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 הקדמה
 

 ומגמות עיקריותמרכזיות התפתחויות 

 העלייהעיקר וזאת על אף מגפת הקורונה. נמשכת העלייה בצריכת הגז הטבעי  2020בשנת 

אך גם בסקטור המקומי נרשמה עליה  נובעת מגידול מרשים בסקטור הייצואבצריכה 

 בצריכה. 

-כמדובר בגידול של ו BCM 11.8-ככמות גז טבעי של המקומי  במשק הנצרכבמהלך השנה 

בנוסף, . 2021צפויה להימשך גם בשנת  הומגמת העלייה בצריכ, 2019בהשוואה לשנת  7%

בעקבות עמדה בסימן גידול משמעותי בכמויות ייצוא גז טבעי למצרים ולירדן,  2020שנת 

. סה"כ המשק 2020שנת כבר בתחילת לוויתן  של גז טבעי ממאגרמשמעותית הפקה מסחרית 

 הטבעי כלל הגזתוך מ 26%-המהווים כ 2020בשנת  BCM 4.25 -כ כמות כוללת שלייצא 

 בלבד. BCM  0.22-הסתכמו לכסך כמויות הייצוא  2019לשם השוואה, בשנת שנצרך השנה ו

( ן"וגט לוויתן מאגר, תמר מאגר) בישראל הטבעי הגז ממקורות סופקו 2020סך הכל, בשנת 

 יחדיו. הייצוא וצרכני המקומי המשק עבור BCM 16-כ

הביקוש סך מ %97-מהווה כ, BCM1 9.29-החשמל, שצריכתו הכוללת הסתכמה ב סקטור

 .2019לחלקו של סקטור זה בביקוש בשנת  ביחס 1%-ירידה של כבמשק המקומי,  לגז טבעי

 . 5.4%-ביחס לשנה שעברה, צריכת הגז בסקטור החשמל עלתה בככמו כן, 

צריכת הגז ומתוך זה,  BCM 512.-בכהסתכמה  2התעשייהצריכת הגז הטבעי בסקטור 

 . BCM 0.25-כבהסתכמה ו 10%-מהווה פחות מ הטבעי של צרכני החלוקה

התאפיינה בתנודות חדות של מחירי האנרגיה בעולם ונצפו ירידות קיצוניות גם  2020שנת 

לא  ,טווח המאופיין בהסכמי גז טבעי ארוכי ,במחירי הגז הטבעי בעולם. המשק הישראלי

ים של חיבור מאגרים יאך מהלכים אסטרטג ,הושפע כמעט מירידות המחירים העולמיות

נוספים וייבוא גט"ן במחירים זולים יחסית למשק המקומי דרך המקשר הימי סייעו 

 מחירים. ירידתבבשל כך וימשיכו לסייע בפיתוח תחרות במשק הגז הטבעי ו

אה לשנים קודמות בעיקר בשל הגידול המרשים הינה יוצאת דופן בהשוו 2020כאמור, שנת 

בהיקף היצוא למצרים ולירדן ובשל אירוע הקורונה. לצד אלו, חלו התפתחויות ומהלכים 

מצביעים על המשך  הםועל ידי משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי  קודמום שיאסטרטגי

 ;להלן עיקרםו חיזוק ופיתוח משק הגז הטבעי בישראל

                                                      
 מדובר על סה"כ הצריכה לייצור חשמל של  חברת החשמל לישראל, יצרני חשמל פרטיים וקוגנרציה. 1

 ידי התעשייה לצורך ייצור חשמל.לא כולל צריכת הגז על  2
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 : 2020ירועים משמעותיים שהתרחשו בשנת א

 

  השפעת מגפת הקורונה

 ועד 2020 מרץידי השוואת נתונים מחודש  עלהשפעת הקורונה על המשק המקומי  נבחנה

לפעול  ךממשי הישראלי המשקונמצא כי  אשתקד תקופה לאותה בהשוואה השנה סוף

במסגרת המגבלות הקיימות במהלך המשבר על אף מגפת הקורונה  הטבעי הגז את צרוךול

 . 2020שפרצה בסוף הרבעון הראשון של 

קרוב בעלתה י הצריכה הכוללת של המשק המקומבהשוואה זו,  הנתונים עולה כי מניתוח

בצריכה.  5.8%-סקטור החשמל רשם עליה של כ. תלגידול בצריכה השנתי בדומה ,7%-ל

של  גידול, BCM 2.07-ל BCM 1.85-מ עלתה באותה התקופה היהתעשיהצריכה בסקטור 

 אך הקורונה בהשפעתכנראה  2020 שנת לאורך תנודות נרשמו, הייצוא בסקטור. 11.5%-כ

 .ייצוא צרכני בצריכת מרשים גידול חל אשתקד תקופה באותה לצריכה בהשוואה, כאמור

תוצאה של שינויים בביקוש כנראה לאורך חודשי השנה הן  התנודות בכמויות הגז לייצוא

 בערוצים אחרים. LNGשביכולתה לייבא בעיקר בירדן,  המדינות המייבאות,

 עליה נרשמה השנה סוף ועד ממרץ המקומי למשק טבעי גז הפקת"כ סה של כוללת בראייה

  .אשתקד תקופה לאותה בהשוואה הכוללת באספקה 43%-כ של

 

  למערכת ההולכה הארצית לוויתן מאגר חיבור

גז  BCM 500 -כ כוללת משרד האנרגיה ובהתאם להערכ 2010מאגר לוויתן התגלה בשנת 

ממוקם בעומק המים הכלכליים טבעי. מדובר במאגר גדול מאוד בקנה מידה בינלאומי והוא 

החל ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו,  31.12.2019. בתאריך ק"מ מהחוף 120-של ישראל, כ

 נהנההישראלי  האנרגיה משקלזרום גז טבעי ממאגר לוויתן למערכת ההולכה ובכך 

תוך ייצוא גז טבעי למדינות שכנות  ומתאפשרבמקורות אספקת הגז הטבעי  חיוניתיתירות מ

 2020ממאגר לוויתן בשנת  BCM 7.24 -בסה"כ  הופקו  כקידום התחרות במשק.  שיפורכדי 

 והיתרה לישראל החשמל לחברת סופקו 33%-כ, ייצוא לצרכני סופקו 53%-כ מתוכם

 .המקומי במשק לצרכנים

 

 ולירדן למצרים טבעי גז ייצוא

 ביותר הרחבה משמעותית היא 2020ההתפתחות הבולטת ביותר במשק הגז הישראלי בשנת 

חיבור של ישירה  תוצאההרחבה זו היא  גז טבעי מישראל לשכנותיה, מצרים וירדן.ייצוא ב

אל החלה לייצא גז טבעי ישר .ריתחסכה ותחילת פעילותו המלוויתן למערכת ההולמאגר 

בשנת  .BCM 0.43ייצאה כמות כוללת של  2019, ועד סוף ממאגר תמר 2017לירדן בשנת 

 49% -וכלמצרים  51%בחלוקה של  BCM 4.25-עם חיבור לוויתן, ישראל ייצאה כ 2020
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צנרת הגז של חברת הזרמת הגז הטבעי למצרים מתבצעת באמצעות  לצרכנים הירדנים.

