
 

  
2021 

דו"ח הצוות המקצועי 
לבחינה תקופתית שנייה 

של מדיניות הממשלה 
 בנושא משק הגז הטבעי

 טיוטה להערות הציבור

 2021יוני 



1 
 

 תוכן עניינים
 3 ............................................................................................. תקציר מנהלים

 11 ................................................................................ מבוא .1

 13 .............................. 2021חיפוש פיתוח והפקת גז טבעי בישראל  .2

 13 .................................................................................................... חיפושים .2.1

 17 ....................................................................................... ...שדות מפותחים .2.2

 18 ........................................................................................ ....חזקות נוספות .2.3

 19 ......................................... : עתודות ומשאבים מותנים2021היצע הגז הטבעי  .2.4

 21 ............................................................................. משאבים פרוספקטיביים .2.5

 22 .......................... חיפושים משאבים ועתודות –סיכום בחינת היצע הגז הטבעי  .2.6

 23 ........................................................ תחזית ביקוש לגז טבעי .3

 23 ............................................................................... מבוא -ביקוש לגז טבעי  .3.1

 23 ................................................................ 2020-2013צריכת גז טבעי בשנים  .3.2

 24 ..................................................... תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל: .3.3

 24 ...................................... תחזית ייצור חשמל וקביעת קצב גידול בביקוש חשמל .3.3.1

 24 ................................................................. סדר העמסת יחידות לייצור חשמל .3.3.2

 25 ..................... החלטות ממשלה, החלטות שר האנרגיה ומדיניות משרד האנרגיה .3.3.3

 26 ..................................... תוספת חשמל בגין הוספת רכב חשמלי ורכבת חשמלית .3.3.4

 26 ................................................................................... ייצור חשמל בתעשייה .3.3.5

 26 .................................................... תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור התעשייה .3.4

 26 ........................................................................................................... כללי .3.4.1

 27 ..................................................... תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור התחבורה .3.4.2

 27 ............................................................................... מוצרי המשך של גז טבעי .3.4.3

 28 .................................................................................... הצגת תרחישי ביקוש .3.4.4

 28 ...................................................................... סיכום תוצאות תחזית הביקוש .3.4.5

 30 .............................................. סיכום והמלצות פרק תחזית הביקוש לגז טבעי .3.5

 31 .......................... מגמות עולמיות בתחום תמהיל מקורות אנרגיה .4

 31 ................................................................... מגמות בינ"ל –משק הגז הטבעי  .4.1

 35 ................................................................ השפעה על ביקוש עתידי לגז טבעי .4.2

 36 .................................................................... משק אנרגיה דל פחמן בישראל .4.3

 38 .................................................................................................. ..מסקנות .4.4

 39 ...................................................................... הסכמי יצוא .5

 39 .................................................................. הסכמי הייצוא שנחתמו עד היום .5.1

 41 ................................................................... שווקים אפשריים ליצוא בצנרת .5.2

 LNG .................................................................. 41-שווקים אפשריים ליצוא ב .5.3

 42 .................................................................... תועלת כלכלית מייצוא גז טבעי .5.4

 45 ................................................................................. הרגולציה לעניין יצוא .5.5

 47 .............................................................. אופי העסקאות והתאמת הרגולציה .5.6

 48 ....................................................................................... ..סיכום ומסקנות .5.7

 49 ....................... חובת אספקה כללית ומינימאלית למשק המקומי .6



2 
 

 53 ..................................................................... עידוד חיפושים .7

 53 .................................................... עולמיות בסקטור החיפוש וההפקהמגמות  .7.1

 53 ....................................................................... עידוד חיפושים בחינה משווה .7.2

 54 ............................................................................ מסקנות -עידוד חיפושים  .7.3

 55 ................................................. חובת החיבור למשק המקומי .8

 58 ................................................ תרחישי ביקוש לגז טבעי במשק המקומינספח: 

 

 19 ............................................................. מאושרות בתגליות טבעי גז כמויות: 1 טבלה

 21 ........................................................................... פרוספקטיביים משאבים: 2 טבלה

 28 ................................................................... החשמל במשק ביקוש תרחישי: 3 טבלה

 28 ....................................... הישראלי במשק טבעי לגז הביקוש תרחישי סיכום: 4 טבלה

 29 .......................................... 8 תרחיש לפי( BCM -ב) טבעי לגז ביקוש תחזית:  5 טבלה

 43 ................................................... מקסימאלי בניצול טבעי גז של שנתי יצוא: 6 טבלה

 52 ..................................... המקומי למשק המינימאלית האספקה חובת חישוב: 7 טבלה

 55 ................................................... המקומי למשק המחוברים טבעי גז שדות:  8 טבלה

 
 13 ................................................................................ 2012 הנפט זכויות מפת 1 איור

 14 .............................................................................. 2018 דצמבר זכויות מפת 2 איור

 15 ................................................................................ 2021 הנפט זכויות מפת 3 איור

 29 ................................................ 8 תרחיש -( BCM -ב) טבעי לגז ביקוש תחזית :4 איור

 32 .................................... אנרגיה וטכנולוגיות דלקים של ההוניות בעלויות שינוי:5 איור

 33 ............................ טכנולוגיים בשינויים בתלות טבעי לגז עולמי ביקוש תחזית:  6 איור

 IEA ........................................................ 33 של טבעי לגז עולמי ביקוש תחזית : 7 איור

 35 ....................................... דלק סוג לפי הקצה משתמשי של האנרגיה הוצאות:  8 איור

 

 



3 
 

 מנהליםתקציר 

 מבוא

, והפנמת ההשפעה 2010-2009לאחר גילוין של תגליות הגז הגדולות בשטח הימי של ישראל בשנים 

העתידה לתגליות אלה על משק האנרגיה הישראלי, החל גיבוש מדיניות הממשלה בנושא משק הגז 

הטבעי בישראל. תהליך זה החל בכינוסה של הוועדה הבין משרדית לבחינת מדיניות הממשלה 

, בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות דאז, 2011באוקטובר  2-גז הטבעי בבנושא משק ה

שאול צמח, בה היו חברים נציגים מאגף תקציבים במשרד האוצר, רשות ההגבלים העסקיים, 

המשרד להגנת הסביבה, המועצה הלאומית לכלכלה, המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ ומשרד 

טחון אנרגטי, יצירת ודאות וביטחון, מקסום התועלת המשפטים. ועדה זו עסקה בנושאי בי

 הכלכלית, יצירת תחרות, ועוד. 

, ובכך גיבשה לראשונה את מדיניות 2012באוגוסט  29-הוועדה פרסמה את עיקרי המלצותיה ב

ביוני  23מיום  442הממשלה בנושא משק הגז הטבעי. המלצות אלו קיבלו תוקף בהחלטת ממשלה 

קבעה בין השאר את הצורך באישור יצוא, את חובת ההספקה הכוללת . החלטת הממשלה 2013

 ,למשק המקומי והמינימאלית מכל מאגר, חובת החיבור של כל מאגר למשק המקומי ועוד. בנוסף

שנים בהתאם לצרכי  5נקבע בהחלטת הממשלה כי המדיניות ביחס לתגליות חדשות תבחן בחלוף 

בחינה זו יצאה לפועל בכינוסו של צוות מקצועי  המשק המקומי ובהתחשב בהיצע הגז הטבעי.

. דו"ח זה עסק בבחינת המדיניות 2018בדצמבר  18-שפרסם את המלצותיו בדו"ח שהתפרסם ב

הרצויה לעידוד חיפושים בתחום הגז הטבעי ולפיתוח משק הגז הטבעי בישראל, תוך איזון בין 

במשק המקומי והשאת התועלת המטרות הבאות: הבטחת בטחון אנרגטי למשק, עידוד התחרות 

הכלכלית והמדינית של ישראל; בחינה וניתוח של היצע וביקוש של הגז הטבעי על בסיס תרחישים 

מגוונים, לרבות ביקוש בהיבט השעתי; הכמות המובטחת למשק המקומי; חובת החיבור למשק 

 המקומי; חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי.

התרחשו שינויים משמעותיים  2018ום דו"ח מדיניות גז טבעי אולם, בשנים שחלפו מאז פרס

משבר האקלים נושא ומהירים במשקי האנרגיה בעולם כך שעלה הצורך להקדמת בחינת המדיניות. 

קיבל תנופה משמעותית בתודעה הציבורית ובשיח הציבורי, וממשלות רבות בעולם הכריזו על 

ומרבית מדינות העולם, בהן , ניות בנוגע לכךישאיפתן לעבור לכלכלה דלת פחמן ועל צעדי מד

 כלכלות ענק כגון סין והודו, הכריזו על שאיפתן לאיפוס פליטות בעוד מספר עשורים. 

 2020אוקטובר ב 25-משק אנרגיה דל פחמן, ובלישראל הצטרפה גם היא למדינות אשר שואפות 

מתחדשת במשק החשמל ותיקון "קידום אנרגיה  465אימצה הממשלה, במסגרת החלטת הממשלה 

והעלתה באופן משמעותי את יעדי הפקת החשמל  ,את יעדי שר האנרגיה ,החלטות ממשלה"

. הגדלת שיעור החשמל המיוצר 2030מסך ייצור החשמל בשנת  30%-ל 17%-מאנרגיה מתחדשת מ

מאנרגיה מתחדשת תוביל להפחתת שיעור החשמל המיוצר מגז טבעי ולפיכך לצמצום הביקוש 

ממשלה נקבע כי יש להקדים את בחינת המדיניות ההחלטת להחזוי בישראל לגז טבעי, ועל כן בסעיף 

 את מגבלות היצוא.  2021בנושא הגז הטבעי וכי הממשלה תבחן כבר בשנת 

, צוות מקצועי 19.11.2020 ביום ,מינה המנהל הכללי של משרד האנרגיה, מר אודי אדירילאור זאת 

במהלך החודשים  הוועדות הקודמות.שרדים והרשויות שהשתתפו בדיוני אשר כולל נציגים מהמ

התכנס הצוות המקצועי למספר ישיבות בהן הוצגו בפני חברי הצוות  2021מאי -2020נובמבר 
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בנוגע להיצע הגז הטבעי, לביטחון האנרגטי וליתירות  2011סקירות של המצב העובדתי נכון לשנת 

לטווח הארוך בהתאם  לגז הטבעי תחזיות ביקושוהטבעי  האספקה, נתונים בדבר צריכת הגז

המגמות העולמיות במשק בנוסף הוצגו סקירות על ידי יועצים בין לאומיים  .לתרחישים שונים

 מקורות האנרגיהעל פי הסקירה הבינלאומית, קיימת מגמה חזקה לשינוי בתמהיל . האנרגיה

. כפועל יוצא מכך קיים "חלון הזדמנויות" העולמי העתידי לייצור חשמל ושאיפה לצמצום פליטות

עשורים למכירת הגז הטבעי המופק מהמאגרים לייצוא, כאשר ככל שקרבים לתום  2-2.5גלובלי של 

באופן משמעותי הכדאיות לחיפוש, פיתוח והפקה של מאגרי גז ואולי אף תעלם  פוחתתתקופה זו, 

מגבלות הייצוא של גז טבעי ובהן חובות כליל. לאור זאת, שב ובחן הצוות המקצועי בעת הזו את 

 האספקה, חובת החיבור למשק המקומי, רגולציה, ועוד.

 

 2021חיפוש והפקת גז טבעי בישראל 

. הצוות למד כי 2021בפני הצוות המקצועי הוצגה תמונת חיפוש והפקה של הגז הטבעי נכון לשנת 

ות והצפי היה כי יימשך פיתוח חזק 4-רישיונות ו 36של ישראל  הימי,  היו בשטח 2012בשנת 

נכון למועד כתיבת דו"ח זה )מאי  משמעותי של מקטע החיפוש וההפקה בשטח הימי של ישראל.

(, 2012הרישיונות בשנת  36מתוכן נכללו במניין  6חזקות ) 10( קיימים בשטח הימי של ישראל 2021

ל ישראל שני קידוחי חיפוש נקדחו בשטח הימי ש 2012מאז שנת  בלבד, וכי רשיונות חיפוש 16 -ו

 . 2019, וקידוח נוסף בשנת 2013בלבד, שניהם בשנת 

חלה התקדמות משמעותית בשנים האחרונות. בעוד שבשנת והביטחון האנרגטי בתחום היתירות 

היה מחובר למשק הישראלי מאגר אחד בשלבי פיתוח שטרם החלה בו ההפקה המסחרית,  2012

הישראלי שני מאגרים גדולים באמצעות שתי מערכות הפקה נפרדות מחוברים למשק  2021בשנת 

. בנוסף 2022מהלך שנת ומאגר נוסף עתיד להתחבר למשק המקומי במערכת הפקה נפרדת ב

מחוברת ישראל לשכנותיה ממזרח ומדרום באמצעות צנרת של גז טבעי ובכך ישראל כיום היא חלק 

 ה להתרחב בשנים הקרובות. ממערכת צנרת מזרח תיכונית מלאה אשר אף צפוי

אלמנט נוסף של ביטחון אנרגטי ויתירות הוא הגידול המשמעותי שעתיד להיות בייצור חשמל 

 מאנרגיות מתחדשות וכן השיפור המשמעותי ביכולת האגירה לטווח קצר, ובעתיד גם לטווח ארוך. 

, בה התקבלה 2013עם זאת, ניכר כי קיים קושי לעודד חיפוש אחר מאגרים נוספים, ומאז שנת 

, נקדח בשטח הימי של ישראל קידוח חיפוש )אקספלורציה( אחד, בעוד 442החלטת ממשלה 

 שבמדינות שכנות נקדחו עשרות קידוחי חיפוש בשטח מזרח הים התיכון.

הצוות המקצועי כי היכולת למשוך חברות חדשות להמשיך ולחפש גז טבעי תלויה לאור זאת מעריך 

 ם והסרת מגבלות יצוא, ופיתוח מאגרים קיימים, וכן בעידוד החיפושיםבעיקר ביצירת שווקי

 

 תחזית ביקוש לגז טבעי

תרחישים החוזים  10סקירת הביקוש לגז טבעי במשק שהוצגה בפני חברי הצוות המקצועי כללה 

 . 2045עד לשנת את ביקוש המשק לגז טבעי 
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(. 2045שנים הקרובות )עד שנת  25-לבפני הצוות המקצועי הוצגו מגוון תרחישי ביקוש עתידיים 

השוני בין תרחישים אלו נובע מהנחות שונות שהונחו בדבר קצב הגידול הממוצע של צריכת החשמל, 

, לאור עמידה ביעדים שקבעה הממשלה בנושא זה, קצב באנרגיהאופן המימוש של יעדי התייעלות 

לבקשת הצוות המקצועי הוצגו  המעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות, וקצב חדירת הרכב החשמלי.

תרחישים אלו הן באופן של סכימת הביקוש השנתי לכל התקופה, והן בחלוקה של תקופת התחזית 

 .2045ועד שנת  2031והשנייה משנת  2030-ל 2021לשתי תקופות, האחת בין שנת 

 -יההממשלה ומשרד האנרג תרחיש המניח עמידה ביעדי המדיניות שלהצוות המקצועי בחר לאמץ 

 הפסקת, 2030אנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל עד שנת  30%עמידה ביעד ממשלה של 

, וקצב מהיר 2030עד  באנרגיה, עמידה ביעד המוצע בנושא התייעלות 2025בשנת  השימוש בפחם

(. לפי תרחיש זה סה"כ הביקוש 2030מיליון רכבים חשמליים עד שנת  1.5של חדירת הרכב החשמלי )

 כולל(. 2045ועד  2021שנים הקרובות )משנת  25 -ב BCM 482.3-כם במסתהחזוי 

 

 מגמות עולמיות בתחום תמהיל מקורות אנרגיה

בשנים האחרונות רבות מכלכלות העולם הציבו לעצמן יעדים בתחום הפחתת הפליטות ומבצעות 

הוא עליית  שינוי של תמהיל מקורות האנרגיה העתידי במטרה לעמוד ביעדים אלה. עיקר השינויים

רגיה מתחדשת ומקורות אחרים וזאת על חשבון דלקים פוסיליים. במסגרת נשיעור יצור החשמל מא

ובחלק מהמקומות  הגז הטבעי הפך בעשורים האחרונים לפתרון הנקי יותר ליצור חשמלזאת הפך 

פחם, ( בין השימוש בדלקים מזהמים כגון transition fuelההתייחסות אליו היא כ"דלק מעבר" )

מגבלות , נכון להיום, קיימות במגזר התעשייתי מזוט וכדומה, לאנרגיה ממקור מתחדש. בנוסף,

, כך טכנולוגיות וכלכליות אשר אינן מאפשרות התבססות על אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד

  .שהשימוש בגז טבעי הופך לדלק הנקי ביותר האפשרי לתקופה זו נכון להיום

פוי המשך פיתוח משק הגז הטבעי, הן בצד ההיצע בעקבות פיתוחם של מאגר בשנים הקרובות צ לכן,

תנין וכריש ועידוד פיתוח מאגרים נוספים, והן בצד הביקוש בשל גידול צפוי בביקוש לגז טבעי 

בסקטור החשמל, בסקטור התעשייה ובסקטור התחבורה כתוצאה מהמעבר מדלק קונבנציונלי 

 לתחבורה חשמלית. 

לאנרגיות מתחדשות בישראל מעלה שאלות מהותיות בנוגע למדיניות יצוא גז טבעי  עם זאת, המעבר

בישראל, המבקשת לשמור על עתודות גז טבעי למשק הישראלי. כעת, לאור המגמות העולמיות, 

חישוב מחדש  מחייבותההחלטה העקרונית למעבר לכלכלה דלת פחמן והשאיפה לצמצום פליטות 

הגדלה משמעותית של נפח האנרגיות המתחדשות, או אנרגיה חלופית  של הערכת הביקוש לגז טבעי.

, משמעותה הפחתת הביקוש לגז הטבעי, ומכך להגדלת מלאי מקורות ייצור החשמלאחרת, בסל 

 הגז הטבעי הזמין לייצוא. 

יתרה מכך, המגמה העולמית ל"גמילה" מדלקים פוסיליים, והתייחסות לגז טבעי כ"דלק מעבר" 

ת, עשויה להביא, בהתאם לתרחישים מסוימים, להגדלת הביקוש העולמי לגז טבעי בשנים הקרובו

עד לנקודת שיא לקראת סיום העשור הנוכחי, או מספר שנים לאחר מכן בהתאם לשונות בין 

 ההערכות, ולאחר מכן לירידה בביקוש העולמי בשל המעבר לאנרגיות חלופיות.  
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בל בזמן למכירת הגז הטבעי לייצוא מה שמקטין המשמעות היא שנוצר "חלון הזדמנויות" מוג

משמעותית את הכדאיות הכלכלית לחיפוש ופיתוח מאגרים נוספים, וזאת בנוסף לתועלת הכלכלית 

מבקש הצוות המקצועי לבחון מחדש את מדיניות זו הנובעת מהקדמת ההכנסות. מהעולה מסקירה 

המקומי )חובת האספקה הכוללת היצוא, בייחוד בכל הנוגע למגבלות הכמות השמורה למשק 

והמינימאלית(. אם לא יבוצע שינוי במדיניות זו, ישנו סיכוי לא מבוטל כי משאבי הגז הטבעי 

בישראל לא ימוצו מה שיביא לאובדן הכנסות משמעותי למדינה הן מתמלוגים והן ממס הכנסה וכן 

 ממיסוי רווחי היתר )"מס ששינסקי"(.

לעודד חיפוש וקידוח של מאגרי גז טבעי בשנים הקרובות על מנת  מבקש הצוות המקצועילאור זאת 

לשפר את הסיכויים למצוא גז טבעי וכן לייצא אותו בתוך "חלון ההזדמנויות" המצומצם, הן 

בקידום ההליכים התחרותיים לקבלת רשיונות חיפוש, הן בקידום ושיתוף הידע הקיים, והן בעידוד 

ת המדיניות הקיימת בכל הנוגע ליצוא הגז הטבעי על מנת לקדם בתחום המיסוי. בנוסף, יש לבחון א

 חתימה על הסכמי יצוא נוספים.

 

 הסכמי יצוא 

מישראל למדינות השכנות, ירדן ומצרים,  BCM 130-עד היום נחתמו הסכמי יצוא גז בהיקף של כ

תרומתן להסכמי יצוא הגז הטבעי הנוכחיים תועלות רבות הן בבאמצעות צנרת ימית או יבשתית. 

להכנסות המדינה ולאיתנותה הפיננסית של המדינה, הן למיצובה של ישראל בחינה גיאופוליטית, 

 והן להמשך קידום החיפושים בישראל. 

עם זאת, הסכמים אלה נועדו לספק ביקושים מקומיים במדינות הגובלות עם ישראל, ובכך מהווים 

ת סבירה כי הסכמים אלה יוארכו או את השוק המיידי וה"פשוט" ליצוא. אכן, קיימת אפשרו

יחודשו, אך ניתוח "גס" של ההיצע והביקוש לגז הטבעי במדינות הגובלות עם ישראל להן קיימת 

אפשרות לייצא, מלמד כי הסבירות להסכם יצוא נוסף לשם אספקת הביקוש לגז טבעי לצרכנים 

יצוא נוספים יהיו  מקומיים במדינות אלה אינה גבוהה. המשמעות היא שככל הנראה הסכמי

מיועדים למכירה לשווקים רחוקים יותר, באירופה או אסיה, ועל כן יחייבו הקמת תשתיות יצוא 

מורכבות ועתירות הון, אם באופן של צנרת ימית ארוכת טווח, לשווקים מרוחקים או למתקני 

 הנזלת גז טבעי או הקמת מתקני הנזלת גז טבעי. 

ק האנרגיה הן המקומי והן העולמי בשנים האחרונות, הביאו שינויים משמעותיים אשר חלו במש

לבחינה מחודשת של מדיניות הממשלה בנוגע לגז טבעי. במסגרת העבודה על דו"ח מדיניות זה, 

-2 -התחדשה הנחת העבודה בעניין הצפי לסגירת "חלון ההזדמנויות" למכירת הגז הטבעי בעוד כ

ודו"ח  2012העבודה שעמדו בבסיס דו"ח מדיניות עשורים. הנחת עבודה זו שונה מהנחות  2.5

, אשר הניחו כי הגז הטבעי יימכר בכל מקרה, והמשתנה הכלכלי הוא עיתוי 2018מדיניות גז טבעי 

המכירה. לאור זאת, נעשתה במסגרת עבודת הצוות המקצועי עבודה המעריכה את אובדן ההכנסות 

על מנת להימנע . ₪ 230,000,000,000 -יע עד להעלול להג הצפוי מאי פיתוח של עתודות הגז הטבעי

מאובדן ההכנסה המתואר יש צורך למצות בהקדם את הפוטנציאל הקיים למציאת תגליות גז טבעי 

 נוספות והיכולת לעשות זאת כרוכה בהמשך עידוד ותמיכה ממשלתית בייצוא הגז הטבעי.
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בינלאומיים אשר יהוו  הצוות המקצועי מבקש לקדם את התמיכה הממשלתית בקידום הסכמים

מדינתית לחתימה וביצוע של הסכמי מכירת יצוא גז טבעי או הקמת תשתיות עתירות -"מטריה" בין

 הון שיאפשרו את יצוא הגז הטבעי. 

בנוסף, מבקש הצוות המקצועי לקדם את  התאמת הרגולציה כך שתתמוך ואף תעודד יצוא גז טבעי, 

. בכלל זאת יש להתאים את הוראות הרגולציה לעסקאות קצרות טווח LNGובפרט יצוא באמצעות 

ולעדכן ההנחיות וההוראות הנוגעות לייצוא כך שיתאימו ,  spotשל מכירת גז נוזלי, או עסקאות 

ויקדמו יצוא באמצעות הנזלת גז טבעי בהקדם. בנוסף יש לבחון מחדש את הדרישות בעניין חובת 

 כל מאגר.האספקה הכללית והמינימאלית מ

 

 מינימאלית למשק המקומיכללית וחובת האספקה 

מביא לתובנה כי ישנה בנוגע לתמהיל מקורות האנרגיה השינוי המגמות העולמיות  בדו"ח מתואר

תחליפיות משמעותית לשימוש המקומי בגז הטבעי, ועל כן מקטין את החשש שבאפשרות לייצא גז 

המשאבים המושקעים בחיפוש של מאגרים חדשים  טבעי. בנוסף, כבר היום ישנה מגמה של צמצום

וההנחה היא שככל שהזמן יחלוף מגמה זו תמשך ויהיה קשה יותר למשוך משקיעים לפיתוח משאבי 

הגז הטבעי בישראל. מתוך רצון למצות את הפוטנציאל הכלכלי במשאבי הגז הטבעי בישראל, הוצגו 

בעיקר לחובת האספקה הכוללת וכנגזר  בפני הצוות המקצועי מספר חלופות מדיניות אשר נגעו

 ממנה, לחובת האספקה המינימאלית.

