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מדענית ראשית ומנהלת תחום בכירה תחליפי נפט
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Mediterranean Sea

פעילות מתוכננת במים הריבוניים וכלכליים של ישראל
פיתוח  
לוויתן

הרחבת
תמר

פיתוח כריש  
ותנין

הסדרת פיתוח  
ישי-אפרודיטה
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ברישיונות דניאל

קידוח חיפוש  
ברישיון אריה

קידוח חיפוש  
ברישיון עוז

קידוח חיפוש  
ברישיון יועד

קידוח חיפוש  
ברישיון רועי



פיתוח שדה תמר

קידוחי הפקה  5
'מ5000לעומק 

מ של צנרת כפולה"ק150

הקמת פלטפורמת  
תמר



Or

?

?

?

מערכת הולכת הגז הטבעי



המשמעות של מהפכת הגז בהקשר של משק האנרגיה  
בישראל

צרכישלקיימאבתהספקההבטחת
,ובחרוםבשגרההמשקלכללהאנרגיה

ואיכותיעילות,זמינות,אמינותברמת
ותוך,ומפותחמודרנילמשקהדרושים

,חברתיותעלויותביןהולםאיזוןשמירת
.וכלכליותסביבתיות

-תוכנית האב למשק האנרגיה 
שילוב הגז הטבעי בתמהיל הדלקים



ייצור חשמל
חימום בתעשייה

תחבורה
חומר גלם לתעשייה



איפיון הדרישה לכוח אדם מיומן

תעשייה

  רגולציה

אקדמיה ומוסדות מחקר



קידום תוכן מקומי

:  הגדרה
פיתוח  , שירותים ושילוב כח אדם מקומי בפעולות החיפוש, רכישת טובין

ואספקה של גז טבעי

?יש יתרון בשילוב תוכן מקומיהאם ↙

?האם קיימת בשלות↙

אמצעי מדיניות לקידום הנושא↙

א ורכישת מוצרים ושירותים  "מתקיים מאמץ רגולטורי מתמשך לשילוב כ
(תוכן מקומי)ישראליים בפעולות חיפושים והפקה של גז 

משרד התשתיות ומשרד הכלכלה מבצעים פרוייקט של הערכת פוטנציאל 
IHSלתוכן מקומי בישראל באמצעות חברת היעוץ הבינלאומית  



Mediterranean Sea

פעולות נוספות לקידום תעשיית הנפט והגז בישראל

פרויקט ניטור לאומי 
של הים על ידי מכוני 
המחקר של המשרד 
בשיתוף עם המשרד 

להגנת הסביבה נמצא 
הביצוע  . בשלבי הכנה

באמצעות ספינת 
מחקר חדשה 

שנרכשה בסיוע 
המשרד 

מתוכננת הקמת  
מרכז מידע לאומי 
לנפט וגז במשרד 
התשתיות ומכוני 

מכרז -המחקר שלו
בינלאומי יצא 

2016בתחילת 

המשרד ממשיך 
בעידוד המחקר בארץ 

ובשיתופי פעולה  
בינלאומיים



תוכניות לעידוד הכשרה מקצועית

ל"במוסדות בחובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל

גיאולוגיה וגיאופיסיקה של , ההנדסהמלגות בתחומי 

טבעי ונפטגז 



Examples of NG Technologies



טבעינפט מבוססי גז תחליפי 
,CNG ו, מתנול-GTL(בנזין וסולר  )-  זמינים מבחינת יכולת הייצור ויכולת ההטמעה

.התשתיתית

הרחבת אפשרויות ניצול הגז לא רק כמקור  -תרומה לפיתוח שוק הגז הטבעי המקומי

.  אלא גם כחומר גלם לייצור מוצרים בעלי ערך מוסף, אנרגיה ראשוני

 מביומסהגשר לתחליפי העתיד שמקורם.

בתהליך הפקת הנפט ברחבי העולם" הגז הקשור"כולל ניצול  -עתודות גז משמעותיות-

.עקב החמרת רגולציה

תועלות כלכליות למשק וכן תועלות סביבתיות  , תרומה לביטחון האנרגטי של ישראל

.  וחברתיות



שלממולקולותבעיקרהמורכב,טבעיגזהינודחוסטבעיגז
מנפחו1%-מפחותמעטשללנפחהנדחס,(CH4)מתאן
.250-300bar-כשלללחץרגיליםתנאיםתחת

14

CNG-גז טבעי דחוס

ויכוליחסיתגבוהאוקטןומספרנמוכהגופריתבתכולתמאופייןהגז
מזהמיםשליחסיתנמוכהופליטהטוביםביצועיםבעלכדלקלשמש

.אחריםלדלקיםבמקבילאובלעדיכדלקלכךהמותאמיםבמנועים

.  1930-גז טבעי כדלק לתחבורה מוכר במדינות שונות בעולם החל מ
לשימוש בגז טבעי לתחבורה מפותחת ונמצאת ברמת בשלות  הטכנולוגיה 

