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 היום שאחרי
  

 :הנדרשות להשגת המטרותוהפעולות מה המדיניות –לקראת סיום אישור ויישום המתווה 
 

 .לביטחון האנרגטי ובמחיר הוגן, לכלכלה, לאיכות הסביבה, המשק הישראלילשימוש •

 .לייצוא של הגז לקבלת ליתרונות גאופוליטיות וכלכליות•
 

 .שוק הגז בהקשר הבינלאומי1.

 .חלופות היצוא עבור ישראל2.

 .איכות סביבה ובטחון אנרגטי, כלכליים: תועלות הגז טבעי למשק3.

 .ביקושים ותחזיות4.

י  "ע) כחבנית תחנות  –ספקים הולכה חלוקה , תשתיות:  חסמים בהגדלת הביקוש והתועלות5.

 (.או יחפים -חחי

 לדיון -מחירים ופיקוח , בעלות על נכסים, מיסים6.
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 תועלות
  

 :2015משנת רשות הגז הטבעי ח "לפי דו

נאמד                                  2014-4/2013...   המצטבר של המשק הישראלי כתוצאה מכניסת תמר החיסכון 

  ".₪מיליארדי  18.71 –בכ

(  שחייבה את המתווה) ההסדר הקודם לאחר החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים על ביטול 

 :והציגה את חישוביה בדיוני המתווההתאחדות התעשיינים חישבה 

 .ועולה על תועלת פוטנציאלית אפשרית מהסדר אחר₪ מיליארדי  15.5 -הנזק הישיר למשק הינו כ

 .והכנסות נוספות ממיסיםונפט פחם  –חליפית של עלות אנרגיה  חישוב החיסכון 

 :תועלות נוספות

 .שיפור מאזן התשלומים וירידה בתלות ביבוא: יצואהקטנת והחלפת יבוא והגדלת •

 .₪מיליארד  30במשק בהיקף מינימלי של שקעות ה•

מונע נזק בעלות  ומזוט במקום פחם טבעי גז  BCM 1של שימוש : לאיכות הסביבהתועלות •

 .חייוובנוסף חסכון בבריאות הציבור ואיכות , ₪מיליון  850 -שנתית של כ

 .גאופוליטיות שבאספקת אנרגיה ראשונית למדינות שכנותתועלות •



הקטנת יבוא –שיפור מאזן התשלומים : תועלות  
  

 (:העולמי)החיסכון נגזר מההיקף והמחיר . םהשימוש בגז מחליף שימוש בנפט ופחם מיובאי•

 

 

 

 

 

 

 

Forecast: gas consumption oil price $/BBL

2014 7.5 99.2

2015 8.5 54

2016 9.5 58.3

2017 10.5 67.7

2018 11.5 65.2

2019 12.5 69.6

2020 13.5 74.3

Reference: … NGA
wood 

Mackenzie

82.7

85.1

87.6

90.3

93.0

PUA2014+ World Bank 

forecast +transportation

coal price $/Ton+transport

88.4

80.3

מבוסס על המחירים  
:והתחזיות כדלהלן  
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 אספקת גז טבעי בפועל
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NGA:natural gas consumption  
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 תחרות -ביקוש מול היצע 
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מגבלת גז –ייצור חשמל לפי חומרי גלם   
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Electricity fuels/gas consumption 

2 million ton of coal a year replaced by 1.1 BCM of gas  
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Electricity fuels/gas consumption 
recommended 

7 million ton of coal a year replaced by 4 BCM of gas  
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Market demand – possible supply 



Infrastructure Constrains  
  

• The existing infrastructure, based on 2x16” offshore pipes and 

compressors, can supply the projected demand by 2020-2021. 

• Installing a third pipeline from the Tamar will enable the supply of 

all expected natural gas demand by 2025+. 

• Development of Leviathan and/or Karish/Tanin  will enable to 

supply all natural gas consumption forecast for at least 20 years. 

• More Infrastructure Constrains: unfreeze and resume 

construction of:   the  transmission lines, distribution lines, 

conversion of industry to the use of gas and building new power 

plants (privet or by IEC).   
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Constrains evaluation / Scenarios: 
  

If neither “Tamar” expansion, nor “Leviathan” development 

will materialize this decade what can be done to mitigate? 

1. Freeze demand (stop reducing coal use for electricity and 

industries conversion to gas).  

2. Increase the use of LNG. 

3. Priorities gas supply to  IPP/IEC power plants: by 

marginal cost/energy efficiency or according contracts. 

