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 16.8.2018תשע"ח  אלולב' ה                               לכבוד:

 גולן מר אלעד 

 רגולציה, מינהל אוצרות טבע מנהל תחום

  eladg@energy.gov.il במייל:         משרד האנרגיה

 שלום רב,

 יצוא באמצעות זירת מסחר – מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראלהנדון: 

ול בהמלצות את ההסמכה של ללכ, שעיקרה הרינו מתכבדים להגיש את תגובתנו להמלצות הועדה הנכבדה
ת מצריכ 3% לכמות של עד שתוגבל יצוא לזירת מסחר בגז טבעיהממונה על הנפט ליתן אישור או  שות הגזר

 :, וכפי שיפורט להלן)יצוא+צריכה מקומית( הכוללת השנתית הגז

EEX I :כללי 

מתחום האנרגיה  1יםהינו שיתוף פעולה של יזמים ישראלIEEX (Israel Energy Exchange )מיזם  .1

המפעילה זירות מסחר לגז EEX (www.eex.com )מקבוצת  NEXT POWERפיננסים עם חברת הו

 מים אלוהמובילה בתחו. החברה הינה במזרח הרחוק ובארה"ב, ולאחרונה טבעי וחשמל באירופה

 . בעולם

 מיליארד 20ל  שוק של מעלקונצרן פיננסי בעל שווי , Deutsche Börse חברת נשלטת על ידיהקבוצה  .2

 : מצ"ב למכתבנו .דולר

  בקשר עם הקמת זירת המסחר. POWER NEXTשל   A" – letter of commitment"נספח 

 .זרוע המסחר בגז של הקונצרן – POWER NEXTמצגת עדכנית של  – "B"נספח 

 .POWER NEXTחברת האם של  EEXמצגת של חברת   -  "C"נספח 

רביעי של שנת ההקמת המיזם החלה לפני כשנתיים ואנו נערכים להתחלת פעילות, אי"ה, ברבעון  .3

 עם כניסת מאגר לוויתן. 2019

 המיזם עיקרי 

גז וחשמל.  –ת לאנרגיה וקיימות זירת מסחר סיטונאי המפותחיםכידוע, ברוב המכריע של השווקים  . 4

עלויות העסקה  מזעורלמוכרים מרצון תוך מרצון אפשר מפגש בין קונים מאלו קיומן של זירות מסחר 

 .(לעיל )להרחבה ראו מצגותהגז והקצאה יעילה של המשאב בין השחקנים הפעילים במשק 

סייע להתפתחות משק הגז הטבעי בישראל, יגדיל את התחרויות במשק ויאפשר ימובן, שמיזם כזה  .5

 שקוף ויעיל. פשוט, לפעול באופןטנים יותר קלצרכנים וגם לשחקנים רבים יותר 

 אפשר לסחור בשני סוגים מוצרים:ת , בשלב א', הזירה .6

• AHEAD DAY –  מסחר שיאפשר ללקוחות לבצע אופטימיזציה כלכלית לצריכת הגז הטבעי

 לנתג"ז. (Nomination) ההקצאה ועל בסיסו יוגשו תכניות

                                                           
 אנרגיה, אסף וולקן בכיר בשוק ההון.ה ם בתחוםמשה בכר, לשעבר משנה למנכ"ל חח"י, דורון ליבן מנהל פרויקטי 1

mailto:eladg@energy.gov.il
http://www.eex.com/
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יאפשר ללקוחות לאזן סטיות בצריכה אל מול תכניות ההקצאה ולהימנע מקנסות  – איזון יומי •

 להסכם ההולכה(. 14נתג"ז )סעיף על ידי  עלולים להיות מושתיםש

הינו הכרחי במיוחד לאור המעבר הצפוי מבקרת "לחץ" לבקרת "נפח" עם הכניסה  "איזון יומי"המוצר  .7

 מראש. על פי הקצאה חיובלבפועל  לפי צריכהעבד בדי חיובמעבר מ . דהיינוןלוויתשל מאגר 

 

 אפשרות יצוא דרך זירת המסחרמתן 

אשר אימצה את מסקנות "ועדת צמח" קובעת בסעיף  23.6.2013 מיום 442 מס' הממשלה תהחלט .8

  :ב'

 וכי אישור ינתן לבעל חזקה. ..."כי יצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה".. 

 ,יצואלתת אישור מחייבים  , כאשר ישנו יצוא בפועל,כי צרכי המשק בעת ריבוי ספקי גזאנו סבורים,  . 9

 זירת מסחר בגז טבעי מטעמים הבאים:באמצעות  ,מוגבל בכמות

בקרת נפח" ידרשו כל הלקוחות של "כפי שפורט לעיל, עם המעבר ל – צורך תפעוליאיזון יומי   19.

