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  20252025תכנית האב למשק האנרגיה עד שנת תכנית האב למשק האנרגיה עד שנת 

  תקצירתקציר

  אלי רונ�.) מיל(מ "אל

  

  ::הצור% בהכנת תכנית אב למשק האנרגיה הצור% בהכנת תכנית אב למשק האנרגיה   11

  תכנית אב �משרד התשתיות הלאומיות החליט לבצע עבודה באמצעות יועצי� חיצוניי� 

  .  2025לטווח תכנו� עד לשנת , למשק האנרגיה

  

מכלול זה הוביל . ות השפעות צולבות ומנוגדותמשק האנרגיה הינו מכלול של פעילויות בעל

הבוחנת את כל ההיבטי� , למסקנה כי יש להכי� תכנית אב ארוכת טווח למשק האנרגיה

ומציבה חזו�  ועוג� לפעילות , בשיתו" הגורמי� הממשלתיי� והציבוריי� הרלוונטיי�

  . ממשלתית ופרטית עתידית במשק האנרגיה ובסקטורי� משיקי�

  

תרחיש , דה זו נבחני� הביקושי� הצפויי� לאנרגיה ראשונית ולמוצרי� סופיי�במסגרת עבו

ניתוח , ייחוס לניתוח תרחישי� אנדוגניי� ואקסוגניי� למשק האנרגיה ולישראל בכלל

ניתוח מבני משק הדלק , איומי� והזדמנויות במשק האנרגיה הישראלי, חולשות, עוצמות

ותוצרי� ,  ולתמהיל הדלקי� העתידי לייצור חשמלוהחשמל ובחינת חלופות לשינויי� מבניי�

  . פ ושימור אנרגיה"נוספי� בתחומי המו

  

) פרטיהו ציבוריבמגזר ה(פריסת מידע חיוני למקבלי החלטות החלטה זו באה כדי להביא ל

  . קיימא�להשאת הרווחה ולפיתוח בר, לקבלת החלטות אופטימליות למשק

  

  ::ההיבטי' הנשקלי' בתכנית האב ההיבטי' הנשקלי' בתכנית האב   22

, השקעות מקומיות וזרות, עלויות ייצור,  כגו� רמת התחרות וחסמי כניסה– כלכלה .1

, השלכות על גביית המסי�, השלכות על משתני רווחה ומאקרו כלכלה, מחירי� לצרכ�

 .השפעות אקסוגניות ממחירי האנרגיה ושערי חליפי�

קע ומי� זיהו� קר, פליטת גזי חממה, זיהו� אוויר,   לדוגמה–מזעור נזקי� סביבתיי�  .2

 .רעש וקרינה, בדלקי�

, המאופיינת כאי אנרגטי,   בדגש על מצבה הגיאופוליטי של ישראל�ההיבט האסטרטגי  .3

 .בעיקר בהיבט אספקת החשמל
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 ישראל כמדינה מתפתחת שטר� הגיעה לרוויה –היבטי דמוגרפיה ועלייה ברמת החיי�   .4

 . בצריכת האנרגיה לנפש וצריכת האנרגיה הכוללת

 . והשלכותיה� על סל מוצרי האנרגיה המבוקש, ניי� וטכנולוגיי� בתעשייהשינויי� מב .5

 .כגו� תקני דלקי�, אמה לסטנדרטי� ועקרונות בינלאומיי�הת .6

 .בדגש על המציאות הביטחונית של ישראל,  בטיחותיי�–היבטי� ביטחוניי�  .7

 .תלות נוכחית ושאלת התלות העתידית של המשק הפלשתינאי בישראל .8

 . מול סמכות בצד הממשלהתחומי אחריות .9

היבט החיוני בעיקר , תכנו� פיסי ושמירה על משאבי הקרקע לטובת הדורות הבאי� .10

  .בסוגי טכנולוגיות לייצור אנרגיה המצריכות שטחי קרקע ניכרי�

  ::דגשי' בהכנת תכנית האב למשק האנרגיהדגשי' בהכנת תכנית האב למשק האנרגיה  33

 .ציבוריות ועסקיות, עוג� להחלטות ממשלתיות, הצגת חזו� ארו, טווח .1

 .מהקלי� עד החמורי�, ת למגוו� תרחישי�היערכו .2

 .ר לתכניות אחרות והחלטות ממשלה קודמותקישו .3

 .שיתו" משרדי הממשלה הרלוונטיי� וכ� נציג בנק ישראל בהכנת התכנית ובבקרתה .4

 .שקיפות מידע לציבור .5

 .שימוש במאגרי מידע חדשניי� .6

  