כי ככלל לאור המגמות שהוצגו למעלה, ולאור למסקנה הצוות המקצועי לאחר בחינת החלופות הגיע 

החלופיות שיש לגז הטבעי שמביא לירידת מחיר הסיכון ביצוא יתר, יש מקום לבטל כלל את 

נוגעות לחובת האספקה הכוללת וחובת האספקה המינימאלית מכל המגבלות על יצוא הגז הטבעי ה

מאגר, ובכך להתאים את הרגולציה למקובל ברוב מדינות העולם, בהן לא קיימת חובה של שמירת 

כמות גז טבעי למשק המקומי. עם זאת, לשם הזהירות ומתוך ההבנה כי קבלת ההחלטה מתבצעת 

העתידי,  מקורות האנרגיהומו של הגז הטבעי בסל בתקופה בה תחת חוסר ודאות מסוים לגבי מק

מבקש הצוות המקצועי לשמור שולי ביטחון ולשמר חובת אספקה כוללת למשק המקומי, וכנגזר 

 25-ממנה גם חובת אספקה מינימאלית מכל מאגר, באופן המבוסס על תחזית הביקוש לגז הטבעי ב

 נאי ליצוא. השנה הקרובות אולם לא דורשת את שמירת מלוא הכמות כת

הדרך המוצעת לקביעת שולי הביטחון וקביעת חובת האספקה הכוללת מבוססת על חלוקת תחזית 

-2021השנים הקרובות לשתי תקופות. תקופה ראשונה, העשור שבין השנים  25-הביקוש לגז טבעי ב

נמוך  מקורות האנרגיהשהיא תקופה בה חוסר הוודאות לגבי מקומו של הגז הטבעי בסל  2030

 שהיא תקופה בה חוסר הוודאות האמור גבוה יחסית. 2031-2045יחסית, ותקופה שנייה, בין השנים 

בשל חוסר הוודאות הגבוה ולאור הרצון לעודד את המשך החיפושים, הפיתוח וההפקה של הגז 

הטבעי, ומתוך הבנה שבטווח הבינוני יש פתרונות נוספים חלופיים לגז הטבעי, מוצע לחשב את כמות 

"פקטור"  -ז הטבעי בתקופה זו לצורך חישוב שולי הביטחון וחובת ההספקה הכוללת בהכפלה בהג

מסוים המגלם את חוסר הוודאות, כאשר אותו "פקטור" שהוצע על ידי הצוות המקצועי הוא בגובה 

, כלומר שתחושב חצי מהכמות החזויה לתקופה זו אשר תישמר למשק באופן וודאי, ולגבי 0.5של 

אחרת יתאפשר יצוא. חישוב הכמות החזויה לתקופה השנייה באופן זה אינו מלמד כי המחצית ה
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אכן זו הכמות שהמשק המקומי צפוי לצרוך, אולם הצוות המקצועי סבור כי אין לשמור את כל 

השנים הקרובות, אלא כמות מצומצמת יותר,  25הכמות הכוללת של הגז הטבעי החזויה למשך 

ת בעולם ובשל חוסר הוודאות הגבוה בתקופה זו וחשש מהפסד הכנסות וזאת לאור המגמות הברורו

 המדינה ממשאבי הגז הטבעי. 

חוזה ביקוש של המניח עמידה ביעדי הממשלה וכאמור, הצוות המקצועי בחר לאמץ את תרחיש 

-ב BCM 333 -בעשור הראשון, ו BCM 149לאורך כל תקופת התחזית, מהם  BCM 482.3סה"כ 

לפי  התוצאה של החלת הפקטור על הכמות החזויה בתקופה המאוחרת השנים שלאחר מכן. 15

כחובת אספקה כוללת, מה  BCM 316היא שלמשק המקומי תשמר כמות של  ,תרחיש הנבחרה

חישוב הכמות לתקופה השנייה  שיאפשר היתכנות של לפחות פרויקט יצוא משמעותי אחד נוסף.

שנים, כאשר פרויקטי ייצוא אשר יצאו לפועל  5תקופה מוגבלת של בהכפלה ב"פקטור" תהיה ל

בתקופה זו אם באופן של הסכם יצוא או לכל הפחות, מזכר הבנות מחייב, תחול עליהם, לעניין 

שנים ייבחנו מחדש המגמות בצד  5ח זה. לאחר "חובת האספקה הכוללת, המדיניות המוצעת בדו

יוקטן, יוגדל או יבוטל, הכל בהתאם לרמת ההתפתחות של  ההיצע והביקוש וייתכן כי "פקטור" זה

התעשייה בכלל, ובפרט בישראל. שמירת שולי ביטחון באופן זה תאפשר בחינה עתידית של חובת 

 האספקה בעוד מספר שנים כאשר תגבר הוודאות.

הגבלת הקידוחים, מיצוי הביקוש לגז הטבעי במשק המקומי, וההבנה כי קיים חלון הזדמנויות 

מצומצם, מביאים את הצוות המקצועי לידי ההנחה כי חיפושים חדשים הם מנוע לתחרות, והדרך 

למשוך שחקנים לפעילות אקספלורציה במשק המקומי היא צמצום הרגולציה בכל הנוגע ליצוא גז 

טבעי ביחס אליהם. לאור זאת מבקש הצוות המקצועי כי חובת האספקה למשק המקומי תחול רק 

לא יחובו בחובת  2021, ואילו תגליות אשר יוכרו לאחר שנת 2021שנמצאו לפני שנת לגבי תגליות 

 האספקה הכוללת או המינימאלית.

בנוסף, בשל הפחתת חובת האספקה הכוללת תיגזר גם חובת אספקה מינימאלית מופחתת 

מהמאגרים. חישוב חובת האספקה המינימאלית  35%-מהמאגרים הקיימים, ותעמוד על כ

מדיניות גז ם הקיימים תהיה באופן שכבתי, בהתאם לקבוצות השדות שנקבעו בדו"ח מהמאגרי

, כאשר שיעור חובת האספקה למשק המקומי יחול על החלק התוספתי, באופן המפורט 2012טבעי 

 בטבלה למטה:

חובת האספקה המינימאלית למשק  כמות הגז הטבעי בשדה

 המקומי

ידי -על שדות שכמות הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע

  BCM 50-הממונה נמוכה מ

 חובת אספקה למשק המקומי תחוללא 

 מכמות זו BCM  35% 200ועד  BCM 50-נוסף מ  BCM 1על כל 

 מכמות זו 40% ומעלה BCM 200-נוסף מ  BCM 1על כל 
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 עידוד חיפושים

תואר הפוטנציאל הקיים למציאת משאבי גז טבעי נוספים בשטח הימי של ישראל, וכן בדו"ח מ

ההצלחה החלקית באופן יחסי למשיכת חברות לפעילות אקספלורציה בשטח זה. כמו כן, תוארה 

 התועלת הכלכלית הצפויה ממקסום הפוטנציאל למציאת משאבים נוספים. 

-נוספים של גז טבעי ב BCM 500-1000למציאת  לאור זאת ממליץ הצוות המקצועי לפעול לעידוד

השנים הקרובות, וזאת על מנת למקסם את פוטנציאל הפקת המשאב לטובת אזרחי מדינת  10

 ישראל. 

בנוסף ממליץ הצוות המקצועי להמשיך ולעודד את חיפושי המשאב בין השאר באמצעות חקיקת 

יזוז הוצאות קידוח יבש מהכנסות המס, ובפרט תיקון חוק מיסוי משאבי טבע באופן שיאפשר ק

ממאגר מפיק. כמו כן מורה הצוות המקצועי לממונה על ענייני הנפט ולממונה על התקציבים במשרד 

האוצר לבחון דרכים נוספות לעידוד פעילות חיפוש משאבים באופן של צמצום הסיכון המוטל על 

 החברות בביצוע קידוחי האקספלורציה ובפיתוח המשאב.

 

 בור למשק המקומיחובת החי

הוא  2018והן דו"ח מדיניות גז טבעי  2012אחד הנושאים בהם התמקדו הן דו"ח מדיניות גז טבעי 

נושא התחרות ובפרט, מהי הדרך הנכונה לייצר תחרות בין ספקי הגז הטבעי. הפתרון שעלה בדו"ח 

ה כי ככל שיחוברו היה לחייב חיבור של כל מאגר למשק המקומי מתוך מחשב 2012מדיניות גז טבעי 

אולם  ,יותר מאגרים כך תגבר התחרות. פתרון זה, שאינו מוכר במדינות אחרות, היה נכון לשעתו

במצב בו ישנן שלוש מערכות הפקה עצמאיות המחוברות למשק המקומי לא נמצא לו מקום ועל כן 

לחבר , הוחלט להקל את חובת החיבור וליצור הסדר שבעיקרו מחייב 4442בהחלטת הממשלה 

מאגרים גדולים למשק המקומי מיד עם תחילת ההפקה, פוטר מאגרים קטנים מחובת החיבור ויוצר 

 דחייה של חובת החיבור של מאגרים בקבוצת הביניים. 

לשאלת התחרות והגיע למסקנה כי ההסדר שנקבע בהחלטת  במסגרת זוהצוות המקצועי נדרש גם 

ן ראוי בין הצורך לייצר יתירות ותחרות במשק בעניין חובת החיבור יוצר איזו 4442הממשלה 

המקומי ובין יצירת תנאים המאפשרים פיתוח כלכלי של המאגרים, באופן שלא ירתיע משקיעים 

 מביצוע פעולות חיפוש.

 

בעניין  4442לאור כל זאת ממליץ צוות המקצועי להשאיר את המדיניות הקבועה בהחלטת ממשלה 

 באופן הבא: שינויים לגבי קבוצת הביניים, ע בה חובת החיבור למשק המקומי, ולבצ

o  200שדות שכמות הגז הטבעי בהם עולה על BCM  יחויבו בחיבור למשק המקומי עם

 פיתוחם ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי.

o  50לעניין שדות שכמות הגז הטבעי בהם עולה על BCM 200-ועד ל BCM  סובר הצוות

המקצועי כי יש לחייב שדות אלה בחיבור למשק המקומי, בדומה למצב הקיים, אולם 

יש לבצע דחייה של מימוש חובת החיבור וזאת על מנת לעודד את פיתוחם המהיר, כך 

-2035שיחוברו למשק המקומי בתקופה בה צפויים חלק מהמאגרים להידלדל, בשנים 
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טחון אנרגטי ובין עידוד החיפוש והפיתוח של שדות , ובכך לאזן בין הצורך בבי2033

 BCM 50אלה. לפיכך, מציע הצוות כי בעלי שדות שכמות הגז הטבעי בהם עולה על 

יחויבו  1.1.2031אשר יתחילו בהפקה מסחרית של גז טבעי עד יום  BCM 200-ועד ל

ור . דחיה נוספת של חובת החיב31.12.2035בחובת חיבור למשק המקומי עד ליום 

תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על  31.12.2035למשק המקומי מעבר ליום 

ענייני הנפט, אשר ישקול, לצורך כך את מצב היתירות ואת כמות עתודות הגז הטבעי 

המחוברות למשק המקומי סמוך ככל האפשר למועד אישור התגלית. שדות בקבוצה זו 

יחויבו בחיבור למשק המקומי עם  1.1.2031אשר יתחילו בהפקת גז טבעי לאחר יום 

תינתן אפשרות עם זאת, , פיתוחם, ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי

לבעלי הזכות לבקש פטור של מאגר בקבוצה זו מחובת חיבור למשק המקומי. צוות 

המורכב מהממונה על ענייני הנפט, הממונה על התחרות וראש רשות התחרות ישקול 

לאחר ששקל שיקולי תחרותיות ואספקה  מחובת החיבור תן פטוריאת הבקשה וי

 למשק.

o  50שדות שכמות הגז הטבעי בהם הינה עד BCM  לא יחויבו בחיבור למשק המקומי על

 מנת לעודד את פיתוחם. 

בנוסף, ממליץ הצוות המקצועי כי ייבחנו אמצעים נוספים לעודד את מיצוי פוטנציאל הרווחה 

י הגז הטבעי, ובפרט באופן של קביעת רגולציה לעניין שימוש של צד שלישי הכלכלית הנובעת ממאגר

 . OECD -במתקני הפקה, טיפול והובלת גז טבעי באופן המקובל במדינות ה
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 מבוא  .1

, והפנמת ההשפעה 2010-2009בשנים לאחר גילוין של תגליות הגז הגדולות בשטח הימי של ישראל 

הישראלי, החל גיבוש מדיניות הממשלה בנושא משק הגז  לתגליות אלה על משק האנרגיההעתידה 

מדיניות הממשלה הטבעי בישראל. תהליך זה החל בכינוסה של הוועדה הבין משרדית לבחינת 

, בראשות מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות דאז, 2011באוקטובר  2-ב בנושא משק הגז הטבעי

האוצר, רשות ההגבלים העסקיים, מאגף תקציבים במשרד  היו חברים נציגים בה שאול צמח,

המשרד להגנת הסביבה, המועצה הלאומית לכלכלה, המטה לביטחון לאומי, משרד החוץ ומשרד 

. ועדה זו עסקה בנושאי ביטחון אנרגטי, יצירת ודאות וביטחון, מקסום התועלת המשפטים

, ובכך 2012ט באוגוס 29-עיקרי המלצותיה בהכלכלית, יצירת תחרות, ועוד. הוועדה פרסמה את 

. (2012מדיניות גז טבעי  ח"דו) גיבשה לראשונה את מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי

. החלטת הממשלה קבעה בין 2013ביוני  23מיום  442בהחלטת ממשלה  קיבלו תוקףאלו  המלצות

השאר את הצורך באישור יצוא, את חובת ההספקה הכוללת למשק המקומי והמינימאלית מכל 

הממשלה כי  החלטתנקבע ב ,בנוסף, חובת החיבור של כל מאגר למשק המקומי ועוד. מאגר

בהתאם לצרכי המשק המקומי ובהתחשב שנים  5תבחן בחלוף  חדשותהמדיניות ביחס לתגליות 

 ח"דום את המלצותיו בבחינה זו יצאה לפועל בכינוסו של צוות מקצועי שפרס בהיצע הגז הטבעי.

דיניות בחינת המזה עסק ב ח"דו .(2018מדיניות גז טבעי  ח"דו) 2018בדצמבר  18-שהתפרסם ב

בתחום הגז הטבעי ולפיתוח משק הגז הטבעי בישראל, תוך איזון בין  חיפושיםהרצויה לעידוד 

: הבטחת בטחון אנרגטי למשק, עידוד התחרות במשק המקומי והשאת התועלת אותהב מטרותה

בחינה וניתוח של היצע וביקוש של הגז הטבעי על בסיס תרחישים  ית של ישראל;הכלכלית והמדינ

הכמות המובטחת למשק המקומי; חובת החיבור למשק  מגוונים, לרבות ביקוש בהיבט השעתי;

 חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי. המקומי;

כוללת למשק לעדכן את חובת האספקה ה ץ הצוות המקצועילאחר בחינת נושאים אלה המלי

חובת  עודכנה ,כן. כמו 2042ועד שנת  2018בהתאם לתחזית הביקוש המעודכנת משנת המקומי 

כך ששיעור האספקה המינימאלית יהיה ביחס ישיר לגודל המאגר. בנוסף,  האספקה המינימאלית

להקל את חובת החיבור של על מנת לקדם את פיתוחם של מאגרים קטנים ובינוניים נקבע כי יש 

 ,כמו כן. אגרים למשק המקומי וליצור הסדר מדורג לחובת החיבור בהתאם לגודלו של המאגרהמ

לגז טבעי ויצוא כגון אסדרת מנגנון  הנוגעים לעידוד הביקושנוספים בנושאים עסק הצוות המקצועי 

 4442ועוד. המלצות אלה עוגנו בהחלטת הממשלה  מוצרי המשך מגז טבעי ,לסחר משני בגז טבעי

 שנים.  5אלה ייבחנו גם הן בחלוף המלצות נקבע גם כי  ה, ובמסגרת2019בינואר  6מיום 

התרחשו שינויים משמעותיים  2018מדיניות גז טבעי  ח"דופרסום  בשנים שחלפו מאז ,אולם

משבר האקלים נושא בחינת המדיניות. להקדמת כך שעלה הצורך  בעולםהאנרגיה  יבמשקומהירים 

הכריזו על בעולם רבות  ממשלותודעה הציבורית ובשיח הציבורי, ובתקיבל תנופה משמעותית 

בהן  ,ומרבית מדינות העולם ,שאיפתן לעבור לכלכלה דלת פחמן ועל צעדי מדיניות בנוגע לכך

 הכריזו על שאיפתן לאיפוס פליטות בעוד מספר עשורים.  ,הודוסין וכלכלות ענק כגון 

 2020אוקטובר ב 25-ובישראל הצטרפה גם היא למדינות אשר שואפות למשק אנרגיה דל פחמן, 

קידום אנרגיה מתחדשת " 465, במסגרת החלטת הממשלה שר האנרגיה יעדי את הממשלה אימצה

חשמל הבאופן משמעותי את יעדי הפקת  והעלתה ,"במשק החשמל ותיקון החלטות ממשלה

. הגדלת שיעור החשמל המיוצר 2030ייצור החשמל בשנת סך מ 30%-ל 17%-ממאנרגיה מתחדשת 
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ולפיכך לצמצום הביקוש  להפחתת שיעור החשמל המיוצר מגז טבעיתוביל מאנרגיה מתחדשת 

באותה החלטת ממשלה נקבע כי יש להקדים את בחינת  13ועל כן בסעיף  לגז טבעי,בישראל החזוי 

  את מגבלות היצוא. 2021כבר בשנת הממשלה תבחן  וכיבנושא הגז הטבעי המדיניות 

שב וכונס הכולל את נציגי המשרדים והרשויות שהשתתפו בדיונים בסבבים הקודמים, צוות מקצועי 

הציג משרד  ,המדיניותהבחינה התקופתית של . במסגרת 2020והחל את דיוניו בחודש נובמבר 

ביועצים בין לאומיים, אשר אר בין השנעזר האנרגיה נתונים על אודות משק האנרגיה המקומי, ואף 

על פי הסקירה הבינלאומית, קיימת . רגיהאת המגמות העולמיות במשק האנ לצוות המקצועי הציגו

העתידי לייצור חשמל ושאיפה לצמצום העולמי מקורות האנרגיה בתמהיל לשינוי  בולטתמגמה 

 הטבעי עשורים למכירת הגז 2.5עד  2של  גלובלי קיים "חלון הזדמנויות" מכך כפועל יוצא. פליטות

הכדאיות באופן משמעותי  פוחתת ,תקופה זותום ככל שקרבים לכאשר לייצוא,  מהמאגריםהמופק 

מקבלת התהליך ומכיוון ש ,לאור זאת .של מאגרי גז ואולי אף תעלם כליל פיתוח והפקהש, ופילח

צוא ייהאת מגבלות בעת הזו בחן הצוות המקצועי שב ושנים,  10-רישיון ועד לפיתוח והפקה נמשך כ

 ובהן חובות האספקה, חובת החיבור למשק המקומי, רגולציה, ועוד. גז טבעי של 

  אלה.זה מתוארות המלצות הצוות המקצועי וכן הרקע הרעיוני להמלצות  ח"דוב
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 2021חיפוש פיתוח והפקת גז טבעי בישראל  .2

 חיפושים .2.1

 : 2012חיפושים 

לאחר  , נערכה2012הבחינה הראשונה של מדיניות הממשלה שסוכמה בדו"ח מדיניות גז טבעי 

באותן שנים המשק הישראלי "תמר" ו"לוויתן".  -התגליות הגדולות בשטח הימי של ישראלמציאת 

ביקוש רב לרישיונות חיפוש בשטח הימי של ישראל. חווה פעילות חיפוש והפקה משמעותית והיה 

היצע הגז בקביעת המדיניות יש להתייחס הן לניהול כי  2012משכך, הומלץ בדו"ח מדיניות גז טבעי 

 ח מדיניות"כתיבת דובמועד והתגליות העתידי.  קידוחיםפוטנציאל הל וכן משדות שהתגלו,הטבעי 

 36-ו המאפשרות פיתוח והפקה של גז טבעי חזקות 4היו בשטח הימי של ישראל , 2012 גז טבעי

כי מנתונים שהוגשו לממונה על ענייני  2012בדו"ח מדיניות גז טבעי כמו כן הוזכר  .ישיונות חיפושר

מציג את מפת  1איור שדות פוטנציאליים נוספים ברישיונות השונים.  15הנפט עולה כי קיימים 

 :2012הזכויות בשנת 

 2012מפת זכויות הנפט  1איור 

 

 

 :2012-2018חיפושים 

סגר שר האנרגיה והמים דאז, ד"ר עוזי לנדאו, את השטח הימי לקבלת רישיונות  17.6.2012-ב

על ידי שר האנרגיה, ד"ר יובל שנים,  4-רק בחלוף כ לקבלת רישיונות והשטח הימי נפתח ,חדשים

התחרותי הראשון לקבלת רישיונות חיפוש בשטח הימי. הליך נפתח ה 15.11.2016-ב.שטייניץ

מהם לחברת אנרג'יאן היוונית, ורישיון אחד  5 -רישיונות חדשים 6במסגרת הליך זה הוענקו 
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שיונות מתוך אלה שהוענקו יר 2)מאז הוחזרו למדינה  לקונסורציום חברות ממשלתיות הודיות

 . בהליך הראשון(

 6חזקות ) 10בשטח הימי של ישראל  יםקיימהיו , 2018טבעי  בעת מועד עריכת דו"ח מדיניות גז

שדות פוטנציאליים  15רישיונות בלבד. מתוך  8-(, ו2012הרישיונות בשנת  36מתוכן נכללו במניין 

שדות בלבד )שדה  שני, נקדחו והוכרו תגליות חדשות רק ב2012מדיניות גז טבעי ח "שהוזכרו בדו

לפני  נתגלוניתנו בגין תגליות ש 2012קות שניתנו החל משנת שאר החז ."כריש" ושדה "שמשון"(

 .2012שנת 

 2018מפת זכויות דצמבר  2איור 

 

 

 2021 יוני חיפושים

מתוכן נכללו  6חזקות ) 10ישראל  ( קיימים בשטח הימי של2021מאי זה ) ח"דו נכון למועד כתיבת

רשיונות ניתנו  4רשיונות חיפוש. מתוך הרשיונות הקיימים  16 -ו(, 2012הרישיונות בשנת  36במניין 

, 2019רישיונות ניתנו בהליך התחרותי השני שהסתיים במהלך שנת  12-בהליך התחרותי הראשון, ו

 4-בו , ושותפות רציו,Cairn ,Pharos הכולל את החברותרשיונות מחזיק קונסורציום  8-כאשר ב

 הכולל את חברת אנרג'יאן ושותפות הזדמנות ישראלית. רשיונות מחזיק קונסורציום 

 :2021מאי מציג את מפת הזכויות נכון לחודש  3איור 

Lease 

License 

Open Blocks 
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 2021מפת זכויות הנפט  3איור 

 

 

 להענקת רשיונות בשטח הימי: תחרותיים הליכים

על ידי משרד האנרגיה מנוהלת חלוקת הרשיונות לחיפוש בשטח הימי  2016החל משנת  ,כאמור

לקבלת הצעות, ם מפורסמים מקבצים של בלוקים מסגרתבשיטה של הליכים תחרותיים ב

והמציעים מתמודדים על הזכייה במקבץ הבלוקים. תנאי הסף להשתתפות בהליכים קבועים 

מתבסס מוקד התחרות ו ,2016-חיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"זתקנות הנפט )עקרונות פעולה לב

 על תכנית העבודה המוצעת לפעילות חיפושים בשטח המוצע.  ובעיקר

חברות  15-כהליכים תחרותיים, במסגרתם רכשו את חבילת המידע  שלושהעד היום התקיימו 

  1שונות.

עם זאת, מרבית החברות שהביעו עניין בהליכים התחרותיים היו חברות קטנות או בינוניות, 

מהליכי הפקת הלקחים מההליכים התחרותיים  עולה ומרביתן היו חברות שכבר פעילות בישראל. 

