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הודעה על קביעת תעריפים ואמות מידה
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

 - )להלן  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  כי  מודיע  אני  התשס"ב-12002,  הטבעי,  הגז  משק  לחוק  66)ב(  לסעיף  בהתאם 
המועצה( קיבלה את ההחלטות המנויות להלן בנושאי תעריפים ואמות מידה:

)10 ביוני 2013( בנושא: שינוי בהרכב הצרכנים הכלולים בהחלטת  החלטת המועצה מספר 3/2013 מיום ב' תמוז התשע"ג   )1(
המועצה מספר 3/12 לקביעת אופן המימון, תעריף החיבור של צרכנים מרוחקים )גדולים ובינוניים( ותעריף החלוקה לכל 

הצרכנים הגדולים והבינוניים ברשת החלוקה באזור הנגב;

החלוקה  מרשת  חריגים  הפחתה  או  ניתוק  בנושא:   )2013 ביולי   14( התשע"ג  באב  ז'  מיום   4/2013 מספר  המועצה  החלטת   )2(
)החלטה 3/11(;

החלטת המועצה מספר 5/2013 מיום כ"ז בחשוון התשע"ד )31 באוקטובר 2013( בנושא: מועד חיבור צרכנים לרשת החלוקה;  )3(

החלטת המועצה מספר 1/2014 מיום כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014( בנושא: עדכון תעריף ההולכה;  )4(

החלטת המועצה מספר 2/2014 מיום י"ב באלול התשע"ד )7 בספטמבר 2014( בנושא: מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת   )5(
ההולכה הארצית;

החלטת המועצה מספר 1/2016 מיום כ"ט בסיוון התשע"ו )5 ביולי 2016( בנושא: הארכת תוקף החלטות מספר 5/08 ומספר   )6(
3/09 בנושא תעריפי חיבור )מתקני PRMS(( לרשת החלוקה;

החלטת המועצה מספר 2/2016 מיום י"ב באלול התשע"ו )15 בספטמבר 2016( בנושא: בעניין סכום השתתפות בעל רישיון   )7(
החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור מיתקן PRMS במתחם מיתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון 

;PRMS להקמה והפעלה של רשת חלוקה בעבור מיתקן

החלטת המועצה מספר 3/2016 מיום ח' בכסלו התשע"ז )8 בדצמבר 2016( בנושא: עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים בינוניים   )8(
וגדולים באזור הנגב עקב שינויים בדין;

החלטת המועצה מספר 4/2016 מיום י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017( בנושא: קביעת קטגוריית צרכן חדשה - תחנת   )9(
תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה מתחנת תדלוק בגט"ד;

החלטת המועצה מספר 1/2017 מיום ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017( בנושא: שינוי האמור בהחלטה 5/09 בשל קטגוריית   )10(
צרכנים חדשה שלא נצפתה בעת קבלת ההחלטה;

החלטת המועצה מספר 2/2017 מיום ז' ניסן התשע"ז )3 באפריל 2017( בנושא: קביעת חלוקת העלות עבור המקטע המוביל   )11(
למקטע המיועד לייצוא מתל קשיש לדברת בהתאם להחלטה מספר 2/14;

החלטת המועצה מספר 3/2017 מיום ג' כסלו התשע"ח )21 בנובמבר 2017( בנושא: עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת   )12(
מערכת ההולכה;

החלטת המועצה מספר 1/2018 מיום כ"ג ניסן התשע"ח )8 באפריל 2018( בנושא: קביעת תעריפים ואמות מידה למתן שירותים   )13(
לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה;

החלטת המועצה מספר 2/2018 מיום ב' ניסן התשע"ח )18 במרץ 2018( בנושא: תעריפי החיבור והולכה שיגבה בעל רישיון   )14(
הולכה מצרכן שהוא תחנת דחיסה;

קביעת   -  4/16 מספר  החלטה  תיקון  בנושא:   )2018 בספטמבר   2( התשע"ח  אלול  כ"ב  מיום   3/2018 מספר  המועצה  החלטת   )15(
קטגוריית צרכן חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה 

גובה מתחנת תדלוק בגט"ד;

החלטת המועצה מספר 4/2018 מיום כ"ב באלול התשע"ח )2 בספטמבר 2018( בנושא: תיקון החלטה מספר 2/16 בנושא סכום   )16(
ההשתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך 

;PRMS לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן

החלטת המועצה מספר 5/2018 מיום י"ז בכסלו התשע"ט )25 בנובמבר 2018( בנושא: תיקון החלטה מספר 1/18 בעניין קביעת   )17(
תעריפים ואמות מידה למתן שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה;

החלטת המועצה מספר 6/2018 מיום י"ט כסלו התשע"ט )27 בנובמבר 2018( בנושא: תיקון החלטה מספר 4/16 בעניין קביעת   )18(
קטגוריית צרכן חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה 

גובה מתחנת תדלוק בגט"ד;

 __________
ס"ח התשס"ב, עמ' 55   1
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החלטת המועצה מספר 1/2019 מיום כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019( בנושא: תיקון החלטה מספר 2/16 בעניין סכום   )19(
דרך  אבני  ושינוי   PRMS מתקני  במתחם   PRMS מתקן  חיבור  עבור  המשותפות  בעלויות  החלוקה  רישיון  בעל  השתתפות 

לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן PRMS )תיקון מספר 2(;

החלטת המועצה מספר 2/2019 מיום כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019( בנושא: תעריף בגין אספקת שירותי הולכה לא   )20(
רציפים בפרויקטים לייצוא גז טבעי למדינות שכנות - הוראת שעה;

החלטת המועצה מספר 3/2019 מיום ה' באדר ב' התשע"ט )12 במרץ 2019( בנושא: דחיית מועד התשלום עבור PRMS חלוקה   )21(
נשר;

החלטת המועצה מספר 4/2019 מיום כ"ז אדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019( בנושא: עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת   )22(
מערכת ההולכה;

החלטת המועצה מספר 5/2019 מיום כ"ז אדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019( בנושא: דיווח בעל רישיון ההולכה לספק הגז   )23(
הטבעי בנוגע לכמויות שנצרכו ברשת החלוקה - כאשר הכמות הזורמת דרך מתקן PRMS קטנה מ־60% מקיבולת המתקן;

החלטת המועצה מספר 6/2019 מיום כ"ז אדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019( בנושא: הארכת תוקף החלטה 1/18 בעניין קביעת   )24(
תעריפים ואמות מידה למתן שירותים לצרכנים ביתיים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה;

החלטת המועצה מספר 7/2019 מיום כ"ח אדר ב' התשע"ט )4 באפריל 2019( בנושא: קביעת קטגוריית צרכן חדשה בתחום   )25(
החלוקה - צרכן ביתי;

החלטת המועצה מספר 8/2019 מיום י"ד חשוון התש"ף )12 בנובמבר 2019( כפי שתוקנה ביום ל' חשוון התש"ף )28 בנובמבר   )26(
2019( בנושא: אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה;

החלטת המועצה מספר 1/2020 מיום י"ז שבט התש"ף )12 בפברואר 2020( בנושא: אמות מידה לעניין דיווח על זהות משווק   )27(
או ספק גז טבעי וקביעת דמי ניתוק מיוחדים במקרה של אי דיווח על זהות המשווק;

החלטת המועצה מספר 2/2020 מיום י"ח שבט התש"ף )13 בפברואר 2020( בנושא: תעריף הולכה בגין אספקת שירותי הולכה   )28(
לא רציפים ליצרן חשמל פרטי כתוצאה מיישום הרפורמה במשק החשמל - הוראת שעה;

החלטת המועצה מספר 3/2020 מיום א' ניסן התש"ף )26 במרץ 2020( בנושא: תוספת להחלטה 2/14 - מימון פרוייקטי ייצוא   )29(
באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד-אשקלון על בסיס ההחלטה 

כאמור;

החלטת המועצה מספר 4/2020 מיום ד' סיוון התש"ף )27 במאי 2020( בנושא: תיקון להחלטה 8/19 - אמות מידה ותעריפים   )30(
לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה;

החלטת המועצה מספר 5/2020 מיום י"ט טבת התשפ"א )3 בינואר 2021( בנושא: תיקון להחלטה 8/19 - אמות מידה ותעריפים   )31(
לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה )תיקון מס' 2( - )פערי מדידה(;

החלטת המועצה מספר 1/2021 מיום ט"ו שבט התשפ"א )28 בינואר 2021( בנושא: תיקון להחלטה 2/12 - קביעת תעריף חלוקה   )32(
לקטגוריית צרכנים חדשה באזור המרכז - צרכנים גדולים מאוד;

החלטת המועצה מספר 2/2021 מיום י"א אדר התשפ"א )23 בפברואר 2021( בנושא: עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת   )33(
מערכת ההולכה;

החלטת המועצה מספר 3/2021 מיום ט' ניסן התשפ"א )22 במרץ 2021( בנושא: תיקון להחלטה 8/19 - אמות מידה ותעריפים   )34(
לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה )תיקון מס' 3( - )משווקים לרשת החלוקה(;

בינוניים  לצרכנים  החלוקה  תעריפי  עדכון  בנושא:   )2021 ביוני   20( התשפ"א  תמוז  י'  מיום   4/2021 מספר  המועצה  החלטה   )35(
וגדולים באזור חדרה והעמקים עקב שינויים בדין;

החלטת המועצה מספר 5/2021 מיום י' תמוז התשפ"א )20 ביוני 2021( בנושא : הארכת תוקף החלטות מועצה מספר 5/08   )36(
ומספר 3/09 בנושא תעריפי חיבור )מתקני PRMS( לרשת חלוקה;

החלטת המועצה מספר 6/2021 מיום י' תמוז התשפ"א )10 ביוני 2021( בנושא: תיקון החלטת המועצה מספר 2/16 )כפי שתוקנה   )37(
בהחלטות המועצה מספר 4/18 ו־1/19( )תיקון מס' 3( 
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נספח 4 
         כ"ו בסיוון התשע"ד

                                                                  24 ביוני 2014

החלטת מועצה מס'  1/14 מיום 12.9.2013

החלטת מועצה בנושא עדכון תעריף ההולכה 
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36)א( 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לקביעת תעריפים, שבעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי - חברת 

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון( יגבה מצרכניו:

המועצה החליטה להשאיר את תעריף ההולכה על כנו  החלטה זו מבוססת על עקרונות השימוע מיום 2013 5 1 ושינויים 
לתעריף  בהשוואה  שינוי  ללא  התעריף  את  מותירות  המצטברות  השפעותיהם  אשר  ההולכה  רישיון  בעל  בקרב  שחלו  נוספים 

שנקבע בהחלטת המועצה מס' 3/2011 מיום 2011 12 13 

להלן עיקרי השינויים שהוכללו במודל התעריף:   1

עדכון סך ההשקעה המוכרת: עדכון סך ההשקעה המוכרת לכ־ 9 4 מיליארד ש"ח לעומת כ־7 3 מיליארד שקלים חדשים    1 1
כפי שנקבע בהחלטת מועצה מס' 3/2011 מיום  2011 12 13 )להלן - החלטת מועצה מס' 3/2011(  תוספת השקעה זו הינה 
ברובה )מעל 2 1 מיליארד שקלים חדשים, המהווים מעל 90% מתוספת ההשקעה( בגין הקמת כ־160 ק"מ צנרת הולכה 

כמפורט להלן: 

מקטע נתב"ג - חגית )כ־81 ק"מ המהווים 90% מאורך הקו המזרחי(;   1 1 1

מקטע דברת - בית קשת )כ־5 12 ק"מ(;   1 1 2

מקטע בית קשת - ציפורית )כ־15 ק"מ(;   1 1 3

מקטע אשדוד - שורק )הכפלת קו באורך של כ־5 22 ק"מ(;   1 1 4

מקטע אשדוד - פלמחים )כ־14 ק"מ(;   1 1 5

מקטע בית כפר ברוך - רמת גבריאל )קו באורך של כ־15 ק"מ(    1 1 6

מעוקב  מטר  מיליון  לכ־2 2  עודכנה  השעתית  הקיבולת  התעריף:  חישוב  לצורכי  המקסימאלי  הביקושים  היקף  עדכון    1 2
לשעה )לעומת 9 1 מיליון מטר מעוקב לשעה כפי שנקבע בהחלטת מועצה מס' 3/2011( וההזרמה המקסימאלית בפועל 
שנקבע  כפי  שנתי   )BCM( מעוקב  מטר  מיליארד   11 08 )לעומת  לשנה   )BCM( מעוקב  מטר  מיליארד  לכ־1 13  עודכנה 

בהחלטת מועצה מס' 3/2011( 

עדכון עלויות הקמת המקשר הימי: הכרה בעלות של כ־7 492 מיליון שקלים חדשים בגין עלויות הקמת המקשר הימי    1 3
לעומת עלות בסך כ־530 מיליון שקלים חדשים שהוכרה בגין נושא זה כחלק מההשקעה המוכרת בהחלטת מועצה מס' 

   3/2011

עדכון עלויות תפעול ותחזוקה של המקשר הימי: הכרה בעלות שנתית של 5 מיליון שקלים חדשים בגין המקשר הימי    1 4
לעומת עלות שנתית של 15 מיליון שקלים חדשים שהוכרה במודל 

עדכון עלויות מתקני PRMS לרשת החלוקה: הכרה בסך כ־48 מיליון שקלים חדשים בגין השתתפות בעלות של שמונה    1 5
מתקני PRMS הנמצאים בשלבים שונים של הקמה בגודל של עד 40,000  מ"ק שעה המיועדים לבעלי רישיונות חלוקה  

עלויות בגין הקו הימי: הכרה בסכום של 4 44 מיליון שקלים חדשים בגין סיום המחלוקת בין חברת החשמל לישראל  לבין    1 6
בעל הרישיון בנושא עלויות הקו הימי 

עלויות ביצוע עבודות למיגון הצינור )Rock Dumping(: הכרה בסך של כ־2 37 מיליון שקלים חדשים בגין השתתפות    1 7
בעל הרישיון בעלויות לשיפור מיגון הצינור הימי 

עדכון עלויות קווים לחיבור צרכנים: הכרה בתוספת עלות בסך כ־46 מיליון שקלים חדשים בגין חיבור צרכנים עתידיים    1 8
למערכת ההולכה  סה"כ ההוצאה המוכרת במודל לעניין חיבור צרכנים הינה בסך כ־249 מיליון שקלים חדשים 

עלויות תכנון: הכרה בעלות תכנון הקו לאשלים בסך 8 1 מיליון שקלים חדשים    1 9

10 1  עדכון עלויות בגין תפעול ותחזוקה: רשות הגז הטבעי, בשיתוף עם משרד רו"ח חיצוני, ביצעה בחינה חשבונאית של 
הוצאות התפעול והתחזוקה של בעל הרישיון ומצאה, כי נדרשת הפחתה שנתית ממוצעת של כ־5% בעלות המוכרת 
בגין הוצאות תפעול ותחזוקה המהוות כ־10 מש"ח הפחתה מדי שנה במודל התעריף  כמו כן, עקב דחייה בלו"ז לביצוע 
פרויקטים במערכת ההולכה, הוצאות גבוהות יחסית הקשורות באופן ישיר לפיתוח מערכת ההולכה ואשר היו אמורות 

להתבצע בשנים 2013-2014 נדחו בשנתיים 

11 1  עדכון עלויות בגין הוצאות הנהלה וכלליות: רשות הגז הטבעי בחנה את הוצאות הנהלה וכלליות  של בעל הרישיון 
בשים לב להוצאות בפועל, לצפי הוצאות עתידיות ולממצאי דו"ח יועץ ארגוני של החברה  הוחלט להכיר בסכום של 
5 19 מש"ח בשנים 2013-2016 ובסכום של  4 18 מש"ח בשנים לאחר מכן  סכום זה כולל הכרה בסכום של 5 1 מש"ח בגין 
שיפור תנאי קבלן בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה והניקיון בגפים ציבוריים, 

תשע"ג -  2013 
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12 1 עלויות בגין הרחבת התוואי של הקו המזרחי: הכרה בתוספת  השקעה של 35 מיליון שקלים חדשים בגין הרחבת התוואי 
של הקו המזרחי 

13 1 עלויות בגין פיצוי בעלי האג"ח:  הוחלט להכיר בפיצוי חד פעמי למחזיקי האג"ח בסך של 650 אלף שקלים חדשים 
כתוצאה משינויים שבעל הרישיון נדרש לבצע בשטר האג"ח 

ייעוד הכנסות עודפות לביצוע השקעות עתידיות   2

על החברה לייעד סך של 6 81 מיליון שקלים חדשים לטובת השקעות עתידיות במערכת ההולכה  על מנת להבטיח כי סכום   
זה ישמש אך ורק לצורך השקעות עתידיות, בעל רישיון ההולכה יציג בדוחותיו הכספיים את הסכום האמור בקרן נפרדת 

בשם:"קרן להשקעות עתידיות" )אשר תוצג כמזומנים מיועדים(  

פרסום   3

בעל הרישיון יפרסם את תעריף ההולכה אשר אושר על ידי המועצה כאמור בסעיף 1 באתר האינטרנט שלו וכן ישלח הודעה   
לכל הצרכנים הרוכשים ממנו שירותים ולכל מי שבא עימו במגע על מנת לרכוש ממנו שירותים 

              בברכה,

אלכסנדר וורשבסקי         

            מנהל )מינוי זמני( רשות הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 4
מאז החלטת המועצה האחרונה )החלטה מס' 3/2011( בנושא עדכון תעריף ההולכה, חלו תמורות רבות במשק הגז הטבעי 
בכלל ובקרב בעל רישיון ההולכה בפרט  תמורות אלו יש בידיהן להעלות או להוריד את תעריף ההולכה  רשות הגז הטבעי בחנה 
את השפעת השינויים ועדכנה את מודל בעל הרישיון כפי שיפורט להלן ואולם כאמור, במאזן הסופי השפעות אלו מתקזזות ואין 

בידיהן לשנות את התעריף  

תמורות שחלו במשק הגז הטבעי מאז אישור תעריף ההולכה בדצמבר 2011   1

פעילות בעל רישיון ההולכה: במהלך התקופה שחלפה מאז אישור התעריף הקודם בעל הרישיון להקמה והפעלה של    1 1
מערכת הולכת גז טבעי - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון או בעל רישיון ההולכה( השלים 
 PRMS כמו כן, בעל רישיון ההולכה השלים במהלך שנת 2013 את הקמתם של שלושה  )Bouy( את הקמת המקשר הימי

לחלוקה באשל הנשיא, דימונה וברמת חובב ומקדם את הקמתם של מתקני PRMS נוספים באזורי החלוקה השונים 

תמורות בצד ההיצע: בתאריך 2013 3 31 מאגר תמר החל להזרים גז טבעי למערכת ההולכה  כמו כן, ישנו צפי לחיבור    1 2
מאגרים נוספים בשנים הקרובות, דבר אשר יביא להגדלה משמעותית בהיצע הגז הטבעי בשוק הישראלי  מקור נוסף של 

גז טבעי הינו כאמור, מייבוא גז טבעי נוזלי דרך המקשר הימי  

החשמל  חברת  ידי  על  הן  טבעי,  מגז  המיוצר  החשמל  באחוז  משמעותי  גידול  להמשך  צפי  יש  הביקוש:  בצד  תמורות    1 3
להתחבר  צפויים  ועוד  התחברו  בנוסף,  הזו   בעת  כוח  תחנות  מקימים  אשר  פרטיים  חשמל  יצרני  ידי  על  והן  לישראל 

צרכנים גדולים למערכת ההולכה וצרכנים קטנים יותר לרשת החלוקה 

הסיבות לבחינת עדכון תעריף ההולכה   2

הטבעי:  הגז  לצרכני  ראויה  אספקה  אמינות  תאפשר  אשר  במערכת  ויתירות  ההולכה  למערכת  נוספים  צרכנים  חיבור    2 1
לצורך כך, בעל רישיון ההולכה נדרש לגייס כספים למימון עלויות הרחבת מערכת ההולכה בהתאם למפורט בסעיף 1 2 

להחלטה;

בשל  גדלה  טבעי  לגז  הביקושים  תחזית   13 12 2011 מיום   3/2011 מס'  המועצה  החלטת  מאז  הביקושים:  היקף  עדכון    2 2
הצטרפותם של צרכנים נוספים למערכת וצפי לגידול בהיקף הביקושים;

3 2   עמידה ביחסי כיסוי: בעל הרישיון נדרש לעמוד ביחסי כיסוי ובכריות ביטחון בהתאם לקביעת הגופים המממנים; 

שונות: נדרשו התאמות רבות במודל תעריף ההולכה כפי שיפורט בהמשך    2 4

היקף ההשקעות: סה"כ ההשקעה המוכרת: כ־9 4 מיליארד ש"ח  כדלקמן:   2 5

השקעות מוכרות לעדכון התעריף
עדכון בהחלטה - עלות במיליוני 

שקלים חדשים

 השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה

1 974הקמת מקטע ימי

0 530מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

4 487מקטע יבשתי - צפון
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השקעות מוכרות לעדכון התעריף
עדכון בהחלטה - עלות במיליוני 

שקלים חדשים

 השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה

9 463מקטע יבשתי - דרום

1 378מקטע יבשתי - מרכז

8 251עלויות מחזור חיים

4 219קו לירושלים

0 203השקעה בחיבור צרכנים

6 82קו נשר - נתב"ג

0 45תוספת בגין מחזור חיים

0 22תכנון מפורט והיתרים 

4 19עלויות עובדי הקמה 

SCADA 1 19מערכת

3,695.8סה"כ השקעות שהוכרו עד לעדכון זה

 השקעות עתידיות ועדכונים 

1 652קו מזרחי נתב"ג - חגית

3 158הכפלת קו אשדוד שורק

1 66קו בית כפר ברוך - בית גבריאל

6 77קו אשדוד - פלמחים

0 68קו דוברת - בית קשת

6 56קו בית קשת - ציפורית

0 48הכרה בעלויות PRMS לחלוקה

Dumping Rock2 37הכרה בעלויות ה־

0 46תוספת עלות בגין צרכנים מרוחקים

תוספת עלות בגין סגירת מו"מ מול חח"י 
4 44בעניין הקו הימי

8 1תוספת בגין תכנון הקו לאשלים

-4 19ניכוי עלויות עובדי הקמה

בהתאם  הימי  המקשר  עלות  הפחתת 
-3 37לעלויות בפועל

0 1סיווג הוצאות תפעול להוצאות הקמה

0 35הרחבת תוואי הקו המזרחי

7 0פיצוי בעלי אג"ח בגין תיקון שטר אג"ח

0 1,236סה"כ השקעות עתידיות מוכרות ועדכונים

5 8הפרשי שער 

4,923.3סה"כ בגין השקעות 

02/11/2112:42



983 ילקוט הפרסומים 9962, כ"ז בחשוון התשפ"ב, 2021 11 2 

הערות בעניין השקעות בעל רישיון ההולכה:   2 6

חלק  ומהווה   2013 ינואר   24 בתאריך  לפעול  החל  הימי  המקשר  נוזלי:  טבעי  לגז  הימי  המקשר  בגין  1 2 2  השקעה 
מיובא   טבעי  בגז  המערכת  לתגבור  דרך  בהיותו  והן  האספקה  אמינות  מבחינת  הן  ההולכה  ממערכת  אינטגראלי 
בהחלטת המועצה מס' 3/2011 מיום 2011 12 13 הוכרו כ־530 מיליון שקלים חדשים לפרויקט הקמת המקשר הימי  
בפועל, העלויות בגין הקמת המצוף הימי הינן נמוכות בכ־3 37 מיליון שקלים חדשים  לכן, הוחלט לקזז סכום זה 

מההשקעה המוכרת במודל התעריף  

בעלי  שישלמו  החיבור  תעריף  ו־3/09   5/08 מספר  מועצה  להחלטת  בהתאם  לחלוקה:   PRMS בעלויות  2 2 2  הכרה 
רישיונות חלוקה לנתג"ז בגין מתקן PRMS בודד יעמוד על סך של כ־4 2 מיליון דולר )כ־9 מיליון שקלים חדשים(  
בפועל, העלויות בגין מתקני PRMS גבוהות יותר  הוחלט להכיר בעלות של כ־15 מיליון שקלים חדשים  עלות זו 
נקבעה בהתאם לעבודה שבוצעה על ידי רשות הגז הטבעי לצורך בחינת  העלות הנורמטיבית למתקן PRMS  וכן 
מהערכת רשות הגז הטבעי בנוגע עלות רכש מתקן ה–PRMS עצמו  המועצה לענייני משק הגז הטבעי החליטה 
להכיר בסך כ־48 מיליון שקלים חדשים בגין השתתפות בעלות של PRMS 8 הנמצאים בשלבים שונים של הקמה 
בגודל של עד 40,000  מ"ק שעה  אשר כבר הוזמנו על ידי נתג"ז והינם ייעודיים לבעלי רישיון חלוקה  יש לציין 
כי נושא זה עדיין נמצא בבדיקה של רשות הגז הטבעי וכי יבוצעו עדכונים בעתיד במידה ויידרש  הקמת מתקני 
מהותית  בצורה  שיגדילו  רבים  צרכנים  של  חיבורם  מאפשרת  החלוקה  רשת  לטובת  גדול  קיבולת  בהיקף   PRMS
את צריכת הגז הטבעי, תוך מניעת הצורך בהקמת קווי הולכה ארוכים ויקרים - דבר אשר מביא  לחיסכון לכלל 

הצרכנים 

3 2 2  הכרה בעלויות נוספות בגין הקו הימי: בהתאם להחלטת המועצה מיום 2006 3 16 העלות המוכרת בגין המקטע 
הימי במודל התעריף הינה בסך כ־250 מיליון דולר  בפועל התווספו עלויות בגין תחזוקה, ביטחון וסוגיות הנדסיות 
שעלו תוך כדי הקמת הקו  המועצה החליטה להכיר בסכום של 37 מיליון שקלים חדשים לצורך סגירת המו"מ בין 

הצדדים המעורבים 

4 2 2  הכרה בעלויות ה־Rock Dumping: בשנת 2006 ביצעה נתג"ז סקר ימי לבחינת מצב הצינור הימי  מהסקר עלה 
כי יש לשפר את מיגון הצינור באזורים שונים לאורך הקו הימי  לצורך כך נבחרה שיטת ה־Rock Dumping   בחודש 
נובמבר 2011 חתמה החברה על הסכם לביצוע העבודה  בחודש ספטמבר 2012 הושלם ביצוע מיגון הצינור ועלות 
הפרויקט הסתכמה בכ־9 76 מיליון שקלים חדשים  מתוך זה כ־7 39 מיליון שקלים חדשים ממומנים על ידי חח"י 
)אשר הקימה את הקו הימי( והיתר  )כ־2 37 מיליון שקלים חדשים( הינו במימון נתג"ז  המועצה החליטה להכיר 

בעלות זו בשל היותה הכרחית לתקינות ובטיחות מערכת ההולכה 

5 2 2  עלות קווים לחיבור צרכנים: המועצה הכירה בתוספת עלות בסך כ־46 מיליון שקלים חדשים בגין חיבור צרכנים 
עתידיים למערכת ההולכה  בהשוואה לשימוע מיום 2013 5 1 מדובר על תוספת של כ־9 מש"ח  עבור הכללת אזור 
אשלים לרשימת צרכנים מרוחקים בנגב על פי החלטת מועצה 13 3  סה"כ ההוצאה המוכרת במודל תעריף ההולכה 
לעניין חיבור צרכנים הינה בסך כ־249 מיליון שקלים חדשים, סכום זה כולל הכרה בסך כ־61 מיליון שקלים חדשים 

בגין צרכנים מרוחקים באזור החלוקה נגב 

יורחב  המזרחי  הקו  לבניה,  הארצית  הוועדה  לדרישת  בהתאם  המזרחי:  הקו  של  התוואי  הרחבת  בגין  6 2 2  עלויות 
ויכלול בתחום רצועת הגז הטבעי קווי תשתית נוספים  הרחבה זו של התוואי צפויה להביא לתביעות פיצויים של 
בעלי קרקעות  המשמעות הכספית של הדבר הוערכה בבדיקה שמאית בכ־70 מיליון שקלים חדשים  הוחלט בעדכון 
התעריף הזה, להכיר בתוספת השקעה של מחצית מהסכום )35 מיליון שקלים חדשים(   יבוצע מעקב אחר הוצאות 
אלו בכרטיסיה נפרדת בהנהלת החשבונות של בעל הרישיון באופן שההחלטה תיבחן בשנית בעתיד לאור דרישות 

פיצויים שהוגשו ושולמו בפועל 

7 2 2  הכרה בהוצאה של 650 אלף שקלים חדשים בגן פיצוי בעלי האג"ח: בעקבות פנייה של בעל הרישיון ובעקבות 
התובנות שנוצרו ברשות הגז הטבעי בעת בחינת עמידתה של החברה ביחסי כיסוי שאליהם התחייבה המועצה, 
כספים  גיוס  שבו  מצב  ייווצר  שלא  מנת  על  ואחרות(   ADSCR( כיסוי  ביחסי  העמידה  נוסחאות  של  תיקון  נדרש 
לפירעון  סיכון  של  למצב  החברה  את  יביא  עוקבת,  בשנה  השקעה  וביצוע  מסוימת  בשנה  משמעותיים  בהיקפים 
מוקדם )המודל לקביעת תעריף ההולכה שבו משתמשת המועצה מחשב את יחסי הכיסוי בצורה מתוקנת(  כמו כן, 
המודל לוקח בחשבון את ההפקדות הנדרשות לכריות הביטחון )לתפעול, לתשלום בגין הלוואות ואג"חים ולחידוש 
ציוד( עד לתום תקופת ההחזר ולכן נדרשה הארכת תקופת ההפקדות  כתוצאה מכך בוצעו השינויים הנ"ל בשטר 

האג"ח והמועצה החליטה להכיר בפיצוי חד פעמי למחזיקי האג"ח בסך של 650 אלף שקלים חדשים  

8 2 2  הכרה בעלויות תכנון: תכנון הקו לאשלים בוצע בפועל  המועצה החליטה להכיר בעלות זו 

התעריף,  מודל  הרצת  תוצאות  לפי  ה־2015 1 1:  מיום  החל  הרישיון  בעל  שייתן  שירותים  לגבי  העדכון  9 2 2  החלת 
תעריף ההולכה בשנים 2013-2014 הנו נמוך יותר מהתעריף שנקבע לתקופה זו בעדכון התעריף מיום 2011 12 13  
בעדכון התעריף הנוכחי המועצה החליטה שלא להפחית את תעריף ההולכה בשנים 2013-2014 וזאת על מנת להקל 
על גיוסי הון של בעל הרישיון בהמשך  יצוין כי כבר בסוף שנת 2012 עומד יחס ההון העצמי מול המאזן של בעל 
הרישיון על כ־5% 13 בלבד; וזאת עוד לפני הגיוס ההון לצורך הקמת הקווים שאושרו בהחלטה זו  על מנת להבטיח 
כי סכום בסך של 6 81 מש"ח ישמש את בעל רישיון ההולכה אך ורק לצורך השקעות עתידיות, בעל רישיון ההולכה 

יציג בדוחותיו הכספיים את הסכום האמור בקרן נפרדת בשם:"קרן להשקעות עתידיות" )כמזומנים מיועדים(  
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10 2 2  ניכוי עלויות עובדי הקמה: מבדיקה של רשות הגז הטבעי, סכום זה הוכר פעמיים במודל: פעם כהשקעה ופעם 
כעלות תפעולית  לכן, המועצה החליטה לבצע קיזוז מההשקעות  והסכום הוכר פעם אחת, כנדרש, כחלק מעלויות 

התפעול של בעל הרישיון 

היקף הביקושים   3

היקף הביקושים המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף הינו כ־2 2 מיליון מטר מעוקב לשעה וכ־1 13 מיליארד מטר מעוקב    3 1
)BCM( לשנה 

2 3   היקף הביקושים עלה לעומת היקף הביקושים המופיע בהחלטת המועצה מיום 2011 12 13, וזאת כאמור, בשל חיבור 
צרכנים חדשים למערכת ההולכה וצפי להתחברות צרכנים נוספים בעתיד כגון יצרני חשמל פרטיים, צרכנים בקוגנרציה 
לאחר  ההולכה  מערכת  של  לקיבולת  התואם  גודל  בסדר  הינו  שנקבע  המקסימאלי  הביקושים  היקף  חלוקה   וצרכני 

שתושלמנה ההשקעות העתידיות שהוכרו במערכת ההולכה  

מימון הפרויקט   4

כללי: פעילות בעל הרישיון ממומנת באמצעות אגרות חוב שהונפקו לגופים מוסדיים, תקבולים על חשבון הון מניות    4 1
לישראל  החשמל  חברת  שהעמידה  אשראי  בנקאי,  מתאגיד  אשראי  מניות,  כבעלת  ישראל  ממשלת  ידי  על  שהוזרמו 

עבורה וכן מהונה העצמי  להלן פירוט ההלוואות וגיוסי החוב של בעל הרישיון:

הלוואות OPIC  בסך של כ־937 מיליון שקלים חדשים והלוואה בנקאית בסך כ־50 מיליון ש"ח    4 2

3 4   גיוס חוב בסך של כ־1,200 מיליון שקלים חדשים מהנפקת אג"ח מסדרה א' ומסדרה ב'  

גיוס חוב נוסף באג"ח למשקיעים מוסדיים )סדרה ג'( בסך כ־900 מיליון שקלים חדשים     4 4

המערכת  את  ולפתח  להמשיך  מנת  על  נוספים  לגיוסים  נדרש  הרישיון  ובעל  קיימות  להשקעות  מתייחסים  הגיוסים    4 5
בהתאם למתואר בהחלטה זו 

עלויות בגין  תפעול ותחזוקה   5

רשות הגז הטבעי, בשיתוף עם משרד רו"ח חיצוני, ביצעה בחינה חשבונאית של הוצאות התפעול והתחזוקה של בעל    5 1
ותחזוקה  תפעול  הוצאות  בגין  המוכרת  בעלות  מש"ח  כ־10  של  ממוצעת  שנתית  הפחתה  נדרשת  כי  ומצאה  הרישיון 
במודל התעריף  כמו כן, עקב העיכוב בלו"ז לביצוע פרויקטים במערכת ההולכה בוצעה דחייה בשנתיים של הוצאות 

התפעול  

להלן ההוצאה בגין עלויות התפעול והתחזוקה  טרם ולאחר החלטה זו:   5 2

עדיין  אין  הוצאות  בגינו  נרשמו  שטרם  חדש  פרויקט  היותו  בשל  הימי:  המקשר  של  ותחזוקה  תפעול  עלויות  עדכון    5 3
למועצה מידע מלא אודות הצורך בתפעול ותחזוקה של המקשר הימי  הסכום הראשוני שהוכר במודל התעריף נגזר 
מההערכות שקדמו להקמת המקשר הימי  נכון להיום, המועצה סבורה כי ההוצאות בגין נושא זה תהיינה נמוכות יותר 
לאורך השנים  לכן, הוחלט להפחית את  הסכום המוכר בגין נושא זה במודל התעריף ב־10 מיליון שקלים חדשים לעומת 
הסכום שהוכר בהחלטת מועצה מס' 3/2011 מיום 2011 12 13  נושא זה ייבדק בצורה מקיפה לקראת עדכון מודל התעריף 

הבא ותבוצע התאמה במידה ויידרש 

הוצאות הנהלה וכלליות:   6

הוצאות  לצפי  בפועל,  להוצאות  לב  בשים  הרישיון  בעל  של  וכלליות  הנהלה  הוצאות  את  בחנה  הטבעי  הגז  רשות     6 1
עתידיות ולממצאי דו"ח יועץ ארגוני של החברה  הוחלט להכיר בתוספת של כ־4 מש"ח בשנים 2014-2016 בהן צפויה 
הרחבת פעילות משמעותית בחברה כתוצאה מהרחבת מערכת ההולכה וכן בתוספת של כ־3 מש"ח החל משנת 2017 

שנה בה צפויה להצטמצם פעילות החברה כתוצאה מסיום מרבית עבודות ההקמה 

2 6   עלויות בגין שיפור תנאי עובדי קבלן: ביום 2013 9 1 נכנס לתוקף הצו מכוח חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירותים 
בתחומי השמירה והניקיון בגפים ציבוריים, תשע"ג -  2013 והחל מתאריך 2013 11 1 על בעל רישיון ההולכה להחילו על 
כל עובדי הקבלן המועסקים בשירותה בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון  לפיכך הוחלט להכיר בסכום של 5 1 מש"ח 

שנתי לעניין זה 
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שריון סכומים עודפים לביצוע השקעות עתידיות   7

יחול  זו  בהחלטה  כמפורט  התעריף  שעדכון  מכך  הנובעות  הרישיון  לבעל  עודפות  הכנסות  שיהיו  ככל  בהחלטה,  כאמור 
לגבי שירותים שייתן בעל הרישיון החל מיום ה־2015 1 1 הן ישמרו, בקרן המיועדת להשקעות עתידיות ובעל הרישיון 
יבצע רישום נפרד לקרן זו בביאור נפרד לדו"חות הכספיים  בעל הרישיון ישתמש בכספים אלו אך ורק לצורך השקעות 

עתידיות  

נספח 5 
י"ב באלול התשע"ד          

7 בספטמבר 2014          

החלטת מועצה מס' 2/14 שנתקבלה בישיבותיה מיום 18 באוגוסט 2014

ומיום 20 באוגוסט 2014

מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה 

הארצית שנתקבלה בהתאם לסמכות לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב-2002 )להלן - החוק(:

)להלן - ייצוא( יחולו  על העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית    1
ההוראות הבאות:

עלות הקמת מקטע מערכת ההולכה או הקמת קו הולכה נוסף בצמוד למקטע קיים )להלן - מקטע מוכפל או הכפלת    1 1
ניהול  דמי  של  ובתוספת  באלה  וכיוצא  בגבול  מגופים  תחנת  הגבול,  עד  צנרת  מדידה,  הפיצול,  מתקני  לרבות  מקטע( 
להקמה בשיעור של % 2 של מקטע המיועד לייצוא בלבד )להלן - המקטע המיועד לייצוא( תושת במלואה על הגורם 
המוכר או המשווק את הגז הטבעי אל מדינות שכנות או לרשות הפלשתינית )להלן - היצואן( כמפורט להלן ולא על 

צרכני  ייצוא )להלן - צרכנים ישראלים(:

1 1 1  במקרה שבעל רישיון ההולכה והיצואן הגיעו להסכמה לגבי עלות המקטע המיועד לייצוא יציגו למנהל רשות 
הגז הטבעי את העלות המוסכמת בצירוף חוות דעת כלכלית מפורטת שבה יוצגו כל העלויות השונות של המקטע 

המיועד לייצוא  מנהל רשות הגז הטבעי יהיה רשאי שלא לקבל את העלות המוסכמת ולקבוע עלות אחרת 

הדבר  יובא  לייצוא  המיועד  המקטע  עלות  לגבי  להסכמה  הגיעו  לא  והיצואן  ההולכה  רישיון  שבעל  2 1 1  בקמרה 
להכרעת מנהל רשות הגז הטבעי והוא יקבע את העלות 

המיועד  למקטע  בעתיד  נוסף  צרכן  ויצטרף  בתוקף  ההולכה  רישיון  לבעל  היצואן  בין  ההולכה  הסכם  עוד  3 1 1  כל 
המיועד  המקטע  הקמת  עלות  מכלל  הנוסף  לצרכן  המשויכת  העלות  מהי  הטבעי  הגז  רשות  מנהל  יקבע  לייצוא, 
לייצוא   המיועד  במקטע  להעביר  שניתן  הקיבולת  מכלל  הנוסף  הצרכן  של  הקיבולת  ליחס  בהתאם  וזאת  לייצוא, 
במקרה והצרכן הנוסף הוא ישראלי, יזכה בעל רישיון ההולכה את היצואן באותו הסכום  במקרה והצרכן החדש 

הוא ייצואן, היצואן החדש ישלם את הסכום לייצואן הקודם 

ישראלים,  צרכנים  גם  לשרת  עתיד  לייצוא  המוביל למקטע המיועד  ההולכה  במערכת  מסוים  שמקטע  4 1 1  במקרה 
הטבעי  הגז  ייצוא  אלמלא  הוקם   שבו  במועד  מוכפל  היה  לא  לייצוא  המיועד  למקטע  המוביל  המקטע  אולם 
באמצעות מערכת ההולכה, ישלם היצואן בנוסף לעלות הקמת המקטע המיועד לייצוא כמפורט בסעיפים קטנים 
עבור  העלות  חלוקת  את  תקבע  המועצה  לייצוא   המיועד  המקטע  הכפלת  לגבי  היחסי  החלק  את  ו־2 1 1   1 1 1
המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה, בהתבסס, בין היתר, על היחס שבין 
הקיבולת המיועדת לייצוא לזו המיועדת באופן ישיר ומוכח לצרכנים ישראלים שלא היה ניתן לחברם למערכת 
ההולכה אלמלא הכפלת המקטע המיועד לייצוא  המועצה תיקבע את האמור רק לאחר שתינתן  הזדמנות לגופים 

הרלוונטיים להשמיע את עמדתם 

5 1 1  במקרה ולדעת המנהל קיימת קיבלת מספקת במערכת ההולכה בעת חתימת ההסכם בין בעל רישיון ההולכה 
לבין היצואן ואולם יש סבירות כי במהלך השנים שלאחר מועד תחילת הזרמת הגז הטבעי לראשונה עבור היצואן 
המיועד  למקטע  המוביל  במקטע  הישראלים  ההולכה  מערכת  לצרכני  בקיבולת  מחסור  יהיה  התקופה(,   - )להלן 
לייצוא, יבחר היצואן במועד החתימה על הסכם ההולכה איזו חלופה מהחלופות הבאות תחול עליו בנוסף לעלות 
הקמת המקטע כמפורט בסעיפים 1 1 1 עד 2 1 1; עאת ההודעה בנוגע לבחירה בין חלופה א' לחלופה ב' יעביר היצואן 

לידיעת המנהל והיא תהיה חלק בלתי נפרד מההסכם בין בעל רישיון ההולכה ליצואן:

1 5 1 1  חלופה א': לשלם לבעל רישיון ההולכה 50% מתקציב הכפלתו העתידית של המקטע הרלוונטי של מערכת 
ההולכה, ב־4 תשלומים חצי שנתיים ללא ריבית; למען הסר ספק יובהר כי סכום זה לא יוחזר ליצואן גם אם לא 

יוכפל המקטע במהלך התקופה 

2 5 1 1  חלופה ב': לא לשלם כאמור בסעיף קטן 1 5 1 1, אולם במקרה ובמהלך התקופה יעודכן נספח א' לרישיון 
להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ כך שתופיע בו הכפלת המקטע 

כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן 4 1 1 
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המקטע המוביל  תחילת  את  מחשבים  ההולכה  במערכת  מהיכן  מקרה  כל  לגבי  יקבע  הטבעי  הגז  רשות  6 1 1  מנהל 
היוצא  לייצוא  המיועד  מקטע  לגבי  כאשר  ההולכה;  בהסכם  במפורש  תצוין  זו  ונקודה  לייצוא  המיועד  למקטע 
מהמקטע הצפוני )כמשמעתו בנספח א' לרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה לחברת נתיבי הגז הטבעי 

לישראל בע"מ(, תחילת המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא תהיה תחנת תל קשיש 

למען הסר ספק יובהר כי למרות שהעלות מושתת )במלואה או בחלקה( על היצואן, המקטע לא יהיה בבעלות היצואן    1 2
ולא תהיה לו שום זיקה מכל סוג שהיא במקטע והמקטע יהיה חלק ממערכת ההולכה 

היצואן יהיה חייב לחתום עם בעל רישיון ההולכה על הסכם הולכה שיאושר מראש ובכתב על ידי מנהל רשות הגז    1 3
על  החל  הרגיל  ההולכה  תעריף  שיהיה  ההולכה  תעריף  את  ההולכה  רישיון  לבעל  שישלם  זה  הוא  היצואן  הטבעי  

