
 יועצת מובילה בתחום הגז הטבעי ומרצה בטכניון, ינה כהן'רשמים מכנס עם ג

-כ כיום צורך המקומי השוק .בנושא הרגלטוריים ולהיבטים המקומי הגז לשוק ינה'ג התייחסה דבריה בתחילת
10.5BCM  1,000-כ על עומד (ותנין כריש ,לווייתן ,תמר) שנמצאו המאגרים מכלל שההיצע בעוד בשנה BCM. הגז  

 .(2.3%) מתחדשות מאנרגיות ומעט מפחם מיוצר השאר כאשר ,בישראל מהחשמל 70% כמעט לייצור היום משמש
 

  הינה האנרגיה משרד במסגרת הפועלת ,אדירי וועדת כאשר בביקושים לגידול הצפי לגבי שונות דעות ישנן
  לוקחת לא שהיא בזה מטעה ,להערכתה ,זו תחזית על התבססות .אחרות תחזיות לעומת בתחזיותיה קונסרבטיבית

 על החלטות קבלת מונעת וגם בפחם שימוש של מוחלטת הפסקה לגבי האנרגיה שר של הצהרותיו את בחשבון
  מתאימה הולכה תשתית היעדר ,למשל .טבעי בגז השימוש הרחבת לצורך הנדרשת הרחבה – תשתיות הרחבת
  התחנות הסבת או לסגירה יחסית מאוחר מועד מניחה גם הוועדה .החלוקה תשתית והרחבת הארץ בדרום

  את לבצע ניתן לא למה למעשה ברור לא .ההסבה לבחינת פיילוט יבצעו 2023-ב רק כאשר לגז בחדרה הפחמיות
  להיות שיחוייבו חדשים מאגרים לגבי נוגעת אדירי לוועדת ינה'ג של נוספת שאלה .בהרבה מוקדם בשלב הפיילוט

 גדולים מגופים למנוע צפוי זה נושא להערכתה .גז המקומי לשוק ולספק הישראלית הגז למערכת מחוברים
 חדשים שחקנים של כניסה לגבי סקפטית ינה'ג כללי באופן .נוספות גז תגליות לחיפוש חדשים במכרזים להשתתף
 הדרישות על להקל צריך ולכן לקוחות בהשגת מקשיים והן פוליטיות-גיאו מסיבות הן ,בישראל גז לחיפושי
  גם גז ייצוא ולעודד לאפשר צורך לדעתה יש כן .(OPERATOR) כמפעיל לתפקד מקומיים לשחקנים גם ולאפשר

 .נוזלי כגז וגם בצינור
 

  הינה ירדן עבור ביותר הטובה האופציה ינה'ג להערכת - ישראל של הייצוא ואפשרויות האזורי לשוק בהתייחסות
  מקטאר   LNG רוכשת ירדן כיום .שלה הביקוש מרבית את שתספק   3-3.5BCM של בכמות גז מישראל לרכוש

 לרכישת מצריים מול חוזים על חתמה היא ולכן מבחינתה בטוח פחות ממצריים יבוא גם כאשר גבוהים במחירים
 .בשנה BCM 0.3 של קטנה כמות

 
  גז בהפקת וירידה ההנזלה מתקני השמשת ,(בשנה 7%-6%) שם המקומיים הביקושים צמיחת ,מצרים לגבי

 המקומי השלטון של עז רצון קיים בנוסף .הישראלי הגז את צריכה כן שמצריים לכך מובילה ישנים ממאגרים
 "סכסוך"ה בהן ,פוליטיות-גיאו מסיבות והן כלכליות מסיבות הן לאסיה או/ו לאירופה גז ולייצא אזורי להאב להפוך
  הסכמים על יחתמו ומצריים שישראל מאוד חשוב להערכתה ,זו זמן בנקודת .וטורקיה מצריים של הקיים

  מצרים בין שנחתם לחוזה בדומה) המדינות בין העתידים החוזים כל את להסדיר מנת על מחייבים ממשלתיים
 .(לאחרונה לקפריסין

 זולה די היא עצמה ההנזלה אזי  באידקו  SHELL של הנזלה למתקן ייצוא שיכלול בלווייתן 'ב שלב על וידובר במידה
 כלכלית כדאיות יוצרים (באסיה 10$ ומעל באירופה 9$-8$) כיום בעולם המחירים רמות .MMBTUל 0.75$-כ –

  ממאגר גז גם ישולב אם .דולר בכמיליארד נאמדת זה שלב עבור למצריים ישראל בין צינור הקמת כאשר 'ב לשלב
 .והבעלים המאגרים בין תתחלק התשתיות עלות אזי (SHELL-ו נובל ,דלק בבעלות) בקפריסין אפרודיטה

 
 השוק להיות אמור היה שזה אומרת ינה'ג אבל ,פוליטיות-גיאו מסיבות רלוונטית אינה  כרגע ייצוא כשוק טורקיה

 בעייתיים קצת אספקה ומקורות (בשנה BCM 50-ל מעל) במדינה לגז הרב הביקוש , אלינו הקירבה בשל האידיאלי
 למחצית מעל) רוסיה ,(2017-ב 20%-ל 2016 בשנת מהייבוא 16%-מ גדל) מאוד יקר שהינו  LNG– טורקיה מבחינת
 סדירה מספיק אינה מהן שהאספקה אן'ואזרביז איראן ,"פוליטית משקולת" עם יחד מגיעה בה שהתלות (מהייבוא

 .החורף של הגדול הביקוש בחודשי במיוחד –
 

 איטליה ,יוון ,כרתים דרך קפריסין  או/ו בישראל עתידיים או/ו קיימים ממאגרים לאירופה הצינור פרויקט לגבי
 צריך הצינור בהם מאוד עמוקים ומים רב מרחק הם הידועים הקשיים .והחסרונות היתרונות את מונה ינה'ג ,ואירופה

  ,היתרונות .ההקמה את מייקר מאוד לעיל האמור כל .כרתים צפון באזור ססמית מבחינה פעילה וקרקעית לעבור
 האירופאי האיחוד של והתלות אחר אזור מבכל יותר מהיר בקצב יורדת באירופה הגז הפקת שיכולת הן שני מצד
 כלכלית כדאיות ליצור יכולים באירופה הנוכחיים המחירים  .מהאספקה 40%-ל למעל כבר עלתה הרוסי בגז

 משלוחי מול וכן יותר זול שהינו רוסי גז של היצע העלאת מול להתחרות תצטרך שישראל לזכור צריך אך לפרויקט
LNG  ב"מארה.   

 
  הינה ,האנרגיה משרד של העדיפויות סדר בראש לא הנראה ככל היא כי אם ,העלתה ינה'שג נוספת אפשרות

  לצרכים בהתאם העולמי לשוק ויצואו והעתידיים הקיימים מהמאגרים גז הנזלת לצורכי FLNG  מתקן הקמת
 ישנם .(לאירופה הצינור כמו בערך) דולר מיליארד 10-כ עולה  BCM 12 של גדול מתקן .ספציפי שוק בכל ולמחירים

   .יותר קטנים מתקנים גם
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