
באחיו צינוחת

 הטבעי, הגז לתחום מומחית כהן, ג׳ינה
 בין הגז צינור הנחת פרויקט כי סבורה
 האנרגיה, שר שמקדם לאיטליה, ישראל

 וסיכויי סיכונים, מדי ביותר כרוך
 ממליצה היא לחלופין קלושים. התממשותו

המקומי בשוק יעדים בהשגת להתמקד
- 10־8 עת׳ ״חדשות",

תשכח שט״ניץ,
,EAST MED«־
יעבוד רא זה



הפרשיםחילירופה,א
דיוקליתראוהישראלי,
באיםשלו,הגזצינורות

שמשרדמההפחותלכלזהלעזרתך!
שנאמין.רוצההיהשלנוהאנרגיה

ומנכ"לשטייניץיובלהאנרגיהשר
בגאווההצהירומרידורשאולמשרדו
בחודשיםונשנותחוזרותפעמים

צינורותאתתניחשישראלהאחרונים
והעמוקיםהארוכיםהתת–ימייםהגז

ביןק"מכ–2,000לאורךבעולם,ביותר
גזלמכורכדיזאת,לאיטליה.ישראל
שהפךמהבאמצעותלאירופהישראלי

"EastMed הגזכ"צינורידועלהיות
תרשים),ראוהתיכון,היםלמזרח(קיצור

נודדיםהשניים2025.שנתעדשיושלם
נוצותעטוריטווסיםכמוהעולםברחבי

עצמםהגזשמומחיבעודמהודרות,
ומרידורשטייניץמאוד.ספקניים
עודלקרוסשעלולהתפיסהמשווקים

השרטוט.לוחותאתעוזבתשהיאלפני
הזהשהפרויקטמדגישיםשניהם

כלומרהפרטי,המגזרידיעלימומן
גםהםאחרים.אנשיםשלכסף

אתמרבצושיעירובכךמסתכנים
בתעשייתומשתמשיםהרוסיהדוב
הניסוייםכבשפןהישראליתהגז

אפשריקפיצהוכקרששלהםהפרטי
בזירההפוליטיותלשאיפותיהם
הבינלאומית.

בדרכםעומדהרוסיהדובאבל
ממקורותנמוכיםגזמחיריבאמצעות
סיכויאיןהישראלישלגזיבשתיים,
מקרההואכזהמיזםכלולכןלהכותם,

ומרידורשטייניץואםמראש.אבוד
קובעלאשהמחירבאשליהחיים
להתבונןלהםכדאיהפוליטיקה,אלא

למכורשמתקשיםבאמריקאים
הואגםשלהם,הנוזליהגזאתלאירופה
לוואיתוצרקרובות(ולעתיםיבשתי

דולריםמ–3פחותשלבמחירנפט),של
הנציבות(MMBtu).חוםליחידת

קונותחברות-גזקונהלאהאירופית
רווח.למטרתאותו

בהולותפניותכמהקבלתאחרי
לכל"מהשתהואירופייםמקולגות
המשותפתההצהרהמשמעותהרוחות

ביןבאפרילב–3אביבבתלשנחתמה
ישראל,שלהאנרגיהשריחמשת

והנציבותאיטליהיוון,קפריסין,
אתלספקהחלטתיהאירופית",
בשטח.למצבשליהפרשנות

זיתעצי
החברותשלבשאיפתןמתחילהכול

תנאיאתלשפרהאירופיתבנציבות
תלותןאתולהפחיתשלהןהגזחוזי

עשההאירופיהאיחודרוסי.גזביבוא
היעדהשגתלקראתארוכהדרךכברת

גזפרום2017שבמארסלאחרהראשון,
בחוזישינוייםלכמההסכימההרוסית
אירופים.ללקוחותשלההאספקה
במחיריהםהעיקרייםהשינוייםשני
נושאיםשניהיעד,ובסעיפיהגז

חוזיכה,עדמה.במידתקשורים
א.היוגזפרוםשלהטווחארוכיהגז

וב.הנפטלמחירברובםמוצמדים
כלומרטריטוריאליות,מגבלותכללו
אתמחדשלמכורמדינותעלאסרו
זרימהמנעוובכךמרוסיה,שקיבלוהגז