הצרכנים הישראלים כפי שיהיה מעת לעת בהתאם להחלטות המועצה 

למען הסר ספק יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי -   2

לגרוע מסמכות שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בהתאם לסעיף 35 לחוק;   2 1

לגרוע מהצורך לעדכון נספח א' לרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ    2 2
)להלן - נתג"ז( לגבי הקמת מקטעים ברשת ההולכה 

החלטה זו לא תחול על הסכמי הולכה לייצוא דרך מערכת ההולכה הארצית שיחתמו עם חברת נתג"ז עד ליום 2014 11 2    3

                       בברכה,

אלכסנדר וורשבסקי         

            מנהל )מינוי זמני( רשות הגז הטבעי

                      יושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 5  
ייצוא גז טבעי מישראל באמצעות מערכת ההולכה הארצית הנה מציאות שמתגבשת בשנה האחרונה  יש חוזים שנחתמו זה    1

מכבר וישנה היתכנות לקיומם של מספר חיבורים למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית בשנים הקרובות 

את  הניתן  ככל  להפחית  במגמה  לייצוא,  המיועדים  ההולכה  מערכת  מקטעי  מימון  את  להסדיר  באה  הנוכחית  ההחלטה    2
הסיכון של העמסת עלויות המתקנים המיועדים לייצוא על הצרכן הישראלי 

על מנת להפחית את הסיכונים של בעל רישיון ההולכה עלותו של קו ייעודי לייצוא, תמומן במלואה על ידי היצואן בתוספת    3
 PRMS של דמי ניהול בשיעור של 2% בדומה לדמי הניהול המושלמים על ידי צרכן מערכת ההולכה עבור הקמת מתקן

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם הקמה או הכפלה של קו מסוים נובעת מהצורך לאפשר הזרמת הגז הטבעי לייצוא, ואולם    4
גם צרכנים ישראלים ייהנו בעתיד מהקו  לכן המועצה רואה לנכון להתערב במצב שכזה ולקבוע מה הוא חלקו היחסי של 

הייצוא ושל הצריכה המקומית בתוך הקיבולת של המקטע המוקם 

מערכת ההולכה הארצית מתפרשת על מקטעים שונים, כך שלא תמיד ניתן לייחס באופן מוחלט את הצרכן למקטע מסוים    5
ולכמת את השפעתו על קיום הצורך בהגדלת הקיבולת במקטע אחר במערכת ההולכה  יחד עם זאת, יש מקטעים אשר ברור 
שלא  הכוונה  לבין  ליצואן  הנדרשת  בוודאות  הצורך  בין  לאזן  מנת  על  לייצוא   הגז  מהזרמת  ישיר  באופן  מושפעים  הם  כי 
להעמיס את עלויות הייצוא על הצרכנים הישראלים, קיימת חשיבות לקביעת נקודת ההתחלה של מקטע המוביל למקטע 

המיועד לייצוא כבר בעת החתימה על הסכם ההולכה 

נספח 6  
כ"ט בסיוון התשע"ו          

5 ביולי 2016                                   

הנדון: החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 1/16 מיום 4 ביולי 2016 - הארכת תוקף החלטות 
מועצה מס' 5/08  ומס' 3/09 בנושא תעריפי חיבור )מתקני PRMS( לרשת חלוקה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי, 
התשס"ב-2002:

להאריך את תוקפן של החלטות המועצה מס' 3/09 מיום 2009 9 29 ומס' 5/08 מיום 2008 3 12 )כפי שתוקנה בהחלטה מס' 3/09( 
בנושא תעריפי חיבור )מתקני PRMS( לרשת חלוקה, כך שתהיינה בתוקף לגבי מתקני PRMS שיוזמנו על ידי בעל רישיון חלוקה 

עד ליום 2020 2 10 

                        בברכה,

אלכסנדר וורשבסקי         

            מנהל רשות הגז הטבעי )יושב ראש המועצה(
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דברי הסבר - נספח 6
תעריפי החיבור כאמור בהחלטות המועצה מס' 5/08 ו3/09 נלקחו בחשבון על ידי המציעים במכרזי החלוקה לצורך הגשת    1

התכניות העסקיות אשר נבחנו על ידי ועדת המכרזים 

החלטות המועצה האמורות הוארכו בהחלטת מועצה מס' 2/13    2

בשל העובדה שעדיין קיימת היתכנות לכך שיוזמנו בעתיד מתקני PRMS נוספים על ידי בעלי רישיונות החלוקה החליטה    3
המועצה על הארכת תוקף ההחלטות האמורות ב־5 שנים נוספות  

נספח 7 
ט' באלול התשע"ו          

12 בספטמבר 2016                                   

החלטת מועצה מס 2/16 בנושא סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן 
PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה 

PRMS עבור מתקן
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק( בנושא סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור 
מתקן PRMS  במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן 

:PRMS

פרק א' - סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות
לעניין פרק זה -   1

"בעל רישיון חלוקה" - בעל רישיון חלוקה שמתקיימים לגביו כל התנאים האלה:

הוא מתחבר למתחם מתקני PRMS אשר אינו משרת מתקן PRMS של בעל רישיון חלוקה אחר; א  

אינה  החלוקה  רישיון  בעל  את  לשרת  שמיועד   -PRMSה מתקני  מתחם  בתוך  הספציפי   PRMSה־ מתקן  קיבולת  ב  
עולה על 40,000 מ"ק שעה;

"מתחם מתקני PRMS" - מתחם PRMS אשר נועד לשרת יותר מצרכן אחד;

"צרכן הולכה" - צרכן המקבל שירותי הולכה מבעל רישיון ההולכה  באמצעות מתחם מתקני PRMS המשרת או שישרת 
בעל רישיון חלוקה 

העלויות המשותפות כמשמעותן בסעיף 14)2( בהחלטת המועצה מיום 2006 6 25 בעניין "התקנת מונים לצרכני מערכת הולכת    2
הגז הטבעי - אמות מידה, כללים והוראות לעניין חיבורי צרכנים" ייוחסו לגבי מתקן ה־PRMS הספציפי בתוך מתחם מתקני 
ה־PRMS שמיועד לשרת את בעל רישיון החלוקה, כמפורט בסעיף 3 של החלטה זו ולא באופן יחסי לקיבולת המוזמנת במתקן 

ה־PRMS כמפורט בסעיף 14)2( בהחלטת המועצה מיום 2006 6 25 

התשלום  סך  מתוך  ההולכה  לצרכני  להעביר  ההולכה  רישיון  בעל  שעל  המשותפות  העלויות  בגין  המצטבר  התשלום  סך    3
ו3/09   5/08 המועצה  להחלטות  בהתאם  חיבור  כדמי  ההולכה  רישיון  לבעל  לשלם  החלוקה  רישיון  בעל  על  אשר  המצטבר 

יחושב בהתאם למפורט להלן:

כאשר:

P - סך התשלום המצטבר בגין העלויות המשותפות שעל בעל רישיון ההולכה להעביר לצרכני ההולכה   

 PRMS–במתחם מתקני ה PRMSסך הקיבולת השעתית המצרפית במ"ק שיכולים לספק כלל מתקני ה־ - Q  

S - העלויות המשותפות ההיסטוריות ששילמו צרכני ההולכה כפי שדיווח בעל רישיון ההולכה למנהל רשות הגז הטבעי,   
בניכוי פחת בקו ישר 

q - סך הקיבולת השעתית המיוחסת במ"ק למתקן ה־PRMS המיועד לבעל רישיון החלוקה שבמתחם מתקני PRMS אשר   
העדכון  למנגנון  בהתאם  וזאת  שנים,   3 כל  בינואר  ב־1  מכן  ולאחר   2017 בינואר  ב־1  ההולכה  רישיון  בעל  ידי  על  תיקבע 

המפורט להלן:

10,000 מ"ק שעה - ככל והקיבולת השעתית בפועל בלפחות שעה אחת ביממה במשך כל אחת מהיממות של שלושת   ·
החודשים העוקבים שקדמו למועד חישוב הקיבולת השעתית לא עלתה על 15,000 מ"ק 

 
𝑞𝑞
𝑄𝑄 ∗ 𝑆𝑆 = P 
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20,000 מ"ק שעה - ככל והקיבולת השעתית בפועל בלפחות שעה אחת ביממה במשך כל אחת מהיממות של שלושת   ·
החודשים העוקבים שקדמו למועד חישוב הקיבולת השעתית עלתה על 15,000 מ"ק אך לא עלתה על 25,000 מ"ק  

30,000 מ"ק שעה - ככל והקיבולת השעתית בפועל בלפחות שעה אחת ביממה במשך כל אחת מהיממות של שלושת   ·
החודשים העוקבים שקדמו למועד חישוב הקיבולת השעתית עלתה על 25,000 מ"ק אך לא עלתה על 35,000 מ"ק 

40,000 מ"ק שעה - ככל והקיבולת השעתית בפועל בלפחות שעה אחת ביממה במשך כל אחת מהיממות של שלושת   ·
החודשים העוקבים שקדמו למועד חישוב הקיבולת השעתית עלתה על 35,000 מ"ק 

הערך של q שיקבע בהתאם למנגנון העדכון יהווה את ערך הרצפה ואין ביכולתו של מנגנון העדכון לקבוע ערך הנמוך   ·
מערך זה בעתיד 

רישיון  בעל  יעביר   3 בסעיף  המפורט  העדכון  למנגנון  בהתאם   q של  הערך  מעליית  כתוצאה   p של  הערך  גדל  ובו  במקרה    4
ההולכה לצרכני ההולכה את הסכום בשל העלייה בערך של p  הסכום האמור יועבר לצרכני ההולכה בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון יהיה ביום הראשון של החודש השני מיום 

  p השינוי בערך של

הוראות פרק זה לא יחולו על מתחם מתקני הPRMS בנשר ומתחם מתקני ה–PRMS בקריית גת     5

 PRMS פרק ב' - שינוי אבני הדרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן 
הוראות פרק זה יחולו על אחד מאלה:   6

1 6   מתקני PRMS שנחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון ההולכה לבעל רישיון החלוקה עד ליום  2016 7 15

2 6  מתקני PRMS שיחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון ההולכה לבעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום 2016 7 16 עד ליום 
 PRMS 2017 12 31 ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב את החלת פרק זה לגבי אותו מתקן

7   יובהר כי לעניין מתקני PRMS שלא נכללים בסעיף 6, אבני הדרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה 
עבור מתקן PRMS יהיו כפי שנקבע בטבלה 2 שבסעיף 9 להחלטת המועצה בישיבתה מיום 2006 6 25 בעניין "התקנת מונים 

לצרכני מערכת הולכת הגז הטבעי - אמות מידה, כללים והוראות לעניין חיבורי צרכנים" )להלן - ההחלטה הקודמת( 

8   לעניין מתקני ה–PRMS המשרתים את בעלי רישיונות החלוקה והקיבולת שלהם היא עד 40,000 מ"ק שעה, במקום טבלה 2 
שבסעיף 9 החלטה הקודמת תבוא הטבלה להלן והוראות סעיפים10 ו11 להחלטה זו:

מס' אבן 
הדרך

תנאי לתשלום 
סך התשלוםאופן התשלוםעבור אבן הדרך

הסכם 1 על  חתימה 
הולכה/כתב שיפוי 

10% מתקציב דמי החיבור מיידי

התחלת הזרמת הגז 2
הטבעי בפועל 

10% מתקציב דמי החיבור מיידי

זרם גז טבעי 3
עבור בעל רישיון 

החלוקה במתקן 
ה־PRMS בהיקף 

של לפחות 20 
מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 
חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים 
ורצופים במשך שנה אשר ישולמו בכל שלושה 

חודשים  התשלום הראשון יהיה ביום הראשון של 
החודש השני שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן ה־
PRMS בהיקף של לפחות 20 מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 חודשים רצופים 

40% מתקציב דמי החיבור 

טבעי 4 גז  זרם 
רישיון  בעל  עבור 
במתקן  החלוקה 
בהיקף   PRMSה־
 25 לפחות  של 
מיליון מ"ק גז טבעי 
 12 של  בתקופה 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים 
ורצופים במשך שנה אשר ישולמו בכל שלושה 

חודשים  התשלום הראשון יהיה במועד המאוחר 
מבין המועדים הבאים:

א  ביום הראשון של החודש השני שלאחר 12 
החודשים הרצופים שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 

רישיון החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף של לפחות 
25 מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים 

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה חודשים 
מהתשלום האחרון עבור אבן הדרך השלישית 

40% מתקציב דמי החיבור
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לעניין  מתקני ה–PRMS המשרתים את בעלי רישיונות החלוקה והקיבולת שלהם היא מעל 40,000 מ"ק שעה, במקום טבלה    9
2 שבסעיף 9 להחלטה הקודמת תבוא הטבלה להלן והוראות סעיפים 10 ו11 להחלטה זו:

מס' 
אבן 
סך התשלוםאופן התשלוםתנאי לתשלום עבור אבן הדרךהדרך

חתימה על הסכם הולכה/כתב 1
שיפוי 

10% מתקציב מיידי
דמי החיבור 

התחלת הזרמת הגז הטבעי 2
בפועל 

10% מתקציב מיידי
דמי החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 3
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 20 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים ורצופים במשך 
שנה אשר ישולמו בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 
יהיה ביום הראשון של החודש השני שלאחר 12 החודשים 

הרצופים שבהם זרם גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 
ה־PRMS בהיקף של לפחות 20 מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה 

של 12 חודשים רצופים 

20% מתקציב 
דמי החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 4
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 25 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים ורצופים במשך 
שנה אשר ישולמו בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:

א  ביום הראשון של החודש השני שלאחר 12 החודשים 
הרצופים שבהם זרם גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 

ה־PRMS בהיקף של לפחות 25 מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה 
של 12 חודשים רצופים 

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה חודשים מהתשלום 
האחרון עבור אבן הדרך השלישית 

20% מתקציב 
דמי החיבור

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 5
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 35 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים ורצופים במשך 
שנה אשר ישולמו בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים הבאים:

א  ביום הראשון של החודש השני שלאחר 12 החודשים 
הרצופים שבהם זרם גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 

ה־PRMS בהיקף של לפחות 35 מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה 
של 12 חודשים רצופים 

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה חודשים מהתשלום 
האחרון עבור אבן הדרך הרביעית 

40% מתקציב 
דמי החיבור

החל ממועד כניסת פרק זה לתוקף יבוצעו התשלומים בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בטבלאות שבסעיפים 8 ו־9, כאשר    10
סכומים ששילם בעל רישיון החלוקה ולפי החלטה זו היה עליו לשלמם בתקופה מאוחרת יותר, לא יוחזרו לו אך יזקפו לזכותו 

בעת המועד שהיה עליו לשלמם בהתאם לאמור בסעיפים 8 או 9 כך שלא יצטרך לשלמם בשנית  

 PRMS11   הסכום של כל תשלום ספציפי יחושב בהתייחס לחלקו היחסי מתקציב דמי החיבור ביחס לתעריף חיבור מתקני ה־
לרשת החלוקה כמפורט בעדכון האחרון שפרסמה רשות הגז הטבעי 

פרק ג' - כללי
 11  בעדכון התעריף תבחן המועצה הכרה בעלויות הנובעות לבעל רישיון ההולכה בשל החלטה זו  

                        בברכה,

אלכסנדר וורשבסקי         

                       מנהל רשות הגז הטבעי
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פרק א' - סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות
בהחלטות מועצת רשות הגז הטבעי 5/08 ו־3/09 המתייחסות לתעריפי חיבור מתקני PRMS  לרשת החלוקה, נקבעו תעריפי    1
רישיון  לבעל  לשלם  החלוקה  רישיון  בעל  שעל  החלוקה  לרשת  ההולכה  ממערכת  המעבר  בנקודות   )PRMS ׁ)מתקני  חיבור 

ההולכה  תוקף החלטות אלו הוארך בהחלטות המועצה לענייני משק הגז הטבעי 2/13 ו־1/16 

כפי שנקבע בהחלטות מועצה 5/08 ו–3/09 התשלום שמשלם בעל רישיון החלוקה לבעל רישיון ההולכה עבור חיבור לרשת    2
 PRMSההולכה מוגבל לתעריף מקסימאלי בהתאם לגובה ספיקת מתקן ה־

העלויות  חלוקת  לגבי  הסדרה  נדרשת  אשר  משותפים   PRMS מתקני  מתחמי   7 קיימים  זו  החלטה  פרסום  למועד  נכון    3
המשותפות 

כאשר מוקם מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS הסכום אותו משלם בעל רישיון החלוקה לבעל רישיון ההולכה יכלול מחד    4
את העלויות הייחודיות לבעל רישיון החלוקה ומאידך את חלקו בעלויות המשותפות שלא ניתן לייחס לכל אחד מהצרכנים 

בנפרד  הסכום  בגין העלויות המשותפות מועבר על ידי בעל רישיון ההולכה לצרכני ההולכה 

5   בסעיף 14 להחלטת המועצה מיום 2006 6 25 מוגדר מתקן  PRMS משותף ואופן חלוקת עלויות החיבור בין הצרכנים החולקים 
 PRMSאת המתקן  ומובהר כי עלויות משותפות ייוחסו בהתאם לחלק היחסי לקיבולת המוזמנת במתקן ה־

במקרים בהם בעל רישיון החלוקה מקים מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS משותף בו צרכני הולכה חוברו לפניו לגז טבעי,    6

נדרש לבצע היוון של העלויות המשותפות בגין מתקן שהוקם בעבר 

עם  הסכמים  לחתום  החלוקה  רישיונות  בעלי  את  להנחות  לנכון  ראתה  הטבעי  הגז  רשות  ארוך  לטווח  אסטרטגית  בראייה    7
בעל רישיון ההולכה על הקמת מתקני PRMS עם קיבולת של 40,000 מ"ק שעה, כך שהקיבולת של המתקן תיתן מענה לכלל 
הביקוש של  הצרכנים הצפויים להתחבר בעתיד לרשת החלוקה  לכן המועצה ראתה לנכון לקבוע את כללי החישוב כמתואר 

בסעיף 3 להחלטה 

למרות  וזאת,  שעה  מ"ק   40,000 של  בספיקה  הינם  החלוקה  רישיון  בעלי  ידי  על  שהוזמנו   PRMSה־ מתקני  מרבית  כן,  על    8
שהצריכה השעתית של צרכני החלוקה צפויה בעתיד הקרוב להיות נמוכה באופן משמעותי מהקיבולת השעתית של המתקן 

שהוזמן 

היות והספיקה השעתית בפועל של צרכני החלוקה במתקני החיבור נמוכה משמעותית מספיקת מתקני ה־PRMS שהוזמנו    9
על ידי בעלי רישיונות החלוקה, נדרשת התאמה על מנת לשקף בצורה נכונה את יחסי  הצריכה בין הצרכנים החולקים מתקן 

משותף ובהתאם את חלוקת העלויות המשותפות 

מהחלטה זו יוחרגו מתקני ה–PRMS בנשר ובקריית גת  מכיוון שבמתחמים הללו נבנה המיתקן לבעל רישיון החלוקה במקביל    10
המשותפות  העלויות  חלוקת  בסיס  על  התקבלה  המתקן  את  להקים  ההולכה  צרכן  של  וההחלטה  ההולכה  לצרכן  למיתקן 
בנספח התקציב להסכם בין בעל רישיון ההולכה לצרכן ההולכה, המועצה לא רואה לנכון להתערב רטרואקטיבית בהסכמים 

שנחתמו באופן זה   

נספח 8  
ח' בכסלו התשע"ז          

8 בדצמבר 2016          

החלטת מועצה מס' 3/16 מיום 17/11/2016

עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים בינוניים וגדולים באזור הנגב עקב שינויים בדין
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36)ב( 
 - )להלן  הנגב  באזור  חלוקה  רשת  של  ולהפעלה  להקמה  לרישיון   50 לסעיף  ובהתאם  התשס"ב-2002  הטבעי,  הגז  משק  לחוק 
הרישיון( אשר הוענק לחברת נגב גז טבעי בע"מ ביום 1 בנובמבר 2009 )להלן - מועד מתן הרישיון(, לאשר למנהל רשות הגז הטבעי 

לעדכן את תעריפי החלוקה באזור הנגב כמפורט להלן:

החל מתאריך 2017 2 1 יהיה תעריף החלוקה לכלל הצרכנים הגדולים והבינוניים באזור הנגב 0707 0 שקלים חדשים למ"ק    1
כשהוא מעודכן בהתאם לסל המדדים הקבוע בסעיף 3 2 לרישיון של בעל הרישיון לאזור החלוקה באזור הנגב ויחולו עליו 

הוראות עדכון התעריפים הקבועות בסעיף 49 לרישיון 

לסכום המופיע בסעיף 1, יתווסף מע"מ כדין    2

למען הסר ספק, החלטה זו גוברת על האמור בסעיף 2 בהחלטת מועצה מס' 3/12 שפורסמה ב־28 ביוני 2012     3

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות סעיף 50 לרישיון, במסגרת בדיקת התעריפים הבאה בהתאם לסעיף 50 לרישיון לקראת תום    4
עשר שנים ממועד מתן הרישיון, יהיה רשאי מנהל רשות הגז הטבעי, באישור המועצה, לעדכן את תעריפי החלוקה גם לגבי 
שינויים שהוכרו בהחלטה זו, במקרה ונוכח כי שינויים שהוכרו בהחלטה זו מובילים בפועל לתוצאות פיננסיות שונות באופן 

מהותי מההשפעה שהייתה צפויה 
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שינויים שנעשו סמוך לתום 5 השנים הראשונות מיום קבלת הרישיון )2014 11 1(, אף אם נעשו לפני מועד זה )2014 11 1( ולא    5
הוכרו בהחלטה זו, ייבחנו במסגרת בדיקת התעריפים הבאה בהתאם לסעיף 50, לקראת תום עשר שנים ממועד מתן הרישיון 

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 8
חברת נגב גז טבעי בע"מ הינה בעלת רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור הנגב )להלן - בעל רישיון,    1
החברה או חברת נגב גז טבעי( חברת נגב גז טבעי, נכון למועד זה, היא אחת משתי החברות )ביחד עם אזור המרכז( שקיבלו 
ראשונות רישיון לפי סעיף 3)א()2( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - חוק משק הגז הטבעי( והמתקדמת בפריסה 
והפעלה של רשת חלוקה בישראל, בה זורם גז טבעי לצרכנים  נכון להיום, חיברה חברת נגב גז טבעי מפעלים באזורי התעשייה 
באופקים, בנאות חובב, בירוחם, בבאר שבע, במישור רותם, בנתיבות ובדימונה  כמו כן, חתמה החברה על הסכמי חלוקה עם 

צרכנים באזורים אחרים ברחבי הנגב 

סעיף 50 לרישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה באזור הנגב )להלן - הרישיון(, אשר הוענק לחברת נגב גז טבעי בע"מ,    2
ביום 1 בנובמבר 2009, קובע כי אחת לחמש שנים ייבדקו התעריפים ואם נוכח מנהל רשות הגז הטבעי )להלן - המנהל( כי 
חלו שינויים בדין, כהגדרתו בסעיף 50 לרישיון, אזי יהיה המנהל רשאי באישור המועצה לענייני משק הגז הטבעי לעדכן את 

התעריפים או את חלקם בהתחשב בהשפעת השינוי בדין 

בהתאם לסעיף 50 לרישיון, הגישה ביום 13 11 18 חברת נגב גז טבעי, למנהל רשות הגז הטבעי, בקשה לעדכון תעריפי החלוקה    3
)להלן - הבקשה(  בבקשה פורטו השינויים, מאז הענקת הרישיון ועד מועד הגשת הבקשה, אשר גרמו לחברה לשאת בעלויות 

בלתי צפויות ושעבורם היא מבקשת להעלות את התעריף  

בשל היותה חלוצה בתחום הקמת והפעלת רשת החלוקה כאמור, החברה התמודדה עם חבלי הלידה של הקמת רשת חלוקת    4
גז טבעי בלחץ נמוך וכן עם תחום חדש לכל הגורמים העוסקים בכך, לרבות לרשות הגז הטבעי ומוסדות התכנון, וזאת במגוון 
שנבעו  בעלויות  לשאת  החברה  נאלצה  שכך,  כיוון  ותפעול   הקמה  תכנון,  בטיחות,  תחומי  כגון:  שונים  ובהיבטים  נושאים 
לבעל  נגרמו  מכך  וכתוצאה  במכרז,  ההתמודדות  בעת  בישראל  אומצו  או  נקבעו  שטרם  באלה  וכיוצא  הנחיות,  מהוראות, 

הרישיון הוצאות נוספות אשר הוכרו על ידי המנהל באישור המועצה במסגרת סעיף 50 לרישיון  

לעדכון  המבוקשים  השינויים  את  חלקי  באופן  לאשר  והמליצה  הבקשה  את  בחנה  הרשות(   - )להלן  הטבעי  הגז  רשות    5
התעריפים בהחלטה זו  בד בבד, בחנה הרשות שינויים נוספים המשפיעים על גובה התעריף אשר לא פורטו בבקשת בעל 

הרישיון  

ביום 14 7 22 פורסמה פניה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים    6
לכך  ובהתאם  התעריפים(,  עדכון  בעניין  עמדות  להבאת  פניה   - )להלן  בדין  שינויים  עקב  הנגב  באזור  וגדולים  בינוניים 
התקבלו במשרדי הרשות עמדות והצעות שונות  פרסום הפניה נעשה מתוך כוונה לקבל את עמדות הציבור לקראת עדכון 
לא  הנוכחית  בהחלטה  התעריפים  אולם,  לרישיון(   הראשונות  השנים  חמש  )בתום   2014 נובמבר  בחודש  החלוקה  תעריפי 
עודכנו על ידי המועצה, בשל תום כהונת חלק מחבריה שגרמה לכך שלא היה את הקוורום הנדרש לכינוסה  בשל תקופת 

הבחירות וכינון ממשלה חדשה, הסתיים הליך מינוי חברי מועצה חדשים רק לפני מספר חודשים 

החלטת  ההליך   נעצר  בה  מהנקודה  החלוקה  תעריפי  עדכון  הליך  את  משלימים  חדשים,  מועצה  חברי  מינוי  לאחר  עתה,    7
המנהל ואישור המועצה מסתמכים על בסיס הנסיבות, ההצעות והעמדות שעלו לפני ובעקבות הפניה להבאת עמדות בעניין 
עדכון התעריפים מיום 14 7 22, וזאת ללא התייחסות לנסיבות שהתרחשו לאחר תום חמש השנים הראשונות מיום קבלת 
הרישיון, שייתכן שהיו יכולות להשפיע על עדכון התעריף  כמו כן, ישנם שינויים שנעשו סמוך לתום 5 השנים הראשונות 
מיום קבלת הרישיון  כל אלה ייבחנו במסגרת בדיקת התעריפים הבאה בהתאם לסעיף 50, לקראת תום עשר שנים ממועד 

מתן הרישיון )להלן - בדיקת התעריפים הבאה( 

)גדולים  2012, קבעה את אופן המימון, תעריף החיבור של צרכנים מרוחקים  3/12, שפורסמה ביוני  החלטת המועצה מס'    8
ובינוניים( וכן את תעריף החלוקה של צרכנים גדולים ובינוניים )להלן - החלטת מועצה3/12(,כאשר בסעיף 2 של אותה החלטה 
נקבע תעריף חלוקה לצרכנים גדולים ובינוניים באזור הנגב שנכנס לתוקף החל מה־1 בנובמבר 2014  החלטה זו שימשה 
לבדה כהחלטה מחייבת עד היום  יודגש, כי החלטה 3/12 התייחסה לסוגיה ספציפית, ולא התייחסה לשלל השינויים בדין 
שנעשו עד למועד קביעתה, אשר תוצאותיהם נידונות בהחלטה הנוכחית  כיוון שתעריף החלוקה שנקבע בסעיף 2 להחלטה 
3/12 לקח בחשבון את השינויים בדין בגינם ניתנה אותה החלטה, הרי שההחלטה הנוכחית לוקחת בחשבון, בין היתר, גם 

שינויים אלה  למען הסר ספק צוין בהחלטה כי היא גוברת על החלטה 3/12 
כהגדרתם  והבינוניים  הגדולים  הצרכנים  קטגוריות  של  החלוקה  תעריפי  על  ורק  אך  יחול  זו  בהחלטה  בתעריפים  השינוי    9

ברישיון  אין מקום לשינוי יתר התעריפים בשל הסיבות הבאות:

לגבי צרכנים קטנים וקטנים מאד - נכון למועד זה אין צרכנים קטנים וקטנים מאד אשר התחברו לרשת החלוקה או חתמו  א  
על הסכם להתחברות לרשת החלוקה  בנוסף, נכון להיום, השפעתם של צרכנים אלו  על מודל התעריפים זניחה 

02/11/2112:42



ילקוט הפרסומים 9962, כ"ז בחשוון התשפ"ב, 2021 11 2  992

לגבי צרכנים גדולים מאוד - יש חשיבות לשמור על רמת תעריפים אחידה לקטגוריה זו, ככל הניתן, בכל אזורי הארץ   ב  
בשל אופיים המיוחד של צרכנים אלו, והיותם צרכני עוגן בעלי משמעות ניכרת לרשת החלוקה, קיים רצון לתמרץ אותם 
להתחבר לרשת החלוקה ולא למערכת ההולכה ובד בבד למנוע נדידת צרכנים אלו בין אזורי החלוקה בארץ רק בשל 

ההבדל בתעריפים 

לגבי תעריפי החיבור - אין מקום לשינויים מכיוון ששינוי תעריפי החלוקה חל, מטבע הדברים, על כלל הצרכנים, הן  ג  
הוותיקים והן החדשים, כאשר שינוי דמי החיבור חל רק על צרכנים חדשים  השתת העלות רק על צרכנים חדשים אינה 
בקרב  החלוקה  לרשת  להתחברות  כלכלית  כדאיות  לחוסר  לגרום  עלולה  ואף  העניין,  בנסיבות  סבירה  ואינה  שוויונית 

צרכנים פוטנציאליים 

עוד נקבע כי במסגרת בדיקת התעריפים הבאה יהיה רשאי מנהל רשות הגז הטבעי, באישור המועצה, לשנות את תעריפי    10
לתוצאות  בפועל  מובילים  זו  בהחלטה  שהוכרו  שינויים  כי  ונוכח  במקרה  זו,  בהחלטה  שהוכרו  שינויים  לגבי  גם  החלוקה 

פיננסיות שונות באופן מהותי מההשפעה שהייתה צפויה 

להלן מפורטים עיקרי השינויים אשר על בסיסם עודכנו התעריפים וכיוון השפעתם על התעריף:   11

הקמה והפעלת מרכז בקרה - לא הייתה דרישה להקמת מערכת בקרה )סקאדה( במועד הגשת ההצעה למכרז  כמו כן,  א  
נוספה לעלות ההקמה הוצאה שנתית בגין איוש צוות בקרה, תחזוקת המערכת ורכש חלקי חילוף לציוד המערכת אשר 

השפיעו בכיוון של העלאת התעריף 

התרמו־סולאריות  הכוח  תחנות  שתי  חיבור  בשל  הלאומי  למשק  בעלויות  לחיסכון  להביא  מנת  על   - אשלים  חיבור  ב  
שבאזור אשלים למערכת הגז הטבעי, רשות הגז הטבעי החליטה להעביר את חיבור תחנות הכוח באזור אשלים ממערכת 
ההולכה לרשת החלוקה של אזור הנגב  יצוין, כי למרות שבעת פרסום הפניה להבאת עמדות בעניין עדכון התעריפים 
טרם הושגה "סגירה פיננסית" של פרויקט חיבור אשלים, שוקלל רכיב זה כבר בפניה דאז  על כן הוחלט להתייחס אליו 
במסגרת החלטה זו  בחישוב זה נכללות ההכנסות וההוצאות מפרויקט זה ובשקלול העלויות המפורטות בסעיפים 11 
ח 1  ו11-ח 2  להלן  הוספת נתוני פרויקט זה פועלת בכיוון של הקטנת התעריף, וזאת בשל גידול הכנסות בעל הרישיון 

כתוצאה מחיבור תחנות הכוח 

בעקבות  זה   רכיב  בגין  תעריף  עליית  גם  לשקלל  הוצע  התעריפים  עדכון  בעניין  עמדות  להבאת  בפניה   - ריח  תוסף  ג  
התגובות לפניה הוחלט כי היה על בעל הרישיון לצפות שעליו להוסיף ריח למערכת החלוקה ועל כן אין מקום לקחת 

בחשבון את תוסף הריח לשינוי התעריף  

PRMS מישור רותם - רשות הגז הטבעי הטילה על בעל רישיון החלוקה באזור הנגב להתחבר ל־PRMS במישור רותם,  ד  
וזאת בנוסף להתחברות למתקני ה־PRMSשנקבעה במכרז וברישיון  הוראת רשות הגז הטבעי לבעל הרישיון להתחבר 
ל־PRMS במישור רותם נבעה מהצורך לחבר את אזור ערד וכל הצרכנים הנמצאים בין מישור רותם לבין ערד לרשת 
החלוקה, כולל חברת נגב מינרלים שהיא צרכן מרוחק וגדול  התברר כי אם ניתן יהיה לחברם מ־PRMS מישור רותם 
במקום מ־PRMS דימונה, כפי שאמור היה להיות בהתאם למכרז ולרישיון, יתקצר מרחק חיבור הצרכנים בכ־10 ק"מ, דבר 
שיאפשר את חיבורם של אותם צרכנים לרשת החלוקה, בשל הפחתת כ־11 מיליון ש"ח מהסכום בו אמורים היו לשאת 
אותם צרכנים  בנסיבות אלה החליטה הרשות להורות לבעל הרישיון לבצע את החיבור ממישור רותם במקום החיבור 
מהקו המגיע מדימונה  בשל החיבור ל־PRMS מישור רותם, קיימת לבעל הרישיון תוספת השקעה  השפעת שינוי זה 

פועלת בכיוון של העלאת התעריף  

פריסת הכנסות מדמי חיבור - בהסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי שנקבע על ידי מנהל רשות הגז הטבעי, כשנתיים  ה  
וחצי לאחר מתן הרישיון, נקבע כי התשלומים בגין דמי החיבור ייפרסו לשלושה תשלומים  בהצעה למכרז הייתה הנחת 
בתזרים  מתוכנן  לא  עיכוב  יצר  זה  שינוי  ההסכם   על  החתימה  במועד  יחיד  בתשלום  ישולמו  החיבור  שדמי  העבודה 
ההכנסות של בעל הרישיון  לאור האמור, בפניה להבאת עמדות בעניין עדכון התעריפים הוצע לשקלל גם עליית תעריף 
בגין רכיב זה  בעקבות התגובות לפניה הוחלט שלא להכיר ברכיב זה מכיוון שגם בצד ההוצאה על החיבור הייתה הנחת 

העבודה שתבוצע בתשלום יחיד 

הזמנים  מלוחות  נגזרה  למכרז  החברה  בהצעת  הזמנים  לוחות  תחזית   - המערכת  הקמת  של  הזמנים  בלוחות  דחייה  ו  
8)ב(  ומתקנה  שתוקן(  )לפני  התשס"ב-2002  הטבעי,  הגז  משק  לחוק  25)ג(  בסעיף  קבוע  שהיה  עבודה,  תכנית  לאישור 
בעל  המציאות   במבחן  עמדה  לא  זו  תחזית  תשס"ז-2006   החלוקה(,  לרשת  עבודה  )תכנית  הטבעי  הגז  משק  לתקנות 
הרישיון ניתקל בקשיים רבים עד לקבלת היתרי הבנייה, אשר נבעו למעשה מאי עמידה של הרשויות בהוראות החוק 
והתקנות, אשר בעל הרישיון לא יכל לצפות שיקרו  עיכוב לוחות הזמנים בפריסת הרשת הביא לדחיית חיבור לקוחות 
ומכאן לדחיית הכנסות מדמי חיבור של בעל הרישיון  נוסף על כך, מכיוון שתקופת הרישיון קצובה ל־25 שנים ומתחילה 
במועד מתן הרישיון ולא במועד חיבור הצרכנים, קטנו ההכנסות הצפויות מדמי החלוקה בגלל קיצור אורך חיי תזרים 
ההכנסות ובהתאמה גם תחזית הגידול בצריכה  בשל העיכובים בלוחות הזמנים, תוקן לפני שנה חוק משק הגז הטבעי 
וגם סעיף 25)ג( שונה במסגרת אותו תיקון  בעקבות זאת פורסמו לאחרונה תקנות חדשות לעניין תכנית עבודה, והכל על 
מנת שבפועל לוחות הזמנים יהיו קצרים  יצוין כי ברכיב זה המועצה לא הכירה במלוא התקופה שבה תחזית לוח הזמנים 

לא עמדה בפועל, וכן כי השפעת שינוי זה פועלת בכיוון של העלאת התעריף 
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גידול בהוצאות ביטחון ובטיחות - ממונה הבטיחות ברשות הגז הטבעי )להלן - הממונה או הממונה על הבטיחות( דורש  ז  
סיור יומי בתוואי הצנרת ובכל המתקנים  בנוסף, הוא דורש בדיקות על בסיס שבועי לגבי הימצאות גז במבנים ובדיקת 
תקינות תשתיות שכנות לקווי הגז  דרישה זו  מובילה לתוספת עלות שנתית בגין הוצאות הסיורים  השפעת שינוי זה 

פועלת בכיוון של העלאת התעריף 

תוספת השקעות בתכנון והקמה - תוספת השקעות שנבעו מדרישות שונות שנועדו להסדיר את התכנון וההקמה של  ח  
מתקני רשת החלוקה בנושאים אלה:

דרישות הגנה במקרים של  מקבילות צנרת פלדה עם קווי חשמל עיליים במתח עליון ועל־עליון - לאור הממצאים    1
מוסדות  והוראות  חשמל  לקוי  פלדה  צנרת  ממקבילות  פוטנציאליים  לנזקים  בנוגע  האחרונות,  בשנים  שהתגלו 
התכנון לאיחוד תשתיות, דרש הממונה על הבטיחות עמידה בתקנים אירופאים לצורך הגנה על קווי הגז הטבעי 
זו  עלות  לפיכך,  אשלים   בפרויקט  רק  פלדה  בצנרת  השתמשה  טבעי  גז  נגב  חברת  כה  עד  בטיחותם   על  ושמירה 
וצמצום  הפרויקט  עלות  להעלאת  וגרמה  לעיל,  11 ב   בסעיף  המפורט  אשלים,  חיבור  רכיב  עבור  בחשבון  נלקחה 

הפחתת התעריף 

מקובל  שהדבר  כיוון  פלדה,  צנרת  הקמת  על  ג'  צד  פיקוח  דרש  הממונה   - פלדה  צנרת  עבודות  על  ג'  צד  פיקוח    2
באירופה כדרישה של בעלי מתקני גז טבעי או הרגולטור  כאמור, עד כה חברת נגב גז טבעי השתמשה בצנרת פלדה 
רק בפרויקט אשלים  לפיכך, עלות זו נלקחה בחשבון עבור רכיב חיבור אשלים, המפורט בסעיף11 ב  לעיל, וגרמה 

להעלאת עלות הפרויקט וצמצום הפחתת התעריף  

שימוש במפקח מערכות פוליאתילן בעבודות ההקמה והבדיקות - הממונה על הבטיחות דרש מהחברה להשתמש    3
במפקח פוליאתילן במסגרת בדיקות הקמת המערכת, ריתוך הצינורות וחיבור האביזרים  דרישה זו הובילה, בסיוע 
של משרד הכלכלה, להסדרה של לימוד והכשרה של מפקחים בתחום זה  הדרישה לשימוש במפקח מייקרת את 

ההשקעה בהקמה של מערכת החלוקה ולפיכך פועלת בכיוון של העלאת התעריף 

מבדיקות  להימנע  ממליץ  טבעי  גז  לחלוקת  הישראלי  התקן   - בר   2 מעל  בלחץ  פניאומטיות  בדיקות  על  איסור    4
פניאומטיות עקב הסיכון הבטיחותי לציבור בשיטה זו, אך הוא אינו אוסר זאת  הממונה על הבטיחות החליט מטעמי 
בטיחות הציבור שלא ניתן לערוך בדיקות פניאומטיות, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן  הוראה זו של הממונה 
ייקרה את בדיקות הלחץ משום שבדיקות הידרוסטטיות יקרות יותר ומאריכות את משך תקופת הבדיקות  דרישה זו 

מייקרת את ההשקעה בהקמה של כל קו חלוקה ולפיכך פועלת בכיוון של העלאת התעריף 

דרישה למהירות זרימת גז מקסימלית של 10 מטר לשנייה - בעת המכרז היו ידועים מספר אזורי תעשייה אשר    5
עתידים להתחבר לרשת החלוקה  חברת נגב גז טבעי תכננה את קוטר הצינורות בהתאם לכמות הגז שנתבקשה 
באותה עת  כהכנה עתידית לאזורים נוספים, אשר לא היו ידועים באותה עת, דרשה רשות הגז הטבעי מחברת 
נגב גז טבעי להניח צינורות בקוטר גדול יותר מאשר תכננה, היינו, המותאמים למהירות זרימה נמוכה יותר, על 
מנת שהצינור יוכל בעתיד להעביר כמות גז גדולה מהכמות הנצרכת הצפויה באותה עת  הנחיה זו הוכנסה לחלק 
מהרישיונות הבאים במסגרת מכרזי החלוקה שפורסמו לאחר הענקת הרישיון לחברת נגב גז טבעי  דרישה זו מגדילה 

את ההשקעה בהקמה של כל מקטע חלוקה ולפיכך פועלת בכיוון של העלאת התעריף 

מיתקנים עיליים - התקן דורש דרישות מסוימות באופן כללי אך אינו מפרט באופן מדויק מתי איך ובאילו היקפים    6
וכלים יש ליישמן  פרשנות התקן בדיעבד גרמה: 

)א( לפערים בהוראות בין תקן מערכת ההולכה לתקן רשת החלוקה אשר הובילו לכך שחברת נגב גז טבעי נדרשה 
להקמה של מתקני PRS בעלות גבוהה אשר את הקמתם לא יכולה הייתה לצפות  

)ב( להשתת עלויות נוספות על הקמת מתקנים עיליים מכיוון שהממונה על הבטיחות קבע, בין היתר, כי לגבי כל 
מיתקן עילי יבוצעו סקרי סיכונים מקיפים, אנליזות מאמצים, סקרי קרקע, הצללת מתקנים ומבחן לבדיקת איכות 

  )FAT( המיתקן במפעל יצרן הציוד

המועצה החליטה להכיר בעלויות אלו באופן חלקי  דרישות אלו מגדילות את ההשקעה בהקמת מתקנים עיליים 
ולפיכך פועלות בכיוון של העלאת התעריף 

דרישות לעומק הטמנה והגנות בהקמת תשתית חלוקה בתחום הדרך - אחד החסמים המרכזיים בתכנון והקמת    7
רשת החלוקה הוא הקושי בתיאומים מול רכבת ישראל ונתיבי ישראל  במשך חודשים רבים לא עלה בידי הגורמים 
הרלוונטיים במשרדי הממשלה להסדיר את נושא המעבר בתחום הדרך או בתוכה מול נתיבי ישראל ורכבת ישראל 
וחסם זה הפך להיות צוואר בקבוק משמעותי בפיתוח רשתות החלוקה  לפיכך, סייע הממונה על הבטיחות לחברות 
החלוקה לפתור חלק מהמחלוקות הנוגעות לתחום הבטיחות מול נתיבי ישראל ורכבת ישראל  הסדרה זו דורשת 
הצנרת(   מעל  בטון  פלטות  )הנחת  הגנה  אמצעי  והוספת  פיקוח  מוגבר,  הטמנה  עומק  החלוקה  רישיונות  מבעלי 
אלמלא עמידה בתנאים אלו, שהוסכמו עם בעלי התשתיות האחרות, לא ניתן היה להקים רשתות חלוקה בקרבם 
את  מגדילות  כנדרש  הגנות  והוספת  אחרות  תשתיות  בעלי  מצד  ופיקוח  תיאום  מוגבר,  הטמנה  עומק  ובשטחם  

עלויות הקמת הרשת  שינוי זה פועל בכיוון של העלאת התעריף 
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נספח 9  
16 בינואר 2017          

י"ח בטבת התשע"ז          

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 4/16 מיום ה־12 לדצמבר 2016 קביעת קטגוריית צרכן חדשה 
- תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה 

מתחנת תדלוק בגט"ד 

פרק א' - כללי
לעניין החלטה זו -   1

"חוק" - חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 

"תחנת תדלוק בגט"ד" - צרכן שהינו תחנת תדלוק כלי רכב אשר כולה או חלקה מיועדת לתדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס.

