
 
 

"דו"ח מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של  -ל התייחסות איגוד תעשיות חיפושי הגז והנפט בישראל

 442המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל אשר אומצו בהחלטת הממשלה 

 טיוטה להתייחסות הציבור" – 2013ביוני  23מיום 

  הקדמה: 

)להלן: "הדו"ח",  לדו"ח שבנדוןאת הערותיו  1הנפט בישראל מתכבד להעלות על הכתבהגז ואיגוד תעשיות חיפושי 

השימוש בגז  עידוד , בין היתר,ומטרותיו כוללותהנוכחיים והעתידיים הטבעי איגוד מייצג את ספקי הגז ה ."המסמך"(

 השקעות בתחוםקידום צורך ללישראל וכן למשוך חברות בינלאומיות  טבעי, הרחבת הפעילות המשקית הקשורה לגז טבעי

 . של מאגרים נוספיםוחיפושים 

מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי 

ובפרט  בתחום האנרגיה מדיניות הממשלהמימוש ל )"הדו"ח", "המסמך"(, ישמשו, לאחר עדכונן ואישורן, כבסיס בישראל

 . ביחס לשוק הגז הטבעי

שתכליתן פיתוח מאגרים שנתגלו ממשלת ישראל נקטה בשנים האחרונות בשורה של צעדים כדי להשיג את המטרות 

 בין היתר: . לשם כך קידמה הממשלה, הגדלת היתירות והשגת בטחון אנרגטיישראל ם שליבמים הכלכלי

לוויתן, כריש ותנין ושדות  מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה תמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי •

 גז טבעי נוספים.

חיפושי גז ונפט במים וזאת במטרה להביא לחידוש  והתארגנות למכרז נוסף. מכרז לחלוקת רישיונות חיפוש,  •

 הכלכליים של ישראל.

 לחיבור מאגרי הגז בישראל לאירופה. משמעותילאומי -רב ייצוא קידום פרויקט •

השימוש  הפחתה הדרגתית שלמדיניות משרד האנרגיה ללהגדיל את הביקוש המקומי לגז טבעי:  שנועדות והחלט •

(, מענקים CNG, קידום תחבורה מבוססת גז טבעי )ונקיטת צעדים בהתאם 2030שנת להפסקה מוחלטת בבפחם עד 

 רכני גז.לקידום מערכות חלוקה וחיבור צ₪ להקמת תחנות תדלוק בגז, והקצאת מאות מ' ₪ של מאות מ' 

מפותחים  תנין-ד המרכזי: שדות לוויתן וכרישוסייעה בהשגת יעמחד, המדיניות של השנים האחרונות בהחלט תרמה 

 את היתירות ולהשיג בטחון באספקת אנרגיהמשמעותית וחיבורם לשוק המקומי בתחילת העשור הבא צפוי להגדיל 

ה ואף לא בוצעו שום קידוחי אקספלורצי 2013שים ומאז מאידך, נרשמה עצירה בפעילות החיפו .המבוססת על גז טבעי

   במסמך זה:. הוחזרו רישיונות חיפוש

  .המוצעות ההמלצות לבין הממשלה מדיניות בין פער קייםאנו סבורים ש בהם הנושאים את נפרט .1

  והמלצותיו.חישובים אותם לדעתנו יש לתקן. עדכונם עשוי להערכתנו לשנות חלק ממסקנות הדו"ח ונציין נתונים  .2

 נציג הצעות או חלופות בנושאים שלדעת האיגוד הינם ראשונים במעלה בחשיבותם. .3

 .פה ככל שנתבקש-בעל להציג או /ו לפרטנשמח 

                                                           
 בהעברת התייחסות האיגוד כדי למנוע התייחסויות פרטניות של חברות איגוד חיפושי הנפט והגז ככל שיועברואין  1



 
 

 עידוד פעילות אקספלורציה .1

לא נקדחו קידוחי אקספלורציה בישראל, ונרשמה הצלחה חלקית בלבד למכרז לחלוקת רישיונות ימיים,  2013כאמור, מאז 

 בזמן שחברות האנרגיה המובילות בעולם פועלות במצרים, בקפריסין ובלבנון. וזאת

, ובניהן חובת החיבור לחוף וחובת האספקה לשוק אמות במדיניות הרגולציהתהעל מנת לעודד פעילות קידוחים יש לבחון  

 ולהקמת תשתיות.קידום אלטרנטיבות נוספות למסחור הגז )שוק מקומי, ייצוא( ל אחרתהמקומי, לצד פעילות 

רים פיתוח של מאגבפחית התעניינות והשקעות חדשות באקספלורציה ולההאמורים עלולים ות החוב כי הדו"ח מזהה נכון

 פיתוח משק הגז כולו.ולעכב את ע בתחרות ופגלבאופן שעלול חדשים 

, פיתוח שדה קטן או בינוני עלול, בסבירות גבוהה, חובת חיבור למשק המקומיבמצב בו קיימת  ...נכתב כי " 5.3בסעיף 

בהמשך הסעיף נכתב כי "שמיעת עמדות אלה מחזקת את המסקנה של הצוות המקצועי שהוזכרה  ". לא כלכלילהיות 

 ".חסם לכניסה להשקעות בחיפושי גז בישראל חובת החיבור למשק המקומי מהווהלעיל כי נכון לעת הזו 

 משקפות די הצורך בראייתנו את המענה ההולם לחששות המפורטים לעיל, ומיד נרחיב. ואולם מסקנות הדו"ח אינן

 442בנוגע לחובת אספקה מינימאלית של גז למשק המקומי נכתב בדו"ח כי אופן קביעת המכסות בהחלטת ממשלה 

 יוצרת עיוות, בעיקר במקרים הנמצאים סביב נקודות המעבר בין המדרגות בהן משתנה שיעור המכסה.