גז.שלגבולותחוצת
אפשרוהללוהיעדהגבלות

ישראלביןהגזצינורהנחתלפרויקטשטייניץיובלהאנרגיהשרשלהאגרסיביהשיווקלמרות
הןסיכונים,מדייותרהזהבפרויקטישהאירופי,האיחודמצדהסולידריותמפגןולמרותלאיטליה
לחלופין,קלושים.להתממשותווהסיכוייםישראל,מדינתשלהחוץלקשריהקשוריםוהןכספיים
גבוהיםהשגתםסיכוייכאןהמקומי.לשוקביעדיםלהתמקדשטייניץלשרמומלץ

לאאולהיות
גזמעצמתלהיות

מופקעיםמחיריםלגבותלגזפרום
במיוחדשתלויותמהמדינותבייחוד

פולין,(כמומרוסיההגזבמשלוחי
ליטאהונגריה,אסטוניה,בולגריה,
הנציבותהגיעושעברבחודשוצ'כיה).

שלפיולהסכםוגזפרוםהאירופית
עלהגבלהכלעלמוותרתגזפרום
ידיעלשלהגזשלמשניתמכירה

שכלומסכימההלקוחות,המדינות
יהיובאירופההעתידייםהגזמחירי

וייבדקובגז)סחר(מוקד hub מבוססי
תכופה.בצורה

עליופעלו,הללוהמחיריםבדיקות
עלהאירופית,הנציבותמסמכיפי

אירופה,ובמזרחבמרכזהגזאספקת

ישקףלארלוונטיתלקוחהשלגז"אם
בגבולותהגזמחיריהתפתחותאת

אתאוואיטליה,צרפתגרמניה,
הנזילבשוקהגזמחיריהתפתחות
היבשתית".באירופהבגזהסחרבמוקדי
האיחודשלהשניליעדשנוגעבמה

הגזביבואהתלותצמצום-האירופי
יותרממנורחוקהאיחוד-מרוסיה
הפסיקולמעשהפעם,אימאשר

הרשמיים,במסמכיואליולהתייחס
התנגדויותיוכלאתהסירואפילו

.Nord Streamהפקת 2הצפונילצינור
פחתה,האירופיהאיחודבמדינותהגז

2016בשנתעלהגזפרוםשלהגזויבוא
(מיליארד bcm 179 שללשיאב–12%

צריכתמסך40%שהיוומעוקב),מטר
האירופי.האיחודשלהגז

האנרגיהלמקורהופךטבעיגזכאשר
להגיעשצפויביותר,הצומחהראשוני
הראשוניתהאנרגיהמצריכתל–30%
האיחוד2030,בשנתהאירופיבאיחוד
מאודלהוטהנציבות)ברמת(לפחות
שלוהגזאספקתמקורותאתלגוון

מכוחהגדולשחלקמרוסיה,ולהרחיקם
הגזממשלוחינובעבאירופההפוליטי

ליבשת.שלה
בצינורות,גזלאספקתהנוגעבכל

האיחודשלהעיקריתההתמקדות
מתבססתהמקורותגיווןבמאמצי

הגזמסדרון1.מיזמים:שניעל

גזלהביאשמיועדSGC,הדרומי,
באגןנוספיםוממקורותמאזרבייג'אן

מאיראן.משלוחים2.הכספי;הים
מהאיטיותמתוסכלתשאיראןאלא
והגזהנפטחברותחוזרותשבה

החששבגלללמדינההמערביות
מחדשיטילטראמפשהנשיא
איראןדחתהלאחרונהעיצומים.

הפיתוחרישיונותמתןסבבאתשוב
לרוסיהפנתהואףונפט,גזלשדות
משקאתלפתחלהשיסייעוכדיולסין

השקעותבאמצעותשלההאנרגיה
וטכנולוגיה.

