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 סקירה כלכלית

משק האנרגיה ועל הקרן על  משבר האנרגיה בעולםהשפעת 
 לאזרחי ישראל 

 השפעתבנושא  2022ביוני  21-בלקראת דיון  וועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראלבקשת הלמסמך זה נכתב 

על  משבר האנרגיה בעולםהשפעות . במסמך מוצגים נתונים על משבר האנרגיה בעולם על הקרן לאזרחי ישראל

השפעות על התייקרות מחיר הפחם ותעריף החשמל לצרכנים ו –על משק החשמל  בעיקרמשק האנרגיה בישראל, 

 על משק הגז הטבעי והכנסות הקרן לאזרחי ישראל.משבר האנרגיה 

 רוסיה לאוקראינה על משק החשמל ןביהשפעת המלחמה  .1
 2021החל בשנת ש ,משבר האנרגיה באירופהלייצור חשמל בישראל הוא פחם.  יםאחד הדלקים העיקריים המשמש

 24-בהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה תחילת מהחריף   ,יה ומחסור בהיצע של דלקיםבעקבות עלייה בביקוש לאנרג

, כך שעלות ייצור החשמל בישראל בעולםמחירי הפחם  ותחדבו לעלות המשיכ המלחמהבעקבות . 2022 פברוארב

להשפיע על תעריף החשמל לצרכנים. בפרק זה יוצגו נתונים על יבוא הפחם לישראל,  העשויעלייה זו  .אף היא עולה

 על תעריף החשמל בישראל. בעולםמחירי הפחם השפעת על ייצור החשמל ועל 

 נתונים על יבוא פחם וייצור חשמל 1.1

 1בתרשים  גז טבעי, פחם ואנרגיות מתחדשות.מתבסס על שלושה מקורות אנרגיה עיקריים: ייצור החשמל בישראל 

 .2020-2002שנים בהפקת חשמל ללישראל הפחם המיובא כמות מוצגת 

 1(נות)אלפי טו 2020–0220: יבוא פחם לישראל בשנים 1תרשים 

                                                                    
 .2020בדצמבר  20אנה יאדגרוב, ראש אגף מסחר, החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, דוא"ל,   1

12,386 
13,902 

8,415 
7,776 

 7,000
 8,000
 9,000

 10,000
 11,000
 12,000
 13,000
 14,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

http://www.knesset.gov.il/mmm


 2 | קרן לאזרחי ישראלהשפעת משבר האנרגיה בעולם על משק האנרגיה ועל ה

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

החלה הפקת גז טבעי ומש נות,מיליון טו 13.9-כ – 2002היה שיא ביבוא פחם מאז  2012לראות כי בשנת אפשר 

חברת  2020על פי אומדן, בשנת  .44%-ירידה של כ – 2020בשנת  נותמיליון טו 7.8-ממאגר תמר, ירד יבוא הפחם לכ

 27.6%-כ .קולומביה ודרום אפריקהרוסיה,  מדינות עיקריות: )להלן: חח"י( ייבאה פחם משלושלישראל החשמל 

 להעלות את מחיר הפחם לחח"י. עשויים לכן הפסקה או צמצום של יבוא הפחם ממנה 2מהפחם יובא מרוסיה,

 .2020–2010בשנים  מוצג שיעור ייצור החשמל מפחם 2בתרשים 

 02203–0120 ,שיעור ייצור החשמל מפחם: 2תרשים 

 

מייצור החשמל על ידי חח"י  61%-וכ ,ייצור החשמל היה מפחם כללמ 59%-כ 2010כי בשנת אפשר לראות בתרשים 

דה בשימוש בפחם לייצור יייצור חשמל, חלה ירל, עם התחלת הזרמת גז טבעי ממאגר תמר 2013משנת היה מפחם. 

מהחשמל  44.3%-ו ,מכלל ייצור החשמל בישראל היה מפחם 22.8% 2021. עם זאת, אפשר לראות כי בשנת חשמל

כמו כן, אפשר לראות כי  בחח"י(. םמוצגת בפירוט סוגיית תחנות הפח 1.3בסעיף שיוצר על ידי חח"י היה מפחם )

ייצור החשמל מפחם לעומת התייצבות של שיעור הייצור מפחם על  כללבשנים האחרונות נמשכת מגמת הירידה ב

מכירת תחנות בנרגיות מתחדשות לייצור חשמל וכן חדירת מתקני אעלייה בבזה הפער אפשר להסביר את הידי חח"י. 