היה מתאם מלא בין ההקצאה לבין הצריכה נתג"ז לעמוד בדרישות הסכם ההולכה כך שי

אפשר את האיזון של על מנת לוהיעיל בעולם בפועל. זירת המסחר הינה הפתרון המקובל 

 .הסטיות

אזורי בגז טבעי, עקב המאפיינים ש לאפשר מסחר שיאנו סבורים,  –  AHEADDAYמסחר  29.

 . יאזור מוצרהגז הטבעי שהינו של  יםהייחודי

 ?  לבעל חזקהמותר רק  אלייצולעומת זאת במצב הקיים לייבא גז טבעי מותר  

 ?  מהם או חלק םלייצא פיםלו עודללקוח גז גדול שיש אפשר ברמה מוגבלת למדוע לא 

זירת מסחר יכולה להוות פריצת דרך והתקדמות במערכת היחסים  – וליטייםפאויגשיקולים   39.

מצרים. שיתוף פעולה בין חברות מסחריות בעתיד גם ו תחילהבין ישראל לירדן  םהכלכליי

 באמצעות מסחר בגז יכולה להיות נקודת פתיחה להגברת שיתופי פעולה אזוריים נוספים.

מה של זירת ומתן אישור מוגבל יעודד את השימוש בזירת המסחרי, וקי – עידוד המסחר 4.9

 משק.של כלל האינטרס מסחר פעילה ונזילה הינו 

 BCM 0.4  -שהם כ )מקומי+יצוא( הכוללת ת הגזמסך צריכ 3%כ  כמות של – מוגבלתכמות  59.

  הינה קטנה מספיק על מנת לאשרהתלוי בתרחיש והיקף היצוא. לדעתנו, כמות זו  לשנה

6.9 LINE PACK" "–  ישנה התייחסות למגבלה השעתית. זירת  4.9בדו"ח הועדה הנכבדה בסעיף

של  LINE PACKולה לספק למערכת יתירות על ידי שימוש ב מסחר פעילה ואמינה אזורית יכ

 מקומיים. פתרונותירדן, וזאת כמובן מבלי לגרוע מהצורך לפתח 

המערכת הממוחשבת של זירת המסחר מאפשרות לקבוע מגבלות על  – יתרונות טכנולוגיים 79.

כמויות ועל מחירים. דהיינו ניתן באמצעותה לגבות היטל יצוא אם יוחלט עליו או לחילופין 

 להגביל את הרכישות של לקוחות שיוגדרו כלקוחות יצוא.
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 אנו מציעים לכלול בהחלטות הועדה את ההוראות הבאות: ,לפיכך .10

ליתן אישור יצוא למפעיל או למי שעתיד להפעיל זירת מסחר  רשאיםהממונה יהיו או  זרשות הג 

 באים:יה ותנאים העבור לקוחותיינתן לזירת המסחר אישור יצוא . לגז טבעי אנונימיתממוחשבת ו

 צריכת הגזבשנה מסך  3% זירת המסחר לא יעלה עלשל הלקוחות הגז באמצעות סך היצוא  10.1

 .(מקומי + יצואהשנתית במערכת )

שיקבע על ידו יהיה רשאי להורות לזירת המסחר לגבות היטל יצוא בגובה  רשות הגז/הממונה 10.2

 עבור המדינה. . זירת המסחר תגבה את ההיטל( דולר ארה"ב ליחידת אנרגיה 0.5 לדוגמא)

זירת המסחר פועלת  אםהלבחון מתן האישור כתנאי לשקול יהיה רשאי לרשות הגז /הממונה 10.3

יהיה  ןשיינת, שאישור כמו כן, להבהיר או עתידה לפעול בסטנדרטים בין לאומים מקובלים.

  .אליראנונימי שתופעל על ידי גורם ניטהמאפשרת מסחר לזירת מסחר אך ורק 

  אנו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ונשמח להופיע בפניכם להרחבת הנושא באם תמצאו לנכון. .11

        

 

 בתודה מראש

 דורון ליבןמשה בכר ו        

 

 

 העתקים:

 מר אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים

 מר אלכסנדר וורשבסקי, מנהל רשות הגז הטבעי

 מר שמואל תורג'מן, מנכ"ל נתג"ז

 מר קונסטנטין בלוז, סגן לתכנון כלכלי ואסטרטגי, רשות הגז הטבעי

 ופיתוח עיסקי נתג"זמר ג'יי אפשטיין, מנהל מסחרי 

 מר רון אדם, שגריר מיוחד לנושא אנרגיה, משרד החוץ

 עו"ד גלעד וינקלר, משרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'