וזאת על אף לפעול בישראל, כי קיים קושי לא מבוטל למשוך חברות גדולות ובייחוד "מייג'ורס" 

השאיפה למשוך חברות אלה לפעילות בישראל בשל  הוצגה 2012 גז טבעי מדיניות ח"דובכבר ש

 Chevronמצב זה השתנה מעט עם כניסתה של חברת . הגבוהות יכולותיהן המקצועיות והכלכליות

Corporation  לפעילות בישראל לאחר שרכשה את חברתNoble Energy Inc.יות ו, בעלת זכ

 ויתן".ומפעילה בחזקות "תמר" ו"לו

                                                 
 היתה תנאי להשתתפות בהליכים התחרותיים.  50,000$רכישת חבילת המידע, בעלות של  1
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שהחלה לעודד  ,מזרח הים התיכון מעלה תמונה שונה מעט. קפריסין על הנעשה באזורמבט עם זאת, 

שלושה הליכים תחרותיים  2013פעילות חיפושי נפט וגז בשלב מאוחר יחסית, פרסמה מאז שנת 

כאשר בכל אחד מההליכים פורסמו מספר בלוקים בודדים בעלי שטח גדול יחסית.  ,לקבלת רשיונות

חזיקות ברשיונות פעילים בשטח מוהן  ,בהליכים אלו השתתפו מספר חברות גדולות "מייג'ורס"

 (ENI ,Total ,Shell, ExxonMobil)של קפריסין הימי 

פעילות עשרות  ,תי והן בשטח הימיהן בשטח היבש ,לה היסטוריה ענפה של חיפושי נפט וגז ,במצרים

רבות של חברות ובהן "מייג'ורס" רבות, ואף בהליכים התחרותיים האחרונים שהתקיימו בשטח 

 ועוד.  Chevron ,ExxonMobil ,,BP ENIהימי הוענקו רשיונות חיפוש לחברות "מייג'ורס" כגון 

 

  2021, 2018, 2012 בשנים קידוחיםהמצב 

י חיפוש בלבד, קידוח 2 בשטח הימי של ישראל נקדחוזה,  ח"דו למועד כתיבתועד  2013מאז שנת 

 ,2008שנת בהחל אשר י החיפוש קידוחוזאת לאחר גידול משמעותי במספר , 2013שניהם בשנת 

 . (קידוחים 7) 2012הגיע לשיא בשנת ו

חיפוש  רישיונותמספר הוחזרו לממונה על ענייני הנפט  2018-2013יתרה מכך, במהלך השנים 

, אשר בוצעו בשטחם סקרים סיסמיים, ונכללו בשטחם שדות 2013-2009שהוענקו בין השנים 

 חיפוש.  יקידוחבהם  ומבלי שבוצע , וזאתפוטנציאליים

החלטת הממשלה . לאחר 2019קידוח החיפוש האחרון שבוצע בשטח הימי של ישראל נערך בשנת 

נוסף בשטח חיפוש  קידוחבה נקבעו הקלות ברגולציה לגבי מאגרים קטנים ובינוניים, נקדח  4442

ולגבי מספר  2נוספים של גז טבעי, BCMעשרות בו חזקת כריש לעבר מאגר "כריש צפון" והתגלו 

 שלא יצאו בסופו של דבר לפועל.  קידוחפרוספקטים אחרים תוכננו קמפיינים של 

כגון  הים התיכוןת זאת, בשנים האחרונות נקדחו קידוחי חיפוש במדינות אחרות במזרח לעומ

התגלו במים הכלכליים  2015. בשנת קפריסין ומצרים, ואף התגלו תגליות משמעותיות של גז טבעי

שמכיל  Atollשדה ו גז טבעי BCM 850-על פי הערכות כשמכיל  Zohrשדה של מצרים שני שדות גז: 

  Bashrushהתגלו שני שדות נוספים במצרים, שדה  2020. בשנת גז טבעי BCM 42-כות כעל פי הער

. בין החברות שחיפשו BCM 110-שמכילים שניהם יחד בהערכה ראשונית כ Great Noorosושדה 

 .Eni, BP, Totalומצאו שדות אלו נמצאות חברות גדולות כגון 

שהתגלה במים הכלכליים של קפריסין  Calypsoשדה  .ןבקפריסיתגליות משמעותיות התגלו גם 

, Glaucus (2019 ושדה ,של גז טבעי BCM 230-170-מכיל, לפי הערכה ראשונית, כ 2018בשנת 

גם במקרה זה מדובר בתגליות שהתגלו על של גז טבעי.  BCM 140-220המכיל בהערכה ראשונית 

 ואקסון מוביל.  Eniידי חברות גדולות כגון 

גז טבעי, של " Hubהים התיכון המזרחי הפכו תוך שנים בודדות את האזור כולו ל"התגליות באגן 

לחיבור  EastMed-ונוצרו שיתופי פעולה בין מדינתיים רבים בתחום הגז הטבעי כגון פרויקט ה

 Eastריסין לאירופה, וכן הקמת פורום הגז של מזרח הים התיכון )שדות הגז הטבעי בישראל וקפ

                                                 
 -(, עם זאת לפי הערכות משרד האנרגיה נמצאים במאגר כD&M 2021ח ")דו MBC 32 -להערכת החברות מדובר בכ 2

13 BCM  .בלבד 
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Mediterranean Gas Forum EMGF- )לעידוד הקשורים שונים בנושאים פעולה בשיתופי העוסק 

  .באזור טבעי גז ויצוא ביקוש

 

 שדות מפותחים .2.2

באמצעות מערכת הפקה  ,היו מחוברים לחוף שני שדות ,2012דו"ח מדיניות גז טבעי  במועד פרסום

-הפיקו שניהם יחד כ " ושדה "נועה" אשרBשדה "מרי  -אשר הפיקו גז טבעי בכמויות זניחותאחת, 

BCM 1 שדה "תמר" היה באותה העת בתהליכי פיתוח, ואילו פיתוחם של שדות אחרים, אף . לשנה

 אלו שהוכרה בהם תגלית, כגון שדה "לוויתן" טרם החל. 

והפיק כ  מחובר למשק המקומיכבר היה שדה "תמר"  ,2018דו"ח מדיניות גז טבעי  במועד פרסום

-10 BCM ,להתחבר למשק  היו צפוייםבתהליכי פיתוח ו היותנין" -וויתן" ו"כרישושדות "ל בשנה

 3:בהתאם לפירוט הבאהמקומי בשנים הקרובות, 

  שדה תמר 

על ידי ישראמקו , נכון למועד פרסום דו"ח זה, שדה תמר נמצא בשטחה של חזקת "תמר" המוחזקת

( ואוורסט 4%(, דור )16.75%תמר פטרוליום ) 4(,22%) קידוחים(, דלק 25%( נובל אנרג'י )%28.75)

ק"מ מערבית לקו החוף הצפוני של ישראל החל להפיק גז טבעי  90-כהמצוי  שדה תמר (.3.5%)

המחוברים לאסדת הטיפול וההפקה  קידוחים 6כולל נכון להיום ו 2013בצורה מסחרית במרץ 

אינץ' כל אחד. באסדת  16בקוטר צינורות  2באמצעות  ,ק"מ מערבית לחופי אשקלון 24-המצויה כ

אינץ'( למתקן הקבלה  10-אינץ' ו 30צינורות ) 2-הטיפול עובר הגז טיפול והפרדה ומשם הוא מוזרם ב

 ( שם עובר הגז טיפול נוסף ומוזרם למערכת ההולכה הארצית. AOTבאשדוד )

ש לגז  BCM 11.5-לספק בתפוקה מקסימאלית כ ,נכון למועד כתיבת דו"ח זה ,שדה תמר מסוגל

בשונה  .למשק הישראלי BCM 70-כ 2020סיפק עד סוף שנת  (. השדהBCF/D 1.1לשנה )טבעי 

המפיק גז טבעי ומחובר למשק  בהם מאגר תמר היה המאגר היחיד 2013-2019מהאספקה בשנים 

 0.25 ועוד, למשק המקומי BCM 8.2סיפק המאגר  , לאחר חיבור מאגר לוויתן,2020, בשנת המקומי

BCM בעיקר בתחילת ההפקה המסחרית  סופקת למשק המקומי תלויהמ. הפחתת הכמות הליצוא

  5.ממאגר לוויתן

  שדה לוויתן 

ק"מ מערבית לקו החוף הצפוני של ישראל. השדה נפרס על פני שני  130-כ נמצאשדה לוויתן 

 I/14חזקת  -רישיונות "רחל" ו"עמית" אשר בגין התגלית אשר נתגלתה בהם הוענקו שתי חזקות

על ידי דלק , "לוויתן צפון" )להלן: חזקת לוויתן(. חזקת לוויתן מוחזקת I/15"לוויתן דרום" וחזקת 

בהתאם לתכנית הפיתוח הנוכחית (. 15%( ושותפות רציו )39.66%ובל אנרג'י )( נ45.34%) קידוחים

 4 -באמצעות הפקה מ(. BCF/D 1.2) של גז טבעי לשנה BCM 12 -כ עדגז א' 1בשלב  מספק השדה

אינץ' כל  18צינורות בקוטר  2 דרךק"מ מערבית לקו החוף,  10מוצבת הלאסדת טיפול  קידוחים

                                                 
  .19 בעמ' כמויות גז טבעי בתגליות מאושרות :1טבלה אלה, ראה להלן לעניין כמויות הגז הטבעי בשדות  3

. בהקשר 2021בדצמבר  17-בחזקת "תמר" עד ל החזקותיה, דלק צריכה למכור את 476להחלטת הממשלה  בהתאם 4
  .נוסףלמכירת חלקה בחזקה לגורם  חתימה על מזכר הבנותזה פרסמה דלק קידוחים הודעה על 

לאספקה ממאגר לוויתן  צרכנים נוספים מעברבשל הקרובות  בשנים רדתלעשויה ק המקומי למשהאספקה מתמר  5
 , אלא אם ייחתמו הסכמי יצוא נוספים.עם תחילת ההפקה הצפויה ממאגר כריש 2022וביתר שאת במהלך שנת 
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בהמשך, בשלב  .אינץ' 32לחוף באמצעות צינור בקוטר הטבעי וזרם הגז , לאחר טיפול, מםומש אחד

של גז טבעי לשנה  BCM 9יוכל השדה לספק ולטפל בעוד נוספים,  קידוחים 4הכולל קדיחה של ב', 1

שדה לוויתן  BCM.6 21אינץ' מהשדה לאסדת הטיפול, וסה"כ  20באמצעות צנרת מתוכננת בקוטר 

והיתר יצוא למצרים ולירדן, למשק המקומי,  BCM 3.5תוכם מ, BCM 7.32 2020הפיק בשנת 

 כאשר הן הכמות למשק המקומי והן הכמות ליצוא צפויות לגדול בשנים הקרובות.

 השדות כריש ותנין 

 2013ק"מ מערבית לקו החוף הצפוני של ישראל, התגלה במהלך שנת  80-כשדה כריש המצוי 

ישראל ק"מ מערבית לקו החוף. חברת אנרג'יאן  120-התגלה שדה "תנין" כ 2012במהלך שנת ו

( אשר תמוקם בקרבת FPSOאסדה צפה )יפותח על ידי  שדהשני המאגרים. הבלימיטד מחזיקה 

אינץ' עד לחיבור לתחנת קליטה ימית  24השדות, ומשם יוזרם הגז באמצעות צינור אחד בקוטר 

, ותחובר למערכת ההולכה הארצית באמצעות (נתג"זנתיבי גז לישראל )חברת אשר תועבר בהמשך ל

 אינץ'.  30צינור בקוטר 

זאת בהתאם גז טבעי לשנה,  BCM 8מערכת ההפקה מתוכננת כך שתאפשר טיפול וחיבור לחוף של 

 קדחה אנרג'יאן למאגר כריש 2019בשנת  7.רה על ידי הממונה על ענייני הנפטלתכנית הפיתוח שאוש

בהתאם לתכנית הפיתוח  8נוספים. BCMצפון המצוי בשטח חזקת "כריש" ומצאה שם עשרות 

כלל הגז הטבעי שיופק . FPSO-ולחברו למאגר כריש צפון שהגישה החברה, הכוונה היא לפתח את 

 צפוי להיות מסופק למשק המקומי.

  2022.9שנת  במהלךלפי לוח הזמנים הנוכחי, ההפקה המסחרית משדה כריש מתוכננת להתחיל 

 

 חזקות נוספות  .2.3

דלית,  -קיימות בשטח הימי חזקות נוספות  ,מלבד החזקות בהן מצויים השדות שפורטו למעלה

ישי המצוי בחלקו הגדול במים הכלכליים של -שמשון, וישי. חזקת ישי היא חלק משדה אפרודיטה

על הסכמים בילטראליים בין ישראל וקפריסין, שהשלמתם  מו"משל  וקפריסין, ועומד במרכז

 . בתיאום בין שתי המדינותעשויה לסלול את הדרך לפיתוחו של השדה 

 

                                                 
ב' תלויה בחתימה על הסכמי יצוא והגדלת 1לטה על מימוש שלב בהתאם לתכנית הפיתוח המאושרת, קבלת הח 6

 הביקוש לגז הטבעי. 
 BCM 8-בהתאם להודעת חברת אנרג'יאן בתכנית הפיתוח המתוקנת, הגדלת יכולת הטיפול של מערכת ההפקה ל 7

 לשנה תלויה במכירות עתידיות של כמויות נוספות של גז טבעי ללקוחות בישראל. 
של גז בר הפקה, אולם להערכת משרד האנרגיה  BCM 33.7 -בהתאם להערכת חברת אנרג'יאן מצויים בכריש צפון כ 8

של גז בר הפקה בלבד. עם זאת, מדובר בהערכות ראשוניות ועם המשך פיתוח המאגר  BCM 13מדובר בכמות של 
 ייתכן ויישתנו ההערכות. 

 COVID-19אולם בשל מגיפת ה  2021נן לרבעון הראשון של שנת מועד תחילת ההפקה המסחרית מחזקת כריש תוכ 9
 נדחה בשנה.
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 עתודות ומשאבים מותנים: 2021הגז הטבעי היצע  .2.4

נכללת גם בחינת השינויים שחלו בהיצע הגז ות הממשלה, יהתקופתית של מדינבמסגרת הבחינה 

  הטבעי.

המרכזי  וההבדל, 2018בשנת אינה שונה מהותית מזו שהיתה  2021ז הטבעי בשנת תמונת היצע הג

חברת וכניסת שחקנים חדשים ומשמעותיים כגון  הוא ברמת הפיתוח של המשאבים הפוטנציאליים

הוא "כריש צפון" שהוסיף  2018 טבעי גז יותמדינ "חדוהחיפוש הבודד שנקדח מאז  קידוח. שברון

אשר  שדות לוויתן וכרישי הערכה בקידוחבנוסף, בתקופה זו נקדחו  BCM.10 13 -עתודות כלסך ה

חינה כדי לאפשר באלה.  שדותתוצאותיהם מחזקות את ההערכות בדבר כמות הגז הטבעי הקיימת ב

 70-משדה תמר, כ 2013החל משנת  האשר הופק טבעי הגז הופחתה כמותהשוואתית בין התקופות, 

BCM . 

 PRMSפירט את אופן סיווג כמויות הגז הטבעי, בהתאם למערכת  2012 טבעי גז יותמדינח דו"

(Petroleum Resources Management System ובהתאם לכך, קבע כי הכמות הגז הטבעי ,)

לפי מערכת  P2, תחושב לפי קטגוריה 442.א להחלטת הממשלה 1המובטחת למשק המקומי בסעיף 

בנוגע לסיווג הכמות המובטחת  442משלה תיקנה את החלטת מ 476. החלטת ממשלה PRMS-ה

הצוות , ועל כן גם בדיוני PRMS-לפי מערכת הבמצטבר  C2-ו P2 -בלבד, ל P2-למשק המקומי מ

 11המיקוד היה בכמויות הגז הטבעי לפי סיווג זה.המקצועי 

שלפנינו מראה את חישוב כמויות הגז הטבעי בשדות בהם הכיר הממונה על ענייני הנפט  1 טבלה

  12כתגלית.

 כמויות גז טבעי בתגליות מאושרות :1טבלה 

 132021סטטוס  2018סטטוס  2012סטטוס  שדה

 BCM 0 כמויות זניחות B BCM 2נעה, ומרי 

 BCM 280 תמר

 

BCM 282  כמות(

ראשונית לפני הפקה 

, 2013שהחלה במרץ 

מתוך כמות זאת 

הופקו במהלך השנים 

 (BCM 40-כ

BCM 307  כמות(

ראשונית לפני הפקה 

, 2013שהחלה במרץ 

מתוך כמות זאת הופקו 

-כ 2020-2013בין השנים 

70 BCM)14 

                                                 
כמות זו הינה בהתאם להערכות משרד האנרגיה. להערכת בעלי הזכויות בחזקת "כריש" גודלו של "כריש צפון עומד  10

 . BCM 33.7על 
גז טבעי שנתגלו וקיימת לגביהן ( של כמויות "best estimate"הינה אומדן אמצעי ) PRMS-של מערכת ה P2קטגוריית  11

( ""best estimateהינה אומדן אמצעי ) PRMS-של מערכת ה C2ציפייה סבירה לפיתוח והפקה )"רזרבות"(. קטגוריית 
של כמויות גז טבעי שנתגלו אולם טרם קיימת לגביהן צפייה סבירה לפיתוח והפקה )"משאבים מותנים"(. לעניין מערכת 

 Societyשנערך ע"י  Petroleum Resources Management System -ה ראו את מסמך הוהמושגים בעניינ PRMS-ה

of Petroleum Engineers (SPE) American Association of Petroleum Geologists (AAPG) World Petroleum 

Council (WPC) Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) :בקישור הבא 
 https://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf  '2וכן עמ 

 .476בדברי ההסבר להחלטת הממשלה 
"מנורמל", ללא הפחתת כמות הגז הטבעי שהופקה מהשדה לצורך ההשוואה, כמות הגז בשדה תמר מוצגת באופן  12

 . 2017-2013במהלך השנים 
 1.1.2021נכון ליום  13
 להערכה הנוכחית מקורו בעיבוד של נתונים נוספים שנערך בין התקופות.  2018השוני בין ההערכה משנת  14

https://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf
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 132021סטטוס  2018סטטוס  2012סטטוס  שדה

מתוך כמות ) BCM 490~ BCM 15500 BCM 16500 לוויתן

זו הופקו במהלך שנת 

 (BCM 7-כ 2020

 BCM 8 BCM 8 BCM 8 דלית

 BCM 32 BCM 39 טרם נקדח כריש

 BCM 13 נקדחטרם  טרם נקדח כריש צפון

 BCM 23 BCM 23 BCM 23 תנין

נקדח אולם טרם  שמשון

 התקבלו הערכות

BCM 5 BCM 5 

 BCM 19 BCM 19 לא נקדח SWתמר 

 200נקדח. הערכה של  ישי

BCM  בשדה

ו. טרם אפרודיטה כול

נקבע מהו החלק 

 שבחזקת ישי

שדה אפרודיטה בשדה משותף לישראל וקפריסין. 

לפי ההערכות השונות.  BCM 126מוערכים סה"כ 

חלק הנמצא עתודות במחלוקת לגבי ה קיימת

לצורך  BCM 3-12בשטח הישראלי )נע בין 

 (BCM 7החישוב נקבע 

סה"כ משאבים 

 מותנים ועתודות

BCM 800 BCM 876 BCM 17921 

 

בין בכמות המשאבים המותנים והעתודות של הגז הטבעי מלמדים שההבדלים  1 הנתונים שבטבלה

. השוני בכמויות בין ותגליות נוספים בתקופה זו קידוחיםבשל מיעוטם של  לא היו גדוליםהתקופות 

, וכן מהבדלים בהערכת 2012לאחר שנת  נתגלו ואושרושנוספות התקופות, נובע בעיקר מתגליות 

 . , בשל השיפור במידע לגביהם2012 שנת לפני במאגרים שהוכרה בהם תגלית הגז הטבעי כמות

שונות מאלו של המדינה.  ,וכן מעריכים בלתי תלויים מטעמם ,ציין כי הערכות החברותעם זאת, יש ל

, בעוד שבהתאם להערכות BCM 500-לשם הדוגמא, במאגר לוויתן מצויים להערכת המדינה כ

. השוני בין ההערכות נובע מתפיסות מקצועיות שונות BCM 620-החברות מצויים במאגר לוויתן כ

רצון של משרד האנרגיה לאמץ גישה שמרנית בחישוב כן מתוך ו ,ודותלגבי אופן חישוב העת

 קידוחיםהמאגר גדל ככל שמתקדמים תהליכי הפיתוח, נקדחים עוד אודות על העתודות. המידע 

ועם הוספת הנתונים ממהלך ההפקה כי במהלך הזמן גבוהה ומתקדמת ההפקה. קיימת סבירות 

 בין הערכות החברות.הפער בין הערכות משרד האנרגיה ויצטמצם 

 

                                                 
של גז  BCM 605יובהר כי על פי הערכות שביצעו בעלי הזכויות בחזקת לוויתן, כמות המשאבים הידועה להם הינה  15

טבעי, אולם כמו לגבי חזקות אחרות, הכמויות המצוינות בטבלה הינן הכמויות הקיימות להערכת גורמי המקצוע 
 במשרד האנרגיה. 

 . 15ראה ה"ש  16
. לשם נוחות ההשוואה נכתבו ההערכות ללא הכמות 2013החל משנת  BCM 77-כאמור, מכמות זו הופקו כ 17

 שהופקה.
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 םמשאבים פרוספקטיביי  .2.5

 2015-2014בין השנים בשטח הימי של ישראל קיימים משאבי גז טבעי נוספים אשר טרם נתגלו. 

עבור משרד האנרגיה סקר כללי לגבי פוטנציאל הגז הטבעי בשטח  Beicip Franlabביצעה חברת 

    מלמדות על פוטנציאל גז טבעי כולל של  2015ח שפורסם בשנת "הימי של ישראל. תוצאות הדו

2,137BCM (GIIP) בנוסף למאגרי הגז הטבעי שכבר נמצאו. כמויות הגז הטבעי המוצגות בסקר ,

בכלל השטח הימי טבעי מבוססות על מודלים גאולוגיים החוזים את האפשרות לגילוי עתידי של גז 

דומות לתוצאות הערכת  Beicip Franlabשנמצאו בדו"ח חברת  של ישראל, ראוי לציין כי הכמויות

מדיניות וצוינו בדו"ח  2010משאבים כוללת לאגן הלבנט שביצע המכון הגיאולוגי האמריקאי משנת 

2012.   

ניתן מקום לחישוב המשאבים הפרוספקטיביים, אותן  2018-ו 2012ות מדיניות גז טבעי ח"דוב

חיפוש ולכן הערכת כמויות  קידוחיסמיים, אולם טרם בוצע בהן מטרות שנערכו לגביהן סקרים ס

 הגז הטבעי בהן נחשבת לבעלת מהימנות נמוכה באופן יחסי. 

מפרטת את המשאבים הפרוספקטיביים בפרוספקטים הקיימים בשטח הימי שטרם נקדחו,  2טבלה 

 18למועד עריכת הדו"חנכון 

 פרוספקטיביים משאבים :2טבלה 

 רישיון העבר שם ( BCM –GIIPכמות גז טבעי ) (BCM – RFכמות גז טבעי )

152 223 
 דניאל מזרח 

23 34 
 דניאל מערב

61 90 
 רועי

65 96 
 אריה

52 77 
 עוז

36 53 
 Dאלון 

43 63 
 יועד

70 103* 
, 12רשיונות אנרג'יאן )

21,23 ,31) 

502 739 
 סה"כ

                                                 
, GIIP (Gas Initially in Place) -הוצגו המשאבים הפרוספקטיביים בשתי צורות 2018-ו 2012ות מדיניות דו"חב 18

 RF (Recovery, ובאמצעות PRMSבהתאם למערכת  Best Estimate-כמויות משאבים פרוספקטיביים המסווגים כ

Factor)  הוצגו המשאבים חות הקודמים"הדוזה לנתוני  דו"ח. על מנת שניתן יהיה להשוות את הנתונים ב0.68של ,
 . ות אלוביים באופן דומה לאופן הצגתם בדו"חהפרוספקטי
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 ועתודות  חיפושים משאבים – הטבעיסיכום בחינת היצע הגז  .2.6

מלמדת כי מצבה של ישראל בכל הנוגע ליתירות  2021בחינת משק הגז הטבעי בישראל נכון לשנת 

לזה שהיה במועד הגיבוש הראשוני של ביחס האספקה והביטחון האנרגטי השתפר באופן משמעותי 

 . 2012 טבעי גז מדיניות"ח דוכפי שעולה מבישראל מדיניות הגז הטבעי 

היה מחובר  2012בתחום היתירות חלה התקדמות משמעותית בשנים האחרונות. בעוד שבשנת 

 2021הרי שבשנת למשק הישראלי מאגר אחד בשלבי פיתוח שטרם החלה בו ההפקה המסחרית, 

מחוברים למשק הישראלי שני מאגרים גדולים באמצעות שתי מערכות הפקה נפרדות ומאגר נוסף 

בנוסף מחוברת ישראל  .2022במהלך שנת במערכת הפקה נפרדת המקומי  עתיד להתחבר למשק

ישראל כיום היא חלק ממערכת צנרת ובכך לשכנותיה ממזרח ומדרום באמצעות צנרת של גז טבעי 

 . אשר אף צפויה להתרחב בשנים הקרובות מזרח תיכונית מלאה

יד להיות בייצור חשמל אלמנט נוסף של ביטחון אנרגטי ויתירות הוא הגידול המשמעותי שעת

 מאנרגיות מתחדשות וכן השיפור המשמעותי ביכולת האגירה לטווח קצר, ובעתיד גם לטווח ארוך. 

, בה התקבלה 2013מאז שנת ניכר כי קיים קושי לעודד חיפוש אחר מאגרים נוספים, ועם זאת, 

חיפוש אחד, בעוד שבמדינות שכנות  קידוח, נקדח בשטח הימי של ישראל 442החלטת ממשלה 

 י חיפוש בשטח מזרח הים התיכון.קידוחנקדחו עשרות 

עיקר תלויה בהיכולת למשוך חברות חדשות להמשיך ולחפש גז טבעי הצוות המקצועי מעריך כי 

 עידוד החיפושים. ב, וכן מאגרים קיימים ופיתוח ,יצוא יצירת שווקים והסרת מגבלותב
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 בעיתחזית ביקוש לגז ט .3

 מבוא -ביקוש לגז טבעי  .3.1

לגבי  ממשלתיתה מדיניותה ביעתהינה נדבך חשוב בק טבעי לגז במשק הצפוי הביקוש היקף הערכת

 ספקים כניסת השדות, פיתוח קצב על ניכרת השפעה הביקוש תחזיתבישראל. ל הטבעי משק הגז

והיתירות האנרגטית.  התחרות ורמת, פיתוח תשתית ההולכה והחלוקה של גז טבעי, לשוק חדשים

קצב הפיתוח, ההיצע והיתירות האנרגטית משפיעים מצדם על הביקוש, דרך אמינות האספקה 

למגזרים חדשים. הטבעי והיכולת של ההיצע להדביק את הביקוש ולאפשר את התרחבות משק הגז 

 תקופותל בין היתר, תאפשר התחזית לאפיין את קיומן של מגבלות ההיצע, כך שניתן יהיה להצביע ע

 נוספים. טבעי בהן המשק יידרש למקורות אספקת גז 

השנים הקרובות  25-כללו תחזית ביקוש ל 2018גז טבעי  מדיניות ח"דוו 2012מדיניות גז טבעי  ח"דו 

במשרד האנרגיה  הוכנה תחזית ביקוש לגז טבעי על ידי רשות הגז הטבעיובהתאם למגמה זו 

תחזית ביקוש לגז טבעי במשק הישראלי התמקדה באמידת  .2045ועד  2021לתקופה שבין השנים 

תעשייה התחבורה וה 19הביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל )בשיתוף רשות החשמל(, התעשייה,

 פטרוכימית. ה

 , בין היתרבשל המורכבות ואי הוודאות בפרמטרים השונים הקובעים את תחזית הביקוש לגז טבעי

טרתם לתת תמונה רחבה יותר להשפעה של פרמטרים תרחישים שמ עשרהבמשק החשמל, נבדקו 

שונים על תחזית הביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל, שכן סקטור החשמל הוא בעל ההשפעה 

ייצור  שיעורהמשמעותית ביותר על הביקוש לגז טבעי, והוא צפוי להישאר משמעותי עם עליית 

 .והעליה הצפויה בביקוש לחשמל החשמל מגז טבעי

החלטות  בתחזית זו נובע מעדכונים בסקטור החשמל ומהטמעת השפעותיהן שלעיקר השינוי 

בפחם והגדלת השימוש  בנוגע להפחתת ומדיניות משרד האנרגיהשר האנרגיה החלטות , ממשלה

תוך כדי התייעצות עם עדכון התחזית בסקטור החשמל בוצע  יעד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.