4. Use fuel oil or gas oil during peak demand. 
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Thank you 



המחירעל פיקוח   
  

 :  נזקיושהטילו אותו לנוכח המפיקות פיקוח על מחיר גז בוטל בכל המדינות המערביות •

התהליך    .ולעליה במחיר, יבוא ושימוש בתחליפים, הגבלת ייצוא, מחסור, חיפוש ופיתוחהפסקת 

 .זילנד וגם במצרים ארגנטינה-ב בריטניה הולנד וניו"התרחש במדינות רבות כגון  ארה

 .מאוד מומלץ ללמוד מהניסיון העולמי ולא לפקח על מחיר הגז הטבעילדעתי •

  דלקיםלמחיר נקודות מכירה או בצמוד /מ או בבורסות"מומלץ גם בישראל במונקבע ולכן המחיר •

 .חליפיים באזור
 

 :על מחירי הגז הטבעי במדינות המערב המפיקותהפיקוח סטטוס 

 .מקסימום( חלופות 4)מחיר לפיקוח מורחב במתווה בשיטת דיווח הפיקוח : ישראל•

 (.  והביא לירידת מחיר הגז) 1995פיקוח על מחיר הופסק בשנת : הולנד•

 (.והביא לירידת מחיר הגז)פיקוח על מחיר הופסק בסוף שנות השמונים : בריטניה•

 .אין ולא היה פיקוח על המחיר: נורבגיה•

 .ופתר את בעיית אי האספקה וההשקעות 1981פיקוח על מחיר הופסק בשנת : ב"ארה•

 . אין ולא היה פיקוח על המחיר: אוסטרליה•

 .ופתר את בעיית אי האספקה וההשקעות 2002פיקוח על מחיר הופסק בשנת : ניוזילנד•

 



 מחיר התחליפים בארץ
  

 :  שינוע ותחזוקהשיווק עלויות ללא " ן"בזשער "להלן מחיר המזוט ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₪/$מזוט קל 1% גופרית

ש"ח לטון                         1,572.75

10.61$/MMBTU3.8

ש"ח לטון                         2,524.57

19.04$/MMBTU3.4

ש"ח לטון                         2,495.92

17.78$/MMBTU3.6

גז טבעי

2013-20155.50$/MMBTU

1.6.2015

1.6.2014

2.6.2013

חודשית  )שמפרסם " ן"בזשער "מחיר •

המחיר מחושב לפי  . משרד האנרגיה( 

נוסחה קבועה הצמודה למחיר בדרום  

למעשה צמוד  (. בנמל לוורה)אירופה 

 .למחיר הנפט העולמי

מחיר התזקיקים הרלוונטיים  •

מ וסולר יקרים יותר  "גפ: האחרים

גבוה  ( בלו)ממזוט ומוטל אליהם מס 

 .  יותר



מיסוי ובעלות, השקעות, ייצוא  
  

בישראל  . השתנות נתוני הבסיסלאור המותרות לייצוא יש להגדיל את הכמויות   :יצוא•

בעשור הבא   BCM/Y 15-שתגיע ל   7.5BCMצריכה שנתית של מול    BCM 1,000-התגלו כ

 .לרווחת המשק. הרבה ומהר. לנצל את חלון הזמן ולייצוא גז טבעיולכן יש 

משקיעות תקציבים  ( ב"למעט ארה)המדינות המפיקות רוב   :השקעה ממשלתית בתשתית•

 .  מאגריםכולל לייצוא וכן משקיעות ברכישת בעלות על , תשתיתרבים בהקמת 

במימון תקציב  , ישראל בחרה שלא להשקיע בתשתיות ולא להיות בעלים של מאגרים

 .  המדינה

 .הייצוא הוא הפתרון ולא הבעיהישירה הרי שאינה מעוניינת בהשקעה בהנחה שהממשלה 

 .משכך על המדינה לסייע ליזמים שמשקיעים מהונם בפיתוח והרחבת המאגרים

שמתגמלת  )גז בישראל הגבוה במדינות המערב למעט נורבגיה הפקת המס על שיעור : מיסוי•

 .   רווחייםשדות קטנים ופחות כדי לעודד במס ובתקבולים מומלץ להקל (. משקיעים

תמרור אדום לכל משקיע ומעצור לכל  הקניין שמהווה בזכות פגיעה : הלאמה/ כפויהמכירה •

 .מומלץ מאוד להימנע מכך. פעילות
 

 

 


