפוי בפועל(

 1,100 3,600 2,000 (MW) מתחדשות כושר יצור

זמינות מתחדשות )שעות שיעור 
 שמש(

20% 24% 20% 

 1.9 7.4 3.5 (GWh) במתחדשות יצור

 0.4 1.5 0.7 (BCMשווה ערך צריכת גז )

 2020לשנת  (BCMתוספת ביקוש לגז )

 אדירי ועדת לעומת תחזית 
 0.8 

עמד יעד הייצור במתחדשות  2014בשנת  לדוגמא, די הייצור במתחדשות.יצוין כי ניסיון העבר מעיד על אי עמידה ביע

 .8בשנה זו בלבד 1.4%, בעוד ששיעור הייצור במתחדשות בפועל עמד על 7מסך ייצור החשמל 5%על 

                                                           
 17.07.2011מיום  3484החלטת ממשלה  7
 2017רשות החשמל, דוח מצב משק החשמל לשנת  8
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זאת לאור העובדה כי  ,בתוך שנה וחצי  2,500MW-כושר הייצור במתחדשות ב תלהגדל סבירותלהערכתנו, אין כל 

, ולאור 9)דימונה( 2020צפוי לצאת למכרז רק בשנת  MW 500עד  300הפרויקט הגדול הבא של מתחדשות בהיקף של 

 .חסמים בתשתית ההולכה מהדרום למרכז

שאינו תואם את תנאי המשק מתבססת על שיעור זמינות אדירי  ועדת על פי דו"חמתחדשות בתחזית הייצור בנוסף, 

 .מיליארד קוט"ש 7.4-צפוי לייצר כ  3,600MW. על פי התחזית, כושר ייצור של ת(הישראלי )שעות שמש אפקטיביו

כי שיעור הזמינות  יםמלמד , כמו גם המאפיינים הטכניים,, בעוד שניסיון העבר24%שיעור זמינות של  מיחס זה נגזר

נמוכה יותר עקב תנאים  גגות הזמינות צפויה להיות אף  PV-כי ב יצוין) בלבד 20%עומד על  PVשל  הממוצע בישראל

 .לא אופטימליים(

 לאחר כניסת לוויתן – 2020הפעלה עונתית של הפחם בשנת  2.4

 נעשתה תחת , ועד להשבתת הפחמיות,מכריש בהמשךו מליוויתןמדיניות הפעלת יחידות הייצור בפחם לאחר כניסת גז 

 לכל אורך השנה, בדומה למצב היום. הפעלת יחידות הייצור בפחםהנחה לא סבירה של 

, ומנהל המערכת )ראה טבלה בנספח( עם זאת, עלות הייצור השולית בגז טבעי נמוכה משמעותית מעלות הייצור בפחם

, מנהל המערכת מחויב ובמצב של ריבוי מקורות ,גזבהיעדר מגבלת  ,מעמיס יחידות ייצור בהתאם לקריטריון כלכלי. לכן

ייצור בפחם בחודשי השפל והגבע, ולהגדיל את העומס ביחידות הייצור בגז. זאת, גם ללא אסדרה להשבית את יחידות ה

הוטל על שר האנרגיה "לבחון צמצום  29.07.2018מיום  4080החלטת ממשלה מס' נוספת. במסגרת או רגולציה 

 .2022 המתוכננת בחודש יוני עד להפסקת הפעלתן השוטפת" 1-4השימוש ביחידות הייצור ]רבין[ 

את ייצור החשמל בפחם באמצעות הפעלה עונתית, ולהגיע להיקף  להפחיתניתן  (להלן 4)ראה פרק  מבחינה שערכנו,

 ועדת מיליארד קוט"ש בתחזית דו"ח 22-בהשוואה לייצור של כזאת , 2020מיליארד קוט"ש בשנת  13-ייצור של כ

  )ראה פירוט המתודולוגיה בנספח(. כושר יצור קיים בלבד, וזאת ללא השקעות כלשהן במערך היצור ובהתבסס על אדירי

