
 

 

 הגז והתעשייה
 

בהיקף צריכת הגז  35% -גידול מטאורי של כ ...4102בשנת ",:שכןנראה , על פניו  ?התעשייה מאמצת את הגז הטבעי האם 
שמקבלים את הגז ישירות ממערכת ההולכה בלחץ  למפעליםרק מתייחס " מטאוריה"גידול ה אבל   1".הטבעי במגזר התעשייתי

החברה הממשלתית נתיבי  מערכת ההולכה מוקמת ומתופעלת על ידי .2 בשנה BCM 1מעל  -גדולות מאוד  ת יוכמווצורכים  גבוה
בתי , ואליו מתחברים הצרכנים הגדולים כמו תחנות כוח, זהו העורק הראשי של מערכת הגז בישראל .(ז"נתג)לישראל הגז הטבעי 

ז מספקת רק את "ואילו נתג, יש לציין כי את הגז עצמו קונים הצרכנים ישירות מבעלי מאגרי הגז. הזיקוק ומפעלים גדולים אחרים
 .שירותי תשתית ההולכה

 
הם צורכים מעט מדי גז ונמצאים . ם יכולים להתחבר ישירות למערכת ההולכהאינ (4,111-כ)רוב המפעלים בישראל 

מוקמת בכל אזור ה ,בלחץ נמוךלהתחבר למערכת החלוקה ם יצריכהם  ,על פי התכנון. רחוק יחסית מקווי המערכת
מיום הגשת המתנה ימי  011על מפעלים מספרים מ - בירוקרטיםחסמים  בשל ונתקלת בקשיים מרובים בארץ על ידי זכיינים

 :לכן רוב המפעלים הישראלים לא מקבלים את הגז. תהליך יקר ומתיש ועל, המפעל בפועל לחיבור הבקש
 

 מפעלים 011 -לכמ של צינורות במערכת החלוקה נדרשים על מנת לספק גז ישראלי "ק 0111-כ  . 

  במערכת החלוקה מפעלים מחוברים לגז 01רק . מ של צינורות"ק 011רק כ נפרסו  4100בשנת . 

 011 למרות , הבקשה אינו כדאיהליך  ,מבחינתם.  מפעלים אחרים מוותרים מראשמאות  לחיבור הגז מפעלים בהמתנה
 .ולעהרצון לחסוך עלות תיפ

 
של אמינות ה-אי.  11% -היא מגיעה אף לכ מסוימיםובמפעלים , ול בתעשייהעמעלות תיפ01-01% -מהווה כאנרגיה 

לו היה מעבר לגז .  מוצרי נפטב ₪ מיליארד 4מעל  התעשייה צרכה 4102בשנת     .רינזק ישמערכת חלוקת הגז גורמת 
  3.ניתן היה להפחית את עלויות הייצור בחצי, כלומר, ח"היו נחסכים כמיליארד ש, טבעי

 
 :הכלכלהלכל  נזק עקיףהמערכת גורם כישלון בל א -בעיקר בפריפריה, מחסור בגז כבר פגע קשות בתעשייה

 
הקטנת הרווחיות 

 בתעשייה הישראלית
ג "פגיעה עקיפה בתמ

 "(השפעה המכפיל)"
 

יתרון לא הוגן למפעלים הגדולים 
 והקטנת התחרותיות במשק

הקטנת התחרותיות של ישראל מול 
 מדינות אחרות

 
עלות תיפעול גבוהה מדי 

למפעלים ומסכנת את 
מפעל יכול .  iהרווחיות שלהם

מיליון שקל  2 -לאבד כ
בעלויות תפעול בשנה בשל אי 

מפעלים מספרים .  שימוש בגז
 -ל "שהם שוקלים לעבור לחו

בלי הכנסת הגז אין עוד דרך 
 .  יעילה להקטין עליות תיפעול

 21%-השכר בתעשייה גדול ב
ככל שמחזקים . הממוצע במשקמ

מספר את לים יגדמאת התעשייה 
על כל עובד . ר גבוהיעועובדים בשה

בתעשייה מקובל לעריך שיש 
עובדים בענפים שסובבים  4לפחות 

או מספקים לה  את התעשייה
, ביטוח, שירותים כגון הובלה

  4. 'וכו  משפטים, קייטרינג, פיננסים
 

תלויים במערכת (  00%)רוב המפעלים 
רוב הגז , לעומת זאת. בלחץ נמוך החלוקה

שהתעשייה הישראלית צורכת היום מגיע 
ז "ישר מנתגשמקבלים אותו למפעלי התעשייה 

מפעלים ה 01-במחיר יחסי זול יותר מהמחיר ל
גז במערכת החלוקה בלחץ נמוך שצורכים 

 עם זאת  .(. הנושאים בעלויות מערכת החלוקה)
ערכת בלחץ המ)יקר יחסי גז במחיר אפילו   -