חברת ניהול והאנרגיה ובהם רשות החשמל, חברת החשמל מספר גורמים רלוונטיים במשק 

 המערכת.

 

 2013-2020צריכת גז טבעי בשנים  .3.2

בחודשים . באופן כרונולוגי משדה תמרברובה יתה יצריכת הגז הטבעי ה 2019-ו 2013בין השנים 

ההפקה החלה  2013והחל מסוף חודש מרץ  Bהאספקה הייתה משדה מרי  2013הראשונים לשנת 

החלה  2019סוף שנת . ב2020שהיווה מקור אספקה עיקרי ורציף עד שנת  ,תמרמשדה  המסחרית

הן למשק  BCM 7.24-כ 2020בשנת  סיפקכאמור אשר  הפקה מסחרית ורציפה גם ממאגר לוויתן

וסיפק יתירות חשובה למשק לאורך  2013שהוקם בתחילת שנת הימי  . המקשרהמקומי והן לייצוא

 ,חשוב למאגרים תמר ולוויתן בעת מחסור ובעת הכרזה על שעת חירוםכגיבוי השנים ממשיך לשמש 

  כריש. –וזאת עד לחיבור הצפוי של מאגר תנין 

                                                 
 חזית ביקוש לגז טבעי ברשת החלוקהכולל ת 19
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, BCM 76.6-כ הייתה 2020-2013בשנים המקומי כמות הגז הטבעי הכוללת שנצרכה במשק ך ס

 3.3%-ה בכ, כמות גבוהBCM 33.8-בלבד נצרכה במשק המקומי כמות של כ 2018-2020בשנים 

רוב הכמות  .2018ח מדיניות גז טבעי "שבדו 6בלבד מהכמות שנחזתה לתקופה זו במסגרת תרחיש 

, מקורו כאמור במאגר תמר. בנוסף, כמויות BCM 69-, כ2013-2019שסופקה למשק בין השנים 

מעטות במהלך השנים סופקו ממאגר ים תטיס, כמו גם גז טבעי נוזלי מיובא אשר סופק דרך המקשר 

 הימי. 

 

 תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל: .3.3

סעיף זה יציג את הנחות המוצא אשר שימשו להכנת תרחישי הביקוש לחשמל בכלל, ולהכנת 

 על ידי הצוות המקצועי כנקודת איזון בין התרחישים בפרט. התרחיש הנבחר

 תחזית ייצור חשמל וקביעת קצב גידול בביקוש חשמל .3.3.1

ביחס  2030עד לשנת  17%קבעה יעד התייעלות אנרגטית של  20.9.2015מיום  542החלטת הממשלה 

גידול בביקוש  זהלצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי תרחיש עסקים כרגיל. משמעות יעד 

הלאומית להתייעלות באנרגיה עם זאת, במסגרת לתכנית  לשנה בלבד. 1.7%לחשמל בקצב של 

נבחנה השפעת . 2030עודכן יעד צריכת החשמל בשנת  16.11.202020שפרסם משרד האנרגיה ביום 

היעד של התייעלות אנרגטית על אחוז הגידול הממוצע השנתי לייצור חשמל. לצורך כך, רשות 

להניח  שמל התייעצה עם הגורמים המובילים במשרד האנרגיה ויחד עם רשות הגז הטבעי הוחלטהח

כלומר, אחוז גידול אשר בשנה,  2.13%-של כלצורך יצירת תחזית הביקוש קצב גידול בייצור חשמל 

. חישוב קצב באנרגיה בהתאם לתכניתמשקלל את צפי הגידול בייצור חשמל עם יעדי ההתייעלות 

אשר נבחנה באופן  הרכב החשמלי על היקף ייצור החשמלרכיב השפעת  ה אינו כולל אתגידול ז

  21.נפרד

 

 סדר העמסת יחידות לייצור חשמל .3.3.2

 גז מדיניות ח"שבדואופן העמסת יחידות לייצור חשמל בתחזית זו נותר זהה לזה שהונח בתחזית 

לצורך אמידת הביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל בוצעה בחינה של אופן . כלומר, 2018 טבעי

תחזוקה התקופות את התפעול וההעמסה של יחידות המייצרות חשמל. התחזית לוקחת בחשבון 

וכן ייצור לצורך עמידה בהחלטות ממשלה; הייצור; מגבלות הפעלה מינימלית; הגבלת השל יחידות 

. הנחות בדבר סדר העמסת משרד האנרגיהומדיניות לה ממשהחלטות גורמים אחרים הנגזרים מ

יחידות ייצור חשמל, ונתונים לגבי הספק מותקן של יחידות ייצור, נצילות, אחוז הפעלה מינימלית, 

, תקופות תחזוקה של יחידות פחמיות, הסתברות לתקלות וכדומה 22רזרבהה יחסשמירה על 

בוצעה תחזית לקצב כניסתם של יחידות ייצור  ,. בנוסףנותרו ללא שינויו התקבלו ממנהל המערכת

 הרזרבה הנדרש במשק.  יחסישמר יחשמל עתידיות כך ש

                                                 
20  2030https://www.gov.il/he/departments/news/energy_ 
עיקר הפער ביחס לתחזיות האחרות נובע משוני בהערכות בעניין עמידה ביעדי הממשלה בעניין ההתייעלות  21

 האנרגטית וייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. 
 מייצור החשמל השעתי המקסימלי באותה שנה. 119%שמירה על רמת הספק מותקן של לפחות  22

https://www.gov.il/he/departments/news/energy_2030
https://www.gov.il/he/departments/news/energy_2030
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 האנרגיה מדיניות משרדוהאנרגיה החלטות ממשלה, החלטות שר  .3.3.3

אמידת הביקוש לגז טבעי נבנתה על בסיס מספר החלטות ממשלה, החלטות שר האנרגיה ומדיניות 

 ים כפי שיפורטו בסעיף זה. משרד האנרגיה במגזרי הביקוש השונ

 מדיניות שימוש בפחם

 בהחלטת עוגנהעודכנה מדיניות משרד האנרגיה לעניין היחידות הפחמיות ו 20.11.2019 בתאריך

ויחידות  רבין באורות 6 -ו 5הפחמיות  יחידותה זו, מדיניות לפי. 25.10.2020מיום  465 ממשלה

להחלטת  מתווספת זו החלטה. 2026 לשנת עד טבעי בגז שימושיוסבו ל רוטנברגב 1-4פחמיות 

 2022במהלך שנת  4-1בדבר סגירת תחנות הפחמיות אורות רבין  29.7.2018מיום  4080הממשלה 

לחלוטין. תחזית  יופסק החשמל ייצור במקטע בפחם הצפי הוא שהשימוש 2025שנת סוף כך שעד 

שימוש בפחם כאמור. בכל לגבי הביקוש לגז טבעי בסקטור החשמל מבטאת את שינוי המדיניות 

 1-4בדבר סגירת היחידות הפחמיות שר האנרגיה התרחישים שנבחנו הובאה לידי ביטוי מדיניות 

 באורות רבין והסבת כל היחידות הפחמיות הנותרות.

 ייצור חשמל ממקורות מתחדשים:

"הגדלת יעדי ייצור חשמל באנרגיות  עקרונות במסמך המשרדמדיניות  עודכנה 29.7.2020ביום 

 יעד נקבע, זו מדיניות לפי. 2020באוקטובר  465" ועוגנה בהחלטת ממשלה 2030המתחדשות לשנת 

 ה. החלט2025בשנת  20%, ויעד ביניים של 2030 שנתב 30% לש מתחדשים ממקורות החשמל ייצור

קבעה יעד לייצור חשמל מאנרגיה  אשר 20.9.2015מיום  542ממשלה  החלטת את מעדכנת זו

. 2025בשנת  13% של ביניים יעד, ו2030לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  17%מתחדשת של 

-בעת ביצוע תחזיות ביקוש לגז טבעי נלקח בחשבון עדכון יעד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים ל

בהיקפים גבוהים אף ם וכן נבחנו השפעתם של היקפי ייצור ממקורות מתחדשי 2030עד לשנת  30%

 יותר. 

 :באנרגיההתייעלות 

 17%בהיקף של לפחות  באנרגיהקבעה יעד למשק החשמל של התייעלות  542החלטת הממשלה 

כאמור, . 2030"עסקים כרגיל" עד שנת -ה תרחיש ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה השנה לפי

בעת גיבוש  23.שפרסם משרד האנרגיהיעד זה עודכן במסגרת התכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה 

תרחישי ביקוש נלקחו בחשבון מספר תרחישים המביאים לידי ביטוי רמות שונות של מימוש היעד 

 .היעד בהתאם לתכנית הלאומית המעודכנתמימוש בהחלטת הממשלה וכן שנקבע 

 רכב חשמלי

חדירת רכב לחדירת הרכב החשמלי צופה  "עסקים כרגיל"תרחיש הבהתאם לבחינה שבוצעה, 

 . תחילת העשור הבאאלף כלי רכב חשמליים ב 500חשמלי בהיקף של 

משרד האנרגיה פרסם יעדים אשר כוללים הרחבה  2030במסמך יעדי משק האנרגיה לשנת 

משמעותית של היקף חדירתם של כלי רכב חשמליים למשק. על פי מסמך זה מוצע כי החל משנת 

ים בבנזין ובסולר )תחת החרגות מסוימות האמורות תיאסר מכירתם של כלי רכב המונע 2030

                                                 
להערכת בנק ישראל, עמידה ביעדי ההתייעלות באופן זה עשויה להיות תלויה בביצוע צעדי מדיניות משמעותיים כגון  23

 ייקור מחיר החשמל.
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במסמך(. עיגונה של מדיניות זו ויישומה הינו בעל השלכות על שוק הרכב החשמלי, כפי שבא לידי 

ביטוי בתרחישי הביקוש. בהתאם לכך נכלל במסגרת הניתוח תרחיש ביקוש על פיו ינועו בכבישי 

 העשור הבא.מיליון כלי רכב חשמליים בתחילת  1.5-ישראל כ

 

 ורכבת חשמלית חשמלי תוספת חשמל בגין הוספת רכב .3.3.4

 רכב חשמלי:

ב כלי הרכחשמלי לתחזית ייצור החשמל לקחה בחשבון את כמות הרכב החישוב התרומה של 

 יכלבממוצע לכל החזויה החשמליים הצפויה בכל שנה, וכמות זו הוכפלה בכמות צריכת החשמל 

 .CNGזה אוטובוסים אשר יונעו באמצעות חשמל חלף  כמו כן התווספו לחישוברכב בשנה. 

ההתפלגות השעתית לביקוש לחשמל אינה אחידה, ולכן בוצעה תחזית ביקוש שעתית לפי ההתפלגות 

 השעתית החזויה לרכב החשמלי.

 

 :24רכבת חשמלית

ההתפלגות השעתית לביקוש לחשמל  נאמדה כמות הביקוש החשמל השנתית לרכבת החשמלית.

אינה אחידה, ולכן בוצעה תחזית ביקוש שעתית לפי משטר העבודה של לרכבת החשמלית אף היא 

 רכבת חשמלית.

 

 ייצור חשמל בתעשייה .3.3.5

בבניית  25.בשנים האחרונות התפתח ייצור חשמל במפעלי התעשייה המיוצר ונצרך על ידי אותו מפעל

 ובהן ,ות חשמל בגז טבעיכל היחידות המייצר נכללותחזית הביקוש לגז טבעי במשק החשמל 

מפעלים בעלי תחנות לייצור חשמל בקוגנרציה. חלק מייצור החשמל למפעלים בעלי תחנות לייצור 

חשמל בקוגנרציה משמש לצריכה עצמית של המפעל, וכמות זו מחליפה דלקים אחרים ששימשו 

מתחזית הביקוש  . לכן הוחלט לכלול כמות זו כחלק)יצירת קיטור וחום( קודם לכן בתהליך הייצור

לגז טבעי בסקטור תעשייה. לצורך מניעת כפילות נוטרלה כמות זו מתחזית הביקוש לגז טבעי 

 בסקטור החשמל.

 

 תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור התעשייה .3.4

 כללי .3.4.1

התעשייה לשתי קבוצות. הקבוצה מפעלי תחזית ביקוש לגז טבעי בתעשייה נעשתה תוך חלוקת 

באופן ישיר למערכת הולכת , או עתידים להתחבר, ייה המחובריםהראשונה כוללת מפעלים בתעש

 , או עתידים להתחבר,הארצית, והקבוצה השנייה כוללת את מפעלי תעשייה המחובריםהטבעי הגז 

 לרשת החלוקה. מיון זה נעשה בשל השוני באופי הפעילות של המפעלים. 

                                                 
 התחשיב נעשה עבור רכב חשמלי  24
ייצור החשמל משמש לצריכה עצמית ומחליף דלקים אחרים ששימשו לתהליך יצרני חשמל פרטיים שחלק מ 25

 הייצור.
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צריכה גדולות יותר, ומבנה הצריכה מפעלי תעשייה המחוברים לרשת ההולכה מאופיינים בכמויות 

( לצד הייצור במפעל. בגלל קוגנרציהשלהם שונה. בנוסף, חלק ממפעלים אלה משלבים ייצור חשמל )

המספר הקטן יחסית של מפעלי תעשייה גדולים בתחזית הביקוש לגז טבעי, הצריכה הצפויה של 

מים שנעשו, תכניות עתידיות ואופי צרכנים בקטגוריה זו נבחנה באופן פרטני לגבי כל מפעל לפי הסכ

 הצריכה שלהם.

בשונה ממערכת ההולכה, לרשת החלוקה מחוברים מספר גדול של מפעלי תעשייה, בפריסה ארצית 

ה בשיתוף עם חברות החלוקה רכרחבה אשר הינם בעלי צריכה קטנה יותר. לכן, התחזית נע

ם. התחזית נבנתה לפי צפי חיבור מיקום הצרכניבהתאם לשאחראיות לחלוקת הגז הטבעי למפעלים 

  26.המפעלים ומועד תחילת הצריכה שלהם

ח מדיניות גז טבעי "בדונותרה ללא שינוי ביחס לתחזית שהוצגה בתעשייה אופן ביצוע התחזית 

2018. 

 

 תחזית ביקוש לגז טבעי בסקטור התחבורה .3.4.2

 מניח שבוצעה על ידי רשות הגז הטבעי תחזית הביקוש לגז טבעי בסקטור התחבורהאופן ביצוע 

התערבות פעילה של הממשלה לעידוד מעבר של חלק נכבד מציי הרכב בישראל לפעולה על בסיס גז 

לעניין הפסקת  2030האנרגיה לשנת  יעדי(. התחזית מסתמכת על CNGהטבעי )רכב חשמלי או 

 . 27סולרייבוא רכבי בנזין ו

מניחה שינויים רבים בתחום זה במהלך התקופה שנבחנה. היקפי , והתחזית הינה לתקופה ארוכה

בעוד כשני מיליון כלי תחבורה מסוגים שונים בישראל  5הביקוש המתוארים מתייחסים לכמעט 

הדבר מחייב שינויים משמעותיים בהיקף ו, בהתאם לאומדני משרד התחבורה, עשורים מהיום

פי של מוקדי התעסוקה, ועוד מספר רב של גורמים הכבישים, בייעול מערך התחבורה, פיזור גיאוגר

 הנדרשים לצורך יצירת התאמה למציאות שונה בתכלית בתחום זה. 

קיימת אי ודאות גבוהה בנוגע לתחזית ביקושים לגז טבעי בסקטור התחבורה בשל ריבוי פרמטרים 

, מאפייני  CNGבתחזית לדוגמה: קצב חדירת רכבים חשמליים ורכבי  משמעותיהמהווים פקטור 

התחזית  הטכנולוגיה שתשמש בעתיד להנעת רכבים ויעילותה, רגולציה עתידית ופריסת תשתיות.

פרטיים, משאיות, אוטובוסים ציבוריים,  כלי רכברכב למספר קטגוריות: כלי מחלקת את סוגי 

אוטובוסים פרטיים וזעירים, מוניות ורכבות חשמליות, והתחזית להיקף השימוש בגז טבעי 

 הרכב כליכי כל ה בתחזית היאהנחה  אמה באופן פרטני לכל אחת מהקטגוריות בנפרד.הות

 ,CNGטון ומשאיות כבדות יהיו מונעי  3.5רכב מסחריים עד  כליהפרטיים יהיו חשמליים, 

( ואילו האוטובוסים CNGהאוטובוסים הפרטיים יהיו משולבים )חלקם יונעו בחשמלי וחלקם יהיו 

 .יהיו חשמלייםהציבוריים והמוניות 

 גז טבעי מוצרי המשך של  .3.4.3

                                                 
 .החלוקה רשת צרכניהתחזית נבנתה בהתאם לנתונים הקיימים ביחס ל 26
החלטה זו מגיעה בהמשך להחלטות דומות שקיבלו מספר מדינות אירופאיות כגון נורבגיה, בריטניה, צרפת, הולנד,  27

 ועוד. 
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מוצר המשך מגז טבעי תחזית להקמת מפעל לייצור  מניחהתחזית ביקוש לגז טבעי כחומר גלם 

. תחזית הביקוש בקטגוריה מקומיתלצריכה מיועד בישראל, המוצר הסופי יכול להיות מיוצא או 

. לפי התחזית 2033וגידול בקצב הייצור עד שנת  2022בשנת  של מוצר ההמשךזו מניחה תחילת ייצור 

 0.7-לשנה ומגיעה לכ BCM 0.1 -מתחילה ממוצרי המשך כמות הגז הטבעי הנצרכת לצורך ייצור 

BCM 2033בשנת  לשנה . 

 

 הצגת תרחישי ביקוש .3.4.4

לאור המורכבות בבניית התחזית ואי הוודאות הקיימת בפרמטרים ובהנחות המפורטות כאמור, 

 תרחישי ביקוש שונים. עשרהל בסיסן בנויה התחזית, הוצגו בפני הצוות המקצועי במסמך זה שע

תרחישי הביקוש לגז טבעי במשק החשמל כפי  10 -ב להלן מסכמת את הפרמטרים השונים 3טבלה 

 2018 טבעי גז מדיניות ח"דושהורצו ונותחו בהשוואה לשני התרחישים הנבחרים במסגרת 

                   

 תרחישי ביקוש במשק החשמל: 3טבלה 

 תרחיש 1 2 3 4 5 6 7 8

אחוז גידול ממוצע  2.8% 2.8% 1.7% 1.7% 2.8% 2.8% 2.13% 2.13%
 שנתי

קצב חדירה רכב  גבוה נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך נמוך גבוה
 חשמלי

עד  30%עולה בהדרגה ל 
 30%ונותר  2030

מתמהיל הייצור עד סוף 
 התחזית

קצב 
 -מגיע לה

35% 
בשנת 
2040 

-מגיע להקצב מוגבר 
 2040בשנת  43%

ונותר  2030עד  30%עולה בהדרגה ל 
מתמהיל הייצור עד סוף  30%

 התחזית

יצור חשמל 
מאנרגיות 
 מתחדשות

 יחידות פחמיות באורות רבין והסבת יתר היחידות הפחמיות לגז טבעי 1-4סגירת יחידות 

 

 סיכום תוצאות תחזית הביקוש .3.4.5

תרחישי הביקוש לגז טבעי  עשרתם מציגה את סיכו שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.4טבלה 

 :2045-2021במשק הישראלי בין השנים 

 סיכום תרחישי הביקוש לגז טבעי במשק הישראלי: 4טבלה                  

 

 

 

 

 

 תרחיש 1 2 3 4 5 6 6 8

482 461 495 471 405 429 508 531 
סה"כ ביקוש 

 BCM-מקומי ב
(2021-2045) 

149 148 156 156 142 142 156 157 
סה"כ ביקוש 

 BCM-מקומי ב
(2021-2030) 

333 313 339 315 263 287 352 374 
סה"כ ביקוש 

 BCM-מקומי ב
(2031-2045) 
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 הצוות המקצועי שהוצגו בפני הצוות המקצועי, בחר העדכניים התרחישים עשרתלאחר בחינת 

 של היחידות הפחמיות סגירהמניח הנבחר  בין התרחישים, התרחיש כנקודת איזון 8בתרחיש מספר 

 2032מיליון רכבים חשמליים עד לשנת  1.5חדירת  ;2025בשנת בהדרגה  והסבתן לשימוש בגז טבעי

נורמטיבי  גידול . בנוסף, התרחיש מניח2030איסור על מכירת רכבי בנזין וסולר משנת כתוצאה מ

 באנרגיהבתחום התייעלות  המוצע יעדב בהתאם לעמידה הקרובים בעשורים לחשמל הביקוש של

 ממוצע בשנה(, גידול 2.13% -מאנרגיות מתחדשות )כחשמל ייצור עמידה ביעדי הממשלה בתחום ו

בתחבורה  בשנה לאחר הסבת מפעלי תעשייה לגז טבעי בעשור הקרוב( וביקוש 1.5% -)כ בתעשייה

מוצרי המשך  מפעל של הקמה לוקח בחשבון כן, התרחיש בהתאם לתוכניות עידוד ממשלתיות. כמו

הנבחר הינו תרחיש ביניים המניח עמידה ביעדי  התרחיש. מתנולאמוניה או של גז טבעי, כגון 

 הממשלה העדכניים ומשקף איזון בין ההנחות השונות לגבי הביקוש החזוי לגז טבעי. 

 :8מציגים את תחזית הביקוש לגז טבעי בהתאם לתרחיש  5וטבלה  4 איור

 8תרחיש  -( BCM -תחזית ביקוש לגז טבעי )ב :4איור         

 

 8( לפי תרחיש BCM -תחזית ביקוש לגז טבעי )ב:  5טבלה 

 שנה 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2021-2045

 חשמל 9.3 12.7 12.5 14.0 15.7 17.5 341.8

 תעשייה 2.5 2.7 3.0 3.2 3.4 3.7 77.1

 CNG -תחבורה ב  0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.3 11.1

 תעשייה פטרוכימית 0.0 0.1 0.6 0.7 0.7 0.7 12.6

 רכב חשמלי 0.1 0.2 0.6 1.8 2.7 4.2 39.6

 סה"כ ביקוש מקומי 11.9 15.7 16.9 20.1 23.3 27.5 482.3

 

 

11.9 12.0 13.2 14.5 15.7 15.8 16.0 16.2 16.5 16.9 17.6 18.2 18.8 19.5 20.1 20.8 21.5 22.2 22.8 23.3 24.1 24.8 25.7 26.5 27.5

0

5
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15

20

25

30

תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור  2.13%אחוז גידול ממוצע שנתי 

החשמל ואחוז חדירה גבוה של רכב חשמלי  
BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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  סיכום והמלצות פרק תחזית הביקוש לגז טבעי .3.5

  76.5-הסתכמה בכ 2020-2013משק המקומי בין השנים בצריכת הגז הטבעי BCM בשנים .

בלבד מהתחזית  3%-, כמות הגבוהה בBCM 33.8-לבדן צריכה זו עמדה על כ 2018-2020

 .2018ח מדיניות גז טבעי "דוב (6תרחיש התרחיש הנבחר )במסגרת שהונחה 

  שנים הקרובות )עד שנת  25-לעתידיים  תרחישי ביקוש מגווןבפני הצוות המקצועי הוצגו

של הממוצע בדבר קצב הגידול  מהנחות שונות שהונחו(. השוני בין תרחישים אלו נובע 2045

, לאור עמידה ביעדים שקבעה באנרגיההתייעלות  אופן המימוש של יעדיצריכת החשמל, 

לשימוש באנרגיות מתחדשות, וקצב חדירת הרכב  קצב המעברהממשלה בנושא זה, 

לבקשת הצוות המקצועי הוצגו תרחישים אלו הן באופן של סכימת הביקוש החשמלי. 

 2021השנתי לכל התקופה, והן בחלוקה של תקופת התחזית לשתי תקופות, האחת בין שנת 

 . 2045ועד שנת  2031והשנייה משנת  2030-ל

  עמידה ביעדי המדיניות של הוא תרחיש המניח , 8תרחיש המקצועי, התרחיש שבחר הצוות

באורות רבין והסבת יתר  1-4הפחתת השימוש בפחם, קרי סגירת היחידות הפחמיות 

המוצע ביעד וכן עמידה  2025היחידות הפחמיות באופן שיופסק השימוש בפחם בשנת 

מתחדשות מסך אנרגיות  30% , עמידה ביעד ממשלה של2030עד  באנרגיההתייעלות  בנושא

מיליון רכבים  1.5, וקצב מהיר של חדירת הרכב החשמלי )2030צריכת החשמל עד שנת 

שנים  25 -ב BCM 482-כמסתכם ב. לפי תרחיש זה סה"כ הביקוש (2030חשמליים עד שנת 

  .כולל( 2045ועד  2021הקרובות )משנת 
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 מגמות עולמיות בתחום תמהיל מקורות אנרגיה .4

תה כי תגליות הגז יהי 2011הוועדה והצוותים שבחנו את מדיניות הממשלה החל משנת הנחת העבודה של 

ועל כן  היצע הגז הטבעי בישראל גבוה ביחס לתחזית הביקושהטבעי "תמר" ו"לוויתן" הביאו למצב בו 

, הן כדי למצות את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשדות לייצא חלק גדול מהגז הטבעי יש רצון וחשיבות

מדיניות גז  ח"בדובעוד שהן כדי לעודד השקעות בחיפוש אחרי שדות גז טבעי נוספים. עם זאת, אלה ו

נקודת ההנחה היא כי הגז עתיד להימכר ויש צורך לדון  2018מדיניות גז טבעי  ח"דווכן ב 2012טבעי 

, זה ח"למועד כתיבת דוהתמונה שונה. נכון ברור כי זה  ח"דו בשאלת עיתוי המכירה, במועד כתיבת

המגמה העולמית המשמעותית ביותר למשקי אנרגיה בעולם הינה המעבר לשימוש במקורות אנרגיה 

ישנו "חלון הזדמנויות" מצומצם , הנחה סבירה היא כי לאור זאתמתחדשים והפחתת פליטות גזי חממה. 

