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הקדמה

:הסקטורים המובילים את הביקוש לגז טבעי

.חשמל1.

.  תעשייה2.

.תחבורה3.

.תעשייה פטרוכימית4.

.נפרדתהוכנה תחזית עבור כל סקטור 

"  נאכפיםחיים בעידן שבו למחוקקים חשוב יותר לחוקק חוקים מאשר לבדוק האם הם אנו "

(1909-1913)ב "נשיא ארה, טאפטהוורד )



ביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל



תחזית ביקושקביעת נקודות להכרעה לצורך 

(.'אופן יישום ההחלטה וכו, האם תתבצע הקפאתן)מותקן של יחידות פחמיות הספק 1.

?(חדשים או הסבהמים"מחז)מוקפאות או סגורות תחליף ליחידות פחמיות 2.

.העמסה לאור הקפאת יחידות פחמיותסדרי 3.

(.מידת העמידה בהחלטת הממשלה)מתחדשות אחוז ייצור חשמל באנרגיות 4.

.  הקמת תחנות חדשות לצורך עמידה בכושר ייצורתכנון 5.

.היקף התחבורה החשמלית6.

.באיזה אופן–תוספת הספק מותקן 7.

(.מידת העמידה בהחלטת הממשלה)התייעלות אנרגטית 8.

(.  ניידרראלף)השימוש באנרגיה סולארית לא התפתח כי השמש איננה שייכת לחברות הנפט 



שיטת עבודה–תחזית ביקוש גז טבעי לייצור חשמל

.הקמה/תכנוןבתהליכי/קיימותהכוחתחנותכללמיפוי1.

.הכוחתחנותונצילותבדלקיםשימוש,מותקןהספקאודותנתוניםריכוז2.

הפעלהמשטרי,סולקניםהתקנתמאפייני,תחזוקהתקופותאודותנתוניםאיסוף3.
.מינימאליותהפעלהורמות

.עתידיותייצורותחנותקיימותיצורתחנותעלמבוססתהתחזית4.

.פחםפניעלטבעיוגזמתחדשותלהעדפתבהתאםהיוםבמהלךהתחנותהעמסתאופן5.

.בקוגנרציותתעשייתייםלשימושיםחשמלייצורביןהפרדה6.

"(ההתחלה"הסרטמתוך)"שלךהאשליותביןתתבלבלאת–המציאותשלהראשוןהכלל"



(תרחישים8)חשמל תחזית ביקוש גז טבעי לייצור 

פרמטר/ תרחיש

עמידה ביעדי 
-ממשלה 

צמצום ייצור  
-החשמל ב

( הצנוע)17%
(1)

עמידה  
חלקית  
ביעדי 

ממשלה  
בייצור  
חשמל  

(2)

עמידה ביעדי 
ממשלה  
ותוספת  

רכב  +
(3)חשמלי 

עמידה  
חלקית ביעדי 

ממשלה  
בייצור חשמל   

חשמלירכב +
(4)

סגירת תחנות  
פחמיות  
ועמידה  

חלקית ביעדי 
ממשלה  

בייצור חשמל  
(האגרסיבי)

(5)

סגירת  
+ פחמיות 

עמידה ביעדי 
+ממשלה 

חשמלי  רכב 
(6  )

סגירת  
+ פחמיות 

עמידה ביעדי 
ממשלה  
ללא רכב 

(7)חשמלי 

גידול  
באנרגיה  
מתחדשת  

-מעבר ל
17%

(8)

-הצריכה בתחזית
BCM(2018-2042)

360407389437485437407468

1.7%2.66%1.7%2.66%2.66%1.7%1.7%2.66%קצב גידול ייצור שנתי

קצב שילוב רכב חשמלי

וקצב 2030עד 500,000
כלול בקצב )2042דומה עד 

(  הגידול הבסיס

2030עד ,500,0001
–( לא כלול בקצב הגידול הבסיסי)2042וקצב דומה עד 

חשמל לרכביםשבו אין תוספת7פרט לתרחיש 

אחוז אנרגיה  
17%22%*מתחדשת

2030סגירת כלל התחנות הפחמיות בדירוג עד שנת מינימאליתוהמשך הפעלה 1-4סגירת יחידות מדיניות שימוש בפחם

