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שותפות מוגבלת–( 1992)רציו חיפושי נפט 

ועדת אדירי-נייר עמדה 
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ח הוועדה לבחינת מדיניות  "לטיוטת דו( 1992)נייר עמדה זה מציג את התייחסותה של רציו חיפושי נפט 
(ועדת אדירי)הממשלה בנושא הגז הטבעי 

הצגת מצב תעשיית חיפושי הגז  –מבוא 
והנפט בישראל

סוגיית חובת האספקה והחיבור לשוק המקומי

מיקוד בכלכליות הייצוא לצורך עידוד אקספלורציה  
בשוק הישראלי

סקירת המצב הקיים במשק הגז הישראלי▪

Marginal Gas fieldsלקידום נדרשת גמישות רגולטורית ▪

המלצות לכללים לצורך קביעת חובת החיבור וחובת האספקה▪

-ומערך הסכמי ייצוא בין( FLNG-בצנרת או ב)קידום הקמת תשתיות ייצוא ▪
מדינתיים

2

1

3



3

Ratio | 16-Aug-18Energy & Utilities Practice

אנו ממליצים לנקוט במספר מהלכים לעידוד חיפוש ופיתוח  , לאחר שהושגה היתירות האנרגטית הנדרשת למשק ולצד הקיפאון בתעשיית החיפושים בשנים האחרונות
בישראלנוספים של שדות גז 

תקציר מנהלים

עידוד חיפוש ופיתוח  
 Marginalשל 

Gas Fields
באמצעות הקלות  

בחובת החיבור 
והאספקה

על בסיס פרמטרים נוספים כגון מרחק מהחוף, הזכאים להקלות בחובות החיבור והאספקהMarginal Gas Fieldsהגדרת ▪

בדגש על אי חובת חיבור ואספקה למשק המקומי, Marginal Gas Fieldsיצירת מתווה רגולטורי גמיש עבור ▪

נדרש להגדיר נקודת בדיקה בעוד כעשור בנוגע לצורך בדחיית מועד החיבור לחוף לאור תמונת ההיצע והביקוש  , עבור יתרת השדות▪

השעתית שתחול בפועל

עידוד תעשיית  
החיפושים 

באמצעות תמיכה  
בתשתיות ייצוא

תמיכה ממשלתית בין היתר באמצעות הסכמים בילטראליים לעידוד הקמת צנרת בינלאומית לייצוא▪

לייצואFLNGבדגש על הנזלהתמיכה ממשלתית בהקמת מתקן ▪
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אשדוד

(כריש ותנין, לוויתן)דור 

חדרה-מצוף ימי

ובעתיד  , משק הגז הטבעי בישראל נמצא בעיצומו של תהליך מעבר מספק יחיד לריבוי ספקים
הקרוב צפויות לקום תשתיות גז רבות אשר יביאו לעמידה ביעדי הביטחון האנרגטי בישראל

צפוי משק הגז להשיג את רמת הביטחון האנרגטי שנקבעה בוועדת צמח2022עד 

1

~ 40,000 ~ 48,000 

20,833 
20,833 

~ 50,000 

26,500 

2013 2022

תמר מצוף ימי חדרה לוויתן ***כריש תנין

~61,000

~145,000

(*BCM)רזרבות גז טבעי בשוק המקומי 

2קיבולת האספקה השעתית גדלה למעלה מפי 

2013-ביחס ל

נקודות כניסה יבשתיות של גז טבעי 4יפעלו 2022משנת  (mmbtu/h)קיבולת אספקה שעתית 

נקודות כניסה מחזק את הביטחון האנרגטי  4קיומן של 

של המשק במקרה של תקלות
25%-בשנים האחרונות גדלו יתרות הגז המוכחות ב

281 313 

481 
605 

22 

67 27 

32 811 

1,017 

**2013שנת  2018שנת 

תמר לוויתן כריש תנין שמשון וישי, דלית, ים תטיס

2 2013

4 2022

השינוי הצפוי 
במספר נקודות  

הכניסה

ובהתחשב ברזרבות שכבר סופקו ממאגר תמר, חות הכספיים"על פי פרסומי החברות בדו, ומעלה2Cברמת וודאות של *
2013תחילת **