.  ולכן מיושמת במקומות שונים בעולם, גבוהה



CNG-פלטפורמות תדלוק
מאגר גז בתחנת  

דלק

תחנת תדלוק איטי למוניות

האוטובוסיםתחנת התדלוק המהיר של צי 
של מדריד מכלית כביש



( CH3OH)מתנול 

!!!לשתייהמומלץלא.ביותרהפשוטהאלכוהולהינומתנול

כדלקוכןרביםבתהליכיםבסיסיכימיקאליכחומרמשמשמתנול
.לתחבורה

-כלתחבורה באירופה בעיקר כתוסף ישיר לבנזין כיום המתנול משמש
MTBE (תוסף משפר אוקטן המיוצר ממתנול) ,  אולם ניתן להשתמש בו

נעשה בעיקר  והדבר ( 10-100%)בתערובות באחוזים שונים עם בנזין גם 
בסין

מפחם ומביומסה, טבעימגז מתנול ניתן לייצור 



השנים  3משרדנו ב חלוץ והדגמה של פרוייקטיהניסוי שבוצע במסגרת 
מ במצטבר "ק1,000,000וכרכבים 10בשטח  עם האחרונות כלל נסיעה  

ובדיקות מעבדות למיניהן  

מראות כי מבחינה טכנית כמעט ואין בעיות ברכבים  תוצאות הניסוי  
אשר אותרו כבלתי  של רכיבים למעט מספר מועט מאוד , ובתשתיות

.מתאימים לתערובת ולהם תחליף זמין וזול

וכרגע חברת  , סקרנותם של מספר יצרניות רכבתוצאות אלו עוררו את 
פיאט קרייזלר קיבלה החלטת דירקטוריון להתחיל בתכנית של התאמת  

.רכבים לתערובות מתנול באחוזים שונים

התאמתניסוי חלוץ בישראל לבחינת 
M15רכבים לשימוש ב



GTL (Gas to Liquid)

GTL(Gas To liquid)מומריםבמהלכואשרלתהליךגנרישםהינו
אולדלקיםמכןלאחרלעבדושניתןנוזליסינטטילדלקפחמימנייםגזים

קרוסין,נפטא,בנזין,סולר:כגוןפחמימנייםחומריםשלאחריםסוגים
.אחריםנוזלייםדלקומוצרישעווה,(מטוסיםדלקלייצראפשרממנו)

,הקודמתהמאהשלהעשריםבשנות,בגרמניהלראשונהפותחFTתהליך
י"עאפריקהבדרוםובמיוחדשונותדלקחברותידיעלמכןלאחרושוכלל

באיכותםהעוליםשוניםתוצריםלהפיקיכולFTתהליך.SASOLחברת
.קונבנציונאליותבשיטותמנפטהמופקיםאלועל



DROP IN–

.נרחבתותשתיתייעודיותדלקתחנותבהקמתצורךאין

.רכבביצרניתלותואיןייעודייםרכביםרכישת/בהתאמתצורךאין

.ייעודיתבתקינהצורךאין

אחריםעל פני תחליפי נפט  GTLשל יחסייםיתרונות 

.לשוק התחבורהמאפשר החדרה מאסיבית של דלק חליפי -עצמאות אנרגטית 

עשוי להוות את עוגן הביקוש המקומי שיצדיק פיתוח  GTLהקמת מתקן  
בכמויות משמעותיות מדובר .ומיסוימאגרים נוספים ויקדים הכנסות תמלוגים 

.לשנהBCMשל גז לתהליך  שעשויות להגיע למספר 

לחסכון משקי שנתי משמעותיפוטנציאל 



 GTLחסמים

 כדאיות כלכלית תלויה ביחס בין מחיר הנפט העולמי  –מחירי הגז
ובין מחיר הגז המקומי

 ביקוש לתוצרי המפעל עלולים לייקר את / סיכוני מחיר –מימון
עלויות המימון ואף למנוע את הקמתו

עבור מתקנים גדולים תלות במספר מצומצם של ספקיות: טכנולוגיה  ,
בעבור טכנולוגיות חדשות  . שהן בעלות אינטרסים בעולם הערבי

נדרשת הוכחת מסחריות והקמת מתקן בקנה מידה גדול

 חשש מ–איכות סביבה-NIMBI  ומחוסר הכרות של הרגולטור עם
חשש מקושי באישור הקמת מפעל באזורים עם  ; מאפייני המפעל

איכות אוויר בעייתית  



?אז מה עומד לפנינו

וניצולהישראליתוהכלכלההמשקלטובתהתגליותמינוף

חדשיםתחומיםלפיתוחההזדמנות

מאוזנתבצורההטבעמשאביופיתוחחיפושהמשך

לאאנרגיהומקורותמתחדשותאנרגיותקידום

קונבנציונאליים



!תודה רבה