פרק ב' - קטגוריית צרכן חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה
לעניין פרק זה -   2

"בעל רישיון חלוקה" - בעל רישיון חלוקה בכל אחד מאזורי החלוקה בישראל לגביהם ניתן רישיון חלוקה לפי סעיף 3)א()2( 
לחוק 

נקבעת קטגוריית צרכן חדשה בכל אזורי החלוקה בישראל לגביהם ניתן רישיון חלוקה לפי סעיף 3)א()2( לחוק, שהינה "תחנת    3
תדלוק בגט"ד" 

ככל וקיבולת הקו ברשת החלוקה מאפשרת זאת במקטע חלוקה אשר קיבל תשלום מהמדינה לצורך שדרוג הקו בעל רישיון    4
החלוקה יזרים גז טבעי לתחנת התדלוק בגט"ד בלחץ שלא יפחת מ־4 בר )bar(; במידה ויבקש בעל רישיון החלוקה להזרים גז 
לתחנת התדלוק בלחץ נמוך מהאמור, יובא הנושא להכרעת מנהל רשות הגז הטבעי וקביעתו תהיה סופית )להלן - המנהל( 

תעריף החיבור שיגבו בעלי רישיונות חלוקה מתחנת תדלוק בגט"ד יהיה 600,000 שקלים חדשים וזאת ללא תלות בכמות    5
הצריכה השנתית 

תעריף החלוקה שיגבו בעלי רישיונות החלוקה מתחנת תדלוק בגט"ד יהיה 2 0 שקלים חדשים למטר מעוקב של גז טבעי וזאת    6
ללא תלות בכמות הצריכה השנתית 

למרות האמור בסעיף 46 לרישיונות החלוקה, בעל רישיון חלוקה יהיה רשאי לגבות, בעבור חיבור לרשת החלוקה של תחנת    7
תדלוק בגט"ד, תוספת צרכן מרוחק לתעריף החיבור כאשר המרחק בינה לבין רשת החלוקה עולה על 400 מטרים ללא תלות 

בכמות הצריכה השנתית  

המרחק בין תחנת תדלוק בגט"ד ייקבע לפי המרחק בקו אווירי בין מונה תחנת התדלוק בגט"ד לבין הנקודה הקרובה    7 1
על רשת החלוקה אותה הקים בעל הרישיון, או שהיה על בעל הרישיון להקים בהתאם להסכמים למתן שירותי חלוקה 
שחתם עם צרכנים אחרים גם אם מועד ההקמה צפוי להיות לאחר מועד החתימה, לפי הנקודה הקרובה יותר מבניהן 

למונה של הצרכן 

תוספת דמי חיבור צרכן מרוחק למטר לתחנת תדלוק בגט"ד תהיה 650 שקלים חדשים לכל מטר בקו אווירי החל מהמטר    7 2
הארבע מאות 

למען הסר ספק יובהר כי בעל רישיון חלוקה, לא יגבה תוספת צרכן מרוחק, יותר מפעם אחת בגין כל מטר מרחק נוסף    7 3
מרשת החלוקה, אף אם משמש מספר צרכנים מרוחקים  

צרכן ששילם תוספת צרכן מרוחק ואשר צרך, כמות מצטברת העולה על 5 מיליון מ"ק, בתקופה שמתחילה במועד בו קיבל    7 4
בעל רישיון החלוקה אישור השלמה זמני לחיבור תחנת התדלוק בגט"ד לרשת החלוקה כמפורט בסעיף 28 לרישיון )להלן 
- אישור השלמה( ומסתיימת בתום חמש שנים ממועד זה, יקבל החזר מבעל רישיון החלוקה בהתאם לנוסחה המפורטת 

להלן:     

A - כמות הגז הטבעי המצטברת במ"ק שנצרכה על ידי הצרכן בחמש השנים האמורות  

 B - המחיר למטר ששילם הצרכן עבור תוספת דמי חיבור צרכן מרוחק למטר לתחנת תדלוק בגט"ד שיעודכן בהתאם לשינוי 
              במדד המחירים לצרכן כמפורט בסעיף 8  

C - הסכום שעל בעל רישיון החלוקה להחזיר לתחנת התדלוק בגט"ד 

1 4 7  למען הסר ספק, הסכום שיעביר בעל רישיון החלוקה לתחנת התדלוק בגט"ד לא יעלה על תוספת דמי החיבור 
ששילמה תחנת התדלוק בגט"ד בשל היותה צרכן מרוחק 

2 4 7  סכום ההחזר שנקבע בהתאם לנוסחה האמורה ישולם לתחנת התדלוק בגט"ד בארבעה תשלומים שווים ורצופים 

 
(𝐴𝐴 − 5,000,000)

500,000 ∗ 100 ∗ 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶 
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אשר ישולמו בכל שלושה חודשים  כאשר התשלום הראשון יבוצע לא יאוחר מחודש לאחר תום 5 שנים ממועד 
מתן אישור השלמה  

למרות האמור ברישיונות בסעיפים 48 לרישיונות החלוקה באזורי חיפה והגליל, ירושלים, דרום וחדרה והעמקים ובסעיפים    8
49 לרישיונות החלוקה באזורי הנגב והמרכז, התעריפים המפורטים בסעיפים 5, 6 ו־7 יוצמדו למדד המחירים לצרכן כפי 
שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בעת מועד כניסת החלטה זו לתוקף  
עדכון התעריפים ייעשה אחת ל־6 חודשים או כאשר המדד השתנה ביותר מ־4% מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם ויפורסם 

באתר רשות הגז הטבעי 

זו, הסכמות של תחנת תדלוק בגט"ד עם בעל רישיון  מנהל הרשות רשאי לאשר, לא יאוחר משנה ממועד פרסום החלטה    9
החלוקה באזור הרלבנטי השונות מהאמור בסעיפים 5, 6 ו־7 למעט 3 7 

פרק ג' - תחנות תדלוק גט"ד במערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה מתחנת תדלוק 
בגט"ד 

לעניין פרק זה -    10

"תחנת פיצול"  - תחנה על תוואי מערכת ההולכה שיוצאת ממנה הסתעפות בלחץ גבוה לצרכן שהוא תחנת תדלוק בגט"ד 

הזרמה  תעריף  בעניין   27 12 2009 ביום  שהתקבלה  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת   -  "5/09 המועצה  "החלטת 
שגובה בעל רישיון הולכה מצרכני גז טבעי המחוברים לרשת החלוקה 

"בעל רישיון הולכה" - בעל הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה, נתיבי גז לישראל בע"מ 

התעריף בגין שרותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא - תחנת תדלוק בגט"ד, בין אם הוא מחובר ישירות    11
כמפורט  ההולכה  במערכת  למשווקים  הזרמה  לתעריף  בהתאם  יחושב  החלוקה,  לרשת  מחובר  אם  ובין  ההולכה  למערכת 

בנוסחה שבהחלטת המועצה מס' 5/09 

דמי החיבור שיגבה בעל רישיון ההולכה יהיו בהתאם לעלות החיבור בפועל לרשת ההולכה מתחנת הפיצול הקרובה ביותר    12
על מערכת ההולכה ועד לנקודת החיבור בשטח תחנת התדלוק, בתוספת מתקן להוספת ריח כאמור בתקן ובצו הבטיחות  

התגלעה מחלוקת בין תחנת תדלוק בגט"ד לבין בעל רישיון ההולכה לגבי עלות החיבור בפועל כאמור בסעיף 12, יובא העניין    13
להכרעת המנהל  

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 9
בהחלטת ממשלה מס' 5327 מיום 2013 1 13 נקבע כי יש לקדם את מעבר התחבורה בישראל בשנים 2013 עד 2025 למקורות    1
אנרגיה חליפיים לנפט, ולהפחית את משקל הנפט כמקור אנרגיה בתחבורה בישראל בשיעור של כ־30% בשנת 2020, ושל 

כ־60% בשנת 2025, ביחס לתחזיות הצריכה בשנים אלו, ככל שהמעבר כדאי כלכלית 

הגז  רשות  רואה  ישראל,  במדינת  טבעי  בגז  השימוש  את  להרחיב  ממדיניותה  וכחלק  כאמור,  הממשלה  למדיניות  בהתאם    2
הטבעי חשיבות רבה ביצירת המסגרת הרגולטורית אשר תאפשר את הקמתן של תחנות תדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס )גט"ד( 

ואת חיבורן לרשתות החלוקה ולמערכת ההולכה על מנת לאפשר את השימוש בגז טבעי לתחבורה 

לגט"ד המשמש לתחבורה פוטנציאל חדירה טוב במשק הישראלי, וזאת בשל העתודות הגדולות של גז טבעי שיש לישראל     3
נכון להיום אין לישראל עתודות נפט משמעותיות ברות הפקה  זאת בשונה ממדינות מתקדמות אחרות אשר אין ברשותן נפט 

וגז בדרך כלל  - רוב מדינות מערב אירופה ומזרח אסיה; או לחלופין יש להן את שניהם - ארה"ב, קנדה, רוסיה ועוד  

התחזית הרשמית של רשות הגז הטבעי )שהייתה חלק מדו"ח הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה לנושא משק הגז הטבעי    4
בישראל - ועדת צמח משנת 2012( מבטאת צמיחה הדרגתית של הטמעת הגז הטבעי בתחבורה כפי שניתן לראות בגרף להלן  
על פי התחזית השימוש בגט"ד לצורך תחבורה יעשה בצורה הדרגתית בשנים הראשונות ויגיע ל־40BCM בשנת 2040  יודגש 

כי מדובר בתחזית אופטימית מאד 

 

0.00.00.00.00.00.00.10.10.20.30.30.4
0.50.60.70.80.90.9

1.01.11.21.31.4
1.51.71.81.9

0.00.00.00.00.00.00.00.10.1
0.10.10.1

0.10.20.2
0.20.20.2

0.20.3
0.30.3

0.30.4
0.40.4

0.4

0.00.00.00.00.00.00.00.0
0.00.00.0

0.00.0
0.00.0

0.00.00.0
0.00.0

0.00.1
0.10.1

0.10.1
0.1

0.00.00.00.00.00.00.00.0
0.10.1

0.20.2
0.30.3

0.40.5
0.50.5

0.60.6
0.70.8

0.80.9
0.91.0

1.1

0.00.00.00.00.00.00.0
0.00.1

0.10.1
0.10.1

0.10.1
0.20.2

0.20.2
0.20.2

0.20.3
0.3

0.3
0.3

0.3

0.00.00.00.00.00.00.0
0.00.0

0.00.0
0.00.1

0.10.1
0.10.1

0.10.1
0.10.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1

0

1

2

3

4

2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040

-ב, מגזרים-לפי תתי2040תחבורה עד שנת CNGתחזית צריכת 
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(40BCM-כ כ"סה, ח ועדת צמח"מתבסס על תחזית מעודכנת מתוך דו)

רכבים פרטיים רכבים חשמליים מוניות
משאיות אוטובוסים קווים קבועים אוטובוסים זעירים ואחרים
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תחנות תדלוק בגט"ד הן צרכן בעל מאפייני צריכה שונים מאוד מצרכני הגז הטבעי האחרים הן ברשת החלוקה והן במערכת    5
ההולכה  לכן, ישנה חשיבות לכך שתהיה להן אסדרה רגולטורית מותאמת  

להלן האתגרים הייחודיים בחיבור תחנות התדלוק אשר בגינן נדרשת אסדרה מותאמת:   6

ברשתות החלוקה בישראל זורמות כמויות גז נמוכות  כתוצאה מכך תחנת תדלוק בגט"ד הנמצאת על קו עשויה למשוך  א  
בעת התדלוק כמויות גדולות של גז טבעי מהרשת ובכך לפגוע בהזרמה לצרכנים האחרים המחוברים לאותו קו  

על מנת לספק את הכמות החזויה של גז טבעי לתחבורה בעשור הקרוב ואפילו רק לגבי מחצית הכמות, יש צורך לפרוס  ב  
רשתות חלוקה בכל רחבי הארץ תוך כדי הגברת לחץ ההזרמה )רצוי לא פחות מ־4 באר( לתחנות התדלוק בגט"ד  

אשר  בגט"ד  תדלוק  לתחנת  זאת,  לעומת  גבוהה   הביקוש  של  הוודאות  ורמת  ידועה  מפעל  של  השנתית  הגז  צריכת  ג  
איננה תחנה המשרתת צי רכבים ספציפי )למשל, תחנת תדלוק של חברת אוטובוסים( קיימת חוסר ודאות בנוגע להיקפי 
הצריכה הן לגבי הטווח הקצר והן לגבי הטווח הארוך, וזאת  בשל חוסר הוודאות לגבי כמות הרכבים שיתדלקו בתחנה 

בשנים הראשונות, כאשר היקפי הצריכה העתידיים צפויים לגדול אך רמת הגידול בשלב זה אינה וודאית  

משטר הזרמת הגז של מפעל תעשייתי קבוע לאורך השנה ולאורך היממה  גם אם במקרים מסוימים יכולות להיות שעות  ד  
חריגות, הן מוסדרות בהסדר "כמות מקסימאלית תפעולית" )Peak(, אשר מהווה איזון בין החובה של בעל רישיון חלוקה 
לספק כמויות נדרשות לצרכן ברמה שעתית לבין הצורך של בעל רישיון חלוקה לקבל החזר ראוי בגין השקעתו  במקרה 
של תחנת תדלוק בגט"ד, מדובר ב־Peak גבוה במיוחד בעת התדלוק ומצב של היעדר צריכה ביתר השעות  על כן, אין 
לתשלומים  מוביל  היה   Peak–ה הסדר  של  המקובלת  החישוב  בנוסחת  שימוש  שכן  תדלוק  לתחנות  מתאים  זה  מנגנון 

גבוהים מאד עד כדי חוסר היגיון כלכלי מצד תחנת התדלוק בהקמת תחנת התדלוק בגט"ד 

התשלום בגין הקמת התשתית לק"מ לצרכן רגיל שהוא מרוחק מחושב בדרך כלל לפי צנרת פלסטיק  לעומת זאת במקרה  ה  
לעמוד  מנת  על  כפולה,  פלסטיק  צנרת  להקים  בצורך  או  פלדה  בצנרת  המקרים  ברוב  מדובר  בגט"ד  תדלוק  תחנת  של 

בלחצים הנדרשים ויש להתאים את העלויות 

על מנת לאפשר מתן שירות לשלושה עד ארבעה רכבים במקביל, תידרש תחנת תדלוק בגט"ד להספק של כ־750 מ"ק  ו  
לשעה  יחד עם זאת, יש להניח שהתדלוק יתבצע בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות לפני היציאה לעבודה ושוב, בשעות 
הערב, עם החזרה מהעבודה  בנוסף, צפוי כי, בשנים הראשונות יתדלקו בכל תחנה כעשרים רכבים ביום  ואם יהיה 
גידול במספר כלי הרכב, התדלוק עשוי להגיע לכ־100 רכבים ביום בכל תחנת תדלוק בגט"ד  תדלוק כלי רכב כבד עשוי 
לקחת עד רבע שעה  לכן, בהנחה של תדלוק 4 רכבים במקביל, אז בשנים הראשונות הצריכה תהיה פחות מ־1,000 מ"ק 
ליום וכ־320,000 מ"ק בשנה )מאחר ובסופי שבוע הצריכה תפחת( והיא עשויה להגיע בהמשך לכ־5,000 מ"ק ביום וכ־6 1 

מ"ק בשנה  

בהתאם להוראות ההסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי הנוכחי )להלן - הסכם החלוקה(, תידרש תחנת התדלוק בגט"ד  ז  
לבצע תשלומים שנתיים גבוהים, ללא קשר לצריכה בפועל, כקבוע בהוראות סעיף 4 5 להסכם, דבר שעלול למנוע את 

ההשקעה בתחנות תדלוק 

מיקומו של המפעל נקבע )לרוב( שנים רבות לפני חיבורו לגז טבעי וקשה מאד לשנות את מיקומו  לכן הסדר "תוספת דמי  ח  
חיבור לצרכן מרוחק" לגבי הצרכנים האחרים נקבע באופן המאזן בין האינטרסים של הצדדים להסכם החלוקה  בשונה 
מהמפעלים, חברות התדלוק יוכלו לבחור את המיקום המתאים ביותר לתחנות התדלוק בגט"ד בקרבת רשתות החלוקה  

האסדרה האמורה הינה חלק מהסדרה כוללת )כגון הסכם מיוחד למתן שירותי חלוקה לתחנות תדלוק בגט"ד(  אשר באה    7
לאזן בין הצרכים המיוחדים של תחנות התדלוק בגט"ד תוך שמירה על כדאיות כלכלית של תחנות התדלוק בגט"ד וגם של 
בעלי רישיונות החלוקה  לאור זאת כאשר בוחנים  החלטה זו, חשוב להבין שהיא נדבך אחד מתוך מערך פעולות כולל אשר 

כרוכים יחד על מנת לפעול לעידוד השימוש בגט"ד לתחבורה  

להלן עיקרי האסדרה בהחלטה זו לגבי תעריפים לתחנות תדלוק בגט"ד ברשת החלוקה:   8

תעריף חיבור יהיה תעריף החיבור של צרכן גדול )600 אלף שקלים חדשים(   א  

תעריף החלוקה יהיה בסכום של  2 0 שקלים חדשים למ"ק  ב  

התעריף יהיה אחיד לתחנות תדלוק בכל אזורי החלוקה במדינת ישראל  ג  

נקבע שתעריף צרכן מרוחק יהיה 650 שקלים חדשים למטר וישולם החל מהמטר ה400  ככל והצרכן המרוחק יצרוך בפועל  ד  
צריכה משמעותית העולה על מיליון מ"ק בשנה בממוצע ב־5 השנים הראשונות, לאחר 5 שנים הוא יקבל החזר כספי 

בהתאם לנוסחה המפורטת בסעיף 4 7 להחלטה  
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מנהל הרשות רשאי לא יאוחר משנה ממועד פרסום החלטה זו, לאשר הסכמות של תחנת תדלוק בגט"ד עם בעל רישיון  ה  
החלוקה באזור הרלבנטי השונות מהאמור בסעיפים קטנים א'-ד'  

כפי שפורט בסעיף 6)ח( בדברי ההסבר במקרה של תחנות התדלוק הראשונות, למקימי תחנות התדלוק אפשרות לבחור את    9
המיקומים המתאימים ביותר  לכן, מוצע הסדר שונה של "תוספת דמי חיבור לצרכן מרוחק" אשר יתמרץ חיבור תחנות תדלוק 

בקרבת רשת החלוקה והקמת תחנות המשקפות כדאיות כלכלית לשני הצדדים להסכם  

מטרת  להחלטה    7 4 בסעיף  המפורט  ההסדר  נוסף  מיקומם,  בבחירת  גמישות  פחות  יש  רכב  שלציי  ההבנה  בשל  זאת,  עם    10
ההסדר היא לעודד את התחברות ציי הרכב המרוחקים מרשת החלוקה ולתמרץ אותם להגדיל את כמות הרכבים המונעים 
בגז טבעי  אך בד בבד, להבטיח כדאיות כלכלית לבעלי רישיונות החלוקה  על פי הנוסחה, תחנת תדלוק בגט"ד שהינה צרכן 
מרוחק ותצרוך כמות גז טבעי מצטברת העולה על 5 מיליון מ"ק ב5 השנים הראשונות,  תקבל החזר כספי אשר יכול להגיע 
עד לסך התשלום ששילמו על תוספת החיבור בשל היותם צרכן מרוחק  הנוסחה מבוססת על מודל אשר משמר כדאיות לבעל 
רישיון החלוקה לפיו הצרכן יקבל עבור כל 100,000 מ"ק נוספים שהוא צורך בממוצע בשנה מעבר למיליון מ"ק, החזר של 

כ־65,000 שקלים חדשים השווים לתשלום עבור 100 מטרים תוספת צרכן מרוחק  

ככל וקיבולת הקו ברשת החלוקה מאפשרת זאת במקטע חלוקה אשר קיבל תשלום מהמדינה לצורך שדרוג הקו בעל רישיון    11
החלוקה יזרים גז טבעי לתחנת התדלוק בגט"ד בלחץ שלא יפחת מ־4 בר )bar(; במידה ויבקש בעל רישיון החלוקה להזרים גז 

לתחנת התדלוק בלחץ נמוך מהאמור, יובא הנושא להכרעת מנהל רשות הגז הטבעי וקביעתו תהיה סופית 

בגין  ישולמו  אשר  החלוקה  ודמי  החיבור  דמי  כי  להבטיח  יש  הראשונות,  בשנים  הצפוי  הנמוך  ההזרמה  להיקף  לב  בשים    12
ההזרמה בפועל יהיו מספיקים כדי לכסות את עלויות חברות החלוקה  מסיבה זו נקבעו תעריפים המאפשרים איזון ויובילו 
לכדאיות כלכלית גם של תחנות התדלוק בגט"ד וגם של בעלי רישיונות החלוקה  מנגד בשל חוסר הוודאות בהיקפי הצריכה 
בהסכם  התאמות  לשלב  יש  ולכן  בפועל  לצריכה  קשר  ללא  קבועים  תשלומים  לקבוע  מקום  יש  בגט"ד  התדלוק  לתחנות 

המיוחד למתן שירותי חלוקה לתחנות תדלוק בגט"ד 

חיבור תחנות תדלוק בגט"ד למערכת ההולכה בלחץ גבוה הנו אפשרי אך פחות נפוץ מהחיבור לרשתות החלוקה  בשל מיקומן    13
של מרבית התחנות בתוך ערים ואזורי תעשייה בהם לרוב קיימת רק רשת החלוקה  עם זאת, ישנה חשיבות במתן אפשרות 
על  תושת  שבתחנה  החיבור  לנקודת  ההולכה  מערכת  בין  הקו  עלות  כי  לקבוע  מוצע  לכן  ההולכה   למערכת  גם  להתחבר 
תחנת התדלוק בגט"ד, זאת עקב חוסר וודאות בנוגע להיקף הצריכה של התחנה ועלות גבוהה לק"מ של מערכת ההולכה  
מכיוון שמדובר בצרכן שאין כדאיות כלכלית להקים עבורו קו הולכה תושת עלות החיבור על הצרכן  כמו כן, בהתאם לתקני 

הבטיחות, ישנו צורך בהתקנת מתקן לתוספת ריח לתחנת תדלוק בגט"ד ולכן גם עלות זו תתווסף לתשלום  

דוגמא מספרית לעניין סעיף 6.5
להלן דוגמא לחישוב גובה ההחזר שיקבל צרכן מרוחק אשר צרך כמות מצטברת העולה על 5 מיליון מ"ק ב–5 השנים הראשונות 

מבעל רישיון החלוקה בהתאם לכללים שנקבעו בהחלטת מועצה זו:

סכום נתונים

כמות הגז הטבעי המצטברת במ"ק שנצרכה על ידי הצרכן לאחר 5 
6,000,000שנים מיום מועד מתן אישור ההשלמה 

המחיר למטר ששילם הצרכן עבור תוספת דמי חיבור צרכן מרוחק 
למטר לתחנת תדלוק בגט"ד שיעודכן בהתאם לשינוי במדד המחירים 

650לצרכן כמפורט בסעיף 8 

הסכום שיעביר בעל רישיון החלוקה לתחנת התדלוק בגט"ד 
(6,000,000 − 5,000,000)

500,000 ∗ 100 ∗ 650 = 130,000 
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נספח 10 
ז' בניסן התשע"ז          

                                                                                                                 3 באפריל 2017

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 1/2017 מיום 30 במרץ 2017 

שינוי האמור בהחלטת מועצה מס' 5/2009 בשל קטגוריית צרכנים חדשה שלא נצפתה בעת קבלת ההחלטה
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי, 

התשס"ב-2002:

לגבי צרכנים שהם יצרני חשמל אשר פועלים לשם כיסוי צריכת שיא במערכת החשמל )פיקר( ומתחברים לרשת החלוקה    1
תחת ההגדרה של צרכן גדול מאוד )צרכנים שצריכתם עולה על 12 מיליון מ"ק לשנה(: 

בהמשך לאמור בסעיף 7 להחלטת המועצה 095/20 לענייני משק הגז הטבעי החל מיום 1 ביולי 2021 תעריף ההולכה לצרכנים 
אלו יחושב כמפורט להלן:

כאשר: 

)DSDD )Throughput tariff - תעריף הזרמה לצרכנים האמורים לעיל  

ההזרמה  לבין  השנה  במהלך  שהוזרמה  הכמות  בין  היחס  באחוזים   בפועל  העמסה  מקדם   -  ALF  )Actual Load Factor(
השנתית המקסימלית שניתן לקבל באמצעות המתקן של הצרכן שזוהי מכפלת 8,760 שעות בקיבולת המתקן המקסימלית 

של הצרכן 

)CT )Capacity Tariff - מרכיב הקיבולת בתעריף ההולכה של צרכנים למערכת ההולכה  

)GTT General )Throughout Tariff - מרכיב ההזרמה בתעריף ההולכה לצרכנים של מערכת ההולכה 

2   צרכנים כאמור בסעיף 1, אשר צורכים גז טבעי בלחץ גבוה המאפשר חיבור למערכת ההולכה ולא חתמו עד ליום 1 בפברואר 
2017 על הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי עם בעל רישיון חלוקה, לא יוכלו להתחבר לרשת החלוקה  

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 10

כחלק מהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 5/2009 קבעה המועצה את תעריף ההזרמה שיגבה בעל רישיון ההולכה    1
החלוקה  לרשת  להתחבר  מאוד  גדולים  טבעי  גז  צרכני  לתמרץ  היתה  זה  תעריף  של  המטרות  אחת  החלוקה   רשת  מצרכני 
וליהנות מתעריף הזרמה מופחת על מנת שיהוו צרכני עוגן ויתרמו לפיתוח רשת החלוקה  המועצה זיהתה סוג חדש של 
צרכנים שהינם יצרני חשמל אשר פועלים לשם כיסוי צריכת שיא במערכת החשמל )להלן - פיקר(, ולכן נהנים מהטבה גבוהה 
משמעותית מזו שהייתה בכוונת המועצה לתת  לאור זאת, ובהמשך לאמור בסעיף 7 להחלטה, החליטה המועצה להתאים 

את התעריף לצרכנים אלו כך שהחל מיום 1 ביולי 2021 הוא יהיה כאמור בנוסחה המפורטת בסעיף 1 להחלטה 

ההולכה  לרשת  חיבור  המאפשר  גבוה  בלחץ  טבעי  גז  צורך  אשר  פיקר  שהוא  לצרכן  לאשר  שלא  המועצה  החליטה  בנוסף    2 
להתחבר לרשת החלוקה  האמור רלבנטי לצרכנים שעד  ליום 1 בפברואר 2017 טרם חתמו על הסכם למתן שירותי חלוקת גז 

טבעי לרשת החלוקה  

נספח 11 
ז' בניסן התשע"ז          

3 באפריל 2017                                   

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2017 מיום  ה־30 במרץ 2017 

קביעת חלוקת העלות עבור המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא מתל קשיש לדברת בהתאם לאמור 
בסעיף 1.1.4 בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2014

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי לקביעת חלוקת העלות עבור המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא 
מתל קשיש לדברת בהתאם לאמור בסעיף 4 1 1 בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2014:

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 2.25 + 𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶 
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בהחלטה זו יחולו כל ההגדרות המפורטות בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2014    1

NBL Jordan Marketing Limited  )להלן - היצואן( ישלם לבעל רישיון ההולכה, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ    2
)להלן - בעל רישיון ההולכה(, 58% מהעלות הסופית של הקמת מקטע ההולכה הנוסף מתל קשיש לדברת  

מבלי לגרוע מהוראות החלטת המועצה מס' 2/2014, ככל שבעתיד הקיבולת המוזמנת, במצטבר, על ידי היצואן או על ידי כל    3
גורם אחר המייצא גז טבעי שהופק בחזקות לוויתן או על ידי גורם שנמצא, במישרין או בעקיפין, בבעלות של לפחות 50% 
מבעלי חזקות לוויתן )להלן - יצואני הגז מחזקות לווייתן( לצורך ייצוא גז טבעי באמצעות מערכת ההולכה דרך הקו הנוסף 
מתל קשיש לדברת תעלה על 58% מהקיבולת שלו, ישלם היצואן לבעל רישיון ההולכה סכום נוסף בהתאם לחלק היחסי 
המעודכן של יצואני הגז מחזקות לווייתן בקיבולת הצינור  אין באמור כדי לפגוע בזכותו של היצואן לדרוש החזר מגורם 

שעבור הייצוא שלו היצואן שילם סכום נוסף לפי סעיף זה 

זו על בסיס תעריף ההולכה  בהתאם, ככל  בעדכון הקרוב של תעריף ההולכה תדון המועצה בהשפעות האמור בהחלטה    4
שהאמור ייכלל בבסיס התעריף ובעתיד יגדילו יצואני הגז מחזקות לווייתן את חלקם בקו כאמור בסעיף 3, תבחן המועצה את 

עדכון תעריף ההולכה בהתאם 

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 11
הקמת קו הולכה נוסף מתל קשיש לדברת נדרשת מכיוון שהקיבולת בצינור הקיים בקוטר 18 " אינה מספיקה לכל הביקושים    1

של המשק המקומי והייצוא לירדן  

בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 2/2014 נקבע בסעיף 4 1 1 כי "במקרה שמקטע מסוים במערכת ההולכה המוביל    2
למקטע המיועד לייצוא עתיד לשרת גם צרכנים ישראלים, אולם המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא לא היה מוכפל 
במועד שבו הוקם אלמלא ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה, ישלם היצואן בנוסף לעלות הקמת המקטע המיועד 

לייצוא כמפורט בסעיפים קטנים 1 1 1 ו־2 1 1 את החלק היחסי לגבי הכפלת המקטע המיועד לייצוא"  

לולא פרויקט הייצוא לירדן, לא היה צורך בהכפלת הקו כאמור במועד בו הוא צפוי להיות מוקם וזאת עקב העובדה כי כמות    3
הגז הטבעי שתועבר בצינור בטווח זמן זה למשק המקומי צפויה להיות כ־BCM 1 1 לשנה )תחנת כוח של חברת החשמל 
לישראל אלון תבור, תחנות כוח בקוגנרציה ברמת גבריאל ואלון תבור, צרכני רשת החלוקה ותחנת דחיסת גז טבעי באלון 

תבור( 

להחלטת   1 1 4 לסעיף  בהתאם  לייצוא"  המיועד  למקטע  המוביל  "מקטע  הינו  דוברת   - קשיש  תל  מקטע  כי  לכך  בהתאם    4
המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2014, על NBL Jordan Marketing Limited )להלן - היצואן( לשלם עבור החלק 

היחסי מעלות הכפלת המקטע אשר ישמש אותו  

לצורך פרויקט הייצוא הנוכחי די היה בהקמת צינור בקוטר של 12"  אולם, כשבאים להקים מקטע לא מקימים רק עבור הכמות    5
שמיועדת לעבור בצינור ברגע זה  על כן, רצוי להימנע מהקמת קו בקוטר שיפחת מ־18" כאשר קו כזה יכול להעביר כ־1 3 
BCM לשנה  לעניין זה יש לקחת בחשבון היתכנות של פרויקטי ייצוא נוספים בעתיד )כגון: הרחבת הייצוא לירדן וחיבור 

הרשות הפלשתינית( 

בהתאם לגישה שרצוי להקים קו בקוטר הגדול מהצפי של הגז שיזרום בו, המועצה החליטה להמליץ להטיל על בעל רישיון    6
ההולכה להקים קו הולכה בקוטר של 36 " וזאת מהנימוקים הבאים:

מלאי הקרקעות התכנוני הוא מוגבל ויהיה קשה מאד להוסיף קו שלישי באותו התוואי לכשייווצר הצורך בכך  כמו    6 1 1
כן, הקמת קו שלישי תהיה יקרה הרבה יותר מהגדלת הקוטר עכשיו וכמובן תיקח זמן נוסף 

על פי תחזית הביקוש של המשק, צריכת הגז הטבעי בישראל צפויה להיות מוכפלת בתוך כ־15 שנה )ללא הייצוא(,    6 1 2
ולכן על מערכת ההולכה להיות מותאמת לביקושים עתידיים גם לגבי הטווח הבינוני-ארוך  בהתאם לכך, גם מערכת 
ההולכה שהוקמה לפני כ־10 שנים לא נבנתה בעבור המקורות והשימושים בפועל שהיה ניתן לצפות באותה עת, )כ־5 3 

BCM לשנה( אלא בעבור צרכנים עתידיים, ככל שיתווספו כפי שאכן קרה 

לאזור הצפון יש פוטנציאל של גידול עתידי בביקושים לגז טבעי בטווח הקצר-בינוני, הן במגזר החשמל )בין היתר,    6 1 3
אתרים לתחנות כוח עתידיות בהספק שבין 800-2,000 מגה־ואט באזורי עפולה ובית שאן( וכן פוטנציאל מהותי בתחום 
מאגרים  לעידוד  הממשלה  מהחלטת  שעולה  כפי  לאמור,  בנוסף  קטנים   קוגנרציה  ובמתקני  ביתי  מגזר  רכבים,  תדלוק 
קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי שנתקבלה בישיבת הממשלה ביום ה־2 באפריל 2017, יתכן 

כי תתוכנן לפחות עוד תחנה נוספת בסדר גודל של כ־1200 מגה וואט על ידי יזם פרטי 

מערכת הולכה של 36" מוסיפה linepack )אגירה פנימית( למערכת ההולכה  כאשר מדובר בצנרת שנועדה לתמוך    6 1 4
ישנה  הביתי,  ובמגזר  הרכבים  תדלוק  בעולם  כמו  נקודתיים  שיא  ובביקושי  החשמל  במשק  כמו  עונתיים  בביקושים 

חשיבות לכל תוספת של  אגירה פנימית 
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לסיכום, הקמת צינור בקוטר 36"  ולא צינור בקוטר קטן יותר כפי שלכאורה נדרש בהתאם לביקושים הידועים כעת,    6 1 5
נותנת מענה לביקושים עתידיים באופן יעיל מבחינת עלות-תועלת  מדובר בתוספת קיבולת למערכת ההולכה בעלות 
נמוכה ביותר למטר מעוקב בהשוואה לפרויקטים של הכפלת קווים שמבוצעים על ידי בעל רישיון הולכה  על כן, אין 
הגיון להמתין ולא לנצל את ההזדמנות להקים קו נוסף בקוטר רחב יותר כיום במקום בעתיד להקים קו שלישי על שלל 

העלויות הכבדות שיהיו בכך לצרכנים ולכלל המשק; בוודאי לנוכח חיסכון בעתודות הקרקע ובזמן התכנון שיש בכך 

הערכת עלות ההקמה של קו ההולכה בקוטר 18" עומדת על כ־5 5 מיליון שקלים חדשים לק"מ ואילו הקמתו בקוטר של 36"    7
מוערכת בכ־5 9 מיליון שקלים חדשים  דהיינו עלות הקמת הקו בקוטר 18" מהווה כ־58% מעלות הקמת קו מקביל בקוטר 36"  

העלויות מבוססות על העלויות של קווים דומים שהוקמו בעבר על ידי נתג"ז 

לפיכך, המועצה קבעה כי היצואן יממן  58% מעלות ההקמה הסופית של המקטע כפי שזו תדווח על ידי בעל רישיון ההולכה     8

כמו כן,  נקבע כי ככל שבעתיד הקיבולת המוזמנת על ידי היצואן או על ידי כל גורם אחר המייצא גז טבעי שהופק בחזקות    9
לוויתן או על ידי גורם שנמצא, במישרין או בעקיפין, בבעלות של לפחות 50% מבעלי חזקות לוויתן )להלן - יצואני הגז 
מחזקות לווייתן(, לצורך ייצוא גז טבעי מקו ההולכה הנוסף שיוקם מתל קשיש לדברת, תעלה על 58% מקיבולת הקו, היצואן 

ישלם לבעל רישיון ההולכה סכום נוסף בהתאם לחלק היחסי המעודכן של יצואני הגז מחזקות לווייתן בקיבולת הצינור  

כפי שפורט לעיל אין בחלוקת עלויות זו משום סבסוד של היצואן על ידי צרכני ההולכה הישראלים  כאמור הקיבולת אשר    10
תידרש לשם פעילות היצואן מוערכת נכון להיום בקיבולת של צינור 18", אשר מהווים כ־58% מעלות הקו המוצע של 36"  
בהתאם, היצואן יממן 58% מעלות הקו של 36"  כמו כן, ככל והקיבולת המוזמנת על ידי יצואני הגז מחזקות לוויתן תגדל 
בעתיד, היצואן ישלם לבעל רישיון ההולכה את החלק היחסי הנוסף מתוך סך עלות הקמת המקטע  כלומר 42% הנוספים 

מיועדים לשרת את הצרכנים הפוטנציאליים של הקו בעתיד  

עוד נקבע, כי המועצה תדון בהשפעות האמור בהחלטה זו על בסיס תעריף ההולכה בעדכון הקרוב של תעריף ההולכה     11
בהתאם, ככל שהאמור ייכלל בבסיס התעריף ובעתיד יגדילו יצואני הגז מחזקות לווייתן את חלקם בקו כאמור בסעיף 3, תבחן 

המועצה את עדכון בסיס תעריף ההולכה בהתאם 

נספח 12 
א' בכסלו התשע"ח          

19 בנובמבר 2017                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2017 מיום 1.11.2017

עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת מערכת ההולכה
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36)א( 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לקביעת התעריפים הבאים, שבעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי 

- חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון( יגבה מצרכניו:

עדכון התעריף:   1

בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:

תאריך/ תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה במערכת ההולכה לצרכנים 
המחוברים לרשת החלוקה

)BTU שקלים חדשים למיליון(

שירותים  עבור  תעריף 
מ־  החל  שיינתנו 

1 1 2018
0 76270 13100 9338

מדובר על עליה של כ־2% 2 בתעריף הקיבולת, עליה של  כ־6% 5 בתעריף ההזרמה ועליה של כ־6% 2 של תעריף הזרמה    1 1
במערכת ההולכה לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה 

התעריף אינו כולל מע"מ    1 2

עדכון התעריף כמפורט בהחלטה זו יחול בגין שירותים שייתן בעל הרישיון החל מיום ה־2018 1 1  למען הסר ספק יובהר    1 3
כי בגין שירותים שייתן בעל הרישיון עד למועד האמור יחולו התעריפים הקיימים כיום לרבות מנגנון ההצמדה הקיים 

כיום  

התעריפים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כדלקמן:   1 4

100% משיעור התעריף יעודכן בהתאם להפרש בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע 
ביום האחרון לחודש הצריכה, לבין מדד הבסיס הידוע ביום ההחלטה  
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עדכון התעריף נובע ממספר מרכיבים עיקריים:   2

עדכון סך ההשקעה המוכרת: עדכון סך ההשקעה המוכרת לכ־9 5 מיליארד ש"ח לעומת כ־9 4 מיליארד שקלים חדשים    2 1
כפי שנקבע בהחלטת מועצה מס' 1/14 מיום 2013 9 12 )להלן - החלטת מועצה 1/14(  מדובר על תוספת השקעה של 

כ־963 מיליון שקלים חדשים  שנועדה לפתח את מערכת ההולכה כמפורט להלן:  

1 1 2  מקטע שורק - קריית גת )הכפלת קו באורך של כ־30 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

2 1 2  מקטע מערכת ההולכה למאגרים קטנים )קו באורך של כ־12 ק"מ שרובו בים(;

3 1 2  מקטע תל קשיש דברת )הכפלת קו באורך של כ־31 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

4 1 2  השקעות אחרות 

מטר  מיליון  כ־2.3  הינו  השעתית  הקיבולת  שיא  לצורכי חישוב התעריף:  לגז טבעי  עדכון היקף הביקוש המקסימאלי    2 2
מעוקב לשעה  וההזרמה המקסימאלית היא כ־14.3 מיליארד מטר מעוקב )BCM( לשנה 

עדכון עלויות בגין תפעול ותחזוקה: עלויות תפעול ותחזוקה של בעל הרישיון עודכנו  מדובר על גידול שנתי ממוצע של    2 3
כ־10% בעלויות לאורך תקופת הרישיון של החברה  העלויות שהוכרו נעות בין כ־73 מיליון ש"ח  בשנת 2017 לכ־87 

מיליון ש"ח  בשנת 2032. עדכון העלויות משקף שינויים צפויים בעלויות תפעול ותחזוקה.
עדכון עלויות הנהלה וכלליות: כתוצאה משינויים צפויים בהיקף פעילות החברה, מעודכנות עלויות הנהלה וכלליות    2 4

ל–20.1 מיליון ש"ח  לשנה החל משנת 2019  )בהשוואה ל־18.4 מיליון ש"ח  מדי שנה, בהחלטת מועצה  1/14(  

הפחמיות  היחידות  מסגירת  כתוצאה  רבין:  אורות  הכח  בתחנת   1-4 ייצור  יחידות  מסגירת  כתוצאה  ביקושים  עדכון    2 5
באורות רבין, צפוי גידול בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל  בשל מרכיב אי הודאות לעניין עיתוי מועד ההזרמה, המועצה 

מכירה בשלב זה ב־50% בלבד מתוספת הביקושים הצפויה 

ייצוא: המועצה החליטה להכיר בביקושים הצפויים מהסכם ההולכה עם היצואן של הגז הטבעי הישראלי לירדן לפי    2 6
מקדם בטחון של 50% ובפריסה ל־10 שנים החל מ־2020  כמו כן, בהתאם להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 2/17 

מיום 2017 3 30, נתג"ז תישא בכ־42% מהעלויות הצפויות בגין הכפלת הקו תל - קשיש דברת  

יחס המינוף של החברה:   3

יחס המינוף של החברה )הון עצמי /  מאזן( אשר בשנת 2016 היה כ־13% צפוי להגיע לכ־21% בשנת 2022    

פרסום   4

בעל הרישיון יפרסם את תעריף ההולכה אשר אושר על ידי המועצה כאמור בסעיף 1 באתר האינטרנט שלו, כאשר מדי חודש   
יפרסם באתר האינטרנט את התעריף כולל מידוד כנדרש   כמו כן, בעל רישיון ההולכה ישלח הודעה על כך לכל הצרכנים 

הרוכשים ממנו שירותים ולכל מי שבא עמו במגע על מנת לרכוש ממנו שירותים     

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 12
תמורות במשק הגז הטבעי מאז פרסום החלטה אחרונה בעניין עדכון התעריף )החלטת המועצה מס' 1/14(   1

פעילות בעל רישיון ההולכה: במהלך התקופה שחלפה מאז פרסום ההחלטה האחרונה בעניין עדכון התעריף בהחלטת    1 1
מערכת  של  והפעלה  להקמה  הרישיון  בעל   )1/14 מועצה   החלטת   - )להלן   1/14 הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה 
הולכת גז טבעי - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון או בעל רישיון ההולכה( השלים סדרה 
של מקטעים לכל אורך המערכת: הקו המזרחי, הקו דברת - ציפורית, הקו ירושלים מערב, הקו סדום - ירדן, הקו אשדוד 
- פלמחים והכפלת  הקו אשדוד - שורק  כמו כן, בעל הרישיון נמצא במהלך של הקמת הקו ירושלים מזרח, הקו כפר 