יאן'אנרגבהתאם לתשקיף שפרסמה ***

כ"סה
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משק הגז הטבעי בישראל מצוי בקיפאון בתחום קידוחי  , ברקע היתירות ההולכת וגוברת
האקספלורציה ובאי ודאות בנוגע להמשך התפתחותו

לצורך הבטחת הביטחון האנרגטי בישראל בטווח , האתגר של המשק לשנים הקרובות הינו עידוד שוק חיפושי הגז והנפט בישראל
הארוך

1

נתוני משרד האנרגיה* 

בשנים האחרונות מורגש קיפאון בתחום חיפושי הגז ▪

, קושי במסחור הגז: כגון, בישראל בשל סיבות שונות

ודרישות  , פוליטיים-מחסור בתשתיות ייצוא וקשיים גיאו

רגולטוריות מכבידות לצד היותו של התחום מאופיין  

בהשקעות משמעותיות וסיכון גבוה

במדינות שכנות כגון קפריסין ומצרים חלה , לעומת זאת▪

אשר  , מגמה הפוכה של פריחת תעשיית הקידוחים

במסגרתה נכנסו לתעשיות אלו חברות בינלאומיות  

מהשורה הראשונה

, בשנים האחרונות תעשיית קידוחי הגז בישראל נכנסה לקיפאון
בעוד שבמדינות אחרות חלה מגמה הפוכה

*2008-2018קידוחי חיפוש בשטח הימי של ישראל 

1

2 2

5

7

2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

,  רישיונות דניאל מזרח▪
מערב ועוז הוחזרו למדינה

בלוקים  24ל על "במכרז בינ▪
חדשים השתתפו שתי  

בלוקים  6-חברות לחיפוש ב
בלבד  

"  רות"רישיון ▪
הוחזר 

למדינה
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Marginal gas fields-יש למסד וליישם רגולציה תומכת ל, על מנת לקדם את התעשייה2

התאמת רגולציה תומכת עבורםתוך Marginal Gas Fieldsלטעמנו יש להגדיר רף של 

על מנת לקבוע את חובות החיבור והאספקה של  , ראוי להתחשב בתנאים נוספים כדוגמת מרחק המאגר מהחוףMarginal Gas Fields-בקביעת מדינות בנוגע ל

(50BCM-קטן מ)ולא להתבסס על גודל המאגר בלבד , מאגרים

25-בהתייחס לחובת החיבור וקטן מ50BCM-אשר קובעת כי שדה עם כלכליות גבולית הינו קטן מ, הקיימתבנוסף למדיניות 

BCMראוי להחיל מדרגות להגדרת , בהתייחס לחובת האספקהMarginal Gas Fieldsבהולנד נהוג להתבסס על גם על פי המרחק מן החוף

שלושה פרמטרים להכרה 

:Marginal Gas Field-כ

גודל המאגר

אורך הצנרת הנדרש

רמת התפוקה היומית  

של השדה

גודל המאגר  
(BCM)

100

500

50 200

שדה קטן וקרוב Marginal Gas Field

שדה גדול וקרוב שדה גדול ורחוק

50

100BCM-למשל קטן מ)מודל אפשרי הוא לקבוע טווח של גודל ומרחק 

להגדרת שדות גבוליים, (מ"ק50ומעל 

מרחק מהחוף 
(מ"ק)

ולא פטור מחובת )Marginal Gas Fields-כך שיינתן פטור מחובת חיבור ואספקה ל, יש לקבוע גודל אחיד למתן ההקלות

(25BCM-ומחובת האספקה לשדות קטנים מ50BCM-חיבור לשדות הקטנים מ

0
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2
עשויות להבטיח  , Case by Caseאשר מגלות גמישות ומאמצות פתרונות, הקלות רגולטוריות

פיתוח שדות פוטנציאליים נוספים בישראל

בממשלת אוסטרליה המערבית(JTSI)מדע וחדשנות , תיירות, ממשרד התעסוקה, שיחה עם רכזת מדיניות תשתיות ופרויקטים: מקור לדוגמאות*
אולם באופן עקרוני החלפת חובת החיבור לחוף אפשרית, FLNGעל החוף במקום LNGיחברו את השדה למתקן Browseמשיקולים כלכליים שותפות **

