
פירוט כניסות נוכחיות ועתידיות של מאגרי גז טבעי 

לישראל

2018בפברואר 12

אוצרות טבעמינהל



2012-מצב קיים 

חוף דור

אשדוד

פירוט כניסות מערכות הפקה גז טבעי למשק  

הישראלי

אסדת מרי בי

10BCM/Yאסדת תמר 

תמר

מספר מערכות  
הפקה

BCM/Yכמות 
למשק הישראלי

15

צנרת קיימת
צנרת בהקמה



2018-מצב קיים 

תמר חוף דור

אשדוד

לוויתן

אסדת מרי בי

9BCM/Yאסדת לוויתן 
 +(3BCMלירדן)

10BCM/Yאסדת תמר 

מספר מערכות  
הפקה

BCM/Yכמות 
למשק הישראלי

110

פירוט כניסות מערכות הפקה גז טבעי למשק  

צנרת קיימתהישראלי
צנרת בהקמה



לוויתן

תמר חוף דור

אשדוד

2019סוף שנת מצב 

אסדת מרי בי

תנין+ כריש  תנין+כריש 

10BCM/Yאסדת תמר 

FPSO 4כרישBCM/Y

מספר מערכות  
הפקה

BCM/Yכמות 
למשק הישראלי

(לירדן3)+219

9BCM/Yאסדת לוויתן 
 +(3BCMלירדן)

פירוט כניסות מערכות הפקה גז טבעי למשק  

צנרת קיימתהישראלי
צנרת בהקמה



תנין+כריש  תנין+ כריש 

לוויתן

תמר

10BCM/Yאסדת תמר 

חוף דור

אשדוד

2020סוף שנת מצב 

אסדת מרי בי

FPSO 4כרישBCM/Y

מספר מערכות  
הפקה

BCM/Yכמות 
למשק הישראלי

(לירדן3)+323

9BCM/Yאסדת לוויתן 
 +(3BCMלירדן)

פירוט כניסות מערכות הפקה גז טבעי למשק  

צנרת קיימתהישראלי
צנרת בהקמה



תנין+כריש  תנין+ כריש 

לוויתן

תמר

10BCM/Yאסדת תמר 

חוף דור

אשדוד

לאחר הרחבות אפשריות

אסדת מרי בי

FPSO 7כרישBCM/Y

מספר מערכות  
הפקה

BCM/Yכמות 
למשק הישראלי

(לירדן3)+326

9BCM/Yאסדת לוויתן 
 +(3BCMלירדן)

פירוט כניסות מערכות הפקה גז טבעי למשק  

צנרת קיימתהישראלי
צנרת בהקמה



השוואה בין אוגוסט  –כמויות גז עתודות ומשאבים 

2018לינואר 2012



(2018)כמויות גז עתודות ומשאבים עדכני 

2013מנורמל 

2018ינואר 2012אוגוסט 

עתודות  מאגריםעתודות ומשאבים

ומשאבים

מאגרים

2P280מרי , נועה, תמרB644מרי , נועה, תמרB  ,

(360BCM)לוויתן 

2C520140)לוויתן 234תנין, לוויתן, דלית

BCM),תנין, דלית  ,

תמר  , שמשון, כריש

SW , (חלק ישראלי)ישי

2C+2P800878

כמויות הגז הינן כמויות  הגז המאושרות על  ידי המשרד* 



(2018)כמויות גז עתודות ומשאבים עדכני 

2018ינואר 2012אוגוסט 

עתודות  מאגריםעתודות ומשאבים

ומשאבים

מאגרים

2P280מרי , נועה, תמרB604מרי , נועה, תמרB  ,

(360BCM)לוויתן 

2C520140)לוויתן 234תנין, לוויתן, דלית

BCM),תנין, דלית  ,

תמר  , שמשון, כריש

SW , (חלק ישראלי)ישי

2C+2P800838

40BCM-כ–2017לדצמבר 2013כמות הגז שהופקה מתמר בין אפריל * 

כמויות הגז הינן כמויות  הגז המאושרות על ידי המשרד* 



כמויות גז משאבים פרוספקטיביים שהוצגו בוועדת  

(2012)צמח 
(  הכמויות משוערות בלבד)סיכום משאבים צפויים בחולות תמר במאגרים שטרם נקדחו 