(.סופר רוסי, לאונובלאוניד " )בנוגע לדברים לא ידועים כל מידע הוא אמין וודאי"



תצמנמץגכצנהתץסגצבמ



ביקוש לגז טבעי בתעשייה



צרכני הולכה  –ביקוש בסקטור התעשייה 

נבחנהואחדאחדכלעבור.ההולכהלמערכתיחוברואושמחובריםגדוליםתעשייתייםצרכנים1.
.עתידיצריכהלשינויוצפיההזרמהשיעור,השעתיתהקיבולת

:ולתעשייהלחשמלהשימושביןכפילותאין:בקוגנרציהטיפול2.

נבדקוצרכןצרכןכלעבור)עצמילשימושחשמלייצורכוללתהתעשייהבסקטורהתחזית•
.(החשמלבסקטורהביקושמתחזיתנוטרלזהוסכוםעצמילשימושטבעיבגזהשימושהיקף

.לרשתשנמכרחשמללייצורטבעיבגזשימושכוללתאינההתעשייהבסקטורהתחזית•

.2020משנתהחלכבדהבתעשייהשנתיממוצעגידול1.3%:העתידיתבצריכהגידולאחוזהונח3.

.פטרוכימייםלמפעליםפרטנוספיםתעשייתייםהולכהצרכניכלוליםלאבתחזית4.

(מרפימחוקי)."היהזהקשהכמהלהעריךיוכלולאאנשים,עשהלאלפניךשאישמשהועשיתכאשר"



צרכני חלוקה–ביקוש בסקטור התעשייה 

.הצרכנים המחוברים לרשת וכל הצרכנים העתידיים להתחבר אליהמופו 1.

 0.7BCM-כ)גידול ממוצע שנתי 3%לאחר מכן הונח , יחוברו כל הצרכנים הידועים2021בשנת 2.
(.לשנה

.התחזית איננה כוללת את צריכת הגז בתחבורה המחושבת בנפרד3.

מדובר בייצור חשמל  )בקוגנרציההתחזית איננה מתחשבת בחדירה מסיבית של תחנות כוח קטנות 4.
(.ולא בגידול בצריכת הגז לתעשייה

.הביתיהתחזית איננה כוללת צריכת גז טבעי במגזר 5.

.מהם אינם צורכים15-כ, CNG-ב8צרכני חלוקה ועוד 55נכון להיום מחוברים 6.

3.7-ו2030-ב3BCM-ל2018-ב2.3BCM-סך צריכת הגז בתעשייה נעה מ, בכל התרחישים7.
BCM2042-ב

(וונצקי'זמיכאיל)"שנים5בעודלשיפורצפייבואשנים3בעוד"



ביקוש לגז טבעי בסקטור התחבורה



12

כללי  -ביקוש בתחבורה 

.כניסה מסיבית של גז טבעי לתחבורה טרם התרחשה, פרט למספר מצומצם של מדינות, עד עתה1.

בשנים האחרונות החלה  , CNG–השימוש בגז בתחבורה הוא באמצעות גז טבעי דחוס מרבית 2.
.חדירה של רכבים חשמליים

.  בעיקר בתחום המיסוי, המובאת כאן הנה אופטימית ותהיה תלויה במדיניות הממשלההתחזית 3.

רכבים עם מנועים  , רכב חשמלי, רכב היברידי–מתחרה בטכנולוגיות נוספות CNGלזכור כי יש 4.
.שינויים טכנולוגיים דרסטיים לא נלקחו בחשבון בתחזית זו. מתקדמים וחסכוניים

5האם אכן ינועו בכבישי ישראל מעל –ביצוע אקסטרפולציות בשוק הרכב הפרטי מורכב , בנוסף5.
?רכבמיליון כלי 

(ונסון'גסמואל)."האפשריותההתנגדויותכלאתלפסולצורךהיהלולדרךיוצאהיהלאדברשום"
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(2)כללי -ביקוש בתחבורה 