, זאת בשל השאיפה כלל לא יופקבעשורים הקרובים יימכר לייצוא שלא  טבעי גזלמכירת הגז הטבעי, וכי 

העתידי, כפי שיפורט  מקורות האנרגיהשל ממשלות רבות להתבסס על כלכלה דלת פחמן ושינוי תמהיל 

 בפרק זה. 

 

 מגמות בינ"ל –שק הגז הטבעי מ .4.1

וביניהן ישראל אימצו  (UNFCCC, המדינות החברות באמנת האו"ם בדבר שינויי האקלים )2015בשנת 

( במטרה להגביל את העלייה בטמפרטורה הגלובלית "כם פריזהס"אקלים )בנושא מחייב הסכם 

 2016תוקף משנת שנכנסה לאמנה ב עוגן" הסכם פריז"שינויי האקלים והשלכותיהם. ולהתמודד עם 

מעלות צלזיוס עד  2עלייה מרבית של  –את כל המדינות החברות לפעול להשגת היעד הגלובלי  תומחייב

עמידה מעלות(. במסגרת ההסכם התחייבה ישראל ל 3-יה של כ)לעומת עלייה צפו 21 -סוף המאה ה

לפחות ביחס לצריכת החשמל  17%: יעד של צמצום צריכת החשמל בשיעור של 2030יעדים עד שנת ב

ויעד של הגבלת פליטות  17%הצפויה באותה שנה, יעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של 

, יעדים אלו 2030חמצני( לנפש עד שנת -שוות ערך לפחמן דו)טונה  7.7tCO2e גזי החממה לשיעור של

 .20.9.2015מיום  542החלטת הממשלה קובעו בהחלטת ממשלה 

מדינות, נחשבת  196(, בה צפויות להשתתף 2021נובמבר הצפויה להתקיים בועידת האקלים הבאה )

החברות יעמיקו את , שכן במסגרתה המדינות 2015-לחשובה ביותר מאז ועידת האקלים בפריז ב

ויציגו צעדים משמעותיים ביותר להגבלת פליטת גזי חממה; במטרה לעמוד ביעד  ןהתחייבויותיה

. העמקת 2050 שנת והגעה לאיפוס פחמני עד 2030השאפתני של צמצום הפליטות במחצית עד סוף שנת 

כות החמורות מעלות, וכך להימנע מההשל 1.5-אפשר להגביל את ההתחממות הגלובלית לתהיעדים 

יותר לאור מאפייניה הייחודים כגון אף יצוין כי בישראל מדובר ביעד מאתגר וההרסניות ביותר שלה. 

 קצב גידול האוכלוסיה החריג ביחס למדינות מפותחות אחרות בעולם, צפיפות אוכלוסין ועוד.

דים. פיתוחים לצד משבר האקלים, משקי האנרגיה בעולם עוברים טרנספורמציה טכנולוגית חסרת תק

יחסית במשקים  תכופים, אגירה, ניהול ביקושים ועוד מאפשרים שינויים האנרגיה המתחדשת מיבתחו

 השונים ומשנים את כללי המשחק. 

( את מגמות האנרגיה העולמיות לשנת 2019) 28( פרסמה בדו"ח השנתיIEAסוכנות האנרגיה הבינלאומית )

 1%-המדיניות המוצהרת שלהן, הביקוש לאנרגיה עולה ב . בתרחיש בו המדינות משיגות את יעדי2040

                                                 
28 2019#-outlook-energy-https://www.iea.org/reports/world 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019
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מהגידול השנתי,  תחצימ( מספקים כPV. מקורות דלי פחמן, בעיקר ממקור סולארי )2040בשנה עד לשנת 

בעשור הבא כמו גם  "משתטח"( מהווים שליש נוסף. הביקוש לנפט LNGכאשר גז טבעי וגז טבעי נוזלי )

 מסקטור האנרגיה, עוברים טרנספורמציה מהירה לשימוש בחשמל חלקיםכאשר  ,שיעור השימוש בפחם

 . שאינו מופק מנפט או פחם

שיעור השימוש באנרגיות מתחדשות הלך וגדל בשנים האחרונות בעיקר בזכות הירידה המשמעותית 

 (.5 איורבמחירי טכנולוגיות אלה, מגמה שצפויה להמשך ואף להתחזק )

 ינוי בעלויות ההוניות של דלקים וטכנולוגיות אנרגיה:ש5איור 

 

עם זאת, המומנטום העומד מאחורי קידום טכנולוגיות לאנרגיה נקייה אינו מספיק כדי לקזז את 

 ההשפעות של כלכלה עולמית מתרחבת ואוכלוסייה צומחת. 

מהמקומות ההתייחסות בחלק ו הגז הטבעי הפך בעשורים האחרונים לפתרון הנקי יותר ליצור חשמל

כדלק מעבר בין השימוש בדלקים מזהמים כגון פחם, מזוט וכדומה, לאנרגיה ממקור מתחדש.  אליו היא

מגבלות טכנולוגיות וכלכליות אשר אינן מאפשרות , נכון להיום, קיימות במגזר התעשייתי בנוסף,

 יותרבך לדלק הנקי , כך שהשימוש בגז טבעי הופהתבססות על אנרגיה ממקורות מתחדשים בלבד

  .נכון להיום לתקופה זו האפשרי

ים לתרחיש, בשלושת העשורים הקרובים, משתנה בהתאם צריכת גז טבעיהביקוש העולמית לתחזית 

הוצגה בבחינה ש לעשורים הקרובים ותחזית הביק(. 6איור גזי חממה ) איפוס פליטותהשונים של מדיניות 

שימוש כמעט בלעדי בטכנולוגיות מגוונות לשימוש על מבוסס הש שונים, תרחימרכזיים ני תרחישים ש של

במקורות אנרגיה נטולי/דלי פליטות, ותרחיש מבוסס שימוש משמעותי בלכידת פחמן ואחסונו/שימוש 

 (. CCS/Uחוזר )
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 תחזית ביקוש עולמי לגז טבעי בתלות בשינויים טכנולוגיים:  6איור 

 

טכנולוגיות חדירה משמעותית של על מבוסס הבתרחיש , למעלהכפי שניתן לראות בתרשים 

, צריכת הגז הטבעי החזויה לטווח ארוך גבוהה ביחס לתרחיש (בהירלתפיסת פחמן )ירוק 

  .(כהה)ירוק  מבוסס טכנולוגיות מגוונות דלי/נטולי פליטות גזי חממה

השיא בביקוש העולמי לגז טבעי תהיה  בכל מקרה, בהתאם לתרחישים המרכזיים נקודת

 29 7איור ב מה. ראו לדוג2030בסביבות שנת 

 IEAתחזית ביקוש עולמי לגז טבעי של  : 7איור 

 

שימוש חלף לצד ייצור מאנרגיות מתחדשות, ו האנרגיה בתמהילמעבר כדלק בגז טבעי  שימושל

 יתרונות רבים: ,אחרים פוסיליים דלקים

 יתרון כלכלי- ( לתחנות חשמל מבוססת גז יש עלויות הוניותCAPEXנמוכות יחסית ) 

 ות מבוססות על מזוט או נפט.נתח ל בהשוואה

                                                 
 

-in-demand-gas-statistics/charts/global-and-https://www.iea.org/data2040" -to-2019-from-supply-in-ne

2040-to-2019-from-supply-in-decline-and-scenario-development-sustainable-the  
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 בעיקר פליטות שימוש בגז טבעי מפחית את הפליטות -יתרון בתחום הפחתת הפליטות ,

המגיע באופן משמעותי  ותחמוצות חנקן, וכן גזי חממה מוצות גופריתתחכגון  מזהמים

 .ביחס לדלקים פוסיליים אחריםלעשרות אחוזים, 

 בשל עלויות הפעלה נמוכות תחנות גזיות מותאמות לכסות על התנודתיות  -יתרון תפעולי

 .וזמינות כל העת של האנרגיה הסולארית

 תחנות גזיות קטנות יותר ולכן מתאימות לשימוש מבוזר  -יתרון בביזור מקורות החשמל

 .שוקרוב למוקדי הביקו

החיסכון . 30בזכות יתרונות אלה ואחרים, ניתן לראות מעבר ברור משימוש בפחם לשימוש בגז טבעי

חש בארצות הברית. ות גזי חממה שנבע ממעבר משימוש בפחם לגז טבעי התרהגדול ביותר בפליט

במגזר החשמל, מעבר בקנה מידה גדול מפחם לגז תמכה במחירי הגז הטבעי הירידה המשמעותית ב

עלה במהירות  טבעי בסין הביקוש לגז. 2010ליטות גזי החממה ירדו לכחמישית מערכם בשנת כך שפ

הטבעי הגז . בעקבות כך, האוויראיכות שיפור שדחפה למדיניות קביעת בשל בשנים האחרונות רבה 

המעבר מפחם לגז  מעט בריטניה,הפחם בעיקר במגזרי התעשייה והמבנים. באירופה, ל החליף את

נמוכים ומחירי  טבעי בעקבות מחירי גזבשנים האחרונות, טבעי לא התבצע באופן משמעותי. אולם, 

  תופס תאוצה מחודשת. טבעי פחמן דו חמצני גבוהים, תהליך המעבר מפחם לגז

יופסק השימוש בפחם לחלוטין בתהליך ייצור  2025בישראל, הכריז שר האנרגיה כי עד לשנת 

יישום מדיניות זו צפוי להוביל את ישראל להיות המדינה המהירה ביותר והראשונה בעולם  החשמל.

 חשמל.הייצור תהליך )לצד בריטניה( הנגמלת מהשימוש בפחם ב

 2018עד  2000ניתן לראות את הוצאות האנרגיה של משתמשי הקצה לפי סוג דלק משנת  8באיור 

ת שונים. ניתן לראות כי גם בתרחיש המדיניות וכן את ההוצאות החזויות לפי תרחישי מדיניו

המוצהרת )כלומר ע"פ תכניות הפחתת פליטות של מדינות שונות כמו גם אמצעי מדיניות אחרים( 

וגם בתרחיש ההתפתחות המקיים )מתואם עם יעדי הסכמי פריז לעצירת התחממות כדה"א מתחת 

הוצאות החזויות על שימוש בגז טבעי (, ה1.5מעלות צלזיוס ובמאמץ להגבלת ההתחממות עד  O2Cל 

 .2040בי עד לשנת קממשיכות לעלות באופן ע

                                                 
30 .s Energy Transitions | IEA 2019’The Role of Gas in Today 
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 הוצאות האנרגיה של משתמשי הקצה לפי סוג דלק:  8איור 

 

 
 

 השפעה על ביקוש עתידי לגז טבעי .4.2

 הצפי הוא לרובן המשותף 31של הביקוש לגז טבעי בעולם בעשורים הקרובים.רבות קיימות תחזיות 

 שיא שנקודת וכן, בביקוש ירידהעשורים הקרובים ולאחר מכן ה שניב העולמי בביקוש יהיעלל

כמו כן מוסכם בין התחזיות כי עיקר הסחר . שבאירופה מזו מאוחרת תהיה אסיה במזרח הביקוש

  32במקום בגז בצנרת. LNGהעולמי בגז טבעי יהיה באמצעות 

משמעותית על שווקי מכירת הגז הטבעי בין המדינות עם העלייה בביקוש צפויה גם תחרות 

הנמצאים בשלבי הקמה. בשנה  LNG-הגיע לשיא מספר פרויקטי ה 2020המייצאות גז טבעי. בשנת 

עוד של מיליון טון לשנה, כאשר מתקנים לייצור  458עמדה על  LNGזו יכולת הייצור העולמית של 

והיו קיימות תכניות להקמת מתקנים נוספים היו בשלבי הקמה  LNGמיליון טון לשנה של  105

 ליון טון לשנה. ימ 698בסך ייצור של 

המיוצר בארה"ב  LNG -הערכה נוספת היא כי נקודת הייחוס )בנצ'מרק( למחירי הגז הטבעי יהיה ה

 33(.0.75-2.5$( והולכה ימית של הגז הטבעי )2-2.5$) ( בתוספת עלות הנזלה3-5$האב( )-)הנרי

האמריקאי ואילו הטבעי יוכל להוות תחרות לגז  10$ -ל 5.75$בין  שיימכר טבעי גז ,כתוצאה מכך

 שמחירו יהיה גבוה יותר, יהיה קשה למכירה או לשיווק.  טבעי גז

                                                 
  transitions-energy-in-industry-gas-and-oil-https://www.iea.org/reports/theלדוג'  31
 למעלה.  31ראו ה"ש  32
 .IHS Markitנתונים שהוצגו ע"י חברת  33

https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions
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 משק אנרגיה דל פחמן בישראל .4.3

להערות  2050פרסם משרד האנרגיה מפת דרכים למשק אנרגיה דל זיהום עד לשנת  2021באפריל 

ממאמצי ישראל ומדינות פחית את פליטות גזי החממה ממשק האנרגיה כחלק במטרה לההציבור 

 נוספות ברחבי העולם להתמודדות עם משבר האקלים.

וכן  2050עד שנת האנרגיה בפליטות גזי החממה במשק  80%יעד הפחתה של  מפת הדרכים, מוצגב

חתת פליטות גזי , הפ2025 סוף שנת מספר יעדי משנה: מחויבות לסגירת התחנות הפחמיות עד

במדד עצימות  1.3%ושיפור שנתי של  ,2050עד  85%-ל 75%חממה בסקטור החשמל בשיעור של בין 

  האנרגיה )צריכת האנרגיה ליחידת תוצר(.

עקרונות אסטרטגיים אשר נדרשים ליצירת התשתית לעמידה ביעדים  מספרהתכנית קובעת 

 השאפתניים:

  הצורך באגירה מאסיבית.מעבר המשק לאנרגיית שמש, ואיתו 

  השקעה ובחינה של טכנולוגיות חדשניות, בין היתר מימן ותפיסת פחמן, כמו גם אנרגיות

 מתחדשות עתידיות, דוגמת אנרגיות שמקורן בים.

  פיתוח רשת החשמל, תכנון תשתיות מקיים ומתוך כך הטמנת קוויי מתח במקום קווים

 לצריכה.עיליים, ביזור רשת החשמל, קירוב הייצור 

  טרנספורמציה אנרגטית של מבני מגורים לרבות חשמול המגזר הביתי, תוך החלפת

 השימוש גז הבישול בשימוש בחשמל.

 .מעבר לרכב חשמלי, תוך הפסקת השימוש במנועי בעירה המבוססים סולר ובנזין 

 .התאמת מערכת הגז הטבעי להובלת מימן ומיצוי יכולת ייצוא הגז הטבעי בתקופת המעבר 

הישראלי מספר צעדי מדיניות שתרמו משמעותית למעבר  שנים האחרונות קודמו במשק החשמלב

ייצור למשק אנרגיה נקי. בין צעדים אלה ניתן למנות את מעבר המשק לגז הטבעי, הגדלת יעדי 

עד להפסקת השימוש בו בשנת  מתחדשות וצמצום משמעותי של השימוש בפחםהחשמל מאנרגיות 

2025. 

האתגר בהתבססות על מקור אנרגיה  על גז טבעי. מבוססממשק החשמל  %72-כ 2020בשנת כבר 

מתחדש כמעט יחיד בישראל )אנרגיית השמש(, מחזק את מגמת העלייה בביקוש לגז טבעי בישראל 

והשימוש בו כדלק מעבר בעשורים הקרובים. לשימוש בגז טבעי כדלק מעבר יתרונות בצמצום 

של ישראל בנפט ובפחם, הקטנת טביעת הרגל הפחמנית, ושיפור התלות האסטרטגית והכלכלית 

 איכות האוויר בישראל.

ושיעור  החליפה את השימוש בפחם ובתזקיקי נפט מזהמים יותר, סולר ומזוט הטבעי צריכת הגז

ועליית שיעור השימוש בגז טבעי לשיא של  2025עד להפסקת השימוש בפחם בשנת  זה צפוי לגדול

78% . 

 ידו המשמעותי בהפחתת הפליטות כתוצאה בהפסקת השימוש בדלקים מזהמים יותר,בנוסף לתפק

למדינה  הכנסות מקור והינו בישראל והחשמל מחירי האנרגיה להפחתת תורם הטבעי הגז
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 הנובע 2004-2019 בשנים המשקי החיסכון ,הטבעי הגז רשות הערכת פי על .34וממיסים מתמלוגים

 %76 -, כ35של אנרגיה ישירות בעלויות הישראלי למשק ח"ש מיליארד 78.6 -כ הינו טבעי לגז ממעבר

 בתעריפי להפחתה משמעותית תורם ובכך חשמל בייצור עלויות מהפחתת נובע המשקי מהחיסכון

  .התעשייה בסקטור בחיסכון מקורה במשק, והיתרה החשמל

מאגר  של פיתוחם בעקבות ההיצע בצד הטבעי, הן הגז משק פיתוח המשך צפוי הקרובות בשנים

טבעי  לגז בביקוש צפוי גידול בשל הביקוש בצד והן ,נוספים מאגרים פיתוח ועידוד וכריש תנין

 קונבנציונלי התעשייה ובסקטור התחבורה כתוצאה מהמעבר מדלק החשמל, בסקטור בסקטור

  .לתחבורה חשמלית

למדיניות יצוא גז טבעי עם זאת, המעבר לאנרגיות מתחדשות בישראל מעלה שאלות מהותיות בנוגע 

מבקשת לשמור על עתודות גז טבעי למשק הישראלי. כעת, לאור המגמות העולמיות, , הבישראל

ההחלטה העקרונית למעבר לכלכלה דלת פחמן והשאיפה לצמצום פליטות דורשים חישוב מחדש 

חלופית  של הערכת הביקוש לגז טבעי. הגדלה משמעותית של נפח האנרגיות המתחדשות, או אנרגיה

חשמל, משמעותה הפחתת הביקוש לגז הטבעי, ומכך להגדלת מלאי מקורות ייצור האחרת, בסל 

 הגז הטבעי הזמין לייצוא. 

יתרה מכך, המגמה העולמית ל"גמילה" מדלקים פוסיליים, והתייחסות לגז טבעי כ"דלק מעבר" 

וש העולמי לגז טבעי בשנים הקרובות, עשויה להביא, בהתאם לתרחישים מסוימים, להגדלת הביק

או מספר שנים לאחר מכן בהתאם לשונות בין  עד לנקודת שיא לקראת סיום העשור הנוכחי,

  36ולאחר מכן לירידה בביקוש העולמי בשל המעבר לאנרגיות חלופיות. ההערכות,

למכירת הגז הטבעי לייצוא מה שמקטין  המשמעות היא שנוצר "חלון הזדמנויות" מוגבל בזמן

, וזאת בנוסף לתועלת הכלכלית כדאיות הכלכלית לחיפוש ופיתוח מאגרים נוספיםמשמעותית את ה

 הנובעת מהקדמת ההכנסות. 

 הבאות:  בנקודותניתן לסכם את עיקרי ההמלצות העולות מסקירה זו 

 יםקרובבעשורים הלייצוא למכירה של גז טבעי  מוגבל ישנו חלון הזדמנויות. 

 אסיה מאשר באירופהמזרח החלון יישאר פתוח יותר ב.  

  וככל  ערך נמוך יותר בדורות הבאיםככל הנראה יהיה , , וכן לגז הטבעיפוסילייםלדלקים

 ערכם יפחת. זמןהשיעבור 

  המדיניות במסגרת  האיזון בין שימור גז בקרקע לבין מקסימום ערך לבחון מחדש אתיש

 .ל משק החיפוש וההפקה של הגז הטבעיהנוכחית לניהו

 אחרת במשק הגז הטבעי העולמי היות שחקן תחרותיפעול מהר ולמדינת ישראל נדרשת ל ,

 . "להישאר באדמהשלא להיות מנוצל ו" עלולהגז הטבעי  הטבע של משאב

 

 

                                                 
 נוספות משמעותיות הכנסות צפויות ובעתיד טבעי גז על תמלוגים בגין לש"חמ 839 כ גבה האנרגיה משרד 2019 בשנת כי צייןנ 34
 .הטבעי הגז על מהיטל גם
 .מקורי התכנון לפי E ו D פחמיות תחנות הקמת ועם טבעי גז ללא למשק ובהשוואה הטבעי הגז רשות הערכת לפי החישוב 35

 טבעי לגז במעבר הסביבתיות התועלות את מגלמת ואינה בלבד כלכלי לחיסכון מתייחסת זו הערכה
36 gas/2019-outlook-energy-https://www.iea.org/reports/world 

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019/gas
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 מסקנות .4.4

בכל הנוגע יחוד מהעולה מהסקירה לעיל מבקש הצוות המקצועי לבחון מחדש את מדיניות היצוא, בי

למגבלות הכמות השמורה למשק המקומי )חובת האספקה הכוללת והמינימאלית(. אם לא יבוצע 

ראל לא ימוצו מה שיביא לאובדן שינוי במדיניות זו , ישנו סיכוי לא מבוטל כי משאבי הגז הטבעי ביש

"מס הכנסות משמעותי למדינה הן מתמלוגים והן ממס הכנסה וכן ממיסוי רווחי היתר )

 (."שינסקיש

לשפר את הסיכויים של מאגרי גז טבעי בשנים הקרובות על מנת  קידוחלאור זאת יש לעודד חיפוש ו

"חלון ההזדמנויות" המצומצם, הן בקידום ההליכים למצוא גז טבעי וכן לייצא אותו בתוך 

. המיסויבתחום הן בקידום ושיתוף הידע הקיים, והן בעידוד לקבלת רשיונות חיפוש,  התחרותיים

קיימת בכל הנוגע ליצוא הגז הטבעי על מנת לקדם חתימה על ה מדיניותבנוסף, יש לבחון את ה

 הסכמי יצוא נוספים. 
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 הסכמי יצוא  .5

תגליות הגז הגדולות "תמר" ו"לוויתן" הביאו את מדינת ישראל למצב בו היא מסוגלת להיות 

היא הגז הטבעי למדינות אחרות, ובכך עצמאית מבחינה אנרגטית, ויותר מכך, אף לייצא את יתרות 

 מועדון מצומצם יחסית של מדינות המייצאות גז טבעי. נמנית כבר היום ב

יושמה בהחלטת ממשלה  2012 טבעי גז מדיניות ח"דומדיניות יצוא הגז הטבעי שגובשה בעקבות 

אשר תיקנה  476שקבעה את המסגרת הכללית ליצוא גז טבעי, ובעקבותיה בהחלטת ממשלה  442

 , במספר נושאים. 442את החלטת ממשלה 

בפרק זה נבקש לסקור בקצרה את הסכמי יצוא הגז הטבעי שיצאו לפועל בעקבות גיבוש מדיניות 

 הממשלה בנושא יצוא הגז הטבעי. 

 

 צוא שנחתמו עד היוםהסכמי היי .5.1

ההסכם הראשון ליצוא גז טבעי נחתם בין שותפות חזקת "תמר" ליצוא גז טבעי משדה "תמר" 

 למפעלי ים המלח הירדניים. 

 NBL Easternתמר לבין חברת ותתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפחנ 19.2.2014 יוםב

37 Mediterranean Marketing Limited ת מירדן, אשר התקשרה עם שתי חברוJordan Bromine 

Company- ו- Arab Potash Companyהממוקמים בגדה  םמפעלילצורך מכירת גז טבעי ל

שנה. אספקת  15לתקופה של  ,BCM 2 ן. הכמות החוזית הכוללת היתההמזרחית של ים המלח בירד

 . 2017בהתאם להסכם זה החלה בינואר הטבעי הגז 

אשר הפך להיות על  ,((Interruptible על בסיס מזדמן,הסכם נוסף 14.10.2018-בהמשך נחתם ב

מהסכם זה האספקה עם אותם צדדים, ולאותה התקופה.  BCM 0.1בהיקף של  ,(firmבסיס קבוע )

 . 2019החלה בתחילת שנת 

 

  הסכם לירדן– NEPCO 

)חברת שיווק  Jordan Marketing Limited NBLנחתם הסכם בין  2016בספטמבר 

( במסגרתו NEPCOחזקת "לוויתן"( לבין חברת החשמל הירדנית ) ותבבעלות שותפ

 BCM 45לספק גז טבעי בהיקף של  ,באמצעות חברת השיווק ,לוויתן ותהתחייבו שותפ

 1.9יוצאו 2020מיליארד דולר. בשנת  10-שנים. היקף ההסכם מוערך בכ 15לתקופה של 

BCM  .במסגרת הסכם זה 

                                                 
נובל אנרג'י אינק. שהיתה בעלת השליטה בחברת נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד, המפעילה בחזקת בבעלות חברה  37

 "תמר".
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  נחתמו שני הסכמים, אחד מחזקת תמר ואחד מחזקת לוויתן, לאספקת גז  2018בפברואר

המייצגת צרכני תעשייה במצרים. הסכמים אלו תוקנו  38olphinusDטבעי לחברת 

 . 2034שנים, עד סוף שנת  15-. ההסכמים הם לתקופה של כ2019בספטמבר 

, כאשר Firmסיס על ב BCM 25.3ההסכם לאספקה מחזקת תמר הינו בהיקף של  (1

לשנה  BCM 1כמות האספקה השנתית משתנה בהתאם למגבלות התשתית )

לשנה החל מיולי   2BCM -, ו2022ועד יוני  2020ממועד תחילת האספקה ביוני 

מיליארד דולר. בשנת  5-עד למועד סיום ההסכם(. היקף ההסכם מוערך כ 2022

 במסגרת הסכם זה.  BCM 0.25יוצאו  2020

, Firmעל בסיס  BCM 60קה מחזקת "לוויתן" הינו בהיקף של ההסכם לאספ (2

 BCM 2.1כאשר כמות האספקה השנתית משתנה בהתאם למגבלות התשתית )

לשנה מיולי  BCM 3.6; 2020ועד ליוני  2020לשנה ממועד תחילת האספקה בינואר 

עד למועד סיום ההסכם(.  2022לשנה החל מיוני   4.7BCM-; ו2022ועד יוני  2020

במסגרת  BCM 1.9יוצאו  2020ליארד דולר. בשנת ימ 12.5-היקף ההסכם מוערך כ

 הסכם זה. 