 .2020בתחזית הביקוש לגז בשנת   1.9BCM-במונחי לגז טבעי, מדובר על תוספת של כ

 הפעלה מינימלית של יחידות הייצור בפחם התאמת תחזית הביקוש ל

  2018 
2020 

 אדיריועדת 
הפעלה  2020

 עונתית

 4,480 4,480 4,480 (MW)כושר יצור 

 52% 50% שנתי ממוצע  העמסהשיעור 
)ממוצע  33%
הפעלה  -שנתי 

 עונתית(

 21 22 13 (GWh) בפחםחשמל  יצור

 4.4 4.6 2.7 (BCMשווה ערך צריכת גז )

 1.9  (BCMתוספת ביקוש לגז )

                                                           
 05.06.2018 האנרגיה משרד 9

https://www.gov.il/he/Departments/news/spokesperson_solar_dimona
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  2030 – 2025עדכון תחזית הביקוש לגז לשנים  .3

 ורגולטוריות כלכליות התפתחויותאינה מביאה לידי ביטוי באופן מלא אדירי ועדת הביקוש לגז טבעי של דו"ח  תחזית

יצוין כי . לתחזית והתאמות עדכונים נדרשים. לאור זאת, האחרונים החודשים במהלך האנרגיה במשק שחלומהותיות, 

  אדירי. ועדת ההתאמות המתוארות להלן, נעשו על פי המתודולוגיות עליהן מבוססת תחזית דו"ח

בלבד בביקוש לגז טבעי של סקטור התעשייה.  1.5%שיעורי צמיחה נמוכים של  מניחהאדירי ועדת , תחזית בנוסף

. המעבר לגז טבעי מאפשר בתהליך מעבר לגז טבעי מקומיהנמצא שעורי צמיחה אלא אינם מאפיינים משק בצמיחה 

להערכתנו, הביקוש לגז טבעי בשנים  ,את היתרונות היחסיים של שימוש במקור אנרגיה מקומי, זול ונקי. מכאן לנצל

 הקרובות צפוי להיות אף גבוה יותר.

 .(תקציר המנהלים) 1עמוד טבלת סיכום התאמת תחזית הביקוש לגז טבעי ב ופירוט ההתאמות הנדרשות ראל

 

 עדכון תחזית צמיחת המשק 3.1

הדרכים של רשות החשמל. אדירי לביקוש לגז טבעי של סקטור החשמל מבוססת על מפת ועדת כאמור, תחזית דו"ח 

המסביר את מרכזי הכלכלי המשתנה במפת הדרכים, ה לחשמל המתודולוגיות עליהן מבוססת תחזית הביקוש על פי

 .במשק הינו שיעור צמיחת התוצרקצב הגידול בביקוש לחשמל 

-ה ושל ישראל בנק של תוצר לצמיחת עדכניות לא תחזיות על מבוססת הדרכים מפת של הביקוש תחזיתאולם, 

OECD. בחודשיים האחרונים גם בנק ישראל וגם ה-OECD  הצמיחה שלהם לגבי המשק את תחזיות עדכנו כלפי מעלה

 התאמה מקבילה של תחזית הביקוש לחשמל.מתודולוגיית מפת הדרכים מחייבת לכן, הישראלי. 

 התאמה לתחזית מעודכנת לצמיחת התוצר

  2020 2025 2030 

 3.0% 3.0% 3.0% אדירי  ועדת תחזית צמיחת התוצר דו"ח

תחזית צמיחת התוצר מעודכנת של 
 OECD-בנק ישראל ושל ה

3.6% 3.6% 3.6% 

 0.6% 0.6% 0.6% השנתית פער בתחזית הצמיחה

 0.4% 0.6% 0.6% בתחזית הביקוש לחשמלשנתי פער 

  2020פער בייצור החשמל בשנת 
(GWh) 

1.4 4.5 5.2 

 0.3 0.9 1.1 (BCMתוספת צריכת גז טבעי )

תוצר, משמעותה הת לצמיחת ובמונחי ביקוש לגז טבעי, התאמת תחזית הביקוש לגז טבעי על פי תחזיות מעודכנ

של ועדת  5ביחס לתרחיש  2025בשנת  לתחזית הביקוש לגז טבעי של סקטור החשמל BCM 0.9תוספת של 

 .אדירי
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לחשמל לנפש של  בביקוש 0.4%גידול שנתי ממוצע של תחזית הביקוש לחשמל שאומצה על ידי ועדת אדירי מניחה 