והיאGTL–וללמתנולבהשוואהסביבתייםיתרונותחשמלובאמצעותCNG–בלהנעהיש.6
וצייציבוריתבתחבורהבעיקר)בתחבורהטבעיבגזלשימושס"להגנהמשרדעלהמועדפתהאופציה

.(בחשמלפרטייםורכביםCNG-בכבדרכב

וזה,הצריכההרגליבשינויצורךהיעדרשליתרוןישGTL-לובעיקר(מסוימיםבהיקפים)למתנול.7
.פרטיתבתחבורהמאדחשוב

להיפתריכוללהיוםנכוןשקייםהטכנולוגיהחסם;זהלצדזהלחיותיכוליםGTL-וCNGמערכי.8
הגורמיםבנחישות,ובראשונהבראש,תלויהGTL-וCNGפרויקטיהצלחת.הקרובותבשנים

.הפרויקטשלהראשונהבתקופהלפחות,המיסויובפןהסטטוטוריבפןהחלטותלקבלהממשלתיים

רכבלישראליובאולא2030-מהחלכימדיניותבמימושמתחשבCNG-ובבחשמללתחבורההביקוש.9
-ו2027-ב50%דרך,2020-ב5%-מהחדשיםהחשמלייםהרכביםאחוזעולהלפיכך.ובנזיןסולר

.המספריתהתחזיתמתבססתכךעל.2030-ב100%
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חסמים ויתרונות–בישראל CNGפרויקט 

:חשמלורכבCNGפרויקטלהצלחתחסמים•
החשמלבתחוםגם–ויקרהחדשהתדלוקתשתית•
.חשמלרכבשלקצרנסיעהמרחק,CNGרכבשלהמטעןבתאפגיעה-צריכההרגלישינוי•

וזאת–אחרותהנעהטכנולוגיותמולהסביבתיביתרוןושחיקהדלקי-דוברכבהחיסכוןפוטנציאלניצולקשיי•

נגישות,התחבורהכליחייאורךמבחינת-אוטובוסיםחברתשלמזושונההפרטיהצרכןראותנקודת•
.'וכדחנייה,תחזוקה,טיפול,לתדלוק

.עריםבמרכזיחשמלשלחלוקה/בהולכהגודשוגםעריםבמרכזיתדלוקתחנותבהקמתמורכבות•

:סביבתייםליתרונותמעברישראלשלייחודייםיתרונות•
ישראלחופימולטבעיגזמאגרימציאת•

אנרגטיתלעצמאותהזקוקתחבורתיאיהיותנו•

תדלוקתחנותשלמועטמספרעםלהתחילניתן–יחסיתקטנהמדינה•

מצומצםגיאוגרפיבשטח(ליסינגלרכבבעיקר)גבוההממוצעתנסועה•

שוניםרכבכלימחיריעלהממשלהשלמהותיתהשפעה•

(מילנס-ברייסוולבארי)."במיסויהחוקיםדרךנושמתכלכלה"





כללי-תחזית הביקוש לגז טבעי 

.היצעמגבלתללאהמשקייםהביקושיםאתמציגהטבעילגזביקושתחזית1.

דברהשעתיתבקיבולתמחסורצפויאחראספקהמקוראולוויתןמאגרלחיבורועדהקרובותבשנים2.
.ובמזוטבסולרשימושיםשיגרור

בהתחשבשלההיכולתגבוללקצהמגיעההנוכחיתהאספקהמערכת,הבאהעשורשלהשנייהבמחצית3.
.פ"ורשלירדןיבשתיבייצוא

:אצבעכללי4.

.על פני התקופה2BCM-כ= 9TWHאלף רכבים משמעותה תוספת של 100של תוספת . א

154-ו 24BCMמשמעותו ( התייעלות של חצי ממה שהחליטה עליו הממשלה)גידול בייצור חשמל .  ב
TWH  התקופהעל פני 1.7%תוספת יחסית לתרחיש עם.

