עמוד 1

לסי
לייצא אתהגז
"אפשר
מיליארדמהציבור"
ניבהשל250
-אךזו

הולנדר ,אמרבפאנל הגז בכנסהרצליה כי הגבלת
כלכלי ,יוסי
יו״ר המכוןהישראלילתכנון
מאפשרתלכסות את חובות
כימיקלים,גיל דנקנר:הוזלת הגז היתה
את מחירו בחצי יו״ר דור
לניסוי התדלוקבמתנול
מנכ״ל  Tenדניבן־נר ,קראלציי רכב להצטרף

יצוא הגז
חברת

תפחית

החשמל

$DN2$מתוכננת $DN2$התערובת להשתלב
כננת
במשרד האנרגיה והמים
הראשי
חלק על דברי רגן .״אני לא מסכים הדלקים .עם זאת,
עם הערכהזו .לרכב החשמלי צריך ״כוחות השוק אינם מספיקים לה־
$TS1$להחדרת$TS1$
$DN2$להחדרת $DN2$תחליף דלקלשוק .חייבים
חדרת
לספק חשמל ,והוא מיוצר בעיקר
לתת תמיכה ממשלתית .נדרש גם
בגז בתחנות הכוח .צריך לבחון
דלקים .אנחנו
יצרן רצינילתחליפי
שוב ,מחרש וביסודיות ,את הער־
$TS1$הערכות$TS1$
רוצים להתחיל עם מכירה בשטח.
$DN2$הערכות $DN2$הביקושיםבישראל .אין רו״ח
כות
ראשוני
פיילוט
אפשר
מקובלות
שמסקנותיו
לעשות
כרגע על
עם
צי רכבקיים״.
כל הגורמים .כראי לספק ודאות
הוא הוסיף כי ״אנחנו קרובים
ליזמים ,המבקשיםלהקים מתקנים
להרחבתהפיילוט לעשרות או
לייצור דלקים מגז .אין
ניסיוניים

איתיטרילניק

בשוק

אמר בן־נר כי

צמח הן

״מסקנות ועדת

ניסיוןלהגדיל
בולי המס לממשלה
בך אמר
לשימושים לא
יעילים"
הולכדר ,יו״ר המכון
אתמול יוסי
במושב
הישראלילתכנוןכלכלי
את

בטווה

הקצר

בכושא הגז הטבעי ,שכערך את־
$TS1$אתמול$TS1$

 $DN2בבכסהרצליה" .אפשרלייצא
מול
אפשר גם
לסין ,אבל
את בל הגז
להשתמש בגז בתעשייה,להוריד

פגיעה

בשוק

הפרטי

אם

המרינה

מאות רכבים .רואים כאן את המ־
$TS1$המחסום$TS1$

$DN2$המחסום $DN2$הראשוני
חסום
תיתן ערבות מרינהלמתקניחלוץ,

את יוקר המחיה בב10 -מיליארד
מקומות
בשכה ,ולפתה
דולר

כמו שנתנוערבויות לכביש ״.

אין אחריות יצרן

לתדלוקבמתנול.