שהחלה בשנת  ,הרפורמה במשק החשמלכחלק מכוח המופעלות על ידי גז טבעי מחח"י ליצרני חשמל פרטיים 

2018.4 

 השפעת מחיר הפחם על תעריף החשמל 1.2

ק החוזים מסחר בשוומתקיים בו  ,)ספוט(מחירו נקבע בשוק העולמי  .(Commodityחודה )פחם הוא סחורה א  

סוגים של כמה העתידיים. בישראל החברה הלאומית לאספקת פחם חותמת על חוזי רכש בשוק הפחם העולמי. יש 

  5.בעולםמחיר הפחם צמוד בדרך כלל למדד מחירי הפחם וחוזים, 

                                                                    
2  OEC, Where does Israel import Coal Briquettes from? (2020), accessed: June 20th 2022 

 .201עמ'  ,2022מרץ , 2021דוח תקופתי לשנת חברת החשמל,  ;2021באוגוסט  12, 2020דוח מצב משק החשמל רשות החשמל,   3
 .2021באוגוסט  12, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ח יישום הרפורמה במשק החשמלתיאור וניתולהרחבה: נעם בוטוש,   4
 .2022במאי  31, כניסה: פחם עולמיהחברה הלאומית לאספקת פחם,   5
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https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/import/isr/show/52701/2020/
https://www.gov.il/he/departments/news/doch_2020
https://ieccontent.iec.co.il/media/bhdieg0b/year2021.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=7225&businessType=1
https://ncsc.co.il/?content=%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d
https://ncsc.co.il/?content=%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d
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 24-שהחלה ב ,בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והחריפו חדותעלו מחירי הפחם העולמיים ב 2022בשנת 

בגודלה  השלישיתרוסיה הייתה יצואנית הפחם  2019שנת ב. לפי החברה הלאומית לאספקת פחם, 2022פברואר ב

 חדותכך ששיבושים באספקת הפחם ממנה משפיעים ב 6,מיוצא פחם נותמיליון טו 139-כ הייתהה תתפוק –בעולם 

 . בעולםעל מחירי הפחם 

 .2022( בשנת API2)מסוג בעולם מדד מחירי הפחם התפתחות  תמוצג 3בתרשים 

 7(2022 נה,)בדולר לטו בעולםהפחם : התפתחות מדד מחירי 3תרשים 

 

מתחילת השנה ועד , כך ש2022מתחילת שנת תרשים אפשר לראות את העלייה החדה במחירי הפחם העולמיים ב

מחיר הפחם זינק ו, 2022פברואר ב 24-ב. העלייה החדה במחיר החלה 175%-עלו מחירי הפחם בכ 2022סוף מאי 

, לאחר מכן חלה התמתנות במחיר .בתוך כמה ימים 124%-עלייה של כ – נהדולר לטו 436-ל נהדולר לטו 195-מכ

 .2022סוף מאי ב נהלטו דולר 330-כהיה והוא 

 .2022מאי ל 2012ינואר שבין תקופה מחיר הפחם הממוצע בתחנות חברת החשמל במוצג  4בתרשים 

 22208–1220 ,נהבש"ח לטו לייצור חשמל : מחיר פחם4תרשים 

 

                                                                    
 .2022במאי  31, כניסה: מקורות הפחם בעולםהלאומית לאספקת פחם, החברה   6

7 Investing, Coal (API2) Futures, Accessed: 31 May 2022. 
 .2022ביוני  13שלום מקונן, רשות החשמל, דוא"ל,   8
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https://www.investing.com/commodities/coal-(api2)-cif-ara-futures-historical-data
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המוכר עבור חברת החשמל בהתאם לתנודתיות במחירי הפחם  תנודתיות במחיר הפחםיש י אפשר לראות כבתרשים 

בדצמבר  נהש"ח לטו 684-לכ 2020בדצמבר  נהלטו ש"ח 260-מכעלה  המוכר לחח"י. מחיר הפחם העולמיים

עלייה במחירי הבעקבות . 51.7%עלייה של  – 2022במאי  נהש"ח לטו 1,083-, ולכ163%-עלייה של כ – 2021

  9.38%-בכ 2021הפחם, עלות ייצור חשמל מפחם של חח"י עלתה בשנת 

 ,מפוקח ונקבע מעת לעת על ידי רשות החשמל. הרשות מכירה בעלויות של ייצור החשמל של חח"יתעריף החשמל 

של עלייה הובאה בחשבון  2022ובהתאם לכך קובעת את תעריף החשמל לצרכנים. בקביעת תעריף החשמל לשנת 

על פי  2021.10לעומת  6.2%-ביעלה  2022ובהתאם לכך נקבע כי תעריף החשמל לשנת  ,מחיר הפחם עבור חח"י

כפולה מעלות קוט"ש לייצור קוט"ש חשמל מפחם  2022העלות המוכרת לחח"י לשנת  ,החלטת רשות החשמל

 11"י.מסך עלויות הדלקים המוכרות לחח 55%-, וסך העלות המוכרת של פחם היא כהמיוצר בגז טבעי חשמל

ש"ח  46-הבלו על הפחם היה כ 2020עד  2011בשנים הוטל בלו על פחם,  2004בשנת  ;בלומוטל מחיר הפחם על 

צו הבלו על דלק )הטלת בלו(, שונה  2022באפריל  7-ב נה.ש"ח לטו 105-עלה לכ הבלו 2021בשנת , ונהלטו

בהתאם להפחתה  12נה.ש"ח לטו 1-ל 2023עד פברואר  2022כך שהבלו הופחת בתקופה שמאפריל  ,2004–תשס"ד

שנקבע בינואר תעריף ה לעומת 2.4%-ירד בכ 2022פרסמה רשות החשמל החלטה כי תעריף החשמל לשנת זו 

במאי  1-ב. תעריף זה נכנס לתוקף 2021לעומת  3.8%-עלה בכ 2022נת תעריף החשמל בשכך ולפי, 2022

2022.13 

הפחם של מחיר על הרכש והלפי הדוחות הכספיים של חח"י, למלחמה בין רוסיה לאוקראינה יש השלכות מהותיות על 

הנובע מחסור בהיצע הפחם העולמי בשל ניכרת  מידהמחירי הדלקים של חח"י עלו ב לפיכך, ,החברהעבור 

הפחתת מס הבלו, נכתב כי בעקבות  2022בהודעת רשות החשמל על הפחתת תעריף החשמל לשנת  14מהמלחמה.