. 01%-כבול עלקטין עלות תיפיכול  (נמוך
 .לא מחיר, היא אמינותהכי דחופה הבעיה 

-כ)ג הישראלי "מגזר התעשייה חשוב לתמ
וגרמניה ( 41%-כ)כמו בארצות הברית) - 40%

מערכת הגז אבל במדינות מתחרות (.  01%-כ)
 . עלויות התפעול בהן נמוכות יותרלכן ו, אמינה

, במגזר התעשייה, בארצות הברית וגרמניה
נמדד על ידי )מוצרי גז מול נפט ריכת ציחס 

בישראל  -אבל. 6-ל 0בין  נע( יחידות אנרגיה
ואילו . 4היחס לכל התעשייה עומד על 

גז ממערכת בלחץ  יכתלצרשמוגבלת בתעשייה 
-על אימספר שמצביע עומד יחס ה, בלבדנמוך 

 .1.10 :תחרות

 
גם במגזר התיירות  – לדוגמא.  במערכת החלוקה מונעת מצרכנים נוספים לעבור לשימוש בגז טבעיאמינות -אילציין שחשוב גם 

על פי מנהלת תחליפי דלקים  .תחליף נפט בתחבורההגז יכול לשמש גם כ, כמובן .לחימום מים שימוש בגזהיה ניתן לעשות 
ח למשק הישראלי בשנת "מיליארד ש 06.6 -ממשלה יתרום לכהמעבר לדלקים תחליפים בהתאם להחלטות ה, מ"במשרד רה

 5.חלק משמעותי מכך נובע מהשימוש בגז טבעי כתחליף לסולר במשאיות ורכבים כבדים אחרים.  4140
 

חיבור הביאו להבטחת שעצומים לחצים ברק  .פניציהאת חברת הרס כמעט  מתון גלובלי 4112משנת פט נעליה במחיר העקב 

לו חובר המפעל לגז , להימנעעובדים יכלו גם כן  011ופיטורי " מגבות ערד"סגירת מפעל  .טבעי נמנעה סגירת המפעללגז המפעל 

 .טבעי

ח "תנודות בשערי המטהתעשייה היום מודאגת מ. הגז הטבעי מאפשר וודאות במחיר תשומות האנרגיה למפעלים

כל עוד , יש לטפל בנושא תשתית החלוקה כעת .ניתן היה לפתור באמצעות חיבור לגז הטבעי השנייה הבעיהאת . והנפט

 .מחיר הטעות בשנים הבאות עלול להיות גבוה מאוד, הנושא ייפתראם לא   .הריביות נמוכות ועלויות מימון ההקמה נמוכות יחסית

 

 אריאלה ברגר
   הממונה על מחקרי אנרגיה ותחליפי נפט

                                                           
1

    4102 ותחילת 4102 שנת במהלך הטבעי הגז במשק ההתפתחויות סקירת, הגז רשות 
2

 לונדון אולימפיאדת 041-ל כוח לספק כמות שיכולה 
3

 (MMBTU כל ל $7 של למפעל במחיר) 
4

 ניטלפו הבשיח, אגף מחקר, התאחדות התעשיינים 
 4102 הרצלייה כנס, והמשק גז נושא על עגול שולחן, כהן תומר ר"ד 5

http://energy.gov.il/Subjects/NG/documents/publication/ng2014-2015.pdf


 

 

 גרפים 

 
 

Ariella Berger, The Israeli Institute for Economic Planning 
 

Ariella Berger, The Israeli Institute for Economic Planning, based on 
conversations with CEOs of Israeli factories 

 
 

TASC Consulting & Capital 
 תעפשהראוני זגה תרידח היישעתה לע יעבטה תיתרוסמה לארשיב,

איתמר , מוגש לוועדת הכלכלה, השפעת הפקת הגז הטבעי ומחירו על המשק והתעשייה
 4102בנובמבר  40, מרכז המחקר לפיקוח תקציבי, הכנסת, מילרד כלכלן

 

 

 בישראלהתאחדות התעשיינים 

 

  

http://www.iep.org.il/
http://www.iep.org.il/


 

 

  

 

 

 )(US The Manufacturer's Institute 

 

 

http://www.themanufacturinginstitute.org/Research/Facts-About-Manufacturing/Economy-and-Jobs/Multiplier/Multiplier.aspx


 

 

 
 
 

 

 4100יוני  44 שני יום  

                                                           
 