קבוצת

פישמן

עושים צילום
תתדי
דנקנר צילום :ארז
עבודה חדשים",
דני בן־נר(מימין)וגיל
ולד טען כי אינו מאמין בחזון (המחזיקה
הוסי!?.
$DN2$הסכימה $DN2$להכניס חלק
כימה
להפסקת התלותבדלקים מבוססי
על פי חישובי המכון ,עדיף
מחפשים
לניסוי .אבל אנחנו
שלה
פחמן .״אנחנו בטוחים וסמוכים
וצריךלהיות כמחצית מכך .״לא
תמר ,וזה קבע בנצ׳מרק לכל המ־
$TS1$המשק$TS1$.
למשק להשתמש בגז כחומר גלם
עור חברות שיסכימולהכניס את
האנושות
שהפחמימניםילוו את
דולרים״ ,אמר.
נייצר ב-
$DN2$המשק $DN2$.המחיר שהתקבל הוא פי שניים
שק.
בתעשייה ,וכןלהגריל את השימו־
$TS1$השימושים$TS1$
לתוכנית״.
צי הרכב שלהן
שגיא רגן ,סגן מנהל התוכנית עור מאות שנים .הם הבסיס לת־
$TS1$לתעשיית$TS1$
ממחיר הגז בארה״ב ,וזה יגרום
ם $DN2$הצפויים בו בתחבורה,״ישראל
שים
פורטונה,
ר״ר
הלגו
אבני
הפלסטיקה,
בנפט
התלות
להפחתת
הלאומית
גבוה
חשמל
מחיר
לשלם
לכולנו
295
כ-
בגז
בשימוש
לחסוך
יכולה
גלעד
עמית
עשיית
$DN2$לתעשיית$DN2$
מחקר בכיר במוסר שמואל נאמן
אפשר לבנות כל חומר
שמהן
מרי״ ,אמר גיל רנקנר ,יו״ר דור לתחבורה ,אמר בתגובה כי״הגז בי־
$TS1$בישראל$TS1$
מיליארדדולר ער  2040ואין סיבה
בטכניון ,אמר כי ״מאחר שעד כה
שרוצים .אי אפשר לומר שדל־
$TS1$שדלקים$TS1$
$DN2$בישראל $DN2$יקר יותר
שראל
להוריד את
שלנו ,כימיקלים .״אפשר היה
לעצור שם .על פי החישובים
מבחו״ל .הוא מגיע
קים
ממאגרים רחוקים מהחוף
כל עתודות הגז הצפויות בישראל
$DN2$שדלקים$DN2$פוםיליים זה דבר רע ,כי זה קיבלנו את הגז ממצרים ,ישראל
ועמוקים״.
מחירהחשמל ,אולהפנות את הפער
טכנולוגיות גז טבעי הן
הכרחי.
לשינוי תפי־
$TS1$תפישה$TS1$
הוא ציין כי ״יש מקום
להפחתת החוב של חברת החשמל.
יסתיימו בתוך  35שנה.לכן ,אסור
נרדמה בייצור גז משל עצמה,
ונהייתהתלותית .על ישראללי־
$TS1$ליצור$TS1$
שער לדברים אחרים ,כמו הפקת
$DN2$תפישה $DN2$בממשלה״ כדי לאפשר הקמת
שה
במקום זה רוציםלייצא את הגז ,וזה
לייצאאפילו גרם של גזטבעי .יצוא
$DN2$ליצור$DN2$תחליפי גז טבעי עבור הייצור
צור
אורגנית״.ולר הוסיף
חלוציים בתחוםתחליפי גז מפסולת
פרויקטים
יהיה מנוףלהעלאה נוספת במחיר
הגז הוא גניבה של כ250 -מיליארד
המקומי ,ולאחד מכן להמשיך את
כי ישלבחוןלעומק את האפש־
$TS1$האפשרות$TS1$
הנפט .הוא אמר כי ״יש גם בעיה של
המקומי״ ,הוסיף.
הולנדי.
דולרמהציבור״ ,אמר
$DN2$האפשרות $DN2$להקים מתקן  gtlההופך גז ייצור המוצרים בעזרת גז לשם
רות
המשרדים לא תמיר מד־
$TS1$מדברים$TS1$
רנקנר ,שחברתו מבקשתלהקים משילות
הדוברים במושב הציגו תוכניות
נוזלי.
לדלק
$DN2$מדברים $DN2$אחר עםהשני״.בנוגעליצוא
ברים
לייצור אמוניהומתנול מגז
שונות לשימוש בגז בתעשייה וב־
יצואם .מדובר בנכס ארוך טווח
$TS1$ובתחבורה $TS1$,מפעל
לתעשייהלצמוח״.
שיאפשר
בורה$DN2$,ושללו יצוא של עתודות טבעי ,הוסיף כי״המעורים מקימים הגז אמר דגן כי״מבחינתנו ,אני לא
תחבורה,
הוא הוסיף כי ״הקצאת הגז לא
מחפשים חלופות
חושב שיש בעיה עםהיצוא״.
כעת עיר במדבר ,שתאכלם 100
גזשיתגלו,שעליו המליצה ועדת
הביאה לתחרות ער כה ,והממשלה
רני בן־נר,מנכ״ל חברת הדלק
בקשר לשימוש בגז בתחבורה,
אלף משקי בית ,סביב פרויקטים
צמח כאמצעילמימון פיתוח מא־
$TS1$מאגרי$TS1$
צריכהלהתערב .המרינה צריכה
 Tenסיפר על הניסוי המתנהל
תעשייתיים מבוססי גז טבעי .יש
 $DN2$גז.הוועדההמליצהלשריין גז
גרי
אמר כי״הנטועה לא גדלהבעולם
$TS1$בנזין $TS1$אולילהתקין את תשתיתהחלוקה
לתדלוק מכוניות בתערובת בנ־
היעילות של המכוניות
מעט מאוד מדינותבעולם שמ־
לשימוש מקומי עד 2040
$TS1$שמפיקות $TS1$המערבי,
בעצמה.לעולם אין מספיק נפט,
 %51מתנול .הניסוי,
$DN2$בנזין $DN2$המהול ב-
זין
שצריכת
מצפים
$DN2$שמפיקות $DN2$גזטבעי ,ואין בהן תעשיות גדלה ,ואנחנו
פיקות
הולנרר הוסיף כי איסור על
אבל גז ישבעולם למאות שנים,
ומשרד
בשיתוף דור כימיקלים
הדלק תרד .יש פתרונות אחרים,
לגז״ .הוא הוסיף כי מחיר
המשך
יצוא גז טבעייחיל את מחירו ,וכי
בתשתית הזאת
גם רכב חשמלי ייכנס בשנים הק־
$TS1$הקרובות״$TS1$.
הגז שנקבע בישראל כ -דולרים
שנקטה אוסטר־
$TS1$אוסטרליה$TS1$
מדיניות יצוא גז
$TS1$התערובת $TS1$לכן צריךלהשקיע
האנרגיה ,בוחן את השפעת התע־
$DN2$התערובת $DN2$על המכוניות ,ובעתיד מתו־
רובת
הוא גבוה מרי ,רובות״.
 $DN2הביאה למחסור בגז וייקורו .למיליון
ליה
btu
$TS1$מתוכננת $TS1$למעןהעתיד״.
$DN2$הקרובות״ $DN2$.ר״ר שלמהולד ,המדען
״באוסטרליה עשו יותר מרי הנז־
$TS1$הנזלת$TS1$
),ולכן אין שם מספיק
 $DN2גז
לת
lng