EMGבעלות להגדלת נפח ייצוא הגז השלכות  לייבוא גז ממצרים לישראל. ה, שבעבר שימש

חשיבות גאופוליטית רבה וכן תרומה כלכלית משמעותית הנובעת בעיקר מגידול בהכנסות 

 נוסף ומשמעותי גידולצופה  הטבעי  רשות הגז. תבעשרות השנים הקרובומתמלוגים ומיסים 

  .הבאותשנים תמר ב ממאגרלוויתן וממאגר בכמויות הגז לייצוא 

 

  ותנין כריש פרויקטהמשך פיתוח 

"עידוד מאגרים קטנים והכרזה על  שעת  2.4.2017מיום  2592בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

למערכת ההולכה  וכרישחירום במשק הגז הטבעי", צפוי חיבורם של המאגרים תנין 

חברת נתיבי הגז , 2020במהלך שנת . 2022הרבעון הראשון של שנת במהלך  הישראלית

-תחנת קבלה ימית שתמוקם כאת הפרויקט הכולל  המשיכה לקדם הטבעי לישראל בע"מ

חוף דור, צינור הולכת גז ימי שיונח על קרקעית הים, וכן תחנת קליטה לק"מ מערבית  10

, הקמת 2020נכון לסוף שנת יבשתית, שתפקידה מדידה, ויסות וחיבור למערכת ההולכה. 

תחנת הקליטה עבודות ההנדסה על , וכמו כן והושלמכמו גם קיום מבחן לחץ הקו הימי 

לפי הערכות משרד נמצאות בשלבים מתקדמים.  PRMS-והתקנת תחנת ההיבשתית 

 .BCM 74 – כמות כוללת של כאלו מכילים מאגרים האנרגיה, 

 המשך פיתוח מערכת ההולכה

מקטעים לכל אורך מספר של  את פרישתם מההשליחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל )נתג"ז( 

 גבול – הירדן עמק –המקטע דברת  ;קריית גת –צפית  –המקטע שורק  :ההולכה מערכת

 נתג"ז, כן כמו. טוביה בארב כוחה תחנת וחיבור ;דוברת – קשיש תל המקטע הכפלת ;ירדן

 חיבור; הנשיא אשל – גת קריית המקטע הכפלתנמצאת בעיצומם של מהלכים נוספים והם 

 –חיבור המאגרים תנין , אנרגיה צומת הכוח תחנת חיבורבחדרה,  רבין אורות הכוח תחנת

, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל 2020. נכון לסוף שנת וחיבור תחנת הכח ברוטנברג כריש

 ק"מ של צנרת הולכה.  800-בע"מ הקימה כ

 

 החלוקה רשת פיתוח המשך

 צרכני 110וחוברו לגז הטבעי ק"מ,  554-כשל פרושה צנרת חלוקה באורך  2020נכון לשנת 

   חלוקה.

 49 נפרשו כ"כמו, חלוקה צרכני 26 וחוברו חלוקה צנרת של מ"ק 109 נפרשו השנה במהלך

 לחלוקת גז בשכונות מגורים חדשות.צנרת ק"מ 

 מימושה לקראת הרשת פרישת תכנית של השלישית הפעימה את מקדמת הטבעי הגז רשות

 .2021 בשנת
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 הישראלי המשק על והשפעתם בעולם הטבעי הגז מחירי

בעולם, בשל שילוב של עודף היצע וירידה  חלה ירידה במחירי הגז הטבעי 2020במהלך שנת 

בביקוש העולמי כתוצאה ממגפת הקורונה. המשק הישראלי לא נהנה מהפחתה דרמטית 

מספר מהלכים לייבוא גז טבעי במחירים  הצעיברשות הגז הטבעי אך  ,במחירי הגז הטבעי

י( ובכך )גז טבעי נוזל  LNGנמוכים מאלו במשק המקומי. כך , חברת החשמל ייבאה מטעני

נהנתה, יחד עם יתר הצרכנים בסקטור החשמל, מהפחתה במחירי הגז הטבעי. רשות הגז 

כישת עודפי גז טבעי נוזלי מחברת החשמל לישראל בע"מ ל"רקול קורא הטבעי פרסמה 

סקטור התעשייה וצרכני רשת במטרה ש" לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי

חברת דור גז היא החברה אשר זכתה במכרז . ייהנו אף הם ממחירי גז טבעי זולים החלוקה

לצרכנים  MMBTUמיליון  3.5 -שיווקה כ 2020ובמהלך החודשים יוני עד ספטמבר 

. מחיר זה הינו MMBTU-ל 3.38$תעשייתיים וצרכני חלוקה במחיר ממוצע משוקלל של 

לצרכנים תעשייתיים ליהנות מהפחתת נמוך משמעותית מהמחיר הממוצע המקומי ואפשר 

 המחירים בעולם וליהנות מתנאי תחרות. 

 

  2022באוקטובר  פעילות האנייה המגזזת החלטה על הפסקת 

ההתקשרות  תופסק 2022שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ החליט כי באוקטובר  2020בשנת 