  ::רכיבי התכנית רכיבי התכנית   44

  :יעדי'  4.1

יי� שלאור� יש להתוות את מדיניות במסגרת תכנית האב מוצעי� היעדי� הראש

  . ה� בטווח הקצר וה� בטווח הארו,, משק האנרגיה בישראל

  

אספקת , מדיניות האנרגיה תבטיח בכל זמ� בעתיד: "יעד העל של משק האנרגיה הינו 

מלוא הביקושי� לאנרגיה במשק של כלל הצרכני� הנכוני� לשל� את מלוא עלות 

  ".מרכיביההכוללת את כל , אספקתה הריאלית

  

  :לפי הקטגוריות הבאות , ליעד זה נלווי� יתר יעדי משק האנרגיה

  : המוניטרית –מזעור העלות הכלכלית  4.1.1

מדיניות האנרגיה תשיג בתו, טווח התכנו� את רמת התחרותיות המירבית "

תו, צמצו� מירבי של המעורבות הממשלתית בכל מקטעי המשק בה� , האפשרית

  ". רות סבירי�נית� לפעול מתו, תנאי תח
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  .מזעור העלות הסביבתית והקרקעית 4.1.2

נושא מזעור העלות הסביבתית  והקרקעית נחלקי� למספר יעדי� בתחומי 

מקורות המי� , הקרקע, מזעור זיהו� האוויר, לצמצו� פליטת גזי החממה לנפש

 .היעדי� למזעור העלות הסביבתית והקרקעית נמצאי� בתהלי, גיבוש סופי. והי�

  .הסיכו� האסטרטגימזעור עלות  4.1.3

מער, תשתיות האנרגיה יהיה בעל יכולת מובטחת לספק בתרחישי מלחמה " .1

לפחות את הביקושי� הקריטיי� לאנרגיה , אזורית כוללת או רעידת אדמה חזקה

  ).מפורט במסמ, היעדי�..." (בתרחישי חירו� 

בתרחישי� המנויי� , מער, תשתיות האנרגיה יהיה בעל יכולת מובטחת לספק .2

  :את רוב רוב� של הביקושי� לדלק ולחשמל בישראל, �להל

  

  .חר� פוליטי מצד ספק אחד של דלקי� גולמיי�

  ".טרור על"פיגוע 

  .אסו� טבע

  .אסו� סביבתי או תפעולי

  . "טרור כנגד מערכות מידע

  

  :תרחיש הייחוס  4.2

תוצר . אלא מושפע מתנאי� סביבתיי� שוני�, משק האנרגיה אינו פועל בחלל ריק

מקומיי� , בוח� את הנחות המוצא והתנאי� הסביבתיי�"  הייחוסתרחיש"

במסגרת זו נבחנו התחומי� . הרלוונטיי� ומשפיעי� על משק האנרגיה ,  וחיצוניי�

  :הבאי� 

  

  .זמינות מקורות האנרגיה ומחיריה� הצפויי� .1

 .תנאי� גיאופוליטיי� .2

 .תנאי� דמוגרפיי� והתפתחות דמוגרפית צפויה .3

 .איכות סביבה .4

 .י מאקרו כלכלה כגו� תוצר לאומימשתנ .5

 .טכנולוגיות ודלקי� עתידיי� להנעת כלי הרכב, התפתחות התחבורה  .6

 . חסכו� ולשימור אנרגיה, טכנולוגיות לייצור  .7
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   :SWOT –ניתוח כשלי שוק ו  4.3