ברוך - רמת גבריאל )נילית( והקמת מתקני PRMS נוספים לאלו שהקים בשנים האחרונות  

תמורות בצד ההיצע: בנוסף לאספקה רציפה ומשמעותית ממאגר תמר ואספקה של גז טבעי נוזלי מיובא, המשק נערך    1 2
ההולכה  למערכת  להתחבר  צפוי  פיתוח,  בתהליכי  הנמצא  לוויתן,  מאגר  נוספים:  ממקורות  טבעי  גז  אספקת  לתוספת 
בתחילת שנת 2020 ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 2592 מיום 2017 4 2 "עידוד מאגרים קטנים והכרזה על  שעת חירום 
במשק הגז הטבעי", צפוי גם חיבורם של המאגרים תנין וכריש  כל אלו צפויים להביא להגדלה משמעותית בהיצע הגז 

הטבעי  

תמורות בצד הביקוש: החלטת שר האנרגיה להפחית את השימוש בפחם וכן החלטתו לסגור את היחידות הפחמיות    1 3
1-4 בתחנת הכח אורות רבין צפויות להביא להמשך גידול באחוז החשמל המיוצר מגז טבעי, הן על ידי חברת החשמל 
לישראל והן על ידי יצרני חשמל פרטיים  בנוסף, חל גידול בביקוש לגז טבעי בשל הצטרפות צרכנים חדשים למערכת 
ההולכה והרחבת פעילותם של צרכנים אשר כתוצאה הגדילו את היקף הקיבולת המוזמנת  בנוסף, הביקוש צפוי לגדול 

כתוצאה מהסכם ההולכה בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן של הגז הטבעי הישראלי לירדן 
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הסיבות לעדכון תעריף ההולכה   2

ואמינות אספקה ראויה לצרכני הגז  יתירות  נוספים,  בגין חיבור צרכנים  נדרשות להרחבת מערכת ההולכה  השקעות    2 1
הטבעי: לצורך כך, בעל רישיון ההולכה נדרש לגייס כספים למימון עלויות הרחבת מערכת ההולכה בהתאם למפורט 

בסעיף 1 2 להחלטה 

עדכון היקף הביקוש: תחזית הביקוש לגז טבעי גדלה בעיקר בשל הרחבת פעילותם של צרכנים קיימים, ביקושים לייצוא    2 2
ותוספת ביקושים לגז טבעי לייצור חשמל 

3 2   עמידה ביחסי כיסוי: המועצה ממשיכה לקבוע את התעריף באופן שיחס הכיסוי )ADSCR( לא יפחת מ־3 1 בכל שנה 
לאורך שנות תקופת הרישיון 

שונות: נדרשות מספר התאמות במודל תעריף ההולכה כפי שיפורט בהמשך.   2 4

השקעות:    3

סה"כ ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף: כ־5.9 מיליארד שקלים חדשים  כדלקמן:   3 1

השקעות מוכרות לעדכון התעריף
 עלות במיליוני שקלים 

חדשים

 השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה

1 974הקמת מקטע ימי

0 530מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

4 487מקטע יבשתי - צפון

9 463מקטע יבשתי - דרום

1 378מקטע יבשתי - מרכז

8 251עלויות מחזור חיים

4 219קו לירושלים

0 203השקעה בחיבור צרכנים

6 82קו נשר - נתב"ג

0 45תוספת בגין מחזור חיים

0 22תכנון מפורט והיתרים 

4 19עלויות עובדי הקמה 

SCADA 1 19מערכת

1 652קו מזרחי נתב"ג - חגית

3 158הכפלת קו אשדוד שורק

1 66קו בית כפר ברוך - בית גבריאל

6 77קו אשדוד - פלמחים

0 68קו דוברת - בית קשת

6 56קו בית קשת - ציפורית

0 48הכרה בעלויות PRMS לחלוקה

Rock Dumping2 37הכרה בעלויות ה־

0 46תוספת עלות בגין צרכנים מרוחקים

תוספת עלות בגין סגירת מו"מ מול חח"י בעניין הקו 
הימי

44 4

8 1תוספת בגין תכנון הקו לאשלים

4 19-ניכוי עלויות עובדי הקמה
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השקעות מוכרות לעדכון התעריף
 עלות במיליוני שקלים 

חדשים

לעלויות  בהתאם  הימי  המקשר  עלות  הפחתת 
בפועל

-37 3

0 1סיווג הוצאות תפעול להוצאות הקמה

0 35הרחבת תוואי הקו המזרחי

7 0פיצוי בעלי אג"ח בגין תיקון שטר אג"ח

5 8הפרשי שער 

4,923סה"כ השקעות שהוכרו טרם עדכון זה

 השקעות עתידיות שהוכרו בהחלטה זו

3 386קו מאגרים קטנים

1 223קו שורק - קריית גת )הכפלה(

110קו תל - קשיש דברת

7 56מתקני PRMS לחלוקה

60מתקני PRMS עתידיים בחלוקה

9 34דמי חכירה רמ"י

30מתקן קליטה בדור

או  מערב(  ירושלים  שורק,  )אשדוד  בחריגות  הכרה 
בחסכון )דברת ציפורית( קווים שהוכרו

19 8

15תחנה חופית קו ימי חוף דור

10תחנה חופית חדרה

PRMS 7 9מיגון מתקני

5הגנה קתודית

1 2תכנון סטטוטורי קו לרצועת עזה

1 0קיר בית קשת

963סה"כ השקעות מוכרות בהחלטה זו

5,886סה"כ הכרה בגין השקעות בעל רישיון הולכה

הערות בעניין השקעות שהוכרו בעדכון זה:   3 2

1 2 3  מקטע מערכת ההולכה למאגרים קטנים: על פי החלטת ממשלה מספר 2592 מיום 2017 4 2 נתג"ז תקים ותפעיל 
מקטע של מערכת הולכה למאגרים קטנים  המקטע מורכב מקו ימי באורך של כ־10 ק"מ וקו יבשתי באורך של כ־2 
ק"מ  עלות המקטע נאמדת בכ־3 386 מיליון שקלים חדשים )המקטע נמצא בשלבי תכנון וקוטרו טרם הוחלט(  על פי 
החלטת הממשלה המדינה תעביר 100 מיליון שקלים חדשים לנתג"ז  היתרה )3 286 מיליון שקלים חדשים בהתאם 
ייבחנו  המקטע,  הקמת  סיוע  בתום  אג"ח   גיוס  באמצעות  נתג"ז  ידי  על  תמומן  בקו(  נתג"ז  של  הנוכחית  להערכה 

העלויות בגין הקמת המקטע ובמידה ויידרש יבוצע עדכון בהכרתן בעדכון התעריף 

2 2 3  קו שורק קריית גת: מדובר על הכפלת 30 ק"מ של קו בקוטר 36 אינץ במקטע הדרומי של מערכת ההולכה במטרה 
לאפשר אספקה סדירה ואמינה לצרכנים לאורך מקטע זה  עלות המקטע נאמדת בכ־1 223 מיליון ש"ח  

תישא  נתג"ז   30 3 2017 מיום   2/17 הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  להחלטת  בהתאם  3 2 3  קו תל קשיש - דברת: 
ב־42% מעלויות הצפויות בגין הכפלת הקו תל - קשיש דברת  מדובר בקו של כ־31 ק"מ ובקוטר של 36 אינץ'  

מתקן  להקמת  נורמטיבית  עלות  נקבעה  ו־3/09   5/08 מס'  המועצה  בהחלטות  בעלויות PRMS לחלוקה:  4 2 3  הכרה 
PRMS  עלות זו נקבעה כעלות המקסימלית שישלם בעל רישיון חלוקה על הקמת המתקן  מבדיקה שבוצעה על ידי 
רשות הגז הטבעי עולה כי העלויות בפועל של המתקנים גבוהות בהרבה מהעלות הנורמטיבית שנקבעה  לפיכך, 
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הוחלט להכיר ב־7 56 מיליון ש"ח  בגין 14 מתקני PRMS לחיבור רשתות חלוקה שנתג"ז החלה בהקמתם  סכום זה 
הינו ההפרש בין עלויות הקמת מתקני PRMS לבין התקבולים הצפויים מבעל רישיון החלוקה והסכומים שהוכרו 
על ידי המועצה עד כה  היות וחישוב העלות מבוסס בחלקו על הערכה תקציבית של עלויות של מתקנים בתהליכי 

הקמה תבוצע בחינה מחדש של העלויות בעדכון התעריף הבא 

5 2 3  הכרה במתקני PRMS עתידיים: המועצה הכירה בהקמתם של 4 מתקני PRMS עתידיים נוספים לחיבור רשתות 
חלוקה בעלות כוללת של 60 מיליון ש"ח 

דמי  לתשלום  )רמ"י(  ישראל  מקרקעי  מרשות  דרישה  התקבלה   2016 שנת  במהלך  מרמ"י:  חכירה  דמי  6 2 3  דרישת 
חכירה עבור 31 תחנות הגפה ו־12 תחנות PRMS המוקמות על קרקעות המדינה  דמי החכירה חושבו על ידי שמאי 

והוערכו בסך כ־9 34 מיליון שקלים חדשים  לאחר שבחנה את הנושא המועצה החליטה להכיר בסכום זה  

לוויתן,  מאגר  חיבור  של  הקליטה  מתקן  בגין  ש"ח  מיליון  ב־30  להכיר  החליטה  המועצה  בדור:  קליטה  7 2 3  מתקן 
חיבור המאגרים הקטנים )כריש ותנין( וכן מאגרים עתידיים נוספים ככל שיהיו  המתקן מהווה הכנה לצנרת יציאה 
ויבוצעו  בשנית  ייבדק  הנושא  כן,  ועל  ראשונית  עלויות  הערכת  על  מדובר  בעתיד   לחגית  מדור  הקו  להכפלת 

התאמות במידה ויידרש בעדכון התעריף הבא 

לפיו  תימרוץ  מנגנון  להפעיל  מחליטה  המועצה  הקמתם:  שהושלמה  מקטעים  של  בחסכון  או  בחריגות  8 2 3  הכרה 
כאשר בעל רישיון ההולכה מסיים הקמת מקטע בעלות פחותה מהתקציב המאושר על ידי המועצה יוכרו לו 50% 
מהחיסכון וכאשר יחרוג מהתקציב המאושר יוכרו לו רק 90% מהחריגה כתוספת השקעה  לפיכך, מוכרת חריגה נטו 

בסך של כ־76 19 מיליון שקלים חדשים, בגין קו אשדוד שורק, קו ירושלים מערב וקו דברת ציפורית  

9 2 3  הכרה בעלות הקמת תחנה חופית - קו ימי חוף דור: המועצה הכירה ב־15 מיליון ש"ח  לצורך הקמת תחנת ניתוק 
חופית על הקו הימי הקיים בכניסה לחוף דור  מדובר על הערכת עלויות ראשונית ועל כן, הנושא ייבדק בשנית 

ויבוצעו התאמות במידה ויידרש בעדכון התעריף הבא 

10 2 3  הכרה בעלות הקמת תחנה חופית - חדרה: המועצה הכירה ב־10 מיליון ש"ח  בגין הקמת תחנת ניתוק חופית 
על הקו הימי הקיים בכניסה לחוף חדרה  מדובר על הערכת עלויות ראשונית ועל כן, הנושא ייבדק בשנית ויבוצעו 

התאמות במידה ויידרש בעדכון התעריף הבא 

של  להנחייה  בהמשך   PRMS מתקני   5 מיגון  בגין  ש"ח   מיליון  בכ־10  הכירה  המועצה   :PRMS 11 2 3  מיגון מתקני
המטה לביטחון לאומי  עלות זו תיבדק בתום תקופת ההקמה ויבוצעו התאמות ככל שיידרש בעדכון התעריף הבא  

הגנה  מתקני  של  העתקה  עבודות  בגין  ש"ח   מיליון  ב־5  הכירה  המועצה  קתודית:   הגנה  עלות  בגין  12 2 3  הכרה 
קתודית קיימים של גופי תשתית אחרים )כגון מקורות וקצא"א(  ההעתקה נדרשת לאור קירבת השדות והמתקנים 

למערכת ההולכה ולנוכח השפעתם השלילית על המערכת 

13 2 3  תכנון סטטוטורי לרצועת עזה: המועצה הכירה בכ־2 מיליון ש"ח בגין ביצוע תכנון סטטוטורי לקו עתידי לחיבור 
רצועת עזה 

היקף הביקושים:   4

היקף הביקושים המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף הינו 3 2 מיליון מטר מעוקב לשעה ו־3 14 מיליארד מטר מעוקב    4 1
)BCM( לשנה 

הקיבולת  הגדלת  בשל  בעיקר  וזאת   ,1/14 מספר  המועצה  בהחלטת  המופיע  זה  לעומת  עלה  הכולל  הביקושים  היקף     4 2
של צרכני הולכה קיימים, ביקושים גוברים לגז טבעי לייצור חשמל וביקוש לייצוא  יחד עם זאת, חלה דחייה במועד 
ההכנסות הצפוי של בעל הרישיון במספר תחנות כח אשר לא עמדו בלו"ז ההקמה שתוכנן וכן מכיוון שתחזית הביקוש 

של צרכי החלוקה ירדה 

היקף הביקושים המקסימאלי שנקבע הינו בסדר גודל התואם לקיבולת של מערכת ההולכה לאחר שתושלמנה ההשקעות    4 3
העתידיות שהוכרו במערכת  

המועצה הכירה במלוא תוספת הביקושים הצפויה מהרחבת פעילותם של צרכני הולכה והגדלת קיבולתם השעתית    4 4
כתוצאה   

המועצה הכירה באופן חלקי בתוספת הביקושים הצפויה כתוצאה מסגירת היחידות הפחמיות באורות רבין:  מדובר על    4 5
גידול בקיבולת בהיקף של MMBTU 4845 שעה החל מיוני 2022 בשל תוספת של מחז"מ ופיקר וכ־MMBTU 3181 שעה 
נוספים החל מינואר 2024  כאמור, בשל מרכיב אי ודאות לעניין עיתוי  מועד ההזרמה, הוכרו 50% מהביקושים הנ"ל 

בלבד  הנושא יעודכן בעדכון התעריף הבא 

מקדם  לפי  בחשבון  נלקחו  לירדן  היצואן  לבין  ההולכה  רישיון  בעל  בין  ההולכה  מהסכם  כתוצאה  הצפויים  ביקושים    4 6
בטחון של 50% ובפריסה ל־10 שנים 

הוצאות תפעול ותחזוקה:    5

רשות הגז הטבעי ביצעה בדיקה מקיפה של הוצאות תפעול ותחזוקה  בהשוואה לעלויות שהוכרו בהחלטת מועצה 1/14    5 1
צפוי גידול שנתי ממוצע של כ־10% בעלויות לאורך תקופת הרישיון של החברה  עדכון העלויות משקף את ההרחבה 

הצפויה בהיקף ההשקעות כפי שהוכרה על ידי המועצה ושינויים צפויים כתוצאה מהתיישנות המערכת 
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להלן הצגת עלויות תפעול ותחזוקה כפי שהוכרו בהשוואה לעלויות שהוכרו בהחלטת המועצה 1/14:   5 2

הוצאות תפעול 
20182019202020212022202320242025)מיליוני ש"ח(

0 087 087 087 087 187 985 181 77הכרה בעדכון זה

4 278 079 880 680 481 382 083 83הכרה בהחלטה 1/14

6 88 07 27 46 65 42 9-1 5-הפרש

הוצאות הנהלה וכלליות:    6

עלויות הנהלה וכלליות עודכנו  לרמה של כ־1 20 מיליון ש"ח  לשנה החל משנת 2019 )בהשוואה ל־4 18 מיליון ש"ח  מדי    6 1
שנה, בהחלטת מועצה 1/14(  כתוצאה מהגידול בהיקף פעילות החברה   נושא זה ייבדק מחדש ויעודכן במידה ויידרש 

בעדכון התעריף הבא 

מימון    7

אשראי  בנקאי,  מתאגיד  אשראי  מוסדיים,  לגופים  שהונפקו  חוב  אגרות  באמצעות  ממומנת  הרישיון  בעל  פעילות    7 1
שהעמידה חברת החשמל לישראל עבורה, תקבולים על חשבון הון מניות שהוזרמו על ידי ממשלת ישראל כבעלת מניות, 

וכן מהונה העצמי  

בעל הרישיון גייס עד כה אג"ח בסך כולל של כ־3,408 מיליון שקלים חדשים וזהו מקור עיקרי למימון פעילותו     7 2

מקור מימון נוסף הינו מתאגידים בנקאיים המסתכם בכ־1,024 מיליון שקלים חדשים )כולל הלוואת חח"י בגין הקו הימי(    7 3

צפויה  חדשים    שקלים  -518מיליון  כ  של  בסך  מניות   הקצאת  של  בדרך  לפעילותה  מימון  לחברה  העמידה  המדינה    7 4
העברה של 100 מיליון ש"ח  נוספים בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2592 מיום 2017 4 2 "עידוד מאגרים קטנים והכרזה 

על  שעת חירום במשק הגז הטבעי" 

הגיוסים מתייחסים השקעות קיימות ובעל הרישיון נדרש לגיוסים נוספים על מנת להמשיך ולפתח את המערכת בהתאם    7 5
למתואר בהחלטה זו 

עדכונים נוספים:   8

יחס המינוף: שינוי התעריף בהחלטה זו תומך בצורך לשפר את יחסי המינוף של החברה  יחס המינוף של החברה )הון    8 1
עצמי /  מאזן( נאמד בכ־21% בשנת 2022 ועולה מדי שנה בהדרגה 

בסכום  הכירה  המועצה   :PRMS מתקן  עבור  חלוקה  רשת  והקמת  להפעלה  רישיון  בעל  של  לתשלום  דרך  אבני  שינוי    8 2
להחלטת  ב'  לפרק  בהתאם  לתשלום  דרך  אבני  שינוי  בשל   החברה  בתזרים  לעדכון  חדשים   שקלים  מיליון  כ־60  של 
המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/16 מיום 2016 9 15 אשר צפוי לפגוע בתזרים נתג"ז במהלך 5 השנים הקרובות  
היות והסכום מבוסס בחלקו על הערכה תקציבית של עלויות מספר מתקנים תבוצע בחינה מחדש של העלויות בעדכון 

התעריף הבא  

עדכון התעריף   9

המפורט  ההצמדה  למנגנון  בהתאם  חודש  מדי  ויעודכן  להלן  לטבלה  בהתאם   1 1 2018 מ  החל  ישונה  ההולכה  תעריף    9 1
בהחלטה    

תאריך/תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
 BTU למיליון

שעה(

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה 
במערכת ההולכה 

לצרכנים המחוברים 
לרשת החלוקה

)שקלים חדשים 
)BTU הערותלמיליון

תעריף עבור

שירותים שיינתנו

החל מה־2018 1 1

החל מתאריך  2018 1 1 9338 1310 76270 0
יחול שינוי בתעריף  

התעריף יעודכן בהתאם 
למנגנון ההצמדה 
המפורט בהחלטה
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תאריך/תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
 BTU למיליון

שעה(

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה 
במערכת ההולכה 

לצרכנים המחוברים 
לרשת החלוקה

)שקלים חדשים 
)BTU הערותלמיליון

תעריף ההולכה טרם 9100 12400 74660 0תעריף קודם
ההחלטה אשר פורסם 
בהחלטת מועצה 3/11 

וממודד ליום ההחלטה 
)מדד ספטמבר 2017(

שיעור השינוי

)ב - %(

2 2%5 6%2 6%

מדובר בעליה של כ־2% 2 בתעריף הקיבולת, עליה של  כ־6% 5 בתעריף ההזרמה ועליה של כ־6% 2 בתעריף הזרמה    9 2
במערכת ההולכה לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה 

ט"ז בטבת התשע"ח         

3 בינואר 2018                                  

מובאת בזאת הבהרה לסעיף 1.4 להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי שמספרה 3/2017 מיום 
1/11/2017 בעניין "עדכון תעריף ההולכה כתוצאה מהרחבת מערכת ההולכה"

מובהר כי מדד הבסיס הינו המדד המחירים לצרכן שפורסם ב־15/10/2017 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

           בברכה,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

נספח 13  
כ"ג בניסן התשע"ח         

8 באפריל 2018                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 1/2018 מיום 22 בפברואר 2018 -

קביעת תעריפים ואמות מידה למתן שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 וסעיף 38 לחוק משק הגז 

הטבעי, התשס"ב-2002, )להלן - המועצה(:

פרק א' - הגדרות
לעניין החלטה זו -   1

"בעל רישיון" - בעל רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה באזור הנגב;

"צרכן" - צרכן גז טבעי בערד ובשכונת הניצחון בדימונה שבמהלך חודש אפריל 2018 קיבל שירותי גז טבעי מחברת גזטיב 
חברה להפצת גז טבעי בע"מ או צרכן פוטנציאלי שחתם עם בעל הרישיון על הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי; 

"צרכן פוטנציאלי" - מי שממוקם בערד ובשכונת הניצחון בדימונה ובמהלך חודש אפריל 2018 לא קיבל שירותי גז טבעי 
מחברת גזטיב - חברה להפצת גז טבעי בע"מ, אך במבנה בו הוא נמצא קיימת צנרת המיועדת לחיבור לגז טבעי;

פרק ב' - תעריפים
2   תעריף החלוקה  -

תעריף החלוקה שיגבה בעל הרישיון מצרכן יהיה:  2 1

1 1 2  סכום קבוע לכל חודש בסך 68 13 שקלים חדשים שאינו תלוי בצריכה;
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2 1 2  בנוסף, עבור כל מטר מעוקב של גז טבעי שנצרך -

1 2 1 2 על ידי צרכן שצריכתו השנתית אינה עולה על 1,000 מ"ק - 32 4 שקלים חדשים;

על ידי צרכן שצריכתו השנתית עולה על 1,000 מ"ק גז טבעי - 9 3 שקלים חדשים    2 1 2 2

תעריף חיבור - צרכן פוטנציאלי המעוניין להתחבר לגז טבעי ישלם לבעל הרישיון בנוסף לתעריף החלוקה סכום חד פעמי    3
בסך 400 שקלים חדשים בגין החיבור  אם בעל הרישיון יידרש להתקין מונה על מנת לחבר את הצרכן האמור, המונה לא יהיה 

בבעלות הצרכן  

לא יראו בצרכן פוטנציאלי צרכן מרוחק או צרכן נוסף    4

התעריפים המפורטים בסעיפים 2 ו־3 יוצמדו למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    5
בתחילת כל חודש מאי ובתחילת כל חודש נובמבר, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בעת מועד כניסת החלטה זו לתוקף, 

ויפורסמו באתר רשות הגז הטבעי  

כל הסכומים הנקובים בפרק זה אינם כוללים מע"מ    6

פרק ג' - אמות מידה
בעל רישיון יחבר צרכן פוטנציאלי שמעוניין להתחבר לרשת החלוקה לא יאוחר מ־30 ימי עסקים    7

בעל הרישיון יעביר לצרכן חשבון דו־חודשי לתשלום בגין שירותי החלוקה שקיבל בחודשיים שחלפו  בחשבון יפורטו גם    8
התקופה  במהלך  שהוזרם  הגז  כמות  של  פירוט  יכלול  הדו־חודשי  החשבון  השיווק   שירותי  בגין  והתשלומים  התעריפים 

הרלוונטית וכן פירוט של כלל החיובים והזיכויים אשר חלו במהלך תקופה זו  

בעל רישיון שיחתום עם צרכן על הסכם למתן שירותי חלוקה יציע לצרכן בעת מועד החתימה על ההסכם, לחתום גם על    9
הסכם למתן שירותי שיווק גז טבעי עם חברת גזטיב, חברה להפצת גז טבעי בע"מ ובלבד שההסכם למתן שירותי שיווק גז 
טבעי המוצע לצרכן על ידי גזטיב עומד בכל התנאים המפורטים להלן בסעיפים קטנים 1 9 עד 3 9  כמו כן, יציע בעל הרישיון 

באותו מועד, לחתום גם על הסכם למתן שירותי שיווק גז טבעי עם כל משווק אחר והדבר יהיה נתון לבחירתו של הצרכן 

א  מחיר הגז הטבעי לצרכן עבור הגז הטבעי ושירותי השיווק לא יעלה על 40 1 שקלים חדשים למ"ק בתוספת מע"מ,   9 1
נכון לדצמבר 2017  על סכום האמור תחול נוסחת ההצמדה המפורטת להלן  המחיר האמור יכלול את כל התשלומים 

והתוספות לרבות בלו ותעריף הולכה 

נוסחת ההצמדה: ב  

P - המחיר לצרכן עבור הגז הטבעי ושירותי השיווק יהיה במונחי ש"ח למ"ק ויחושב כדלקמן:

P =  )$11 2(*E/C*T
t
/T

0
*H

t
/H

0
   Brent≤60$ כאשר 

P = )$11 2 + 0 036*)Brent - $60((*E/C*T
t
/T

0
*H

t
/H

0
  $60>Brent≤160$ כאשר

P = )$14 8 + 0 0079*)Brent - $160((*E/C*T
t
/T

0
*H

t
/H

0
  $160>Brent≤320$ כאשר

P = )$11 2+ 5$(*E/C*T
t
/T

0
*H

t
/H

0
   $320>Brent כאשר

כאשר: 

Brent - מחיר של חבית נפט מסוג ברנט )Pbrent/bbl(, על פי המחיר הממוצע החודשי בחודש שקדם לחודש האספקה,   
: http://data theice com/MyAccount/Login aspx?ReturnUrl=~\ViewData\Default  בכתובת  ICE פרסומי  פי  על 

 aspx

E - שער החליפין להמרה מדולר לש"ח; ההמרה כאמור תתבצע על פי שער הדולר הממוצע ב־60 הימים שקדמו למועד 
הוצאת החשבונית 

C - הערך הקלורי להמרה מיחידות מיליון BTU  ליחידות מ"ק; ההמרה תתבצע לפי יחס נורמטיבי של 8 27  כלומר, כל 
מיליון BTU ייחשב לערך הקלורי של  8 27 מטר מעוקב גז טבעי 

T - הבלו בש"ח לטון על הגז הטבעי לתעשייה בעת מועד הוצאת החשבונית לא כולל מע"מ 
t

- 05 17 שקלים חדשים לטון לא כולל מע"מ  
 
T

0

- תעריף ההולכה למשווק בעת מועד הוצאת החשבונית למיליון BTU לא כולל מע"מ  
 
H

t

- 9558 0 שקלים חדשים למיליון BTU גז טבעי לא כולל מע"מ  
 
H

0

הצרכן רשאי להשתחרר מן ההסכם, בכל עת, ללא עלות, קנס או כיוצא בזה    9 2

ההסכם יהיה לכל היותר לתקופה של שנה   9 3

בעל הרישיון יעביר למשווק של כל צרכן את הסכום שגבה מהצרכן הקיים בעבור שירותי השיווק לא יאוחר מהמועד שיקבע    10
בינו לבין המשווק או בהחלטה של המועצה 
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פרק ד' - תוקף
החלטה זו תהיה בתוקף החל מיום 8 במאי 2018 ועד יום 8 באוגוסט 2019, למעט סעיף 9 אשר יכנס לתוקף החל ממועד פרסום    11

ההחלטה 

בעניין זה התקבלה החלטת מועצה שטרם פורסמה  החלטה זו מבטלת אותה ובאה במקומה    12

           בברכה,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 13

כללי
גזטיב חברה להפצת גז טבעי בע"מ )להלן - גזטיב( פועלת מזה עשרות שנים בשיווק וחלוקת גז טבעי בעיר ערד ובשכונת    1
הניצחון בדימונה  החברה מספקת ללקוחותיה גז טבעי שמקורו ממאגר ראש זהר ופועלת מכוח סעיף 102 לחוק משק הגז 

הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק(, המסדיר את פעולתן של חברות גז טבעי שפעלו טרם חוקק החוק  

חברת נגב גז טבעי בע"מ )להלן - נגב גז( היא בעלת הרישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה באזור הנגב  נגב גז השלימה    2
את הקמת רשת חלוקת הגז הטבעי לעיר ערד וחיברה את רשת החלוקה המוחזקת בידי גזטיב המזרימה גז טבעי ממאגר תמר 

באופן שהחליף החל מה־2018 2 1 את צינור הגז שבאמצעותו הוזרם הגז הטבעי ממאגר ראש זהר  

אספקת הגז הטבעי ממאגר ראש זהר הופסקה היות וכמות הגז הטבעי במאגר הידלדלה וכבר במהלך השנים האחרונות לא    3
היו מסוגלים כל הצרכנים התעשייתיים לקבל את מלוא הכמות שאותה רצו לצרוך  השנים האחרונות לווו בחשש שלא ניתן 
יהיה להזרים עוד גז טבעי ממאגר זה, וההפקה תיפסק ללא כל הודעה או התראה מוקדמת  אי לכך ובעקבות הידרדרות נוספת 

במצב המאגר, ההפקה ממנו הופסקה ביום 2018 2 1  

רישיון החלוקה שניתן לגזטיב מכוח סעיף 102 לחוק ניתן עד יום 2018 1 31, לכל המאוחר  הואיל וקיים הכרח להחליף את    4
מקור הגז טבעי המוזרם לצרכנים ועל מנת שלא לפגוע ברצף אספקת הגז הטבעי לצרכני גזטיב, והואיל ונדרש לבצע פעולות 
רבות על מנת שנגב גז תוכל לספק גז טבעי לצרכני גז טבעי באופן רציף, ככל הניתן, נתן השר לגזטיב ביום 8 בפברואר 2018, 
לאחר היוועצות עם המועצה, רישיון חלוקה חדש לתקופה של שלושה חודשים בלבד וזאת מתוקף סמכות השר לפי תקנה 6 

לתקנות משק הגז הטבעי )דרכים ותנאים למתן רישיון חלוקה(, תשס"ח-2008  

בהתאם, מסדירה המועצה את התעריפים ואמות המידה שלפיהם יפעל בעל רישיון החלוקה כהוראת שעה לתקופת ביניים,    5
זו  החלטה  במסגרת  כן,  על  יותר   ונרחבת  סופית  הסדרה  שתבוצע  ועד  לגזטיב,  שניתן  החדש  הרישיון  תקופת  מתום  החל 

המועצה קובעת את התעריפים ואמות המידה  

תעריפים
תעריף החלוקה שיגבה בעל הרישיון מצרכן יהיה:   6

1 1 5  סכום קבוע לכל חודש בסך 68 13 שקלים חדשים שאינו תלוי בצריכה;

2 1 5  בנוסף, עבור כל מטר מעוקב של גז טבעי שנצרך -

1 2 1 5 על ידי צרכן שצריכתו השנתית אינה עולה על 1,000 מ"ק - 32 4 שקלים חדשים;

2 2 1 5 על ידי צרכן שצריכתו השנתית עולה על 1,000 מ"ק גז טבעי - 9 3 שקלים חדשים  

 התעריף נקבע על בסיס עלויות: שכר, תחזוקה, גבייה, רכש, פחת, מבנים, הנהלה וכלליות, מיסוי וכן עלויות והשקעות נוספות \
       שבעל הרישיון יידרש לבצע ברשת, לרבות גישורים לצורך יצירת יתירות במערכת  

כמו כן, נקבע שצרכן שיש תשתית לחיבורו כהגדרתו בהחלטה זו ישלם לבעל הרישיון בגין החיבור תעריף חד פעמי בסך 400    7
שקלים חדשים 

בנוסף, לא יראו בצרכן פוטנציאלי צרכן מרוחק או צרכן נוסף    8

אמות מידה
נוכח האמור בסעיף 4 לדברי ההסבר ובדומה למקובל במשק הגז הטבעי בישראל, החל מיום 8 במאי 2018, כל צרכן בערד    9
ובשכונת הניצחון בדימונה אשר קיבל שירותים מחברת גזטיב, יקבלם משני גופים שונים כך שהצרכן יקבל שירותי חלוקה 

)תשתית( מבעל רישיון החלוקה ושירותי שיווק ממשווק 

בהתאם, על מנת שיגיע גז טבעי לצרכנים יש צורך בחברה שתספק שירותי שיווק לצרכנים    10
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דרך המלך היא שכל צרכן או משווק יפנה באופן אקטיבי לצד השני על מנת שיסופקו לצרכן שירותי שיווק גז טבעי, וזאת    11
כמקובל במקרה של יתר צרכני הגז הטבעי  אולם, בכל הנוגע לצרכנים האמורים בהחלטה זו, מתעוררים הקשיים הבאים: 

עד כה היו הצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה רגילים להתקשר עם חברה אחת אשר נתנה להם גם שירותי  א  
חלוקה וגם שירותי שיווק ויקשה עליהם מאד, בטווח הקצר, להתקשר עם משווק על מנת שזה יספק להם את הגז הטבעי  

 MMBTU 2יתר על כן, צרכנים בערד ובדימונה מאופיינים בצריכה מזערית של גז טבעי - בממוצע כ־50 מ"ק בשנה או כ־ ב  
לשנה  הדבר הופך את הצרכן ללא אטרקטיבי בעבור חברת השיווק וספק אם ההכנסה ממנו מכסה את עלויות העסקה  
בנוסף, גם הצריכה המצרפית של כלל הצרכנים של גז טיב )כ־370 אלף מ"ק לשנה( היא צריכה של צרכן בינוני כך שרמת 

האטרקטיביות של השיווק באזור כולו אינה גבוהה 

אי לכך נקבע כי חברת נגב גז טבעי בע"מ, שהיא בעלת רישיון החלוקה באזור הנגב, בבואה להחתים את הצרכנים על הסכם    12
למתן שירותי חלוקה, תציע להם לחתום על הסכם שיווק עם חברת גזטיב, ובתנאי שההסכם של חברת גז טיב יכלול את כל 
האמור בהחלטה לעניין זה  בד בבד, תציע חברת נגב גז טבעי לצרכנים לחתום על הסכם שיווק עם כל משווק אחר  הדבר 
מאשר  יותר  נמוך  יהיה  השיווק  שרותי  עבור  והן  החלוקה  שירותי  עבור  הן  הצרכנים  שישלמו  המצטבר  המחיר  כי  מבטיח 
המשמשים  נפט  תזקיקי  מול  בתחרות  אטרקטיבי  להיות  שאמור  מחיר  הנוכחית    המועצה  החלטת  שחלה  שלפני  בתקופה 

אלטרנטיבה לגז טבעי  

בנוסף, אמות המידה קובעות את משך הזמן המירבי לחיבור צרכן פוטנציאלי ואת הנתונים שעל בעל הרישיון לפרט בחשבון    13 
הדו־חודשי לצרכן  

למען הסר ספק, נוכח הנסיבות המיוחדות המפורטות בהחלטה זו, אין לראות בתעריפים ואמות המידה הקבועים בהחלטה זו    14
משום קביעה עתידית לגבי צרכנים הדומים במאפייניהם לצרכנים האמורים בהחלטה זו 

כללי
החלטה זו תהיה בתוקף החל מיום 8 במאי 2018 ועד יום 8 באוגוסט 2019, למעט סעיף 9 אשר יכנס לתוקף החל ממועד פרסום    15

ההחלטה 

נספח 14 
ב' בניסן התשע"ח         

18 במרץ 2018                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 2/2018 מיום 15 במרץ 2018 - בנושא

תעריפי החיבור והולכה שיגבה בעל רישיון הולכה מצרכן שהוא תחנת דחיסה 
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי, 

התשס"ב-2002:

לעניין החלטה זו -    1

"צרכן שהוא תחנת דחיסה" - צרכן שהינו מתקן המשמש תחנת דחיסה שעיקר מטרתו הינו אספקת גז טבעי דחוס לצרכנים 
שטרם חוברו לרשת החלוקה 

"החלטת המועצה 5/09" - החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי שהתקבלה ביום 2009 12 27 בעניין תעריף הזרמה שגובה 
בעל רישיון הולכה מצרכני גז טבעי המחוברים לרשת החלוקה 

"בעל רישיון הולכה" - בעל הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ 

התעריף בגין שרותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא תחנת דחיסה המחובר ישירות למערכת ההולכה,    2
יחושב בהתאם לתעריף הזרמה כמפורט בנוסחה שבהחלטת המועצה מס' 5/09 

דמי החיבור שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא תחנת דחיסה יהיו בהתאם לעלות החיבור בפועל לרשת ההולכה     3
התגלעה מחלוקת בין תחנת הדחיסה לבין בעל רישיון ההולכה לגבי עלות החיבור בפועל, יובא העניין להכרעת המנהל והוא 

יקבע את העלות  

לגבי צרכן שהוא תחנת דחיסה שהתחבר למערכת ההולכה ושהוזרם גז טבעי לתחנת הדחיסה טרם קבלת החלטה זו, במקום    4
האמור בסעיף 3 יחולו לגביו ההסדרים שגיבש הצרכן עם בעל רישיון ההולכה ובלבד שההסדר מקובל על מנהל רשות הגז 

הטבעי              

           בברכה,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 14
החלטה זו מסדירה את תעריפי החיבור והולכה שיגבה בעל רישיון הולכה מצרכן שהוא מתקן המשמש תחנת דחיסה    1

למתקנים המשמשים תחנות דחיסה, קיימים מאפיינים דומים לתחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שהסדרתן נקבעה בהחלטת    2
המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 4/2016 בדומה:

בשל  זאת  והרחוק   הקרוב  בעתיד  הצריכה  היקף  לגבי  וודאות  דחיסה  תחנות  המשמשים  מתקנים  שהם  לצרכנים  אין   ·
העובדה שפעילותם תלויה בהתקדמות רשת החלוקה ובשלב מסוים ייתכן כי יוותרו ללא צרכנים כלל  

צרכנים שהם מתקנים המשמשים תחנות הדחיסה הינם בעלי צריכה גבוהה בשעות המילוי וללא צריכה כלל בשאר   ·
שעות היום וזאת בשונה ממפעלים בעלי צריכה קבועה לאורך שעות היום  

בשל המאפיינים הייחודיים המתוארים לעיל מתקנים המשמשים תחנות דחיסה ישלמו תעריף הולכה למשווק בגין צריכת    3
אנרגיה בפועל ולא תעריף הולכה בגין תפיסת קיבולת קבועה במערכת ההולכה 

בנוסף, לאור העלות הגבוהה הכרוכה בהקמת מערכת ההולכה ידרשו המתקנים המשמשים תחנת הדחיסה לשלם את עלות    4
החיבור בפועל לרשת ההולכה  במידה והתגלעה מחלוקת בין תחנת הדחיסה לבין בעל רישיון ההולכה לגבי עלות החיבור 

בפועל, יובא העניין להכרעת המנהל והוא יקבע את העלות  

לגבי צרכן שהוא תחנת דחיסה שהתחבר למערכת ההולכה ושהוזרם גז טבעי לתחנת הדחיסה טרם קבלת החלטה זו, במקום    5
האמור בסעיף 3 יחולו לגביו ההסדרים שגיבש הצרכן עם בעל רישיון ההולכה ובלבד שההסדר מקובל על מנהל רשות הגז 
הטבעי                                                                                                                                                                                                                                                           

נספח 15 
כ"ב באלול התשע"ח         

2 בספטמבר 2018                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/18  בנושא תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז 
הטבעי מספר 4/2016

צרכן  קטגוריית  "קביעת   ,12 12 2016 מיום   ,4/2016 מספר  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת  את  מתקנת  זו  החלטה 
חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה מתחנת תדלוק 

בגט"ד", כמפורט להלן:

 ,31 12 2019 מיום  יאוחר  לא  לאשר,  רשאי  הרשות  "מנהל  יבוא:   4/2016 מספר  המועצה  להחלטת   9 בסעיף  האמור  במקום 
הסכמות של תחנת תדלוק בגט"ד עם בעל רישיון החלוקה באזור הרלבנטי השונות מהאמור בסעיפים 5, 6 ו־7 למעט 3 7 "

בברכה,       
              אלכסנדר וורשבסקי

            מנהל רשות הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 15
קביעת   :12 12 2016 מיום   4/2016 מספר  המועצה  החלטת  את  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  פרסמה   16 1 2017 ביום    1
קטגוריית צרכן חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה 

גובה מתחנת תדלוק בגט"ד )להלן - החלטה 4/2016( 

בסעיף 9 להחלטה 4/2016 נקבע כי: "מנהל הרשות רשאי לאשר, לא יאוחר משנה ממועד פרסום החלטה זו, הסכמות של תחנת    2
תדלוק בגט"ד עם בעל רישיון החלוקה באזור הרלבנטי השונות מהאמור בסעיפים 5, 6 ו־7 למעט 3 7"  

מכיוון שרק לאחרונה תוקן צו הבלו על דלק )פטור והישבון( המאפשר את התחלת הליך הקמת תחנות התדלוק בגט"ד, הוחלט    3
להאריך עד יום 2019 12 31 את התקופה בה רשאים תחנת תדלוק בגט"ד ובעל רישיון חלוקה באזור הרלוונטי להגיע להסכמות 

השונות מהאמור בסעיפים 5, 6 ו־7 למעט 3 7 להחלטה, וזאת בכפוף לאישור מנהל רשות הגז הטבעי  

נספח 16 
כ"ב באלול התשע"ח          

2 בספטמבר 2018                                     

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 4/18 בנושא תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז 
הטבעי מספר 2/2016 

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק( בנושא תיקון החלטת המועצה מספר 2/2016 
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החלטה זו מתקנת את החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2016, מיום 2016 9 15, בנושא "סכום השתתפות בעל 
רישיון החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון 

להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן PRMS", כמפורט להלן:

רישיון  בעל  בין  הסכם  עבורם  שייחתם   PRMS "מתקני  יבוא:   2/2016 מספר  המועצה  להחלטת   6 2 בסעיף  האמור  במקום 
ההולכה לבין בעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום 2016 7 16 עד יום 2020 4 1, ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב 

  "PRMS את החלת פרק זה לגבי אותו מתקן

בברכה,       
              אלכסנדר ורשבסקי

            מנהל רשות הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 16
בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה( מספר 2/2016 מיום 2016 9 15, )להלן - החלטה 2/2016( החליטה    1

  PRMS המועצה לשנות את אבני הדרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן

בסעיף 2 6 להחלטה נקבע כי אבני הדרך החדשות יחולו על מתקני PRMS, שייחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון ההולכה    2
לבין בעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום 2016 7 16 עד יום 2017 12 31, ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב 

  PRMS את החלת פרק זה לגבי אותו מתקן

בימים אלו מקדמת רשות הגז הטבעי מספר מהלכים משולבים על מנת להאיץ את פיתוח רשת החלוקה, ביניהם: עידוד חיבור    3
צרכנים מרוחקים, תחנות תדלוק בגז טבעי וחיבור צרכנים ביתיים  לצורך האצת פיתוח הרשת, חברות החלוקה יידרשו להקים 
מתקני PRMS חדשים ולכן החליטה המועצה לשנות את סעיף 2 6 להחלטה מספר 2/2016, כך שאבני הדרך יחולו על מתקני 
PRMS שייחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון ההולכה לבין בעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום 2016 7 16 עד יום 2020 4 1, 

  PRMS ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב את החלת אבני הדרך לגבי אותו מתקן

נספח 17  

י"ז בכסלו התשע"ט
                                                25 בנובמבר 2018

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס  5/2018  בנושא תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז 
הטבעי מס' 1/2018 

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק( בנושא תיקון החלטת המועצה מס' 1/2018 

החלטה זו מתקנת את החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 1/2018 בנושא "קביעת תעריפים ואמות מידה למתן 
שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה" כמפורט להלן:

במקום האמור בסעיף 2 להחלטת המועצה מס' 1/2018 יבוא: 

תעריף החלוקה -    2

תעריף החלוקה שיגבה בעל הרישיון מצרכן יהיה:   2 1

1 1 2 סכום קבוע לכל חודש בסך 68 13 שקלים חדשים שאינו תלוי בצריכה; 

2 1 2 בנוסף עבור כל מטר מעוקב של גז טבעי שנצרך - 

1 2 1 2 על ידי צרכן שצריכתו השנתית אינה עולה על 400 מ"ק - 32 4 שקלים חדשים;

2 2 1 2 על ידי צרכן שצריכתו השנתית עולה על 400 מ"ק - סכום שלא יעלה על 9 3 שקלים חדשים 