עוגנת מול חוף חדרה  אשר.  אנייה זו המגזזת האונייהעם חברת אקסלרייט בעניין חכירת 

 למקרה, בישראל הגז הטבעי למשקחשוב  כגיבוי השנים לאורך שימשה 2013 מאז פועלתו

במקרים של תקלות ותחזוקות מתוכננות. עם חיבורם  או השיא בשעות טבעי בגז מחסור של

 ת הגז הצפויהרמת אמינות אספק ,תניןכריש ו לוויתן : תמר,שלושת מאגרי הגז הטבעי של

, עליו שילמו צרכני משק החשמל האנייהע"י מייתרת את הצורך בגיבוי גבוהה ו יאה למשק

המאפשר הזרמת גז טבעי מהאנייה המגזזת לציין כי המקשר הימי, יש . עלויות גבוהות

 תשתית חיונית למקרה ויידרש ייבוא גז טבעי בעתיד.ימשיך לשמש הולכה, למערכת ה

 מעבר לבקרת זרימה 

בהתאם למשטר של בקרת זרימה. כלומר,  הטבעי  מוזרם למערכת ההולכההגז  2020בשנת 

גז טבעי למערכת ההולכה בהתאם להזמנות הצרכנים בלבד וללא  מזרימיםספקי הגז הטבעי 

המעבר  , כפי שהיה נהוג בעבר.התחשבות בלחץ ובצרכים התפעוליים של מערכת ההולכה

בעל רישיון ההולכה פעילות ממשטר של בקרת לחץ למשטר של בקרת זרימה דורש מ

אקטיבית לניהול התקין של המערכת ומצרכני הגז הטבעי צריכה מבוקרת לשמירה על איזון 

 מערכת ההולכה.
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 באנרגיות חשמל יצור אחוז בנושא האנרגיה משרד במדיניות עדכון
 בישראל הטבעי לגז הביקוש תחזית על והשפעתה מתחדשות

אושרה בממשלה הצעת משרד האנרגיה להעלאת יעדי האנרגיה  2020אוקטובר  בחודש

בהדרגה  30% –ל   17% -המתחדשת  באופן שאחוז ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות יעלה מ

 .2030עד שנת 

 

 1-4בנושא סגירתן של היחידות הפחמיות   2018זו מתווספת להחלטה מיולי  מדיניות

טבעי באופן שלא יהיה שימוש בפחם הדות הפחמיות  לגז באורות רבין והסבת יתר היחי

 והביקושיםושתיהן יחדיו ישפיעו גם על המשך פיתוח משק הגז הטבעי  2025החל משנת 

המקומיים לגז טבעי. להערכת רשות הגז הטבעי בעשור הקרוב צפוי המשך גידול בביקוש 

לגידול כולל בייצור חשמל לגז טבעי כתוצאה מגידול ממוצע שנתי בייצור החשמל אשר יביא 

טבעי וכן הגברת שימוש בגז הטבעי בסקטור התחבורה ובתעשייה  מגז כולל חשמל המופק

 הפטרוכימית. כמו כן, צפויה המשך מגמת צמיחה ביצוא הגז הטבעי. 

 התפתחויות אלו חשובות למשק המקומי, נמשכת העלייה בצריכה של צרכנים ישראלים

, על בנפט ובפחם של ישראל התלות האסטרטגית והכלכלית ממשיכה להצטמצםובכך 

ההתפתחויות צפויות גם להגדיל את היקף  .התועלות הסביבתיות והמשקיות הנלוות לכך

 הייצוא מישראל למדינות שכנות ולחזק את הקשרים הכלכליים בין המדינות.

כתוצאה  להערכת רשות הגז הטבעי ועל פי הערכות שמרניות שלה, סך החיסכון המשקי

חסכון  .₪מיליארד  78.6 -הינו כ 2020ועד לסוף שנת  2004מעבר לשימוש בגז טבעי משנת המ

לחיסכון  זה הינו פועל יוצא של השקעות פרטיות בהיקף של עשרות מיליארדי ש"ח המביאות

 סים.יבמעבר לשימוש בגז טבעי שהוא זול יותר, ותורמות לגידול בהכנסות המדינה ממ

 

יוצגו נתונים כמותיים המלמדים על התפתחות משק הגז הטבעי בשנה בסקירה להלן 

  בתחומי ההיצע והביקוש. 2021החולפת, וכן צפי להמשך פיתוח המשק בשנת 

 

 

 בברכה,

 כלכלהחטיבת 

 שות הגז הטבעיר
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 ריכת גז טבעיצ

 
מגמת העלייה בצריכת הגז הטבעי. הצריכה הכוללת )כולל יצוא(  נמשכה 2020בשנת 

 .2019בהשוואה לצריכה בשנת  42.7%-כשל  . זהו גידולBCM 16.05 -הסתכמה בכ

רוב הגידול בצריכה נעוץ בעליית מדרגה משמעותית בכמויות הגז הטבעי המיוצא מישראל 

תו של מאגר לוויתן בסוף לשכנותיה מצרים וירדן, שהתרחשה בשל חיבורו ותחילת פעילו

, כשרוב הכמות BCM 4.25היה  2020. סך כמות הגז הטבעי לייצוא בשנת 2019דצמבר 

 מקורה במאגר לוויתן.

 .BCM 11.8-הצריכה במשק המקומי בלבד )לא כולל ייצוא( הסתכמה בכ

, אספקה רציפה ממאגר תמרם במקורשסופק למשק ולייצוא ז הטבעי מסך כמות הג 51%-כ

וכמות קטנה המהווה את  מקורם באספקה רציפה ממאגר לוויתן,ז טבעי מצריכת הג 45%-כ

. להערכת (BUOYהנותרים מקורה בגז טבעי מיובא המסופק למשק דרך המקשר הימי ) 4%

, הן כתוצאה רשות הגז הטבעי, מגמת העלייה בצריכת גז טבעי תימשך גם בשנים הבאות

 לייצוא.מביקוש מקומי והן כתוצאה מביקוש 

. של גז טבעי  110BCMה כמות כוללת של מעט מעל סופק 2020ועד סוף שנת  2004משנת 

 . , סולר ומזוטאת השימוש בפחם ובתזקיקי נפט מזהמים יותר צריכת הגז החליפה

 

בגרף להלן ניתן לראות את העלייה בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל על חשבון שימוש 

  בדלקים אחרים:

 
 **ליוני קוט"שי, מ2003-2019עיקרי בשנים ור חשמל לפי סוג דלק ייצ– 1איור 

 

 
 . הטבעי הגז רשות :עיבוד הנתונים והצגתם .מקור הנתונים: רשות החשמל

 .טרם כלולים בגרף 2020 נתוני ולכןעדיין לא נותח  2020לייצור חשמל לשנת  הדלקים תמהיל**
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  BCM במונחי כולל ייצוא, , 2004-2020בשנים כוללת צריכת גז טבעי  – 2איור 

 
 

  BCM, במונחי *במשק המקומי בלבד 2004-2020צריכת גז טבעי בשנים – 3איור 

 
משום שכלל את כמויות הגז הטבעי שיוצאו  11.03ולא  11.25היה  2019-, נתון הצריכה ב2019שפורסמה לשנת  *בסקירה

 לבין ייצוא.בלבד אנו מבחינים בין צריכה מקומית בניתוח הצריכה לירדן. סקירה זו היא הראשונה בה 
 

