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 מדינת ישראל זקוקה מאד לגז טבעי

“ חמצן= גז ” 



 הנפט עולה ישראל
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 מחשבון האנרגיה הולך לנפט 75%
 לא כולל נפט מזוקקמיליארד  $11  הכלסך  2010שנת  

 גז טבעי

 פחם

 נפט גולמי



 ?כמה בגזהלאומי של נפט שווה צריכת 
 ?איך זה מתייחס למחיר הנפט 
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USD $ 

BCM 

,  של גז טבעי BCMאנרגיה שווה ערך משוער , בישראלהנפט צריכת 

 בהשוואה למחיר הנפט

 מחיר נפט גולמי סל הכל אחר חשמל פטרוכימיה (כביש)תחבורה 



 יותר זול מנפט -גז טבעי
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אנרגיה הבולטים  הגז במגזר הצרכני שימוש 

לטובת תעשיות אחרות והכלכלה בתעשייה משפיע 

 הכללי

 עדות, 2013מרץ , צרכנים תעשייתיים אנרגיה של אמריקה

 
בארצות 

: הברית

בכל 

תעסוקה  

בתעשייה  

 3מייצרת 

 4עד 

משרות  

במגזר 

 במגזר

 השירותים

http://www.milkeninstitute.org/pdf/CAManufacturing_ES.pdf


של חברות  (Cluster) ערך מוסף באשכול 

 המתמחות גז טבעי 

Source: Adding Value to Methane, Strategic Opportunities for the Middle East, 2007, 

Nexant Chemical Systems, Gulf Organization for Industrial Consulting. Screengrab  



  21%תעשיית בכימיקלים וזיקוק נפט תורמת 

 הישראלי מהיצוא 

 תעשיות טכנולוגיה עילית
47% 

  -תעשיות טכנולוגיה  מעורבת 
 עילית  
 תעשיות טכנולוגיה מסורתית   16%

5% 
  -תעשיות טכנולוגיה  מעורבת 

מסורתית     לא כולל כימיקלים   
 וזיקוק נפט

11% 

  -טכנולוגיה  מעורבת עשיות 
מסורתית    כימיקלים  וזיקוק  

 נפט
9,265 
21% 

Other 
32% 

   יצוא תעשייתי,  לפי העוצמה הטכנולוגית 2012
 מליראד $44



 מוסף של גז טבעיערך 



צריכת הגז של ישראל אינה   :התחלהנקודת 

 תואמת לדפוסי צריכה בעולם
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צריכת קצה בקופסאות ירוקות תיאור 

 ושחורות

 הקופסה הירוקה הקופסה השחורה



מייצג  ( 36%-92%)בין ישראל ועולם פער 

 ישראלעבור " הזדמנות קופסה שחורה"

 החלפת נפט בתעשייה 1.
•Industry  ($850mm  oil costs currently) 
•Electricity IEC ($350mm oil costs 

currently) 

חשמל למתקני התפלה מתוכננים  2.

 ..…תחבורה
 
 



IEC 
$ 5 

Dalia powers 
$ 6 

Adeltech 
$ 6 

Hadera Paper 
$ 6 

Nesher Cement 
$ 8 

Dorad Energy 
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WITH DR GILEAD FORTUNA OF THE SAMUEL NEAMANN INSTIUTE 

 מגרש לא אחיד: עלות הגז בתעשייה



פוטנציאל  שהרי היא כוללת , התפוקה פחות ברורה

 "עסקים כרגיל"פעילות שאיננה בגדר 

 תחבורה1.

,  פטרוכימיים, החדשות התעשיות2.

תעשיית  , פוספט)כימיקלים לבסיס 

 (מתנול, פרופילן, אמוניה, דשנים

 התפלה3.

.4?.... 
 
 



את תלות  ישראל עומד להחליש  -החלטה 

 דרך טכנולוגיה בעולםהנפט 

    www.oilalternativecompanies.com 

http://www.oilalternativecompanies.com/


האם תחזיות הביקוש של המשק הישראלי  

 ?  בוועדת צמח ריאליות לפוטנציאל של המשק

 16מרץ  16

 אמור להפוך את ישראל לעצמאית מן התלות בנפט 5327החלטת הממשלה 



יש לגז טבעי פוטנציאל להפחית את יוקר 

 המחיה

  ₪ 910  

  ₪ -      ₪ 1,000    ₪ 2,000    ₪ 3,000    ₪ 4,000  

 דיור 
 (ללא ירקות ופירות)מזון 

 תרבות ובידור, חינוך 
 תחזוקת  הדירה ומשק הבית 

 דלק
 הוצאות לכלי רכב  (   ללא דלק) 

 בריאות
 מוצרים ושירותים אחרים 
 טלפון ותקשורת, שירותי דואר 
 ריהוט וציוד לבית 

 נסיעה לחוץ לארץ
 הלבשה והנעלה 
 ירקות ופירות 
 נסיעה בתחבורה ציבורית 
 הוצאות אחרות 