RF(Recovery factor)-נכתבו במסקנות הדוח כ, GIIP(gas in place)-הכמויות הוצגו ב

כמויות גז משאבים פרוספקטיביים שהוצגו בוועדת  

(2012)צמח 

Recovery factor =0.68



(2018)כמויות גז משאבים פרוספקטיביים עדכני 

כמות גז הרישיוןשם

(BCM-GIIP)
כמות גז 

(BCM–RF)

223152דניאל מזרח

3423דניאל מערב

9061רועי

9665אריה

7752עוז

D5336אלון 

6343יועד

433כ"סה

י בעלי הזכויות ומבוססות על  "שהוגשו עהערכת משאבים כמויות הגז לקוחות מדוחות *   

מיפוי פרטני של מבנים בתוך הזכות  



(2018)כמויות גז משאבים פרוספקטיביים עדכני 

2018ינואר 2012אוגוסט 

משאבים

פרוספקטיביים

משאביםמאגרים

פרוספקטיביים

מאגרים

Prospective680 רותC,A,B,ערן, דוד  ,

,  ישי, יועד, A,C,E,Fאלון 

,  שמשון, שרה, מירה

דניאל , דניאל מזרח

רועי, מערב

דניאל , דניאל מזרח433

,  רועי, Dאלון , מערב

יועד, עוז, אריה

י בעלי הזכויות ומבוססות על  "שהוגשו עהערכת משאבים כמויות הגז לקוחות מדוחות *   

מיפוי פרטני של מבנים בתוך הזכות  



כמויות גז ממודלים גיאולוגיים כלליים

:2010משנת USGSדוח •
3,465BCMכלל אגן  הלבנט •

1,400BCM(RF)-בכלל במים הכלכליים הישראליים •

:2015משנת BeicipFranlabדוח •
לא כולל הגז 2137BCM ((GIIP ,1,450BCM(RF )בכלל המים הכלכליים הישראליים •

838BCMשכבר נמצא 

האגןלכללכללייםגיאולוגייםמודליםעלמבוססותזהבשקףהמוצגותהגזכמויות•
שלפרטנימיפויעלומבוססותהזכויותבעליי"עשהוגשומשאביםלדוחותבניגוד
הזכויותבתוךמבנים



(BCM)כמויות ניצול גז תחזית מול ביצוע 

תחזיתניצול

ביקושיםכ"סהמגזזתים תטיס+ תמר 

20136.500.486.987.8

20147.550.067.618.8

20158.330.138.469.7

20169.400.349.7411.1

20179.870.5210.3911.4

41.651.5343.1848.8כ"סה

2012מהתחזית של 12%-כמות הגז אשר נצרכה בפועל נמוכה בכ•



חוזי ייצוא עכשוויים ואפשרויות ייצוא עתידיות



ירדן

מצרים

קפריסין

טורקיה

ישראל

17
ACQ- Annual Contract Quantity      TCQ- Total Contract Quantity  

יצוא של גז טבעי מישראלחוזי 

:  דולפינוס–תמר 
יצואאישור 

כמות  כ "סה, שנים7
5BCM 

מפעלי ים המלח  –תמר 
:הירדנים

0.14כמות שנתית , שנה20
BCM ,1.88כ כמות "סה
BCM .2017-יצוא החל ב  .
NEPCO:-לוויתן 

יש אישור יצוא
3כמות שנתית של , שנה15

BCM ,כ כמות "סה
45BCM 

איחוד  
אירופי



ירדן

מצרים

קפריסין

טורקיה

ישראל

18

אפשרויות יצוא של גז טבעי מישראל

7קיבולת יצוא של לוויתן 
BCM נוספים בשנה

מצרים דרך ירדן

איחוד  
אירופי

:במצריםLNGמתקני 
70כ "שנה סה15-שנה ל/Damietta4.75BCMתמר 

BCM
105BCMכ "שנה סה15-לשנה /Idku7BCMלוויתן 

10BCM-טורקיה -לוויתן
בשנה

EastMed10-אירופה לBCM
בשנה  אופציה להכפלת הנפח

10-אירופה לEastMedלוויתן 
BCM  בשנה  אופציה להכפלת
הנפח

7קיבולת יצוא של לוויתן 
BCM נוספים בשנה

לשוק המקומי במצרים