 *במשק המקומי לפי סקטור החשמל וסקטור התעשייהצריכת גז טבעי - 4איור 
 BCMבמונחי , 2004-2020בשנים 

 
שצורכים גז הן עבור תעשייה והן עבור ייצור חשמל, הנתונים בגרף זה כוללים את ההבחנה  עבור צרכני הקוגנרציה*

 בצריכתם לשני הסקטורים השונים. 
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24.87, 23%

4.69, 4%

69.62, 63%

3.69, 3%
7.24, 
7%

YT EMG TAMAR BUOY LEVIATHAN

 :ההיצע התפלגות

 אספקת הגז הטבעי ממאגר מרי  2013עד  2004 בשניםB  )נועדה בעיקר )ים תטיס

 .BCM 25-סופקו בסה"כ קרוב ל, כשלייצור חשמל

  אספקת הגז הטבעי ממצרים המשק הישראלי ייבא גז טבעי 2012עד  2008בשנים .

. 2012עד שהופסקה כליל באפריל  2011פחתה באופן משמעותי מתחילת ממצרים 

 .של גז טבעי BCM  4.7-בסך הכל סופקו ממצרים לישראל קרוב ל

  מאגר  . עד כה,מאגר תמר הינו הספק העיקרי הרציף של ישראל 2013החל מאפריל

 .BCM 70-קרוב לסיפק תמר 

  עד כה, סופקו ממנו החל מאגר לוויתן לספק גז טבעי לישראל 2019בחודש דצמבר .

 .BCM 7.24-כ

  לצד האספקה הרציפה ממאגר תמר, גז טבעי מסופק גם 2013החל משנת ,

של גז טבעי   3.7BCM-, כגיבוי. עד כה סופקו כ(Buoyהמקשר הימי )באמצעות 

 שר הימי.מיובא דרך המק

  16.11-סופקו למשק הישראלי משלושת מקורות אלו כמות כוללת של כ 2020בשנת 

BCM16.05-. נזכיר כי כמות הצריכה הכוללת עמדה על כ BCM . בין האספקה

הכוללת לצריכה הכוללת קיים פער שולי הנגרם בשל "איבודים" ופערי מנייה 

 .הטבעי ומדידה בתהליכי הולכת וחלוקת הגז

 

 BCM, לפי ספק במונחי 2004 – 2020התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים  – 5איור 
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 BCM, לפי ספק במונחי 2004 – 2020התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים  – 6איור 
 

 

 

 

     

  

 

 

 

 
 

  שיאי צריכה

 2,386,990 -)כ "קאלפי מ 66,358 -כ; בשנההצריכה היומית הגבוהה ביותר נרשמה   7.9.2020 -ב

MMBTU) 

  (. MMBTU 108,034 -אלפי מ"ק )כ 3,002 -צריכה בשנה; כ נרשם שיא שעתי של  6.9.2020 -ב

 במונחי מ"ק לשעה, 2020לפי ספק בשנת של גז טבעי במשק הישראלי  אספקה יומית  - 7איור 
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 מאגר תמר

  הישראלי, למשק  אספקה עיקרי של גז טבעיהיווה מקור מאגר תמר  2020בשנת

 לצד מאגר לוויתן שהיווה גם הוא מקור עיקרי אך סיפק כמות מועטה יותר מתמר.

  8.2-סיפק מאגר תמר כ 2020במהלך BCM מסך אספקת  51%-המהווים קרוב ל

 בתקופה זו.הגז הטבעי 

  האספקה השעתית המקסימאלית ממאגר תמר הייתה בתאריך  2020בשנת

בשעה, כאשר גובה האספקה השעתית   48,087MMBTU-,  בסך כ8.01.20

 .MMBTU 46,000המקסימלית מאסדת תמר הינה 

  33,900-הינן כ 2020ההזרמה השעתית והיומית הממוצעות בשנת MMBTU  ו- 

808,607 MMBTU.בהתאמה ,  

  

 מ"ק לשעה, 2020אספקה יומית ממאגר תמר בשנת  – 8איור 

 

 2020לפי סקטורים במאגר תמר בשנת התפלגות צריכת גז טבעי  – 9איור 
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י"חח פים"יח תעשייה כבדה קוגנרציה משווק צרכני חלוקה ייצוא

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

 45,000,000

1.1.20 1.2.20 1.3.20 1.4.20 1.5.20 1.6.20 1.7.20 1.8.20 1.9.20 1.10.20 1.11.20 1.12.20



 

    
 
 

 -  13  -  

(, חברת 37%לעיל הצרכנים העיקריים של מאגר תמר הינם יח"פים )מהתרשים כפי שעולה 

צרכן "משווק" הוא צרכן שרוכש גז טבעי ממאגרי  (.22%( ותעשייה כבדה )31%החשמל )

ותו הגז הטבעי, ולאחר מכן משווק אותו לצרכני תעשייה קטנים ובינוניים הצורכים א

נציין כי הנתונים עבור חודשים ינואר עד אוקטובר הם נתוני  באמצעות מערכת החלוקה.

 .תמרצריכה בפועל, בעוד שהנתונים עבור נובמבר ודצמבר הם הקצאות הצריכה של מאגר 

 אגר לוויתןמ

  למשק הישראלי,  אספקה עיקרי של גז טבעילוויתן היווה מקור מאגר  2020בשנת

לאחר שחובר למערכת ההולכה והחל לספק גז טבעי למשק מר, לצד מאגר ת

 .31.12.2019-הישראלי ב

  7.24-כ לוויתןסיפק מאגר  2020במהלך BCM  מסך אספקת הגז  45%-כהמהווים

 .בתקופה זוהטבעי 

  של אספקת הגז הטבעי לייצוא למצרים ולירדןמהווה את חלק הארי מאגר לוויתן .