.על פני התקופה( 4-5BCM)בממוצע  26TWH-ל21מתחדשות משמעותו בין 1%. ג



שנה
כ  "סה

ייצור 
חשמל

חשמל  
בקוגנרצי

ה

צריכה 
גז  

לרכב  
חשמל

י

ייצור 
חשמל  

נטו

תעשיי
ה 

וחלוק
ה

צריכה 
גז  

לרכב  
חשמל

י

תחבו
-רה ב

CNG

תעשיי
ה 

פטרוכי
מית

כ  "סה
ביקוש  
מקומי

20188.80.60.18.02.30.10.010.5

20209.10.60.18.32.50.10.011.0

20229.60.70.28.72.60.20.00.111.7

202412.40.70.211.52.70.20.00.214.7

202613.90.70.412.92.80.40.10.316.5

202815.70.70.614.42.90.60.30.418.5

203016.40.70.914.830.90.40.519.6

203217.60.71.315.63.11.30.50.621.1

203418.90.81.816.43.21.80.70.722.7

203620.20.82.217.33.32.20.90.724.3

203821.50.82.518.23.42.51.00.725.9

204022.60.82.619.23.62.61.20.727.3

204224.00.83.120.13.73.11.50.729.1

404183135576311311485

שנה
כ  "סה

ייצור 
חשמל

חשמל  
בקוגנרציה

צריכה 
גז לרכב  
חשמלי

ייצור 
חשמל  

נטו

תעשיי
ה 

וחלוקה

צריכה 
גז לרכב  
חשמלי

תחבור
-ה ב

CNG

תעשיי
ה 

פטרוכי
מית

כ  "סה
ביקוש  
מקומי

20188.60.60.17.82.30.10.010.3

20208.60.60.17.82.50.10.010.5

20228.80.70.28.02.60.20.00.110.9

202410.40.70.29.52.70.20.00.212.7

202610.60.70.29.62.80.20.10.313.1

202810.80.70.39.82.90.30.30.413.7

203011.00.70.49.930.40.40.514.2

203211.50.70.610.23.10.60.50.614.9

203411.90.80.710.43.20.70.70.715.7

203612.40.80.810.83.30.80.90.716.5

203812.90.81.011.13.41.01.00.717.3

204013.40.81.011.63.61.01.20.718.1

204213.90.81.111.93.71.11.50.719.0

279181324876131311360

17%-צמצום ייצור החשמל ב-עמידה ביעדי ממשלה  סגירת תחנות פחמיות וגידול חזוי בביקוש



תצמנמץגכצנהתץסגצבמ



סיכום ומסקנות

עתידיתוסגירהפחמיותביחידותהייצורהגבלתעלמהחלטהכתוצאהבמשקטבעילגזבביקושעלייה•
.היחידותשל

.ממשלהביעדיעמידהלצורךמתחדשותבאנרגיותחשמלבייצורמשמעותיתעלייה•

נוסחהלקבועואולי–אנרגטיתלהתייעלותהלאומיתהתכניתהשפעתאחרמקרובלעקובצורךיהיה•
.התכניתיעדימימושהולהפחםהפחתתשלאינטרקטיבית

.והשנתיתהשעתיתהביקושברמתועמידהאספקהאמינותלטובתנוספיםבפתרונותצורך•

.לחשמלהשעתיבביקושלעמודכדיוזאתנוספותכוחבתחנותעתידיצורך•

.הביקושתחזיתעלביותרמהותיתבצורהישפיעוהתחבורהבתחוםהחלטות•

(בולדינג'קנת)"כלכלןאו,מטורףאוהואמשהושלנצחיתבצמיחהשמאמיןמי"



השלמות שתבוצענה

.המחסורסוגייתובחינתנבחרותשניםוביקושהיצעשלויומישעתיניתוח•

.והביקושההיצעשללגרפיםהיבשתיהייצואפרויקטיהוספת•

.הביתיבמגזרהצריכהפוטנציאלהוספת•

.לחשמלהשעתיבביקושלעמודכדיוזאתנוספותכוחבתחנותעתידיצורך•

2030בשנת,כך.הביקושתחזיתעלביותרמהותיתבצורהישפיעוהתחבורהבתחוםהחלטות•
-לכ2040-וב8,000mmbtu/h-לכמגיעהרכבתוחשמולהחשמליתהתחבורהשלצריכהשיא

8,000mmbtu/h(3בהתאמהמים"מחז8-ו).

