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בישראלהאנרגיהבמשקשינויים

משמעותישינוישלבעיצומומצויהאנרגיהמשק

.טבעימגזהחשמלמייצור66%-כ2018–ב

.כרישתנין2020וב,2019בסוףלויתן:למשקנוספיםגזמקורותכניסת•

83%-כלטבעימגזהייצורוהגדלתהקרובהעשורפחמיותתחנותסגירת•

203017%בהמשקמגזריבכללמתחדשותאנרגיות•

רשתפריסת,טבעילגזמחובריםיהיובארץהתעשייהאזורירוב2021עד,החלוקהרשתפריסתהתקדמות•
.איילוןלצירסמוכיםמגדלים,עתידים,3700,איכילוב–אביבבתלחלוקה

טבעילגזד"יחחיבורוהתחלת.ובנגבבדרוםבעיקרלחקלאיםטבעיגזחלוקתרשתותפריסתהמשך•
.חדשותבשכונות

.טבעיבגזלשימושבתעשיהמ"וגפבמזוטהשימוששלהסבההמשך•

אזורי,במפעליםתרמיתאנרגיה+חשמלמגוואט16עדשליחסיתקטניםבמתקניםחשמללייצורמעבר•
בקיבוציםיוקמוקוגנרציהמתקניעשרות.חדשותמגוריםושכונותקניונים,משרדיםמגדליתעסוקה

2.הקרובותבשניםובמושבים



-ב)ספקלפיהישראלילמשקטבעיגזאספקת
BCM)
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ספקים

*הימיהמקשר ,תניןכריש ,ליויתן ,תמר

**(לישראלהגזנתיבי)הולכה

ממשלתיתההולכהחברת

חברת

חשמל

-בתדלוקתחנות ,ביתיים ,חקלאות ,מפעלים–חלוקהצרכני CNG  ׂהולכהצרכני
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**חלוקהלתשתיתאזורייםזכיינים
חדרה ,והגלילחיפה :חלוקהאזורישישה)

.(ונגבדרום ,ירושלים ,מרכז ,והעמקים

הגזרשות

הטבעי

רגולציה

פיתוח

והסדרה

ספקי
CNG*

*
שיווקחברות

ומכירה

ברישיוןחייבהשירותספק **           *
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הטבעיהגזמשקמבנה



ההולכהמערכת
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הבסיסיתההולכההמערכתרוב
.ההשלמהבשלביאוהושלמה

בשניםתקיםגזשנתיביהקווים
פרויקטילטובתהםהקרובות

קיימיםקוויםהכפלת,ייצוא
שלמסוימותוהרחבות
.המערכת



חלוקהרשת

הטבעיהגזרשות



ניתנו- 2009נובמבר
באזורחלוקהרישיונות

.המרכזובאזור ,הנגב רישיוןניתן-דרוםאזור
 .2012בפברואר

– 2013אפריל
רישיונות 2הוענקו

.הצפוןלאזור

 ,ירושליםאזור
-בהוענקהרישיון

2016
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חלוקהרישיוןבעלפעילות
.הצרכניםלחצרותעדההולכהממערכתחלוקהרשתהקמת
.הרישיוןלתנאיבהתאםהרשתותחזוקתהפעלה



החלוקהרשתמאפייני

החלוקהחברותמאפייני

מכרזיבתהליךשנבחרופרטיותחברות•
ותפעולהקמהרק-טבעיגזשיווקשלבפעילותלעסוקיכולותלא•

חלוקהרשתות

הצרכנים
ביצועעללהחליטצריכים .טבעילגזנגישותלגביודאותרוציםצרכנים•

.קוגנרציההקמת מתקן / הסבה

רביםעבודהממשקי

,  ההולכהחברת, ספק גז/משווק ,צרכן•
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המשווקתפקידי
כמויותלצרכניםומוכרארוךלטווחגדולותכמויותכללבדרך,מהספקטבעיגזקונהמשווק•

קצרלטווחקטנות

גובההואובתמורתהעסקהעלויותואתבשיווקהעיסוקסיכוניאתעצמועלנוטלהמשווק•
.מהצרכןעמלה

בהסבתגםשעוסקיםמשווקיםישנם,בישראלהחלוקהרשתותפיתוחשלהנוכחיבשלב•
.טבעיבגזלשימושהצרכןמערכות

:מקצתםאוכולםהמשווקי"עמהצרכןשנגביםהטבעיהגזמחירמרכיביהםשאלומכאן•

שיווקעמלתועודהטבעיהגזמחיר1.

ההולכהתעריףבגיןתשלום2.

החלוקהתעריףבגיןתשלום3.