של רוב  ו, שכאמור מקורBCM 4.25-סה"כ צריכת הגז לצורך ייצוא הסתכמה בכ

  מאגר לוויתן.מהגיע  זו אספקה

  הייתה בתאריך  לוויתןהאספקה השעתית המקסימאלית ממאגר  2020בשנת

בשעה, כאשר גובה האספקה השעתית MMBTU  48,589-,  בסך כ17.09.20

 .MMBTU 50,000הינה  לוויתןהמקסימלית מאסדת 

  29,600-הינן כ 2020ההזרמה השעתית והיומית הממוצעות בשנתMMBTU  ו- 

713,148 MMBTU.בהתאמה ,  

 
 מ"ק לשעה, 2020בשנת  לוויתןאספקה יומית ממאגר  – 10איור 
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 2020התפלגות צריכת גז טבעי לפי סקטורים במאגר לוויתן בשנת  – 11איור 

 

(, 53%שעולה מהטבלה לעיל הצרכנים העיקריים של מאגר לוויתן הינם סקטור הייצוא ) כפי

צרכן "משווק" הוא צרכן שרוכש גז טבעי ממאגרי הגז  (.5%"פים )ויח( 33%חברת החשמל )

הטבעי, ולאחר מכן משווק אותו לצרכני תעשייה קטנים ובינוניים הצורכים אותו באמצעות 

הנתונים עבור חודשים ינואר עד אוקטובר הם נתוני צריכה בפועל, נציין כי  מערכת החלוקה.

 של מאגר לוויתן. צריכההבעוד שהנתונים עבור נובמבר ודצמבר הם הקצאות 

 

 ( Buoyהמקשר הימי )דרך  LNGייבוא 

. ולוויתן אל מול חופי חדרה, משמש כגיבוי למאגר תמר 2013המקשר הימי שהוקם בתחילת 

למערכת ההולכה של גז טבעי נוזלי שעבר תהליך של הגזה המקשר מאפשר הזרמת גז טבעי 

מזוט בעת מחסור בגז טבעי בשעות הסולר או הצריכת הפחתה / הפסקה של מאפשר בכך ו

  שיא ביקוש.

  0.67-סופקו מהמקשר הימי כ  2020במהלך שנת BCM מסך  4%, אשר מהווים

. הגידול 2019בשנת   0.8BCM-לעומת כאספקת הגז הטבעי בתקופה זו, 

 טבעי הנוזלי היה בעיקר בחודשי הקיץ. הבשימוש בגז 

  להלן, האספקה מהמקשר הימי אינה רציפה המוצג  12איור בכפי שניתן לראות

 בשעות השיא. ולוויתן ומשמשת בעיקר לגיבוי האספקה מתמר 

 הטבעי הנוזלי  גידול באספקת הגזיתן לראות בין החודשים יוני עד ספטמבר נ

(LNGהמיובא והמסופק באמצעות המקשר הימי ) גידול זה נגרם בשל .

חברת החשמל ייבאה מטעני גט"ן אשר מחירם ושיווקו. הסדרת ייבוא הגט"ן 

כמו זול יחסית, ובכך נהנתה יחד עם צרכני חשמל נוספים מירידה במחירים. 

 מחברת החשמל הגט"ןכישת עודפי רלקול קורא רשות הגז הטבעי פרסמה כן, 

33%

5%

4%

4%

1%
0%

53%

י"חח פים"יח תעשייה כבדה קוגנרציה משווק צרכני חלוקה ייצוא
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ובמהלך  ,חברת דור גז זכתה במכרזי. שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבע לצורך

לצרכנים  MMBTUמיליון  3.5 -החודשים יוני עד ספטמבר שיווקה כ

 .MMBTU-ל 3.38$תעשייתיים וצרכני חלוקה במחיר ממוצע משוקלל של 

פשר לצרכנים מחיר זה הינו נמוך משמעותית מהמחיר הממוצע המקומי וא

 תעשייתיים ליהנות מהפחתת המחירים בעולם וליהנות מתנאי תחרות. 

 
 ליום MMBTU, 2020בשנת  LNGאספקה יומית ממקשר  - 12איור 

 

 לגז טבעי ביקוש
 

 בסקטור החשמל: ביקוש

  חברת החשמל מחוברים לרשת הולכת הגז הטבעי  תחנות כוח שלמלבד  2020בסוף שנת

מפעלים נוספים  5-יצרני חשמל פרטיים גדולים )קונבנציונאליים( ותחנות כוח של  8

)מתקני  לייצור חשמל ולמכירת חשמל דרך הרשתבתעשייה אשר משתמשים בגז הטבעי 

 (.קוגנרציה

  תחנת הכוח ברמת החובב נמכרה על ידי חברת החשמל וכעת מוחזקת  2020בשנת

 2019לקום. זאת לאחר שבשנת בשותפות מוגבלת של קבוצת שיכון ובינוי, אדלטק ואד

תחנת  2021.  בשנת MRCתחנת הכוח של חברת החשמל באלון תבור נמכרה לחברת 

הכוח של חברת החשמל באתר חגית צפויה אף היא להימכר ולעבור לידיים פרטיות ובכך 

אחוז ייצור החשמל בגז טבעי של יצרני חשמל פרטיים בסקטור זה צפוי לגדול אף יותר 

 רת החשמל.על חשבון חב

 -

 1,000,000
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47% 46%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

כ צריכת גז טבעי לייצור חשמל"אחוז חחי מסה כ צריכת גז טבעי במשק המקומי"אחוז חחי מסה

 מייצור החשמל יוצר  67% -גם השנה עיקר ייצור החשמל בישראל מקורו בגז טבעי:  כ

 . 3והיתר ממקורות אחרים מאנרגיות מתחדשות %6 -כ בפחם,  %62 -בגז טבעי, כ

  מכלל צריכת הגז  78%-צריכת הגז הטבעי לצורך ייצור חשמל היוותה כ 2020בשנת

 8.81 -לעומת כ BCM 9.23-לייצור חשמל הסתכמה בכהטבעי במשק. צריכת הגז הטבעי 

BCM  4בצריכת הגז הטבעי לייצור חשמל %4.7–של כ  עלייה, 9201בשנת . 

 

 חברת החשמל לישראל : ביקוש 

-מהווה כ 2020כפי שניתן לראות בגרף להלן, צריכת הגז הטבעי של חברת החשמל בשנת 

מצריכת הגז הטבעי  60%-מכלל צריכת הגז הטבעי במשק המקומי, ומעט מתחת ל 46%

 לייצור חשמל. 