בין היתר בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כך שעלויות הפחם המוכרות לחברת  ותחדבמחירי הפחם עלו 

תעריף החשמל באופן שוטף, כן התעד. על פי הרשות, אילו 2022אפריל –פברואר חודשיםב 45%-החשמל עלו בכ

וייתכן כי תחליט על עדכון נוסף  ,. הרשות ממשיכה לעקוב אחר מחירי הפחם7%-בכ היה גדלהתעריף לצרכן הביתי 

 2022.15של תעריף החשמל במהלך 

                                                                    
 .26, עמ' 2022רץ , מ2021דוח תקופתי לשנת חברת החשמל,   9

 .2022בינואר  31 ,5.7%-התעריף לצרכן ביתי מייצג יעלה בכ רשות החשמל,  10
 שם.  11
 .2022במאי  31 :, כניסה2004–דלק )הטלת בלו(, תשס"דצו הבלו על נבו,   12
 .2022באפריל  12 ,2.2%-התעריף לצרכן ביתי מייצג ירד בכרשות החשמל,   13
 .206, עמ' 2022, מרץ 2021דוח תקופתי לשנת חברת החשמל,   14
 .2022באפריל  12 ,2.2%-התעריף לצרכן ביתי מייצג ירד בכרשות החשמל,   15

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://ieccontent.iec.co.il/media/bhdieg0b/year2021.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/tarrif_ypdate_31012022
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_255.htm
https://www.gov.il/he/departments/news/press_idkun_tarrif_blu
https://ieccontent.iec.co.il/media/bhdieg0b/year2021.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/press_idkun_tarrif_blu
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גם במהלך השנה, אם סך  תעדכןהתעריף לצרכן יכול לה ,2018מינואר  פי החלטת רשות החשמליש לציין כי על 

כל סך העלות המוכרת של  אםלפחות, או  5.5%-גדל בכ)ייצור, הולכה וחלוקה( מוכרת של כל המקטעים העלות ה

 16.העדכון האחרוןמועד וחלפו יותר משלושה חודשים מ ,לפחות 3.5%-המקטעים גדל בכ

 ,רשות החשמל מפרסמת בכל חודש עדכון של המדדים המשפיעים על תעריף החשמל לצרכן. לפי עדכון המדדים

, וסך העלות המוכרת 2022יוני -פברואר חודשיםב 83%-החשמל מפחם עלתה בכעלות ייצור  2022ביוני  1-ב

 ניכרת במידהלהעלות על פי נתונים אלו, רשות החשמל עשויה  17.13.7%-לתעריף החשמל התייקרה בתקופה זו ב

 לטת מליאת רשות החשמל.להח בכפוףהחודשים הקרובים  שוטף במהלך באופןעל כך  ותעדכןאת תעריף החשמל 

 .2022מאי –ינואר חודשיםבמדד מחירי החשמל במדינות האיחוד האירופי ובישראל במוצג שיעור השינוי  5בתרשים 

 18(2022מאי –ינואר)חירי החשמל דד משיעור השינוי במ :5תרשים 

 

                                                                    
–1820עלויות מוכרות למקטעי ההולכה, החלוקה ושירותי הצרכנות במשק החשמל ותמחורן לשנים  –בסיס תעריף הרשת רשות החשמל,   16

 .2018, ינואר 2220
 .2022, מדד יוני השפעת המדדים השונים אשר עשויים להשפיע על תעריפי החשמל לצרכניםרשות החשמל,   17

18  EuroStat, HICP - monthly data ,Accessed: 19 June 2022. 
 .2022 ביוני 19: כניסה, מחירים ומדדי מחירים מחולל, לשכה המרכזית לסטטיסטיקהה: ישראל
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בממוצע מדינות  5.3%-ב המחירי החשמל באירופה עלמדד  2022מאי –ינואר חודשיםבתרשים אפשר לראות כי ב

ת במחיר החשמל, כגון כרינעלייה יש מדינות   כמהבממוצע מדינות גוש האירו. כמו כן, ב 5.2%-ובהאיחוד האירופי 

. 20.9%עלייה של  –ורומניה  ;21.6%עלייה של  –קפריסין  ;53%עלייה של  –אסטוניה  ;82.4%עלייה של  –לטביה 

 כמובהן הוא נותר ללא שינוי )ייתכן שש, למעט חמש מדינות המדינותעלה ברוב מחירי החשמל באירופה מדד 

אפשר לראות כי בישראל בתקופה  ובארבע מדינות המדד ירד. ,פעם בשנה( בהן ישראל מחירי החשמל מתעדכניםב

