
  

  

  

  

  

  שימושי הגז הטבעי בתעשייה ובתחבורה בישראל

  13- כנס הרצליה ה–עבודה נייר 

  המכון הישראלי לתכנון כלכלי: מחבר

 

מושב האנרגיה של כנס הרצליה הקרוב יעסוק בפוטנציאל השימוש בגז הטבעי בתעשייה ובתחבורה 

שאלת ייצוא הגז נדונה בכנס הרצליה הקודם ובכנס הקרוב ננסה להימנע מהתכנסות הדיון לסוגיה . בישראל

המצוי בגז " הפוטנציאל הכלכלי המיטבי"כלומר מיפוי , הוכן הדיון במתכונת "הנדסה לאחור", לצורך כך. זו

  .כאשר ממנו ינותחו הדרכים אשר יובילו את המשק למימושו

בשנים .  צפויה ישראל להיכנס לעידן חדש בו למשק יגיע גז בהזרמה ישירה משדה תמר2013באמצע שנת 

 ע"י מספר צרכני 8%-ל וכ מנפח הגז שיוזרם בצינור להירכש על ידי חברת החשמ92%הקרובות צפויים 

של שימוש בגז מקורו בחוזים שנחתמו בין ספקית הגז מבנה זה ). בז"ן, נשר, כי"ל(אנרגיה גדולים במשק 

הסכמים . דלק לבין חברת החשמל והמפעלים הגדולים הנ"ל במהלך חמש השנים האחרונות/היחידה נובל

שהחוזה עמה צפוי לשמש , רכנים גדולים ואת חברת החשמלקיבעו מבנה משקי הכולל כרגע העדפת צ, אלה

  .מזוט לחסם עליון בקביעת המחיר/הופך מחיר הסולר, במתווה הקיים. לתמחור הגז בארץ אמת מידה

 עדיין לא נקבעה) תמר ולוויתן בהתאמה (2010- ו2009למרות הגילויים המשמעותיים של שדות הגז בשנים 

במדינות בעלות נתונים דומים לאלה של ישראל בכל הנוגע למקורות גז . לתבישראל מדיניות גז לאומית כול

,  מכלל הצריכה לייצור חשמל36%בפרופיל זה משמשת כמות של . התפתח תמהיל שימושים משוכלל, טבעי

,  כתחליף לסולר בתעשייה3%,  לתחבורה3%,  לצרכי יצור של תעשיית האנרגיה עצמה9%,  לתעשייה17%

   .מסחרית ושירותים ציבוריים, יתית לצריכה ב30%-ו

כמעט ) בלחצים מתאימים(נתמך במערכת הולכה מסועפת המגיעה , פרופיל שימושים כמו זה המתואר לעיל

  .לכל בית באופן הדומה בפרישתו לפרישת מערכת המים

מדובר בהפחתה משמעותית של עלות : התועלת למשק מיישומו של פרופיל שימושים זה הנה עצומה

, בהחלפת תשומות מיובאות בכאלה מיצור מקומי וכן בתוספת של מקומות עבודה, יה לתעשייההאנרג

מלבד החיסכון . ובמקרים מסוימים אף יצוא של תזקיקים בנוסף להגברת התחרותיות על רקע הוזלת העלויות

ואיכות בריאות , ישנן תועלות רבות נוספות בתחום בטחון האנרגיה, הישיר המושג מהעמקת השימוש בגז

  .הסביבה

רמת ההחלטות שנתקבלו ביחס לנושא הגז עדיין אינה מספקת את הוודאות המינימלית הנדרשת לצורך 

כל הפעילויות הנ"ל . תחילת השקעה במרכיבים שיובילו ליצירה של משק גז משוכלל ברמה שתוארה לעיל

יידחה או אף יימנע דורשות השקעה הנובעת ברובה מהסקטור הפרטי ובלא העלאה של רמת הוודאות 

פיתוח כל מרכיב במשק הגז . תהליך הייזום הכולל את שלבי תכנון הפרויקטים ובניית תכנית לשם מימונם

  . ויותר5-6כאשר החלטה המתקבלת היום משמעה תחילת פעילות הפרויקט רק בעוד , הוא ארוך מאד



  

גז הטבעי בתעשייה ובתחבורה דיון בנושא הטמעת ה, 3.1.2013-לקראת כנס הרצליה התקיים בתאריך ה

לדיון זה הוזמנו אנשי משק ותעשיה ולצדם גורמים פקידותיים המעורבים בקבלת ההחלטות . הישראלית