 2020 -2004בתקופה צריכת גז טבעי ע"י חברת החשמל לישראל  יאחוז - 13איור 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 יצרני חשמל פרטיים וקוגנרציה:ביקוש 

המהווים  BCM5 77.3-כ 2020יצרני החשמל הפרטיים ומתקני הקוגנרציה צרכו בשנת 

למעשה, זו השנה  בשנה זו.במשק המקומי מסה"כ צריכת הגז הטבעי  32%-למעלה מ

-31ברציפות שחלקם של יצרני החשמל הפרטיים ומתקני הקוגנרציה מהווים  החמישית

ה הכללית במשק המקומי, מה שמצביע על גידול פרופורציונאלי יציב של מסך הצריכ 32%

 .עד כה חלק זה ביחס לצריכה הכוללת

 

 :CNG -תעשייה, רשת חלוקת גז טבעי וביקוש ב

  צרכנים  110וצרכני תעשייה גדולים למערכת ההולכה,  25מחוברים  2020בסוף שנת

 .CNGגז טבעי דחוס המשונע במשאיות ללרשת החלוקה ו

                                                      
 מקור הנתונים : מנהל המערכת  3
 וקוגנרציה.אספקת הגז הטבעי לייצור חשמל כוללת את אספקת הגז לחברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים  4
 כולל צריכת הגז במפעלי תעשייה לצורך ייצור חשמל. 5
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 2.51-הסתכם בכ 2020 סה"כ צריכת הגז הטבעי בסקטור התעשייה בשנת BCM ,

מביקושים גבוהים יותר של . הגידול נובע 2019בהשוואה לשנת  13%-גידול של כ

 מספר צרכני תעשיה  גדולים.

 0.25-מתוך הנ"ל כ BCM 0.03-הם צריכה של צרכני החלוקה וכ BCM  צריכה של

 צרכני גז טבעי דחוס. 

 554 "ק"מ בשנת  109ק"מ מוגזים,  424מ צנרת חלוקה נפרשה עד היום, מתוכם ק

2020 . 

 49 ק"מ צנרת נפרשה לחלוקת גז בשכונות מגורים חדשות. 

 
 

 

  –האצת רשת החלוקה 

 ולהביאלזרז באופן משמעותי את פרישת הרשת במטרה  גובשה החלוקה רשת פרישת תכנית

נוספים לרשת החלוקה. התוכנית מחולקת לשלוש  טבעי גז צרכני 300 -כ של לחיבורם

 יתירות המערכת.  ושיפורחיבור לתחנות תדלוק  ,פרישת הצנרת לקידוםפעימות 

שלושה חלקים: מענקים לפרישת קווים, מענקים להגדלת  תהפעימה הראשונה כולל

. פעימה  זו כוללת מתן מענקים לחברות PRMSספיקות קווים ומענקים להקמת תחנות 

 מיליון שקל. 200 -החלוקה בגובה של כ

לצורך האצת פרישת רשת החלוקה וחיבור צרכנים. המענק  הינוהחלק הראשון של התוכנית 

 יינתן בהתאם להתקדמות הביצוע. 

החלק השני של התוכנית כולל מענקים להגדלת ספיקות של קווים מתוכננים ברשת 

ק גז טבעי לצרכנים עתידיים החלוקה. הגדלת הספיקה תאפשר לחברות החלוקה לספ

 )תחנות תדלוק, תחנות קוגנרציה ועוד( וכן להוסיף יתירות משמעותית למערכת. 

  כולל מענק בגובה של כמיליון שקל להקמת תחנות הפחתת לחץ התכנית שלהחלק השלישי 

PRMS  הקמת תחנות כאמור תשפר את יתירות המערכת ותפחית את עלות חיבור צרכנים .

 קה.לרשת החלו

לפעימה הראשונה של  בדומההיא שלושה חלקים  אףהתכנית כוללת  שלשנייה המה יפעה

 מיליון ש"ח. 86תכנית ההאצה ועד כה נחתמו הסכמים בסך כולל של 

הרשות סיפקה לחברות החלוקה סקר צרכנים מקיף, במטרה שיוטמע בתכניות  2020בשנת 

 תקופת הרישיון.אב אזוריות שמראות את פיתוח רשת החלוקה עד סוף 

במקביל מתקיימים דיונים עם אגף תקציבית במשרד האוצר ליצירת תנאים מיטביים 

את סקרי צריכות  תמשתכלללתקצוב הפעימה האחרונה )פעימה ג'( של תכנית ההאצה, אשר 

 .הקו גנרציעדכניים, תכניות פיתוח של החברות, חיבורי צרכנים, וחיבורי 

ור הסרת חסמים, שינויי חקיקה, תקן מבנים לחיבור צרכנים בד בבד, רשות הגז פועלת במיש

 ביתיים, תקנות חדשות, ובקרה רגולטורית ביתר שאת.
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 צרכנים ביתיים

קודם נושא חיבורם של צרכנים ביתיים בשכונות מגורים לגז טבעי  2020גם במהלך שנת  

הנחל  אשר יסייעו להרחבת פרישת רשת החלוקה. שכונות פארק הנחל בבאר שבע וכן פארק 

שכונות מגורים  18 .באופקים מצטרפות לשכונות אחרות שחוברו לגז הטבעי בדימונה ובערד

טריונים במסגרת תכנית הפיילוט ונכנסו להסכם התקציבי ברחבי הארץ אשר עמדו בקרי

 , יחוברו לרשת החלוקה. 2019"י במהלך ורמשנחתם בין משרד האוצר, משרד האנרגיה 

ר במהלך שלוש שנים וביחמתוכננות לאלף יחידות דיור בפריסה ארצית  31-מ למעלה

הקרובות לרשת הגז הטבעי, בנוסף לשכונות בבאר שבע ואופקים אשר קודמו במסגרת 

תכנית אחרת. השכונות בתכנית הפיילוט נמצאות בשלבי שיווק ותכנון שונים, מתכנון 

מתארי ברמה מחוזית ועד תכנון מפורט לקראת ההקמה. במקביל, רשות הגז הטבעי 

לקידום התכנון והקמת תשתית לב הביניים ובו הוראות מפורטות הוציאה מסמך הנחיות לש

מבני המגורים ומקדמת במקביל את האסדרה הכוללת והתקינה הקבועה ל הגז הטבעי

 "י.ורמלחיבור מבני המגורים לרשת הגז הטבעי והכל בשיתוף פעולה עם משרד השיכון 

 

  חולים בתי חיבור

כדי לחבר חמישה בתי חולים נוספים ברחבי הארץ  ₪מיליון  37 תעניק רשות הגז הטבעי

לרשת החלוקה של הגז הטבעי תוך כשלוש שנים. בתי החולים שישלימו את החיבור לגז 

הם: "שיבא תל השומר" ברמת גן,  הטבעי במסגרת התמיכה התקציבית לחברות החלוקה,

יפה ו"גליל מערבי" בנהריה. "בילינסון" בפתח תקווה, "אסותא" ברמת החייל, "רמב"ם" בח

בשלב הבא, יחתמו בתי החולים על ההסכמים מול חברות החלוקה, בתמיכה של משרד 

 הבריאות, לצורך ביצוע הסבתם שתאפשר את השימוש בגז הטבעי.

