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  2018אוגוסט  12 ראשון  יום

  

  לכבוד

  הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה 

  לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל

  

   eladg@energy.gov.il באמצעות דוא"ל

  

  שלום רב,

  

התייחסות קבוצת דור כימיקלים לטיוטת דו"ח מסקנות הביניים של הצוות   הנדון:

  המקצועי לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל 

  

להגיש את התייחסותה לטיוטת דו"ח מסקנות ") מתכבדת דורקבוצת דור כימיקלים בע"מ (להלן: " קבוצת

טיוטת (להלן: " הביניים של הצוות המקצועי לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל

 4.6") בכל הקשור לתחזיות היצע הגז הטבעי הנדרש לצורך הקמת מעל מתנול בישראל כמפורט בסע' הדו"ח

לעדכן כלפי מעלה את היקפי הגז הטבעי שישמש כחומר גלם . במסגרת זאת, מבקשת הקבוצה לטיוטת הדו"ח

  :על בסיס האמור להלןוזאת  ,ואילך 2023גז טבעי לשנה החל משנת  BCM 1.5לייצור מתנול לכמות של 

  

כגון: ממס הן כחומר גלם לתעשייה ( – אשר משמש למגוון רחב של שימושים יבסיסטהור ו חומרמתנול הינו  .1

תמיסות ) לייצור מוצרים (כגון: building block( מוצאחומר הן כ ליצור תרופות;בתעשיות רבות ובעיקר 

תחליף לסולר כו (סולר ובנזין) תחבורהב דלקיםל נקיוהן כתחליף דלק  );ועוד MTBE ,DME, פורמלין, מימן

 . טורבינות גז ועודומזוט בדוודי קיטור, מנועים ו

 

ומוצריו מזה שנים רבות, והיא נמצאת בחזית המחקר  קבוצת דור היא הספק המוביל בישראל של מתנול .2

לאומיים דור מקיימת קשרים ושיתופי בינבמסגרת זאת,  והפיתוח העולמי של הרחבת השימושים במתנול.

  לקידום השימושים ממתנול, בעיקר כתחליף דלקים נקי וזול לתחבורה, לייצור חשמל ולתעשייה. 
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. שימוש גדולים הן לצרכן עצמו והן למשק בכללותותיים וכלכליים יתרונות סביבטומן בחובו שימוש מתנול  .3

מתנול זול מאחר והומנועים אחרים, מומכלי רכב פליטות מזהמים להפחתת במתנול כתחליף דלקים מביא 

  האנרגיה לצרכן ולסייע בהפחתת יוקר המחייה. עלויות הוא צפוי להוריד את מדלקים רגילים 

  

מאגרי הגז הטבעי בישראל טומן בחובו הזדמנות  גז טבעי, כך שגילויחומר הגלם העיקרי לייצור מתנול הוא  .4

. ייצור מתנול בישראל יתרום להרחבת השימוש במתנול כתחליף למשק בישראל לייצר מתנול מגז טבעי

 בעי.דלקים, לקידום התעשייה המקומית ולעידוד חדשנות ותעשיות המשך המבוססות על גז ט

 
, על מדינת ישראל מתוך הבנה שהמשך התלות בנפט מהווה איום אסטרטגיכי  ,בהקשר זה ראוי להזכיר .5

תוכנית לאומית לתחליפי דלקים. נהלת לקידום ים מלהקכבר לפני מספר שנים  החליטה ממשלת ישראל

 בישראל, לקידום תחליפי דלקים המינהלת, שנמצאת תחת משרד ראש הממשלה, גיבשה מדיניות מסודרת

במהלך השנים  כרבע מכמות תחליפי הדלקיםספק יוכל יהיה להמתנול שגובשה  לפי יעדי התוכניתו

  .הקרובות

  

  יעדי התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים
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צריכה להשתלב עם המדיניות לקידום תחליפי  בחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל .6

יאפשר מה ש כחומר גלם לייצור מתנול שישמש תחליף דלקיםגם ולהתייחס לשימוש בגז טבעי  דלקים

 . להפחית (ואף לבטל) את התלות בייבוא נפט לישראל

 

-0.1של גז טבעי בהיקף כמות לגז טבעי כפי שפורטו בטיוטת הדו"ח לקחו בחשבון אמנם, תחזיות הביקוש  .7

0.7BCM   11(ובסה"כ  לטובת ייצור מתנול בישראלואילך  2021לשנה החל משנת BCM  2042עד( ,

משנת טון בלבד  100,000בעל כושר ייצור של קטן להקמת מפעל מתנול תחזיות אלה מתאימות  אולם

 ואילך.  2033שנת מטון  700,000עד עם פוטנציאל גידול לואילך  2021

 
את הצריכה המקומית של מתנול ק ריכולים יהיו לספק הינם מצומצמים יחסית ו אלהמוצעים היקפים  .8

לייצור כחומר מוצא  והן נקי וזול כתחליף דלקפוטנציאל התרומה של מתנול הן ללא התייחסות לבישראל 

  . ם ולביסוס תעשיית המשךמגוון מוצרי

 

עוד בטרם הורחב השימוש  , וזאתטון לשנה 100,000 -יקף צריכת המתנול בישראל עומד על כה ,נכון להיום .9

 .במתנול כתחליף דלקים או כחומר מוצא לייצור מוצרי המשך

 