מחירי החשמל במדד של מדד המשקל באירופה יש לציין כי  .3.5%-ב עלהמחיר החשמל לצרכן הביתי מדד זו 

 19.2.2%ובישראל הוא  ,3.1%הוא כולו לצרכן המחירים 

וכפי לפני תחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה,  2021,20ת עוד בשנת כרינ מידהמחירי החשמל באירופה עלו ב

 מחירי הפחם והגז הטבעי.  עלייתבעקבות  2022בשנת  הם המשיכו לעלות גם ,רשיםבת שאפשר לראות

עתירות אנרגיה פער במחירי האנרגיה בין ישראל למדינות אחרות עשוי להביא ליתרון תחרותי עבור חברות כמו כן,  

, זאת מכיוון שמחירי , ייצור נייר וייצור מלטכימיקליםנפט, , כגון זיקוק (עיקרי הוא גורם ייצורבהן מרכיב האנרגיה ש )

 .תבשיעור נמוך  יחסיבישראל עלו התשומות הקשורות לאנרגיה 

 והסבתןמיות תחנות הפחהסגירת  1.3

תקים יחידות המופעלות שבת לחברת החשמל, -להקים חברתהרפורמה במשק החשמל הוחלט בין היתר כחלק מ

בהמשך להחלטה זו התקבלה  21באתר אורות רבין. 1-4נועדו להחליף את יחידות פחמיות יחידות אלה  .בגז טבעי

בתחנת הכוח  4-1סיק את פעילותן של יחידות הייצור הפחמיות , הקובעת כי יש להפ2018החלטת ממשלה ביולי 

פעל תו ,2020בגז טבעי תחל בינואר לייצור אורות רבין. בהחלטה נקבעו לוחות זמנים, כך שהקמת היחידה הראשונה 

תנאי הכרחי  כיבהחלטה נקבע  יפסיקו לפעול במועד זה. 4-1, ובהתאם לכך יחידות הייצור הפחמיות 2022מיוני 

יתירות באספקת גז טבעי למשק בגז טבעי, הוא קיומה של לייצור נוסף לתחילת הפעלת היחידות החדשות שיוקמו 

 2022נכון ליוני  22תנין.-תן וכרישיתמר, לווי –מאגרי גז טבעי  לשלושה, כך שרשת הגז הטבעי תהיה מחוברת בישראל

של רבעון השלישי בצפויה להתחיל הפקת גז טבעי ו,  ישראלתנין לרשת הגז הטבעי ב-טרם חובר מאגר הגז כריש

 2021.23בשנת שתחל שהיה צפוי אף , תידחה הפקת גז טבעי ממאגר זה קרי, 2022

פרסם  2019בהתאם למדיניות הממשלה לצמצום השימוש בפחם והפחתת פליטות המזהמים, בנובמבר  כמו כן,

שתי  –את שאר היחידות הפחמיות  על חח"י להסב 2026 שנתעד  עקרונות מדיניות שלפיו משרד האנרגיה מסמך

                                                                    
 .2021 רפברוא, ןמשקלות הסעיפים והמצרכים העיקריים במדד המחירים לצרכ, שכה המרכזית לסטטיסטיקההל  19

 EuroStat, HICP - item weights, Accessed: 19 June 2022. 
20 EuroStat, Visualization tool for Energy Prices, Accessed: 16 June 2022. 

 .2021באוגוסט  12, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תיאור וניתוח יישום הרפורמה במשק החשמללהרחבה: נעם בוטוש,   21
 .2018יולי ב 29, בתחנת הכוח "אורות רבין" 1-4הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל  , 34-הממשלה השל  4080החלטה   22
 ,אנרג'יאן תמצג, סקירת אנרגי'אן על התקדמות מאגר כריש, 23 פרוטוקול המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל,הוועדה , 24-הכנסת ה  23

 .2022במאי  31

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F-2021.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_INW__custom_2941554/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_prices/enprices.html?geos=&product=6000&consumer=HOUSEHOLD&consoms=4161903&unit=KWH&taxs=I_TAX,X_TAX,X_VAT&nrg_prc=NETC,NRG_SUP,OTH,TAX_CAP,TAX_ENV,TAX_NUC,TAX_RNW,VAT&currency=EUR&language=EN&detail=0&component=0&order=DESC&dataset=nrg_pc_204&time=2021S1&modalOption=0&chartOption=0&precision=1&modalOpen=0&modal=0&modalLineOption=0
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=7225&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=7225&businessType=1
https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec4080_2018
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeProtocols.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeProtocols.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2191564
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 הסבליש היחידה הראשונה את באמצעות גז טבעי.  ייצרכך שיוכלו ל –דות באורות רבין וארבע יחידות ברוטנברג יחי

 2022.24ביוני  15עד 

צפויה הייתה , היחידה הראשונה 2021למרכז המחקר והמידע של הכנסת מאוגוסט  רשות החשמלתשובת לפי 

, 2021עם זאת, לפי הדוחות הכספיים של חח"י לשנת  2023.25יוני ב –והשנייה  ,2022ספטמבר בלהתחיל לפעול 