  

מהלך זה מגיע על רקע אישורה בממשלה של החלטה שהגיש שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ 

ות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי החמור למשק הישראלי (. בעקבות התפשט13.7.2020)

בכלל ולמערכת הבריאות בפרט, הוחלט על תקצוב חיבור בתי חולים שהוגדרו כצרכנים 

. בתי מתקציב המדינה ₪מיליון  40-של כ תמיכהגדולים לרשת החלוקה של הגז הטבעי ב

, אשר צפויים לספק את חולים אלו מתוכננים להקים מתקני קוגנרציה )תחנות כוח זעירות(

קור בהתאם לשימושים השונים או כלל צרכי האנרגיה של בתי החולים, כולל חשמל וחום

שלהם. מדובר בתועלת כלכלית וסביבתית, הצפויה מהחלפת הסולר והמזוט המזהמים 

 והיקרים, בהם משתמשים כיום בבתי החולים, בגז טבעי.

בשנה.  מ"קמיליון  43-י החולים עומד על כסך הצריכות הצפויות של גז טבעי של חמשת בת

בתי  16-, יביאו לכך שבסך הכל, כרשות הגז הטבעיהחלטת ממשלה זו והקול הקורא של 

חולים ממשלתיים ולא ממשלתיים יחוברו בסופו של דבר לרשת החלוקה של הגז הטבעי, 

 גז טבעי. מ"קמיליון  132-כשצריכתם השנתית צפויה לעמוד על כ
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  בעולם הטבעי הגז מחירי

העולמית  את הפעילות הכלכלית בלמה באופן משמעותי 2020בשנת  התפשטות נגיף קורונה

בחודשים לכן,  ובמקביל גם עודף היצע.לגז טבעי לאנרגיה ו בביקושיםלירידה  והביאה

. מחירי הפחם, הגז הטבעי בעולם ימחירחלה ירידה דרמטית במסוימים במהלך השנה 

המזוט והסולר בישראל מושפעים מירידת המחירים העולמית. לעומת זאת, מחיר הגז 

הממוצע ההפרש  2020בשנת ולכן  מירידות מחירים בעולםכמעט ולא מושפע בארץ הטבעי 

 . בין מחיר הגז הטבעי למחירי דלקים אחרים מזהמים יותר הצטמצם

 ביפן:  LNGהברית, אירופה ומחיריבעי בארצות להלן התפתחות מחירי הגז הט

 $) ,2019-2020ממוצע חודשי  ,ביפן LNGמחירי , ומחירי גז טבעי בארה"ב ובאירופה – 14איור 

 (MMBTU-ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ניתן לצפות בתחילתה של 2020 ספטמבראולם, החל מכפי שניתן לראות חלו ירידות חדות ו

מחיר עלייה מתונה ברוב מחירי הגז באירופה ובארה"ב ובשאר השווקים הבולטים. לדוגמא, 

, ועם פרוץ המגפה החל לצנוח עד 2020מרץ  עד סוף   MMBTU-ל 9$-כ עמד עלביפן  גט"ן

בחודש ספטמבר. החל מאוקטובר, החלה התאוששות  MMBTU-ל 5.8$-לרמה של כ

 .MMBTU-ל 6.74$הגט"ן, ובנובמבר המחיר כבר עמד על  במחירי

 

 בישראל הטבעי הגז מחירי

המשיכה מגמת הירידה במחירי הגז הטבעי בישראל. המחיר הממוצע המשוקלל  2020בשנת 

-ל 5.05$-, כולל צרכני ייצוא, וMMBTU-ל 5.14$-המשקי לכלל הצרכנים עמד על כ

MMBTU  2020חודשים ראשונים של  10לצרכנים ישראלים בלבד בתקופה של . 
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, 2020להלן פילוח המחירים הממוצעים המשוקללים בתקופה שבין ינואר לאוקטובר 

 : MMBTU)-ל $-בפילוח לפי סקטור צריכה )ב

 :4.76$ יצרני חשמל פרטיים 

  :4.36$  קוגנרציה 

 :4.91$  תעשייה כבדה 

 :4.67$  משווקים 

  :5.20$  צרכני חלוקה 

  :5.41$   ייצוא 

)"מתווה הגז"( רשות הגז הטבעי פרסמה בכל רבעון  476כמו כן, בהתאם להחלטת ממשלה 

את חלופות המחיר אותן בעלי המאגרים מחויבים להציע לצרכנים  2020בשנת 

פוטנציאליים. בפרט, מדובר במחירי הבסיס ובממוצעים הפשוטים של מחירים ליצרני 

קונבנציונליים וליצרני חשמל בקוגנרציה. יצוין כי מחיר הבסיס מחושב ברשות הגז  חשמל

הטבעי לפי הנוסחה המפורטת במתווה הגז, ומשקף את המחיר הממוצע המשוקלל בפועל 

בתקופה של שני רבעונים קלנדריים אחורנית. למשל, מחיר הבסיס שפורסם ברבעון השלישי 

. להלן מחירי 2020משוקלל של הרבעון הראשון של משקף את המחיר הממוצע ה 2020של 

 (:MMBTU-ל $-, כפי שפורסמו ע"י רשות הגז הטבעי )ב2020הבסיס הרבעוניים בשנת 

  5.48$ :   2020 1רבעון 

  5.48$  :2020 2רבעון 

  5.29$  :2020 3רבעון 

  4.91$  :2020 4רבעון  

ממאגר תמר למאגר זה, ובכך הגביר  BCM 3.5-חיבור לוויתן הביא להסטת כמות של כ

בצורה ניכרת את רמת התחרות במשק והביא לירידת מחירים. באותו האופן, עם חיבורו 

, רשות הגז צופה שמגמת הירידה תימשך וצרכנים 2021כריש בשנת -הצפוי של מאגר תנין

 מקומיים יצרכו גז טבעי במחירים זולים אף יותר. 
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 ממעבר לגז טבעיאומדן חיסכון משקי 

 

הנובע ממעבר לגז טבעי  2020-20041על פי הערכת רשות הגז הטבעי, החיסכון המשקי בשנים 

זו מתייחסת לחיסכון כלכלי בלבד ואינה מגלמת את  הערכה. ₪מיליארדי  78.6-הינו כ

התועלות הסביבתיות במעבר לגז טבעי אשר הינו דלק נקי יותר. עיקר החיסכון הינו בסקטור 

 בחיסכון מקורה, מיליארד ש"ח 18.7בסך  והיתרה ₪מיליארדי  59.9-מל ומסתכם בכהחש

 .התעשייה בסקטור

חישוב החיסכון הכלכלי נעשה על בסיס ההנחה שללא כניסת הגז הטבעי, היה צורך בהקמת 

, וכן היה צורך בייצור משלים בסולר ובמזוט. החיסכון  E –ו  Dתחנות כוח פחמיות חדשות 

נובע מהפרשי מחירי דלקים בלבד ואינו לוקח בחשבון השקעות הוניות של הקמת תחנות 

 כוח והסבות לגז טבעי.