3 1 2 בעל הרישיון ידווח למנהל בחמישי לכל אחד מהחודשים ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר לגבי כל 
צרכן שצריכתו השנתית עולה על 400 מ"ק גז טבעי את התעריפים אותם הוא גובה מכל צרכן,  מהם הסכמי 
השיווק של המשווקים השונים שהוצעו לצרכן באמצעות בעל הרישיון וכן באיזה הסכם בחר הצרכן תוך צירוף 

העתקים של ההסכמים 

בברכה,       
              אלכסנדר וורשבסקי

            מנהל רשות הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 17
בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה( 1/2018 מיום 22 בפברואר 2018 )להלן - החלטת המועצה(    1

קבעה המועצה את תעריף החלוקה לצרכנים בעיר ערד ובשכונת הניצחון בדימונה  
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בשל ייחודיות רשת החלוקה באזור ערד ודימונה, קיימת תחרות מצד שוק הגפ"מ )גז פחמימני מעובה( לגבי צרכנים הצורכים    2
מעל 400 מ"ק לשנה ולכן בעל רישיון החלוקה באזור האמור, אינו מהווה מונופול בשוק זה  לפיכך, על מנת שבעל רישיון 
החלוקה יוכל להתחרות בצורה יעילה באופן שהוא לא יאבד צרכנים ואף יוכל לחבר צרכנים חדשים, יש צורך לשנות את 
תעריף החלוקה לצרכנים שצריכתם עולה על 400 מ"ק כך שבמקום שהתעריף יהיה 9 3 שקלים חדשים לכל מ"ק, 9 3 שקלים 

חדשים יקבע כתעריף מקסימלי ובעל הרישיון יהיה רשאי להציע לצרכן מסוים כאמור סכום נמוך יותר 

על מנת לוודא שבעל הרישיון לא מנצל לרעה את המצב האמור, בעל הרישיון ידווח למנהל בחמישי לכל אחד מהחודשים    3
ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר לגבי כל צרכן שצריכתו השנתית עולה על 400 מ"ק גז טבעי את התעריפים אותם 
הוא גובה מכל צרכן,  מהם הסכמי השיווק של המשווקים השונים שהוצעו לצרכן באמצעות בעל הרישיון וכן באיזה הסכם 

בחר הצרכן תוך צירוף העתקים של ההסכמים 

נספח 18 
י"ט בכסלו התשע"ט          

27 בנובמבר 2018                                   

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 6/2018 בנושא תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז 
הטבעי מספר 4/2016  

צרכן  קטגוריית  "קביעת   12 12 2016 מיום   4/2016 מספר  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת  את  מתקנת  זו  החלטה 
חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה מתחנת תדלוק 

בגט"ד", כמפורט להלן:

במקום סעיף 11 להחלטה 4/2016 יבוא:

1 11  התעריף בגין שירותי הולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא - תחנת תדלוק בגט"ד, בין אם הוא מחובר ישירות 
כמפורט  ההולכה  במערכת  למשווקים  הזרמה  לתעריף  בהתאם  יחושב  החלוקה,  לרשת  מחובר  אם  ובין  ההולכה  למערכת 

בנוסחה שבהחלטת המועצה מספר 5/2009  

למרות האמור בסעיף 1 11, צרכן שהוא תחנת תדלוק בגט"ד המחובר ישירות להולכה שצורך גז טבעי לצרכים אחרים מלבד   11 2
תדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס, תעריף הזרמה למשווק יחול רק לגבי הצריכה שהינה לצורך תדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס 

ובכפוף לקיומם של כל התנאים הבאים:

הצרכן התקין מונה שמודד רק את צריכת הגז הטבעי המיועד לתדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס   11 2 1

הצרכן ידווח את כמות הצריכה החודשית שנמדדה במונה האמור בסעיף 1 2 11, לא יאוחר מסוף היום החמישי של   11 2 2
כל חודש קלנדארי לגבי הצריכה שנמדדה במונה בחודש הקלנדארי הקודם 

הצרכן יאפשר, לבעל רישיון ההולכה בתיאום עמו, גישה לקריאת המונה לפחות אחת לשישה חודשים    11 2 3

בברכה,       
              אלכסנדר וורשבסקי

            מנהל רשות הגז הטבעי
דברי הסבר - נספח 18

"קביעת   12 12 2016 מיום   4/2016 מספר  המועצה  החלטת  את  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  פרסמה   16 1 2017 ביום    1
קטגוריית צרכן חדשה - תחנת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה ובמערכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה 

גובה מתחנת תדלוק בגט"ד" )להלן - החלטה 4/2016( 

החלטה זו מתקנת את החלטה 4/2016, כך שצרכן הולכה הצורך גז טבעי גם לצורך תדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס וגם לצרכים    2
אחרים, רשאי לבחור לשלם בגין צריכת הגז הטבעי לצורך תדלוק כלי הרכב בגז טבעי דחוס תעריף הולכה למשווק, וזאת 

בכפוף לתנאים הקבועים בהחלטה   

נספח 19  
כ"ט בשבט התשע"ט         

4 בפברואר 2019                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 1/2019 בנושא תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז 
הטבעי מספר 2/2016 )תיקון מספר 2(

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק(, בנושא תיקון החלטת המועצה מספר 2/2016 
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החלוקה  רישיון  בעל  השתתפות  "סכום   2/2016 מספר  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת  את  מתקנת  זו  החלטה 
בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה 

של רשת חלוקה עבור מתקן PRMS", כמפורט להלן:

לאחר סעיף 11 להחלטת המועצה מספר 2/2016 יבוא: 

סברה המועצה לענייני משק הגז הטבעי כי על אף התקיימות אבני הדרך 3, 4 או 5 בטבלאות המפורטות בסעיפים 8 ו־9,  "11א  
קיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה רשאית המועצה לדחות את מועד התשלום עד אשר יתקיים התנאי האמור 
באבן הדרך פעם נוספת ביחס לכמויות הגז הטבעי שיזרמו במתקן ה־PRMS החל ממועד החלטת המועצה על הדחייה 

במועד התשלום 

1 11א  חשש ממשי כי במתקן הPRMS- אשר התקיימה בו אבן הדרך, הצריכה בשנה העוקבת תפחת בכ־30% לכל הפחות 
מהתנאי האמור באבן הדרך 

2 11א  התרחש אירוע מהותי שלא היה בשליטת בעל רישיון החלוקה ובשל כך לא מתקיים האמור באבני הדרך" 

           בכבוד רב,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 19
בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה( מספר 2/2016 "סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות    1
המשותפות עבור חיבור מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של 
רשת חלוקה עבור מתקן PRMS" )להלן - החלטה 2/2016(, החליטה המועצה לשנות את אבני הדרך לתשלום של בעל רישיון 

 PRMS להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן

התנאים לעמידה באבני הדרך נקבעו כך שבעלי רישיונות החלוקה יחלו לשלם בגין מתקני ה־PRMS רק לאחר שצריכתם של    2
צרכני החלוקה הצורכים גז טבעי ממתקן ה־PRMS תהיה ברמה כזו, אשר ההכנסות הצפויות לבעל רישיון החלוקה יאפשרו 

את התשלום בגין המתקן  

כאשר קבעה המועצה את התנאים להתקיימות אמות המידה לא צפתה המועצה מצב בו יהיה מקרה חד־פעמי של צריכה    3
שנתית גבוהה של צרכנים ממתקן ה־PRMS, שלאחריו הצריכה תפחת משמעותית, כאשר כתוצאה מכך לבעל הרישיון לא 

יהיה זרם הכנסות יציב מצרכני מתקן ה־PRMS המשקף את התקיימות התנאי האמור באבן הדרך  

עם זאת, ייתכנו מצבים בהם יתרחש אירוע מהותי שלא היה בשליטת בעל רישיון החלוקה ובשל כך לא מתקיים האמור    4
באבני הדרך  במצבים אלו תהיה רשאית המועצה לדחות את מועד התשלום עד למועד בו התנאי יתקיים בשנית  כמו כן, 
נקבע שלעניין קיום התנאי בשנית, הכמויות יחלו להיספר רק מהמועד בו הוחלט במועצה על דחיית העמידה באבן הדרך   

לרמה  מגיע  החלוקה  רישיון  שבעל  לאחר  הדרך  אבני  תשלום  דהיינו   - ההחלטה  תכלית  בהם  במצבים  מדובר  כי  יצויין    5
התחלתית רצויה של הכנסות קבועות מדמי החלוקה - איננה מתקיימת  הדבר יכול לקרות, בין הייתר, בעקבות סגירת צרכן 

העוגן באזור, הפסקת צריכת הגז הטבעי על ידי צרכן העוגן באזור או הפחתה קיצונית של צריכת הגז הטבעי שלו  

כמו כן, ייתכנו מצבים של חשש לירידה מהותית בצריכת הגז הטבעי על ידי מספר צרכנים חשובים בתת-אזור שתתרחש בו־   6
זמנית; על מנת לתת לכך ביטוי מספרי סביר, נקבע כי בנוגע למתקן ה־PRMS- אשר התקיימה בו אבן הדרך, ככל שהצריכה 
בשנה העוקבת תפחת בכ־30% לכל הפחות מהתנאי האמור באבן הדרך, תהיה רשאית המועצה לדחות את התשלום בגין 

אבן הדרך בדומה לאמור בסעיף 4 לעיל 

נספח 20  
כ"ט בשבט התשע"ט         

                                                                  4 בפברואר 2019

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2019 בנושא תעריף בגין אספקת שירותי הולכה לא 
רציפים בפרוייקטים לייצוא גז טבעי למדינות שכנות - הוראת שעה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק(, בנושא תעריף בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים בפרוייקטים לייצוא גז 

טבעי למדינות שכנות - הוראת שעה 

בהמשך לאמור בסעיף 3 1 להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2014 "מימון פרוייקטי ייצוא באמצעות מערכת    1
בלתי  הולכה  שירותי  בעבור  הולכה  תעריף  קובעת  המועצה   ,)2/2014 מספר  המועצה  החלטת   - )להלן  הארצית"  ההולכה 

רציפים בפרוייקטים לייצוא גז טבעי למדינות שכנות )להלן - תעריף הולכה לא רציפה לייצוא( 
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שירותי  שסופקו  לאחר  ליצואן  שמסופקים  ההולכה  במערכת  הטבעי  הגז  הולכת  שירותי   - לייצוא"  רציפה  לא  "הולכה 
ההולכה לכל יתר צרכני מערכת ההולכה 

2   תעריף הולכה לא רציפה לייצוא ייקבע כדלקמן:

IETT = GCT/IELF + GTT

כאשר: 

 IETT (Interruptible Export Throughput Tariff) תעריף בגין שירותי הולכה בלתי רציפים לייצוא -

GCT )General Capacity Tariff( רכיב קיבולת בתעריף ההולכה הכללי לצרכני מערכת ההולכה כפי -
שנקבע מעת לעת על ידי המועצה  

IELF )Interruptible Export Load Factor( מקדם העמסה שנתי בעבור שירותי הולכה בלתי רציפים -

GTT )General Throughput Tariff( רכיב הזרמה בתעריף ההולכה הכללי לצרכני מערכת ההולכה כפי -
שנקבע מעת לעת על ידי המועצה 

מקדם ההעמסה השנתי )IELF(  יהיה 6 0    3

התעריף יהיה בתוקף ליצואן כהגדרתו בהחלטת המועצה מספר 2/2014 שיתחייב להזרים או לשלם בגין ההזרמה של 5 0    4
BCM לשנה  

כל עוד הסכם להולכה לא רציפה בתוקף, ישלם היצואן לבעל הרישיון את דמי ההולכה הנגזרים מן התעריף כאמור בסעיף    5
2 לעיל ולא יחוייב בהזמנת קיבולת במערכת ההולכה 

ככל שיהיה צורך בהקמת מקטעי מערכת ההולכה כאמור בסעיף 1 להחלטת המועצה מספר 2/2014, יחולו הוראות הסעיפים    6
1 1 ו־2 1 להחלטה האמורה 

החלטה זו תהיה בתוקף עד יום 2023 1 3     7

           בברכה,
אלכסנדר וורשבסקי     

                 מנהל רשות הגז הטבעי
                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 20
לייצוא הגז הטבעי מישראל באמצעות מערכת ההולכה חשיבות רבה ממספר היבטים - מימון פיתוח שדות הגז של מדינת    1

ישראל, יחסי החוץ של המדינה עם שכנותיה, הגדלת הכנסות המדינה ממסים וכן מימון פיתוח מערכת ההולכה  

עקב העובדה כי נכון להיום ישנו מחסור הן בקיבולת של מערך האספקה מתמר למשק הישראלי והן במקטעים שונים של    2
נוצרה  ההולכה,  מערכת  באמצעות  לישראל  הטבעי  הגז  בייצוא  רב  עניין  ישנו  ומאידך  מחד  הישראלית  ההולכה  מערכת 
אופציה של חתימת הסכמים לאספקת שירותי הולכה לא רציפה, דהיינו שירותי הולכה בעדיפות הנמוכה ביותר לעומת 
יתר צרכני מערכת ההולכה  במילים אחרות, היצואן יוכל להעביר את הגז הטבעי לצרכנים בחו"ל אך ורק בשעות בהן ישנה 

קיבולת פנויה במערך האספקה ובמערכת ההולכה והגז הטבעי כאמור לא נדרש בישראל  

צפוי כי בעיקר יהיה מדובר בתקופות החגים, בסופי שבוע ובעונות המעבר  בעתיד, לאחר חיבור לחוף של מאגרי גז טבעי    3
השרים  ידי  על  ייקבע  בהם  שהצורך  ככל  הולכה  קווי  והוספת  האספקה  במערך  בקיבולת  המחסור  היעלמות  נוספים, 
)בהתייעצות עם המועצה(, יצטרכו היצואנים ובעל רישיון ההולכה לחתום על הסכם הולכה כללי כאמור בסעיף 3 1 בהחלטת 

המועצה מספר 2/2014 

תעריף ההולכה נקבע כך שהוא יאזן בין היותו של היצואן מקבל שירות בלתי רציף, דהיינו מקבל שירות בעדיפות הנמוכה    4
ביותר בין כלל הצרכנים, לבין היותו צרכן מערכת ההולכה שאינו חותם על הסכם רכישת קיבולת לטווח של מספר שנים    

מקדם ההעמסה השנתי נקבע על 6 0 )המגלם תעריף הולכה של כ־42 1 שקלים חדשים למיליון BTU( הוא מקדם ממוצע של    5
הצרכנים הישראלים בהתבסס על נתוני שנת 2017  

יצויין, כי היות ומדובר במשתמש "הופכי" של מערכת ההולכה )דהיינו כזה שמשתמש במערכת בימים ובשעות בהן השימוש    6
 Capacity Overrun בו איננו מקסימאלי, אין באפשרותו של הצרכן להזמין קיבולת קבועה ולהימנע מתשלומים כבדים של

ולכן נבחרה שיטת קביעת התעריף כאמור בהחלטה זו 

החלטה זו תהיה בתוקף עד יום 2023 1 3     7
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נספח 21 
ה' באדר ב' התשע"ט         

12 במרץ 2019                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2019 בנושא דחיית מועד התשלום עבור PRMS חלוקה 
נשר לאבן דרך מספר 3 בסעיף 8 להחלטת המועצה מספר 2/2016 בהתאם לאמור בסעיף 11א להחלטת 

המועצה מספר 2/2016 כפי שתוקנה בהחלטת המועצה מספר 1/2019
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי לדחות את מועד התשלום עבור PRMS חלוקה נשר לאבן דרך מספר 
3 בסעיף 8 להחלטת המועצה מספר 2/2016 בהתאם לאמור בסעיף 11א להחלטת המועצה מספר 2/2016 כפי שתוקנה בהחלטת 
המועצה מספר 1/2019, וזאת בהמשך לפניית בעל רישיון החלוקה באזור המרכז, סופר אנ ג'י  חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ )"בעל 

רישיון החלוקה באזור המרכז"( ולאחר ששקלה את עמדת חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )נתג"ז( בעניין:

המועצה בחנה את נתוני העברת הגז הטבעי ב־PRMS נשר ונכחה לגלות כי אכן ירדו בשנת 2018 בלמעלה מ־60% בהשוואה    1
לצריכה בשנת 2017  כמו כן, נכחה המועצה כי הירידה נובעת מהפחתה דרסטית עד כדי איפוס צריכת הגז הטבעי על ידי 
הצרכן הגדול ביותר באזור - מפעל נשר מפעלי מלט ישראלי בע"מ ברמלה, וכי לבעל רישיון לא הייתה כל שליטה על אירוע 

מהותי זה 

שברמלה  בע"מ  ישראלי  מלט  מפעלי  נשר  מפעל  לצרוך  חזר   2018 נובמבר  מחודש  החל  כי  נכחה  המועצה  זאת,  עם  יחד    2
בהיקפים משמעותיים גז טבעי דרך מיתקן PRMS נשר חלוקה  

לפיכך, המועצה קובעת כי התשלום בגין אבן דרך מס' 3 בסעיף 8 להחלטת המועצה מספר 2/2016 בעבור PRMS חלוקה נשר    3
יידחה כך שהתשלומים ישולמו בארבעה תשלומים שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו בכל שלושה חודשים, כאשר 
התשלום הראשון יהיה ביום הראשון של החודש השני שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 
חודשים   12 של  בתקופה  טבעי   גז  מ"ק  מיליון   20 לפחות  של  בהיקף  נשר  חלוקה   PRMSה־ במתקן  המרכז  באזור  החלוקה 

שלאחר חודש אוקטובר 2018  

יתר תשלומי אבני הדרך יתבצעו בהתאם להחלטת המועצה מספר 2/2016    4

                  בברכה,

אלכסנדר וורשבסקי     
                 מנהל רשות הגז הטבעי

                 ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

נספח 22  
כ"ז באדר ב' התשע"ט          

3 באפריל 2019                                   

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 4/2019 בנושא עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת 
מערכת ההולכה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק או חוק משק הגז הטבעי(, לקביעת התעריפים הבאים, שבעל הרישיון להקמה 

והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון( יגבה מצרכניו:

עדכון התעריף:   1

בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:  

תאריך/ תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה במערכת ההולכה 
לצרכנים המחוברים לרשת 

החלוקה

)BTU שקלים חדשים למיליון(

תעריף קיים )מדד ינואר 
)2019

0 76880 13270 9419

9403 13000 76980 0התעריף המוצע לשימוע

התעריף אינו כולל מע"מ    1 1
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התעריף כמפורט בהחלטה זו יחול בגין שירותים שייתן בעל הרישיון החל מיום 2019 4 1  למען הסר ספק יובהר כי בגין    1 2
שירותים שייתן בעל הרישיון עד למועד האמור יחולו התעריפים הקיימים כיום לרבות מנגנון ההצמדה הקיים כיום  

התעריפים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כדלקמן:   1 3

100% משיעור התעריף יעודכן בהתאם להפרש בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה    1 4
הידוע ביום האחרון לחודש הצריכה, לבין מדד הבסיס הידוע ביום ההחלטה  

עדכון התעריף נובע ממספר מרכיבים עיקריים:   2

עדכון סך ההשקעה המוכרת: עדכון סך ההשקעה המוכרת לכ־2 6 מיליארד ש"ח לעומת כ־9 5 מיליארד שקלים חדשים   2 1
כפי שנקבע בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2017 מיום 2017 11 1 )להלן - החלטת מועצה  3/2017(  

מדובר על תוספת השקעה של כ־270 מיליון שקלים חדשים שנועדה לפתח את מערכת ההולכה כמפורט להלן:  

1 1 2 הכרה בחריגה בהקמת המקטע ירושלים מזרח )קו באורך 18 ק"מ ובקוטר של 44618 אינטש(; 

2 1 2 מקטע קריית גת - אשל הנשיא )קו באורך של כ־33 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

עדכון היקף הביקוש המקסימאלי לגז טבעי לצורכי חישוב התעריף: היקף הביקושים המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף   2 2
הינו קיבולת של כ־3 2 מיליון מטר מעוקב לשעה והזרמה של כ־6 13 מיליארד מטר מעוקב )BCM( לשנה 

הפחמיות  היחידות  מסגירת  כתוצאה  רבין:  אורות  הכוח  בתחנת   1-4 ייצור  יחידות  מסגירת  כתוצאה  ביקושים  עדכון   2 3
באורות רבין, צפוי גידול בשימוש בגז טבעי לייצור חשמל  חלק מהביקושים הנוספים הוכרו במסגרת החלטת מועצה 
במקום  הקיימות  היחידות  )הסבת  הטבעי  בגז  לשימוש  המעבר  של  בקונפיגורציה  הצפוי  השינוי  בשל  ואולם   3/2017
מועד  עיתוי  לעניין  אי-הוודאות  מרכיב  בשל  כן,  כמו  התחנה   של  הביקוש  תחזית  עודכנה  חדשות(,  יחידות  הקמת 

ההזרמה, המועצה מכירה בשלב זה ב־50% בלבד מתוספת הביקושים הצפויה 

פרסום   3

בעל הרישיון יפרסם את תעריף ההולכה אשר אושר על ידי המועצה כאמור בסעיף 1 באתר האינטרנט שלו, כאשר מדי חודש   
יפרסם באתר האינטרנט את התעריף כולל מידוד כנדרש   כמו כן, בעל רישיון ההולכה ישלח הודעה על כך לכל הצרכנים 

הרוכשים ממנו שירותים ולכל מי שבא עמו במגע על מנת לרכוש ממנו שירותים     

              בברכה,
         אלכסנדר וורשבסקי

                      מנהל רשות הגז הטבעי
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 22

תמורות במשק הגז הטבעי מאז פרסום ההחלטה האחרונה בעניין עדכון התעריף )החלטת מועצה 3/2017(   1

פעילות בעל רישיון ההולכה: במהלך התקופה שחלפה מאז פרסום ההחלטה האחרונה בעניין עדכון התעריף בהחלטת    1 1
המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2017 )להלן - החלטת מועצה  3/2017(, בעל הרישיון להקמה והפעלה של 
מערכת הולכת גז טבעי - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון או בעל רישיון ההולכה( השלימה 
)נילית( והקמת מתקני PRMS נוספים לאלו  את הפרוייקטים הבאים: קו ירושלים מזרח, קו כפר ברוך - רמת גבריאל 

שהקים בשנים האחרונות  כמו כן, בעל הרישיון נמצא במהלך של הכפלת הקו שורק - צפית 

הסיבות לעדכון תעריף ההולכה   2

הגז  לצרכני  ראויה  אספקה  ואמינות  יתירות  נוספים,  צרכנים  חיבור  בגין  ההולכה  מערכת  להרחבת  נדרשות  השקעות    2 1
הטבעי: לצורך כך, בעל רישיון ההולכה נדרש לגייס כספים למימון עלויות הרחבת מערכת ההולכה בהתאם למפורט 

בסעיף 1 2 להחלטה 

עדכון היקף הביקוש: תחזית הביקוש לגז טבעי גדלה בעיקר בשל הגדלת ביקושים לייצוא ותוספת ביקושים לגז טבעי    2 2
לייצור חשמל 

3 2   עמידה ביחסי כיסוי: המועצה ממשיכה לקבוע את התעריף באופן שיחס הכיסוי )ADSCR( לא יפחת מ־3 1 בכל שנה 
לאורך שנות תקופת הרישיון 

שונות: נדרשות מספר התאמות במודל תעריף ההולכה כפי שיפורט בהמשך    2 4
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השקעות:    3

סה"כ ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף: כ־2 6 מיליארד שקלים חדשים  כדלקמן:   3 1

 עלות במיליוני שקלים חדשיםהשקעות מוכרות לעדכון התעריף

 השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה

1 974הקמת מקטע ימי

0 530מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

4 487מקטע יבשתי - צפון

9 463מקטע יבשתי - דרום

1 378מקטע יבשתי - מרכז

8 251עלויות מחזור חיים

4 219קו לירושלים

0 203השקעה בחיבור צרכנים

6 82קו נשר - נתב"ג

0 45תוספת בגין מחזור חיים

0 22תכנון מפורט והיתרים 

4 19עלויות עובדי הקמה 

SCADA 1 19מערכת

1 652קו מזרחי נתב"ג - חגית

3 158הכפלת קו אשדוד שורק

1 66קו בית כפר ברוך - בית גבריאל

6 77קו אשדוד - פלמחים

0 68קו דוברת - בית קשת

6 56קו בית קשת - ציפורית

0 48הכרה בעלויות PRMS לחלוקה

Rock Dumping2 37הכרה בעלויות ה־

0 46תוספת עלות בגין צרכנים מרוחקים

חח"י  מול  מו"מ  סגירת  בגין  עלות  תוספת 
בעניין הקו הימי

44 4

8 1תוספת בגין תכנון הקו לאשלים

4 19-ניכוי עלויות עובדי הקמה

בהתאם  הימי  המקשר  עלות  הפחתת 
לעלויות בפועל

-37 3

0 1סיווג הוצאות תפעול להוצאות הקמה

0 35הרחבת תוואי הקו המזרחי

7 0פיצוי בעלי אג"ח בגין תיקון שטר אג"ח

5 8הפרשי שער 

3 386קו מאגרים קטנים

1 223קו שורק - קרית גת )הכפלה(
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 עלות במיליוני שקלים חדשיםהשקעות מוכרות לעדכון התעריף

110קו תל קשיש - דברת

7 56מתקני PRMS לחלוקה

60מתקני PRMS עתידיים בחלוקה

9 34דמי חכירה רמ"י

30מתקן קליטה בדור

ירושלים  שורק,  )אשדוד  בחריגות  הכרה 
קווים  ציפורית(  )דברת  בחיסכון  או  מערב( 

שהוכרו
19 8

15תחנה חופית קו ימי חוף דור

10תחנה חופית חדרה

PRMS 7 9מיגון מתקני

5הגנה קתודית

1 2תכנון סטטוטורי קו לרצועת עזה

1 0קיר בית קשת

5,903.1סה"כ השקעות שהוכרו טרם עדכון זה

השקעות עתידיות שהוכרו בהחלטה זו

85 270קו קרית גת - אשל הנשיא

8 23הכרה בחריגה בקו ירושלים מזרח

)ללא  זו  בהחלטה  מוכרות  השקעות  סה"כ 
ירושלים מזרח(

270.9

רישיון  בעל  השקעות  בגין  הכרה  סה"כ 
הולכה )ללא ירושלים מזרח(

6,174

רישיון  בעל  השקעות  בגין  הכרה  סה"כ 
הולכה )כולל ירושלים מזרח(

6,198

הערות בעניין השקעות שהוכרו בעדכון זה:   3 2

עדכון עלות השקעה - קו ירושלים מזרח: במסגרת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2011 והחלטת   
מועצה מספר 1/2014 נקבע תקציב פרוייקט הקמת קו הגז לירושלים מזרח המוכר לצורכי קביעת תעריף ההולכה  מדובר 
בקו באורך של 18 ק"מ ובקוטר של 18 אינטש בדומה לקו ירושלים מערב  התקציב שאושר לקו ירושלים מזרח הינו בסך 
של כ־120 מיליון שקלים חדשים  הקו עובר בתוואי שטח מורכב ובצמוד לקו תש"ן  לאור העובדה שמדובר בקו ישן מאוד 
ביקשה תש"ן להחליף קטעים שלמים של קו תש"ן אשר בחפיפה עם תוואי צנרת הגז הטבעי  נתג"ז ביקשה בעבר תוספת 
תקציב של 10 מיליון שקלים חדשים בגין החלפת המקטעים, אולם הבקשה לא אושרה שכן צריכה להיות ממומנת על 
ידי תש"ן  בסופו של דבר הוחלט לבצע את הקמת הקו ללא החלפת מקטעים בצנרת תש"ן  במסגרת עבודות ההקמה נדרש 
היה לבצע עבודות מיגון לקו תש"ן שעיקרם הגבהת פני השטח של תוואי צנרת הגז הטבעי העוברת מעל קווי תש"ן, וזאת 
על מנת לאפשר נסיעה של כלים כבדים מבלי שיפגעו בצנרת תש"ן  כפועל יוצא מכך גדל תקציב הפרוייקט  החריגה 
נובעת בעיקרה מעלויות מיגון וחציית קו תש"ן ובמקצתה מעלויות שיקום נופי )עקב דרישות קק"ל ורט"ג( וחיבור חשמל 

מקומי סולארי עקב התנגדות מושב שואבה לחיבור קווי ממנו  המועצה מכירה בשלב זה בחריגה של 8 23 מלש"ח  

1 2 3 קו קריית גת - אשל הנשיא: מדובר על 33 ק"מ של קו בקוטר 36 אינטש במקטע הדרומי של מערכת ההולכה במטרה 
לאפשר אספקה סדירה ואמינה לצרכנים לאורך מקטע זה  עלות המקטע נאמדת בכ־271 מיליון ש"ח  המקטע יאפשר 
הגדלת הקיבולת המוזמנת בתחנת הכוח של חברת החשמל ברמת החובב, המיועדת למכירה כבר במהלך שנת 2020 
במסגרת הרפורמה במשק החשמל; כמו כן, ההחלטה מאפשרת לשמור על הלחץ המתאים בצנרת המקטע הדרומי 
של מערכת ההולכה, דבר חשוב מאד לאור תכנון פרוייקטי הייצוא דרך אשקלון, הסבה אפשרית בעתיד של תחנת 

הכוח הפחמית באשקלון לשימוש בגז הטבעי ותוספת של תחנות כוח בגז טבעי באזור   
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היקף הביקושים:   4

היקף הביקושים המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף הינו קיבולת של כ־3 2 מיליון מטר מעוקב לשעה והזרמה של כ־6 13    4 1
מיליארד מטר מעוקב )BCM( לשנה 

2 4   היקף הביקושים הכולל עלה לעומת זה המופיע בהחלטת מועצה 3/2017, וזאת בעיקר בשל הגדלת הקיבולת לגז טבעי 
לייצור חשמל וביקוש לייצוא  יחד עם זאת, חלה דחייה במועד ההכנסות הצפוי של בעל הרישיון במספר תחנות כוח 

אשר לא עמדו בלו"ז ההקמה שתוכנן והוסרה תחנת כוח אחת עקב אי הקמתה )סולאד( 

שתושלמנה  לאחר  ההולכה  מערכת  של  לקיבולת  המתאים  גודל  בסדר  הינו  שנקבע  המקסימאלי  הביקושים  היקף    4 3
ההשקעות העתידיות שהוכרו במערכת  

המועצה הכירה במלוא תוספת הביקושים הצפויה מהרחבת פעילותם של צרכני הולכה והגדלת קיבולתם השעתית    4 4
כתוצאה מכך   

המועצה הכירה באופן חלקי בתוספת הביקושים הצפויה כתוצאה מסגירת היחידות הפחמיות באורות רבין בהחלטת    4 5
מועצה 3/2017 כדלקמן: "גידול בקיבולת בהיקף של MMBTU 4,845 לשעה החל מחודש יוני 2022 בשל תוספת של מחז"מ 
ופיקר וכ־MMBTU 3,181 לשעה נוספים החל מחודש ינואר 2024 של תחנה מחז"מית  כאמור, בשל מרכיב אי-הוודאות 
לעניין עיתוי מועד ההזרמה, הוכרו 50% מהביקושים הנ"ל בלבד"  עקב העובדה כי ככל הנראה צפויה הסבת התחנה 
 ,MMBTU 8,633 לשימוש דואלי בגז טבעי ובפחם, הנושא עודכן בהחלטה זו והביקוש שנלקח בחשבון בעדכון זה הינו
שהינם 240,000 מ"ק/שעה )הקיבולת הנוכחית של היחידות המוסבות(, החל מחודש ינואר 2023 עם מקדם ביטחון של 

50%  מדובר בגידול של כ־MMBTU 615 לשעה לעומת תחזית הביקוש בהחלטת מועצה 3/2017 

הוצאות תפעול ותחזוקה:    5

ללא שינוי   
הוצאות הנהלה וכלליות:    6

ללא שינוי   
מימון   7

אשראי  בנקאי,  מתאגיד  אשראי  מוסדיים,  לגופים  שהונפקו  חוב  אגרות  באמצעות  ממומנת  הרישיון  בעל  פעילות    7 1
שהעמידה חברת החשמל לישראל עבורה, תקבולים על חשבון הון מניות שהוזרמו על ידי ממשלת ישראל כבעלת מניות, 

וכן מהונה העצמי  

בעל הרישיון גייס עד כה אג"ח בסך כולל של כ־3,408 מיליון שקלים חדשים וזהו מקור עיקרי למימון פעילותו     7 2

מקור מימון נוסף הינו מתאגידים בנקאיים המסתכם בכ־1,024 מיליון שקלים חדשים )כולל הלוואת חח"י בגין הקו הימי(    7 3

המדינה העמידה לחברה מימון לפעילותה בדרך של הקצאת מניות  בסך של כ־568 מיליון שקלים חדשים, מתוכם 50    7 4
מיליון שקלים חדשים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2592 מיום 2017 4 2 "עידוד מאגרים קטנים והכרזה על  שעת 

חירום במשק הגז הטבעי"  בהמשך צפויה העברה של 50 מיליון ש"ח נוספים בהתאם לאותה החלטת ממשלה 

הגיוסים שבוצעו בעבר מתייחסים להשקעות קיימות ובעל הרישיון נדרש לגיוסים נוספים על מנת להמשיך ולפתח את    7 5
המערכת בהתאם למתואר בהחלטה זו 

עדכון התעריף   8

תעריף ההולכה החל מיום 2019 4 1 בהתאם לטבלה להלן ויעודכן מדי חודש בהתאם למנגנון ההצמדה המפורט בהחלטה    

בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:  

תאריך/תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים למיליון 
)BTU

תעריף הזרמה במערכת ההולכה 
לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה

)BTU שקלים חדשים למיליון(

9419 13270 76880 0תעריף קיים )מדד ינואר 2019(

תוצאות הרצה מודל תעריף 
)ללא ירושלים מזרח(

0 76940 13000 9399

תוצאות הרצה מודל תעריף 
)כולל הכרה בחריגה בסך 8 23 

מלש"ח ירושלים מזרח(
0 76980 13000 9403

לאור השינוי המינורי בתעריף, המועצה מחליטה להשאיר את התעריף על כנו 
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נספח 23 
כ"ז באדר ב' התשע"ט         

3 באפריל 2019                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 5/2019 בנושא דיווח בעל רישיון ההולכה לספק הגז הטבעי 
בנוגע לכמויות שנצרכו ברשת החלוקה - כאשר הכמות הזורמת דרך מתקן PRMS קטנה מ־60% מקיבולת 

המתקן
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 38 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק או חוק משק הגז הטבעי(, לקביעת אמת מידה לאופן דיווח לכמויות גז שנצרכו 

על ידי המשווק ברשת החלוקה:

המועצה קובעת כי כל עוד הצריכה השעתית המצרפית של כלל צרכני רשת החלוקה המחוברים למתקן PRMS כלשהו של 
מערכת ההולכה איננה מגיעה בתקופה בת 30 ימים רצופים, ל־60% מהקיבולת החודשית של אותו מתקן ה־PRMS, הדיווח של 
בעל רישיון ההולכה למי שמספק גז טבעי בנוגע לכמויות הגז הטבעי שנצרכו על ידי הצרכנים ברשת החלוקה המחוברים לאותו 
מתקן PRMS, יתבצע בהתאם לנתונים שיועברו על ידי בעל רישיון החלוקה, על סמך קריאת המונים של רשת החלוקה המודדים 

את הצריכה של כל אחד מצרכני החלוקה האמורים  במקרה זה, הדיווח יחליף את הדיווח הנהוג היום 

 PRMS הדיווח יועבר לספק כאמור בשיוך צרכנים למשווקים כך שיפורט כמה צרכו הצרכנים של משווק מסויים מאותו
במצטבר, ככל שיידרש 

            בברכה,
         אלכסנדר וורשבסקי

                      מנהל רשות הגז הטבעי
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 23
לאור העובדה שיש הבדל בכמויות הנמדדות בין המונה של מערכת ההולכה והמונה של רשת החלוקה כשהכמויות קטנות    1
מדי, מבדיקה שערכה רשות הגז הטבעי, נמצא כי במקרים אלה המונים של חברות החלוקה מדוייקים יותר  לכן מחליטה 
 PRMS למתקן  המחוברים  החלוקה  רשת  צרכני  כללי  של  המצרפית  השעתית  הצריכה  בהם  החלוקה  באזורי  כי  המועצה 
כלשהוא של מערכת ההולכה איננה מגיעה, בתקופה בת 30 ימים, ל־60% מהקיבולת של מתקן ה־PRMS, הדיווח של בעל 
רישיון ההולכה למי שמספק גז טבעי בנוגע לכמויות הגז הטבעי שנצרכו על ידי המשווק ברשת החלוקה יתבצע בהתאם 

לנתונים שיועברו על ידי בעל רישיון החלוקה, על סמך קריאת המונים של רשת החלוקה הממוקמים בחצרי הצרכנים  

במקרה זה, הדיווח יחליף את הדיווח הנהוג היום    2

 PRMS הדיווח יועבר לספק כאמור בשיוך צרכנים למשווקים כך שיפורט כמה צרכו הצרכנים של משווק מסויים מאותו   3
במצטבר, ככל שיידרש 

נספח 24 
כ"ז באדר ב' התשע"ט          

3 באפריל 2019                                   

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 6/2019 בנושא קביעת תעריפים ואמות מידה למתן 
שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי, 
התשס"ב-2002:

להאריך עד יום 2020 12 31 את תוקפה של החלטת המועצה מספר 1/2018 מיום 2018 2 22 בנושא קביעת תעריפים ואמות 
מידה למתן שירותים לצרכנים בערד ובשכונת הניצחון בדימונה - הוראת שעה )אשר תוקנה ביום 2018 11 25 באמצעות החלטת 

מועצה מספר 5/2018( 

                בכבוד רב,
         אלכסנדר וורשבסקי

                      מנהל רשות הגז הטבעי
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 24
הואיל והמודל שנקבע לעניין ההסדרה לשכונת הניצחון בדימונה ולעיר ערד, רלוונטי וטרם השתנה, נדרש בהתאם להאריך 
את החלטת המועצה מספר 1/2018 מיום 2018 2 22 בנושא קביעת תעריפים ואמות מידה למתן שירותים לצרכנים בערד ובשכונת 

הניצחון בדימונה - הוראת שעה )אשר תוקנה ביום 2018 11 25 באמצעות החלטת מועצה מספר 5/2018(  

נספח 25

כ"ח באדר ב' התשע"ט
                                            4 באפריל 2019

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 7/2019 בנושא קביעת קטגוריית צרכן חדשה בתחום 
החלוקה - צרכן ביתי - הוראת שעה 

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק או חוק משק הגז הטבעי(, לקביעת תעריף לקטגוריית צרכן חדשה בתחום החלוקה 

- צרכן ביתי - הוראת שעה:

הגדרות לעניין החלטה זו:   1

"בעל רישיון הולכה" - בעלת הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה שהיא חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ;

"חוק" - חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

"צרכן ביתי" - צרכן גז טבעי הרוכש גז טבעי לשימוש ביתי, ובכלל זה צרכן הממוקם במבנה מגורים הרוכש גז טבעי שלא 
לשימוש ביתי, בכמות צריכה שנתית של גז טבעי שלא תעלה על 700 מ"ק;

"מבנה בבניה רוויה" - מבנה בעל שתי קומות או יותר ושיש בו לכל הפחות 6 יחידות דיור;

"City gate" - תחנת הפחתה של גז טבעי ברשת החלוקה  

נקבע בזאת תעריף לקטגוריית צרכן חדשה בכל אזורי בעלי רישיונות החלוקה בישראל שהינה "צרכן ביתי"    2

החלטה זו תחול לגבי שכונות חדשות שמתקיימים לגביהן כל התנאים המפורטים בסעיפים קטנים  1 3 עד 5 3 להלן או לגבי    3
שכונה חדשה שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים בסעיפים  קטנים 1 3, 2 3 ו־6 3:

עד יום 2019 4 1 - השכונות טרם אוכלסו     3 1

תוכנית סטטוטורית מכוחה ניתן לפתח את תשתיות הגז הטבעי בשכונת המגורים הרלוונטית     3 2

החלוקה  ברשת  ביותר  הקרובה  הנקודה  לבין  לשכונה  שבכניסה   City Gateה־ מתקן  בין  אווירי,  בקו  שיימדד  המרחק,    3 3
הקיימת או המתוכננת, אשר בהתאם לסעיף 25 לחוק יש לגביה תוכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת, אינו עולה על 1 

ק"מ, לפי המרחק הקצר מביניהם  

במקרים בהם מתוכנן יותר ממתקן City Gate אחד, המרחק יימדד מהמתקן הקרוב ביותר לרשת החלוקה הקיימת או    3 4
המתוכננת כאמור  מספר יחידות הדיור המתוכננות במסגרת התוכנית הסטטוטורית לשכונה אינו פוחת מ־2,000 יחידות 

דיור 

לפחות 75% מיחידות הדיור המתוכננות במסגרת התוכנית הסטטוטורית לשכונה הינם בבניה רוויה    3 5

קבע ופרסם המנהל באתר רשות הגז הטבעי כי החלטה זו תחול על שכונה חדשה שלא מתקיימים בה אחד או יותר    3 6
מהתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 3 5-3 3, ובלבד שנתן לבעל רישיון החלוקה הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם 

ההחלטה 

תעריף חיבור צרכן ביתי לרשת חלוקה יעמוד על סכום של 4,300 ש"ח ללא תלות בכמות הצריכה השנתית     4

על אף האמור בסעיף 4, ככל שהממשלה ו/או גורמים נוספים יממנו באופן חלקי את פריסת רשת החלוקה לצרכן הביתי    5
לגבות  יהיה  שניתן  החיבור  תעריף  ביתי   צרכן  חיבור  כתעריף  חדשים  שקלים   4,300 לגבות  ניתן  יהיה  לא  פלונית,  בשכונה 
הוא התעריף שיקבע מנהל רשות הגז הטבעי לעניין השכונה הרלוונטית שיקבע בהתחשב במימון האמור  יובהר כי כל עוד 
לא קבע ופרסם מנהל רשות הגז הטבעי באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי תעריף בעניין זה לשכונה - לא ניתן לגבות 

מהצרכנים באותה שכונה תעריף חיבור כלשהו  

תעריף חיבור צרכן ביתי כולל את סך העלויות הנדרשות לחיבור הצרכן הביתי לצורך שימוש על ידו בגז הטבעי    6

בכל יחידת דיור יותקנו לפחות שלוש נקודות חיבור: לבישול, לחימום מים ולשימוש נוסף     7

המונים של הצרכנים הביתיים ימוקמו בקומות הבניין      8

תעריף החלוקה לצרכן ביתי יהיה כדלקמן:   9

1 9 סכום קבוע לכל חודשיים קלנדריים יהיה בסך 28 שקלים חדשים שאינו תלוי בצריכה;

2 9 בנוסף, עבור כל מטר מעוקב של גז טבעי שנצרך בחודשיים קלנדריים ייגבה סכום נוסף בהתאם לכמויות שיפורטו להלן:
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1 1 9 עבור צריכה שלא תעלה על 8 מ"ק גז טבעי - 32 4 שקלים חדשים למ"ק;

2 1 9 עבור כל מ"ק נוסף נצרך העולה על 8 מ"ק אך לא עולה על 20 מ"ק גז טבעי - 5 2 שקלים חדשים למ"ק בטווח זה;

3 1 9 עבור כל מ"ק נוסף נצרך העולה עבור צריכה העולה על 20 מ"ק גז טבעי - 1 שקלים חדשים למ"ק בטווח זה 