מלוא הפוטנציאל  על מנת להביא למיצוי, השוניםהמכירה בצרכים הייחודים של שדות הגז , גמישהאנו ממליצים לבסס רגולציה 
Marginalבאופן ספציפי מוצע לבטל את חובת האספקה והחיבור לחוף עבור שדות ; של תעשיית הגז בישראל

*פיתוחםבמטרה לעודד Marginal gas fields-דוגמאות להקלות אפשריות ל

"החלף"פטור מחיבור למשק המקומי בעת עסקת 

,  קיבל פטור מחובת חיבור לחוף בהינתן עסקת החלףWestern Australia-בBrowseשדה הגז : לדוגמה

FLNG(2015**)-על מנת לאפשר פיתוח כ

דחייה של תחילת האספקה והחיבור למשק המקומי

פותח לאחר שקיבל דחייה של מספר שנים באספקת Western Australia-בPlutoשדה הגז : לדוגמה

(2006)הגז למשק המקומי 

הפחתת חובת האספקה למשק המקומי

של חובת האספקה הגז 6%-פותח לאחר שקיבל הפחתה לWestern Australia-בGorgonשדה הגז : לדוגמה

(2003)15%למשק המקומי במקום 

דוגמה נוספת הינה הגדרת כמות מינימאלית שתותר לייצוא

Marginal Gas Fieldsיש להחיל על 
מדיניות גמישה של חובות החיבור והאספקה 

לשוק המקומי

על מנת לאפשר את פיתוחם של שדות  ▪

 Marginal)בעלי כלכליות גבולית 

Gas Fields )בדומה  , יש לגבש

רגולציה גמישה ביחס , למדינות אחרות

אליהם

יש לבטל את חובת , באופן פרטני▪

האספקה וחובת החיבור למשק  

Marginalעבור שדות המקומי
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2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

(מינימלי)1תרחיש  (מקסימלי)5תרחיש 

בקביעת המועד הרלוונטי לדחיית חובת החיבור יש להתחשב ביתירות מערכת  , פרטניבאופן
ולא רק בזמן שחלף לאור התחזיות הנוכחיות, האספקה ביחס לביקוש השעתי

לפי ההתפתחויות  2032אנו ממליצים להגדיר כי בעוד כעשור תיבחן הצורך בקיבולת זמינה למשק וצורך בדחיית המועד של סוף 
שיחולו עד מועד זה

2

ח הוועדה "יש לבסס את המועד הקובע לחובת החיבור לפי דו
כפועל יוצא של הביקוש וההיצע השעתיים בפועל

50-200ח הביניים נקבע שמאגר חדש בין "במסגרת דו▪

BCM31/12/2032-יחויב בחיבור עד ל

2033-2035מועד זה נקבע לאור מחסור צפוי בטווח השנים ▪

בקיבולת אספקת הגז השעתית ביחס לתחזיות הביקוש 

המקומי

מחסור  , במידה ותרחיש הביקוש המחמיר לא יתממש▪

*בקיבולת ברמה השעתית יחול בשנים מאוחרות יותר

ייתכן שיהיה מקום לדחות את שנת החיבור  , בהנחה שייקבע שיש להתחשב בצריכה בפועל
50-200BCMלמאגרים בין 

mmbtuאלפי 

**נתוני רשות הגז, (mmbtuאלפי )ביקוש שעתי מקסימלי 

ח  "בדו5תרחיש )2032-בשעת השיא ב160,000mmbtu-אנו מניחים כי התשתית המקומית תוכל להתמודד עם ביקוש שעתי מקסימלי של כ, בהתאם להנחות הועדה* 
( Linepack-ושימוש בLNG-כולל מצוף ה, הועדה