הסכמי הייצוא שנחתמו בשנים האחרונות, הן למצרים והן לירדן, הכניסו את מדינת ישראל כאמור, 

של המדינות המייצאות גז טבעי. קשה להפריז בחשיבותם של הסכמים אלה,  ייחודיל"מועדון" ה

, הן במישור הכלכלי והן במישור הגיאופוליטי. הסכמי יםליארדי דולרימבעשרות תכם שהיקפם מס

היצוא היו ההסכמים הכלכליים בעלי ההיקף הגדול ביותר עם מצרים וירדן מאז חתימת הסכם 

השלום עם כל אחת ממדינות אלה, ולא בכדי צוינו הסכמי יצוא הגז הטבעי על ידי חברות דירוג 

, כאחד הגורמים המרכזיים אשר שימר את דירוג האשראי ישראל אף בשנת תוהאשראי הבינלאומי

 39, על אף מגפת הקורונה ותוצאותיה.2020

כך מהווים בעם זאת, הסכמים אלה נועדו לספק ביקושים מקומיים במדינות הגובלות עם ישראל, ו

צנרת שהונחה אמצעות ה בנעשאת השוק המיידי וה"פשוט" ליצוא. היצוא במסגרת הסכמים אלה 

ביבשה )ירדן צפון וירדן דרום(, ובאמצעות צנרת ימית שקיימת )הסכמי היצוא למצרים(, ועל כן לא 

חייבו השקעה בתשתית יצוא משמעותית. אכן, קיימת אפשרות סבירה כי הסכמים אלה יוארכו או 

להן קיימת אך ניתוח "גס" של ההיצע והביקוש לגז הטבעי במדינות הגובלות עם ישראל  ,יחודשו

לגז טבעי לצרכנים אפשרות לייצא, מלמד כי הסבירות להסכם יצוא נוסף לשם אספקת הביקוש 

 במדינות אלה אינה גבוהה.  מקומיים

, לשווקים רחוקים יותרמיועדים למכירה המשמעות היא שככל הנראה הסכמי יצוא נוספים יהיו 

כבות ועתירות הון, אם באופן של צנרת ועל כן יחייבו הקמת תשתיות יצוא מור באירופה או אסיה,

 םהקמת מתקניבאמצעות ימית ארוכת טווח, לשווקים מרוחקים או למתקני הנזלת גז טבעי או 

 הנזלת גז טבעי. ל

                                                 
 לפינוס., חברה קשורה של דוEnergy Blue Oceanהוסבו הזכויות בהסכמים מחברת דולפינוס לחברת  2020ביולי  38
 2020בנובמבר  13מיום  Global S&Pח "ראו לדוגמא  דו 39

https://www.maalot.co.il/Publications/SVR20201115092820.pdf  

https://www.maalot.co.il/Publications/SVR20201115092820.pdf
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 שווקים אפשריים ליצוא בצנרת .5.2

, ללקוח במדינת היצואהטבעי בה יובל הגז  כיום מקודמות מספר חלופות ייצוא באמצעות צנרת

הקמת צנרת , East-Med -בשלות. בין חלופות אלה, ניתן למצוא את פרויקט הברמות שונות של 

הגדלת היקפי ייצוא הגז הטבעי וכן למצרים, הקמת צנרת ימית לקפריסין, יבשתית או ימית 

 . וחיבור לאירופה בתשתיות הקיימות

ק"מ, שיאפשר יצוא של גז  2,600-צינור ימי באורך של כתכנית להקמת הינו  EastMed -פרויקט ה

בשנה ממאגרים המצויים במים הכלכליים של ישראל וקפריסין   20-10BCMטבעי בהיקף של 

לאירופה. ככלל, הפרויקט יאפשר לחבר את מזרח אגן הים התיכון למערכת יצוא אחת. המדינות 

הסכם בין  נחתם 2020בינואר פריסין ואיטליה, כאשר , קהמקדמות את הפרויקט הן ישראל, יוון

ישראל, יוון וקפריסין למתן תמיכה ומעטפת רגולטורית לפרויקט. בחינת ההיתכנות הכלכלית 

בתמיכה ובמימון חלקי של האיחוד  IGI Poseidon SA והפיזית של הפרויקט מתבצעת על ידי חברת

 . האירופי

ההנזלה  אפשרות אחרת היא הקמת צנרת ימית מהשטח הימי או היבשתי של ישראל לעבר מפעלי

במצרים, שם ניתן יהיה למכור את הגז לצרכנים מקומיים או להנזיל אותו ולמכור אותו לצרכנים 

 .5.3. לפירוט לגבי מתקני ההנזלה במצרים ראה בפרק LNG-כ

אפשרות נוספת היא הקמת צנרת יבשתית שתתחבר לצנרת במצרים באזור כרם שלום, שם קיים 

באזור ניצנה. אפשרות נוספת היא הגדלת היקפי הייצוא וכן תוואי מתוכנן בתמ"א מאושרת, 

באמצעות הצנרת הקיימת לירדן, וזאת לאור העובדה כי התשתית אשר קיימת כבר בשטח צפויה 

  .לקה, על סמך הסכמי הייצוא החתומים כיוםלהיות מנוצלת רק בח

 

 LNG-שווקים אפשריים ליצוא ב .5.3

LNG מעלות צלסיוס. לפני הנזלת הגז יש  -162 -הוא צורה נוזלית של גז טבעי, הנוצרת בקירורו לכ

ההנזלה משפרת את יכולת  40, חומצות שונות וכן לייבש אותו.2COלעבד אותו ולהוציא ממנו חמצן, 

, הן מבחינת היכולת למכור ליעדים שאין אפשרות להניח לעברם צנרת, והן LNG-השיווק של ה

אינו דליק או נפיץ כל עוד הוא נוזל ולכן בטוח יחסית להובלה,  LNG-. הבמגוון היעדים האפשריים

 לא מבוטלות כרוך בעלויות והאחסון ההובלה, אולם הוא מתנדף כשהוא מתחמם, ותהליך ההנזלה

 (.20%-10% -של גז טבעי )כ נידוףוב

יוכל לספק את הביקוש לגז הטבעי הן באירופה והן במזרח אסיה, יצוא באמצעות הנזלת הגז הטבעי 

 41.מהווים שני השווקים המשמעותיים ליצוא הגז הטבעי בעשורים הקרובים ,אשר על פי תחזיות

                                                 
40 1 MBC מיליון טון של  0.74 -של גז טבעי שווה בקירוב לLNG . 
 לעיל. 30ראה ה"ש  41
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כלות ענק כגון סין ההחלטות אשר פורסמו בתקופה האחרונה על מדיניות לצמצום פליטות בכל

את חלון הזמן בו יהיה  כותמאריוהודו, והכוונה לשימוש בגז טבעי כדלק מעבר בכלכלות אלה, 

 היצוא באמצעות הצנרת. פני על  LNGליצוא  יתרוןקיים שימוש בגז הטבעי בשווקים אלה ועל כן 

  -יצוא באמצעות הנזלה של גז טבעי יכול להיות באחד משלושה אופנים

 כיום לא קיים מתקן הנזלה יבשתי בישראל, והקמה  .ן הנזלה יבשתי בישראלהקמת מתק

כרוכה במשאבי קרקע גדולים ובעלת השלכות סביבתיות, , של מתקן כזה הינה יקרה

 בסמיכות לחוף, ולכן יש הסתברות נמוכה להקמת מתקן הנזלה יבשתי בישראל. 

 לוס נמצאים בדלתא של הניהלמתקני ההנזלה  שתוביל את הגז הטבעי יצוא באמצעות צנרת

 שני מתקני הנזלה:  2004-2005במצרים. באזור זה הוקמו בשנים 

גז טבעי  mtpa 5 –כ בעל קיבולת הנזלה של  ENIהנשלט על ידי חברת  Dammieta-ב -

 , וכן אפשרות להקמת מיכל נוסף. בשנה

 גז טבעי בשנה.  mtpa 7.2של  בעל קיבולת הנזלה Shell הנשלט על ידי חברת, Idku -ב -

צוא למתקנים אלה מחייב הקמת צנרת ימית אשר מקורה בשטח הימי או היבשתי של יהי

  .לעבר מתקנים אלההטבעי זרם הגז וישראל, בה י

 יצוא באמצעות מתקן הנזלה ימי. 

היא אפשרות נוספת ליצוא גז שימוקם בשטח הימי של ישראל יצוא באמצעות מתקן הנזלה ימי 

. הטכנולוגיה צפים והן מבוססי אסדות הנזלה מתקניטבעי. מתקני הנזלה ימיים יכולים להיות הן 

של מתקני הנזלה צפים השתפרה משמעותית בשנים האחרונות והפכה להיות זולה יותר ועל כן 

ים אשר משלבים מתקנ -מעשית יותר. מתקני ההנזלה הצפים מתחלקים באופן גס לשני סוגים

מגיע טבעי העיקרם הוא הנזלת גז הפקה, טיפול ועיבוד של גז טבעי עם ההנזלה שלו, ומתקנים אשר 

למתקן ההנזלה לאחר שטופל ועובד. מתקנים משולבים מהסוג הראשון הם יקרים ומורכבים 

להקמה, וקיימים בודדים כאלה בעולם. מכיוון שקיימות בישראל שלוש מערכות הפקה אשר 

מתקן הנזלה  -פיקות, מטפלות ומעבדות בגז הטבעי, סביר יותר כי יצוא יהיה באמצעות הסוג השנימ

 צף. מתקנים אלה קטנים יותר ועל כן פחות יקרים ופשוטים יותר להקמה. 

כאמור למעלה, פרויקט יצוא נוסף ידרוש הקמת תשתית ייעודית ליצוא. בפרק הבא יבחנו ההשלכות 

 ל יצוא הגז מישראל. המשמעויות הכלכליות ש

 

 גז טבעי צואתועלת כלכלית מיי .5.4

מקור הכנסה משמעותי בנוסף לתרומתו לאיתנותה הפיננסית של כאמור, יצוא הגז טבעי מהווה 

אודות המשמעויות הכלכליות השונות  על נערכה בדיקה כחלק מעבודת הצוות המקצועיישראל. 

במסגרת הבדיקה בהקשר ייצוא הגז הטבעי מישראל, בהובלת אגף כלכלה של משרד האנרגיה. 

שיש לייצא באופן שנתי על מנת למצות את המשאב, הטבעי הכלכלית נבחן ראשית מהי כמות הגז 

ת הפוטנציאלי של בהתאם לתרחישי היצע וביקוש שונים. בשלב הבא נבדק מהו אובדן ההכנסו

 באופן , וכן מהי "עלות החרטה" של יצואצואיהיה מקסום אופטימאלי של הייהמדינה במקרה ולא 
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בתחשיב הכלכלי נלקחו בחשבון פרמטרים רבים ומגוונים, . גז טבעי יבואבעתידי שיביא לצורך 

טבעי בישראל, , עתודות הגז ההטבעי ביניהם: תרחישי הביקוש לגז טבעי בישראל, כמות ייצוא הגז

( לישראל, ריבית היוון ועוד. LNGלצרכי המשק ולייצוא, יכולת ייבוא של גז טבעי ) הטבעי שווי הגז

 ,מגוונות, וכללו את המשמעות הכלכלית על המשק )עם/בלי השפעות מיסוי( ןתוצאות הבדיקה גם ה

 השפעות על הכנסות המדינה, יתרות גז טבעי משוערות, ועוד. 

 

 הבדיקה הכלכלית העלתה מספר תובנות:תוצאות 

 ייצוא שנתי ממוצע נדרש על מנת לנצל את המאגרים: .1

של  להביא לניצול מקסימאליעל מנת  לשנה( BCM) מסכמת את הייצוא הנדרש 6 טבלה

בהתאם לתרחישי הביקוש שהוצגו  , חלף האפשרות שלא לנצל אותומשאב הגז הטבעי

 :3 בפרק

 : יצוא שנתי של גז טבעי בניצול מקסימאלי6טבלה 

סך ייצוא הגז הטבעי 
 הממוצע הנדרש  השנתי

 מעבר לחוזים הקיימים 
  2045- 2025בשנים 

 (BCM)עתודות גז טבעי 

850 950 1050 1150 1250 1350 

ביקוש גז 
טבעי 

מקומי עד 
, 2045שנת 

לפי 
 התרחישים

 - 1תרחיש 
531 BCM 

9.34 14.34 19.34 24.34 29.34 34.34 

 - 2תרחיש 
508 BCM 

10.49 15.49 20.49 25.49 30.49 35.49 

 8תרחיש 
482( נבחר)    

 BCM 

11.79 16.79 21.79 26.79 31.79 36.79 

 - 3תרחיש 
429 BCM 

14.44 19.44 24.44 29.44 34.44 39.44 

 -4תרחיש 
404 BCM 

15.69 20.69 25.69 30.69 35.69 40.69 

 

 

בישראל ובעיקר  ושייצוא, כתלות בשאלת הביקבאפשרות לניתן לראות כי קיימת שונות גבוה 

משמעותי של גז טבעי ייצוא אפשרות לימים יש עי. נציין כי בהינתן תרחישים מסובעתודות הגז הטב

מחייב השקעות משמעותיות בתשתיות וזאת בנוסף למציאת מה שבשנה,  BCM 41-עד לכדי כ

בשנה  BCM 11.1בין בטווח שהמאפשר ייצוא  8הדבר נכון גם לגבי תרחיש לקוחות בשוק העולמי. 

 לשם מקסום אפשרות היצוא, זאת כתלות בעתודות הגז בטבעי במאגרים. BCM 36.1-ועד כ

 

 אובדן פוטנציאלי של הכנסות המדינה ממיסוי על גז טבעי: .2

, היוון בשיעור  MMBTU -$ ל 5תחת ההנחות השונות של עלות הגז הטבעי בחוזי ייצוא )לפי 

 (, נמצא כי:3.5 – ר חליפין של, ושע7%
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 מכר גדל בהתאם לשמרנות יאובדן פוטנציאלי של הכנסות מדינה מגז טבעי שלא י

 .ומץ ולהערכת העתודותהתרחיש/מדיניות שתא

 האובדן הפוטנציאלי של הכנסות המדינה מיתרות הגז הטבעי שלא ימכרו עלול להגיע, 

 230,000,000,000 -עד ל, BCM 1,350)כפי שהוצג לעיל( וסך עתודות של  8בהינתן תרחיש 

₪ , 

  הסיכוי למניעת אובדן ההכנסות יגדל ככל שהמדינה תעודד את היצוא, ולא רק תסיר את

 המגבלות לייצוא.

 

 תוצאות כלכליות: –מדיניות "ללא חרטה"  .3

הוודאות הגדול הקיים בשלל הפרמטרים הללו, הבדיקה הכלכלית התמקדה -בשל מרכיב אי

"(, וזאת על מנת no regret policyבניסיון לתת מענה לקביעת מדיניות בשיטת "ללא חרטה" )"

ועדה תתברר וניות שנקבעה על ידי הלנסות לתת מענה לאומדן עלות הטעות במידה והמדי

 מצבי עולם קיצוניים ומנוגדים עד שנת היעד:  שניהוגדרו  ,למפרע כלא אופטימלית. לאור זאת

  :מתחדשות ידחקו את הגז הטבעי בישראל ובעולםהאנרגיות ה  (1)

האנרגיות המתחדשות יהפכו למקור הדומיננטי ביותר לאספקת האנרגיה העולמית, 

 הטבעי בעולם ירדו באופן דרמטי, ומחירו יהיה נמוך.הביקושים לגז 

 –של גז טבעי, ובהתאם  של רשות הגז לביקוש 5פר זה מתכתב עם תרחיש מסמצב עולם 

 (6$עלות נמוכה של ביטוח בטווח הארוך )

 :גז טבעי ימשיך להיות דומיננטי בישראל ובעולם( 2)

לגז הטבעי בעולם יעלו  הביקושר חשוב של אנרגיה בעולם, הגז הטבעי ימשיך להוות מקו

 בהדרגה, ומחיר הגז הטבעי יהיה גבוה.

עליה במחיר הגז  של גז טבעי, של רשות הגז לביקוש 1רחיש מספר מתכתב עם ת מצב זה

 (12$עלות גבוה של ביטוח בטווח הארוך ) –( ובהתאם 2035בייצוא )לאחר 

תרחישי ייצוא,  3-הבדיקה הכלכלית של "מדיניות ללא חרטה", כפי המתואר לעיל, התמקדה ב

 החלטת מדיניות המאפשרת ייצוא של גז טבעי בכמויות שונות: –קרי 

 .2032-2035ייצוא תחת חוזי הייצוא הנוכחיים בלבד, המסתיימים בשנים  מצב כיום: •

נוספים  BCM 10הנוכחיים + יצוא של  יצוא תחת חוזי הייצואמיצוי מדיניות נוכחית:  •

 )תרחיש המחייב הקמת תשתית נוספת לייצוא(. 2025 בכל שנה החל משנת

 2045יצוא תחת חוזי הייצוא הנוכחיים + הרחבת החוזים הנוכחיים עד לשנת : ייצוא מוגבר •

)תרחיש המחייב הקמת תשתית  2025נוספים בכל שנה החל משנת  BCM 20+ יצוא של 

 צוא(.נוספת ליי

הבדיקה הכלכלית העריכה מספר פרמטרים כבסיס לבדיקה, כגון: עלויות הגז הטבעי למשק, מחיר 

 לגז הטבעי, שיעור היוון ועוד.  ימכירה בייצוא, מחיר אלטרנטיב

המתודולוגיה של הבדיקה בחנה בעיקר את הפער בין קבלת החלטת מדיניות של ייצוא מוגבר למיצוי 

המדיניות הנוכחית תחת שני מצבי העולם שהוגדרו לעיל. כמובן שייצוא גז טבעי תחת המדיניות 
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הנוכחית בהינתן מצב עולם בו המתחדשות ידחקו את הצורך העולמי בגז טבעי עלול להביא למצב 

כמובן  -שארו עתודות גז טבעי משמעותיות שלא ימומשו ויביאו לאובדן רווחה למשק. במקביל ישי

שייצוא מוגבר בהינתן מצב עולם בו הגז הטבעי ימשיך להיות דומיננטי עלול להביא לכך שעתודות 

 בעוד ישנם ביקושים מקומיים שלא מסופקים. ימוצו עד תום הגז הטבעי 

מדיניות הקיימת ה הותרתמדיניות של וכבד, גישה שמרנית יש מחיר כי להבדיקה הכלכלית העלתה 

להביא לנזק כלכלי גדול יותר מאשר קבלת החלטת מדיניות  עלולה המגבילה את האפשרות לייצוא

 .הגז הטבעי ממאגרים מקומייםייצוא להגדלה משמעותית של 

במצב עולם  ,יצוא מוגברביצוע מדיניות של יאי מכתוצאה כלומר, נמצא כי אובדן הרווחה למשק 

הוא כמעט כפול מאשר אובדן הרווחה  ,בו האנרגיות המתחדשות ידחקו את הצורך בגז טבעי

לביקוש מקומי לגז טבעי שלא יסופק הסיכון  על כנה והתממשות מהשארת המדיניות הקיימת

 ממקורות מקומיים בשל מיצוי המאגרים.

עוד נציין כי רוב חברי הצוות המקצועי, כמו גם מומחים בינלאומיים, סבורים כי מצב עולם בו 

האנרגיות המתחדשות ידחקו את הצורך בגז טבעי הינו תרחיש הרבה יותר סביר מאשר מצב עולם 

. סברה זו מחזקת עוד יותר את הממצאים של הבדיקה בו הגז הטבעי ימשיך להיות דומיננטי

את החשש הקיים מאובדן רווחה למשק בעקבות אי פיתוח וחוסר ניצול של עתודות הגז הכלכלית, ו

לשם מיצוי פוטנציאל היצוא יש לבחון האם הרגולציה הקיימת בנושא הייצוא הינה תומכת  הטבעי.

 ומעודדת יצוא והאם היא מתאימה לאופני היצוא החזויים.

 

 הרגולציה לעניין יצוא .5.5

ז הטבעי קיימות גישות שונות לשאלה מהי הדרך המיטבית להבטיח את בגיבוש המדיניות בנושא הג

גישה  על פי וזולים למשק המקומי. , נקייםמקורות אנרגיה זמינים לצד הבטחתהביטחון האנרגטי 

אחת מטרות אלו יושגו על ידי שמירה על המקורות שנמצאו וזאת באמצעות רגולציה מכבידה 

שיתגלו לטובת משק המקומי, לחייב חיבור של הטבעי ת הגז יחסית, לפיה יש לשמור את כל כמויו

מטרות אלו יושגו באופן של חליפית, גישה לפי כל המאגרים למשק המקומי או לפקח על מחירים. 

תמיכה בהמשך פיתוח התעשייה ועל כן תתאפיין ברגולציה הנוטה לצד פיתוח תעשיית חיפוש 

נוגע להבטחת האספקה תוך עידוד חיפושים נוספים , והקלת נטל רגולטורי בכל הוהפקת הגז הטבעי

 למשל באופן של הטבות במיסוי. 

הביטחון האנרגטי של מדינת  רמת 2012 גז טבעי מדיניות ח"דו כמו שפורט למעלה, במועד כתיבת

. מקורות האנרגיה 2021נמצאת מדינת ישראל בשנת  השב ומשמעותית מז כהה נמותישראל הי

אשר פסק במהלך יבוא לייצור חשמל היו מבוססים על יבוא פחם וכן על יבוא גז טבעי ממצרים, 

, ומדינת ישראל היתה צריכה להשלים את הפער שנוצר על ידי שימוש במקורות אנרגיה 2011שנת 

יניות שגובשה בנושא יצוא הגז הטבעי עליה יקרים ומזהמים. ייתכן ועובדות אלו היו הרקע למד

באיזון בין השמירה על הקיים לבין עידוד התעשייה, נטתה  שם 2012 טבעי גז מדיניות ח"דוהומלץ ב

קביעת . נטייה זו באה לידי ביטוי בין השאר בצד השמירה על הקייםכיוון של להמלצת המדיניות 

בת אספקה מינימאלית מכל מאגר, וכן חובת האספקה למשק מקומי, חובת אספקה כוללת וחו

חובת החיבור של המאגרים למשק המקומי, אולם תוך מתן אפשרות לייצוא הגז הטבעי מתוך הבנה 

 שזוהי הדרך הנכונה לעידוד המשך חיפוש והפקה.
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מבדיקה של הרגולציה על היצוא במספר מדינות יצואניות של גז טבעי נראה כי הרגולציה הקיימת 

בסקירה שנעשתה לא  42באופן יחסי למדינות אחרות. מכבידהבישראל היא הטבעי גז בנושא יצוא ה

נמצאו דוגמאות לרגולציה דומה לזו שבישראל, המבוססת על שמירת כמות של גז טבעי בהתאם 

אפשרות לייצא רק את הכמות העודפת. מתן לתחזית צריכת הגז הטבעי לעשורים הקרובים ו

נדרש אישור יצוא מאת הרגולטור, אולם עיקר השיקולים למתן בסקירה נמצא כי במספר מדינות 

אישור היצוא הוא זהות יעד האספקה או רצון לייצר סביבת מחירים מקומית נמוכה, ולא שמירת 

אולם  ,הכמות לשם הבטחת הביטחון האנרגטי. בארצות הברית, נדרש אישור מאת הרגולטור ליצוא

( עם ארצות FTAינות להן יש הסכמי סחר חופשי )בהתאם לחקיקה, הרגולטור יתיר יצוא למד

הברית, והחוק מורה לרגולטור לאשר את היצוא אף למדינות להן אין הסכמי סחר חופשי עם ארצות 

דוגמה נוספת,  43הברית אלא אם היצוא פוגע באינטרס הציבורי או שהוא אסור לפי חוק.

יום קיימת דרישה להבטיח שיעור שונתה לפני מספר שנים הרגולציה וכ ,באוסטרליה )פדראלי(

מסוים מהכמות הנמכרת בכל חוזה על מנת שבשעת חירום תוקצה כמות זו למשק המקומי. בהתאם 

למסמכי ההנמקה של הרגולציה הטעמים העומדים מאחורי שינוי הרגולציה הם "תחרותיים", קרי, 

 ון אנרגטי. השפעה על סביבת המחירים למשק המקומי ולא, כך משתמע, טעמים של ביטח

כללה שלושה סוגים  ,442 ממשלה בהחלטתכאמור, מדיניות יצוא הגז הטבעי מישראל, כפי שגובשה 

חובת אספקה כוללת למשק המקומי, אשר חושבה על בסיס תחזית ביקוש הגז  -של חובות רגולציה

הטבעי למשק המקומי; חובת אספקה בשיעור משתנה מכל מאגר לפי גודלו, וחובת חיבור של כל 

של חיפוש בעידוד  החשש לפגיעהניתן למנות את חסרונות של שיטה זו הבין מאגר למשק המקומי. 