 . המקומית כמחצית משיעור הצמיחה לנפש של הכלכלהאוכלוסיית ישראל, 

תביא לגידול  החייםברמת  העלייהישראלית לפי עשירונים מראה כי בחינת דפוסי צריכת החשמל של האוכלוסייה ה

משמעותי בעצימות השימוש בחשמל. בנוסף, ההתפתחויות הטכנולוגיות והיתרון היחסי של ישראל לאור השימוש בגז 

. וש בחשמל של הסקטור העסקי, הסקטור הציבורי והתעשייהצפויים להגדיל את עצימות השימ זול ונקי טבעי מקומי

אינה משקפת את ההתפתחויות הצפויות אשר לא עדכנית, אדירי המבוססת על תחזית צמיחה  ועדת תחזית דו"ח

 בביקוש לחשמל בישראל.

ושל בנק  OECD-מבוססת על תחזיות הצמיחה של התחזית הביקוש לחשמל  עולה כי מתודולוגיית מפת הדרכיםמ

 :10ישראל

אנו ממליצים לרשות החשמל לתכנן לפי קצב צמיחה שנתי ממוצע של  2030"לצורך התכנון לשנת 
בתוצר של  3.07%אשר צופה גידול של  OECD-, נמוך במעט מהתחזית המעודכנת של ה3.0%

 של בנק ישראל אשר להערכתנו נוטה לשמרנות" 2.5%ישראל וגבוה מהאומדן של 

 בישראל לצמיחת התוצר OECD-תחזית העדכון 

 
 קצב גידול שנתי בתוצר

2017-2030 

ישנה ששימשה  OECDתחזית 
 2014/2015 -למפת הדרכים 

3.07% 

  -עדכנית  OECD תחזית 
 2018יולי 

3.64% 

  term baseline projections-Long -July 2018  -OECD Economic Outlook No 103  מקור:

לצורך בחינת   OECD-ה בתחזית הצמיחה של היעזרל אף הוא המליץמבקר המדינה כי בהקשר זה, חשוב להזכיר 

  .11הביקוש לחשמל

ה , ביחס לתחזית שהייתה זמינכלפי מעלה את תחזית הצמיחה שלו לשנים הקרובותאף הוא בנק ישראל עדכן במקביל, 

, בדומה לקצב 3.7%עד  3.5%-את תחזית הביקוש לחשמל, ומעריך כיום את קצב הצמיחה לטווח הקצר בכ שהכיןבעת 

 .OECD-הצמיחה ארוך הטווח הצפוי להערכת ה

 תחזית ייצור החשמל במתחדשות מתבססת על יעדים בלבד 3.2

נובע אינו ( 2025)עד  וניוהבינבטווח הקצר אדירי, הצפי לכושר הייצור ולהיקף הייצור במתחדשות ועדת על פי דו"ח 

היקף ההשקעות המתוכננות בפועל והעיתוי הצפוי להסרת חסמי הולכה מהדרום למרכז, אלא נגזר גורמים כגון מבחינת 

, כפי שעוגן בהחלטת 2025ייצור במתחדשות מסך הייצור החשמל בשנת  13%-יעד הממשלה למהנחה של עמידה ב

הדרכים, על מנת לעמוד ביעד זה, נדרש כושר ייצור במתחדשות בהיקף . על פי מפת 20.09.2015מיום  542ממשלה 

 . MW 5,200-של כ

אנו מעריכים כי בטווח הארוך ניתן יהיה לעמוד ביעדי הממשלה לייצור באנרגיות מתחדשות, ואף להגיע להיקפי ייצור 

                                                           
 3של מפת הדרכים, עמ'  2נספח ג' לפרק  10
 ב67, מס' 2017דוח מבקר המדינה לשנת  11

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EO103_LTB
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והבירוקרטיים הנדרשים להקמת  הסטטוטורייםהרגולטורים, מניתוח התהליכים , זאת, בטווח הבינוניגבוהים יותר. עם 

ובחסמי  ,פרויקטים בתכנון ובהקמהבמדיניות רשות החשמל, כושר ייצור במתחדשות בישראל, תוך התחשבות ב

 . 4,200MWעומד לכל היותר על  2025כי פוטנציאל היקף כושר הייצור במתחדשות עד לשנת  ההולכה, אנו מעריכים