לא  שעליו בוועדת צמח( BCM 25)לעומת  BCM 50 –לקבוע הגדרה חדשה למאגר קטן : הדו"ח ות והמלצותמסקנ

יחויבו בחובת  1.1.2028אשר יתחילו בהפקת גז טבעי עד יום  BCM 50-200תחול חובת חיבור לחוף. מאגרים בגודל של 

מיד יחויבו בחיבור למשם המקומי  BCM 200 . מאגרים בהיקף העולה על31.12.2032חיבור למשק המקומי עד ליום 

לגבי חובת האספקה למשק המקומי ממליצים מחברי הדו"ח כי שיעור חובת האספקה למשק המקומי יחול  עם פיתוחם.

מעט בבדו"ח צמח. בנוסף מציע הצוות המקצועי לשנות  הבהתאם לקבוצת המדרגות שנקבעעל החלק התוספתי, וזאת 

 בכל מדרגה.את שיעור חובת האספקה 

  עמדת האיגוד:

איננו רואים כיצד השינוים המוצעים לעניין זה ישיאו את התועלת שאותה הם מבקשים להשיג. אדרבא, במקרים מסוימים 

, BCM 25למאגר בגודל  הכמו כן, קיימת סתירה בין חובת אספקהם אף מערימים קשיים חדשים )חובת "שמירת" הגז(. 

 ומעלה. BCM 50רק ממאגר בגודל  וףלבין ההחלטה לחייב חיבור לח

איננה מתיישבת עם התנאים הייחודיים הקיימים במשק הגז הישראלי  BCM 50הגדרת מאגר קטן כמאגר בהיקף של עד 

הדבר וממילא  ובראשם העובדה כי פוטנציאל המשאבים הקיים נמצא בעיקר בסביבת מים עמוקים במרחק רב מהחוף

סבורים כי הטווח בו גם אנו משכך, מעלה את רף הכלכליות שעל היזם להבטיח לצורך קבלת החלטת השקעה לפיתוח. 

מוגדרים מאגרים כ"בינוניים" הוא רחב מדי ואיננו משקף את התנאים הקיימים במשק הגז הישראלי, בין היתר, לאור היצע 

 תנין.-ראלי עם פיתוחם של מאגרי לוויתן וכרישהגז הגדול והיתירות הרבה שיעמדו לטובת המשק היש



 
 

. Marginal Fields -במדינות שונות בעולם קיימים סוגי מדיניות שונים לפיתוח שדות קטנים ולפיתוח שדות המוגדרים כ

או מאגר  HPHTלמשל  –יש התייחסות לגודל, המאגר, למרחק מהחוף, לתפוקת המאגר היומית, לאופי המאגר  כך

רגולטורים גמישות או מאגרים קטנים, נהנים מתנאים כלכליים ו Marginal Fields -כ מוכרים. מאגרים אשר 'ווכיבשתי \ימי

, ביטול חובת אספקה ו/או מיסוי נמוך, אבטחת רכישה של כמויות גז:  אשר מתמרצים חיפוש ופיתוח של מאגרים אלו כמו

   ועוד. חיבור למשק המקומי, פיתוח תשתיות משותפות 

  :המלצות האיגוד

. לאור המציאות הייחודית במשק קטנים ובינונייםשדות כ BCM  149 של מקסימליגדרת הסיווג של שדות בעלי היקף ה

 לפיכך אנו ממליצים על: הגז הישראלי, שדות אלו עשויים להיות בעלי כלכליות גבולית.

השנים  5 -, שיתגלו בBCM 149ף של עד בהיקבכלכליות גבולית של החובה לחיבור שדות  ביטול )ולא דחייה( •

 הקרובות.

, BCM 149בהיקף של עד  בעלי כלכליות גבולית שדות חדשיםעבור ביטול הצורך "לשמור" גז עבור המשק הישראלי  •

, מרע את BCM 100-70דו"ח עבור מאגרים בהיקף של בהשינוי המוצע . יודגש כי שיתגלו בחמש השנים הקרובות

טבלת  ,)ראו נספח א' " גז בהיקף גדוללשרייןבאמצעות הטלת חובה " בהיקף זה פוטנציאליםמצבם של מאגרים 

 הצוות המקצועי(. בדוח לבין המומלץ 442השוואה בין המצב לפי החלטת הממשלה 

אי חיבור מאגר כל החלטה לגבי או ו/עסקת יצוא כל על חיפושי הנפט על באישור עתידי של הממונה  ביטול החובה •

 ודאות יאפשרוברורים המתכתבים עם תנאים כלכליים אשר כללים נורמטיביים  ובמקומם קביעת למשקחדש 

 פעילות.יעודדו וארוך טווח תכנון מקסימלית לצורך 

 :תחזית להיקף השימוש בפחם .2

ובכל מקרה אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות הממשלה  מוטים כלפי מעלההמופיעים בדו"ח נתוני השימוש בפחם 

יעדר אמירה ברורה בדבר הפסקה ההמוצהרת בדבר הפסקה מוחלטת של השימוש בפחם עד סוף העשור הבא. 