י, חובת חיבור של מאגר למשק מקומי בו הביקוש מסופק על ידי נוהפקה נוספים. באופן פרט

למשק המקומי מטילה עלויות עודפות על חברה המבקשת לחפש גם הם מאגרים גדולים המחוברים 

 ח"דובולהפיק גז טבעי, ועלולה להרתיע חברה להיכנס לחיפושים במשק הכולל רגולציה כזו. 

הוזכרה העובדה שמאז החלת מדיניות הממשלה בנושא גז וכן בדו"ח זה,  2018ות גז טבעי מדיני

קידוח למעט  ,שטח הימי של ישראלבאחד חיפוש  קידוח, לא היה 442טבעי בהחלטת ממשלה 

ותגליות, בשטח הימי של מדינות אחרות באגן  קידוחיםלעומת מספר רב של וזאת ב"כריש צפון", 

במדינות אלה, וכן בלבנון, היתה נציין כי כגון מצרים וקפריסין. כמו כן,  הים התיכון המזרחי

הליכים התחרותיים שפרסמה מצד חברות מסחריות ביחס להתעניינות והשתתפות גדולה יותר 

 . 2018-ו 2016ישראל בשנים 

מערכת הפקה אחת של גז טבעי המחוברת למשק המקומי )חזקת שבה אין במציאות כאמור, בעוד ש

( היתה הצדקה לקבוע רגולציה שמרנית באופן 2013תמר התחילה את הפקה המסחרית בחודש מרץ 

ישנן שתי מערכות הפקה נפרדות המחוברות למשק המקומי, ומערכת נפרדת  במציאות בהיחסי, 

 2022,44שנת במהלך את ההפקה המסחרית מתוכננת להתחיל השלישית המחוברת למשק המקומי 

 יש מקום לקדם את היתירות ואת הביטחון האנרגטי על ידי תמיכה ועידוד של חיפושים נוספים. 

נבחנה הרגולציה לעניין חובת האספקה וחובת  2018ח מדיניות הגז הטבעי "נזכיר כי כבר במסגרת דו

י דאז צומצמה בהחלטת ממשלה משרד-החיבור למשק המקומי, ובעקבות המלצות הצוות הבין

                                                 
 במסגרת הבדיקה נבחנה המדיניות בעניין יצוא הגז הטבעי בנורבגיה, אוסטרליה, ארה"ב, מצרים וקפריסין. 42
43 7b)(15 U.S.C. § 71 Section 3 of the Natural Gas Act ,

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/2011usc15.pdf  
 . LNGהמחוברת לחוף, אשר במידת הצורך יכולה לקלוט מטעני  LNGבנוסף, קיימת תשתית הגזה של  44

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/2011usc15.pdf


47 
 

חובת החיבור למשק המקומי למאגרים קטנים, וכן עודכנה חובת האספקה הכוללת בהתאם  4442

 לתחזית ביקוש מעודכנת. 

לצד מצב מערכות ההפקה המחוברות למשק המקומי, וזו שמתוכננת להתחבר בשנה הקרובה, 

ר האנרגיות המתחדשות בתמהיל ייצור השינויים ביעדי משק האנרגיה המקומי, לרבות העלאת שיעו

בצירוף ההבנה כי "חלון ההזדמנויות" למכירת גז טבעי הצטמצם משמעותית בשנים החשמל, 

האחרונות, הביאה את הצוות המקצועי לחשיבה מחודשת לגבי המדיניות שכוללת חובת אספקה 

  .כוללת למשק המקומי המחושבת על בסיס תחזית ביקוש לגז טבעי במשק המקומי

 

 אופי העסקאות והתאמת הרגולציה .5.6

הרגולציה הקיימת היום בישראל הנוגעת לייצוא גז טבעי התמקדה ביצוא במסגרת הסכמים ארוכי 

הגשת בקשות לאישור ט: על ענייני הנפטווח בדרך כלל באמצעות צנרת. כך לדוגמה הנחיות הממונה 

תוגש לממונה לקראת סיום משא ומתן וגיבוש נוסח סופי  לאישור יצוא קשהמציינות כי ב 45ייצוא

בצירוף הטיוטה של חוזה הייצוא אשר תקפו  חוץ של חוזה למכירה ורכישה של גז טבעי עם גורם

א; מבקש האישור נדרש להגיש את החוזה וכן את עיקריו ונדרש יהיה מותנה בקבלת אישור הייצו

 לעדכן את הממונה בכל שינוי של החוזה. 

, שהוא הרגולטור האחראי על אישורי Division of Natural Gas Regulationההשוואה,  לשם

האחד  –הייצוא במשרד האנרגיה האמריקאי, מאפשר הגשת בקשה לאישור יצוא בשני מסלולים 

מבוסס הסכמים לטווח ארוך, מעל לשנתיים, והשני ליצוא לטווח קצר, עד שנתיים, אישור "מכסה" 

(orizationBlanket" Auth")46  הנועד לתת מענה להסכמים קצרי טווח והסכמים נקודתיים )הסכמי

spot בעוד שבבקשה לאישור הסכמים ארוכי טווח מהרגולטור האמריקאי נדרש מגיש הבקשה .)

ההוראות העיקריות בחוזה הרכישה או המכירה של הגז, כולל מחיר בסיס, דרישות נפח, לפרט מהן 

, בבקשות להסכמים , הובלה, דמי הזמנה ועלויות אחרותשיפויהוראות  ,Take or Pay התחייבויות

קצרי טווח או הסכמים נקודתיים הדרישות ממגיש הבקשה מצומצמות יותר ומותאמות לאופי 

ההסכמים האלה, וכוללות בעיקר את פרטי המגיש, אופן היצוא, והכמות הכוללת לגביה מבוקש 

 האישור. 

( ממשאבי הנפט והגז באופן של government-takeגביית חלק המדינה )הוראות הרגולציה שעניינן 

תמלוג או מיסוי רווחי היתר ממשאבי הטבע, נדרשות גם הן לבחינת התאמה לאור השינוי המסתמן 

הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר באופן הייצוא. בנוגע להוראות בעניין גביית התמלוג, 

נכתבו אמנם באופן כללי, ומתאימות להסכמי יצוא באופנים הרי שהן , םבקשר לזכויות נפט בי

שונים, אולם גם הוראות אלה מתייחסות בעיקרן ליצוא באמצעות צנרת ואינן כוללות הוראות 

 הנוגעות לייצוא באמצעות מתקן הנזלה. ייחודיות 

                                                 
45 https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf  
46 -andor-import-authorization-obtain-regulation/how-gas-https://www.energy.gov/fe/services/natural

lng-and-gas-natural-export  

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/ng_export.pdf
https://www.energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation/how-obtain-authorization-import-andor-export-natural-gas-and-lng
https://www.energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation/how-obtain-authorization-import-andor-export-natural-gas-and-lng
https://www.energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation/how-obtain-authorization-import-andor-export-natural-gas-and-lng
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ייב השקעה בהקמת כאמור, כיום לא קיים מתקן הנזלה בישראל ויצוא באמצעות גז טבעי מונזל יח

תשתית לייצוא באופן זה אם באמצעות צנרת למצרים או באמצעות הקמת מתקן הנזלה ימי. בשונה 

ממכירת גז טבעי לייצוא באמצעות צנרת, בה מתקבלת החלטת השקעה על בסיס הסכם "עוגן" 

תהיה גז טבעי מונזל ככל הנראה לא  לגבי תשתית ליצואלקניית הגז הטבעי, קבלת החלטת השקעה 

אולם נדרשת ודאות מיטבית בכל הנוגע לרגולציה החלה על מאופן טבעה, מבוססת על הסכם אחד, 

 תמלוג ומיסוי.  –יצוא גז טבעי מונזל, בייחוד בכל הנוגע לרגולציה הנוגעת לחישוב חלק המדינה 

 

 סיכום ומסקנות .5.7

מתן להכנסות המדינה תועלות רבות הן בתרוהקיימים כמפורט בפרק זה, להסכמי יצוא הגז הטבעי 

, והן להמשך קידום תולאיתנותה הפיננסית של המדינה, הן למיצובה של ישראל בחינה גיאופוליטי

חלו במשק האנרגיה הן המקומי והן העולמי אשר כאמור, שינויים משמעותיים החיפושים בישראל. 

במסגרת העבודה . מחודשת של מדיניות הממשלה בנוגע לגז טבעי בשנים האחרונות, הביאו לבחינה

התחדשה הנחת העבודה בעניין הצפי לסגירת "חלון ההזדמנויות" למכירת זה, ח מדיניות "על דו

ח "עשורים. הנחת עבודה זו שונה מהנחות העבודה שעמדו בבסיס דו 2-2.5 -הגז הטבעי בעוד כ

מקרה, והמשתנה יימכר בכל הטבעי , אשר הניחו כי הגז 2018ח מדיניות גז טבעי "ודו 2012מדיניות 

הכלכלי הוא עיתוי המכירה. לאור זאת, נעשתה במסגרת עבודת הצוות המקצועי עבודה המעריכה 

את אובדן ההכנסות הצפוי מאי פיתוח של עתודות הגז הטבעי. על מנת להימנע מאובדן ההכנסה 

כולת והיהפוטנציאל הקיים למציאת תגליות גז טבעי נוספות  המתואר יש צורך למצות בהקדם את

 בהמשך עידוד ותמיכה ממשלתית בייצוא הגז הטבעי.לעשות זאת כרוכה 

הסכמים בינלאומיים אשר יהוו בקידום ממשלתית התמיכה ה הצוות המקצועי מבקש לקדם את

מדינתית לחתימה וביצוע של הסכמי מכירת יצוא גז טבעי או הקמת תשתיות עתירות -"מטריה" בין

 . הון שיאפשרו את יצוא הגז הטבעי

התאמת הרגולציה כך שתתמוך ואף תעודד יצוא גז טבעי,  בנוסף, מבקש הצוות המקצועי לקדם את 

 הוראות את להתאים יש זאת בכלל. כךעל כל המשתמע מ( LNG) גז טבעי נוזלי יצואובפרט 

הנחיות האת  ולעדכן ,spotלעסקאות קצרות טווח של מכירת גז נוזלי, או עסקאות  הרגולציה

יש  בנוסףיצוא באמצעות הנזלת גז טבעי בהקדם.  מוקדיו יתאימוש כך יצואית לוהנוגע וההוראות

  .מאגרלבחון מחדש את הדרישות בעניין חובת האספקה הכללית והמינימאלית מכל 
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 למשק המקומי חובת אספקה כללית ומינימאלית .6

כי תואר המגמה הבינלאומית למעבר לכלכלה דלת פחמן והפחתת הפליטות.  תוארה 4בפרק 

נוצר "חלון הזדמנויות" מצומצם פליטות  ימופחת מקורות אנרגיהמהשאיפה למעבר לסל כתוצאה 

ן זמני או באופן קבוע, להחליף דלקים מזהמים למדינות אשר מבקשות, באופליצוא הגז הטבעי, 

, אותו "חלון שהוצגו לצוות המקצועיעל פי ההערכות  47נפט בגז טבעי.תזקיקי כמו פחם או 

הוא צפוי נה, כאשר באירופה ש 20-25-עלול להסתיים בעוד כלמכירת הגז הטבעי  הזדמנויות"

, ובפרט בכלכלות הענק האסייתיות, כעשור או שניים המוקדם יותר, ואילו במזרח אסילהיסגר 

 מאוחר יותר. 

קבלת רישיון ועד לסיום פיתוח והתחלת הפקה שלב מעגל החיים של פרויקט נפט וגז ממכיוון שמשך 

לקבלת החלטות מדיניות המעודדות את מיצוי מכרעת שנים, יש חשיבות  10-מסחרית הוא כ

מיצוי התועלת הכלכלית מיצוא הגז הטבעי, מוקדם ככל הפוטנציאל לחיפוש והפקת גז טבעי, ו

האפשר, וזאת תחת ההנחה כי אנחנו נמצאים בתקופת מעבר בה קיים חוסר ודאות מסוים לגבי 

 העתידי.  מקורות האנרגיהשל הגז הטבעי בסל מקומו 

ח "בקביעת המדיניות בנושא משק הגז הטבעי, נקבע בהחלטות הממשלה שאימצו את מסקנות דו

, לשמור למשק המקומי כמות של גז טבעי 2018ח מדיניות גז טבעי "ודו 2012יניות גז טבעי מד

 השנים הבאות.  25בהתאם לתחזית הצריכה למשך 

 מקורות האנרגיהבפרקים הקודמים פורטו שינוי המגמות העולמיות והמקומיות בנוגע לתמהיל 

זה אנו נמצאים  ח"דומועד כתיבת והיעדים הנוכחיים בכל הנוגע לכלכלה דלת פחמן. על אף שב

המגמה שיביאו את המדינות לכלכלה דלת פחמן, הצעדים של יישום יחסית בשלב מוקדם 

היא מעבר ככל אפשר לאנרגיות חלופיות ובעיקר מתחדשות, ושימוש מוגבר בגז טבעי  המסתמנת

מביא לתובנה יעדים שנקבעו. שינוי המגמה המתואר להגעה לכ"דלק מעבר" בעשורים הקרובים עד 

כי ישנה תחליפיות משמעותית לשימוש המקומי בגז הטבעי, ועל כן מקטין את החשש שבאפשרות 

לייצא גז טבעי. בנוסף, כבר היום ישנה מגמה של צמצום המשאבים המושקעים בחיפוש של מאגרים 

ויהיה קשה יותר למשוך משקיעים  ,וההנחה היא שככל שהזמן יחלוף מגמה זו תמשך ,חדשים

מתוך רצון למצות את הפוטנציאל הכלכלי במשאבי הגז הטבעי פיתוח משאבי הגז הטבעי בישראל. ל

הוצגו בפני הצוות המקצועי מספר חלופות מדיניות אשר נגעו בעיקר לחובת האספקה  ,בישראל

 הכוללת וכנגזר ממנה, לחובת האספקה המינימאלית. 

על מנת למצות את פוטנציאל היצוא ולעודד  חלופה אחת כללה ביטול מלא של מגבלות היצוא, וזאת

מציאת מאגרים נוספים, בדומה למדינות אחרות אשר לא מחילות חובת אספקה כוללת או 

השארת המצב הקיים בו קיימת  שלהוצגה חלופת מדיניות  ,מינימאלית למשק המקומי. מהצד השני

השנים הקרובות בהתאם לתרחיש  25-חובת אספקה כוללת הנגזרת מתחזית הביקוש לגז טבעי ב

הוצגו גם שתי חלופות ביניים, האחת היא בנוסף, הנבחר בהתאם לשינוי יעד האנרגיות המתחדשות. 

פה זו נדחתה כיוון קביעת שיעור מכל חוזה ייצוא אשר בשעת הצורך יוקצה למשק המקומי. חלו

שהיא מתאימה יותר למשק משוכלל כמו המשק האוסטרלי, שם נוהגת רגולציה זו, בו קיימים 

                                                 
השאלה האם הגז הטבעי יהיה חלק מסל הדלקים העתידי תלויה בפיתוחן של טכנולוגיות ללכידה שימוש ואחסון של  47

ח זה, הטכנולוגיות "( ולטכנולוגיות של המרת גז טבעי למימן )מימן אפור/כחול(. נכון למועד כתיבת דוCCUSפחמן )
 ע לרמת הכדאיות הכלכלית שלהן. בשני תחומים אלה נמצאות בחיתוליהן, לפחות בכל הנוג
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יצואנים וחוזי יצוא רבים, ועל כן ה"עלות" של הקצאת הכמות נמוכה יותר, ופחות מתאימה למשק 

ה לשמור . חלופה אחרת שהוצגה היתבתחום החיפוש וההפקה בו פעילות חברות בודדות ,הישראלי

שנים אלא  25-כמות הנגזרת מתחזית הביקוש, אולם הכמות שתשמר לא תהיה כל הכמות החזויה ל

  רק חלק ממנה, וזאת על מנת לאפשר מיצוי פוטנציאל היצוא.

כי ככלל לאור המגמות שהוצגו למעלה, ולאור החלופיות שיש לגז הטבעי  סברצוות המקצועי ה

בטל כלל את המגבלות על יצוא הגז הטבעי מקום ל יתר, יששמביא לירידת מחיר הסיכון ביצוא 

, ובכך להתאים את לחובת האספקה הכוללת וחובת האספקה המינימאלית מכל מאגר ותהנוגע

הרגולציה למקובל ברוב מדינות העולם, בהן לא קיימת חובה של שמירת כמות גז טבעי למשק 

 . המקומי

תחת חוסר ודאות מסוים לגבי מתבצעת ההחלטה  מתוך ההבנה כי קבלתלשם הזהירות ועם זאת, 

 לשמור שולי ביטחוןמבקש הצוות המקצועי העתידי,  מקורות האנרגיהמקומו של הגז הטבעי בסל 

ולשמר חובת אספקה כוללת למשק המקומי, וכנגזר ממנה גם חובת אספקה מינימאלית מכל מאגר, 

קרובות אולם לא דורשת את שמירת השנה ה 25-על תחזית הביקוש לגז הטבעי ב באופן המבוסס

 מלוא הכמות כתנאי ליצוא. 

תחזית האספקה הכוללת מבוססת על חלוקת  חובתשולי הביטחון וקביעת הדרך המוצעת לקביעת 

-2021לשתי תקופות. תקופה ראשונה, העשור שבין השנים השנים הקרובות  25-הביקוש לגז טבעי ב

נמוך  מקורות האנרגיהשהיא תקופה בה חוסר הוודאות לגבי מקומו של הגז הטבעי בסל  2030

 שהיא תקופה בה חוסר הוודאות האמור גבוה יחסית.  2031-2045יחסית, ותקופה שנייה, בין השנים 

חדירתן של אנרגיות  קצבות יחסית בנושא ישנה ודא, 2021-2030לגבי התקופה הראשונה, 

ברורים בנושא זה, וכמו כן, ממשלתיים יעדי משנה  יעדים וכן , וקיימיםנותומתחדשות וחלופיות ש

ולכן תחושב לעניין כמות הגז הטבעי  חלק גדול מכמות זו מעוגן כבר בחוזים למשק המקומי,

 . שתשמר כחובת ההספקה הכוללת כל הכמות החזויה לתקופה זו

מאופיינת בחוסר ודאות גבוה הן בצד ההיצע של הגז הטבעי  2031-2045עם זאת, התקופה הבאה, 

בצד ההיצע ישנה חוסר ודאות מסוימת לגבי חישוב העתודות של המאגרים והן בצד הביקוש. 

הקיימים. ההערכה שצוינה למעלה הינה הערכה שמרנית באופן יחסי של משרד האנרגיה לאור 

. כבר היום הערכת החברות לגבי חישוב העתודות 2.4כפי שתואר בפרק יים בידו הנתונים המצו

 קידוחים, ועם השנים והמשך הBCM 200 -בפער כולל של כ במאגרים אלו שונה מזו של המשרד

בחלקים האחרים של המאגרים תתבהר תמונת העתודות וייתכן שהערכת המשרד לגביהן תגדל. 

חוסר ודאות נוספת בצד ההיצע הוא לגבי מציאתן של תגליות גז טבעי נוספות מתוך הפוטנציאל 

. Beicip-Franlab 2015בשטח הימי הכלכלי בהתאם לסקר  BCM 2,100 -המתואר למעלה של כ

נוספים BCM  500-1000אולם יש סבירות רבה כי כ  ,כי לא כל הפוטנציאל יתגלה ויופק מתוך הנחה

 של גז טבעי יתגלו בשטח המים הכלכליים. 

ולעניין ביסוסן  חדירתן של אנרגיות מתחדשות וחלופיות חוסר ודאות לגבי שיעור ובצד הביקוש ישנ

 הפחמן ולכידת ane reformingsteam methבאמצעות של טכנולוגיות שונות כגון הפקת מימן 

. גז טבעילביקוש השיצמצמו את  מאלקטרוליזה )מימן "ירוק"(או הפקת מימן "( כחול" מימן)

בין התרחישים  לעניין צריכת הגז הטבעי החזויה כפועל יוצא משיעור חדירת המחדשות ההפרש
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ודאות לגבי אופן חוסר ישנו כמו כן  .לכל תקופת התחזית BCM 140-כעל  ולבד השונים עומד

וכן לכל תקופת התחזית.  BCM 20 -כ כאשר טווח החלופות עומד על ,החדירה של הרכב החשמלי

לכל תקופת  BCM 50 -כ )הפרש העומד על לעניין עמידתה של המדינה ביעדי ההתייעלות האנרגטית

 .התחזית(

הפיתוח וההפקה של הגז  ,הרצון לעודד את המשך החיפושיםלאור דאות הגבוה ווחוסר הובשל 

מוצע לחשב את כמות הגז הטבעי לגז הטבעי,  חלופותומתוך הבנה שבטווח הבינוני יש  ,הטבעי

"פקטור" מסוים  -חובת ההספקה הכוללת בהכפלה בשולי הביטחון ו בתקופה זו לצורך חישוב

גובה של המגלם את חוסר הוודאות, כאשר אותו "פקטור" שהוצע על ידי הצוות המקצועי הוא ב

לגבי ו ,שמר למשק באופן וודאיית אשר , כלומר שתחושב חצי מהכמות החזויה לתקופה זו0.5

. חישוב הכמות החזויה לתקופה השנייה באופן זה אינו מלמד כי יתאפשר יצואמחצית האחרת ה

אולם הצוות המקצועי סבור כי אין לשמור את כל  ,המשק המקומי צפוי לצרוךאכן זו הכמות ש

השנים הקרובות, אלא כמות מצומצמת יותר,  25למשך  הת של הגז הטבעי החזויהכוללהכמות 

בשל חוסר הוודאות הגבוה בתקופה זו וחשש מהפסד הכנסות לאור המגמות הברורות בעולם ווזאת 

בהקשר זה ביקשו נציגי משרד המשפטים להעיר את ההערה הבאה: המדינה ממשאבי הגז הטבעי. 

ות המפורטות בדו"ח הן במישור המקצועי המובהק וממילא, לא מצאנו עיקר הסוגיות וההמלצ"

מקום להעיר על עמדת הצוות המקצועי במשרד האנרגיה. עם זאת, ישנו פער בין הגישה השמרנית 

לגבי  0.5העומדת ביסוד הניתוחים המקצועיים שהוצגו, לבין ההמלצה לקבוע "פקטור" בשיעור של 

, ובשים לב לכך שהמדובר בדו"ח ביניים, המפורסם לשימוע . בנסיבות אלו2031-2045השנים 

ציבורי, נגבש עמדתנו בנושא לאחר חשיבה שתיעשה בהמשך ללימוד ובחינת ההערות שיתקבלו 

 מהציבור הרחב".

לאורך כל  BCM 482 -כ חוזה ביקוש של סה"כה 8תרחיש לאמץ את כאמור, הצוות המקצועי בחר 

 השנים שלאחר מכן. 15-ב BCM 333 -בעשור הראשון, ו BCM 149תקופת התחזית, מהם 

התחנות כל תרחיש זה מניח עמידה ביעדי הממשלה בתחום שיעור האנרגיות המתחדשות, סגירת 

הפחמיות וההתייעלות באנרגיה. התרחיש מהווה תרחיש ביניים ומשקף מצד אחד עמידה ביעדי 

הווה אתגר משמעותי בשנים הקרובות, , על אף שהעמידה בחלק מיעדים אלה תהמוזכרים הממשלה

, על אף שזו מניח כי לא תהיה עליה מעבר ליעדים אלה לאורך כל תקופת התחזיתמצד שני אולם 

. מעבר לשנה זו, הממשלה 2030אולם יעדי הממשלה מתייחסים רק לעשור הקרוב, עד לשנת . תתכן

לא קיבלה החלטות הכוללות יעדים בתחומים המוזכרים למעלה, על אף פרסום מסמכי מדיניות 

המלמדים כי ישנה כוונה להמשיך ולפעול לצמצום הפליטות במשק האנרגיה. לאור זאת נקבע 

של החלת הפקטור על הכמות החזויה בתקופה  תוצאההפורט למעלה. כאמור "פקטור", כמו ש

כחובת אספקה  BCM48 316המאוחרת בתרחיש הנבחר היא שלמשק המקומי תשמר כמות של 

  .אחד נוסף משמעותי, מה שיאפשר היתכנות של לפחות פרויקט יצוא כוללת

שנים, כאשר  5ל חישוב הכמות לתקופה השנייה בהכפלה ב"פקטור" תהיה לתקופה מוגבלת ש

יצאו לפועל בתקופה זו אם באופן של הסכם יצוא או לכל הפחות, מזכר הבנות אשר  צואיי פרויקטי

שנים  5זה. לאחר  ח"דוהמוצעת ב מדיניותהכוללת, ההאספקה  חובתעניין , תחול עליהם, למחייב

                                                 
48 315.5=149 ( +333*0.5.) 
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והביקוש וייתכן כי "פקטור" זה יוקטן, יוגדל או יבוטל, הכל  ייבחנו מחדש המגמות בצד ההיצע

שמירת שולי ביטחון באופן זה בהתאם לרמת ההתפתחות של התעשייה בכלל, ובפרט בישראל. 