אדירי.  ועדת פחות מתחזית GWh 3.7-, כבלבד GWh 7.3הינו  2025 בהתאם, פוטנציאל הייצור במתחדשות בשנת

 .2025בתחזית הביקוש לגז בשנת  BCM 0.8במונחי גז טבעי המשמעות היא גידול של 

  5בהשוואה לתרחיש  – לפוטנציאלבהתאם עדכון תחזית הייצור במתחדשות 

  2017 2020 2025 2030 

במתחדשות כושר ייצור  -אדירי ועדת תחזית 

(MW ) 
1,020 3,600 5,200 8,200 

 1,020 2,000 4,150 9,500 (MWפוטנציאל כושר ייצור במתחדשות )

 1.8 7.4 11.0 16.6 ( GWhייצור במתחדשות )ל אדיריועדת תחזית 

 1.8 3.5 7.3 16.6 (GWh)ייצור בפועל פוטנציאל 

 - 3.9 3.7 - (GWhפער בייצור במתחדשות )

 0.8 0.8 0 - (BCMלתחזית הביקוש לגז  )תוספת נדרשת 

 ת כושר ההתפלהלעדכון להחלטת הממשלה להגד –התפלה   3.3

בחודש  הוכנה אדירי,ועדת , עליה מבוססת תחזית הביקוש לגז טבעי של דו"ח מפת הדרכיםהביקוש לחשמל של תחזית 

על ו, 2024המאוחר עד לשנת מתקני התפלה לכל  2החלטת הממשלה על הקמת התקבלה  בטרםעוד , 2018מרץ 

מביאה לידי ביטוי את צריכת הגז של מתקני , ולכן אינה 2030מ"ק עד שנת  1,100לפחות יעד לכושר התפלה של 

 .ההתפלה החדשים שיוקמו

לאשר תכנית דחופה להתמודדות עם המחסור  (3866החליטה הממשלה )החלטת ממשלה מס'  10.06.2018-הביום 

על פי החלטת הממשלה, ההיקף הכולל של מי ים מותפלים במשק המים הטבעיים בישראל. של מים מתוקים הקשה 

 1,000על יעד של  אדירי מתבססועדת דו"ח מלמ"ק בשנה, בעוד ויותר  1,200עד  1,100יעמוד על  2030בשנת 

 .2030לשנת  מלמ"ק בלבד

 2025ההשפעה של ההחלטה להקים שני מתקני התפלה נוספים עד 

 2017 2020 2025 2030 

אדירי  ועדת תחזיתל תוספת כושר התפלה מעבר
 )מלמ"ק(

- - 400 200 

 צריכת חשמל להתפלה 
 )קוט"ש למ"ק כולל קליטה במערכת הארצית והולכה(

4.65 

  ביקושסה"כ תוספת 
 (, במונחי ייצור)מיליון קוט"ש

- - 1,860 930 

 0.4 0.2 - - (BCMסה"כ גידול בביקוש לגז טבעי )

ידי, ולכל ישבטווח הזמן המכושר התפלה במשק המים כך  להגדלתעל פי החלטת הממשלה הוחלט לפעול באופן מידי 

)כיום הצפי הוא להקמת שני  מלמ"ק לשנה 300-, כושר ההתפלה יגדל בהיקף שלא יפחת מ2024המאוחר בשנת 

ני מתקני התפלה חדשים בגליל זאת באמצעות הקמת ש ,מלמ"ק לשנה, כל אחד( 200עד  150מתקנים בהיקף של 

החלטת הממשלה מגדירה צעדים אופרטיביים מידיים לתכנון ולפרסום מכרזים להקמת שני מתקני המערבי ובשורק. 
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, במקרה שמפלסי המים בכל מקורות המים 2030מלמ"ק בשנת  1,100 ההתפלה ולהיערכות לעמידה ביעד התפלה של

 .2023כהגדרתם על ידי רשות המים עד לשנת הטבעיים יגיעו אל הקווים הירוקים, 

מפלסי המים בכל  2023עד לשנת כי  ישנה סבירות גבוההאקלים בשנים האחרונות, אנו מניחים כי הבהתאם למגמות 