עלולה להביא לעיכוב בפיתוח משק מתוכננת של השימוש בפחם ו/ או דחייה שלא לצורך בהפסקת השימוש בפחם 

  סתמכות על מקור אנרגיה יקר ומזהם.הגז וכן המשך לא נחוץ של ה

 מ: הנחה זו מתעלמת .2023 לשנת עד TWH 22של  שנתיהדו"ח מניח המשך ייצור חשמל באמצעות פחם בהיקף  •

o  ביחס להיקף השימוש  בשימוש בפחם 30%הפחתה של על  2018בינואר  3 "ס מיוםהגנוהאנרגיה  ישרהודעת

 .2019לכל היותר כבר בשנת  HTW 20.3שמשמעותה ייצור של , 2015בשנת 

o מה שיביא  –( באופן עונתי 10אחת או שתיים )מתוך יחידה פחמית לפחות ומהיר להשבית באופן יזום  מכך שניתן

 להפחתה נוספת בשימוש בפחם.

o  שימוש בפחם. ב יאפשר הפחתה משמעותית נוספת, 2021-במאגר כריש ו 2019-בהצפוי של מאגר לוויתן חיבורם 

o  ( לשימוש בפחם על פני גז טבעי.שיהיהההחלטה על העלאת הבלו על הפחם, תצמצם את היתרון הכלכלי )ככל 

 ואילך: 2023משנת  החל  14-18TWHתחזיות הביקוש מניחות ייצור שנתי בפחם של  •

o .זאת למרות התוכנית, העומדת על הפרק ,להסבת תחנות פחמיות מפחם לגז 

o 2030סקה מוחלטת של השימוש בפחם עד לשנת גיה בדבר הפבניגוד מוחלט להצהרות שר האנר. 



 
 

היקף זה גז טבעי.  BCM 4-3צריכה שנתית של ערך ל שווה הינו, TWH 18-14של בהיקף בפחם חשמל ייצור  כי יודגש

  .)הרחבה בהמשך( האנרגיהשל משרד הביקוש המרסנות והמינימליות תחזיות  להגדיל משמעותית אתיכול לבדו 

 האיגוד:  עמדת

יש לעדכן את תחזית השימוש בפחם באופן שיהלום את מדיניות הממשלה  :2030הפסקת השימוש בפחם עד  •

הפסקה מוחלטת של השימוש של  ובחלק מהמדינות המתפתחות OECD -ברבות ממדינות ההמוצהרת ואת המגמה 

  .2בפחם

 פוטנציאליתאם נאמץ הנחה שמרנית שאינה מכירה בהתפתחות  גם  :פחמיות יחידות של הסבה אוו/ סגירה האצת •

שנה, הרי שברור כי בשנים הקרובות לצד היצוא וללא  15וצופה אפשרות למחסור שעתי בעוד בשוק הגז הטבעי המקומי 

 זאת בין היתר מהסיבות הבאות:  .פחמיות יחידות של הסבה או סגירה כל סתירה יש לקדם

o משמעותיות של גז טבעי, בהינתן שלושה חיבורים נפרדים משלוש מערכות תשתית  לרשות המשק יעמדו עתודות

 .תתקיים רמה גבוה ביותר של יתירות ובטחון אנרגטי ,שונות

o  פיתוח פתרונות אגירה שאובהול וגז טבעי לפיתוח טכנולוגיות אגירת חשמהקיים צפי ה. 

o  בנפח האחסון של ה הגידול הצפוי-line Pack. 

o  איר את אונייה מגזזת זמינה ועוד.האפשרות להש 

  :תחזיות ביקוש .3

 נקודות עיקריות ולהסביר את משמעותן:בעניין זה . ברצוננו להאיר מקומיביקוש תרחישים  8בדו"ח הוועדה הוצגו 

 תחזיות ביקוש נמוכות:הדו"ח מאמץ  .3.1

לרבות  מכל תחזיות המגזר העסקי נמוכה משמעותיתשהוצגו בדו"ח עבור העשור הקרוב צופים צריכה  הביקוש כל תרחישי

 . כך למשל:3חברת החשמל

ירידה בביקוש לגז ביחס , קרי: 2018, בשנת 10.3BCM שצופה ביקוש של 6תרחיש מספר נבחר  כנקודת איזון   •

הגז למשק יהיה כפול ביחס צע יהכאשר  2020לא זו אף זו, על פי התחזית בשנת   .2017לצריכה שנרשמה בשנת 

היינו, זהה לצריכה  – BCM 10.5 )נוכח תחילת ההפקה המתוכננת משדה לוויתן( צפוי הביקוש לעמוד על כלמצב הקיים 

-אשר במהלכה פעל רק מאגר מפיק אחד )תמר(. ברור לכל כי נוכח חיבורם הצפוי של מאגרי לוויתן וכריש 2017בשנת 

הדבר כלל לא בא לידי ביטוי בתחזית  , אךםולאור המדיניות של הממשלה בעניין זה הצפי הוא לגידול בביקושי תנין

  המופיעה בדו"ח.