.החזויותהכמויותהזרמתעםלהתמודדשתוכלכךההולכהמערכתצורכיניתוחיתבצע•

(90-הבשנותרוסיהב"רה,רנומירדין'צויקטור)"'בעד'מא–התכניתסעיפיכלאתביצענו"



LINE PACK-המחשת נושא ה



במערכת ההולכהLine Pack-שימוש ב
בודלרשארל ." היופי הוא תמיד מוזר"
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בדיקת מסחור שעתי ויומי 

רשות הגז הטבעי

21/02/2018



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

(.עשרות שעות)2024לפי תחזית הביקוש צפוי מחסור בקיבולת שעתית החל משנת 1.

לצורך בחינת המחסור השעתי האמתי הוכן חישוב הלוקח בחשבון שימוש בכמות 2.

כך שבשעות מחסור ניתן להשתמש בכמות  , (ליינפיק)מאוחסנת בצנרת רשת ההולכה 

.מזהמים יותרלדלקיםזאת במקום המעבר 

:החישוב בוצע עבור שני תרחישי הקצה3.

(.מינימום בצריכת גז טבעי)ממשלה עמידה ביעדי : 1תרחיש •

(.מקסימום צריכת גז טבעי)פחמיות סגירת תחנות : 5תרחיש •



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

:הנחות בסיסיות
בה בתרחיש המקסימלי תהיה סגירה של כל  2028הבדיקה נעשתה עבור שנת 1.

.היחידות הפחמיות
.בחורףשיא בדיקה עבור אחד מימי השיא בקיץ ואחד מימי הבוצעה 2.
שלוקחת בחשבון שיא התפלגות הצריכה בתעשייה נעשתה בהתפלגות יומית 3.

.ושפל
שלוקחת בהתפלגות יומית התפלגות הצריכה של הרכבת החשמלית נעשתה 4.

.בחשבון שיא ושפל
(.מאגרי תמר ולוויתן)MMBTUאלפי 98קיבולת שעתית של 5.



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

:המשך-הנחות בסיסיות
:ייצוא כדלקמןפריוקטינלקחו בחשבון 6.

:בליינפיקהנחות שימוש 7.
.68BAR-ל75הפרש לחצים בין •
(.מ צנרת"ק900)MMBTUאלף 60-אפשרות אחסון של כ•

ייצואפרויקטי שנת התחלה
כמות צריכה 

BCMשנתית ב 

ירדן צפון 2021 3.044

נין'ג 2021 0.665

עזה 2023 0.665

ירדן דרום 2016 0.138



(יום קיץ)1תרחיש : תוצאות בדיקה
אספקה/קיבולת מחסור

25/07/2028



(חורףיום )1תרחיש : תוצאות בדיקה

02/01/2028

אספקה/קיבולת



(יום קיץ) 5תרחיש: תוצאות בדיקה
אספקה/קיבולתמחסור

08/08/2028



(מתנין כריש16,400MMBTUעם )5תרחיש : תוצאות בדיקה

08/08/2028



(יום חורף)5תרחיש : תוצאות בדיקה

מחסור שיא במידה 
ויחידות פחמיות לא היו 

מוסבות

מחסור
אספקה/קיבולת

02/01/2028



(מתנין כריש16,400MMBTUעם )5תרחיש : תוצאות בדיקה

02/01/2028



BCM-מחסור שנתי צפוי ב



תחזית שיא ביקוש שעתי



מסקנות

.מסייע בתרחישים לא דרסטייםליינפיק1.

במקרה של תרחיש דרסטי  ( לוויתן/ אפילו לא תמר )נפילה של תנין כריש 2.

.מביאה לאי אספקה

.LNGיש לבחון השארת חלופת 3.

.יש לבחון סוגיות אחסון4.

.סך המחסור בעשור הבא קטן יחסית5.



תודה על ההקשבה



בדיקת מסחור שעתי ויומי 

רשות הגז הטבעי

19/03/2018



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

(.עשרות שעות)2024לפי תחזית הביקוש צפוי מחסור בקיבולת שעתית החל משנת 1.