תוצאת כל : משקי הבית
 ₪  13,496חודש

 -הוצאות לכלי רכב   
1525 ₪  

 60%דלק עולה 
 כל חודש₪  910  
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Source: Working Paper, Hidden &Important Economic Benefits of Flex Fuel Vehicles.  
Ariella Berger, אריאלה ברגר Israeli Institute for Economic Planning 



שנים  בסיס על המגמה הליניארי קו  -יעטברכבי גז 

 ואמיתיתלא נותן תחזית מתאימה הראשונות 



 FFVs שחכן אסטרטגי חדש -בברזיל 

1983 –88 
ethanol vehicles 

 ~75% total sales 

In 1996 
ethanol vehicle  

market share <1% 

2003 introduction 
Flex Fuel Vehicles 



 פערים בתחזית ביקוש -תחבורה

,  2050עד שנת , הפער
225 

,  2040עד שנת , הפער
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 כללי-תחזית הביקוש



המסגרת זמן היא  -בתחזיות הביקוש   פערים

 מהותית 



 בעיית מחסור -למרות תגליות הגז 

 הנדרשים הביקושים

 עתודות מוכחות ותגליות של גז טבעי    2013

  

24 

הביקוש של המשק לשני •

 BCM 450 –עשורים 

רוצה לייצא כמה שיותר היזם •

כשהכמות הבטוחה נמוכה  

 מצרכי המשק

מי יקבל קדימה   –השאלה •

 מתוך התגליות
האם במקביל או קודם המשק  •

 המקומי ואז ייצוא

היבטים של מימון והעדפה •

עלולים להיות קטלניים למבנה 

 השוק העתידי

 (BCM)כמות 
 מוכחות וצפויות רזרבות

   
 תמר 283
 תטיסם י 1

 עתודות גז טבעי מוכחות   כ"סה 284

    

BCM  משאבים מותנים 

 לוויתן 535
 תנין 17
 שמשון 15
 אחרים 20

587 
תגליות נוספות שטרם   כ"סה

 הוגדרו

 כ"סה 871



 BCM 500 -לישראלמוסף של גז ערך 

 תרחישים 4

Scenario 1:  
500 BCM split 
between GTT GTC 
and GTE  
 
Scenario 2: 
500 BCM were to 
go exclusively to 
GTT or GTC or GTE  
 
Scenario 3: 
500 BCM added 
value discounting 
added value from 
distribution to IEC 
or desalination  
 
Scenario 4: 
500 BCM to IEC 
and Desalination 

  ₪ 262  

  ₪ 491  

  ₪ 169  
  ₪ 318  

  ₪ 158  
  ₪ 296  

  ₪ 132  
  ₪ 248  

  ₪ 160  

  ₪ 638  

  ₪ 212  

  ₪ 847  

  ₪ 96  

  ₪ 385  

  ₪ 81  

  ₪ 322  
  ₪ 104  

  ₪ 491  

  ₪ 148  

  ₪ 699  

  ₪ 63  

  ₪ 296  

  ₪ 273  

  ₪ 468  

  ₪ 526  

  ₪ 1,620  

  ₪ 530  

  ₪ 1,864  

  ₪ 317  

  ₪ 977  

  ₪ 486  

  ₪ 1,038  

  ₪ -    

  ₪ 200  

  ₪ 400  

  ₪ 600  

  ₪ 800  

  ₪ 1,000  

  ₪ 1,200  

  ₪ 1,400  

  ₪ 1,600  

  ₪ 1,800  

  ₪ 2,000  

Min Max Min Max Min Max Min Max 

 4תרחיש  4תרחיש  3תרחיש  3תרחיש  2תרחיש  2תרחיש  1תרחיש  1תרחיש 

Billions NIS 

 Total גז כתחליף נפט בתעשייה גז לכבכימיקלים  גז לתחבורה



 הטעות לתעשייהעלות  -מזרח אוסטרליה 

 נזק לתעשייה -התוצאה

של גז לייצוא   BCM 1לכל  •

שאינו מגיע לתעשייה  

 המקומית האוסטרלית  

אובדן    :בתוצר התעשייתי –

 $מיליון  9700של 

 460הכנסה של : מייצוא–

 $מיליון 

 Dow Chemicals ל  "מנכ•
בושה  "המדיניות הגז היא 

 ".  וחרפה

 (LNG)יצוא לגז נוזלי  -מתוכנן

  LNGמההפקה ליצוא של  75%•

 (מתוכנן)

עליית המחירים   :תגובת השוק•

   200-300% -ב

אוסטרלים יקנו גז אוסטרלי  •

  -משארית המאגר המיועדת ל
LNG יקר  . 

 

 Australian Industry Group ("AIG"): ראו 
Plastics and Chemicals Industries 

Association ("PCIA"): " 



ולציבור מייצגת למשק שמרנית תחזית ביקוש 

 ₪מיליארדי  464הישראלי של 

₪ , גז לתחבורה
180,000,000,000 

₪ , גז לכימיה
137,000,000,000 

₪ , גז לאנרגיה
147,000,000,000 