להפעלת  מועד המשוערוה ,2023( הוא ינואר 70לת הפעלת טורבינת הגז הראשונה )יחידה יתחלהמשוער  מועדה

יכובים בהקמת היחידות נובעים ממשבר הקורונה, . לפי חח"י, הע2023( הוא אוקטובר 80טורבינת הגז השנייה )יחידה 

 26קבלנים.של זמינות של מומחים זרים ובעיכובים בשרשרת האספקה ומוכן  ,GEכשלים בציוד שסופק להם מחברת מ

בו ו ,בנושא סגירת התחנות הפחמיות ועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראלהתקיים דיון בו 2022במאי  10-ב

וההפעלה המסחרית  ,2023( תחל באפריל 70נציגי חח"י כי ההפעלה המסחרית של היחידה הראשונה )יחידה  ואמר

כי המשמעות של דחיית סגירת היחידות הפחמיות גם .  בדיון נאמר 2024( תחל בינואר 80של היחידה השנייה )יחידה 

נסגרו אילו  לעומת צריכת הפחם הצפויה 2023–2022לייצור חשמל בשנים  פחם נותמיליון טו 2.3-כהיא תוספת של 

בתרשים  27 .2021שנת כמו ב ,22%-כצפוי להיות  2022מתוכנן, ולכן שיעור ייצור החשמל מפחם בשנת כ 4–1תחנות 

  .2020–2016 בשנים מעבר לשימוש בגז טבעיהחיסכון בעלויות סביבתיות ממוצג ה 6

 28, מיליארדי ש"ח2020–1620ממעבר לשימוש בגז טבעי,  חיסכון בעלויות סביבתיות: 6תרשים 

 
נאמד החיסכון בעלויות סביבתיות במעבר מפחם לשימוש בגז טבעי במשק  2020אפשר לראות כי בשנת בתרשים 

 2020–2013שנים בהעלויות הסביבתיות שנחסכו  ,רשות הגז הטבעי. לפי אומדן של מיליארד ש"ח 16.1-בהחשמל 

אל מגדיל סביבתיות, שימוש בגז טבעי המופק בישרוה . נוסף על התועלות הכלכליותמיליארד ש"ח 130-יותר מ ןה

                                                                    
נובמבר ב 24, 2026עד לשנת  –הפסקה של השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה  –עקרונות מדיניות משרד האנרגיה,   24

2019. 
 .2021 באוגוסט 4רשות החשמל, דוא"ל,   25
 .195, עמ' 2022, מרץ 2021דוח תקופתי לשנת חברת החשמל,   26
במאי  10, מעקב אחר היערכות לסגירת התחנות הפחמיות, 20 פרוטוקולהוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל, , 24-הכנסת ה  27

2022. 
 .2021בדצמבר  13 ,למיצוי פוטנציאל הגז הטבעיצעדים , משק הגז הטבעי בישראל משרד האנרגיה, רשות הגז הטבעי,  28
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http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/policies/electricity_nov_2019
https://ieccontent.iec.co.il/media/bhdieg0b/year2021.pdf
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2165653
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העלויות לפי אומדן של המשרד להגנת הסביבה,  .היטל רווחי יתרמו חברות מסמ, תמלוגיםאת הכנסות המדינה מ

 2020.29בשנת  מיליארד ש"ח 2.7-באורות רבין נאמדו בכ 4–1 הפחמיות הסביבתיות של הפעלת היחידות

משבר האנרגיה הן  נוכחנוסף על העלויות הסביבתיות, העלויות הכלכליות של המשך הפעלת התחנות הפחמיות ל

אומדן של מרכז מוצג  1החשמל לצרכן. בלוח  מחיראת העלות וצפויות ל ,ייצור חשמל מגז טבעיעלויות מגבוהות 

באתר אורות רבין  4–1הפעלת היחידות הפחמיות המשך בגין העלות העודפת  בדברהמחקר והמידע של הכנסת 

 .2022בשנת 

 202230באתר אורות רבין לשנת  4–1אומדן של העלות העודפת בגין הפעלת היחידות הפחמיות  :1לוח 

 כמות/ סכום נתון 
 1.4 (נותבאורות רבין )במיליוני טו 4-1הפסקת פעילות יחידות -איבשל פחם עודף  נתכמות טו 1
 1,038 (נה)בש"ח לטו 2022מאי בי "פחם מוכר לחח נתמחיר טו 2
 1,453 (2X1=3) במיליוני ש"ח() 4-1עלות הפחם של יחידות כלסך  3
 2,627 פחם נתטו 1-מיוצרת מהקוט"ש כמות  4
 3,678 (4X1=5) פחם )במיליוני קוט"ש( נותמיליון טו 1.4-החשמל המיוצר מכלל  5
 0.12 לקוט"ש( בש"חייצור חשמל מגז טבעי ) שולית של עלות 6
 437 (6X5=7) מיליון קוט"ש מגז טבעי )במיליוני ש"ח( 3,678עלות ייצור  סך 7
 1,016 (3-7=8)במיליוני ש"ח( ) גז טבעימייצור מפחם במקום ההעלות העודפת בגין  סך 8

, מוערכת 2022יוני  ,במועד שנקבעסגירת התחנות הפחמיות -העלות הכלכלית בגין אימהאומדן עולה כי 