לצורך בחינת המחסור השעתי האמתי הוכן חישוב הלוקח בחשבון שימוש בכמות 2.

כך שבשעות מחסור ניתן להשתמש בכמות  , (ליינפיק)מאוחסנת בצנרת רשת ההולכה 

.מזהמים יותרלדלקיםזאת במקום המעבר 

:החישוב בוצע עבור שני תרחישי הקצה והתרחיש הנבחר3.

(.מקסימום צריכת גז טבעי)פחמיות סגירת תחנות : 5תרחיש •

(.תרחיש נבחר)פחמיות תחנות גידול בייצור חשמל וסגירת 1.7%: 6תרחיש •



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

:הנחות בסיסיות
המקסימלי והתרחיש הנבחר  בה בתרחיש 2028הבדיקה נעשתה עבור שנת 1.

.תהיה סגירה של כל היחידות הפחמיות
.בקיץבדיקה עבור אחד מימי השיא בוצעה 2.
שלוקחת בחשבון שיא התפלגות הצריכה בתעשייה נעשתה בהתפלגות יומית 3.

.ושפל
שלוקחת בהתפלגות יומית התפלגות הצריכה של הרכב החשמלי נעשתה 4.

.בחשבון שיא ושפל



בדיקת מסחור שעתי ויומי  

:המשך-הנחות בסיסיות
:ייצוא מהצנרת הארצית כדלקמןפריוקטינלקחו בחשבון 6.

:בליינפיקהנחות שימוש 7.
.68BAR-ל75הפרש לחצים בין •
(.מ צנרת"ק900)MMBTUאלף 60-אפשרות אחסון של כ•

ייצואפרויקטי שנת התחלה
כמות צריכה שנתית  

BCMב 

ירדן צפון 2021 3.044

ירדן דרום 2016 0.138



MMBTU-קיבולת שעתית ב

TOTALBOUYTamarLeviathanTanin & karish CompletionYER

63,00015,00048,000--2018

113,00015,00048,00050,000-2020

129,40015,00048,00050,00016,4002021

129,40015,00048,00050,00016,4002023

129,40015,00048,00050,00016,4002025

128,40015,00047,00050,00016,4002029

128,40015,00047,00050,00016,4002031

128,40015,00047,00050,00016,4002035

128,40015,00047,00050,00016,4002037

128,40015,00047,00050,00016,4002040



5תרחיש : תוצאות בדיקה היצע/ביקושמחסור

01/08/2028



(מצוף15,00MMBTUללא )5תרחיש : תוצאות בדיקה היצע/ביקושמחסור

01/08/2028



6תרחיש : תוצאות בדיקה

01/08/2028



(מצוף15,00MMBTUללא )6תרחיש : תוצאות בדיקה
היצע/ביקוש מחסור

01/08/2028



6תרחיש : תוצאות בדיקה
היצע/ביקושמחסור

01/08/2040



היצע/ביקוש(מצוף15,00MMBTUללא )6תרחיש : תוצאות בדיקה מחסור

01/08/2040



(5תרחיש )BCM-מחסור שנתי צפוי ב

30 BCM

24 BCM

14 BCM

10 BCM



(6תרחיש )BCM-מחסור שנתי צפוי ב

14 BCM

9 BCM



מסקנות

.מסייע בתרחישים לא דרסטייםליינפיק1.

במקרה של תרחיש דרסטי מביאה לאי ( לוויתן/ אפילו לא תמר )נפילה של תנין כריש 2.

.אספקה

2028? (לשנהח"מלש220-כ)באיזו התפתחות ביקושים מזמינים אנייה מגזזת 3.

2034-2035?      מתי חייבים פיתוח שדה נוסף או לחילופין הגדלת קיבולת שדה קיים4.

?2035-2037מי יחליף את כריש תנין אם הגז ייגמר סביב 5.

מקבלים החלטות סופיות על ? ביקוש–באיזה שלב ביקושים בודקים את מאזן היצע 6.

?סגירת היחידה הפחמית האחרונה ומעבר טוטאלי לתחבורה שלא בתזקיקי נפט



תודה על ההקשבה