 אספקה בעוד מספר שנים כאשר תגבר הוודאות.תאפשר בחינה עתידית של חובת ה

ניתן להבחין במתח שבין מגמה  2018י גז טבעמדיניות  ח"דווהן ב 2012 גז טבעי מדיניות ח"דוהן ב

בשל שיקולי הביטחון האנרגטי, שמירה על היתירות ועידוד תחרות במשק המקומי, יש  על פיה

חיבור מאגרים למשק המקומי, לבין מגמה הסוברת כי הגברת היתירות  להגביל את הייצוא ולחייב

חיפושים חדשים, שיביאו  והבטחון האנרגטי והתחרות תהיה על ידי הפחתת הרגולציה ועידוד

  למאגרים נוספים שיימצאו על ידי שחקנים רבים.

במשק המקומי, וההבנה כי קיים חלון הזדמנויות  לגז הטבעי , מיצוי הביקושקידוחיםהגבלת ה

מביאים את הצוות המקצועי לידי ההנחה כי חיפושים חדשים הם מנוע לתחרות, והדרך  ,מצומצם

בכל הנוגע ליצוא גז הרגולציה  צמצוםבמשק המקומי היא ושים החיפ לפעילות למשוך שחקנים

ביחס אליהם. לאור זאת מבקש הצוות המקצועי כי חובת האספקה למשק המקומי תחול רק טבעי 

לא יחובו בחובת  2021, ואילו תגליות אשר יוכרו לאחר שנת 2021לפני שנת תגליות שנמצאו לגבי 

  האספקה הכוללת או המינימאלית.

מופחתת  חובת אספקה מינימאליתגזר גם בנוסף, בשל הפחתת חובת האספקה הכוללת תי

חישוב חובת האספקה המינימאלית מהמאגרים.  35%-מהמאגרים הקיימים, ותעמוד על כ

מדיניות גז לקבוצות השדות שנקבעו בדו"ח  שכבתי, בהתאםמהמאגרים הקיימים תהיה באופן 

, באופן המפורט התוספתי קה למשק המקומי יחול על החלק, כאשר שיעור חובת האספ2012טבעי 

 בטבלה למטה: 

 : חישוב חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי7טבלה 

חובת האספקה המינימאלית למשק  כמות הגז הטבעי בשדה

 המקומי

ידי -שדות שכמות הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע על

  BCM 50-הממונה נמוכה מ

 חובת אספקה למשק המקומי תחוללא 

 מכמות זו BCM  35% 200ועד  BCM 50-נוסף מ  BCM 1על כל 

 מכמות זו 40% ומעלה BCM 200-נוסף מ  BCM 1על כל 

 

-במערכת הבמצטבר  C2-ו P2 ותתהיה לפי קטגורי שדהגם לעניין זה, קביעת כמות הגז הטבעי ב

PRMS . 
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 עידוד חיפושים  .7

 בסקטור החיפוש וההפקהמגמות עולמיות  .7.1

שילובן של מספר מגמות מביא להאטה עולמית בפעילות החיפוש וההפקה של גז ונפט. מחירי הנפט 

מצב של בטווח הקצר נמצא ב LNG-, שוק ההאחרונות שניםחמש הבהיו בסביבת מחירים נמוכה 

מצום העולמי, הביאו חברות רבות לצמקורות האנרגיה , ומגמת השינוי בתמהיל היצע יתר

המשאבים המושקעים בחיפוש והפקה של שדות נפט וגז חדשים. מהפכת פצלי השמן והתקדמות 

תרמה גם היא להפחתת  ,בעיקר בארה"ב ,(Hydraulic fracturingהסידוק ההידראולי )טכנולוגיית 

משאבי החיפוש וההפקה של שדות חדשים בים, בהם הסיכון גבוה משמעותית ביחס להפקה מפצלי 

 שמן. 

מרבית מדינות העולם  2020, ובחודש מרץ COVID–19החל להתפשט בעולם וירוס ה  2020בינואר 

וכתוצאה מכך הטבעי נכנסו לסגר משמעותי. לעובדות אלה היו השלכות על מחירי הנפט והגז 

צומצמו באופן משמעותי פעולות החיפוש וההפקה של חברות רבות הן בטווח הקצר עקב ירידת 

בפרט לטווח הארוך. המגפה אף האיצה את תהליכי המעבר לכלכלה דלת פחמן ו ,הביקוש לנפט

משקיעות ושינוי תמהיל הדלקים העתידי וכל זאת רק החריף את המגמה של צמצום המשאבים ש

 חברות בין לאומיות בחיפוש של משאבים חדשים. 

לות חיפוש בישראל, למשוך חברות בינוניות וגדולות לפעיסיונות י, נעשו מספר נלעיל כפי שהוסבר

בדומה לפעילות במדינות השכנות, אולם ניסיונות אלו הצליחו באופן חלקי בלבד, ורק חברות 

חיפוש  קידוחהשנים האחרונות בוצע  8-בודדות השתתפו בהליכים התחרותיים בישראל. בנוסף, ב

שקעות הענפה בקפריסין ובמצרים. ההאטה העולמית בההחיפושים בודד וזאת בשונה מפעילות 

למורכבת יותר החיפושים בחיפושים חדשים תהפוך את משימת משיכת חברות חדשות לפעילות 

 באמצעים שונים, בעיקר פיסקאליים. פעולות חיפושים ולכן מדינות רבות מעודדות 

 

 עידוד חיפושים בחינה משווה  .7.2

היא פעילות  ,יהי אקספלורצקידוחובפרט ביצוע  ,)אקספלורציה(הטבעי פעילות חיפושי הנפט והגז 

מיליון  100 -יבשתי לכ קידוחל יון דולרלימ 10נעה בין חיפוש  קידוחעתירת הון ועתירת סיכון. עלות 

 49.40%-30%חיפוש נע בין  קידוחימי, והסיכוי להצלחת  קידוחל דולר

לאומית שהוכנה עבור משרד האנרגיה נסקרו האופנים בהם מדינות המקיימות -בסקירה בין

תעשייה של חיפוש והפקת נפט מעודדות את פעילות החיפוש. מהסקירה עולה כי מדינות רבות 

, זאת מתוך הרצון החיפוש קידוחמבקשות להקטין את החשיפה של בעלי הזכויות לסיכון שבביצוע 

בפעילות חיפושים  , וההבנה כי הדרך לשכנע חברות להשקיעקידוחיםהצלחה של הליהנות מפירות ה

החיפושים  פעולותהינה באמצעות צמצום הסיכון. הדרכים בהן בוחרות המדינות לעודד את 

 משתנות בהתאם לשיטת המשפט ולמשטר ניהול הזכויות הקיים במדינה. 

                                                 
49 Kunjan, Balakrishnan. (2016). Exploration Chance of Success Predictions — Statistical Concepts 

and Realities. ASEG Extended Abstracts. 2016. 1. 10.1071/ASEG2016ab150. 
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יבש כנגד הכנסות מהפקה  קידוחאו על אפשרות מקובלת ביותר היא האפשרות לקזז הוצאות שהוצ

 50מפרויקט אחר, וזאת על אף הכלל השכיח כי כל פרויקט גז ונפט ממוסה באופן עצמאי.

בחישוב פעולות החיפושים אפשרות שכיחה אחרת היא קביעת מקדם המגדיל את משקל הוצאות 

תר ממשאבי טבע המס על הפקת המשאב. החישוב הקיים במדינות רבות בחקיקה של מיסוי רווחי י

הכולל בתוכו את הכנסות הפרויקט ואת הוצאות הפרויקט. בחישוב  R factorבנויה על יצירת 

פעולות ההוצאות מקובל לכפול את הוצאות האקספלורציה במקדם מסוים שיגדיל את הוצאות 

 עידוד באופןוכך יביא לדחייה מסוימת של תשלום המס, ויגדיל את כדאיות הפרויקט.  החיפושים

, פעולות החיפושיםכולל מקדם של הוצאות ה ,2012-חוק מיסוי משאבי טבע, תשע"חזה קיים ב

 .2-כאשר הוצאות אלה מוכפלות ב

באופן שחברות  קידוחבנורבגיה ובקנדה היא זיכוי מס על הוצאות  מהדרך אחרת, הנהוגה לדוג

 היבש או חלק ממנו.  קידוח"יבש" יכולות לקבל בחזרה את הוצאות ה קידוחשקדחו 

כאמור, הסקירה מראה כי מדינות המעוניינות לפתח ולקדם את חיפוש משאבי הטבע מעודדות 

 כזה. קידוחאלו, בין השאר על ידי הקטנת הסיכון בכישלון  קידוחיםיזמים לבצע 

 

  מסקנות -עידוד חיפושים  .7.3

 וכןבשטח הימי של ישראל,  נוספים טבעי גז משאבי למציאת הקיים הפוטנציאל תואר 2 בפרק

 5.4בפרק  ,כן כמובשטח זה.  החיפושיםההצלחה החלקית באופן יחסי למשיכת חברות לפעילות 

 תוארה התועלת הכלכלית הצפויה ממקסום הפוטנציאל למציאת משאבים נוספים. 

של גז נוספים  BCM 500-1000למציאת  לפעול לעידוד לקבוע המקצועי הצוות ממליץ ,זאת לאור

לטובת אזרחי  וזאת על מנת למקסם את פוטנציאל הפקת המשאב ,השנים הקרובות 10-ב טבעי

 . מדינת ישראל

 חקיקת באמצעות השאר בין המשאב חיפושי את ולעודד להמשיך המקצועי הצוות ממליץ בנוסף

 מהכנסות יבש קידוח הוצאות קיזוז שיאפשר באופן טבע משאבי מיסוי חוק תיקון ובפרט, המס

כמו כן מורה הצוות המקצועי לממונה על ענייני הנפט ולממונה על התקציבים  51.מפיקקטן  ממאגר

במשרד האוצר לבחון דרכים נוספות לעידוד פעילות חיפוש משאבים באופן של צמצום הסיכון 

 המוטל על החברות בביצוע קידוחי האקספלורציה ובפיתוח המשאב. 

 

                                                 
קיזוז הוצאות קידוח יבש כנגד הכנסות ממאגרים מפיקים י משאבי טבע בנושא יצוין כי טיוטת תיקון לחוק מיסו 50

 ח זה טרם אושרה. "נכון למועד כתיבת דואולם  2017בשנת  על ידי רשות המיסים כבר הוכנהקטנים ובינוניים 
  2017.11.7תזכיר לתיקון חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע מיום ראו לעניין זה  51

https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001RFEOSQA5/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%972017?language=iw
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 חובת החיבור למשק המקומי .8

הוא  2018 גז טבעי מדיניות ח"דווהן  2012עי במדיניות גז ט ח"דו אחד הנושאים בהם התמקדו הן

 נושא התחרות ובפרט, מהי הדרך הנכונה לייצר תחרות בין ספקי הגז הטבעי. 

 ח מדיניות זה צוין כי"בדואת חובת האספקה למשק המקומי.  קבע 2012 טבעי גז מדיניות ח"דו

חוסר  כן צויןבוודאות ויציבות גיאופוליטיים, ואי אנרגטי באזור שלא מתאפיין היא ישראל 

  הוודאות לגבי היצע הגז הטבעי במשק כנימוקים לחובת החיבור למשק המקומי. 

אשר  ה, מערכת ההפקה היחיד2012כי בשנת  2018 טבעי גז מדיניות ח"דוצוין כבר בבהקשר זה 

קלון" ו"נועה" חוברה למשק המקומי היתה "ים תטיס" שחיברה את השדות שבחזקות "אש

מספר חודשים מועטים לפני תחילת פעילות  , וכישהפיקו באותה העת כמויות זניחות של גז טבעי

עריש לאשקלון. שדה תמר היה -ממצרים דרך הצינור שבין אל הטבעי הוועדה, חדלה אספקת הגז

ת, ניכר . לאור זא2013בשלבי פיתוח וחיבור למשק המקומי, והחל להפיק גז טבעי רק בחודש מרץ 

וזאת על ידי הדרישה לחבר כל  ,כי היה צורך דחוף לתת מענה לשאלת היתירות והביטחון האנרגטי

יכול שדה תמר מחובר למשק המקומי והמצב שונה לחלוטין.  2021בשנת שדה נוסף למשק המקומי. 

 .לשנה BCM 12-פיק כיכול להמחובר למשק המקומי ו לוויתןלשנה. שדה  BCM 11-פיק כלה

( מתקדמת וצפויה FPSOהונחה, ובניית אסדת ההפקה הצפה )שדה כריש הצנרת שתחבר את 

 .בשנה BCM 8-פיק כי 2022החל משנת ש , כךלהסתיים בחודשים הקרובים

המחוברים למשק המקומי, ואלה שעתידים  שדות הגז הטבעימציגה תמונה השוואתית של  7טבלה  

 : להתחבר

 המחוברים למשק המקומיגז טבעי  שדות:  8טבלה 

 2021 2018 2012 שדה 

 נעה ואשקלון
מחובר למשק המקומי. 

 הפקה בכמויות זניחות
 הפקה בכמויות זניחות הפקה בכמויות זניחות

 תמר

מצוי בהליכי פיתוח. לא 

מחובר למשק המקומי 

 -)הפקה החלה ב

31.3.2013) 

באזור מחובר לחוף 

 11-אשדוד. יכול לספק כ 

BCM בשנה 

באזור מחובר לחוף 

 11-אשדוד. יכול לספק כ 

BCM בשנה 

 לוויתן
, לא החלו הליכי נקדח

 פיתוח

הליכי פיתוח נמצא ב

מתקדמים. חיבור 

דור.  חוף מתוכנן באזור

צפי להזרמת גז ברבעון 

 2019 שנת אחרון של

מחובר לחוף באזור דור. 

 BCM 12 -יכול לספק כ

 בשנה

 טרם נקדח כריש

נמצא בהליכי פיתוח 

ראשוניים. צפי להזרמת 

 של שנת גז ברבעון ראשון

. חיבור מתוכנן 2021

 דור חוף באזור

נמצא בהליכי פיתוח 

מתקדמים. צנרת ל 

FPSO באזור  החובר

חוף דור. צפי להזרמת גז 

 2022שנת  במהלך 
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בשני בנוסף, המעמד של ישראל כ"אי אנרגטי" משתנה. ישראל מחוברת לשכנותיה בצנרת גז טבעי, 

ובאמצעות צנרת ימית למצרים. כמו  חיבורים יבשתיים לירדן )באזור צפון הארץ ובאזור ים המלח(,

כן נבדקת האפשרות להקים תשתיות צנרת נוספות לחיבור למערכת ההולכה המצרית הן באזור 

נחתמו  ,היבשה והן באמצעות צנרת מאסדת ההפקה של לוויתן למתקני ההנזלה במצרים. כמו כן

, East Med -ה נרתומזכרי הבנות לחבר את ישראל לאירופה באמצעות צ בין מדינתיים הסכמים

 ימי. -וכן באמצעות כבל חשמל תת

חיבור של כל מאגר למשק המקומי מתוך היה לחייב  2012 טבעי גז מדיניות ח"דובהפתרון שעלה 

אחרות,  במדינותשאינו מוכר  ,ככל שיחוברו יותר מאגרים כך תגבר התחרות. פתרון זהכי  מחשבה

כות הפקה עצמאיות המחוברות למשק המקומי לא היה נכון לשעתו אולם במצב בו ישנן שלוש מער

, הוחלט כי על הממונה על ענייני 2.4.2017מיום  2592 נמצא לו מקום ועל כן בהחלטת הממשלה

שהורה על חובת החיבור של המאגרים למשק  442הנפט לבחון מחדש את הסעיף בהחלטת הממשלה 

ת החיבור וליצור הסדר שבעיקרו , הוחלט להקל את חוב4442בהחלטת הממשלה  . בהמשך,המקומי

מחייב לחבר מאגרים גדולים למשק המקומי מיד עם תחילת ההפקה, פוטר מאגרים קטנים מחובת 

 החיבור ויוצר דחייה של חובת החיבור של מאגרים בקבוצת הביניים. 

והגיע למסקנה כי ההסדר שנקבע בהחלטת  ,הצוות המקצועי נדרש גם כאן לשאלת התחרות

חובת החיבור יוצר איזון ראוי בין הצורך לייצר יתירות ותחרות במשק בעניין  4442הממשלה 

המקומי ובין יצירת תנאים המאפשרים פיתוח כלכלי של המאגרים, באופן שלא ירתיע משקיעים 

 BCM 200-ל BCM 50ין עם זאת, נשקלה האפשרות לתת למאגרים שב מביצוע פעולות חיפוש.

 פטור מחובת החיבור בהתאם לתנאי המשק המקומי במועד מציאת התגלית. 

אחת לעודד את התחרות במשק המקומי.  המקצועי כיצד ניתן יהיה בכל זאת בחן הצוות ,עם זאת

הדרכים לעידוד מאגרים שפיתוחם הכלכלי הינו גבולי הוא יצירת רגולציה לעניין חיבור לתשתיות 

הוא הפחתת עלויות ההקמה  TPAרגולציה של בבסיס (. הרעיון העומד TPAשלישי ) של צד

לפרויקט קטן או בינוני באופן שיגדיל את הסיכוי ליצירת ערך נוכחי נקי חיובי ואת הסיכוי לקידומו 

לבעל או הבינוני חלף הקמת תשתית נפרדת ישלם בעל המאגר הקטן  ,של הפרויקט. במקרה כזה

עבור השירותים הניתנים מבעל התשתית. של הגז תשתית ההפקה או ההולכה דמי טיפול או הולכה 

שירותי הטיפול וההולכה לספק על הרגולטור לוודא כי בעל התשתית לא מסרב סירוב בלתי סביר 

תוח , וכי הוא עושה זאת במחיר הוגן שלא פוגע בכלכליות של פיאו הבינוני בגז של בעל המאגר הקטן

ביעת הרגל הסביבתית של פיתוח מאגר, הן טהמאגר. תועלת נוספת של רגולציה כזו היא הקטנת 

 מהאסדה והן מצנרת ההולכה. 

מספר מספר ספקים בעלי מערכות הפקה, ורגולציה זו מתאימה לשווקים בוגרים יחסית בהם יש 

 אל. צרכנים לגז הטבעי, ויכול לעודד חברות נוספות להשקיע בחיפושים בישר

בעניין  4442להשאיר את המדיניות הקבועה בהחלטת ממשלה ממליץ צוות המקצועי לאור כל זאת 

 באופן הבא:  ,שינויים לגבי קבוצת הביניים,, ולבצע בה חובת החיבור למשק המקומי

o  200על כמות הגז הטבעי בהם עולה ששדות BCM  יחויבו בחיבור למשק המקומי עם

 פיתוחם ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי.

o  50 כמות הגז הטבעי בהם עולה עלששדות לעניין BCM 200-ועד ל BCM  סובר הצוות

אולם בדומה למצב הקיים, , לחייב שדות אלה בחיבור למשק המקומיהמקצועי כי יש 



57 
 

לבצע דחייה של מימוש חובת החיבור וזאת על מנת לעודד את פיתוחם המהיר, כך יש 

-2035, בשנים צפויים חלק מהמאגרים להידלדלשיחוברו למשק המקומי בתקופה בה 

שדות , ובכך לאזן בין הצורך בביטחון אנרגטי ובין עידוד החיפוש והפיתוח של 2033

 BCM 50 הגז הטבעי בהם עולה על כמותששדות אלה. לפיכך, מציע הצוות כי בעלי 

יחויבו  1.1.2031גז טבעי עד יום  ה מסחרית שלאשר יתחילו בהפק BCM 200-לועד 

דחיה נוספת של חובת החיבור . 31.12.2035בחובת חיבור למשק המקומי עד ליום 

תהיה בהתאם לשיקול דעתו של הממונה על  31.12.2035למשק המקומי מעבר ליום 

את מצב היתירות ואת כמות עתודות הגז הטבעי  , לצורך כךר ישקולענייני הנפט, אש

שדות בקבוצה זו . סמוך ככל האפשר למועד אישור התגליתהמחוברות למשק המקומי 

בחיבור למשק המקומי עם יחויבו  1.1.2031אשר יתחילו בהפקת גז טבעי לאחר יום 

תינתן אפשרות ת, עם זא ולפני מועד הזרמת הגז הטבעי באופן המסחרי. ,פיתוחם

לבעלי הזכות לבקש פטור של מאגר בקבוצה זו מחובת חיבור למשק המקומי. צוות 

המורכב מהממונה על ענייני הנפט, הממונה על התחרות וראש רשות התחרות ישקול 

לאחר ששקל שיקולי תחרותיות ואספקה  מחובת החיבור פטוריוכל לאת הבקשה ו

 למשק.

o  50עד כמות הגז הטבעי בהם הינה ששדות BCM חיבור למשק המקומי על לא יחויבו ב

 מנת לעודד את פיתוחם. 

 C2-ו P2 ותלעניין חובת חיבורו למשק המקומי תהיה לפי קטגורי שדהקביעת כמות הגז הטבעי ב

ככל האפשר סמוך לאחר מועד , ותקבע על ידי הממונה על ענייני הנפט PRMS-במערכת הבמצטבר 

ור התגלית בשדה. הכמות תחושב באופן מצרפי לגבי שדות המפיקים באמצעות מערכת הפקה איש

בנוסף יש בחזקות בשטחן מצויים שדות אלה גורם זהה המאושר כמפעיל; או גורם זהה ואחת, 

בכל אחת מחזקות אלה; או גורם זהה המאושר כמפעיל בלפחות אחת  50%-המחזיק בלמעלה מ

בחזקה אחרת. הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי, בהחלטה  50%-ממהחזקות ומחזיק בלמעלה 

  מנומקת, שלא לחשב את כמות הגז הטבעי בשדות באופן מצרפי.

כי ייבחנו אמצעים נוספים לעודד את מיצוי פוטנציאל הרווחה צוות המקצועי הממליץ בנוסף, 

לעניין שימוש של צד שלישי  , ובפרט באופן של קביעת רגולציההכלכלית הנובעת ממאגרי הגז הטבעי

 . OECD -במתקני הפקה, טיפול והובלת גז טבעי באופן המקובל במדינות ה
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 תרחישי ביקוש לגז טבעי במשק המקומי :נספח

 :1תרחיש 

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
390.9 21.7 18.7 16.1 13.8 13.5 9.4 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
39.6 4.2 2.7 1.8 0.6 0.2 0.1 

 רכב חשמלי
390.9 21.7 18.7 16.1 13.8 13.5 9.4 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל  2.8%אחוז גידול ממוצע שנתי 

ואחוז חדירה גבוה של רכב חשמלי  
-בשנים BCMבמונחי 1202 2045

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 
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 :2ש תרחי

 

 

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
388.5 21.5 18.5 16.0 13.8 13.5 9.4 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 

 רכב חשמלי
507.6 29.0 24.7 21.2 17.9 16.5 12.0 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל  2.8%אחוז גידול ממוצע שנתי 

ואחוז חדירה נמוך של רכב חשמלי  
BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה



60 
 

 :3ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
310.5 15.0 13.8 12.6 11.6 12.1 9.0 

 חשמל 
77.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.4 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 

 רכב חשמלי
429.4 22.5 19.9 17.8 15.8 15.0 11.5 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל ואחוז 1.7%אחוז גידול ממוצע שנתי 

חדירה נמוך של רכב חשמלי  
BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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 :4ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
285.5 12.0 11.8 11.5 11.6 12.1 9.0 

 חשמל 
77.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.0 

 רכב חשמלי
404.5 19.5 17.9 16.7 15.8 15.0 11.5 

 סה"כ ביקוש מקומי
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לגז הטבעי במשק המקומי תחזית ביקוש 
גידול ממוצע שנתי  ז  ך  1.7%אחו נמו ז חדירה  ואחו בסקטור החשמל 

של רכב חשמלי  
2040ב 43%אנרגיות מתחדשות 

BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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 :5ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
352.3 16.9 15.6 14.5 13.8 13.5 9.4 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.0 

 רכב חשמלי
471.4 24.3 21.7 19.6 17.9 16.5 11.9 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל ואחוז  2.8%אחוז גידול ממוצע שנתי 

חדירה נמוך של רכב חשמלי
2040ב 43%אנרגיות מתחדשות 

BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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 :6ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
376.1 19.6 17.5 15.6 13.8 13.5 9.4 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.0 

 רכב חשמלי
495.2 27.1 23.6 20.8 17.9 16.5 11.9 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל ואחוז 2.8%אחוז גידול ממוצע שנתי 

חדירה נמוך של רכב חשמלי
2040ב 35%אנרגיות מתחדשות 

BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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 :7ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
341.9 17.5 15.7 14.0 12.5 12.7 9.3 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
18.2 1.8 1.2 0.8 0.4 0.2 0.0 

 רכב חשמלי
460.9 25.0 21.8 19.2 16.6 15.6 11.8 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל ואחוז 2.13%אחוז גידול ממוצע שנתי 

חדירה נמוך של רכב חשמלי  
BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה
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 :8ש תרחי

 

2021-
2045 2045 2040 2035 2030 2025 2021 

 שנה
341.9 17.5 15.7 14.0 12.5 12.7 9.3 

 חשמל 
77.1 3.7 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 

 תעשייה
11.1 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 

 CNG -תחבורה ב 
12.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 

 תעשייה פטרוכימית
39.6 4.2 2.7 1.8 0.6 0.2 0.1 

 רכב חשמלי
482.3 27.5 23.3 20.1 16.9 15.7 11.9 

 סה"כ ביקוש מקומי
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תחזית ביקוש לגז הטבעי במשק המקומי
בסקטור החשמל ואחוז 2.13%אחוז גידול ממוצע שנתי 

חדירה גבוה של רכב חשמלי  
BCMבמונחי 2021-2045בשנים 

ייצור חשמל נטו סכום כולל,תעשייה CNG-תחבורה ב 

תעשייה פטרוכימית רכב חשמלי כ"סה