ההזדמנויות והאיומי� , החולשות,  הינו בחינת העוצמותSWOT –ניתוח ה 

במסגרת זו נבחני� כשלי שוק מסוגי� . ה הרלוונטיי� למשק האנרגיה במקרה ז

  :להל� הנקודות העיקריות שנבחנו . שוני�

 :עוצמות 4.3.1

ומספק את צרכי האנרגיה של , משק האנרגיה בישראל מפותח ומתקד� .1

  . איכות ואמינות, ישראל ברמה גבוהה של זמינות

 . טכנולוגית ברמה גבוהה ומודרנית–המערכת הפיסית  .2

 .ומיומ� בענפי האנרגיהמקצועי ,קיי� כוח אד� רב  .3

 . קיימת תשתית מפותחת להולכה ואחסו� של דלק .4

רמת הפיתוח הטכנולוגי של ישראל מאפשרת אימו. קל יחסית של טכנולוגיות  .5

 .השימור והחסכו�, העברה, חדשות בתחומי הייצור

 .חדשנות ישראלית במספר תחומי� כגו� אנרגיה סולארית .6

  :הזדמנויות  4.3.2

  .וספי� של גז טבעיסיכוי למציאת מאגרי� נ .1

ובעיקר , סיכוי לפיתוח והרחבת השימוש בעתיד באנרגיות מקומיות נוספות .2

 .הפסולת ופצלי שמ�, הרוח, אנרגיית השמש

יתרו� למשק האנרגיה הישראלי בהיבטי� של , סיכוי לשלו� אזורי בעתיד .3

  .סחר אזורי בחשמל ודלקי�

  :חולשות  4.3.3

  

� חסמי כניסה לחדירת קיימי, משק החשמל מתפקד כאי חשמלי מבודד .1

וטר� התפתחו מודלי� של סחר בחשמל והפרטת , מתחרי� במקטע הייצור

  .שירותי� נלווי�

אחסו� וניפוק הדלק קיימי� מבני בעלות אשר , בתחו� תשתיות הולכת .2

 .עלולי� להקשות על  תחרות וליצור ניגודי ענייני�

בי� היתר , הישנ� חסמי כניס, בתחו� שיווק הדלק הקמעונאי ותחנות הדלק .3

 .עקב מגבלות חוקי התכנו� והבנייה והליכי התכנו�

וחסרי� כלי ניתוח פורמליי� , קיי� קושי בכימות ובהפנמת עלויות חיצוניות  .4

שיטתיי� לבחינת שיקולי� סביבתיי� ונכונות הציבור לשל� עבור צמצו� 

יש לציי� כי זו בעייה אוניברסלית שאינה ייחודית רק ( נזקי� סביבתיי� 

 ). לישראל 
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חילופי השלטו� וריבוי תפקידי� , חולשות נוספות נמצאות בתחומי הממשל  .5

רגולטור ולקוח ג� יחד במקטעי� שוני� של משק , של הממשלה כבעלי�

  .האנרגיה

  :איומי�  4.3.4

 כגו� תלות בגז טבעי ממצרי� וחשש –איומי� גיאופוליטיי� ואסטרטגיי�  .1

או סיכוני� לפגיעה , רהמהפסקת הזרמה לתקופות ממושכות בהתרעה קצ

  .פיסית בתשתיות אנרגיה כתוצאה מפעולות איבה

 ובעיקר קושי להדביק את זיהו� האוויר הנוצר כתוצאה –איומי� סביבתיי�  .2

 .מייצור החשמל ומכלי הרכב

כניסת גורמי� מפוקפקי� הפועלי� בדרכי� לא חוקיות ומסוכנות במשק  .3

  . הדלק

  

  :תחזית הביקושי' לאנרגיה  4.4

, כגו� חשמל, ביקושי� מורכבת מתחזית לצריכת מוצרי אנרגיה סופיי�תחזית ה

  . מזוט ובעתיד גז טבעי, ובעיקר פח�,  וצריכת אנרגיה ראשונית–מ "גפ, בנזי�

  