  .(BCM 8.3) 2017בשנת  משצרך בפועל( BCM 8פחות גז ) 2020שנת מגזר החשמל יצרוך בש  4מעריך הצוות   •

o  8.3 ויעמוד עללא יקטן  2020ביקוש בסקטור החשמל בשנת שהחח"י מעריכה BCM5  ותחזיות אחרות גורסות כי

  .הביקוש בסקטור החשמל אף יהיה גבוה מכך

o  עד להפסקתו המלאה  החלטת משרד האנרגיה להקטנת השימוש בפחםלא הופנמה במלואה כי  מתרשמיםאנו

 . לעיל( 2)ראו בהרחבה בסעיף  בסוף העשור הבא

                                                           
 מדינות וערים על הפסקה מוחלטת של השימוש בפחם במהלך העשור הבא. ביניהן הולנד ובריטניה. 20 -בעולם כבר הכריזו מעל ל  2
3 English July 2018 -Alon Tavor sale with updated data on IEC  -IEC Teaser   
 בדו"ח 8טבלה מספר  4
5 English July 2018 -Alon Tavor sale with updated data on IEC  -IEC Teaser     



 
 

o  ריאלית נוכח הפער בין היקף השימוש אינה  2020כי התחזית לשימוש באנרגיה מתחדשת בשנת  מתקבל הרושםכן

אשר במונחים משקיים נמצאת ממש "מעבר לפינה". לא ברור כיצד ניתן  2020הקיים כיום לבין היעד הנקוב לשנת 

 כך.-לגשר על פער זה בין המצוי לרצוי בפרק זמן קצר כל

כמי שמייצגים את החברות שמעריך השוק.  BCM 18-21לעומת  BCM 14.1היא  2025תחזית הביקוש לשנת    •

והן פעולות  המאגרים הקיימיםפיתוח את הן  הממניםהגופים הביקוש בשנה זאת קריטי עבור הדגיש כי צפי לוהיזמים עלינו 

 . תחזית ביקוש נמוכה בכללותה פוגעת פגיעה קשה בפעילות החיפושיםמובן שו של חיפוש ופיתוח שדות עתידיים,

 חסר על הענף:בחזית ביקוש השלכות ונזקים אפשריים של ת .3.2

נבואה בלתי מחייבת אלא כלי עזר לגיבוש מדיניות ממשלתית ארוכת טווח. ככזו, איננה ביקוש ממשלתית תחזית  •

כרכיב במדיניות הממשלתית, בבחינת  ם גלובלייםהתחזית הממשלתית נתפסת בעיני משקיעים, גורמים פיננסים ושחקני

יעד שעל הממשלה לעמוד בו. כך, כשם שתחזית שאפתנית עשויה לדרבן את הממשלה ואת השחקנים הרלוונטים במשק 

 רבה:במשק עלולה להיות ה תפגיעותחזית שמרנית ומרסנת עלולה להיות "נבואה המגשימה עצמה"  ,לעמוד ביעדים

o  הרחבת הקווים לאשקלון ולנגב נדחתה  ,כך למשל –יבשתית נחוצה  צנרת תשתית בנייתה שלתקצובה ודחיית

 . מדי לאחרונה לנוכח תחזית ביקוש שמרנית

o  לצרכנים בשנים הקרובות. אספקת הגז הטבעיפגיעה ביכולת להגדיל את 

o מאגרי גז נוספים. פיתוחבש וופיחקעות הוניות בשבצע הל פגיעה במוטיבציה 

o השקעותל גופים מממנים בוחנים את התחזיות הממשלתיות לצורך קביעת מדיניות אשראי - פגיעה ביכולת המימון . 

 האיגוד: עמדת

 עדכון מעמיק ויסודי של תחזיות הביקוש המצוינות בדו"ח באופן שיישקף נתוני הפקה קיימים.יש לבצע  •

 וחוזים מסחריים שנחתמו במשק. , הפקה פוטנציאליתלידי ביטוי הפקה קיימת ולהביאמשוקללות להיות תחזיות על ה  •

 .ותשתיות הולכה פיתוח משק החשמל ,מדיניות הממשלה לעניין סל הדלקים יש להטמיע בתחזית באופן הולם את  •

 תחזיות של גורמים נוספים במשק האנרגיה לצורך משוב והיזון חוזר.מתן משקל נאות ל  •

 :2040-2030שנים אפשרי בין המחסור שעתי תחזית ל .4

                                       :לאור זאת מוצע .(5עמ' ב) 2040-2030באמצע העשור " מחסור שעתי בגז"אפשרות למפני  עמתריהמסמך  בדו"ח:

 את הפחתת השימוש בפחם.לרסן ו גז להגביל ייצוא •

 .2040-2030-לפעול לעידוד חיבור של שדות נוספים למשק המקומי, ב •

 .2022 -ב עם המגזזתלא להחליט על ביטול ההסכם  •

אין חולק על חשיבותה של אספקה רציפה של גז טבעי לצורך עמידה בצרכי המשק ויעדי הממשלה. עם  עמדת האיגוד:

מחסור שעתי בגז, ללא מענה זמין ויעיל התקיימות לביותר  ישנה סבירות נמוכהעל פי חישובינו והערכותינו זאת 

  .בדו"חבתקופה האמורה 

 התחזית והן לעיוותים אפשריים של הסתמכות עליה:    לתוקףהן  באמצעות התייחסותנסביר את עמדתנו 

 :התחזית תוקף .4.1

ואילך(. מחסור עלול  2030שנת במחסור שעתי במועד האמור )כלל  פי הנתונים המוכרים לאיגוד הרי שלא צפוי-על 

. ביותר קיצון חריגיםרום ויחאירועי או במקרה של  ,להתפתח רק במידה ומשק הגז הטבעי לא יפותח ויקפא על שמריו



 
 

הקיימים,  במאגריםלת קיבולת ההפקה דהמאושרות( להגאף ואולם בהינתן תוכניות ההרחבה המוכרות )בחלק מהמקרים 

לדוגמה יהיו גבוהים מאלה שיעמדו  2032הדעת נותנת כי משאבי הגז שיעמדו בזמינות קבועה לרשות המשק בשנת 

המאפיינת את הנחת העבודה  והמחמירההנחה סבירה זו ובשים לב לגישה השמרנית  . חרף2022לרשות המשק בשנת 

 בדו"ח:

כדי להתמודד וזאת בהשנים הקרובות  5 -מגבלות וסייגים ליצוא גז טבעי ב כבר כעתמדוע מומלץ לקבוע  ברורלא  .4.1.1

 .2033עם בעיה שתתרחש, אולי, החל משנת 

)מקצתם  2033 בטחון שימנעו ממנו להיקלע למחסור שעתי בשנתכריות חלופות פעולה ולמשק האנרגיה יש די  .4.1.2

  .די והותר זמן לממשם כי במקום שבו נדרשת נקיטה בצעדים תומכים ישנו גםברור ויפורטו בהמשך( 

בפיתוח ובהקמת תשתיות תמיכה , בפיתוח מאגרים, עידוד קידוחי חיפוש לסיוע המוצהרת מדיניות הממשלהלאור  .4.1.3

 הינו בעל סבירות נמוכה ביותר.  מוחלט בהיקף האספקה של גז טבעי למשק י תרחיש של קיפאון, הרויבשתיות ימיות

 האיגוד: עמדת

בשלוש השנים הקרובות.  מהפךמשק הגז בישראל צפוי לעבור : עוד בטרם נפרט את עמדתינו נזכיר את המובן מאליו

 . הנשענת על שלושה ספקים שונים יתר למצב של אספקתיעבור המשק יחיד הנשענת על ספק חסר  תספקאממצב של 

בשנה. עם תחילת הזרמת הגז ממאגרי  BCM 10.5 -כיום המשק נשען על מאגר מפיק אחד )תמר( המסוגל לטפל בעד כ

 :לפיכךשיוזרמו משלוש מערכות תשתית נפרדות.  BCM 30 -המאגרים על כהשנתית מתעמוד אספקת הגז  לוויתן וכריש

כדי  הקרובות השנים 5 -בסייגים ליצוא גז טבעי או /מקום להמליץ על מגבלות וכל אין  – השנים הקרובות 5-ב •

כיום  תרונה אפשרי וניתן ליישום מבעוד מועד.ממילא פ , ואשר2033אולי, החל משנת  ,להתמודד עם בעיה שתתרחש

 מותנה ייצוא גז טבעי מישראל בקבלת אישור ייצוא מהממונה על ענייני הנפט ובחתימת שר האנרגיה. 

 במשק הישראלי שלא לצורך והכפפתם של חוזים אלה לתנודות שעתיות הגבלותכגון  מתן אישור ייצואהתנאים להכבדת 

חוזים אלו ב פגועלעלולה  (שכאלו במקרים רבים כלל אינם כוללים התחייבות למכסה שעתית זי יצואחו)לא כל שכן כאשר 

לא יושפע בעוד שהמשק המקומי כלל , מבקשים לעודדמדיניות הממשלה הן הדו"ח והן ייצוא הגז של שיגרום נזקדבר  –

  מכך.

נוכח פגיעה במטוביצית ההשקעה של חברות בינ"ל  החיפושים פעילותב תפגע ייצוא על נוספות מגבלות הטלת •

  של ישראל בטווח הארוך האנרגטי ןבביטחולפגיעה בכך  תגרוםממילא ו

המוצעות על הייצוא נועדו להתמודד עם יכולת האספקה השנתית  והמגבלותאנו סבורים שבמידה  – הארוך בטווח •

)ולא לעמידה נקודתית בקיבולת שעתית כפי שרשום( הרי שיש לנתח את מגוון הפתרונות הזמינים  2030הצפויה בשנת 

, ןפיתוח שדות קטנים: דלית, שימשוקיימים, של מאגרים הגדלת קיבולת האספקה השנים הבאות כגון:  12למשק במהלך 

 וכיו"ב. SWתמר 

באופן שצפוי  2030-2040 במהלך העשור ממקורות מתחדשים צפוי לגדול ור החשמלעוד מומלץ לקחת בחשבון כי ייצ