בישראל אפשרות לציבור אשר ייתן צו הפעלת רכב יחד עם זאת, כבר בתקופה הקרובה צפוי להיות מאושר  .10

, וזאת בהתאם לתקן ישראלי חדש רשמיכתחליף דלק מתנול בבנזין)  M15 )15%דלק מסוג בלהשתמש 

בהנחה . כך למשל: בישראלהיקף הצריכה המקומית של מתנול אישור הצו יביא לגידול משמעותי ב ה.לדלק ז

והגדלת המדובר על הכפלת הצריכה  M15 -שימוש ב מכלי הרכב המונעים בבנזין בישראל יעשו 10%שרק 

יותר (כפי שחוזה התוכנית הלאומית לקידום שיעורי חדירה גבוהים . נוספיםמתנול טון  70,000 -השימוש בכ

 צפויים להגדיל עוד יותר את הביקוש המקומי למתנול.  תחליפי דלקים)

 
כלי רכב כבדים, להנעת  כתחליף סולר) M100נקי (במתנול בעולם מתרחב השימוש בימים אלה , זאת ועוד .11

צריכה להרחיב עוד יותר את היקפי הצפוי בישראל שימוש במתנול גם לשימושים אלה  .כלי שיטו גנרטורים

 -מצריכת הסולר בישראל תוחלף ל 5%משמעותיים. בהנחה שרק  באופן משמעותישל מתנול  תהמקומי

M100 )100%  (טון מתנול נוספים לשנה. 325,000 -המדובר על גידול בצריכה של כיהיה מתנול 

  

הפיכתו לחומר לשם יצור מתנול עי ליניתן להשתמש בגז טבהרי ש, מעבר לשימוש במתנול כתחליף דלקים .12

 ותעשיות המשך שלמות. םמוצא לייצור מגוון מוצרי
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  דוגמאות למוצרי המשך ושימושים שונים של מתנול

 

 
משמעותית את אשר יגדילו ח תעשיות המשך ותיפל תביא ייצור מתנולטובת של גז טבעי ל השימושהגדלת  .13

חיזוק ם ויתרמו למקומות עבודה חדשי וייצר יגדילו את הכנסות המדינה ממיסים, התוצר המקומי של ישראל,

 . אל מול שווקי העולם ישראלמדינת של ומעמדה הבינלאומי הכלכלית  העצמאות

 
דור שיתופי פעולה עם החברות המובילות בעולם לטובת הקמת מפעל בימים אלה מקדמת קבוצת  כבר .14

. מפעל כזה יאפשר לתת מענה לגידול בביקוש מגז טבעי מיליון לשנה 1מתנול בישראל בעל כושר ייצור של 

 ן לשמש בסיס לפיתוח תעשיות המשךוכהשימוש במתנול כתחליף דלק המקומי למתנול בעקבות הרחבת 

  .מבוססות מתנול

 

לציין כי רוב המדינות בעולם המייצאות גז טבעי (לרבות: קנדה, ארה"ב, נורבגיה, רוסיה, סעודיה,  חשוב .15

קזחסטן, קטר, טרינידד ועוד) ניצלו את היתרון הכלכלי הטמון בגז טבעי כחומר מוצא וחומר גלם והקטינו 

ה מבוססת גז כאשר את התלות הבלעדית ביצוא עודפי הגז הטבעי. מדינות אלה הקימו תעשיית המשך ענפ

המתנול הינו המוצר הראשון והעיקרי המיוצר במדינות אלו. פעולה זו הינה רלוונטית מאוד גם בקשר 

 למדיניות הגז הטבעי בישראל. 

 
מיליון לשנה צפוי  1כי הקמת מפעל מתנול בעל כושר ייצור של  ,עולה קבוצת דורמניתוח כלכלי שביצעה  .16

מיליון דולר לשנה  140 -כמתוכם  ,מיליון דולר 260 -לשנה (כ ₪בקרוב לכמיליארד  גדיל את התמ"גלה

. )ועוד מיליון דולר נוספים מתעשיות המשך, כגון: תעשיית אולפינים 120 -ממכירות ישירות של מתנול וכ

 -מיליון דולר לשנה ולייצר כ 40 -הכנסות ממיסים של כתוספת ניב לה כמו כן, הקמת מפעל מתנול צפוי

 .ובפריפריהלאומי משרות חדשות במשק, רובם באזורי פיתוח  1,000
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 ,במהלך השנים הקרובות היקפי הצריכה המקומית של מתנול בישראל צפויים לגדול משמעותיתומאחר  .17

בישראל הטבעי לצורך ייצור מתנול  המאפשרות לנצל את הגז ושנוצרוהנסיבות המיוחדות מנות דולאור ההז

עדכן את תחזיות הביקוש לגז טבעי לטובת הקמת מפעל , יש לתעשיית המשך המבוססת על מתנול והקמת

 .  2023מיליון טון לשנה אשר יפעל כבר בשנת  1לייצור מתנול בהיקף של 

 
  

לאור האמור לעיל, נבקשכם לעדכן כלפי מעלה את היקפי הגז הטבעי שישמש כחומר גלם לייצור מתנול 

  ואילך.  2023החל משנת לשנה גז טבעי  BCM 1.5לכמות של 

  

  הנושא בהרחבה.ציג בפניכם את יפגש עמכם ולהנשמח לה

  

  

  בכבוד רב,

  

  גיל דנקנר, מנכ"ל ויו"ר

  בע"מ דור כימיקלים

  

  