המתבסס על נתוני� היסטוריי� , תחזית הביקושי� בוצעה בעזרת מודל אקונומטרי 

נולוגיה הצפויות דמוגרפיה וטכ, ועל הנחות אקסוגניות בתחומי מאקרו כלכלה

ג או "ההנחות כגו� שיעור גידול חזוי בתמ. להשפיע על הביקושי� לאנרגיה

  .ניתנות לשינוי במודל ממוחשב המהווה חלק אינטגרלי מהתחזית, באוכלוסייה

  

במידה ולא חלי� שינויי� קיצוניי� שאינ� , "עסקי� כרגיל"התחזית הינה למצב של 

 וחשיבותה בכ, שביכולתה – אנרגיה וכדומה תכניות מקיפות לשימור, ידועי� כעת

או עלול לקרות במידה ולא תעשנה פעילויות אלו ואחרות במשק , ללמד מה עשוי

, תרחיש סביר ותרחיש גבוה, תחזית הביקוש מציגה לכל מוצר תרחיש נמו,. האנרגיה

שיסייעו למקבלי ההחלטות במשק האנרגיה להיער, מבעוד מועד לאספקת 

  . הביקושי�

  

חזית בולטת כניסת הגז הטבעי למשק ובמקביל ירידה תלולה בצריכת מוצרי בת

הבנזי� והנפטא ושיעור גידול יחסית , שיעור גידול נמו, צפוי בצריכת  הפח�. המזוט

  .מ"הקרוסי� והגפ, הסולר, גבוה צפוי בצריכת החשמל

  

ער, מלמד כי יש לה, כולל בתרחיש הנמו,, הגידול העקבי והמתמש, בביקוש לחשמל

  ).בעיקר בשימור אנרגיה(וה� בצד הביקוש ,  ה� בצד ההיצע–לכ, מבעוד מועד 
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  :ותוצר מבנה משקי מומל+ , תוצרי החלופות המבניות 4.5

התנהל , התהלי, שהוביל למת� המלצות לגבי חלופות מבניות במשקי החשמל והדלק

  . בשני תהליכי משנה עיקריי�

  

פסול אלמנטי� בלתי ישימי� ובלתי ל, היה צור, להבהיר מה� החלופות, ראשית

  . ולהציג את ההשלכות הצפויות ליישומה של כל אחת מהחלופות, מועילי� בעליל 

  

, לאחר שהחלופות השונות בכל תחו� לובנו בסיוע הערות וועדת ההיגוי הבי� משרדית

שיטה זו נעזרת במודל . AHP, נבחנו החלופות בשיטת המתווה האנליטי הירארכי

  : לפי השלבי� הבאי�–לת החלטות ממוחשב לקב

  

  .דירוג חשיבות הקריטריוני� הרלוונטיי� לבחינת החלופה  .א

 .בחינת עקביות המשקל שנית� לכל קריטריו�  .ב

 .בחינת עמידת החלופות השונות בכל קריטריו�  .ג

  . הגעה לציוני� משוקללי� ודירוג החלופות  .ד

  

  : הצגת החלופות המבניות וחלופה מומלצת–מבנה משק החשמל  4.5.1

חברת החשמל לישראל , שק החשמל נשלט כיו� ברובו המכריע על ידי גור� אחדמ

  :משק החשמל מורכב משלושה מקטעי� עיקריי�.  תחת פיקוח ממשלתי –

  

  .מער, הייצור הכולל את תחנות הכוח לסוגיה� •

תחנות , מער, ההולכה וניהול המערכת הכולל את מרכז השליטה הארצי •

 .מיתוג וקווי מתח עליו�

  .  וכ� מער, התכנו� והפיתוח– החלוקה מקטע •

  

שמטרת� לפתוח את ענ" ייצור , במהל, השני� נתקבלו מספר החלטות ממשלה

וייצור חשמל , עידוד התחרות במשק החשמל, החשמל לכניסת יצרני� פרטיי�

  . י בדר, של קוגנרציה ואנרגיות מתחדשות"י חח"שאינו ע

  