. ביחס לשימוש בגז הדיון שיקף את הכיוונים המרכזיים בהם מתעניין הסקטור העסקי . הקשורות במשק הגז

להלן קבוצת השימושים שעלתה . ה למשק ומחירומעל לדיון 1ריחפה1 כל העת שאלת כמות הגז שתהיה זמינ

  :בדיון

גז טבעי יכול לשמש כתחליף מלא לנפט ): פיתוח תעשיית תזקיקים מבוססת גז טבעי כחומר גלם(כימיה -גזו

גורמי תעשיה אינם מציינים אפשרות זו כנצבת בראש סדר העדיפויות , למרות עובדה זו. בתעשיית התזקיקים

ק בגז משמעה השקעה עצומה בפיתוח תשתיות יצור חדשות בסביבה עסקית הסבה מלאה לזיקו. שלהם

נטען כי ישראל לא תוכל להתמודד בשוק הבינלאומי עם יצואניות . בעייתית של ענף הזיקוק בארץ ובעולם

כמו סעודיה וקטר וכי השוק המקומי קטן מדי מכדי לתמוך , המתבססות על נפט או גז טבעי במחירים נמוכים

  .השקעה הנדרשתבהצדקת ה

יצור מקומי של אמוניה הוא כמעט בגדר "חלום רטוב" של תעשיית . אמוניה ומתנול: לאפיון זה שני סייגים

. משמשים כחומר גלם מרכזי בשורה ארוכה מאד של מוצרים ודשנים, אמוניה ושלל נגזרותיה. הכימיה בארץ

אפילו בתנאי מחיר , מקומי של אמוניהיצור . כיום מיובאת לארץ כל האמוניה הנצרכת על ידי התעשייה

לצורך קידום הקמת מפעל אמוניה ברמת חובב נדרשות החלטות .  נחשב ככדאיmmbtu$ 9-10גבוהים של 

  .תקנים ואיכות סביבה וזאת בנוסף להחלטות הנוגעות להקצאת גז, בתחום הבניה

. צמצם את הצורך ביבוא נפט או בנזיןכך שי, מתנול הוא דלק נוזלי הניתן לייצור מגז טבעי ולמהילה עם בנזין

תחום זה זוכה להתעניינות רבה מצד גורמים במשק הישראלי ובאזור חיפה אף מתנהל "פיילוט" של כמה 

הגברת השימוש במתנול במקומות שונים בעולם עשויה . 15%מכוניות המונעות בתערובת הכוללת מתנול 

  .מעל רמות מחיר מסוימות תחשב ככדאית לייצואכש, להפוך אותו לסחורה הנמכרת במחיר עולמי אחיד

מדובר ביישום פשוט יחסית לביצוע שאיננו מצריך עיבוד .  שהוא גז טבעי דחוס בתחבורהCNG-בדיון צוין גם ה

בגלל תכולתו . אוטובוסים וכד1, הגז הדחוס משמש בעיקר כתחליף לשימוש בסולר במשאיות. של הגז הטבעי

ו של הדיזל הוא מקובל לשימוש ברכבים בעלי נסועה נמוכה דוגמת  מז15%-האנרגטית הנמוכה בכ

) הפחתה בזיהום האוויר וברעש(היתרונות הסביבתיים שלו . אוטובוסים עירוניים ומשאיות לפינוי אשפה

מעבר משאיות ואוטובוסים לשימוש .  מיובא ויקרLNGהופכים שימוש זה למקובל גם במקומות בהם הגז הוא 

, שינוי במערכת הצתה קיימת והתקנת מכלים או רכישה של רכבים ייעודיים לשימוש זהבגז דחוס דורשת 

הטמעה של . גם הקמתן של תחנות תדלוק בגז דחוס יקרה יותר.  מעלות רכב קונבנציונלי30%-היקרים בכ

שימוש ברכבים מונעים בגז טבעי דורשת הגדלה של הוודאות בתחום המחיר וכן בקידום תכנית תמריצים 

  .בכל המקומות בעולם בהם נעשה שימוש ברכבים אלה מתבסס השימוש על תכנית תמריצים. שלתיתממ

הגז הדחוס הועלה בדיון גם כפתרון נדרש עבור מפעלי תעשיה שאינם נמצאים סמוך לרשת ההולכה 

 .הארצית של חברת נתיבי גז או שאינם יכולים להשתמש בגז בלחץ הקיים במערכת

 