 Ten-nא״ט( ,כבר הס־
$TS1$הסכימה$TS1$

מהמכוניות

גזלתעשייה

המקומית .אי

להשיג גז ,או

שמחירו

אפשר

לאריאלי.

המצב דומה גם כאן .מחיר הטעות

לנדאו לשותפות

בתמר:

הפסיקו

לקדם

יצוא הגז

מהמאגר

מ -מיליארד

באוסטרליה הוא יותר
$TS1$אתמול $TS1$על המגעים ליצוא
שר האנרגיה ,עוזילנדאו ,פנה את־
 bcmאמר.
דולר
מתיישבות עם הידועלנו על בסים המסמכים
בדרישה
במאגר הגז תמר,
$DN2$אתמול $DN2$לשותפות
מול
הוא הוסיף כי ״במכון מחקר
שהגשתםלמשרדנו ,לרבותבעניין תוכנית
מהמאגר.
בי יפסיקו לקדם את יצוא הגז
גרמני אמרו את הערך המוסףלשי־
$TS1$לשימושים$TS1$
הפיתוח של המאגר״ ,ומוסיף כי ״אני מוצא
קבוצת
מושים
השותפות ,נובל אנרג׳י ,) %63
שים $DN2$השונים בגז ,ומצאו שהערך
ישראמקו %92
הגדול ביותר הוא לא ביצוא ,אלא
ודור אלון לנכון לשובולהבהיר כי חזקת תמר מיוערת
דלק ,) %13
יצוא גז טבעי מותנה באישור מראש״.
הישראלי.״
לספק את צורכי המשק
 ,) %4פירסמו באחרונה בי חתמועל הסבם
לתעשייה .כך ,היצואאולי
בפיתוח
לנדאו ,על פי סעיף בחוק
לפיכך ,כותב
דו״ח ועדת צמח הוגש לממשלה בספטמ־
$TS1$בספטמבר$TS1$
בלעדי עם גזפרום הרו־
$TS1$הרוסית$TS1$,
משא ומתן
לניהול
נותן את הערך המוסףהגדול ביותר
הנפט ,המאפשר לולחייב את המאגר לספק
לצורכי המשק
$DN2$בספטמבר$DN2$והמליץ
בר
$DN2$הרוסית$DN2$,ליצוא של 84מיליארד מ״ק
לדלק
לשריין bcm 450
bcm
סית,
ולנובלאנרג׳י ,אבל לאלמ־
$TS1$למדינת$TS1$
לווייתן,המכיל תחילה את צורכי המשק ,ובהתאםלהוראות
ב 25 -השנים הקרובות .מאגר
מכמות הגז
גז מהמאגר ,המהווים כשליש
נת$DN2$ישראל״.
דינת
במסמך החזקה במאגר,
השותפות
$TS1$לישראל $TS1$על פי הערכות  bcm 510לא נחשבעדיין שקיבלו
שבו .המאגר צפוי להתחיל לספק גז ליש־
הפעולות הקשו־
$TS1$הקשורות$TS1$
הוא דורש מהןלהפסיק את
כמאגר מוכח ,שכן עדיין לא הסתיימוהלי־
$TS1$הליכי$TS1$
$DN2$לישראל $DN2$בעוד בחודש.
ראל
נוספת
"מנוף להעלאה
$DN2$הקשורות $DN2$ביצוא הגז.
רות
המשאבים בו.לפיכך ,לישראל יש
$DN2$הליכי $DN2$בחינת
כי
שפורסם לאחר תום
במכתבלחברות,
מחיר
עול
החשמל"
איתיטרילכיק
טרילניק
עתודות מוכחות רק במאגר תמר ,בהיקף של
המסחר בבורסה ,מציין לנדאו כי היריעות
״מחיר הגז בישראל נקבע על
ירי חברת החשמל .החברה חתמה
״,

על

מחיר עם

גז מן

השותפות

במאגר

המאגר ״אינן

כbcm 270 -בלבד.
״כידוע לכם ,על פי רו״ח ועדת צמח,
שעוסק במדיניות הממשלה בנושא משק הגז
הטבעי ,אמורות עתודות מאגר תמר לספק את
לדו״ח,
הישראל; בנוסף ,בהתאם
צורכי המשק