לעניין החלטה זו, האמור בסעיף 48 לרישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה באזורי חיפה והגליל, ירושלים, דרום וחדרה    10
והעמקים ובסעיף 49 לרישיונות להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה באזורי הנגב והמרכז, לא יחול  התעריפים המפורטים 
בסעיפים 4 ו־8 להחלטה זו, יוצמדו למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד 
הבסיס יהיה המדד הידוע בעת מועד כניסת החלטה זו לתוקף  עדכון התעריפים ייעשה אחת ל־6 חודשים, בחודשים מאי 
ונובמבר, או לחילופין במועד בו מדד המחירים לצרכן ישתנה בלמעלה מ־4% מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם מביניהם 
ויפורסם באתר רשות הגז הטבעי  בעל רישיון יפרסם את התעריפים באתר האינטרנט שלו ויפרסם את התעריפים בהתאם 
למדד עם עדכונם  כמו כן, ישלח הודעה לכל הצרכנים הרוכשים ממנו שירותים ולכל מי שבא עמו במגע על מנת לרכוש ממנו 

שירותים 

התעריף בגין שרותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה עבור צרכן שהוא - צרכן ביתי, יחושב בהתאם לתעריף הזרמה    11
למשווקים במערכת ההולכה כמפורט בנוסחה שבהחלטת המועצה מספר 5/2009 "תעריף הזרמה שגובה בעל רישיון הולכה 

מצרכני גז טבעי המחוברים לרשת החלוקה" 

כל הסכומים הנקובים בהחלטה זו אינם כוללים מע"מ     12

תוקפה של החלטה זו הינו עד יום 2022 5 1    13

             בכבוד רב,
         אלכסנדר וורשבסקי

                      מנהל רשות הגז הטבעי
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 25
הגז  לרשת  הביתיים  הצרכנים  חיבור  את  הטבעי  הגז  משק  פיתוח  ממדיניות  כחלק  הטבעי  הגז  רשות  מקדמת  אלה  בימים    1
חולים  בתי  מלון,  בתי  תעשייה,  ממפעלי  השונים  מיוחדים  מאפיינים  בעלי  צרכנים  של  חדש  סוג  הם  אלו  צרכנים  הטבעי  
הסדרה  היתר,  בין  הכוללים,  משמעותיים  רגולטוריים  שינויים  נדרשים  הטבעי  הגז  לרשת  חיבורם  לצורך  כן,  על  וכדומה  

לתעריפי התשתית הכוללים את התעריפים שישולמו לבעל רישיון ההולכה ולבעלי רישיונות החלוקה הרלוונטיים  

ברישיונות שניתנו לבעלי רישיונות החלוקה הצרכן הקטן ביותר שהוגדר הוא צרכן שצריכתו השנתית לא עולה על 10,000    2
מ"ק  צרכן מסוג זה שונה באופן מהותי מצרכן ביתי שצריכתו צפויה להיות לכל היותר כמה מאות מ"ק בשנה, היקף עבודות 
ההקמה, התפעול והתחזוקה של חברת החלוקה כאשר היא מגיעה לחבר ולטפל בצרכן הביתי הם שונים בתכלית מאלו של 

חיבור צרכן תעשייתי או מסחרי, ועל כן המועצה קובעת תעריף לקטגוריה חדשה - צרכן ביתי 

במקביל  פועלת  הטבעי  הגז  רשות  ביתיים,  לצרכנים  הקשורים  הנושאים  כלל  את  להסדיר  באה  לא  זו  החלטה  כי  יובהר    3
רישיון  בעל  המשווק,  בין  ולממשקים  הביתי  במגזר  לשיווק  הקשור  בכל  לרבות  זה  תחום  של  מלאה  להסדרה  זו  להחלטה 

החלוקה והצרכן  

בהתאם לבחינה של רשות הגז הטבעי החיסכון השנתי הצפוי לצרכן הביתי ביחס לצריכת גפ"מ הוא בין מאות שקלים לאלפי    4
שקלים  

להלן עיקרי ההסדרה: 

החלטה זו תחול לגבי שכונות חדשות שמתקיימים לגביהן כל התנאים המפורטים בסעיפים קטנים 1 5 עד 5 5 להלן או לגבי    5
שכונה חדשה שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים בסעיפים קטנים 1 5, 2 5 ו־6 5:

1 5  עד יום 2019 4 1 - השכונות טרם אוכלסו  

בקו  שיימדד  המרחק,  הרלוונטית   המגורים  בשכונת  הטבעי  הגז  תשתיות  את  לפתח  ניתן  מכוחה  סטטוטורית  תוכנית    5 2
אווירי, בין מתקן ה־City Gate שבכניסה לשכונה לבין הנקודה הקרובה ביותר ברשת החלוקה הקיימת או המתוכננת, 
אשר בהתאם לסעיף 25 לחוק יש לגביה תוכנית עבודה לרשת חלוקה מאושרת, אינו עולה על 1 ק"מ, לפי המרחק הקצר 
החלוקה  לרשת  ביותר  הקרוב  מהמתקן  יימדד  המרחק  אחד,    City Gateממתקן יותר  מתוכנן  בהם  במקרים  מביניהם  

הקיימת או המתוכננת כאמור 

3 5  מספר יחידות הדיור המתוכננות במסגרת התוכנית הסטטוטורית לשכונה אינו פוחת מ־2,000 יחידות דיור 

4 5  לפחות 75% מיחידות הדיור המתוכננות במסגרת התוכנית הסטטוטורית לשכונה הינם בבניה רוויה 

5 5  קבע ופרסם המנהל באתר רשות הגז הטבעי כי החלטה זו תחול על שכונה חדשה שלא מתקיימים בה אחד או יותר 
מהתנאים המפורטים בסעיפים קטנים 3 3 - 5 3, ובלבד שנתן לבעל רישיון החלוקה הזדמנות להשמיע את טענותיו בטרם 

ההחלטה 
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תעריף חיבור צרכן ביתי לרשת חלוקה הוא 4,300 ש"ח ללא תלות בכמות הצריכה השנתית )תשלום חד־פעמי לחיבור הצרכן(    6
ולא ניתן לגבות סכום נוסף מעבר לסכום זה 

עלויות החיבור מגלמות בין היתר: הקמת הצנרת וכיוצא באלה וכל תשתית הנדרשת הן בשכונה עצמה והן במבנה עצמו,    7
לרבות מתקן ה־City Gate, מונים, מגופים, ווסתים, ארונות, ברזים, מעקפים, פתחי אוורור, וכל הנדרש לצורך חיבור הצרכן 
לגז טבעי עד לנקודת הקצה  כמו כן, היות וגביית דמי החיבור מצרכני הגז הטבעי תחל עם סיום פרוייקט החיבור, התעריף 
כולל גם עלויות מימון בזמן ההקמה שמהוות עלות משמעותית בפרוייקט שבו יש פרק זמן משמעותי בין תחילת ההשקעות 

לבין קבלת ההכנסות 

על אף האמור בסעיף 6 לדברי ההסבר, ככל שהממשלה ו/או גורמים נוספים יממנו באופן חלקי את פריסת רשת החלוקה    8
לצרכן הביתי בשכונה פלונית, לא יהיה ניתן לגבות 4,300 שקלים חדשים כתעריף חיבור צרכן ביתי  תעריף החיבור שניתן 
יהיה לגבות הוא התעריף שיקבע מנהל רשות הגז הטבעי לעניין השכונה הרלוונטית שיקבע בהתחשב במימון האמור  יובהר 
כי כל עוד לא קבע ופרסם מנהל רשות הגז הטבעי באתר האינטרנט של רשות הגז הטבעי תעריף בעניין זה לשכונה - לא ניתן 

לגבות מהצרכנים באותה שכונה תעריף חיבור כלשהו  

תעריף החלוקה לצרכן ביתי יהיה כדלקמן:   9

1 9  סכום קבוע לכל חודשיים קלנדריים יהיה בסך 28 שקלים חדשים שאינו תלוי בצריכה;

2 9  בנוסף, עבור כל מטר מעוקב של גז טבעי שנצרך בחודשיים קלנדריים ייגבה סכום נוסף בהתאם לכמויות שיפורטו להלן:

1 2 9 עבור צריכה שלא תעלה על 8 מ"ק גז טבעי - 32 4 שקלים חדשים למ"ק;

2 2 9 עבור כל מ"ק נוסף נצרך העולה על 8 מ"ק אך לא עולה על 20 מ"ק גז טבעי - 5 2 שקלים חדשים למ"ק בטווח זה;

3 2 9 עבור כל מ"ק נוסף נצרך העולה עבור צריכה העולה על 20 מ"ק גז טבעי - 1 שקלים חדשים למ"ק בטווח זה 

כך לדוגמא, עבור צריכה של 22 מ"ק גז טבעי בחודשיים קלנדריים ישלם הצרכן:

28 שקלים חדשים )סכום קבוע בהתאם לסעיף 1 9 לדברי ההסבר(, ובנוסף, 56 66 שקלים חדשים ) 32 4*8 - בעבור 4 מ"ק 
אינם  הסכומים  כל   - מ"ק(   20 על  העולה  מ"ק  עבור  חדשים  שקלים  ו־2  נוספים;  מ"ק   12 בעבור   -  12*2 5 צריכה; 

כוללים מע"מ 

בשגרה  והתפעול,  התחזוקה  עלויות  את  מגלם  לחודש  חדשים  שקלים   14 בסך  הקבוע  התשלום   - חלוקה  תעריף  לעניין    10
ובחירום, של רשת החלוקה 

לעניין תעריף ההולכה - התעריף בגין שירותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא צרכן ביתי, יחושב בהתאם    11
לתעריף הזרמה למשווקים במערכת ההולכה כמפורט בנוסחה שבהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 5/2009 

מדובר בתחום חדש ומטבע הדברים התעריפים נקבעו על בסיס הערכת העלויות הצפויה לבעלי רישיונות החלוקה בשכונות    12
הגז  חלוקת  מפעילות  הטבעי  הגז  ברשות  המצוי  המידע  בסיס  על  וכן  המוערכים  הביקושים  בסיס  על  שיוקמו,  הראשונות 
הטבעי במגזר הביתי  לאחר חיבור הצרכנים הביתיים בשכונות החדשות לגז טבעי ולאחר קבלת הנתונים החדשים, המועצה 

לענייני משק הגז הטבעי תבחן מחדש את נושא התעריפים במגזר הביתי ותקבע בהתאם את התעריפים 

נספח 26 
ל' בחשוון התש"ף          

28 בנובמבר 2019          

החלטת מועצה מספר 8/2019 מיום 12.11.2019

אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של  בקרת זרימה
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 36 ו־38 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לקביעת אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה 

לעניין החלטה זו:   1

"בעל רישיון ההולכה"  - בעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכה, נתיבי גז לישראל בע"מ 

 AGREEMENT FOR THE TRANSMISSION OF NATURAL GAS   - הכללי  ההולכה  הסכם   - ההולכה"  "הסכם 

שאישר ופרסם מנהל רשות הגז הטבעי וכפי שיהיה בתוקף מעת לעת 

"חריגת צרכן מאיזון המערכת" - מקרה שבו כמות הגז הטבעי שהוחדרה עבור צרכן בנקודות הכניסה למערכת ההולכה 
איננה שווה לכמות הגז הטבעי שנמדדה בנקודות היציאה שלו ממערכת ההולכה למעט כאשר חריגה זו אושרה על ידי 

בעל הרישיון ההולכה כ -Proper Nomination בהתאם לאמור בסעיף 2 12 בהסכם ההולכה 

בלבד  הצרכנים  להזמנות  בהתאם  ההולכה  למערכת  טבעי  גז  מזרימים  הטבעי  הגז  ספקי  בו  מצב   - זרימה"  "משטר בקרת 
וללא התחשבות בלחץ במערכת ההולכה  במצב זה הספקים גובים תשלום בגין הגז הטבעי שהוזרם בהתאם להזמנה 

של הצרכן 
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על מנת לתמרץ את צרכני הגז הטבעי לשמור על איזון המערכת ובד בבד למנוע חשיפה פיננסית של בעל רישיון ההולכה    2
למחירי גז טבעי בעת קניה ומכירה של גז טבעי לצורכי איזון המערכת, המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן: "המועצה"( 

קובעת בזאת תעריפים בגין חריגת צרכן מאיזון המערכת כמפורט להלן:

צרכן שההפרש בין הכמות היומית שהוזמנה על ידו ואושרה על ידי בעל רישיון ההולכה לבין הכמות היומית שנצרכה    2 1

בפועל על ידו בערך מוחלט שווה או גבוהה מ־5% מסך הכמות שהוזמנה על ידו באותו יום, יחויב בגין חריגה בהתאם 
לאמור בסעיף 4 14 להסכם ההולכה  

במידה וקיים הפרש מצטבר חיובי בין סך כל הכמות המוזמנת של צרכן מסוים המאושרת על ידי בעל רישיון ההולכה    2 2
לבין סך כל הכמות המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית או ברמה שנתית, לפי העניין, אזי נוצרת כמות 
עודפת של גז טבעי במערכת בתקופה כאמור; עלה ההפרש המצטבר החיובי החודשי של צרכן מסוים על הכמות המהווה 
Dev כמוגדר להלן, אזי 

1
Dev כמוגדר להלן או כאשר ההפרש המצטבר החיובי השנתי של צרכן עלה על הכמות המהווה 

בעל רישיון ההולכה ייבחר באחת מבין החלופות הבאות:

חלופה א' - א  

בגין החריגה חודשית - צרכן שההפרש המצטבר בין סך כל הכמות המוזמנת על ידו והמאושרת על ידי בעל רישיון  א 1  
ההולכה לבין סך כל הכמות המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית בתוספת הפרשים נצברים מחודש 
קודם בערך מוחלט שווה או גבוהה מ Dev המוגדר להלן, יחויב בגין חריגה בהתאם לנוסחה שבסעיף 5 14 להסכם 

ההולכה  כאשר טווח החריגה, Dev יחושב כדלקמן:

Dev  = 0.02*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(.  

בגין החריגה השנתית -  צרכן שההפרש המצטבר בין סך כל הכמות המוזמנת על ידו והמאושרת על ידי בעל רישיון  א 2  
ההולכה לבין סך כל הכמות המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית בחודש האחרון של השנה בתוספת 

המוגדר להלן, יחויב בגין חריגה בהתאם   Dev
1

הפרשים נצברים מחודש קודם בערך מוחלט שווה או גבוהה מ 

Dev יחושב כדלקמן:
1

לנוסחה שבסעיף 6 14 להסכם ההולכה  כאשר, טווח החריגה, 

Dev1  = 0.01*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(.  

או:

חלופה ב' - בעל רישיון ההולכה יודיע לצרכן כי החליט לקנות מהצרכן את הכמות העודפת או חלק ממנה והצרכן  ב  
Q וזאת בהתאם לתוצאה המתקבלת 

1
יחויב למכור לו את אותה כמות ולעניין הנוסחה המפורטת להלן היא תוגדר כ־

 )PP=P1*0 9*Q1( מהנוסחה

כאשר:

P - המחיר הנורמטיבי של עסקאות הקניה והמכירה של בעל רישיון ההולכה מהצרכנים = 102% מהמחיר האחרון 
1

שפרסם מנהל רשות הגז הטבעי, לפני מועד ההודעה של בעל רישיון ההולכה לצרכן על הקנייה, בחלופת הממוצע 
הפשוט של מחירים - יצרן חשמל קונבנציונאלי של הגז הטבעי בהתאם לפרק ד' להחלטת הממשלה 476 בתוספת 

בלו ומע"מ. 

Purchase Payment( PP( - התשלום של בעל רישיון ההולכה לצרכן בגין הגז הטבעי הנמכר לו על ידי הצרכן ב$ ל
.MMBTU

Dev = 0.02*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(.

Dev = 0.01*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(.
1

במידה וקיים הפרש מצטבר שלילי בין סך כל הכמות המוזמנת של צרכן מסוים המאושרת על ידי בעל רישיון ההולכה    2 3
לבין סך כל הכמות המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית או ברמה שנתית לפי העניין, אזי נוצר חוסר של 
גז טבעי במערכת בתקופה כאמור; עלה ההפרש המצטבר השלילי החודשי )בערך מוחלט( של צרכן מסוים על הכמות 
Devכמוגדר בסעיף 2 2 או כאשר ההפרש המצטבר השלילי השנתי )בערך מוחלט( של צרכן עלה על הכמות  המהווה 

Dev כמוגדר בסעיף 2 2, במקרה זה, בעל רישיון ההולכה יבחר באחת מבין החלופות הבאות:
1
המהווה 

חלופה א' - בעל רישיון ההולכה יחייב את הצרכן בגין החריגה החודשית או השנתית, לפי העניין, בהתאם לאמור  א  
בחלופה א' שבסעיף 2 2 

או:

ב   חלופה ב' -  הודיע בעל רישיון ההולכה שהחליט למכור לצרכן את הכמות האמורה, הצרכן יחויב לקנות ממנו את 
S והוא יחויב על ידי בעל רישיון ההולכה בגין רכישת 

1
אותה כמות ולעניין הנוסחה המפורטת להלן היא תוגדר כ־

 )SP=P1*1*S1( הכמות כאמור בהתאם לתוצאה המתקבלת מהנוסחה

כאשר:

P שבחלופה ב' 
1
P = מחיר נורמטיבי של עסקאות הקניה והמכירה של בעל רישיון ההולכה מהצרכנים והוא זהה  ל־

1

שבסעיף 2 2 
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Sale Payment( SP( - התשלום של הצרכן לבעל רישיון ההולכה בגין הגז הטבעי שנמכר לו על ידי בעל רישיון ההולכה, 
;MMBTUכאמור בסעיף זה, ב$ ל

בעל רישיון ההולכה יחייב את הצרכן או יפחית מחיוביו האחרים של הצרכן בהתאם לאמור בסעיף זה, מדי חודש ומדי    2 4
שנה ופעולה זו תיכלל כסעיף נפרד בחשבון החודשי המוגש לצרכן בחודש הרלוונטי 

בחר בעל רישיון ההולכה לחייב את הצרכן בגין חריגה מאיזון המערכת בהתאם לחלופה א', תינתן לצרכן תקופה של    2 5
המערכת   מאיזון  החריגה  את  לאזן  בניסיון  בבוקר   06:00 בשעה  לחודש  השמיני  ביום  שתסתיים  החודש  מסיום  שבוע 
במידה ועד אז החריגה מאיזון צומצמה אל מתחת ל 5% 1, בעל רישיון ההולכה יזכה את הצרכן בהתאמה ופעולה זו 

תיכלל בחשבון החודשי המוגש לצרכן בחודש העוקב 

מדי חודש ועד לתאריך ה־10 לכל חודש, בעל רישיון ההולכה ידווח לרשות הגז הטבעי אודות כלל העסקאות שביצע    2 6
במהלך החודש האחרון בפורמט שיוגדר על ידה 

הוכרז מצב חירום במשק בהתאם לסעיף 91 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, בפרק הזמן בו קבוע מחיר לגז טבעי    2 7
)ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, תשע"ז-2017, המחיר  שמקורו בגז טבעי נוזלי, מכוח תקנות משק הגז הטבעי 

מכוח  שנקבע  למחיר  שווה  יהיה   P
1

מהצרכנים  ההולכה  רישיון  בעל  של  והמכירה  הקניה  עסקאות  של  הנורמטיבי 
התקנות בנוגע למחיר הגז הטבעי שמקורו בגז טבעי נוזלי 

במקרה ובמהלך החודש הקלנדארי, עלות החריגה השלילית המצטברת מאיזון לצרכן מסוים עולה על 50% מהשווי הריאלי    3
של ערבות הצרכן, ישלח בעל רישיון ההולכה התראה לצרכן על חריגה חמורה מאיזון  לא נקט הצרכן לאחר קבלת ההתראה 
משוויה   75% על  עולה  חודש  באותו  לצרכן  מאיזון  המצטברת  השלילית  החריגה  ועלות  הנדרשים  האיזון  בצעדי  כאמור 

הריאלי של ערבות הצרכן, ישלח בעל הרישיון לצרכן חשבון לתשלום מידי ויפעל לפרוע את ערבות הצרכן במקרה הצורך 

בעל רישיון ההולכה יפעיל פורטל אינטרנטי להתקשרות יעילה עם צרכני ההולכה  הפורטל ישמש,  בין היתר, את צרכני הגז    4
הטבעי לביצוע הזמנות גז טבעי )Nomination(, עדכוני הזמנות גז טבעי )Renomination( ופעולות נוספות הנדרשות להשגת 

איזון של הצרכן במערכת  הכניסה לפורטל תהיה עם שם סיסמה ומשתמש ייחודי לכל צרכן הולכה  

ההולכה,  רישיון  לבעל  רווחים  מסוים,  בחודש  ייווצרו,  המערכת  איזון  לצורכי  טבעי  בגז  סחר  מפעילות  וכתוצאה  במידה    5
הוא ייעד את הרווחים לטובת השקעות עתידיות במערכת ההולכה;  ככל שכתוצאה מפעילות סחר בגז טבעי לצורכי איזון 
כספי  כי  להבטיח  מנת  על  שנצברו   מהרווחים  יקוזזו  אלו  הפסדים,  ההולכה  רישיון  לבעל  מסוים  בחודש  ייגרמו  המערכת 
הרווחים ישמשו אך ורק לצורך השקעות עתידיות, בעל רישיון ההולכה יציג בדוחותיו הכספיים את הסכומים האמורים 

בקרן נפרדת בשם: "קרן הכנסות מאיזון להשקעות עתידיות", אשר תוצג כמזומנים מיועדים 

במעבר לבקרת זרימה וריבוי ספקים, הצרכן יציין את מיקום נקודות הכניסה למערכת וכמות הגז המוזמנת על ידו אשר תוחדר    6
למערכת באותו יום  הצרכן לא יידרש להזמין קיבולת בהתאם לנקודת כניסה מסוימת )Delivery point(  בעל רישיון ההולכה 
ידווח מדי יום עד השעה 10:00 בבוקר באתר ובפורטל האינטרנטי שלו אודות הקיבולת המקסימאלית שניתן להעביר בכל 

נקודת כניסה למערכת ההולכה ביום שלמחרת בפורמט שיוגדר על ידי רשות הגז הטבעי 

במידה והיקף ההזמנות המצטבר של הצרכנים מספקי הגז הטבעי גדול מיכולת הקיבולת המקסימאלית המפורסמת על ידי    7
הספק בכניסתו למערכת ההולכה, ספק הגז הטבעי יקבע את אופן הקצאת הגז הטבעי בין צרכניו  

במידה והקיבולת המקסימאלית שניתן להעביר בנקודת כניסה מסוימת למערכת ההולכה כפי שמפורסמת על ידי בעל רישיון    8
 12 8 לסעיף  בהתאם  יפעלו  והצרכנים  ההולכה  רישיון  שבעל  אזי  הצרכנים  של  המצטבר  ההזמנות  מהיקף  נמוכה  ההולכה 

 )Agreement For The Transmission Of Natural Gas( בהסכם ההולכה הכללי  )Curtailment(

מהמועד  החל  או  מה־2021 1 1  החל  תחול  היא  חלוקה  צרכני  לגבי  האמור  למרות   ; ב־2019 11 17  לתוקף  תיכנס  זו  החלטה    9
בו הצריכה המצטברת החודשית של צרכני החלוקה תעלה על 4% מסך כל הגז הטבעי המוזרם בחודש קלנדארי במערכת 

ההולכה, לפי המוקדם 

                           בברכה,
         אלכסנדר וורשבסקי

                      מנהל רשות הגז הטבעי
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 26
תעריפים בגין חריגה מאיזון 

במשטר של בקרת לחץ, הגז הטבעי אשר מוזרם למערכת ההולכה )להלן: המערכת( הינו בהתאם להזמנות הגז הטבעי של    1
צרכני הגז הטבעי )Nomination( וכן בהתחשב ברמת הלחץ הנדרשת לשמירה על תקינות המערכת  כלומר, חלק מהגז המוחדר 

למערכת נצרך על ידי צרכני ההולכה וחלק נותר מאוחסן בצנרת )Linepack( ורמת הלחץ במערכת נותרת קבועה ומאוזנת  

עד כה, המערכת בישראל פעלה לפי משטר בקרת לחץ  כאשר ספק הגז הטבעי החדיר את הגז בהתאם לצרכי המערכת כאמור    2
ובעל רישיון ההולכה לא נדרש לבצע פעולות איזון באופן שיגרתי ובהתאם צרכני הגז הטבעי לא נדרשו לשלם בגין חריגה 

מאיזון 
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החל מחודש נובמבר 2019 ספק הגז הטבעי צפוי להחדיר גז טבעי למערכת בהתאם למשטר של בקרת זרימה  כלומר, ספקי הגז    3
הטבעי יזרימו גז טבעי למערכת ההולכה בהתאם להזמנות הצרכנים בלבד וללא התחשבות בלחץ ובצרכים התפעוליים של 

מערכת ההולכה  לפיכך, נוצר מצב חדש שבו נדרשת התערבות אקטיבית לשמירה על איזון המערכת 

הסכם ההולכה ) )AGREEMENT FOR THE TRANSMISSION OF NATURAL GAS)להלן - הסכם הולכה( מתייחס    4
לנושא זה ומבהיר כי צרכן הגז הטבעי הוא זה שאחראי לאזן בין הכמות שהזמין מהספק )Nomination( לבין הכמות אותה 
צרך בפועל  כלומר, כמות הגז הטבעי שהוחדרה עבורו בנקודות הכניסה למערכת ההולכה )Delivery point( תשתווה לכמות 
הגז הטבעי שנמדדה בנקודות היציאה שלו ממערכת ההולכה )Redelivery point(  לפיכך, על הצרכן לנקוט בכל הצעדים 
הנדרשים על מנת לשמור על איזון במערכת לרבות עדכון הכמות המוזמנת על ידו ))Renomination וביצוע עסקאות גז טבעי 

בסחר משני  

בהתאם לסעיף 4)ד()1( לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, בעל רישיון ההולכה רשאי לרכוש ולמכור גז בכמויות ובמועדים    5
הנדרשים לצרכים התפעוליים של מערכת ההולכה לרבות איזון הלחצים בה ושמירה על תפקודה התקין 

עם המעבר למשטר בקרת זרימה, בעל רישיון ההולכה יידרש להתאים את עצמו למציאות חדשה ולהשקיע מאמצים רבים    6
לתפעול תקין ואיזון מערכת ההולכה לרבות באמצעות קניה ומכירה של גז טבעי  

סעיף 14 בהסכם ההולכה מתייחס לנושא איזון המערכת המתאים למשק גז טבעי הפועל במשטר של בקרת זרימה ועם מערכת    7
סחר מתקדמת  היות ועד כה המשק הישראלי פעל במשטר של בקרת לחץ בלבד ונמצא בשלבים ראשוניים של סחר משני בגז 

טבעי הוחלט להסדיר אמת מידה המותאמת למצב משק הגז הטבעי נכון להיום 

לפיכך, אמת מידה זו קובעת תעריפים ומנגנון אכיפה בגין חריגה המותאמים למצב משק גז טבעי במעבר למשטר של בקרת    8
ההולכה  רישיון  בעל  של  החשיפה  את  ולהפחית  במערכת  איזון  על  לשמור  הטבעי  הגז  צרכני  את  לתמרץ  ומטרתה  זרימה 

כתוצאה מקניה ומכירה של גז טבעי בעודו פועל לשמירה על איזון ותקינות המערכת 

שמפרסמת  לצרכן  המחירים  מדד  בין  להפרש  בהתאם  מתעדכנים  ההולכה  בהסכם  ו־6 14   14 5,  14 4 בסעיפים  התשלומים    9
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום הפקת התשלום החודשי, לבין מדד הבסיס שנקבע כמדד חודש פברואר 2005: 
2 100  )הבסיס: ממוצע 2002= 100(  נכון ליום קבלת החלטה זו מדד המחירים לצרכן הידוע הינו מדד חודש ספטמבר 2019: 
0574 125 ולפיכך גובה החיוב היומי לפני מע"מ נכון למועד קבלת החלטה זו הינו 12 3 שקלים חדשים וגובה החיוב החודשי 

והסוף שנתי לפני מע"מ נכון למועד קבלת החלטה זו הינו בסך 24 6 שקלים חדשים 

צרכן החורג מאיזון המערכת ברמה יומית יחויב בגין חריגה בהתאם לאמור בסעיף 4 14 בהסכם ההולכה מבלי לגרוע מהאמור    10
בסעיפים 2 2 ו־3 2 להחלטה  בנוסף, צרכן ששילם חשבון מידי בהתאם לסעיף 3 להחלטה יהיה פטור מחיוב בגין חריגה מאיזון 

ברמה יומית בעבור התקופה שבגינה הופק החשבון המידי 

החיוב בגין חריגת צרכן מאיזון המערכת ברמה חודשית ישולם בהתאם למוגדר בסעיף 5 14 בהסכם ההולכה הכללי  יחד עם    11
זאת, הגדרת טווח החריגה מאיזון יעודכן  מחריגה מותרת של 2% ברמה יומית לחריגה מותרת של 2% ברמה חודשית  בהסכם 

ההולכה טווח החריגה החודשי הוגדר כך:

)0 02 * 24 * Σ DC( > Aggregate FDIQ > + )0 02 * 24 * Σ DC(
כאשר:

Aggregate FDIQ = ההפרש המצטבר בין סך כל הכמות המוזמנת של צרכן מסוים המאושרת על ידי בעל רישיון ההולכה 
לבין סך כל הכמות המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית בתוספת הפרשים נצברים מחודש קודם 

Σ DC = הקיבולת השעתית של הצרכן 

לאחר פרסום אמת מידה זו, טווח החריגה יורחב, יוגדר Dev, ויחושב כדלקמן:

Dev = 02 0*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה( 

באותו אופן, הורחב טווח חריגה בסוף שנה קלנדארית לפי טווח חריגה המוגדר Dev1 כדלקמן:    12

Dev = 01 0*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה( 
1

מטרת הרחבת טווח החריגה בסעיפים 5 14 ו־6 14 להסכם ההולכה הינה לאפשר לצרכנים תקופת הסתגלות במעבר למשטר    13
של בקרת זרימה  עם הזמן ולאחר קרות שינויים צפויים במשק הגז הטבעי המועצה תהיה רשאית לעדכן את טווח החריגה 

מאיזון המערכת 

עוד נקבע כי בעל רישיון ההולכה יחייב את הצרכן בגין חריגה חודשית או סוף שנתית מאיזון לפי חלופה א' או ב' שבכל    14
אחד מהסעיפים 2 2 ו 3 2 בהחלטה זו בהתאמה, ולא יחייב את הצרכן בשני חיובים במקביל בגין אותה החריגה חודשית או 
סוף שנתית  הרחבת טווח החריגה נועדה להקל על הצרכן להיות מאוזן בסוף החודש או בסוף השנה   במקביל, נקבע חיוב 
שנקבעו  החלופות  שתי  מבין  הצרכן  חיוב  בחלופת  לבחור  היכולת  ההולכה  רישיון  לבעל  וניתנת  החריגה  בגין  משמעותי 

בהתאם לצרכיו התפעוליים  ככל שיבחר בעל רישיון ההולכה בחלופה ב'  אזי יקבל פער של  10%  
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יובהר כי ככל שבעל רישיון ההולכה יבחר בחלופה א' שבסעיפים 2 2 ו־3 2 אזי היקף החריגה ימשיך להיצבר לחודש העוקב    15
 )DEV

1
ויילקח בחשבון בחישוב DEV )ו–

P1 מוגדר בחלופה ב' שבסעיפים 2 2 ו־3 2 והוא המחיר הנורמטיבי של עסקאות הקניה והמכירה של בעל רישיון ההולכה    16
לסגור  מצליח  שהוא  ככל  נמוך  במחיר  עסקאות  להשיג  ההולכה  רישיון  בעל  את  לתמרץ  נועדה   P1 קביעת  מהצרכנים  
בעסקאות  נקבע כי P1 שווה ל 102% מהמחיר האחרון שפרסם מנהל רשות הגז הטבעי, לפני מועד ההודעה של בעל רישיון 
ההולכה לצרכן על הקנייה, בחלופת הממוצע הפשוט של מחירים - יצרן חשמל קונבנציונאלי של הגז הטבעי בהתאם לפרק 
ד' להחלטת הממשלה 476  הסיבה לקביעה זו היא שבידי יצרני חשמל קונבצניונאלים כמויות גז טבעי משמעותיות שייתכן 
ותיסחרנה בשוק המשני ולכן המחיר מהווה מדד סביר לסביבת המחירים שבעל רישיון ההולכה יוכל להשיג  על כן, במצב 
של חריגה, מחיר המכירה לצרכן )SP( ומחיר הקניה מהצרכן )PP( הופכים להיות מחירים נורמטיביים  בהתאם לאמור בדיווחי 
קביעת  אופן  ייבחן  טבעי   בגז  סחר  בורסת  להתפתחות  ובהתאם  העסקאות  לגבי  הטבעי  הגז  לרשות  ההולכה  רישיון  בעל 

מחירים אלו 

דוגמא מספרית:   17

P שווה לכ־98 4 $ ל–MMBTU לפי: 102%* 88 4 )102% כפול המחיר האחרון שפרסם מנהל רשות 
1
נכון ליום פרסום החלטה זו,   

הגז הטבעי, בחלופת הממוצע הפשוט של מחירים - יצרן חשמל קונבנציונאלי של הגז הטבעי בהתאם לפרק ד' להחלטת 
הממשלה 476(  

מכאן שPurchase Payment( PP(, התשלום של בעל רישיון ההולכה לצרכן בגין הגז הטבעי הנמכר לו על ידי הצרכן ב$ ל    
 )4 48*Q1( =)P

1
* 0 9*Q

1
MMBTU מחושב בהתאם לנוסחה: )

ו־Sale Payment( SP(, התשלום של הצרכן לבעל רישיון ההולכה בגין הגז הטבעי שנמכר לו על ידי בעל רישיון ההולכה, ב$   
 )5 48*Q1( = )P

1
* 0 9*Q

1
לMMBTU מחושב לפי הנוסחה =  )

במטרה לאפשר לצרכן לאזן את החריגה החודשית מאיזון ניתנת לצרכן תקופה של שבוע מסיום החודש בניסיון לאזן את    18
החריגה מאיזון המערכת  במידה ועד ליום השמיני לחודש בשעה 06:00 בבוקר שבחודש העוקב החריגה מאיזון הופחתה  אל 
מתחת ל 5% 1, בעל רישיון ההולכה יזכה את הצרכן בהתאם ופעולה זו תיכלל בחשבון החודשי המוגש לצרכן בחודש העוקב 

במצב חירום במשק בהתאם לסעיף 91 לחוק משק הגז הטבעי, מחיר הגז הטבעי השולי צפוי להיות גבוה מהרגיל  במצב זה    19 
ייתכן פער בין עסקאות הקניה של בעל רישיון ההולכה לבין המחיר הנורמטיבי של עסקאות הקניה והמכירה של בעל רישיון 
P, כפי שנקבע בהחלטה  על מנת למנוע ניצול כלכלי של פערי המחרים בעת שעת החירום נקבע כי 

1
ההולכה מהצרכנים 

P, יהיה שווה למחירים שנקבעו בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת 
1
במצב חירום המחיר  

חירום(, התשע"ז-2017, בתקנה מסוימת או בהוראות של השר מכוח התקנות  מחיר הגז הטבעי הנוזלי הרלוונטי לעסקאות 
שעת  להתפתחות  בהתאם  וזאת  העסקה,  נעשתה  בו  לזמן  ביחס  הקבוע  המחיר  יהיה  חירום  שעת  בעת  והמכירה  הקניה 
החירום במשק הגז הטבעי  למשל, היה וקבע השר בהוראות לפי תקנה 8 לתקנות שעת החירום מחיר לגז הטבעי בעת שעת 
החירום הרי שזה יחול לגבי עסקאות שנעשו בזמן בו היה תקף מחיר זה  כך למשל, לגבי עסקאות שנעשו בעת בו חלה תקנה 

5 לתקנות שעת החירום הרי שהמחיר הרלוונטי לעסקאות אלה יהיה המחיר הנקוב בתקנה 5 

ייעוד הכנסות עודפות לביצוע השקעות עתידיות

מטרת קביעת התעריפים בגין חריגה מאיזון הינה לתמרץ את צרכני הגז הטבעי לשמור על איזון במערכת ולא ליצור רווחים    20
לבעל רישיון ההולכה  על כן, בעל רישיון ההולכה ייעד את העודפים שהצטברו כתוצאה מפעילות סחר בגז טבעי לצורכי 
איזון המערכת לטובת השקעות עתידיות במערכת ההולכה  על מנת להבטיח כי סכום זה ישמש אך ורק לצורך השקעות 
עתידיות, בעל רישיון ההולכה יציג בדוחותיו הכספיים את הסכום האמור בקרן נפרדת בשם: "קרן הכנסות מאיזון להשקעות 

עתידיות" )אשר תוצג כמזומנים מיועדים( 

יחד עם זאת, ככל שכתוצאה מפעילות סחר בגז טבעי לצורכי איזון המערכת ייגרמו לבעל רישיון ההולכה הפסדים, אלו יקוזזו    21
מהרווחים שנצברו ב"קרן הכנסות מאיזון להשקעות עתידיות" 

חריגה חמורה מאיזון 

בעל רישיון ההולכה והצרכן פועלים בשיתוף פעולה לעניין ביצוע הזמנות ועדכון הזמנות  במידה וצרכן חורג מההזמנה שלו,    22
בעל הרישיון מעדכן את הצרכן והצרכן פועל לתיקון המצב על ידי כלים שונים העומדים לרשותו לרבות עדכון הזמנת גז 
טבעי וביצוע עסקאות בסחר משני  על כן, במצב תקין לא אמורות להיות במערכת חריגות משמעותיות מאיזון   יחד עם זאת, 
במידה ולמרות האמור הפער בין כמות הגז שהוזרמה לצרכן בהתאם להזמנה היומית שלו לבין הצריכה היומית שלו בפועל 
מצטברת מיום ליום במשך החודש ועלות החריגה בהתאם לתעריפי חריגה בגין איזון כמוגדר לעיל עולה על 50% משווי 

ריאלי של ערבות הצרכן, בעל רישיון ההולכה ישלח לצרכן התראה על חריגה חמורה מאיזון 

במידה ולאחר קבלת התראה כאמור, הצרכן לא ינקוט בצעדי האיזון הנדרשים ועלות החריגה תהיה גבוהה מ־75% משוויה    23
הריאלי של ערבות הצרכן, בעל הרישיון ישלח לצרכן חשבון לתשלום מידי ויפעל לפרוע את ערבות הצרכן במקרה הצורך  

במקרה זה, התשלום יהיה בהתאם לתעריפי חריגה מאיזון שנקבעו באמת מידה זו  

לעניין זה, חישוב החריגה המצטברת ייקח בחשבון את כל החריגות היומיות, כולל חריגות של פחות מ–5%    24

דרכי התקשרות בין בעל רישיון ההולכה לצרכני ההולכה
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במעבר לבקרת זרימה מתחדד הצורך להתקשרות יעילה בין בעל הרישיון לבין צרכני ההולכה  לפיכך, בעל רישיון ההולכה    25
יפעיל פורטל אינטרנטי להתקשרות עם צרכני הגז הטבעי אשר ישמש, בין היתר, את צרכני הגז הטבעי לביצוע הזמנות גז טבעי 

)Nomination(, עדכוני הזמנות גז טבעי )Renomination( ויקל עליהם בפעולות שמירה על איזון במערכת ההולכה  

בעל רישיון ההולכה יעדכן את הצרכנים לעניין אופן השימוש בפורטל  הכניסה לפורטל תתבצע בעזרת שם סיסמה ומשתמש    26
ייחודי לכל צרכן 

ריבוי ספקים ונקודות כניסה למערכת 

במעבר לבקרת זרימה וריבוי ספקים, הצרכן יציין את מיקום נקודות הכניסה למערכת וכמות הגז המוזמנת על ידו ואשר    27
מתוקף    )Delivery point( מסוימת  כניסה   לנקודת  בהתאם  קיבולת  להזמין  יידרש  לא  הצרכן  יום   באותו  למערכת  תוחדר 
תפקידו, בעל רישיון ההולכה ידאג לאיזון המערכת ולביצוע השקעות נוספות במערכת ככל שיידרש ויאושר על ידי המועצה 

בעל רישיון ההולכה ידווח מדי יום עד השעה 10:00 בבוקר באתר ובפורטל האינטרנטי שלו אודות הקיבולת המקסימאלית    28
שניתן להעביר בכל נקודת כניסה למערכת ההולכה ביום שלמחרת בפורמט שיוגדר על ידי רשות הגז הטבעי 

במידה והיקף ההזמנות המצטבר של הצרכנים מספקי הגז הטבעי גדול מהקיבולת המפורסמת על ידי הספק בכניסתו למערכת    29
ההולכה, ספקי הגז הטבעי יקבעו את אופן הקצאת הגז הטבעי בין צרכניהם  

במידה והקיבולת המקסימאלית שניתן להעביר בנקודת כניסה מסוימת למערכת ההולכה כפי שמפורסמת על ידי בעל רישיון    30
 12 8 לסעיף  בהתאם  יפעלו  והצרכנים  ההולכה  רישיון  שבעל  אזי  הצרכנים  של  המצטבר  ההזמנות  מהיקף  נמוכה  ההולכה 

 )Agreement For The Transmission Of Natural Gas( בהסכם ההולכה הכללי  )Curtailment(

 MMBTU 20,000 דוגמה: אם הקיבולת המקסימאלית בכניסה מסוימת למערכת ההולכה כפי שפורסמה על ידי הספק היא   31
לשעה וסך ה–Nominations של הצרכנים למחרת מגיע ל–MMBTU 21,000 לשעה, על הספק לדווח לבעל רישיון ההולכה 
מי הצרכנים שלו ומה הכמות שנמכרה להם  אם בעל רישיון ההולכה הודיע כי הקיבולת המקסימלית שניתן להזרים באותו 
יום באותה נקודת כניסה למערכת ההולכה אינה MMBTU 20,000 לשעה אלא MMBTU 18,000 לשעה אזי שבעל רישיון 

ההולכה והצרכנים יתאימו את ה–Nominations בהתאם למופיע בסעיף 8 12 להסכם ההולכה 

משווקים ברשת החלוקה

למערכת  המוזרמת  הטבעי  הגז  כמות  כל  מסך   3% מ  פחות  במצטבר  הצורכים  יחסית  קטנים  צרכנים  הינם  החלוקה  צרכני    32
ההולכה כך שהשפעתם על  איזון המערכת הינה זניחה  בנוסף, נכון להיום אין למשווקים של צרכני החלוקה מידע בזמן 
אמת אודות צריכות צרכני החלוקה ברמה יומית או  ברמה חודשית ואין להם יכולת ליידע את הצרכני החלוקה על סטייה 
מאיזון  לכן, נקבע  כי החלטה זו תחול על צרכנים ברשת החלוקה החל מה־2021 1 1 או החל מהמועד בו הצריכה המצטברת 

החודשית של צרכני החלוקה תעלה על 4% מסך כל הגז הטבעי המוזרם בחודש קלנדארי במערכת ההולכה, לפי המוקדם 

33   במקביל רשות הגז הטבעי פועלת להסדרת מנגנון שיוך ודיווח של צרכני החלוקה למשווקים כך שדיווח על נתוני הצריכה 
שיועבר לספקים יתבסס על מתקני ה־PRMS של בעל רישיון ההולכה 

כללי

המועצה תבחן את אופן קביעת התעריפים ואת הכללים בהחלטה זו בהתאם לשינויים שיהיו במשק הגז הטבעי כגון: הפעלת    34
פלטפורמת סחר בגז טבעי, השקעות במערכת וכל שינוי משמעותי רלוונטי לעניין זה  

מכיוון שלא צפויות לקום בשנה הקרובה תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס המחוברות ישירות למערכת ההולכה, מטבע הדברים    35
נראה שהאמור בהחלטה זו לא יחול עליהם בתקופה הקרובה  המועצה תבחן את נושא תחנות התדלוק בהמשך 

החלטה זו תיכנס לתוקף החל מתאריך 2019 11 17    36
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נספח 27 
י"ז בשבט התש"ף         

12 בפברואר 2020          

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 1/2020 מיום 10.2.2020 -

אמות מידה לעניין דיווח על זהות משווק או ספק גז טבעי וקביעת דמי ניתוק מיוחדים במקרה של אי דיווח 
על זהות המשווק