 .ביקוש לגז טבעי בסקטור החשמלהצמיחה בלמתן באותן השנים את 



 
 

 : Line Packאחסון בצינור  .5

ine PackL הוהתגברות על שינויי צריכה  6מאפשר אחסון תפעולי( גדולים מגמישות האספקהswing ברמה שעתית או )

נמצא בשימוש בכל מערכות הגז . פתרון זה באמצעות שימוש בנפח הצנרת ותכונת הדחיסות של הגז הטבעי . זאתיומית

  8 7.בעולם כולל בישראל

ולאור זאת  .הקרובות השנים 24 במהלך תשתנה לא אשר" MMBTU 60,000 -כמות גז מקסימלית של כ" :"חהדו הנחת

  להתמודד. line pack -מחסור שעתי איתו לא יוכל ה יתכן 2033כי החל משנת הנחה 

תחנות סגירת/הסבת ה אשר הסתמכות עליה עלולה לעכב שלא לצורך אנו סבורים שמדובר בהנחה שגויה ומוטעית!

 .ולהטיל מגבלות מיותרות ומזיקות על מכירת גז ללקוחות מחוץ לישראלפחמיות 

עתודות הגז ובשילוב  יוכלו אלו ביחד עם מאגר תמר, 2021-ב  וכריש 2019 -ב לוויתן חיבור מאגרילאחר  האיגוד: עמדת

של שיאי ביקוש גם  שעות רצופות רבות משךאת כל הביקוש השעתי למשק בלספק  Line Pack-ההשמורות במערכת 

 ונסביר:  .אחד או שניים של השבתת האספקה ממאגרבמקרה 

גדל במהירות בשנים האחרונות  Line Pack -ואולם נפח ה MMbtu 60,000 -הנוכחי הוא אכן כ  Line Pack-הפח נ   •

 וצפוי להמשיך לגדול בקצב מהיר בעשור הקרוב.

 נקבע לפי: line packהיקפו של ה   •

o  ,נפח התשתית הזמינה 

o  ,הפרש הלחצים האפשרי והמותר 

o תוואי המערכת ומרכזי הצריכה. – במידה פחותה 

 התשתית המבוסס על הקווים המוקמים ו/או המתוכננים על ידי נתג"ז: בנפחהגידול הצפוי    •

o מ"ק בלבד 140,000 -היה כ 2015לאחר שבשנת   2018מ"ק בשנת  240,000 -כ. 

o 2022מ"ק בשנת  320,000 -כ 

o 2030מ"ק בשנת  390,000 -כ. 

"ועדת  בהתאם למקובל במערכות הולכה בעולם )ראה דיוני להשתנות צפויה הלחצים הפרש המדיניות בדבר גם   •

  :במשרד האנרגיה( הליינפק"

o בר 70 על 2014בשנת  נקבעהמינימלי  הלחץ.   

o  בר 66-כלכבר השנה )לאחר ניסוי ובדיקה( צפוי לרדת . 

o בעוד כ הלחץ ירד קרוב לוודאי ,וריבוי הספקים הנדרש  , ירידת הפרש הלחצים התפעולינפח המערכתבהגידול  עם-

 . או פחות בר 62 -לשנים  10

o בר 80סימלי( המותר הוא קהנומינלי )המ הלחץ. 

o בר(  73-74  היה: 2015 -. )בבר 75-76 הוא ,מלאה בספיקה יחיד כספק ,תמרלחץ הגז מ 

                                                           
  Gas Industry Co -Transmission Pipeline Balancing Issues.)חברת החלוקה(  6
 במערכת ההולכה בשגרה ובחירום במשרד האנרגיה-  LINE PACKלבחינת ניהול ה הוועדה 7
8  Pack Flexibility-Gas Balancing and Line  

 



 
 

o לחץ הטבעי יקבעו "ז ורשות הגז נתגכי  סביראך  80 -ל לעלות המערכת של העליון הלחץ יוכל ליוויתן חיבור עם

 בר. 78 שלעליון עבודה 

 המשלב את התפתחות המערכת: 910חישובה תוצאות   •

o       180,000 -כ :2022בשנת MMbtu  והיקף גז כולל במערכת של(80,0008 -כ MMbtu) 

o       250,000-220,000: 2030בשנת MMbtu.  והיקף גז כולל של למעלה ממיליון( MMbtu) 

בטחון אמינה ואפקטיבית  תיהוו רש  Line Packשיעמדו לרשות המשק במקטע הנוכח זאת ברור כי רזרבות הגז 

 יחסית( באספקת גז טבעי למשק המקומי. ךלהתמודדות עם אפשרויות של מחסור נקודתי )אפילו ממוש

 :האנייה המגזזת .6

את  מספקאשר מאגר יחיד )תמר( משק הגז בישראל מתבסס על כל עוד רום. יזמינותה חשובה ביותר לתפעול שוטף ולח

 תרמ מעלה את אנייה המגזזתה. (2019שנת )בועד שיתחברו למשק מאגרי גז טבעי נוספים  ,המכריע של הגז טבעי רובו

אשקלון ולאזור הנגב מגזזת חיוני במיוחד לבהצורך בשימוש . ומספקת את צריכת המשק בשיאי ביקושאספקה הבטחון 

