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TMNGהצגת 

שנה עם הכנת תוכנית אב לגז 20תחילת פעילות בשוק הגז הטבעי לפני כ ; של קבוצת תהלO&Gזרוע ה 
.הטבעי
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Midstream
 מערכות הולכה וחלוקה)Onshore and 

Offshore(

 מחברת החלוקה  33%בעלים של
)רותם(בירושלים 

תחנות מניה ותחנות הגפה, תחנות קבלה
 גז טבעי נוזלי)LNG, FSRU offloading (
אספקה והתקנה של , תכנוןPRMS

Downstream
חוות מכלים
מפעלים תעשייתיים ותחנות כוח
CNG)גז טבעי דחוס(
NGV)גז טבעי לתחבורה(

Upstream
 שירותי תכנון מכני)top sides(
תכנון מערכת וסקרים
רישוי והיתרים סביבתיים



?מה הוא גז טבעי 
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ונמצא פוסיליהוא נחשב דלק , המופק מהאדמה בדומה לנפט, גז טבעי הינו משאב טבע
.בטבע במצב צבירה גזי

 נקי וקל לשינוע, בעל ערך קלורי רב)דלק(גז טבעי נחשב מקור אנרגיה:
 קלוריערך



)המשך(? מה הוא גז טבעי 
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נקי
לא מחייב תהליכי זיקוק מורכבים  , אפשר להשתמש בו כמעט ישירות

.אלא הפרדת נוזלים בלבד, ורבי פסולת
 מעט מאד חלקיקים ומעט מאד –יחסית נקיה שריפהNOx וSOx
סביבת העבודה נקיה, השימוש בו נקי.

  קל לשינוע
 מספיק אנרגיה  ) כ"בד(נמצא בטבע בלחצים מאד גדולים שמספקים לו

.להולכה בצינורות עד לנקודות הצריכה



השימוש בגז הטבעי

שימושים עיקריים:
ותנוריםדוודיםחימום , כחמנועים וטורבינות בתחנות הנעת , ובישולחימום בתים.
 טוקטוקיםורכבות ועד מאוניות–הנעת כלי רכב
 כימית  לתעשיהחומר גלם
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והפרדהלאחר הפקה , הולכת הגז

 מפעלים גדולים או לחברות חלוקה , תחנות כח–ראשיים אל מרכזי הצריכה בצינורות
.אזוריות להמשך חלוקה לצרכנים מקומיים

 בר250–200(כגז דחוס במכלי לחץ.(
 צ"מ-160מקורר ל (בפאזה נוזלית.(
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הגז הטבעי בישראל

 חברת ) ל"חנ(זהר ליד ערד על ידי חברת הנפט לישראל התגלה מאגר ראש 1958בשנת
סיפק המאגר גז  60החל מסוף שנות ה . שהייתה אז חברה ממשלתית, בת של חברת נפטא

.לחימום ובישול בערד ובדימונה ולא היווה בסיס למשק גז טבעי ברמה לאומית
 מתחילה המדינה לקדם רעיון של הקמת מערכת הולכת טבעי בכל הארץ, 1994בסוף שנת .

לספק גז או ממצריים או באניות לאזור אשקלון ומשם להוליך אותו לתחנות  היתההכוונה 
.לסוריה והלאה, ולצרכנים גדולים בארץ ולהעביר גז דרך המערכת הישראלית לירדןהכח

בחירת  , רשיונות, הגדרות משפטיות, מבנה המשק, רעיון זה התבטא בבניית מסד רגולטורי
לצורך כך נשכרה חברת . מסד סטטוטורי שמתוקפו ניתן להוציא היתרי בניהובבנית, תקנים

כיועצת הראשית והמתכננת עבור משרד )גזיוני(תהל ביחד עם חברת ההולכה ההולנדית 
.  האנרגיה

 מארי (נמצא מאגר גז מול חופי אשקלון 1999בB( , בעלי החזקה מפתחים את המאגר
מקימה את קווי הצנרת הראשונים מהטרמינל אל  י "חח,  ומביאים את הגז לטרמינל באשדוד

.גזר ורידינג, אשכולהכחתחנות 
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)המשך(הגז הטבעי בישראל 

2003 חברה ממשלתית שלוקחת אחריות על  , חברת ההולכה הארצית, ז"נתגמוקמת
פיתוח ותפעול מערכת ההולכה הראשית

2006מוקם טרמינל נוסף באשקלון, מוקמת תשתית ליבוא גז ממצרים לישראל.
2007ל"כימפעלי , נייר חדרה, אגן, מכתשים, מפעלים ראשונים מתחילים להתחבר
2008לויתן2009ובכרש ותנין , מאגרי תמר  .
2009 מתחילות לפעול ולחבר  )זכיינים פרטיים(חברות החלוקה האזוריות הראשונות

. צרכנים בינוניים וקטנים

מקור אנרגיה ראשי בישראל ונחשב  , מאז הגז הטבעי הוא למעשה משאב טבע מרכזי
נוצר בארץ סקטור עסקי קטן  , במקביל. מבחינת מצבינו הגיאופוליטי" משנה כללי משחק"

.ההפקההרשיונותוחזק של בעלי 
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ספקי הגז

התחברות מבארות הגז לחופי ישראל
ניקוי והפחתת לחץ, הגז עובר טיפול
לפני כניסה למערכת ההולכה הארצית



מערכת ההולכה

מערכת הולכת הגז הראשית.
המערכת כוללת תחנות הגפה והפחתת לחץ.
  המערכת מספקת גז ללקוחות קצה גדולים
י "מנא, דשנים, ל"כי(תעשיות עתירות אנרגיה , כגון חברת חשמל

.  תחנות כוח פרטיות ועוד, )'וכד



מערכת החלוקה

  מערכת החלוקה מתחלקת בין מספר בעלי רישיונות בארץ וכך
מגיע הגז ללקוחות הקצה בלחץ

 באר4-מתחת ל(נמוך מאוד.(
  המערכת כוללת תחנות הפחתה ראשיות ותחנות קצה ללקוחות

השונים



זום אאוט אזורי
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Arab Pipeline-אזוריזום אאוט 
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מאגרים בקפריסין–זום אאוט אזורי 
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אתגרים

ייצוא אל מול שמירת המשאב לישראל
ביזור ייצור החשמל
כניסת הגז למרכזי הערים והחיבור הביתי
 חלופייםדלקים(גז לתחבורה אל מול הרכב החשמלי(
רווחיות חברות החלוקה
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