להשקיערוסיההתחייבההחודשרק
באיראן,דולרמיליארדמ–50יותר

כהןג'ינה

3
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 משתמש שט״ניץ. יובל
 הישראלית 1An בתעשיית

1של הפרטי הניסויים כבשפן
יצהר איל צילום:

east med ד1צינ
עיקריים נים1נת

• pin7ק׳׳נ 55ו־ם המדינה לגבולות מחוץ ק׳׳מ 1,33□ הצינור: ־ 
המדינה בתוך

ק״מן 10 בערך קצרים, חלקים 2[ מטר 2,96□ מקסימלי: מים עומק •
(קפריסיו־כרתים) מעלות 3□ המדרון: של מקסימלית זווית •
בשנה bcm 10ל־ מותאם הצינור •
בר 30□ מקסימלי: תפעולי לחץ •

עיקריות תובנות
ויוון קפריסין של הבלעדי הכלכלי באזור יחיד צינור דרוש •
 המדינה לגבולות מחוץ צינור אורך מינימום דרוש •

ביותר העמוקים מהאזורים והימנעות
הגיוני טווח עד הים בקרקעית תלולים ממדרונות להימנע •
הטכנולוגיה למגבלות בהתאם להיות צריך הצינור גודל •
המדחסים תחנות בכל אחיד לחץ •

איטליה

 יחן צינור
איטליה

IGI Poseidonק״מ 554

7ק״כ 421

ק״מ 732

Vassilikos

קפריסין

ן״מ7 165
 מטר 3,000כ־ ביותר: הגדול המים עומק

מעלות 30 מקסימום מדרון: תלילות

מצרים

 המדינה לגבולות מחוץ הצינור תוואי
המדינה בתוך הצינור תוואי

 את הרוסים למעשה קיבלו ובכך
 שיופקו הכמויות מהן לקבוע הזכות

 מעורבת, תהיה רוסיה שבו שדה מכל
 איראן הזה. הגז יימכר מדינות ולאילו
 כך כדי עד לכת הרחיקה אפילו

 היכולת יש המדינות שלשתי שהצהירה
 זו משותף. בינלאומי גז שוק להקים
 בהתחשב מרתיעה, הצהרה בהחלט

 של יתרות ולרוסיה שלאיראן בכך
 מעוקבת) רגל (טריליון tcf 2,780כ־

 היתרות מסך 44%כ־ שהן טבעי, גז של
העולמי.

 מהים sgc לפרויקט שנוגע במה
 שלושה שכולל לאירופה, הכספי

קווקאז, דרום - תרשים) צינורות(ראו

South Caucasus, TANAP טראנס) 
אנאטולי)

 לפרויקט - אדריאטי) (טראנס tap!־
 הסופי השלב הנחת של בעיה הייתה הזה
 לעקור הצורך בגלל באיטליה הצינור של

 עתיקים זית עצי מחדש לשתול כך ואחר
 של בסופו לאיטליה. הכניסה בנקודת

 מארס בסוף המדינה מועצת אישרה דבר
^tap הנדרשים. האישורים כל יש

 היא יותר יסודית בעיה אבל
 בגז ממחסור סובלת עצמה שאזרבייג׳אן

 ובהם גורמים, כמה בשל נוסף ליצוא
 אזריים, שרות מכמה בהפקה ירירה
 ומכירות לגז יותר גבוה מקומי ביקוש

בנוסף, ולטורקיה). לגאורגיה מוגדלות

 נראית sgc פרויקט של הכדאיות
 שנראתה מכפי משכנעת פחות כעת

 )fid( הסופית ההשקעה החלטת בשלב
 הולכת של הכוללת העלות .2013ב־

 דניז שאה משדה ק״מ 3,500 לאורך הגז
 5.6ב־ נאמדת לאיטליה באזרבייג׳אן

 עלות רק (כלומר, MMBtu^ דולרים
 עצמו). הגז מחיר לפני בצינור ההולכה

 שצפויים באירופה טבעי גז מחירי עם
 דולר 6־5 של בטווח להישאר

^mmbu לעין, הנראה בעתיד 
 את מחדש מחשב הזה הפרויקט

 16 כל השארת שלו(כמו האופציות
bcm71 ,צינורות הנחת בטורקיה 

העמדת או ומונטנגרו, לאלבניה

 לאחר tap צינור של הקיבולת
 גז הזרמת לרשות הבעיות שייפתרו

השני). TurkStream מצינור רוסי
 השלב אם גם הללו, הבעיות כל עם

 סביר לא מאוד יושלם, sgc של הנוכחי
 לא הוא ולכן נוספות, הרחבות לו שיהיו
הרוסי. לגז רצינית תחרות יהווה