 .ירידת לחץ מהירהמביאים ל שיאי הביקושוהרחבתה הצפויה בשנים הקרובות(  עדשם מערכת ההולכה מוגבלת )

ניתן יהיה בהתאמה( , 2021-ו 2019) המאגריםחיבור לאחר  –לאחר חיבור מאגרי לוויתן וכריש המגזזתהאנייה  תפקיד

רצופות רבות של משך שעות וזאת בLine Pack -בשילוב הו מהמאגרים המפיקים את כל צריכת הגז של המשקלספק 

 ולנסיבות לצורך התייחסות אין ואולם בדו"ח מצבי חרום. בהינתןאספקת גז מהאנייה המגזזת תהיה נחוצה  .ביקוש שיאי

                  . מהמגזזתבהם יסופק גז 

 : האיגוד עמדת

רום ילצרכי בטיחות אספקה בח יעשהיש מקום להתייחסות לסוגיה זו ומומלץ לקבוע כבר היום כי השימוש במגזזת 

 משקיים.כלל ומשיקולים 

 : הסבר

 ועלותולא לפי  משקית תועלת-עלות שיקולים רחבים של לפי יקבעי, השונים בדלקיםשימוש ב העדיפות סדרראוי כי  •

 לצרכן/משתמש כזה או אחר. השולית

 .כמחצית מהמחיר לצרכנים נההי למשקנטו  עלותוש ומכאןותמלוגים הגז המופק בישראל הינו מיסים  מחירמ כמחצית •

כך שלשימוש בו יש עלות אלטרנטיבית בדמות תמלוגי הפקה ו םעל הגז המיובא לא מוטלים בישראל מיסימאידך,  •

  אובדן הכנסות למדינה.

 .שלילית לפיתוח הסקטור להישענות על גז מיובא תרומה •

 ופיתוח המשק. תרומה למאזן התשלומים ,"גתמעלייה בנוספות כגון  תועלותלרכישת גז המופק בישראל, יש  •
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לשימוש באנייה המגזזת עלות תפעולית שאינה משתקפת במחיר השולי של הגז לצרכן מסוים כיוון שהיא מועמסת  •

₪ מיליון  205-תוכל להפחיתה. )להבדיל מעלות קבועה של כגז טבעי מקומי באופן רוחבי על יצרני החשמל, והעדפת 

 אותה לא ניתן לחסוך במידה והמדינה מחליטה להידרש לגיבוי הנוסף למצבי חרום(. ,הבשנה לצורך השכרת האני

 

 :שגיאות עובדתיותתיקון  .7

 כפי שנרשם. MMBTU 15,000לשעה ולא  MMBTU 1122,000 הימי עומדת על המצוףמהאספקה השעתית  •

חברת הצהרת לפי לשעה, אולם  MMbtu 16,400תנין תהיה -סימלית מכרישמקנכתב כי האספקה השעתית הבדו"ח  •

( ולפי דיווח מנכ"ל משרד האנרגיה לוועדת הביקורת של הכנסת 2018)במסגרת הנפקתה בבורסה בלונדון במרץ  אנרג'יאן

 בשעה.  MMBTU 27,000-33,500 הינהבלבד )ללא פיתוח תנין(  הספיקה המתוכננת מכריש, 2018ביוני 

 :סיכום .8

אנו מודים לצוות הנכבד אשר עמל על הכנתו של דו"ח ביניים מקיף זה ומבקשים להביע את הערכתנו בגין המאמץ 

 והמסירות אשר היו כרוכים בהכנתו. 

הטבעי משק הגז לעיגון עקרונות האסדרה של הליך ההישיר של  ואת המשכהביניים נשוא התייחסותנו זו אנו רואים בדו"ח 

להלן: ) 476וכן החלטת הממשלה , 2013יוני  מחודש 442היתר בהמשך להחלטת הממשלה בישראל, אשר בא בין 

 . 2015מחודש אוגוסט  ("מתווה הגז"

באופן שלראשונה יאפשר למשק להנות מיתירות  מאגרי הגז בישראל בהחלטות אלו התחייבה הממשלה לתמוך בפיתוח 

לעודד פעילות חיפוש ופיתוח של שדות גז טבעי נוספים בתחומי המים כן בגז טבעי ומרמה נאותה של בטחון אנרגטי ו

 :זאת בין השאר באמצעותשל ישראל. הכלכלים 

o קידום משק הגז הטבעי המקומי ע"י הטמעת השימוש בו לסקטורים שונים.  

o  .מתן אפשרות לייצא גז טבעי בכפוף לאישור רגולטורי  

 הצהרותיו של שר האנרגיהאינן עולות בקנה אחד עם שבדו"ח חלק מהמלצות כי ובכל ההערכה אנו חוששים  ם זאתע

אשר נתמכות בצעדי מדיניות חשובים אשר קידם משרדו במרוצת השנים האחרונות. כך למשל ההצעה להתנות באופן 

 (או אחרתכזו )אפשרות וזאת לאור של המשק נקודתיים גורף ולכתחילה כל אפשרות של ייצוא גז טבעי בצרכים שעתיים 