 להגדיל את יעדיש להיערך  ,. במקרה זה, על פי החלטת הממשלהעיים לא יגיעו אל הקווים הירוקיםמקורות המים הטב

 מלמ"ק בשנה.ויותר  1,200להיקף של  2030ההתפלה לשנת 

 עדכון להסכם חח"י וחברת ההולכה של הרשות הפלסטינית  – פלסטינים 3.4

כוללת גידול צפוי בביקוש , 2018במרץ שהוכנה  של רשות החשמל מפת הדרכיםאדירי המבוססת על ועדת דו"ח תחזית 

מסופק -השפעת הביקוש הלא לידי ביטוי את המביא הפלסטיני המתבסס על תחזית צמיחת התוצר הפלסטיני, אך אינה

, על הסרת חסמים למימוש צרכי הביקוש ברשות 201812מאי מ השלכות ההסכם)"ביקוש כבוש"( ברש"פ, ואת 

 הפלסטינית.

, מעבר 2025מיליארד קוט"ש בייצור החשמל לפלסטינים עד לשנת  2.5הסרת החסמים צפויה להביא לגידול של 

 .2025בתחזית הביקוש לגז עד לשנת  BCM 0.5במונחי גז טבעי מדובר בגידול של אדירי.  ועדת לתחזית

  התאמת תחזית הביקוש להסרת חסמים לצריכת החשמל של הפלסטינים

  2018 2020 2025 2030 

גידול בצריכת החשמל כתוצאה 
 (GWhמהסרת חסמים )

- - 2.5 2.5 

 0.5 0.5 - - (BCMגידול בביקוש לגז )

בשל קיצוב באספקת  ,בעזה בעיקרהביקוש לחשמל ברשות הפלסטינית נמצא כבר שנים ארוכות תחת מגבלות היצע, 

 )בראשי תיבות( על הסכם חח"יחתמה  01.05.2018-גדה המערבית עקב מגבלות הולכה. בתאריך הבהחשמל ו

 שנים.  8לתקופה של הפלסטינית לחברת ההולכה של הרשות למכירת חשמל ושירותים נלווים 

שונות גבוהה מאוד בין עם , 4.7%בשיעור שנתי ממוצע של הפלסטינים גדלה צריכת החשמל של  2010-2016בשנים 

אינה מייצגת את הביקוש לחשמל, אלא את מגבלת ההיצע. הפלסטינים צריכת החשמל ההיסטורית של אולם,  השנים.

שעות ביום. בגדה  3-4פק פחות ממחצית הביקוש, באינטרוולים של מס בעזההיצע החשמל על פי נתוני הבנק העולמי, 

אך מתקיים מחסור בשעות השיא גם בחורף וגם בקיץ בשל  ,המערבית יש אספקה רציפה של חשמל ברוב השנה

 :13מגבלות הולכה

"Limited power supply is rationed through rolling blackouts which are increasing in 
frequency in the West Bank and in duration in Gaza…  Imports of electricity from the Israeli 
Electric Corporation (IEC) account for 99 percent of electricity supply in West Bank and 64 
percent in Gaza but have recently been constrained as the existing power lines are 
becoming overloaded" 

                                                           

 עד הצדדים הגיעו שאליהן המסחריות ההסכמות את ורק אך ומשקפת זה בשלב הצדדים את מחייבת אינה תיבות, חתימה זו בראשיהצדדים חתמו על טיוטה  12

 על שיאושר וככל אם מחייב לתוקף ייכנס, נספחיו על, שיגובש ההסכם. שייחתם המסחרי להסכם נספח שיהווה תפעולי הסכם על מ"מו ישלימו הצדדים. זה לשלב
 .לאשרו הנדרשים הגורמים כלל ידי

13 Securing Energy for Development in West Bank and Gaza, World Bank Group, June 30, 2017 

http://documents.worldbank.org/curated/en/351061505722970487/pdf/119769-WP-P157348-v1-Securing-Energy-PUBLIC-ACS.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/351061505722970487/pdf/119769-WP-P157348-v1-Securing-Energy-PUBLIC-ACS.pdf
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פתרון של מימוש ההסכם יביא ל לאורך זמן, ולאור הכוונות להסכם בנושא עם הרש"פ, ההנחה הסבירה הינה כי

 מחירי לירידת ביאי ההסכם, בנוסף. חדשות משנה תחנות 4 של בנייה באמצעות המערבית לגדה ההולכה בעיית

למציאות החדשה שנוצרה בהתאם הפלסטינים לצריכת החשמל של  אדירי ועדת תחזיתעדכון ל אפוא נדרש החשמל. 