 נות,אלף טו 900-כ ,צפויה כמות עודפת נוספת של פחם 2023בשנת כמו כן  .2022בכמיליארד ש"ח עבור שנת 

שאר יסגירת התחנות הפחמיות )בהנחה שמחיר הגז הטבעי י-כך שצפויה עלות כלכלית נוספת למשק החשמל בגין אי

עלות זאת מגולמת בתעריף החשמל לצרכן, שכאמור צפוי לעלות . למחיר הפחם( יתיחס במידה ניכרתנמוך 

, 2022עלות של כמיליארד ש"ח בתעריף החשמל בשנת  תבחודשים הקרובים בגין התייקרות מחיר הפחם. הפחת

עם זאת, כאמור, הפסקת השימוש ביחידות  31בתעריף צריכת חשמל לצרכן הביתי. 4%-כמשמעותה הפחתה של 

מועדים לא הוקמו ברבין אינה תלויה רק בהקמת היחידות החדשות על ידי חח"י )שכאמור  באורות 4–1הפחמיות 

 ., כאמורטרם בוצעש ,תנין-שנקבעו בהחלטת הממשלה(, אלא גם בחיבור רשת הגז הטבעי למאגר כריש

לאור העלויות הסביבתיות והכלכליות הגבוהות של המשך השימוש בפחם לייצור חשמל, הועלתה הצעה להאצת 

 זמנית-וכל פעם שתי יחידות בבכך שיוסבו  ,היחידות הפחמיות )שתיים באורות רבין וארבע ברוטנברג( הסבתתהליך 

מוצג ה. על פי האומדן 2024עד לינואר  היחידות הפחמיות יוסבו לכפי שמתוכנן כיום(, וכל ,כל פעםב)ולא אחת 

 3.4-בכצפויה להפחית את תעריף החשמל  2024היחידות הפחמיות עד לינואר של  ה מהירה יותרבהצעה, הסב

                                                                    
במאי  10, מעקב אחר היערכות לסגירת התחנות הפחמיות, 20פרוטוקול הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל, , 24-הכנסת ה  29

2022. 
מעקב אחר היערכות לסגירת התחנות , 20פרוטוקול הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל, , 24-הכנסת ה: פחם עודף נתכמות טו  30

עלות ייצור חשמל  ;2022ביוני  13שמל, דוא"ל, : שלום מקונן, רשות הח2022פחם למאי  נתמחיר טו ;6עמ'  ,2022במאי  10, הפחמיות
 .עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ;2022בינואר  31 ,5.7%-התעריף לצרכן ביתי מייצג יעלה בכ, רשות החשמל: 2022מגז טבעי ל

 הצפויהגז טבעי  באמצעותבכמות ייצור החשמל  ,החשמל רשות ידי על המוכרת הטבעי הגז עלות סך חלוקת ידי על מחושבת העלות
 .וכדומה נלוות הוצאות, עבודה שכר כגון נוספות עלויות כוללת אינה היא .2022 בשנת

 .עיבודי מרכז המחקר והמידע של הכנסת ;2022בינואר  31 ,5.7%-התעריף לצרכן ביתי מייצג יעלה בכרשות החשמל,   31

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_625000.doc
https://www.gov.il/he/departments/news/tarrif_ypdate_31012022
https://www.gov.il/he/departments/news/tarrif_ypdate_31012022
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עם זאת,  32.היטל רווחי יתרממס חברות ומלוגים, מתמבשנה, וכן להגדיל את הכנסות המדינה  מיליארד ש"ח

הזמן.   שךבמ ותשתנלה עשוינתון ש – א פי שלושה ממחיר הגז הטבעיהאומדן מתבסס על ההנחה שמחיר הפחם הו

שיקולים טכניים והנדסיים על פי החלטות מנהל  לפיהסבת יחידה פחמית אחת בכל פעם נקבע להמתווה כמו כן 

 המערכת.

 הקרן לאזרחי ישראלהכנסות על  משבר האנרגיההשפעת  .2
  רקע 2.1

 33משאבי טבע אחרים כגון אשלג וברום,מגז טבעי ומעל רווחי יתר היטל מקורות ההכנסה של הקרן לאזרחי ישראל הן 

כל הכנסות הקרן הן מרווחי יתר מגז טבעי,  2022יוני נכון ל 34".2" ו"ששינסקי 1ועדות "ששינסקי לפי המלצות 

לם כאשר ההכנסות המצטברות לש יםמתחיל 20% ושיעורשההיטל את ההכנסות השוטפות הן ממאגר תמר. ו

 2.3פי הן כאשר ההכנסות המצטברות מהבאר  ;מההוצאות שהוצאו עבור החיפוש והפיתוח 1.5פי בוהות מהבאר ג

מאגר התחיל בהפקה אם  ולפיהן ,בחוק נקבעו הוראות מעבר .50%-למהוצאות החיפוש והפיתוח, שיעור המס עולה 

כאשר ההכנסות יהיו פי  50%-ו, 2פי כאשר ההכנסות יהיו  20% יהיההיטל שיעור ה ,2014בינואר  1מסחרית לפני 