החלוקהלרשתחיבורדמיבגיןתשלום4.

ההסבהבגיןתשלום5.

המדידההפרשיעםהתמודדות6.
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תאור סכמתי של המערכת המוצעת

25 February 2019Version 012

מחליפי חום

גז טבעי

חום שיורי

oCמים חמים  90 מערכת 

ספיגה

מים קרים  

למערכת מיזוג

מים חמים

למערכת מיזוג

חשמל  

להפעלת  

המערכות  

ושימוש  

התעשייה

אספקת חשמל מחברת חשמל

דוד  

קיטור  

חשמלי  

או גז

ילר'צ

חשמלי

גבוי

גבוי

גבוי



יתרונות ותועלות–קוגנרציה

25 February 2019Version 013

• מאפשר יעילות גבוה ועלות תועלת של האנרגיה בעזרת ניצול ושימוש בחום הנפלט ממערכת הקירור של 

המנוע וכן במערכות פליטת הגזים

• י"לחחייצור חשמל בתעריף נמוך וקבוע יחסית 

• ניתן למכור עודפים לרשת החשמל או לצרכן מרוחק

• -מקטין פליטת ה CO2

• (55%-מגיע לנצילות של כי"חחשל ם"מחז)85%מעל –נצילות גבוה 

• מאפשרים ייצור מבוזר של האנרגיה שמקטין את התלות בתחנות מרכזיות והגדלת תשתיות CHPמתקני 

–( הולכה והשנאה) Smart & Micro Grid 

• דלקיםחיסכון ביבוא 



הסדרת פעילות מתקנים ליצור בגז טבעי 
המחוברים לרשת חלוקת החשמל

25 February 2019Version 014

• יינתן תעריף הספק , שירשמו, ט"מגוו300להספק מצטבר של עד 

7-להספק הגדול מ₪ 235שנים בכל שנה של בין  10על פני 

תנאי לקבלת  . ט"מגווא1להספק הקטן שווה ל ₪ 410–ל ט"מגוו

.לפחות15%תעריף הספק ייצור חשמל במקדם עומס של 

• יש להפקיד . י"חחהרישום במהלך החודשים הקרובים באתר 

.ערבות לאחר אישור חיובי של מחלק חשמל

• אגורות 5.8-לייצור החשמל יש להוסיף עלויות מערכתיות כ

.ש"לקוט

• ההסדרה מאפשרת למכור חשמל לצרכנים הנמצאים באותה 

או למכור חשמל על גבי ( לא חוצה דרך ציבורית) חטיבת קרקע 

קיבוץ לא  , מקרקעי גוף מקומי כפר. תשתית להספקת תוצר תרמי

.יחשבו חטיבת קרקע



תיאור יחידות

25 February 2019Version 015

S1000CS800C

מטרמטר

9.17.3אורך

3.03.0רוחב

2.92.9גובה



תיאור החלופות

25 February 
2019

Version 016

תפוקת חשמלטכנולוגיה

(ש"קווט)

תפוקת חימום

(ש"קק)זמין 

תפוקת קירור זמין  

(טון קירור)

200202,00073.5טורבינת גז1חלופה 

400404,000147.0טורבינת גז2חלופה 

600606,000220.6טורבינת גז3חלופה 

800808,000294.2טורבינת גז4חלופה 

1,0001,020,000367.7טורבינת גז5חלופה 

2,0002,040,000735.4טורבינת גז6חלופה 

5,0002,184,000794.5מנוע גז7חלופה 

10,0004,368,0001,589.0מנוע גז8חלופה 



הכנסות הפרויקט, תפעול, תקציב
בדולרים

25 February 
2019

Version 017

תיפעולירווח הכנסות צפויותעלויות תפעולתקציב

1670,000257,000272,00015,000חלופה 

21,573,000510,000544,00034,000חלופה 

32,166,000762,000838,00076,000חלופה 

42,749,0001,013,0001,118,000105,000חלופה 

53,338,0001,263,0001,397,000134,000חלופה 

66,179,0002,506,0002,780,000274,000חלופה 

78,884,0004,750,0006,602,0001,852,000חלופה 

817,081,0009,429,00013,038,0003,609,000חלופה 



דרישות מיוחדות מרשויות

25 February 
2019

Version 018

• -חשמל ואישור ממחלק החשמל אישור מתקן 

• (גרמושקה)אישורי בניה 

• סקר איכות הסביבה 



רבהתודה
הטבעיהגזרשות

יכולתהיאהצלחה"

לכישלוןמכישלוןלנוע

."השראהלאבדמבלי

יל'רצ'צוינסטון