ייצוא בהיקף  ובהרואה בחימדיניות הממשלה על למעשה הלכה ת ממאיי ,שנים 15-17למצוקת אספקה שאולי תהיה בעוד 

ישנו מנעד (. לעניין זה אנו סבורים כי מתווה הגז מסוים של גז טבעי )כפי שנתקבלה בהחלטות לגבי וועדת צמח ובעניין

)ברמה שנתית, אשר מחד יבטיחו את צורכי המשק בטווח הארוך לעיל(  פורטו)חלקם רחב של פתרונות אפשריים אחרים 

 . ומאידך יאפשרו לספקים להתקשר בהסכמים מסחריים למכירת גז טבעי ללקוחות מחוץ לישראליומית ושעתית( 
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שירחיק ת להוות גורם מצנן ועלולאנו סבורים כי המלצות ביחס לחיבור לחוף וחובת אספקה מינימלית ממאגרים חדשים, כן 

 גז טבעי )ונפט( ובכך חלילה ייצא שכר כולנו בהפסדנו. חיפוש ופיתוח בפעילות בישראל גופים זרים מלהשקיע 

לא זו אף זו ההנחות המופיעות בדו"ח  .התאכזבנו מאוד להיווכח כי הדו"ח מניח שייצור החשמל מפחם יימשך בעתיד

ובלתי  בחמש השנים הקרובות ולאחריהן הפחתה מינורית עותם דריכה במקוםמנוקבות בהיקפי ייצור חשמל בפחם שמש

 . בכך מתגלה חוסר הלימה מובהק בין הנחות הדו"ח למדיניות הממשלה ושר האנרגיה. וכבר עמדנו על דעתנו כי מספקת

*** 

י של גז טבעפעילות חיפוש והפקה  מקדמות בינלאומיותחברות אנרגיה כיצד בשנים האחרונות נוכחנו להוותנו לראות 

                                                        חברות נוספות לפעילות בשטחה. בשעה שמדינת ישראל מתקשה לרתום במזרח הים התיכון 

לאור המים הכלכלים של ישראל ו חבשט הקייםהתגליות  הקונסנזוס שישנו ביחס לפוטנציאלהדבר מטריד במיוחד נוכח 

הן להאב   – יטב לגופים גולבאלים הפעילים במשק הגז הטבעי העולמי לייצא גז מישראלאשר מוכרות האפשרויות ה

 זרח. האזורי המצרי והן לשווקי יעד באירופה ובמ

אשר סדרה אהלחלק מעקרונות כן לתהפוכות הרגולציה בסקטור הגז הטבעי הישראלי בעשור האחרון ו הדעת נותנת כי

אנו חוששים כי חלק לאומיים להיכנס לפעילות חיפוש והפקה בישראל. -השפעה מצננת על נכונותם של גופים ביןיש  יושמו

 מהקביעות ומצעדי המדיניות המומלצים בדו"ח לא רק שלא "יחממו" את אותו "אפקט מצנן" הן אף יצננו אותו עוד יותר.

פעילויות החיפוש בשטחי המים הכלכליים  שיקוםכה להיות צרי מרכזיתפונקציית מטרה היא כי דעתנו  ,לאור האמור לעיל

, אל . משכךאשר ממילא תשיא תועלות הן בפן המאקרו כלכלי והן באפשרות להעמקת הבטחון האנרגטי של ישראל

לי לא, ובייחוד כאשר קיימים פתרונות פרקטיים ושנה וא 15שאולי יתרחש בעוד להמלצות הדוח להתבסס על מצב תיאורטי 

 עות ממצב של מצוקה עתידית. להימנ

הסבירות משמעותית את  עשויים להגדילעל סמך ההצעות שהעלינו בתגובה זו,  , בין היתראנו סבורים כי חידוד ההמלצות

ה עתידית אספקהבטחת בבכהוא זה להחזרת פעילות החיפושים במים הכלכליים של מדינת ישראל וזאת מבלי לגרוע 

 גז למשק הישראלי.  של

*** 

איגוד תעשיות חיפושי הגז והנפט בישראל רואה חשיבות רבה בפיתוח שוק הגז הטבעי בישראל באופן שיישרת את 

הגופים הפועלים כיום בתחום, יעודד גופים חדשים להשקיע בחיפוש והפקה של גז טבעי במדינת ישראל וישיא ערך 

  כלכלי, בריאותי וסביבתי לכלל תושבי המדינה.

 

 פי.-ת להרחיב ולהעמיק ביחס להערותינו בכתב או בעלנודה לכם על אפשרו



 
 

 נספח א':  טבלת השוואה בין המצב הנוכחי )צמח( להמלצות הצוות המקצועי )אדירי(:

 

  
% for local market 

Volume for local market in 
BCM 

comparing 

Field size  Zemach Adiri Zemach Adiri Adiri - Zemach 

25  0? 0? 0? 0?  
50  25% 40% >25 12.5 10 -25% 

75  25% 40% >25 18.75 20 6% 

99  25% 40% >25 24.75 29.6 16% 

100  40% 50% >100+.. 40 30 -33% 

150  40% 50% >100+.. 60 55 -9% 

199  40% 50% >100+.. 79.6 79.1 -1% 

200  50% 55% >200+.. 100 80 -25% 

300  50% 55% >200+.. 150 135 -11% 
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