תן ימאגר לווי כללו מכירות בישראל או יצוא.ילצורך חישוב הרווחים מהבאר יומאגר תמר זכה להטבה זו.  –2.835

מד -של חברת דלק קידוחים )כיום ניו 2022ועל פי תחזיות מפברואר  ,2019בדצמבר  31-התחיל להפיק גז טבעי ב

 2021בשנת  2027.36בשנת  תחילהל צפוייתן י(, תשלום ההיטל ממאגר לוו45.34%)תן יאנרג'י(, השותפה במאגר לווי

מהפקת הגז של מאגר תמר  89%כמו כן,  37.ממאגר תמר 14%-וכ ,תןימיצוא הגז הטבעי היה ממאגר לווי 86%-כ

 58%-וכ ,מהפקת הגז נמכרה לשוק המקומי 42%-תן כיבעוד שממאגר לווי ,אוצעד ליוהיתר יו ,נמכרה לשוק המקומי

 לכושר הפקה.יחסית לפי מאגר  2021גז טבעי בשנת ההפקת מוצגת  2בלוח  38יועד ליצוא.

 39(BCMלכושר הפקה )יחסית  2021הפקת גז טבעי בשנת  :2 לוח
 אחוז כושר הפקה הפקה מאגר

 75.6% 11.5 8.69 תמר
 90.1% 12.0 10.81 ויתןול

 83.0% 23.5 19.50 הכול-סך

                                                                    
 ,2פרוטוקול  ,חומרי רקעהוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל, מעקב אחר היערכות לסגירת התחנות הפחמיות, , 24-הכנסת ה  32

 .2022במאי  10
 . 2014–חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד  33
המידע של הכנסת, יוני ור ק, מרכז המחמשאבי טבעעל גז טבעי ומצב הקמת הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על נתנאל קופראק,   34

2020. 
 .(2, )ד( )54, פרק י"ג, סעיף 2011-חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 35
 .2022בפברואר  20, דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקות לוויתןמאיה אתר הבורסה,   36
 .2022, אפריל 2021סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי, סיכום לשנת הגז הטבעי,  רשות 37
 .2022בפברואר  82, 2021דוח על הכנסות מאוצרות טבע שנת משרד האנרגיה, אגף תגמולים, חשבונאות וכלכלה,   38
 –תמר פטרוליום  ;2022בפברואר  82, 2021דוח על הכנסות מאוצרות טבע שנת משרד האנרגיה, אגף תגמולים, חשבונאות וכלכלה,   39

 .2018בפברואר  28, מצגת משקיעים

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2191558
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2191558
https://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_303823.PDF
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=6748&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=407876
https://maya.tase.co.il/reports/details/1431877/2/0
https://maya.tase.co.il/reports/details/1431877/2/0
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2021/he/ng_2021.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/income_reporte
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/income_reporte
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1105001-1106000/P1105676-00.pdf
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להגדיל את יכולת אפשר היה   קרי, BCM 23.5 –הפקה הכושר מסך  BCM 19.5הפקת הגז הטבעי הייתה  2021בשנת 

בהפקה תנין צפוי להתחיל -מאגר כריששכן המכירות עלו(.  ,התוספת נמוכה יותר 2022)בשנת  BCM 4-המכירות ב

, שוק המקומיל תכבר מיועד ההפקה רובו, BCM 8 ו הואשלהפקה שנתי ה שרכו, 2022של ברבעון השלישי מסחרית 

 BCM הוא צואיה הגדלתלשם יכולת ההפקה  תהגדל אומדן 2022למחצית  נכון 40.תןיויוולעל חשבון תמר  האם כי חלק

צוא בשנים ילהגדיל את יכולת ה ותעשוי נוספים םמאגרימציאת שר ההפקה של היצרניות או כוהגדלת  ספורים.

 .הקרובות

אוקראינה, צפויות לל המלחמה בין רוסיה בשעליית מחירי האנרגיה בעולם, כולל מחיר הגז הטבעי, שהחריף  נוכחל

שר וכמגבלת מגבלות: ארבע בהן יש להביא בחשבון ש ,כמפורט להלן הבינוניטווח בהשפעות בטווח הקצר והשפעות 

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל הינתן שבמגבלה ביכולת הולכת הגז הטבעי מישראל למצרים ההפקה של היצרניות, 

והמגבלה  ,כמות הגז הניתנת להנזלה במתקני ההנזלה במצרים פועלת להגדלת קיבולת ההולכה, (נתג"זבע"מ )

חובה להשאיר לטובת המשק  שלפיה ,2013עוגנה בהחלטת ממשלה משנת מגבלה זו  – צוא גז טבעייהרגולטורית על 

 41ותר ליצוא.יורק שאר הגז הטבעי  ,גז טבעי )החל ממועד ההחלטה( BCM 540בישראל 

 השפעות בטווח הקצר 2.2

 שלו מגדילה את תשלום ההיטל הכנסות וברווחיות ה בימאגר תמר כבר משלם היטל רווחי יתר, כך שכל עלי

 טף למדינה. והמשולם באופן ש

  הגידול בהכנסות וברווחים  ;בקו ישר 50%-ל 20%-תמר עולה ממאגר לפי משטר המס הקיים, שיעור ההיטל על