רשות הגז הטבעי, תחזית לביקוש גז טבעי: מקור**

יש לקבוע כי , לאור אי הודאות בנוגע למועד היווצרות בעיית הקיבולת

תיבחן מחדש דרישת החיבור בהתאם ( 2028סוף שנת )בעוד עשור 

לצורך לפי הצפי לקיבולת השעתית הנדרשת למשק

שנים
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הינו Nord Stream 1הסכם 

דוגמה להסכם בילטרלי הכולל 

תמיכה ממשלתית נרחבת

-צינור המחבר בין רוסיה ל▪

EU(והעובר בין  , דרך גרמניה

היתר במים הכלכליים של 

(ועוד, שוודיה, פינלנד

הצינור הוקם בסיוע ממשלות  ▪

במתן תמיכה  )גרמניה ורוסיה 

(כלכלית וערבות

לאחרונה מתקיימים מגעים ▪

להקמת חלק נוסף של  

 Nordהצינור תחת פרויקט 

Stream 2

3
קידום חתימה על חוזים בילטראליים ועידוד הקמת תשתיות ייצוא צפוי לסייע לפיתוח תעשיית  

הגז ומאגרי גז נוספים בישראל

הסכמים בילטרליים הכוללים תמיכה בפיתוח תשתיות ייצוא צפויים לסייע בפיתוח תעשיית הגז בישראל

התמקדה ועדת צמח בקידום יתירות במשק הגז המקומי ובהבטחת היצע גז למשק המקומי, במסגרת עבודתה▪

ולאור הסיכונים הגיאופוליטיים וקשיי הייצוא הקיימים באזור ומגבלות  , משהושגה יתירות אנרגטית במשק המקומי, כיום▪

יש צורך בהגברת הביטחון ליזמים בישראל בדמות פתיחת ערוצי ייצוא, בתשתיות הולכה אזוריות

לאורך השנים ממשלת ישראל גילתה מחויבות לחתימה על הסכמים בילטרליים הצהרתיים עם מדינות נוספות▪

נדרשות מעורבות ותמיכה גדולות יותר של המדינה בקידום הסכמים קונקרטיים  , על מנת להמשיך ולחזק את סיכויי הייצוא▪

ערבויות ממשלתיות ותמיכה בתהליך התכנון הסטטוטורי, סיוע במימון, Open accessומעשיים יותר כגון יצירת תשתית 

:מוצע למקד את תמיכת הממשלה באחת משתי חלופות

בדגש  , הנזלהמתקן בייזוםתמיכה 
FLNGעל 

2

למדינות  תמיכה בהקמת צנרת ייצוא 
במסגרת הסכמים בילטראלייםשכנות 

1

עשויה  , תמיכה ממשלתית אפקטיבית בדמות קידום רגולטורי ותכנוני לצד מעורבות בייזום ומימון התשתיות הנדרשות לייצוא
לסייע בהגברת הוודאות לשם פיתוח מאגרים עתידיים
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האתגר המרכזי של משק הגז במצב הקיים הינו החייאת תעשיית חיפושי הגז והנפט, לסיכום

אנו ממליצים לנקוט במספר מהלכים לעידוד חיפוש ופיתוח  , לאחר שהושגה היתירות האנרגטית הנדרשת למשק ולצד הקיפאון בתעשיית החיפושים בשנים האחרונות
בישראלנוספים של שדות גז 

עידוד חיפוש ופיתוח  
 Marginalשל 

Gas Fields
באמצעות הקלות  

בחובת החיבור 
והאספקה

על בסיס פרמטרים נוספים כגון מרחק מהחוף, הזכאים להקלות בחובות החיבור והאספקהMarginal Gas Fieldsהגדרת ▪

בדגש על אי חובת חיבור ואספקה למשק המקומי, Marginal Gas Fieldsיצירת מתווה רגולטורי גמיש עבור ▪

נדרש להגדיר נקודת בדיקה בעוד כעשור בנוגע לצורך בדחיית מועד החיבור לחוף לאור תמונת ההיצע והביקוש  , עבור יתרת השדות▪

השעתית שתחול בפועל

עידוד תעשיית  
החיפושים 

באמצעות תמיכה  
בתשתיות ייצוא

תמיכה ממשלתית בין היתר באמצעות הסכמים בילטראליים לעידוד הקמת צנרת בינלאומית לייצוא▪

לייצואFLNGבדגש על הנזלהתמיכה ממשלתית בהקמת מתקן ▪