  מהשארת –� המבניי� האפשריי� תכנית האב  מבהירה ומציגה את כל השילובי

ובוחנת כל מבנה מוצע לפי , המצב הקיי� על כנו ועד להפרטה וביזור מלאי�

, הגשמה סביבתית, תחרותיות,  בטחו� בזמינות ובאמינות–הקריטריוני� הבאי� 

  .ומורכבות ביצועית, ישימות ופוליטית וחברתית

  

  : החלופות העיקריות שלובנו הינ� 

  



  מדינת ישראל
  משרד התשתיות הלאומיות

�  �   
  

7

  .י� במבנה מאוחדהשארת המצב הקי •

בו מערכי ההולכה והחלוקה נמצאי� בתאגיד אחד ומער, , פיצול מוגבל •

 . שיתחרו זה בזה, הייצור מפוצל למספר תאגידי ייצור בבעלות פרטית

כאשר תאגיד , ה� של מער, הייצור וה� של מער, החלוקה, פיצול מרבי •

 .ההולכה וניהול המערכת הופ, לתאגיד ממשלתי מונופוליסטי נפרד

  

  : חלופות מבניות –משק הדלק  4.5.2

מקטע זיקוק , תכנית האב התמקדה בשני תחומי� בה� צפויי� שינויי� מבניי�

  ). הניפוק והאחסו�, ההזרמה(הנפט ומער, תשתיות התזקיקי� 

  

תכנית האב למשק האנרגיה הוכנה כאשר במקביל נמצא תהלי, , בתחו� הזיקוק

  :העיקריות שגובשו הינ� החלופות . � ושאלת הפרטתה"בחינת מעמד בז

  

  .�"השארת המצב הקיי� ללא פיצול בז •

 .ללא מת� אפשרות לאינטגרציה אנכית עד למקטע השיווק, �"פיצול בז •

כולל מת� אפשרות לקשרי בעלות ע� , � ואינטגרציה אנכית"פיצול בז •

 .חברות הפועלות במקטע השיווק

  

  :היצע החשמל ותמהיל הדלקי' לייצור חשמל 4.6

,  בבחינת מכלול האפשרויות לפיתוח עתידי של מער, ייצור החשמלפרק זה עוסק

סוגי הדלקי� ושיעורי העתודה , טכנולוגיות הייצור, מבחינת שיאי הביקוש החזויי�

שאלת תמהיל הדלקי� ). ללא תלות במבנה הבעלויות במשק החשמל(הרצויי� 

, ור בפועל שאלת תמהיל הייצ–מגלמת בתוכה למעשה שתי שאלות הכרוכות זו בזו 

  .ושאלת תמהיל כושר הייצור

  :הערכת ס, הביקושי� ושיאי הביקוש העתידיי� לחשמל  4.6.1

  

. על מדיניות האנרגיה להיער, לאספקת ס, הביקושי� וכ� לאספקת שיאי הביקוש 

, הערכת חסר עלולה לגרו� לפגיעה בעתודה הטכנית הנדרשת למקרה של תקלות

וא" , לקושי באספקת הביקושי�, קלי�תחזוקה ופגיעה בנצילות הנובעת מתנאי א

הערכת יתר של שיאי הביקוש עלולה לגרו� לבזבוז . להפסקות חשמל משמעותיות

  .ניצול יתר של משאבי קרקע והשלכות סביבתיות נוספות, השקעות הו�

  

ולאור , לאור הנתוני� מתחזית הביקושי� לאנרגיה שבוצעה במסגרת התכנית

הגיעו , SWOT –רחיש הייחוס ובניתוח ה ההנחות התרחישיות המופיעות בת
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 יש להרחיב את היכולת לאספקת חשמל 2025עורכי התכנית למסקנה כי עד שנת 

  . MW 24,000 – 20,300בי�  

  :גז טבעי מול פח�  4.6.2

  

לפח� מקורות . לכל אחד מסוגי דלקי� אלו יתרונות וחסרונות משמעותיי� משלו

ד שמקורות הגז הטבעי המקומיי� בעו, אספקה ידידותיי� וזמיני� ומחירו זול

ייצור חשמל באמצעות גז , לעומת זאת. מוגבלי� ומקורות היבוא אינ� מובטחי�

הקמת תחנת כוח פחמית מחייבת , כמו כ�. פולט פחות מזהמי� לאוויר, טבעי

  .שימוש בעתודות קרקע ניכרות ביחס לנדרש מאתרי ייצור בגז טבעי

  