 

 2020פעולות רשות הגז הטבעי בשנת 
 

 ההולכהתנין וכריש למערכת  לחיבור פרויקט הקמת המשך. 

 טבעי גז של עתידיים ביקושים לקליטת ההולכה מערכת הרחבת המשך. 

 .הקמת קו ימי אשדוד אשקלון 

 .המשך אספקה רציפה במשבר הקורונה 

 חירום למצבי משקית היערכות המשך. 

  טבעי גזקביעת מערך האחסון העתידי למצבים שונים של מחסור באספקת. 

 בטיחות ורישוי ובחוק משק הגז הטבעי.-בחוק הגז קידום תיקוני חקיקה 

  בגז טבעי. סחר משניעידוד 

 .פיתוח/בחינת רשת גז טבעי באזור אילת 

 .אסדרת חיבור גז טבעי למבני מגורים 

 המשך פיתוח רשת החלוקה:  

 המשך סיוע לחברות החלוקה בפיתוח רשת החלוקה וחיבור צרכנים נוספים. -

 .צרכנים מרוחקים לחיבור שלישי שלב קידום -

 נציאל השימוש בגז טבעי ברשת החלוקה.ניתוח סקר צרכני גז טבעי ובחינת פוט -

 סיוע בחיבור צרכנים לקוגנרציה. -

 המשך חיבור שכונות חדשות לגז טבעי. -

 סיוע בחיבור בתי חולים לרשת החלוקה. -
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 סיכום

 
הטבעי הינו מקור אנרגיה מרכזי ומוביל התורם תרומה משמעותית למשק הישראלי הגז 

בהפחתת התלות ביבוא נפט ופחם ובהפחתת מכלול העלויות הכלכליות, האסטרטגיות 

והסביבתיות במשק האנרגיה. הגז הטבעי תורם להפחתת מחירי אנרגיה וחשמל בישראל 

משרד האנרגיה גבה  2020נציין כי בשנת  והינו מקור הכנסות למדינה מתמלוגים וממיסים.

תמלוגים על גז טבעי ובעתיד צפויות הכנסות משמעותיות נוספות  בגין ₪מיליארד   1.09 -כ

קיימו מספר גם מהיטל על הגז הטבעי אשר יביאו להגדלת רווחת תושבי ישראל. השנה הת

המדינה מהיטל על רווחי וועדה המיוחדת לפיקוח על הקרן לניהול הכנסות במסגרת הדיונים 

, במסגרתם סקרה רשות היטל על הגז הטבעי יתשלומדרכים להקדמת  נוחבנבהם  ,גז ונפט

 .הגז הטבעי את משק הגז הטבעי

 

מיליארד ש"ח למשק הישראלי בעלויות ישירות  78.6 -נחסכו כ 2020ועד סוף שנת  2004מאז 

מהחיסכון המשקי נובע מהפחתת עלויות בייצור חשמל ובכך תורם  76%-. כ6של אנרגיה

להפחתה משמעותית בתעריפי החשמל במשק; יש חשיבות רבה להמשך השקעות במשק הגז 

 הכנסות המדינה. והגדלת סביבתיות עלויות הפחתתהטבעי, להגברת החיסכון במשק, 

 

יצע בעקבות פיתוחם של בשנים הקרובות צפוי המשך פיתוח משק הגז הטבעי, הן בצד הה

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

לגז טבעי בסקטור החשמל ובסקטור התעשייה כולל צרכנים קטנים ברשתות החלוקה אשר 

יתרמו לקידום רשתות החלוקה עבור צרכנים חדשים במערכת. בנוסף, צפוי גידול בביקוש 

טבעי כתוצאה מפיתוח סקטור התחבורה הכולל מעבר צפוי של רכבים פרטיים מדלק  לגז

 קונבנציונלי לרכבים חשמליים.

 

  

                                                      
 לפי התכנון מקורי. Eו   Dהחישוב לפי הערכת רשות הגז הטבעי ובהשוואה למשק ללא גז טבעי ועם הקמת תחנות פחמיות  6
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 :2020להלן טבלה המרכזת את הנתונים העיקריים לשנת 
 
 2016-2020נתונים ומגמות שנתיות,  –1בלה ט

 
 

 
 

 

 נתון משקי
יחידת 
 מידה

2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020 

 

שינוי ביחס  %
 -2019שבין 

2020 

 אספקה

 BCM 9.66 10.35 11.13 11.28 16.11 +43% סה"כ אספקת גז טבעי

 BCM 9.32 9.83 10.46 10.48 8.20 -22% מתוכם: תמר
 BCM 0.34 0.52 0.67 0.80 0.67 -16% מתוכם:  מקשר ימי

 +BCM - - - 0.005 7.24 151,462% מתוכם: לוויתן

 צריכה

 +BCM 9.66 10.35 11.11 11.25 16.05 43% סה"כ צריכת גז טבעי
צריכת גז טבעי במשק 

 המקומי בלבד )ללא יצוא(
BCM 9.66 10.27 10.97 11.03 11.80 7% 

צריכת גז טבעי לייצור 
 חשמל

BCM 8.04 8.54 9.08 8.81 9.29 +5% 

שימוש בגז טבעי 
 בתעשייה

BCM 1.62 1.73 1.89 2.22 2.51 +13% 

 שימוש בגז טבעי
 לייצוא

BCM 0.00 0.07 0.13 0.22 4.25 +1,820% 

שימוש בגז טבעי לייצור 
חשמל כאחוז מסך 
 הביקוש לגז טבעי

% 83% 83% 82% 78% 58% -26% 

שימוש בגז טבעי 
ה כאחוז מסך שייבתע

 הביקוש לגז טבעי

% 17% 17% 17% 20% 16% -20% 

שימוש בגז טבעי לייצוא 
כאחוז מסך הביקוש לגז 

 טבעי

% 0% 1% 1% 2% 27% +1,251% 

פרישת 
 רשת

  815 755 700   ק"מ הולכה

  554 508 350   ק"מ חלוקה