 .יגדלו , וכך הכנסות הקרן50%ל 20%-מהמעבר של מאגר תמר יאיץ את 

 ה במחיר החשמל בעקבות ימושפע ממחיר החשמל, כך שעלי מחיר הגז הטבעי שנמכר ליצרני החשמל הפרטיים

  ,יצרני החשמל הפרטייםהטבעי הנמכר לעליית מחיר הפחם )כפי שתואר לעיל( צפויה להעלות את מחיר הגז 

 ההיטל. מהכנסות הקרן וכך להשפיע על  ,פיקי הגז הטבעיהכנסות מאת להגדיל 

 עליית מחירי  נוכחל ;ירדן מוצמד בחלקו למחיר חבית הנפט בעולםלמחיר הגז הטבעי המיוצא מישראל למצרים ו

 הכנסות החברות המפיקות גז טבעי.גם  – יובעקבותו ,הנפט בעולם, גם מחיר הגז הטבעי המיוצא צפוי לעלות

  למצריםיועבר הגז הטבעי  :לאירופהאף גז טבעי מישראל  איצלי וליחיש ביקוש רב לגז טבעי ישראלי וצפוי כי, 

כמות הגז הטבעי  עשוי להגדיל אתמהלך זה  .ניות לאירופהובאהוא יועבר מתקני הנזלה, ומשם  יש בהש

 42.הנמכרת

                                                                    
 ,אנרג'יאן תמצג, סקירת אנרגי'אן על התקדמות מאגר כריש, 23 , פרוטוקולהמיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראלהוועדה , 24-הכנסת ה  40

 .2022במאי  31
אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל )דו"ח ועדת ,  33-של הממשלה ה 442 החלטה 41

 .2013ביוני  26, צמח(

 .2022ביוני  15, לבן לאיחוד האירופי-לראשונה: ישראל תייצא גז טבעי כחולמשרד האנרגיה, הודעות דוברות,   42

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeProtocols.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeProtocols.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/GasFund/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2191564
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des442
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des442
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2013_des442
https://www.gov.il/he/departments/news/ng_150622
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 הבינוניהשפעות בטווח  2.3

 הצפי היה ום היטל, לשלת הכנסות המחייבות את השותפויות ומלכתן עדיין לא הגיע ימאגר לווי 2022שנת נכון ל

ובכך  ,בו יחול חיוב תשלום ההיטלש. הגדלת ההכנסות צפויה להקדים את המועד 2027יגיעו לסף זה בשנת ש

, טבעי תנין ייצא גז-גם מאגר כרישלאור הגידול בביקוש לגז טבעי, ייתכן כי יתן. יתשלום ההיטל ממאגר לוויוקדם 

 . ה השפעה דומהצפויו

  לחיפושי גז טבעי במים  נוסףתחרותי להליך  2022במאי  30-יצא משרד האנרגיה בבעקבות משבר האנרגיה

 .צפוי גידול בהכנסות הקרןבעל היתכנות כלכלית,  יימצא מאגר גז טבעי נוסףאם  43.הכלכליים של ישראל

 להחלטה  44התלות בגז טבעי רוסי.את ק יהפסלהחלטה  ירופהאיחוד האיבל יראינה, קאוק–רוסיה תמלחמ נוכחל

מכיוון שגז טבעי מישראל עשוי להיות חלק ממקורות  ,על מדינת ישראלבינוני זו עשויה להיות השפעה בטווח ה

רוכשים באירופה, הדבר לגז טבעי בישראל יצרניות יחתמו הסכמים בין אם יהגז הטבעי עבור האיחוד האירופי. 

יהיה צורך להגדיל את תפוקת מאגר  בכמות ניכרת, גז טבעי מישראל אייצכדי ל. הקרןצפוי להגדיל את הכנסות 

 . BCM 12עד  BCM 9של הגדלת תפוקה שנתית צפויה ו ,תהליך שעשוי לארוך כשלוש שניםמדובר ב .תןילווי

  צינור להולכת גז טבעי מישראל לאתכנית להקמת  יש( ירופה דרך יוון במזרח הים התיכוןEast Med.)  אורך הצינור

הוגדר הוא ו .מיליארד דולר 7-6-בביבשה. עלות הפרויקט מוערכת  "מק 600-בים ו "מק 1,300-כהוא צפוי ה

נציבות האירופית "פרויקט של אינטרס משותף" וקיבל תמיכה מהתוכנית האירופית לחיבור מערכות בתחומי ב

 45אנרגיה ושירותים דיגיטליים.תחבורה, 

                                                                    
 .2022במאי  30, יוצאים להליך התחרותי הרביעי לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של מדינת ישראלמשרד האנרגיה, הודעות דוברות,   43

44 European Commission, REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe, accessed: June 19th 2022.  
אפריל המכון למחקרי ביטחון לאומי, , מצב הערכת: לישראל יוון בין קרובים יחסים של עשור ,פוליקרפוס גבריאלידסו גליה לינדנשטראוס  45

2019. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/he/departments/news/press_300522
https://www.gov.il/he/departments/news/press_300522
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
https://strategicassessment.inss.org.il/articles/%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A2/

