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תקציר

על אף השינויים בהנחות  , תחזית הביקוש לגז טבעי לא השתנתה מהותית ביחס לוועדת צמח1.

.ולכן הכמות לייצוא אינה צריכה להשתנות, העבודה

הקיבולת המתוכננת כיום של המערכת הארצית מאפשרת לממש רק חלק ממכסת היצוא עד  2.

מימוש מלוא מכסת היצוא דרך המערכת הארצית מחייב הגדלת הקיבולת  . 2042שנת 

.במערכת הארצית

:למאגרים גדולים, השיקולים בדרישה לחיבור לחוף3.

(והלאה2034-2036)חיבור נוסף נדרש כאשר ״הגז החסר״ עולה על סף מינימום שיקבע –שיקול קיבולת . א

חיבור נוסף לחוף נדרש כאשר נפילת מאגר אחד מייצרת מחסור שנתי מעל סף מינימום  –שיקול יתירות . ב

(2036~)שיקבע 
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ביקוש  במונחי  יצור**BDO/תחזית דליה* 

4

יעד הממשלה ותחזיות הביקוש לחשמל

2.7%-התרחיש הסביר להתפתחות הביקוש לחשמל הוא קצב גידול של כ, להערכתנו

2030מיליון כלי רכב עד 0.5כוללים כניסת רכב חשמלי בהיקף של , תרחיש ההתייעלות והתרחיש הסביר

לקצב גידול הביקוש  0.5%תוסיף 2030מיליון כלי רכב עד 1.5כניסה מואצת של רכב חשמלי בהיקף של 

85 TWH

.96 TWH

117 TWH



מפת התרחישים שנבחנו

תוספת רכב חשמלי
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2.47%= ביקוש חזוי1.7%= ביקוש נמוך

סגירת פחמיות
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סגירת פחמיות

7

סגירת פחמיות
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גידול מואץ באנרגיה מתחדשת
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השפעת משתנים עיקריים על הביקוש לגז במשק החשמל

:יעדי ממשלה

התייעלות17%

אנרגיה מתחדשת17%
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:על אף השינוי המשמעותי בהנחות העבודה, 1הביקוש המקומי לגז לא השתנה מצמח

2040לשוק המקומי עד 450-540BCM–1צמח

2042לשוק המקומי עד BCM( תעשיה ותחבורה+ חשמל )480–2צמח



חושבה הכמות המקסימאלית במקביל לחישוב מגבלת הקיבולת 
הניתנת לייצוא במאגרים הקיימים דרך המערכת הישראלית  

גז חסר וגז פנוי לייצוא

ביקוש שעתי לגז טבעי מגבלת קיבולת

פנוי לייצואגז

גז חסר

2021בשנה החל משנת 3BCMהייצוא לירדן תוספתי ונלקח בסך של * 



מחייב  לייצוא דרך המערכת הישראלית מימוש הכמות המותרת 
מהמאגרים ביחס לתכניות הקיימותקיבולת ההפקה השנתי הגדלת 
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כ לייצוא"סה סך ביקוש מקומי

מימוש מכסת היצוא שקבעה הממשלה מחייב הגדלת קיבולת ההפקה מעבר לקיבולת המתוכננת לצנרת הארצית



לכל שנה נבדקה כמות הגז האפשרית לייצוא דרך המערכת  
בהינתן קיבולת ההפקה המתוכננת, הישראלית

. הקיבולת הפנויה ליצוא דרך המערכת הישראלית מגיעה לשיא עם חיבור כריש תנין ופוחתת עם השנים

בייצואאינטרפטבלהכמות המצוינת היא בהינתן חוזי 
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(הסבת פחמיות+ רכב חשמלי+1.7%גידול בייצור של )גז פנוי לייצוא לפי שנה בתרחיש החזוי 

תרחיש חזוי



*גז בלתי מסופק כתוצאה ממגבלת קיבולת בהספקת הגז

, המגבלה השעתית זניחה–2030עד שנת 

המגבלה השעתית מתחילה להשפיע על הגז החסר, 2032-2034בשנים 

2036סיום חוזה הייצוא עם ירדן בשנת + במקום היחידות הפחמיותמים"מחזתחת הנחת הקמת * 

LNGכוללLNGללאתרחיש

עם ליין פקללא ליין פקעם ליין פקללא ליין פקשנה

ביקוש  

מקסימלי לגז  

טבעי

20280.100.030.010.00

20300.400.220.070.01

20321.310.950.620.16

20342.682.591.521.10

20360.910.650.500.24

20381.841.561.100.65

20402.512.311.921.20

עמידה ביעדי 

+  ממשלה

סגירת  

רכב + פחמיות

חשמלי

20280.020.000.000.00

20300.140.060.030.00

20320.620.330.250.06

20341.651.360.950.51

20360.400.170.210.01

20380.940.760.500.21

20401.601.030.980.52



במאגר תמר או לוויתן למשך שנה אחתגז בלתי מסופק בהינתן פגיעה 

.2040פגיעה במאגר תמר מעלה משמעותית את היקף הגז החסר בשנת 1.

ישנה חשיבות מכרעת לתכנון הייצוא כך שתובטח יתירות הספקה לשוק המקומי גם במצבי חירום2.

המשך הסכם הייצוא עם ירדן לאורך כל תקופת הבדיקה+תחת הנחת הסבת פחמיות לגז טבעי * 

LNGכוללLNGללאתרחיש

עם ליין פקללא ליין פקעם ליין פקללא ליין פקשנה

ביקוש  

מקסימלי לגז  

טבעי

20287.537.494.144.11

20308.918.885.465.44

203210.9610.957.427.41

203413.1613.149.619.59

20369.279.126.125.98

203811.4011.308.118.01

204013.1513.059.779.67

עמידה ביעדי 

+  ממשלה

סגירת  

רכב + פחמיות

חשמלי

20286.356.303.113.06

20307.487.434.144.10

20329.239.215.775.75

203411.1311.097.637.60

20367.026.804.254.04

20388.768.595.775.61

204010.129.976.976.83