  (.Suppressed demand) הלא מסופקתוך התחשבות בגידול הצפוי עקב הביקוש , לאחר חתימת ההסכם

 הפעלה עונתית – ייצור בפחם  3.5

אדירי סגירה הדרגתית של יחידות הייצור בפחם ועדת דו"ח  , מניחמשרד האנרגיהבהתאם למדיניות המקודמת על ידי 

סתירה למדיניות שר האנרגיה להפעלה מזערית של יחידות הייצור בפחם, תחזית דו"ח ב. עם זאת, 2030עד לשנת 

שנה של יחידות הייצור עד לסגירתם, בדומה למצב היום. זאת על אף כניסת אדירי מניחה הפעלה לאורך כל הועדת 

 ובהמשך מכריש, אשר יסיר את מגבלת האספקה השעתית ויביא להגברת אמינות האספקה. לוויתןהגז מ

תוך שמירה על רמת אמינות נאותה הפעלת יחידות הייצור בפחם במתווה הפעלה עונתית כמקובל בעולם, 

 2025(, תביא בשנת נספח הפעלה עונתית להלןראה )ובהתאם לקריטריונים כלכליים להעמסת יחידות הייצור 

 אדירי.דו"ח ועדת בצריכת הגז בהשוואה לתחזית  BCM 0.5לגידול של 

 הפעלה מינימלית של יחידות הייצור בפחם התאמת תחזית הביקוש ל

  2018 2020 2025 2030 

 0 1,890 4,480 4,480 כושר ייצור בפחם

 - 60% 56% 56% אדירי ועדת מקדם עומס לפי

 - 33% 33% 54% מקדם עומס בהפעלה עונתית

 - 22 22 10 ( GWhאדירי ) ועדת ייצור בפחם לפי

 - 21 13 5.5 (GWhייצור בפחם במתווה הפעלה עונתית )

 - 1 9 4.5 (GWhפער בייצור בפחם )

 - 0.2 1.9 0.9 (BCMתוספת נדרשת לתחזית הביקוש לגז  )

 פטקוק לגז טבעייצור מלט מ הסבת 3.6

את השפעת המעבר הצפוי מייצור מלט על בסיס פטקוק, לייצור  ביטויאדירי אינה מביאה לידי  ועדת תחזית דו"ח

 משרדי האוצר, האנרגיה והסביבה מדיניות להסבת השימוש בפטקוקמקדמים בשנים האחרונות  באמצעות גז טבעי.

 בין ,מדיניות מקודמתהלעידוד מעבר לגז ולהפחתת פליטות מזהמים. זאת כחלק ממדיניות  ,לייצור מלט לשימוש בגז

 כך שישקף נכונה את ההשפעות החיצוניות השליליות של השימוש בפטקוק.  ,העלאת הבלוכוונה לבאמצעות  ,היתר

 נדחתהעה צההלטון. ₪  216-לטון כיום, ל₪  46-, הוצע להעלות את הבלו על הפטקוק מ2019בהצעת התקציב לשנת 

בהתאם לאור הכדאיות הכלכלית והסביבתית, ו. עם זאת, על רקע היעדר תשתית הולכת גז למפעל המלט הר טוב

מס . חיבור מפעל הר טוב לרשת הולכת הגז לאחרלמדיניות משרדי הממשלה, ניתן להעריך כי העלאת הבלו תתרחש 

היקף הגז הטבעי שימוש בפטקוק לגז טבעי. הלהסב את  חינה כלכלית את יצרני המלטמב יחייב ,זה, כאשר ייושם

 .2025 עד 2020בין השנים להערכתנו, מעבר זה יבוצע במלואו  .BCM 0.4-הנדרש בתהליך ייצור המלט עומד על כ

  התאמת תחזית הביקוש להסבת פטקוק לגז טבעי

  2018 2020 2025 2030 

 0 0 0.4 0.5 ( BCMלפטקוק )צריכת גז כתחליף 