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 36 
ו־38 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לעניין אמות מידה לעניין דיווח על זהות משווק או ספק גז טבעי וקביעת דמי ניתוק 

מיוחדים במקרה של אי דיווח על זהות המשווק 

פרק א' - הגדרות
לעניין החלטה זו -   1

"בעל רישיון הולכה" - מי שניתן לו רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה לפי סעיף 11א לחוק  

הטבעי,  הגז  משק  לחוק   )2(3 סעיף  לפי  חלוקה  רשת  של  ולהפעלה  להקמה  רישיון  לו  שניתן  מי   - חלוקה"  רישיון  "בעל 
התשס"ב-2002 

"הסכם הולכה למשווק" - הסכם בין בעל רישיון הולכה לבין משווק גז טבעי ברשת החלוקה, כפי שנקבע על ידי המנהל ביום 
2012 7 1 ויעודכן מעת לעת  

"משווק ברשת החלוקה" - מי שעוסק במכירת גז טבעי המיועד לצרכן ברשת החלוקה לשם צריכתו העצמית של הרוכש, 
ובלבד שחתם עם בעל רישיון ההולכה על הסכם הולכה למשווק, לרבות צרכן ברשת החלוקה הרוכש ישירות מספק הגז 
הטבעי גז טבעי לצריכתו העצמית, וכן צרכן ברשת החלוקה שרוכש גז טבעי מגורם אחר שאינו עוסק דרך קבע בשיווק 

הגז הטבעי  

"ספק גז טבעי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק 

"צרכן" - צרכן ברשת החלוקה, למעט אלה:

צרכן הממוקם במבנה מגורים הרוכש גז טבעי שלא לשימוש ביתי בכמות צריכה שנתית של גז טבעי שלא תעלה על  א  
700 מ"ק;

צרכן גז טבעי הרוכש גז טבעי לשימוש ביתי  ב  

פרק ב' - בעלי רישיונות חלוקה
בעל רישיון חלוקה ידרוש מכל הצרכנים הצורכים גז טבעי דרך רשת החלוקה שבאחריותו -   2

שמהם  החלוקה,  ברשת  המשווקים  זהות  על  קלנדארי  חודש  כל  של  הראשון  העסקים  ביום  חודשית  ברמה  לו  לדווח  א  
הצרכן רכש בחודש הקלנדארי הקודם את הגז הטבעי, לרבות דיווח של הצרכנים הרוכשים גז טבעי ישירות מהספק או 
מגורם אחר שאינו עוסק דרך קבע בשיווק הגז הטבעי  כאשר צרכן רוכש גז טבעי מיותר ממשווק אחד, הדיווח יכלול גם 

את הכמות או את יחס הרכישה מכל המשווקים והספקים ברמה חודשית  

במקרה בו הצרכן התקשר עם משווק לתקופה העולה על חודש, יהיה הצרכן רשאי לדווח לבעל רישיון החלוקה על כך  ב  
שהוא התקשר עם המשווק לתקופה העולה על חודש ימים ויפרט את זהות המשווק; דיווח הצרכן כאמור וכל עוד לא 
הפסיק לרכוש מאותו משווק, הצרכן ייחשב לצרכן של המשווק לטווח ארוך ולא יהיה עליו לדווח כל חודש על זהות 

המשווק 

עם כל שינוי בזהות המשווק ממנו רוכש צרכן, ידווח הצרכן לאלתר לבעל רישיון החלוקה על זהות המשווק החדש ועל  ג  
כמות הרכישה המתוכננת ממנו 

בעל רישיון החלוקה יציע לצרכן מספר דרכים לדיווח הנתונים בצורה מהירה ויעילה וידאג לתעד את דיווחי הצרכן   ד  

בעל רישיון חלוקה יעביר, לא יאוחר מיום העסקים השלישי של כל חודש קלנדארי, דו"ח מסכם לבעל רישיון ההולכה לגבי    3
כל הצרכנים בחודש הקלנדארי הקודם, תוך פירוט כמות הצריכה של כל צרכן וזהות המשווק שלו  

בעל רישיון החלוקה לא ייתן שירותי חלוקת גז טבעי לצרכן, שלא ידועה זהות המשווק שלו      4

לא דיווח הצרכן לבעל רישיון החלוקה על התקשרות עם משווק כלשהוא או לא דיווח על החלפת המשווק ברשת החלוקה    5
כאמור בסעיף 2)ג(, לרבות במקרה בו הסתיימה התקשרותו עם המשווק ברשת החלוקה, עליו דיווח לבעל רישיון חלוקה ולא 
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התקשר עם משווק אחר או לא דיווח לבעל רישיון החלוקה על עצמו כמשווק עצמי - ינתק בעל רישיון החלוקה את הצרכן 
מרשת חלוקת הגז הטבעי, ובלבד שבעל רישיון החלוקה שלח לצרכן שתי הודעות התראה לפני ניתוק, וחלפו ארבעת עשר ימי 

עסקים מאז התקבלה הודעת ההתראה הראשונה, כדלקמן:

התראה ראשונה תישלח בדואר אלקטרוני, אל הכתובת המשמשת את בעל רישיון החלוקה לתקשורת עם הצרכן באופן  א  
שוטף;

חלפו שבעה ימי עסקים ללא שהתקבל דיווח מאת הצרכן בדבר זהות המשווק שלו, ישלח בעל רישיון החלוקה לצרכן  ב  
לאלתר התראה שניה הן בדואר אלקטרוני והן בדרך מהירה ויעילה נוספת   

דמי ניתוק עקב אי דיווח על זהות המשווק   6

נותק הצרכן מרשת החלוקה בשל אי דיווח על זהות המשווק, יחוייב במלוא דמי החלוקה בגין החודש בו בוצע הניתוק וכן   
בעבור החודש העוקב לניתוק עקב אי דיווח; החיוב בגין התקופה בה לא היתה צריכה בפועל יתבצע בהתאם לצריכה היומית 
הממוצעת ב־3 החודשים הקלנדאריים שלפני הניתוק עקב אי דיווח  כך, לדוגמא, אם במהלך 3 החודשים הקלנדאריים שלפני 
הניתוק נצרכו על ידי הצרכן 900,000 מ"ק גז טבעי במצטבר, דהיינו צריכת הגז הטבעי החודשית הממוצעת היא כ־300,000 
מ"ק לחודש  מכאן שהצרכן יחוייב בדמי החלוקה בגין 600,000 מ"ק גז טבעי נוספים )חודש הניתוק עקב אי דיווח והחודש 
העוקב לחודש הניתוק עקב אי דיווח(; אין בניתוק כאמור ובתשלומים כאמור  בכדי לפטור את הצרכן מהחבויות והתשלומים, 
שעל הצרכן לשלם לבעל רישיון החלוקה בהתאם להסכם למתן שירותי חלוקה, לרבות תשלומים בגין חיבור מוגדל וקיבולת 

מקסימלית תפעולית 

ניתוק צרכן בהתאם לאמור בהחלטת מועצה זו, אין בו בכדי לפטור את הצרכן מכל חובותיו לבעל רישיון החלוקה מכוח    7
ההסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי, שחתם עם בעל רישיון החלוקה, או באמור בכל החלטת מועצה אחרת, אלא אם כן 

נאמר הדבר אחרת באותה החלטת מועצה  

מהוצאותיו  החורגות  זו  החלטה  בביצוע  הכרוכות  צפויות  בלתי  מוכחות  הוצאות  החלוקה  רישיון  לבעל  שתיגרמנה  ככל    8
אלמלא ההחלטה, המועצה תשקול להכיר בהן בעדכון תעריפים עקב שינוי בדין, כמפורט ברישיונות החלוקה  

בעל רישיון החלוקה לא יהיה אחראי על אמיתות הדיווח של הצרכן בנוגע לזהות המשווק, אלא על רישום מדוייק והעברת    9
נתונים תקינה בלבד  

פרק ג' - בעל רישיון הולכה
בעל רישיון ההולכה ידרוש מכל משווק החתום עמו על "הסכם הולכה למשווק" -   10

לדווח לו ביום העסקים הראשון של כל חודש קלנדארי על זהות הספק ממנו רכש גז טבעי, לצורך שיווקו לצרכנים ברשת  א  
החלוקה, וככל שמדובר על מספר ספקים, על היחס שבין הכמויות שנרכשו מכל אחד מהספקים במהלך החודש 

הטבעי  הגז  כמות  ועל  משווק,  הוא  להם  הצרכנים  זהות  על  קלנדארי  חודש  כל  של  השלישי  העסקים  ביום  לו  לדווח  ב  
שנצרכה בחודש הקלנדארי הקודם על ידי כל צרכן בנפרד, ככל שהמידע מצוי בידיו 

לדווח לו באופן מיידי על כל התחלה או סיום של התקשרות עם צרכן, שצריכתו השנתית עולה על 3,000,000 מ"ק  ג  

עם כל שינוי בזהות הספק ממנו רוכש המשווק, ידווח המשווק לאלתר לבעל רישיון ההולכה על זהות הספק החדש ועל כמות    11
הרכישה המתוכננת ממנו 

פרק ד' - חובת סודיות
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3, בעל רישיון החלוקה או בעל רישיון ההולכה אינו רשאי להעביר למשווק אחר או לצרכן אחר    12
או לכל אדם או גורם אחר מידע, שדיווח לו צרכן או משווק בעקבות החלטת מועצה זו  האמור אינו בא לגרוע מכל חובת 

סודיות אחרת, שחלה על בעל רישיון החלוקה או בעל רישיון ההולכה 

פרק ה' - ביטול החלטת מועצה 5/2019  
בנושא דיווח בעל רישיון ההולכה לספק הגז הטבעי בנוגע לכמויות שנצרכו ברשת החלוקה

החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה 5/2019  המידע הקובע בנוגע לצריכה החודשית של הגז הטבעי על ידי צרכני רשת    13
בעל  של  הרלוונטיים   PRMSה־ במתקני  לנמדד  בהתאם  תיקבע  המשווקים,  בין  שנצרכה  הכמות  הקצאת  כולל  החלוקה, 
רישיון ההולכה, ושיטת ההקצאה תהיה כמפורט בהסכם החיבור בין בעל רישיון ההולכה לבין בעלי רישיונות החלוקה - 

 AGREEMENT FOR THE CONNECTION TO THE NATURAL GAS TRANSMISSION SYSTEM

פרק ו' - כללי
החלטה זו התקבלה במועצה ובטרם פורסמה, דנה בה המועצה פעם נוספת  נוסח זה של ההחלטה הוא המחייב    14

                           בברכה,
                משה גראזי   

                                                                                                                                מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                     ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 27
עם כניסת ספק גדול נוסף למשק הישראלי )לוויתן(, וכתוצאה מגידול מרשים בהיצע הגז הזמין מחד גיסא ושיפור שיטות    1
הסחר והמעבר לשיטת בקרת הזרימה מאידך גיסא, קיימת חשיבות גדולה לקיומו של מידע חד-משמעי בנוגע לזהותו של 

משווק הגז הטבעי לכל צרכן חלוקה  

מידע זה מהווה בסיס חיוני להתחשבנות נאותה בין הצרכנים, המשווקים, בעל רישיון ההולכה והספקים, שכן הוא מאפשר    2
ביצוע שיוך נאות בין כמויות הגז שנצרכו בפועל על ידי כל צרכן ומשווק לבין הכמויות שהוזמנו בגינם, ומונע בנוסף מצב 

של ניצול מצד צרכן אשר  יצרוך גז טבעי מהמערכת בעוד לא שילם בגינו 

בנוסף, מידע זה הינו חיוני כי הוא מאפשר למנוע חשיפה פיננסית של בעל רישיון ההולכה במקרה שבו יש חוסר בגז טבעי    3
במערכת ההולכה, שלא ידוע מקור צריכתו ובעל רישיון ההולכה נדרש לשלם בגינו  במקרה זה, תיתכן  חשיפה מהותית 

לבעל רישיון ההולכה, שכן הכנסתו מדמי הולכה מהווה כ־1/20 מהמחיר הממוצע של הגז הטבעי בישראל 

הקושי בהיעדר המידע בדבר זהות המשווקים הופך מוחשי אף יותר לאור פריסה מתרחבת של רשתות החלוקה, כאשר מספר    4
לקוחות רשת החלוקה צפוי לחצות את רף ה־100 בחודשים הקרובים 

כמו כן, במצב של שני ספקי גז גדולים ובהתאם לצפוי בעוד כשנה וחצי, במצב של שלושה ספקי גז טבעי גדולים ועצמאיים    5
למשק הישראלי, ייתכן ויגדל נתח "המשווקים העצמיים" אשר ירכשו גז טבעי ישירות מהספקים או בשוק המשני מצרכני 
גז אחרים  ללא מידע עדכני על צריכתם, לא ניתן יהיה להביא למערכת גז מאוזנת  דהיינו, מכאן ואילך, יש למנוע מצב של 
צרכן שהמשווק שלו לא ידוע לבעל רישיון ההולכה ולבעל רישיון החלוקה הרלוונטי, בין אם מדובר במשווק שעוסק בשיווק 

הגז הטבעי כעיסוק מסחרי ובין אם מדובר במשווק עצמי  

ההחלטה תחול על צרכני חלוקה למעט אלה:   6

צרכן הממוקם במבנה מגורים הרוכש גז טבעי שלא לשימוש ביתי בכמות צריכה שנתית של גז טבעי שלא תעלה על 700 מ"ק; א  

צרכן גז טבעי הרוכש גז טבעי לשימוש ביתי  ב  

כדי למנוע את הפגיעה המתמשכת שנובעת מצריכת גז טבעי על ידי צרכן שלא דיווח על זהות המשווק שלו, בעל רישיון    7
החלוקה לא ייתן שירותי חלוקה לאותו צרכן וינתק אותו מרשת החלוקה, וזאת לאחר משלוח שתי התראות ולאחר שחלפו 

14 יום מקבלת ההתראה הראשונה   

לאחר ניתוק הצרכן, בעל רישיון החלוקה יחייב צרכן שנותק הן בגין חודש הניתוק עקב אי דיווח והן בגין החודש העוקב  אין    8
בכך כדי למנוע או לגרוע מהזכות לתבוע מהצרכן פיצוי בגין הגז הטבעי שנטל ללא רשות  

עם זאת, על מנת שחובת הדיווח על זהות המשווק לא תהפוך לנטל מהותי, הן על הצרכן והן על בעל רישיון החלוקה, הצרכן    9
יוכל לדווח על זהות המשווק לתקופה שעולה על חודש ימים, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לדווח לאלתר על החלפת המשווק  

בנוסף, ועל מנת להקל על הצרכנים, בעל רישיון החלוקה יציע מספר דרכים לדיווח על הנתונים בצורה מהירה ויעילה וידאג    10
לתעד את דיווחי הצרכנים כאמור  בנוסף, בעל רישיון החלוקה יידע את הצרכנים באיזה אופן עליהם לדווח לו ויציע להם 
מספר אופציות דיווח, למשל: בניית קישור ייעודי בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו, הפעלת אפליקציה לטלפונים ניידים, 

מסרונים ודואר אלקטרוני 

מהוצאותיו  החורגות  זו  החלטה  בביצוע  הכרוכות  צפויות,  בלתי  מוכחות  הוצאות  החלוקה  רישיון  לבעל  שתיגרמנה  ככל    11
אלמלא ההחלטה, המועצה תשקול להכיר בהן בעדכון תעריפים עקב שינוי בדין, כמפורט ברישיונות החלוקה  

הביטול של החלטת מועצה 5/2019 התאפשר בעקבות השקעה שביצעה נתג"ז, בעלת רישיון ההולכה, בכדי להגדיל את דיוק    12
המונים שלה במתקני ה־PRMS בהן הזרימה עדיין נמוכה מאד בהשוואה לקיבולת המתקן  

הצורך בזיהוי המשווק של כל צרכן הופך חיוני לאור המעבר לשיטת בקרת הזרימה, המחייב שימוש בנתונים אחידים ורציפים     13
מכאן ששיטת קריאת המונים וקביעת כמויות הגז הטבעי, שנצרכו וידווחו לספקי הגז הטבעי תחזור לשיטה המפורטת בסעיף 

2 8 בהסכם החיבור בין בעל רישיון ההולכה לבין בעלי רישיונות החלוקה:

 The Downstream Operator shall inform INGL, by no later than the third day of each Month, the actual monthly
 consumption quantities of each Shipper and end user of gas in its Distribution Network  It is hereby clarified that
 with respect to the transmission costs, in case of a discrepancy between the consumption quantities as measured by
 INGL and the consumption quantities provided by the Downstream Operator, those measured by INGL shall prevail

למען הסר ספק, הסדר זה יחול לא רק בנוגע לדמי ההולכה הנגבים מהמשווק אלא גם בנוגע לכמויות הגז שנצרכו    14

עקב השפעתם של צרכני חלוקה גדולים על כלל זרימת הגז במערכת ואיזונה, וכן עקב חשיבות המידע השוטף על שיוכם של    15
צרכני רשתות החלוקה הגדולים למשווקים, על המשווק יהיה לדווח לאלתר לבעל רישיון ההולכה על התחלה או סיום של 

התקשרות עם צרכן, שצריכתו השנתית עולה על 3,000,000 מ"ק 

ניתוק צרכן בהתאם לאמור בהחלטת מועצה זו, אין בו בכדי לפטור את הצרכן מכל חובותיו לבעל רישיון החלוקה מכוח    16
ההסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי, שחתם עם בעל רישיון החלוקה, או באמור בכל החלטת מועצה אחרת, לרבות באמור 
בהחלטת מועצה 4/2013 בנוגע לניתוק או הפחתה חריגים מרשת החלוקה, אלא אם כן נאמר הדבר אחרת באותה החלטת 

מועצה 
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3 להחלטה, בעל רישיון החלוקה או בעל רישיון ההולכה אינו רשאי להעביר למשווק אחר או    17
לצרכן אחר או לכל אדם או גורם אחר מידע, שדיווח לו צרכן או משווק בעקבות החלטת מועצה זו  האמור אינו בא לגרוע 

מכל חובת סודיות אחרת, שחלה על בעל רישיון החלוקה או בעל רישיון ההולכה  

נספח 28  
י"ח בשבט התש"ף         

13 בפברואר 2020          

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2020 מיום 10.2.2020 -

תעריף הולכה בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים ליצרן חשמל פרטי כתוצאה מיישום הרפורמה במשק 
החשמל - הוראת שעה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק(, בנושא תעריף בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים כתוצאה מיישום תהליכי 

הרפורמה במשק החשמל 

לעניין החלטה זו:   1

"בעל רישיון ההולכה" - בעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת ההולכה, נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ 

 AGREEMENT FOR THE TRANSMISSION OF NATURAL GAS  - הכללי  ההולכה  הסכם   - ההולכה"  "הסכם 
שאישר ופרסם מנהל רשות הגז הטבעי וכפי שיהיה בתוקף מעת לעת 

"הרפורמה במשק החשמל" - הרפורמה במשק החשמל בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3859, מיום 3 ביוני 2018, בנושא 
הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל 

"יזם" - יצרן חשמל פרטי אשר זכה במכרז לרכישת תחנת כוח מחברת החשמל כתוצאה מיישום הרפורמה במשק החשמל 

"חח"י" - חברת החשמל לישראל 

"שירותי הולכה לא רציפה" - שירותי הולכת גז טבעי במערכת ההולכה המסופקים ליזם לאחר שסופקו שירותי ההולכה לכל 
יתר צרכני מערכת ההולכה 

החלטה זו חלה רק בהתקיים שני התנאים להלן:   2

במקרה שבו כתוצאה מיישום הרפורמה במשק החשמל, יזם חתם על הסכם הולכה עם בעל רישיון ההולכה, אך במועד    2 1
החתימה בעל רישיון ההולכה אינו יכול להוליך ליזם את מלוא הקיבולת השעתית המוזמנת על ידי היזם, ובשל כך 
נקבעה בהסכם קיבולת שעתית פחותה, אותה בעל רישיון ההולכה יכול להוליך בתקופה הראשונה, וכן גובה קיבולת 

שעתית מלאה שבעל רישיון ההולכה יוליך במועד מאוחר יותר 

כל עוד לא הודיע בעל רישיון ההולכה ליזם כי ביכולתו להתחייב להוליך לו את הקיבולת השעתית המלאה שנקבעה    2 2
בהסכם ההולכה 

במקרה ובו חלה החלטה זו ישלם היזם לבעל רישיון ההולכה בגין שירותי הולכה לא רציפה, עבור רכישת כמויות גז טבעי    3
שמעבר לקיבולת השעתית, אותה יכול להוליך בעל רישיון ההולכה באופן רציף באותה עת לפי התעריף להלן:

IITT = GCT/0 65 + GTT

כאשר: 

 IITT (Interruptible Independent Power Producer
 Throughput Tariff)

- תעריף בגין שירותי הולכה לא רציפה ליצרן חשמל פרטי, 
הרוכש תחנת כוח  מחח"י, כתוצאה מיישום הרפורמה במשק 

החשמל 

GCT )General Capacity Tariff( רכיב קיבולת בתעריף ההולכה הכללי לצרכני מערכת -
ההולכה, כפי שנקבע מעת לעת על ידי המועצה  

GTT )General Throughput Tariff( רכיב הזרמה בתעריף ההולכה הכללי לצרכני מערכת -
ההולכה, כפי שנקבע מעת לעת על ידי המועצה 

          בברכה,
משה גראזי       

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 28
החלטת הממשלה מספר 3859, מיום 3 ביוני 2018, בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל, קובעת כי    1

מספר תחנות כוח הנמצאות בבעלות חברת החשמל תימכרנה ליזמים פרטיים  

הרפורמה במשק החשמל הינה חדשה יחסית, ולכן משפיעה על דרישות הקיבולת באתרים השונים בהם ממוקמות תחנות    2
כוח, וכתוצאה מכך יש בה כדי להשפיע גם על התכנון הפיזי של מערכת הולכת הגז הטבעי  דוגמה לכך היא מצב שבו יזם 
פרטי רוכש תחנת כוח מחח"י ומבקש לייצר במלוא יכולת הייצור באתר, וזאת בהשוואה למצב טרם מכירת האתר ליזם, בו 
חח"י הפעילה את תחנת הכוח באופן חלקי בלבד  במצב זה, היזם מזמין קיבולת גבוהה ממה שהוזמן על ידי חח"י, ועל בעל 

רישיון ההולכה לוודא שמערכת ההולכה תומכת בהולכת מלוא הקיבולת המוגדלת המוזמנת על ידי היזם  

החלטה זו חלה במקרה שבו כתוצאה מיישום הרפורמה במשק החשמל, יזם חתם על הסכם הולכה עם בעל רישיון ההולכה,    3
אך במועד החתימה בעל רישיון ההולכה אינו יכול להוליך ליזם את מלוא הקיבולת השעתית המוזמנת על ידי היזם 

במקרה זה תיקבע בהסכם ההולכה קיבולת שעתית פחותה, אותה בעל רישיון ההולכה יכול להוליך בתקופה הראשונה, וכן    4
ייקבע גובה הקיבולת השעתית המלאה להולכה במועד מאוחר יותר על ידי בעל רישיון ההולכה, וכל עוד לא הודיע בעל 
רישיון ההולכה ליזם כי ביכולתו להוליך את הקיבולת השעתית המלאה שנקבעה בהסכם ההולכה, אזי שהיזם ישלם תעריף 

הולכה לא רציפה 

היזם הפרטי אשר ירכוש תחנת כוח מחח"י באתר מסויים, יוכל לקבל שירותי הולכת גז טבעי בתעריף הולכה בלתי רציפה    5
כמפורט בסעיף 3 להחלטה  דהיינו, תשלום לפי תעריף הזרמה, כאשר ההזרמה תהיה בעדיפות נמוכה בהשוואה ליתר צרכני 
מערכת ההולכה המשלמים תעריף הולכה  מדובר על תעריף זמני, במהלך תקופת פיתוח מערכת הולכת הגז הטבעי ועד אשר 

תתאפשר הבטחת קיבולת חוזית בהיקף המוזמן על ידי היזם באתר 

מקדם ההעמסה השנתי בעבור שירותי הולכה לא רציפים נקבע על 65 0 )המגלם תעריף הולכה של כ־31 1 שקלים חדשים    6
למיליון BTU(, הוא מקדם ממוצע של הצרכנים הישראלים בהתבסס על נתוני שנת 2018  

נספח 29 
א' בניסן התש"ף          

26 במרץ 2020         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2020 מיום 24.3.2020 -              

תוספת להחלטת מועצה 2/2014 - מימון פרוייקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת 
עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד-אשקלון על בסיס ההחלטה כאמור

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
באמצעות  ייצוא  פרוייקטי  מימון   -  2/2014 מועצה  להחלטת  תוספת  בעניין  החוק(,   - )להלן  התשס"ב-2002  הטבעי,  הגז  משק 

מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע הימי אשדוד-אשקלון על בסיס ההחלטה כאמור 

פרק א' - תוספת להחלטת מועצה 2/2014 - מקטע משולב שהוא המקטע המיועד לייצוא אשר נותן מענה 
להזרמת גז טבעי לצרכני מערכת ההולכה הישראלים וכן מאפשר סגירת לולאה במערכת או יוצר יתירות 

וגיבוי לגז הטבעי המוזרם לצרכני ההולכה הישראלים 
לאחר סעיף קטן 6 1 1 להחלטת מועצה 2/2014 יבואו הסעיפים הקטנים הבאים:   1

וכן  הישראלים  ההולכה  מערכת  לצרכני  טבעי  גז  להזרמת  מענה  נותן  לייצוא  המיועד  המקטע  כי  המועצה  7 1 1 נוכחה 
מאפשר סגירת לולאה במערכת או יוצר יתירות וגיבוי לגז הטבעי המוזרם לצרכני ההולכה הישראלים, תהיה רשאית 

המועצה להגדיר את המקטע כ "מקטע משולב"  

1 7 1 1 במקרה בו קבעה המועצה שמקטע מסוים הינו "מקטע משולב" תגדיר המועצה את יחס הקצאת עלות ההקמה 
של אותו מקטע בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה, וככל שיש צורך בכך, תקבע המועצה תנאים ומחוייבויות 

נוספות של מי מהצדדים 

פרק ב' - חלוקת עלויות המקטע המשולב אשדוד-אשקלון
כל ההגדרות המפורטות בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2014 יחולו גם על האמור בפרק זה    1

המועצה קובעת כי המקטע הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום, כך שתחילתו בתחנת הקבלה באשדוד וסיומו במתקן    2
ההתחברות למתקני הייצוא של חברת פרימה גז בע"מ )להלן - מקטע אשדוד-אשקלון( הינו מקטע משולב כמשמעותו בסעיף 

קטן 7 1 1 להחלטת מועצה 2/2014 

עלות הקמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון ואופן הקצאת העלות בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה יעוגנו בהסכם    3
ההולכה שבין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן בהתאם לעקרונות הבאים:
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עלות המקטע תיקבע בהתאם לאמור בסעיף קטן 1 1 1 להחלטת מועצה 2/2014  ככל שבעל רישיון ההולכה והיצואן לא  א  
יסכימו על עלות המקטע עד יום 2020 5 15, מנהל רשות הגז הטבעי יקבע את עלות המקטע  

5% 43 מעלות המקטע כפי שתיקבע בהתאם לסעיף קטן א' ימומנו על ידי בעל רישיון ההולכה  ב  

5% 56 מעלות המקטע ימומנו על ידי היצואן בהתאם לאבני הדרך שייקבעו בהסכם ההולכה בין היצואן לבין בעל רישיון  ג  
ההולכה  

הכפלות  מהקדמת  הנובעת  בעלות  חלקו  כנגד  חדשים,  שקלים  מיליון   27 ההולכה  רישיון  לבעל  ישלם  היצואן  בנוסף,  ד  
המקטעים דור-חגית ושורק-נשר )להלן - מקטעי דור ושורק(, המוערכת בסך של 48 מיליון ש"ח, וזאת לאחר שהכפלות 
מקטעי דור ושורק האמורים ייכללו בנספח א' לרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה של בעל רישיון ההולכה, 

ובטרם יחלו בהקמתם 

היצואן יעמיד לבעל רישיון ההולכה ערבות פיננסית בלתי תלויה מטעם בנק ישראלי, בגובה 110% מהסכום המצטבר  ה  
של העלות האמורה בסעיף קטן ב' ושל הסכום 21 מיליון שקלים חדשים, המהווים סכום המשלים לסכום המפורט בסעיף 
קטן ד' )ככל שיתקיים האמור בסיפא של סעיף ד'(  סכום הערבות כאמור יפחת בהדרגה בהתאם לאבני הדרך שייקבעו 
בהסכם בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן, ובלבד שלא יקטן, בכל עת, מהסכום האמור בניכוי התשלומים בגין דמי 
ההזרמה והקיבולת המצטברים, שהיצואן שילם לבעל רישיון ההולכה מיום השלמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון  

יובהר, כי לא ינוכו תשלומים ששולמו על ידי היצואן לבעל רישיון ההולכה בגין דמי הולכה טרם השלמת המקטע 

כל עוד היצואן מייצא למצרים, תוזרם כמות הגז הטבעי המעוגנת בהסכם ההולכה דרך מערכת ההולכה של בעל רישיון  ו  
ההולכה ולא דרך מקטע מחוץ למערכת ההולכה הישראלית 

מהסך   110% שבין  שקיים,  ככל  ההפרש,  את  ההולכה  רישיון  לבעל  לשלם  עליו  יהיה  למצרים,  לייצא  היצואן  הפסיק  ז  
דמי  לבין  ושורק,  דור  מקטעי  הכפלות  הקדמת  עלות  ומלוא  א'  קטן  בסעיף  האמור  של  הכוללת  העלות  של  המצטבר 
ההזרמה והקיבולת המצטברים שהיצואן שילם לבעל רישיון ההולכה מיום השלמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון, 
ושל התשלומים ששילם לבעל הרישיון בהתאם לאמור בסעיפים קטנים ג' וד'  מובהר, כי לא ינוכו מסך 110% האמורים, 

תשלומים ששולמו על ידי היצואן לבעל רישיון ההולכה בגין דמי הולכה טרם השלמת המקטע 

אין בהחלטה זו בכדי להתייחס לעסקאות ייצוא אחרות    4

בעדכון הקרוב של תעריף ההולכה תדון המועצה בהשפעות האמור בהחלטה זו על בסיס תעריף ההולכה    5

                   בברכה,
                משה גראזי

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 29
למקטע  המוביל  ומקטע  לייצוא  המיועד  מקטע  לייצוא:  המיועדים  קווים  של  סוגים  שני  מגדירה   2/2014 מועצה  החלטת    1
המיועד לייצוא  עם זאת, לא הוסדר מצב ייחודי שבו הקו שמיועד לייצוא משמש הן להזרמת גז טבעי לצרכנים ישראלים והן 

ליצירת יתירות וגיבוי במערכת ההולכה באמצעות סגירת לולאה והגברת האמינות במערכת  

החלטה זו מרחיבה את החלטת מועצה 2/2014 ומתייחסת למקרה ייחודי זה ומגדירה "מקטע משולב" שהינו בעל חשיבות לא    2
רק עבור היצואן אלא גם עבור בעל רישיון ההולכה והצרכנים הישראלים מהסיבות הבאות:

הזרמת גז טבעי לצרכנים - מקטע משולב מאפשר הזרמת גז טבעי לטובת צרכנים ישראלים קיימים   א  

הגברת אמינות האספקה של מערכת ההולכה - מקטע משולב מגדיל את היתירות של מערכת ההולכה ומהווה גיבוי  ב  
חשוב במיוחד במקרה בו נוצרת לולאה במערכת ההולכה  

הגדלת קיבולת מערכת ההולכה - מקטע משולב מגדיל פיזית את מערכת ההולכה ומאפשר אחסון גז טבעי במערכת  ג  
)LINE PACK(, כתוצאה מתוספת קיבולת במערכת ההולכה  

המקטע אשדוד-אשקלון הינו מקטע באורך 46 ק"מ וקוטר 36 אינץ'  מדובר על מקטע משולב מהסיבות הבאות:   3

מערכת  של  הקיים  הצינור  לבין  החדש  המקטע  סיום  בין  שמחבר  בודדים  מטרים  עשרות  של  מקטע  ישנו  באשקלון  א  
ההולכה, המתחבר למתקני חברת פרימה גז  במסגרת החלטה זו מוצע לאחד את שני המקטעים לתוך המקטע המשולב 

אשדוד-אשקלון כמופיע בסעיף 1 להחלטה 

מדובר בקו המיועד לייצוא היות ומכירת הגז למצרים על ידי היצואן צפויה להתבצע באשקלון, ועם זאת, צרכני הולכה  ב  
קיימים וצרכני הולכה העתידים לצרוך גז טבעי המוזרם דרך מקטע זה  למשל: תחנת כוח פרטית גדולה חדשה אשר 
צפויה להיות מוקמת באשקלון והסבה של היחידות הפחמיות או החלפתן ביחידות המוזנות בגז טבעי באשקלון, יקבלו 

גז טבעי דרך מקטע זה 
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אשדוד  בין  הלולאה  סגירת  באמצעות  ההולכה  במערכת  הטבעי  הגז  העברת  יכולת  את  מהותי  באופן  משפר  המקטע  ג  
לאשקלון - אחד החלקים הגדושים ביותר של מערכת ההולכה הישראלית  סגירת הלולאה תאפשר למערכת ההולכה 
להזרים גז טבעי בכמויות גדולות הרבה יותר ובאמינות גדולה באופן משמעותי - דבר שישפיע לטובה על כל צרכני 

מערכת ההולכה 

המקטע  המשולב אשדוד-אשקלון הינו בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי והוא צפוי להיטיב עם צרכני ההולכה ובעל    4
רישיון ההולכה, בין הייתר מהסיבות הבאות:

את  משמעותי  באופן  יגדיל  ובכך  ההולכה,  מערכת  את  להרחיב  צפוי  אינץ'   36 של  ובקוטר  ק"מ  כ־46  באורך  המקטע  א  
היתירות במערכת ההולכה, ויסגור לולאה עם מקטע שורק-קרית גת  בכך המקטע יהווה גיבוי חשוב ויאפשר הזרמת גז 

טבעי לצרכני ההולכה הישראלים  

רישיון  לבעל  להניב  צפוי  למצרים,  המיוצאת  הטבעי  הגז  אספקת  את  משמעותית  להגדיל  צפוי  אשר  המקטע  בנוסף,  ב  
ההולכה הכנסות מדמי קיבולת והזרמה, המוערכות בלמעלה מ־2 מיליארד שקלים חדשים בעשור 

נבחנו אופציות נוספות להזרמת גז טבעי לייצוא למצרים דרך מערכת ההולכה, כאשר הקו המנחה הינו המשך פיתוח מערכת    5
ההולכה וטובת כלל צרכני ההולכה  בין הייתר, נבחנה אופציה של הכפלת המקטע היבשתי קריית גת-אשקלון  אופציה זו 
נפסלה על ידי בעל רישיון ההולכה, אשר לדעתו לא ניתן לספק את מלוא הכמות הנדרשת לייצוא   לפיכך, המועצה לענייני 

משק הגז הטבעי מצאה כי החלופה המיטבית היא הקמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון 

המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה( בחנה נתונים אודות השימושים הצפויים במקטע המשולב בחלוקה,    6
בין הצריכה המיועדת במשק המקומי לבין הצריכה המיועדת לייצוא בהתאם לתרחישים שונים  מתוכם עלה כי הקצאת 
השימושים הינה 5% 43 לשוק המקומי ו־5% 56 לייצוא  על כן החליטה המועצה, כי עלות ההקמה תועמס לפי יחס של 5% 43 

על בעל רישיון ההולכה ו־5% 56 על היצואן 

על מנת להפחית ככל הניתן סיכון מימוני של בעל רישיון ההולכה, כמו גם סיכון להפסקת הייצוא, המועצה ראתה לנכון    7
להעמיס על היצואן 5% 56 מעלות הקמת המקטע, ובנוסף דרשה מהיצואן להעמיד ערבות פיננסית בלתי תלויה מטעם בנק 

ישראלי, כנגד שאר העלות המוערכת של הפרוייקט  

הערבות  כנגד  בנקאית  הלוואה  לקחת  ההולכה  רישיון  לבעל  מאפשרת  ישראלי  בנק  מטעם  תלויה  בלתי  פיננסית  ערבות    8
הפיננסית של היצואן, וזאת במקום לגייס חוב נוסף  המועצה מצאה כי ערבות בנקאית היא מנגנון יעיל לגידור הסיכון הכרוך 

בהקמת המקטע וזאת בנוסף לאמור בסעיף 10  

מחוץ  מקטע  דרך  ולא  ההולכה  רישיון  בעל  של  ההולכה  מערכת  דרך  הטבעי  הגז  יוזרם  למצרים,  מייצא  היצואן  עוד  כל    9
למערכת ההולכה הישראלית, וזאת על מנת להבטיח לבעל רישיון ההולכה דמי קיבולת מהזרמת גז טבעי לייצוא בהתאם 

להסכם ההולכה בין הצדדים  

על מנת לגדר את הסיכון של בעל רישיון ההולכה, בנוסף לערבות האמורה, הוחלט כי אם יפסיק היצואן לייצא למצרים יהיה    10
עליו לשלם לבעל רישיון ההולכה את ההפרש בין 110% מסך השתתפות בעל רישיון ההולכה בפרוייקט לבין התשלומים בגין 
דמי ההזרמה והקיבולת המצטברים שהיצואן שילם לבעל רישיון ההולכה מיום השלמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון  
מובהר, כי לא ינוכו מסך ה־110% האמור, תשלומים ששילם היצואן לבעל רישיון ההולכה בגין דמי הולכה טרם השלמת 

המקטע   

מקטעי דור ושורק אינם בגדר "מקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא" כמוגדר בהחלטת מועצה 2/2014, אלא הינם מקטעים    11
שהכפלתם נחוצה לכלל צרכני ההולכה  הקמתם תוקדם לצורך הזרמת גז טבעי סדירה לכלל צרכני ההולכה כולל צרכני 

הייצוא 

עלות  לעניין  היצואן,  לבין  ההולכה  רישיון  בעל  שבין  ההולכה  בהסכם  שיעוגנו  עקרונות  מספר  הוגדרו  להחלטה   3 בסעיף    12
הקמת המקטע המשולב אשדוד-אשקלון ואופן הקצאת העלות בין היצואן לבין בעל רישיון ההולכה  עקרונות רבים אחרים 

לרבות נושא לוח הזמנים להקמת המקטע, אבני הדרך ועוד יעוגנו על ידי הצדדים כמקובל בהסכם ההולכה  

בעדכון הקרוב של תעריף ההולכה תדון המועצה בהשפעות האמור בהחלטה זו על בסיס תעריף ההולכה    13

לאור אירועי הקורונה תעקוב המועצה לענייני משק הגז הטבעי אחר יישום ההחלטה    14

נספח 30 
ד' בסיוון התש"ף         

27 במאי 2020         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 4/2020 מיום 27.5.2020 - תיקון להחלטת מועצה 8/2019 
- אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיפים 36 ו־38 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לקביעת אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה 

החלטה זו מתקנת את החלטת המועצה מיום 2019 11 12:"אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של 
בקרת זרימה" )להלן - ההחלטה( כמפורט להלן:
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לאחר סעיף 1 2 להחלטה יבוא -    1

"1 1 2 סעיף 1 2 לא יחול על הצרכנים הבאים:

)א( צרכן שהוא תחנת תדלוק המחוברת ישירות למערכת ההולכה 

)ב( צרכן שהוא יחידת ייצור של תחנת כוח קונבנציונלית או יחידת ייצור מסוג קוגנרציה, אשר מחוברת למערכת הולכת 
ובלבד  הרצה,  בתקופת  נמצאת  ואשר  ייצור(,  יחידת   - )להלן  על־עליון  במתח  או  עליון  במתח  הארצית  החשמל 
שטרם החלה תקופת ההרצה הודיעה לבעל רישיון ההולכה על אורכה המשוער של תקופת ההרצה; לעניין יחידת 
ייצור שהחלה או שתחל בתקופת הרצה עד יום 2020 6 10, יחול הסדר זה ובלבד שהודיעה לבעל רישיון ההולכה על 

אורכה המשוער של תקופת ההרצה עד יום 2020 6 10  בפסקה זו:

"תקופת הרצה" - תקופה בה מתבצעות בדיקות קבלה חמות לאחר גמר עבודות ההקמה או לאחר שיפוץ משמעותי   
של יחידת הייצור, בטרם הגיעה יחידת הייצור להפעלה מסחרית, המתחילה ביום שבו בעל רישיון ההולכה מזרים 
המסחרית  ההפעלה  ביום  ומסתיימת  שיפוץ,  לאחר  או  ההקמה  לאחר  כאמור  הייצור  ליחידת  לראשונה  טבעי  גז 
המאושרת, ולאחר שיחידת הייצור הודיעה בכתב לבעל רישיון ההולכה לפחות יום אחד לפני יום הגעתה להפעלה 
מסחרית, על מועד תום התקופה, ובלבד שבעל רישיון ההולכה אישר בכתב ליחידת הייצור ולרשות הגז הטבעי את 
קבלת ההודעה כאמור; התעוררה מחלוקת בין יחידת הייצור ובין בעל רישיון ההולכה בדבר היות יחידת הייצור 

בתקופת הרצה או משך התקופה, יכריע מנהל רשות הגז הטבעי בדבר 

)ג( לתקופה שבה בהתאם לאמור בסעיף 9 לא תחול החלטה זו על צרכני חלוקה - צרכן שהוא מתקן המשמש תחנת 
דחיסה לאספקת גז טבעי דחוס לצרכנים 

בברכה,       
                   משה גראזי

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 30
במשטר  ההולכה  מערכת  לעניין  ותעריפים  מידה  אמות  בנושא:   8/2019 מספר  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת    1
משק  למצב  המותאמים  חריגה  בגין  אכיפה  ומנגנון  תעריפים  קובעת   ,)8/2019 המועצה  החלטת   - )להלן  זרימה  בקרת  של 
הגז הטבעי במעבר למשטר של בקרת זרימה, ומטרתה לתמרץ את צרכני הגז הטבעי לשמור על איזון במערכת ולהפחית את 

החשיפה של בעל רישיון ההולכה, כתוצאה מקניה ומכירה של גז טבעי, בעודו פועל לשמירה על איזון ושרידות המערכת 

מסך  מ־3%  פחות  במצטבר  הצורכים  יחסית,  קטנים  צרכנים  שהינם  החלוקה  צרכני  את  החריגה   8/2019 המועצה  החלטת    2
אין  להיום  נכון  בנוסף,  זניחה   הינה  המערכת  איזון  על  שהשפעתם  כך  ההולכה,  למערכת  המוזרמת  הטבעי  הגז  כמות  כל 
להם  ואין  חודשית,  ברמה  או  יומית  ברמה  החלוקה  צרכני  צריכות  אודות  אמת  בזמן  מידע  החלוקה  צרכני  של  למשווקים 
יכולת ליידע את צרכני החלוקה על סטייה מאיזון  לכן, נקבע כי החלטת המועצה 8/2019 תחול על צרכנים ברשת החלוקה 
החל מיום 2021 1 1, או החל מהמועד בו הצריכה המצטברת החודשית של צרכני החלוקה תעלה על 4% מסך כל הגז הטבעי 

המוזרם בחודש קלנדארי במערכת ההולכה, לפי המוקדם 

רק  הוחרגו  חלקם  כאשר  יומית,  ברמה  להתאזן  מהחובה  נוספים  צרכנים  להחריג  יש  מסויימים  במקרים  כי  מצאה,  המועצה 
בתקופות מסויימות 