ותחנות מזוטיות המוסבות לגז טבעי , בטל� קיימות תחנות פחמיות שאי� כוונה ל

ישתמשו בעתיד בגז טבעי , חלק ממתקני הייצור המופעלי� כיו� בסולר. מצד שני

כ, שהשאלה היא למעשה מה יהא השיעור שינת� לגז . והסולר ישמש רק לגיבוי

  .ה� בכושר הייצור וה� בייצור בפועל כאשר יתר הדלקי� זניחי�, טבעי מול פח�

  : אנרגיה סולארית ואנרגית רוח � תי אגירי� מקורות בל 4.6.3

  

אול� . לשתיה� יתרו� בצמצו� זיהו� האוויר, נבחנו  בעיקר אנרגיית השמש והרוח

  .הפוטנציאל הקיי� בשני המקרי� מוגבל, לפי הניתוח שבוצע במסגרת תכנית האב

  

היקרות באופ� משמעותי ביחס , קיימות מספר טכנולוגיות, בתחו� השמש

תחנת כוח סולארית מחייבת . ג� בחישוב ארו, טווח, ות הפוסיליותלטכנולוגי

ולפיכ, אינה יכולה , אנרגיית השמש אינה אגירה. הקצאת שטחי קרקע ניכרי�

  . להוות משענת ראויה בחלק ניכר משעות היו� ומצריכה גיבוי בדלקי� פוסיליי�

  

יתרה . וחותהנתו� לשינויי� בשל משטר הר, באשר לרוח  קיי� פוטנציאל מוגבל

  .קיימות השלכות סביבתיות ונופיות שליליות להקמת מער, תחנות רוח, מכ,

  :אנרגיה מביומסה  4.6.4

הפוטנציאל לייצור . נושא זה נמצא בפיתוח וא" בשימוש בישראל בהיק" מצומצ�

, כגו� הפקת ביוגז ממטמנות אשפה ומפסולת טריה, חשמל באמצעות ביומסה

  .  א� כי הוא מוגבל, ידי לייצור חשמלנלקח בחשבו� בתמהיל הדלקי� העת

  :מדיניות שימור האנרגיה  4.7

נדב, חשוב וחיוני בתכנית האב הינו הפרק העוסק בהתוויית מדיניות שימור וייעול 

לשימור האנרגיה חשיבות רבה כאמצעי להשגת יעדי� . צריכת האנרגיה בישראל

ות לפעילות הקרקעיות והסביבתי,   כמזעור העלויות המוניטריות–לאומיי� 
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המושג שימור אנרגיה כולל מניעת בזבוז אנרגיה שאינה תורמת לתועלת . האנרגיה

  .וניצול כמות אנרגיה פחותה להשגת תועלת זהה, הצרכ�

  

  :מדיניות המחקר והפיתוח  4.8

,  פיתוח טכנולוגיות לייעול הצריכה ולשימור אנרגיה–פ חיוני בהיבטי� רבי� "המו

יצול משאבי טבע שוני� שחלק� מוגדרי� כאנרגיות פיתוח והטמעת טכנולוגיות לנ

וכ� ניסוי בתנאי השטח של ישראל לטכנולוגיות , )שמש או פסולת לדוגמה(מתחדשות 

פ בתחומי האנרגיה מסייע להכשרת כוח אד� מקצועי "המו. שהוכחו במדינות אחרות

  .ובמקרי� מסוימי� א" מסייע לפיתוח התעשייה והייצוא, אקדמי בישראל

  

  :המתמקד בנקודות הבאות , פ "ת האב כוללת פרק בנושא מדיניות המותכני

  