 על מגיבה רוסיה זה, לכל בנוסף
 בשני באירופה לקוחותיה על התחרות

ו Nord Stream 2 משלה, פרויקטים
TurkStream. הללו הצינורות שני 

 המשלוחים את להגריל מיועדים
 האירופי והאיחור לאירופה, מרוסיה

 רוצה שאינו או מסוגל אינו כבר
בנייתם. להמשך להתנגר לכאורה

 כעת נכנסים הזו הקלחת לתוך
 בזירה בהופעתם ומרידור שטייניץ

 האנרגיה שרי לבד: לא והם העולמית.
 ואפילו ואיטליה יוון קפריסין, של

 מיגל אנרגיה, לענייני האירופי הנציב
פעולה. איתם משתפים קנייטה, אריאס

 3ו1ןני7השח כל
East Med של

 הסולידריות שמפגן העובדה מלבד
 מאפשר השרים חמשת בין הזה
 לצילומים הזרמנויות אינספור להם

 לצלול זאת בכל מעניין משותפים,
 הפרטיים האינטרסים אל יותר עמוק

 הנציבות ושל מרינה כל של והמנוגדים
.East Med צינור בפרויקט האירופית

|ec( האירופית הנציבות
 מה כל את בחשבון נביא אם

 האירופית הנציבות לעיל, שתיארנו
 מאד להוטות אכן חברות מדינות וכמה

 לגוון הפרלמנטרית) ברמה (לפחות
 להחליף ואפילו שלהן, הגז מקורות את

 במחצית שמסתיימים חוזים כמה
ואלג׳יריה. רוסיה עם כגון הבא, העשור

 בתל באפריל 3ב־ העיתונאים במסיבת
 אנרגיה לענייני האיחוד נציב אמר אביב

בין להשוות אפשר אי שפשוט קנייטה

 נודדים ומרידור שטייניץ
 טווסים כמו העולם ברחבי
 מהודרות נוצות עסורי
 הגז צינור את ןים7ומשוו

 שמומחי בעוד לאיטליה,
 ספדןניים עצמם הגז

 ןים7משוו השניים מאוד.
 לקרוס שעלולה תפיסה

 עוזבת שהיא לפני עוד
השרטוט לוחות את

 :East Med לצינור Nord Stream 2 צינור
 שום מספק לא השני הצפוני "הצינור

 לאירופה אספקה של ביטחון או גיוון
 לאירופה, רוסי גז מספק שהוא (מפני

 התיכון הים צינור ואילו חדש), בצינור
 שאנחנו למה בריוק מתאים המזרחי

אמר. צריכים",
 לביקורו נוספת סיבה שיש ייתכן אבל

 כאשר כול, קודם בישראל. קנייטה של
 וקפריסין איטליה יוון, כמו מדינות
 גם המזרחי, הצינור בפרויקט תומכות
 לתמוך אמורה האירופית הנציבות

 שבע היה לא מעולם קנייטה אבל בו.
 הרוסי. ובגז בגזפרום מהתלות רצון

 נאלצה האירופית שהנציבות לאחר
 עם ולהשלים גזפרום עם להסדר להגיע

 Nord stream צינורות של הפרויקטים
2 TurkStreamC,ותמיכה בישראל ביקור י 

 של נראות יוצרים East Med בצינור
 לכל מצטיירת האירופית הנציבות גיוון.

 נוספים, גז בערוצי שתומכת כמי הפחות
תועלת. חסרי יהיו הם כמה עד חשוב ולא

חפריסין
 גילתה קפריסין גם ישראל, כמו
 בניגוד אך משמעותיים, גז מרבצי

 לקנות, כה עד הצליחה לא היא לישראל
 להחליף להעביר, לייצא, לייבא, למכור,

 מחפשת היא כלשהו. טבעי גז לצרוך או
מתוך לפחות bcm 100ל־ בינלאומי שוק
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