 .פ ובאילו לא"באלו נקודות הצליחה מדיניות המו, בחינת נסיו� העבר •

 .פ בעתיד והמלצות להמש,"ליבו� היעדי� והקריטריוני� לפעילות המו •

 כגו� –פ "מיקוד התחומי� בה� צפויה תועלת גבוהה מהשקעות המו •

 .כו� באנרגיה או טכנולוגיות סולאריות לסוגיה�טכנולוגיות לחס

 . הצעות ארגוניות ותקציביות לעתיד •

  

  

  ::נתוני' כלליי' נתוני' כלליי' , , 20022002 משק האנרגיה הישראלי בשנת  משק האנרגיה הישראלי בשנת !!נספח נספח   55

 .�" אלפי שעט22,574  �  כ �) מזוט ותזקיקי� אחרי�, פח�, נפט(יבוא אנרגיה ראשונית  .1

רובו מיובא מארצות חבר . באת מהאנרגיה הראשונית המיו43%הנפט הגולמי מהווה  .2

 .העתודות העיקריות נמצאות במדינות ערב ומדינות מוסלמיות.  העמי�

 .יבוא ועתודות במדינות ידידותיות.  מהאנרגיה הראשונית המיובאת35%הפח� מהווה  .3

 .לשני הכיווני�, קיי� סחר נרחב בתזקיקי נפט .4

 .$ מיליארד 2.2 –העלות השנתית ליבוא הנפט גולמי והפח�  .5

בעיקר כחלופה , הגז הטבעי צפוי להוות נתח נכבד של האנרגיה הראשונית לייצור חשמל  .6

בחופי הרשות , היות ונמצאו מאגרי גז טבעי בחופי ישראל , למזוט כבד ולסולר

והיות וייצור חשמל באמצעות גז טבעי יותר נקי ביחס לחלופות , הפלשתינאית ומצרי�

 .ויה תחילת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל צפ2003בדצמבר . הפוסיליות האחרות

 מהייצור 35% – מהיכולת המותקנת וכ 54% – צפוי הגז הטבעי לתפוס כ 2010בשנת  .7

 . מהייצור בפועל65% – מהיכולת המותקנת ו 40% –בעוד שהפח� צפוי לתפוס כ , בפועל

  .רוח ופסולת,  שמש–ובעיקר , קיימת פעילות מגוונת לעידוד אנרגיות מתחדשות .8
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,  מה� צריכת חשמל27%, �" אלפי שעט12,500 –  כ �צריכת אנרגיה במוצרי� סופיי�  .9

 .וכשליש צריכת אנרגיה לתחבורה יבשתית

בעוד שחלה נסיגה בחלק� של , מתחזק משקל� של החשמל והסולר , בתהלי, רב שנתי .10

ניי� טכנולוגיי� וכ� שינויי� מב, זאת עקב תהליכי� כלכליי�. המזוט והקרוסי�, הבנזי�

 .בתעשייה

א, קיי� יבוא מתחרה והחלטות ממשלה , �"מקטע זיקוק הנפט נשלט בידי מונופול בז .11

 .לפיצול בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד

ומספר , שלוש מה� וותיקות, מקטע שיווק הדלק נשלט ברובו בידי ארבע קבוצות גדולות .12

 . חברות קטנות

� המכריע בידי מונופול חברת ניהולו וחלוקתו נעשי� ברוב, הולכתו, ייצור החשמל .13

י גופי� כגו� "ייצור בהיק" מצומצ� נעשה בעיקר לצריכה עצמית ע.  החשמל לישראל

 . � או מפעלי נייר בחדרה"בז

לישראל מאפייני� של מדינה מתפתחת באשר לקצב גידול צריכת החשמל ושיאי  .14

.  הביתבהתא� למשתני� דמוגרפיי� ועלייה בהטמעת מכשור חשמלי במשקי, הביקוש

 . ש" מיליארד קוט40 – עמדה צריכת החשמל על כ 2002בשנת 

שיא הביקוש הגבוה ביותר עד כה  . MW 9,952יכולת הייצור הנקובה לחשמל עומדת על  .15

  .בעיקר כתוצאה מצריכת חשמל לצור, מיזוג אוויר, MW 8,750עמד על 

  

  