סעיף 1 2 להחלטת המועצה 8/2019 יחול בהחלטה זו עם השינויים המצויינים בה     3

תחנות תדלוק המחוברות ישירות למערכת ההולכה )להלן - תחנות תדלוק(, לא יידרשו להיות מאוזנות ברמה יומית, אלא    4
הדחיסה  בעת  מוגברת  צריכה  בעלות  הינן  תדלוק  תחנות  כי  היא,  לכך  הסיבה  בלבד   שנתית  סוף  וברמה  חודשית  ברמה 
והתדלוק ונמצאות במצב של היעדר צריכה בייתר השעות  היות ולא ניתן בשלב זה לחזות במדוייק את צריכת הגז הטבעי 
השעתית והיומית של צרכני גז טבעי לתחבורה, כגון: משאיות ואוטובוסים, ומשטר הפעלתן של תחנות אלה איננו ידוע ולא 
יציב, תחנת תדלוק לא יכולה להתאזן ברמה יומית  יחד עם זאת, יש מספיק גמישות לבעל תחנת תדלוק להיות מאוזן ברמה 
שבועית, ברמה חודשית וברמה סוף שנתית  לכן, קובעת המועצה כי האמור בסעיף 1 2 לא יחול על תחנות תדלוק, וכי יתר 
הסעיפים בהחלטה בדבר איזון יחולו ללא שינוי על תחנת התדלוק  ככל שיהיו התפתחויות בתחום העמסת תחנות תדלוק, 

המחוברות ישירות למערכת ההולכה, הנושא ייבחן ויעודכן בהתאם  

כמו כן, סעיף 1 2 להחלטת המועצה 8/2019 לא יחול על צרכן שהוא יחידת ייצור של תחנת כוח קונבנציונלית או יחידת    5
ייצור מסוג קוגנרציה, אשר מחוברת למערכת הולכת החשמל הארצית במתח עליון או במתח על־עליון )להלן - יחידת ייצור(, 
הנמצאת בתקופת הרצה ובבדיקות קבלה חמות הדורשות הזרמת גז טבעי לאחר הקמה או לאחר שיפוץ משמעותי ואשר 
טרם הגיעה להפעלה מסחרית, ובלבד שטרם החלה תקופת ההרצה הודיעה יחידת הייצור לבעל רישיון ההולכה את אורכה 

המשוער של תקופת ההרצה  

החרגה זו תחול גם על יחידת ייצור הנמצאת כבר בתקופת הרצה בזמן פרסום תיקון ההחלטה או שתחל עד יום 2020 6 10,    6
ובלבד שיחידת הייצור תודיע על אורכה המשוער של תקופת ההרצה לבעל רישיון ההולכה עד מועד זה 
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כאמור, תקופת ההרצה של יחידת ייצור היא תקופה בה מתבצעות בדיקות קבלה חמות, לאחר גמר עבודות ההקמה של    7
יחידת הייצור או לאחר שיפוץ של יחידת הייצור המצריך בדיקות קבלה חמות, בטרם הגיעה להפעלה מסחרית מאושרת, 
והיא תתחיל בתאריך בו הוזרם לראשונה גז טבעי ליחידה, ותסתיים עם הודעת יחידת הייצור בכתב לבעל רישיון ההולכה 
לפחות יום אחד לפני יום הגעתה להפעלה המסחרית, ובעל רישיון ההולכה יאשר בכתב ליחידת הייצור ולרשות הגז הטבעי 

על קבלת ההודעה 

התעוררה מחלוקת בין יחידת הייצור לבין בעל רישיון ההולכה בדבר היות יחידת הייצור בתקופת הרצה או משך התקופה,   
יכריע מנהל רשות הגז הטבעי בדבר 

החרגה זו נקבעה היות ובמהלך תקופת ההרצה ובדיקות הקבלה החמות, ההפעלה של יחידת הייצור איננה סדירה ולא ניתן    8
לתכנן באופן מדוייק את כמויות הגז הטבעי, הנדרשות לצורך בדיקת תקינות המערכת ברמה יומית  למשל, ישנן הפסקות 

ייצור פתאומיות והתנעות מחדש, הנמשכות במשך זמן לא ידוע ושלא ניתן לחזות מראש  

יחד עם זאת, יחידת הייצור נבדקת פנימית ומערכתית על בסיס תוכנית בדיקות קבלה מסודרת, ובשלב זה המועצה סבורה, כי 
יחידת הייצור תוכל לתכנן ולהתאזן ברמה חודשית וברמה סוף שנתית  זאת משום שגם בתקופת מבחני הקבלה והבדיקות 
החמות, המפעיל של יחידת ייצור בעלת יכולת והיקף ייצור חשמל משמעותית, חייב להתחשב בשרידות מערכת הולכת הגז 

הטבעי הארצית ובכלל זה באינטרס של כלל צרכני משק הגז הטבעי 

סעיף 1 2 לא יחול על מתקן המשמש תחנת דחיסה לאספקת גז טבעי דחוס לצרכנים )להלן - תחנת דחיסה( , אך זאת רק עד    9
המועד שבו בהתאם לאמור בסעיף 9 להחלטת המועצה 8/2019 לא תחול ההחלטה על צרכני חלוקה 

ולתחבורה   לתעשייה  דחוס  טבעי  גז  ומספקות  אחד,  מונה  דרך  אחת  בנקודה  ההולכה  למערכת  מחוברות  דחיסה  תחנות    10
ברמה  רק  אלא  יומית,  ברמה  איזון  יידרש  שלא  קובעת  ההחלטה  לתכנון   ניתנת  מסויימת,  דיוק  וברמת  ברובה  זו,  אספקה 
חודשית וברמה סוף שנתית, אך החל מהסדרת נושא תיאום מדוייק יותר של צריכת צרכני גז טבעי דחוס עם הספק, כחלק 

מהסדרת הנושא בקרב צרכני החלוקה, תחול דרישת האיזון ברמה היומית גם על תחנות דחיסה 

נספח 31 
י"ט בטבת התשפ"א          

3 בינואר 2021         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 5/2020 מיום 29.12.2020 - תיקון להחלטת מועצה 8/2019 
- אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה )תיקון מספר 2(

 38 סעיף  לפי  לסמכותה  בהתאם  שנתקבלה  המועצה(   - )להלן  הטבעי  הגז  משק  לענייני  המועצה  החלטת  בזאת  מובאת 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לתיקון החלטת המועצה מיום 2019 11 12: "אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת 

ההולכה במשטר של בקרת זרימה" )להלן - ההחלטה(, כפי שתוקנה בהחלטת מועצה 4/2020 מיום 2020 5 27, כמפורט להלן:

לפני סעיף 1 להחלטה יבוא:   1

 "פרק א' - הגדרות"
לפני סעיף 2 להחלטה יבוא:    2

"פרק ב' - תעריפים בגין חריגת צרכן מאיזון המערכת"
בסעיף 9, במקום המילים: "החלטה זו תיכנס", יבוא: "פרק ב' ייכנס", ובמקום המילים: "היא תחול החל מה־2021 1 1", יבוא:    3

"הוא יחול החל מה־2021 4 1"  

אחרי סעיף 9 יבוא:   4

"פרק ג' - הסדרת פערי מדידה בין מוני הכניסה למערכת לבין מוני היציאה מהמערכת
בפרק זה:     10

"מונה כניסה" - מונה גז טבעי בכניסה למערכת ההולכה הארצית 

"מונה יציאה" - מונה גז טבעי בנקודת היציאה ממערכת ההולכה הארצית המשמש למדידת צריכה וחיוב צרכנים בדמי 
ההולכה 

"ספק גז טבעי" - ספקי הגז הטבעי המזרימים גז טבעי רציף למערכת ההולכה הארצית  

"פער מדידה" או "Unaccounted For Gas( "UFG( - הפרש חיובי או שלילי בין סך כל הכמות הנמדדת בחודש מסויים בכל 
המונים בכל הכניסות למערכת ההולכה הארצית, לבין סך כל הכמות הנמדדת באותו חודש בכל המונים של בעל רישיון 
ההולכה בנקודות היציאה ממערכת ההולכה הארצית, ובלבד שההפרש האמור לא נגרם, כולו או חלקו כתוצאה מצריכה 

עצמית של בעל רישיון ההולכה, אי-תקינות המערכת או המונים או בעיה תפעולית במערכת ההולכה הארצית 

"פער מדידה סביר" או "Unaccounted For Gas Target( "UFG-T( - פער מדידה שאיננו עולה על 5% 0 בתחום חיובי או 
שלילי  
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עבור כל חודש קלנדארי בעל רישיון ההולכה יבדוק את כל המונים בסמיכות זמנים ככל שניתן, יחשב את פער המדידה ויבחן     11
באם מדובר בפער מדידה סביר  

כאשר מתקיים פער מדידה סביר, ישייך בעל רישיון ההולכה את מחצית הפער לצרכנים, ואת המחצית השנייה לספקי הגז    12
הטבעי 

מחצית פער המדידה הסביר המשוייך לסך הצרכנים, ישוייך לכל צרכן בשיטת הפרו־ראטה, לפי חלקו של הצרכן בסך הגז    13
הטבעי שנמדד במוני היציאה ממערכת ההולכה הארצית באותו חודש  

המשוייכת  הסביר  המדידה  פער  מחצית  תנוהל  ובו   ,"UFG-T "חשבון  שייקרא  נפרד  חשבון  ינהל  ההולכה  רישיון  בעל    14
לצרכנים  בעל רישיון ההולכה יעקוב מדי חודש ומדי סוף שנה אחר ההתחשבנות בגז של הצרכנים בהתאם לאמור בהחלטה 

זו, ובחשבון החודשי המוגש לצרכן, לפי העניין, ייכלל סעיף UFG-T כחלק מההתחשבנות החודשית: 

בסוף כל חודש ומדי סוף שנה ייבחן היקף פער המדידה הסביר המועמס על כל אחד מן הצרכנים, ובעל רישיון ההולכה  א  
יפרט בחשבון הגז החודשי לכל צרכן וצרכן, בשורות נפרדות בחשבון את הפרטים הבאים: )א( כמות הגז הטבעי המשוייכת 
לצרכן באותו חודש בהתאם לסעיף 13, )ב( טווח החריגה Dev כפי שהוגדר בסעיף 2 2 א 1; )ג( טווח החריגה המשוקלל 
)DevUFG-T( ו־)DevUFG-T1( לפי העניין, לאחר הוספת פער המדידה הסביר המשוייך לצרכן, על פי החישוב כדלקמן: 

ברמה חודשית:

UFG-T( = DevUFG-T+02 0(*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה הארצית 
ב־MMBTU לשעה(.

ברמה סוף שנתית:

UFG-T( = DevUFG-T1+01 0(*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה הארצית 
ב־MMBTU לשעה( 

החודשי  החריגה  מטווח  חורג  הצרכן  כאשר  יחול  מאיזון  חריגה  בגין  הצרכן  חיוב  חיובי,  הסביר  המדידה  פער  כאשר  ב  
איזון  מפערי  המורכב  העניין,  לפי   ,DevUFG-T1 המשוקלל  שנתי  הסוף  החריגה  מטווח  או   DevUFG-T המשוקלל 
מהאיזון,  חריגה  על  שנתית  סוף  ברמה  או  החודש  בסוף  יחוייב  לא  צרכן  א   קטן  בסעיף  כמוגדר  מדידה,  פער  בתוספת 

שהינה תוצאה מהעמסת פערי המדידה לחשבון האיזון  

כאשר פער המדידה הסביר שלילי, חיוב הצרכן בגין חריגה מאיזון יחול כאשר הצרכן חורג מטווח החריגה החודשי או  ג  
הסוף שנתי המורכב מפערי איזון בלבד כמפורט בנוסח בסעיף 2 2 א 1, ללא שקלול פער המדידה הסביר  כמו כן, כאשר 
בחשבון  נפרדת  בשורה   UFG-Tה־ בגין  הצרכן  את  בגז  לזכות  ההולכה  רישיון  בעל  על  שלילי,  הסביר  המדידה  פער 

החודשי 

בכל מקרה לא ישמש פער המדידה הסביר במסגרת ההתחשבנות היומית, או במסגרת חישוב דמי ההולכה  ד  

מחצית פער המדידה הסביר, בין חיובי ובין שלילי, אותו ישייך בעל הרישיון לספקי הגז הטבעי, ישוייך לכל אחד מן הספקים    15
בשיטת הפרו–ראטה לפי חלקו היחסי בכמות הגז הטבעי החודשית המוזרמת למערכת ההולכה הארצית  

ספק,  כל  ובין  ההולכה  רישיון  בעל  שבין  האיזון  בהסכם  ייכלל  הטבעי  הגז  לספקי  המשוייך  הסביר  המדידה  פער  מחצית    16
במסגרת המאזן המצטבר שמנהל בעל רישיון ההולכה למול אותו ספק 

מדי חודש ולא יאוחר מהיום ה־15 באותו חודש, בעל רישיון ההולכה ידווח לרשות הגז הטבעי על שיעור פער המדידה, נתוני    17
מוני הכניסה ומוני היציאה ואופן העמסת פער המדידה הסביר על הצרכנים והספקים השונים, בחודש הקודם 

בינלאומיות  להנחיות  בהתאם  הטבעי  הגז  ספקי  של  המונים  של  ביקורת  יבצע  ההולכה  רישיון  בעל  לפחות,  בשנה  פעם    18
מקובלות לעניין ביצוע ביקורת מדידה ובהתאם להוראות המופיעות בהסכם עם הספק, בליווי ובפיקוח של מומחה ניטרלי 
בלתי תלוי  דו"ח ממצאים מאושר על ידי אותו מומחה יפורסם באתר האינטרנט של בעל רישיון ההולכה  כמו כן, יבצע בעל 

רישיון ההולכה טיפול במונים שבאחריותו לפי התקנים המקובלים ודרישות יצרני ציוד המדידה 

תחזוקה,  פעולות  ביצוע  המערכת,  תקינות  אודות  דו"חות  שלו  האינטרנט  באתר  יפרסם  ההולכה  רישיון  בעל  רבעון,  מדי    19
בדיקות מונים, היקפי צריכה עצמית ונתוני מדידה  במידה וחלו  תקלות במערכת המניה, בעל רישיון ההולכה ידווח אודות 

סטטוס התקלה וסטטוס הטיפול בתקלה בהתאם לפורמט אחיד שיאושר על ידי רשות הגז הטבעי 

במקרה בו בסוף החודש פער המדידה עולה על 5% 0, באופן חיובי או שלילי, בעל רישיון ההולכה יהיה רשאי לפעול בהתאם    20
לאמור בסעיף 16-13 רק עד הגבול המקסימלי של פער המדידה הסביר  ההפרש בין פער המדידה בפועל בערך מוחלט לבין 

5% 0 ישוייך לבעל רישיון ההולכה 

בברכה,       
                     משה גראזי

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 31
בעל רישיון ההולכה אחראי על תפעולה התקין של מערכת ההולכה הארצית  בין הייתר, בעל הרישיון פועל לכייל מונים,    1

לאזן את מערכת ההולכה הארצית, למנוע תקלות מסוגים שונים ולטפל בתקלות ודליפות במערכת ההולכה  

גם כאשר בעל רישיון ההולכה מתפעל את מערכת ההולכה באופן מיטבי, השוואה בין שני מונים תקינים ומכויילים תציג    2
תוצאות מדידה דומות אך לא זהות  פערי מדידה אלו נובעים מסיבות שלא ניתן לשייכן לתפעול לקוי של מערכת ההולכה, 

אלא לגורמים שאינם ניתנים למניעה או שליטה כגון עיתויי מדידה, הפרשי לחצים והפרשי טמפרטורה  

כתוצאה, קיים פער מובנה בין סך כל הכמות החודשית שהוחדרה למערכת ההולכה הארצית כפי שהיא נמדדת במונים    3
בכניסה למערכת ההולכה הארצית, לבין סך כל הכמות החודשית שנצרכה בפועל ונמדדת במונים של בעל רישיון ההולכה 

בנקודות היציאה ממערכת ההולכה הארצית 

לפי דיווחי ספקי הגז הטבעי ובעל רישיון ההולכה נמצא, כי ממוצע גובה הפער בין המונים כפי שנמדד עד כה היה כ־3% 0     4
מדובר על פער מדידה שנחשב בטווח סביר, שנע בין 0% לבין 5% 0 באופן חיובי או שלילי  

דורש  מהמערכת,  היציאה  בנקודות  המונים  לבין  הארצית  ההולכה  למערכת  הכניסה  בנקודות  המונים  בין  מדידה  פער    5
התייחסות הן ברמה התפעולית והן ברמה הכלכלית  

במקרה שמדובר בפער מדידה הנובע מבעיה תפעולית, כגון: היעדר כיול מונים, דליפות או בעיות תקשורת, על בעל רישיון    6
ההולכה לפעול לאלתר לטפל במקור הפער והוא זה שיישא בעלויות הנובעות מכך 

בין אם פער מדידה סביר הינו חיובי ובין אם הינו שלילי, יתרת הגז הטבעי או המחסור במערכת ההולכה אינם מיוחסים לבעל    7
רישיון ההולכה, אלא למשתמשי מערכת ההולכה וספקי הגז הטבעי  

משק  לענייני  המועצה  החלטת  את  לתקן  החליטה  הנושא,  את  שבחנה  לאחר  הטבעי,  הגז  משק  לענייני  המועצה  לפיכך,    8
הגז הטבעי מספר 8/2019 בנושא: אמות מידה ותעריפים לעניין מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה )להלן - החלטת 

המועצה 8/2019(, ולהוסיף את נושא פערי המדידה 

המשתמשים  כלל  בין  שווה  באופן  יחולקו  מכך,  הנובעת  טבעי  בגז  וההתחשבנות  סביר  מדידה  פער  כי  קובעת,  המועצה    9
במערכת ההולכה הארצית, כלומר הצרכנים וספקי הגז הטבעי בשיטת הפרו–ראטה  לכל צרכן ישוייך חלק מפער המדידה 
הסביר לפי היחס בין סך כל הכמות החודשית של הגז הטבעי אשר הוזרמה למערכת ההולכה הארצית עבור צרכן הגז הטבעי 
לבין סך כל הכמות החודשית של הגז הטבעי אשר הוזרמה במערכת ההולכה הארצית בכניסה למערכת ההולכה, עבור כלל 
הצרכנים, ולכל ספק ישוייך חלק מפער המדידה הסביר, לפי היחס בין סך כל הכמות החודשית של הגז הטבעי אשר הוזרמה 
למערכת ההולכה על ידי אותו ספק גז טבעי לבין סך כל הכמות החודשית של הגז הטבעי אשר הוזרמה למערכת ההולכה 

בכניסה למערכת ההולכה בכלל 

פער מדידה סביר שיועמס על הצרכנים ינוהל על ידי בעל רישיון ההולכה בחשבון נפרד שייקרא "חשבון UFG"  ההתחשבנות    10
בין בעל רישיון ההולכה לבין הצרכן לעניין פער מדידה סביר, תהיה בדומה להתחשבנות בגין חריגה מאיזון בגז טבעי כאשר 
הוא  הסביר  המדידה  פער  כאשר  סביר   מדידה  פער  של  החוב  את  ולסלק  להתאזן  ינסה  הצרכן  שנה  סוף  ומדי  חודש  מדי 
הגדול  בטווח  מאיזון  חריגה  בעת  רק  שנתי   סוף  או  חודשי  בסיס  על  מאיזון  חריגה  בנושא  בהתחשבנות  ייכלל  הוא  חיובי, 
מ־DevUFG-T  או DevUFG-T1 כמוגדר בסעיף 14)א( להחלטה, תתבצע התחשבנות כספית בגין חריגה מאיזון בהתאם 

לנוסחה שבסעיף 5 14 וסעיף 6 14 להסכם ההולכה, לפי העניין 

 UFG-Tהמועצה קבעה, כי ככל שפער המדידה הסביר הינו חיובי, טווח החריגה מאיזון חודשי וסוף שנתי יוגדל בהיקף ה־   11
החודשי או הסוף שנתי , דהיינו יחושב DevUFG-T ו–DevUFG-T1  זאת, על מנת שלא יווצר מצב בו צרכן יחוייב בסוף 

החודש או בסוף השנה על חריגה מאיזון, כתוצאה של העמסת פערי המדידה לחשבון האיזון  

יחד עם זאת, במקרה שבו פער המדידה הסביר הינו שלילי, שקלולו בטווח החריגה מהאיזון החודשי יקטין את טווח החריגה     12
על כן, כאשר פער המדידה הסביר שלילי, הוא לא ישוקלל במסגרת חישוב טווח החריגה לאיזון החודשי והסוף שנתי, וטווח 
החריגה שיחול עליו יהיה Dev או Dev1  לפי העניין, כמוגדר בסעיף 2 2 א 1 להחלטת מועצה 8/2019  זאת, על מנת שלא 

להקטין את טווח החריגה, ולהותיר לצרכן את הגמישות שמגולמת בטווחי החריגה 

למען הסר ספק יובהר, כי פער מדידה סביר UFG-T לא ייכלל לצורך חישוב החריגה היומית מאיזון, כמפורט בסעיף 1 2    13
להחלטת מועצה 8/2019 

דוגמאות:   14

1 14  דוגמה לפער מדידה סביר חיובי: 

בסוף חודש מסויים נרשמו 100 יחידות במוני ספקי הגז הטבעי, לרבות מקור אספקה מ־LNG בכניסה למערכת ההולכה,   
ו–7 99 יחידות בסך כל מוני בעל רישיון ההולכה בנקודות היציאה ממערכת ההולכה, וזאת לאחר שנוטרלו פערים בשל 
צריכה עצמית של בעל רישיון ההולכה, בעיית תקינות במונים או בעיה תפעולית במערכת ההולכה  פער זה של 3 0 
יחידות הינו פער מדידה סביר  במקרה זה בעל רישיון ההולכה לכאורה קיבל 3 0 יחידות גז טבעי מעבר למה שהספק  
הזרים למערכת ההולכה, בהתאם למדידה במונים  המועצה לענייני משק הגז הטבעי קובעת בהחלטה זו, כי בעל רישיון 
ההולכה לא יישא בעלות היחידות הלא-משויכות, וכי חצי מהפער )15 0 יחידות( ישוייך לספקי הגז הטבעי והחצי השני 

ישוייך על ידי צרכני הגז הטבעי, וכל ההעמסות יהיו בשיטת הפרו–ראטה  
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במצב זה, חישוב טווח חריגת הצרכן מאיזון באותו חודש יהיה באופן משוקלל -    

הארצית  ההולכה  ממערכת  היציאה  בנקודות  הצרכן  של  מוזמנת  שעתית  )0015 02+0 0(*)730(*)קיבולת   =  DevUFG-T  
ב־ MMBTU לשעה( 

צרכן שההפרש המצטבר בין סך כל הכמות המוזמנת על ידו והמאושרת על ידי בעל רישיון ההולכה, לבין סך כל הכמות   
המצטברת שנצרכה בפועל על ידו ברמה חודשית בתוספת הפרשים נצברים מחודש קודם בערך מוחלט ובתוספת הכמות 
לנוסחה  בהתאם  חריגה  בגין  יחוייב  לעיל  המוגדר   DevUFG-Tמ־ גבוהה  או  שווה  הסביר,  המדידה  מפער  הנובעת 

שבסעיף 5 14 להסכם ההולכה 

2 14  דוגמה לפער מדידה סביר שלילי: 

בסוף חודש מסויים נרשמו 100 יחידות במוני ספקי הגז הטבעי, לרבות מקור אספקה מ־LNG בכניסה למערכת ההולכה,   
ו–2 100 יחידות בסך כל מוני בעל רישיון ההולכה בנקודות היציאה מהמערכת, וזאת לאחר שנוטרלו פערים בשל חריגת 
צרכן מאיזון המערכת, צריכה עצמית של בעל רישיון ההולכה או בעיה תפעולית במערכת ההולכה  פער זה של 2 0 
יחידות מוגדר פער מדידה סביר  בהתאם להחלטה זו נקבע, כי בעל רישיון ההולכה יזכה את משתמשי מערכת ההולכה  
ספקי הגז הטבעי יזוכו בחצי מהפער )1 0 יחידות( וצרכני הגז הטבעי יהיו זכאים לקבל מבעל רישיון ההולכה גז על החצי 

השני, הכל בשיטת הפרו–ראטה  

בחודש זה טווח החריגה החודשי יחושב לפי:   

Dev = )02 0(*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU לשעה(   

מחצית פער המדידה הסביר המועמס על ספקי הגז הטבעי ייכלל בהסכם האיזון במאזן המצטבר, שמנהל בעל רישיון    15
ההולכה למול אותו ספק 

בסוף כל חודש קלנדארי בעל רישיון ההולכה וספקי הגז הטבעי, כולל מקור אספקה מ־LNG, יבחנו את דיווחי כלל המונים    16
של בעל רישיון ההולכה אל מול המונים בכניסה למערכת ההולכה, על מנת לוודא שכל הצדדים מתואמים ואין פערי מדידה 
הנובעים מבעיות תקשורת, בעיות כיול או בעיות תפעוליות אחרות, שביכולתם לשבש דיווחי מונים  במידה ויתגלו פערים 

מסוג זה, על הצדדים לפעול לתיקון הנתונים, כל אחד בתחומו, על מנת שתתבצע השוואה נכונה של פערי המדידה 

בנוסף, פעם בשנה, בעל רישיון ההולכה יבצע ביקורת על מערכות המדידה של המונים בכניסה למערכת ההולכה בהתאם    17
לתקנים בינלאומיים כדוגמת תקן: EI HM60, ובהתאם להוראות המופיעות בהסכם עם הספק, בליווי ובפיקוח של מומחה 
ניטרלי בלתי תלוי  ביקורת זו כוללת סקירה טכנית של מערכת מדידה על ידי גוף עצמאי, בין הייתר, בכדי לברר אם קיימים 

ציוד, תהליכים, נהלים וכדומה  מטרת הביקורת הינה להבטיח מדידות נכונות והתחשבנות נכונה בין הצדדים 

דו"ח ממצאים מאושר על ידי אותו מומחה יפורסם באתר האינטרנט של בעל רישיון ההולכה    18

נתוני  ממנו   הנגזרת  והעלות  הסביר  המדידה  פער  גובה  על  חודש,  מדי  הטבעי  הגז  לרשות  ידווח  ההולכה  הרישיון  בעל    19
המונים, ההפרשים והפערים יוצגו ברמה יומית ורבעונית  כמו כן, יוצגו נתוני החיוב / הזיכוי של הצרכנים והספקים השונים 

תחזוקה,  פעולות  ביצוע  המערכת,  תקינות  אודות  דו"חות  שלו  האינטרנט  באתר  יפרסם  ההולכה  רישיון  בעל  רבעון,  מדי    20
בדיקות מונים, היקפי צריכה עצמית ונתוני מדידה  במידה וחלו תקלות במערכת המניה, בעל רישיון ההולכה ידווח אודות 

סטטוס התקלה וסטטוס הטיפול בתקלה, בהתאם לפורמט אחיד שיאושר על ידי רשות הגז הטבעי 

במקרה בו פער המדידה )בערך מוחלט( גבוה מ־5% 0, בעל רישיון ההולכה יהיה רשאי לפעול בהתאם לסעיף 16-13 להחלטה,    21
תוך ביצוע החישובים וההתחשבנות לפי UFG-T=5% 0 )חיובי או שלילי, לפי העניין(  

לדוגמה: 

בסוף חודש מסויים נרשמו 100 יחידות במוני ספקי הגז הטבעי, לרבות מקור אספקה מ־LNG בכניסה למערכת ההולכה,   
ו–1 99 יחידות בסך כל מוני בעל רישיון ההולכה בנקודות היציאה ממערכת ההולכה, וזאת לאחר שנוטרלו פערים בשל 
חריגת צרכן מאיזון המערכת, צריכה עצמית של בעל רישיון ההולכה או בעיה תפעולית במערכת ההולכה  פער זה של 
9 0 יחידות איננו פער מדידה סביר  המועצה לענייני משק הגז הטבעי קובעת בהחלטה זו, כי בעל רישיון ההולכה לא 
יישא ב־5 0 יחידות לא משוייכות בלבד, כך ש–25 0 יחידות ישוייכו לספקי הגז הטבעי ו–25 0 יחידות ישוייכו על ידי 

צרכני הגז הטבעי, וכל ההעמסות יהיו בשיטת הפרו–ראטה  

במצב זה, חישוב טווח חריגת הצרכן מאיזון באותו חודש יהיה באופן משוקלל -  

 MMBTU0025 02+0 0(*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־( = DevUFG-T  
לשעה( 

צרכן שההפרש המצטבר בין סך כל הכמות המוזמנת על ידו והמאושרת על ידי בעל רישיון ההולכה, לבין סך כל הכמות   
ובתוספת  מוחלט  בערך  קודם  מחודש  נצברים  הפרשים  בתוספת  חודשית,  ברמה  ידו  על  בפועל  שנצרכה  המצטברת 
בהתאם  חריגה  בגין  יחוייב  לעיל,  המוגדר   DevUFG-Tמ־ גבוהה  או  שווה  הסביר,  המדידה  מפער  הנובעת  הכמות 

לנוסחה שבסעיף 5 14 להסכם ההולכה 

יישום החלטה זו ייבחן, וככל שיהיה צורך בכך יובאו שינויים לדיון במועצה    22
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נספח 32  
         ט"ו בשבט התשפ"א

28 בינואר 2021         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 1/2021 מיום 27.1.2021 - תיקון להחלטת מועצה 2/2012 
- קביעת תעריף חלוקה לקטגוריית צרכנים חדשה באזור המרכז - צרכנים גדולים מאוד 

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שהתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לתיקון החלטת המועצה מספר 2/2012 מיום 2012 5 8, בעניין "קביעת תעריף חלוקה לקטגוריית 

צרכנים חדשה באזור המרכז - צרכנים גדולים מאוד" )להלן - ההחלטה(, כמפורט להלן: 

לאחר סעיף 5 להחלטה יבוא -    1

"5א  צרכן אשר צריכתו השנתית עולה על 12 מיליון מטר מעוקב יבחר מראש, אם ברצונו להשתייך לקטגוריית צרכן גדול או 
לקטגוריית צרכן גדול מאוד, והדבר יעוגן בהסכם בינו לבין בעל רישיון החלוקה "

                    בברכה,
                  משה גראזי

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 32
ביום 2012 5 8 פורסמה החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2012 "קביעת תעריף חלוקה לקטגוריית צרכנים    1

חדשה באזור המרכז - צרכנים גדולים מאוד" )להלן - החלטה 2/2012( 

החלטה זו מתקנת את החלטה 2/2012 כך, שצרכן גז טבעי בעל צריכה העולה על 12 מיליון מ"ק בשנה, יוכל לבחור אם ברצונו    2
להשתייך לקטגוריית צרכן גדול או לקטגוריית צרכן גדול מאוד בהתאם לשיקוליו, והדבר יעוגן בהסכם החלוקה בינו לבין 
בעל רישיון החלוקה  זאת, בדומה להחלטות המועצה מספר 4/2012 ו–5/2012, העוסקות בתעריף חלוקה לצרכנים גדולים 

מאוד באזור הנגב ובאזור הדרום בהתאמה 

נספח 33
י"א באדר התשפ"א                                   

23 בפברואר 2021         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2021 מיום 22.2.2021 - עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה 
מהרחבת מערכת ההולכה 

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36)א( 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לקביעת התעריפים הבאים, שבעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי 

- חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן - בעל הרישיון( יגבה מצרכניו:

עדכון התעריף:   1

בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:  

תאריך/תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה במערכת ההולכה 
לצרכנים המחוברים לרשת 

החלוקה

)BTU שקלים חדשים למיליון(

תעריף עבור שירותים 
שיינתנו החל מיום 

 1 3 2021

0 73110 12580 8954

חלה ירידה של כ־5% בתעריף הקיבולת, ירידה של  כ־9% 4 בתעריף ההזרמה וירידה של כ־5% בתעריף הזרמה במערכת    1 1
ההולכה לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה 

התעריף אינו כולל מע"מ    1 2

עדכון התעריף כמפורט בהחלטה זו יחול בגין שירותים שייתן בעל הרישיון לצרכניו החל מיום ה 2021 3 1  למען הסר ספק    1 3
יובהר כי בגין שירותים שייתן בעל הרישיון עד למועד האמור יחולו התעריפים הקיימים כיום לרבות מנגנון ההצמדה 

הקיים כיום  
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התעריפים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כדלקמן:   1 4

100% משיעור התעריף יעודכן בהתאם להפרש בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   
הידוע ביום האחרון לחודש הצריכה, לבין מדד הבסיס הידוע ביום ההחלטה  

פרמטרים עיקריים אשר השפיעו על עדכון התעריף:   2

עדכון סך ההשקעה המוכרת: עדכון סך ההשקעה המוכרת לכ־3 7 מיליארד ש"ח לעומת כ־2 6 מיליארד שקלים חדשים   2 1
כפי שנקבע בהחלטת מועצה מספר 4/2019 מיום 2019 4 3 )להלן - החלטת מועצה 4/2019(  מדובר על תוספת השקעה 

של כ־1 1 מיליארד שקלים חדשים  שנועדה לפתח את מערכת ההולכה כמפורט להלן:  

1 1 2 קו ימי אשדוד אשקלון )קו ימי באורך של כ־46 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

2 1 2 הכפלת קו ערוער רותם )הכפלת קו באורך של כ־38 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

3 1 2 הכפלת קו אשל הנשיא-רמת חובב )הכפלת קו באורך של כ־25 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

4 1 2 הכפלת קו דור חגית )הכפלת קו באורך של כ־14 ק"מ ובקוטר 36 אינטש(;

5 1 2 הכפלת קו שורק נשר )הכפלת קו באורך של כ־16 ק"מ ובקוטר 30 אינטש(;

6 1 2 השקעות אחרות 

עדכון היקף הביקוש המקסימאלי לגז טבעי לצורכי חישוב התעריף:  לאורך תקופת הרישיון שיא הקיבולת השעתית הינו   2 2
כ־8 2 מיליון מטר מעוקב לשעה וההזרמה המקסימאלית היא כ־8 15 מיליארד מטר מעוקב )BCM( לשנה 

ייצוא:  בנוסף לביקושים שהוכרו בהחלטת מועצה 4/2019 בגין הסכמי ייצוא לירדן דרום וירדן צפון, במסגרתה הוכר   2 3
בביקושים לייצוא גז טבעי לירדן צפון לפי מקדם ביטחון של 50% בפריסה ל־10 שנים והוכר במלוא הביקושים לירדן 
דרום ל־10 שנים, המועצה הכירה בביקושים הצפויים מהסכם הייצוא למצרים לפי מקדם של 50% למשך 5 2 שנים  

בנוסף, המועצה הכירה בהשקעות התומכות בהגדלת הכמויות שתוזרמנה במערכת כתוצאה מייצוא למצרים  

בין  נעות  שהוכרו  העלויות  עודכנו   הרישיון  בעל  של  ותחזוקה  תפעול  עלויות  ותחזוקה:  תפעול  בגין  עלויות  עדכון   2 4
כ־7 82 מיליון ש"ח  בשנת 2021 לכ־1 97 מיליון ש"ח  בשנת 2033  עדכון העלויות משקף שינויים צפויים בעלויות תפעול 

ותחזוקה 

עדכון עלויות הנהלה וכלליות: כתוצאה משינויים צפויים בהיקף פעילות החברה, מעודכנות עלויות הנהלה וכלליות   2 5
ל־6 24 מיליון ש"ח לשנה החל משנת 2021 ועליה הדרגתית עד לכ־4 26 מש"ח  בשנת 2033 )בהשוואה ל־1 20 מיליון ש"ח  

מדי שנה, בהחלטת מועצה  4/19(  

יחס המינוף של החברה:   3

בעת קביעת תעריף ההולכה נלקחו בחשבון יעדי המינוף שנקבעו במסגרת מתווה עיבוי ההון של החברה לפיהם יחסן הון   
למאזן של החברה יעלה בהדרגה לרמה של  20% בשנת 2022  

פרסום   4

בעל הרישיון יפרסם את תעריף ההולכה אשר אושר על ידי המועצה כאמור בסעיף 1 באתר האינטרנט שלו, כאשר מדי חודש   -
יפרסם באתר האינטרנט את התעריף כולל מידוד כנדרש   כמו כן, בעל הרישיון ישלח הודעה על כך לכל הצרכנים הרוכשים 

ממנו שירותים ולכל מי שבא עמו במגע על מנת לרכוש ממנו שירותים     

בברכה,       
                    משה גראזי

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 33
תמורות במשק הגז הטבעי מאז פרסום החלטה אחרונה בעניין עדכון התעריף )החלטת מועצה מספר 4/2019(   1

פעילות בעל הרישיון: במהלך התקופה שחלפה מאז פרסום ההחלטה האחרונה בעניין עדכון התעריף בהחלטת המועצה   1 1
לענייני משק הגז הטבעי 4/19 )להלן - החלטת מועצה  4/19( בעל הרישיון השלים סדרה של מקטעים לכל אורך המערכת: 
של  והחיבור  דוברת  קשיש  תל  המקטע  הכפלת  ירדן,  גבול  הירדן  דברת-עמק  המקטע  גת,  שורק-צפית-קריית  המקטע 
תחנת כוח באר טוביה  כמו כן, בעל הרישיון נמצא במהלך של הכפלת המקטע קריית גת אשל הנשיא, חיבור מאגר תנין 

כריש למערכת ההולכה, חיבור תחנת הכוח אורות רבין וחיבור תחנת הכוח צומת אנרגיה  

תמורות בצד ההיצע: בנוסף להזרמת גז טבעי ממאגר תמר החלה לפני כשנה הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן ובכך קיימים שני   1 2
מקורות אספקת גז טבעי רציפים ומשמעותיים למשק  כמו כן, המשק נערך לתוספת אספקת גז טבעי רציפה ממאגר תנין - כריש 

במהלך שנת 2021  כל אלו מגדילים באופן משמעותי את היצע הגז הטבעי ואת אמינות האספקה במשק  
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תמורות בצד הביקוש:  בהשוואה להחלטה הקודמת, המודל מכיר בגידול משמעותי בהיקף הביקוש לגז הטבעי  עיקר   1 3
הגידול בביקוש הינו במגזר החשמל ובמגזר היצוא  עיקר הגידול במגזר החשמל נובע מהצטרפותם של צרכנים חדשים 
למערכת ההולכה, הרחבת פעילותם של צרכנים אשר הגדילו את היקף הקיבולת המוזמנת שלהם והחלטת שר האנרגיה 
לסגירת היחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין ולהסב את יתר היחידות הפחמיות  הגידול בהיקף הביקוש ליצוא נובע 

מהכרה חלקית מההכנסות הצפויות מהיצוא למצרים   

הסיבות לעדכון תעריף ההולכה   2

הגז  לצרכני  ראויה  אספקה  ואמינות  יתירות  נוספים,  צרכנים  חיבור  בגין  ההולכה  מערכת  להרחבת  נדרשות  השקעות    2 1
הטבעי: לצורך כך, בעל הרישיון נדרש לגייס כספים למימון עלויות הרחבת מערכת ההולכה בהתאם למפורט בסעיף 1 2 

להחלטה 

עדכון היקף הביקוש: תחזית הביקוש לגז טבעי גדלה בעיקר בשל הרחבת פעילותם של צרכנים קיימים, ביקושים לייצוא    2 2
ותוספת ביקושים לגז טבעי לייצור חשמל 

3 2   עמידה ביחסי כיסוי: המועצה ממשיכה לקבוע את התעריף באופן שיחס הכיסוי )ADSCR( לא יפחת מ־3 1 בכל שנה 
לאורך שנות תקופת הרישיון 

עמידה ביעדי המינוף שנקבעו במסגרת מתווה עיבוי ההון: המועצה הכירה במתווה עיבוי ההון והתעריף כולל עמידה    2 4
ועידי המינוף שנקבעו 

שונות: נדרשות מספר התאמות במודל תעריף ההולכה כפי שיפורט בהמשך    2 5

השקעות:    3

סה"כ ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף: כ־3 7 מיליארד שקלים חדשים  כדלקמן:   3 1  

 עלות במיליוני שקלים חדשיםהשקעות מוכרות לעדכון התעריף

השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה 

1 974הקמת מקטע ימי

0 530מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

4 487מקטע יבשתי - צפון

9 463מקטע יבשתי - דרום

1 378מקטע יבשתי - מרכז

8 251עלויות מחזור חיים

4 219קו לירושלים

0 203השקעה בחיבור צרכנים

6 82קו נשר - נתב"ג

0 45תוספת בגין מחזור חיים

0 22תכנון מפורט והיתרים 

4 19עלויות עובדי הקמה 

SCADA 1 19מערכת

1 652קו מזרחי נתב"ג - חגית

3 158הכפלת קו אשדוד שורק

1 66קו בית כפר ברוך - בית גבריאל

6 77קו אשדוד - פלמחים

0 68קו דוברת - בית קשת

6 56קו בית קשת - ציפורית

0 48הכרה בעלויות PRMS לחלוקה

Rock Dumping2 37הכרה בעלויות ה־
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 עלות במיליוני שקלים חדשיםהשקעות מוכרות לעדכון התעריף

השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה 

0 46תוספת עלות בגין צרכנים מרוחקים

4 44תוספת עלות בגין סגירת מו"מ מול חח"י בעניין הקו הימי

8 1תוספת בגין תכנון הקו לאשלים

4 19-ניכוי עלויות עובדי הקמה

3 37-הפחתת עלות המקשר הימי בהתאם לעלויות בפועל

0 1סיווג הוצאות תפעול להוצאות הקמה

0 35הרחבת תוואי הקו המזרחי

7 0פיצוי בעלי אג"ח בגין תיקון שטר אג"ח

5 8הפרשי שער 

3 386קו מאגרים קטנים

1 223קו שורק - קריית גת

0 110קו תל - קשיש דברת

0 60מתקני PRMS עתידיים בחלוקה

7 56מתקני PRMS לחלוקה

9 34דמי חכירה רמ"י

0 30מתקן קליטה בדור

הכרה בחריגות )אשדוד שורק, ירושלים מערב( או בחסכון 
)דברת ציפורית( קווים שהוכרו

19 8

0 15תחנה חופית קו ימי חוף דור

0 10תחנה חופית חדרה

PRMS 7 9מיגון מתקני

0 5הגנה קתודית

1 2תכנון סטטוטורי קו לרצועת עזה

1 0קיר בית קשת

9 270קו קריית גת אשל הנשיא

8 23הכרה בחריגה ירושלים מזרח

6,198סה"כ השקעות שהוכרו עד לעדכון זה

השקעות עתידיות שהוכרו בהחלטה זו 

2 321קו ימי אשדוד אשקלון

9 320הכפלת קו ערוער רותם

9 207הכפלת קו אשל הנשיא - רמת חובב

9 126הכפלת קו דור חגית

8 133הכפלת קו שורק נשר

הקדמת תכנון הקווים רמת חובב - ערוער, רמת חובב - 
ניצנה, חריש - חדרה

8 5

7 23רציפות התפקוד והערכות נתג"ז לשיקום והתאוששות
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 עלות במיליוני שקלים חדשיםהשקעות מוכרות לעדכון התעריף

השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה 

PRMS 8 5מיגון 5 מתקני

5 1החלפת מערכת מיגון

9 8הטמעת ורישוי מערכות מידע חדשות לריבוי ספקים

0 2הרחבת תחנת הגפה קישון

והעברה  בחלוקה  מידע  לקליטת   EC מערכת  התאמת 
למשווקים

0 4

3 0-הכרה בחסכון בהקמת המקטע אשדוד-פלמחים 

6 2-הכרה בחסכון בהקמת המקטע נילית

6 40-הכרה בחסכון בהקמת מקטע הקו המזרחי

4 0הכרה בגרעון בהקמת המקטע ירושלים מזרח

1,118סה"כ השקעות שהוכרו בעדכון זה

7,316סה"כ הכרה בהשקעות בעל הרישיון 

הערות בעניין השקעות שהוכרו בעדכון זה:   3 2

1 2 3 קו ימי אשדוד אשקלון: בהתאם להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס' 3/20 מיום 2020 3 24 הוכר ב 5% 43 
הן  המוזרם  הטבעי  הגז  היקף  את  ויגדיל  ההולכה  מערכת  את  ירחיב  אשר  אשקלון  אשדוד  הימי  המקטע  מעלות 
לצרכנים ישראלים והן לצרכני יצוא למצרים  עלות המקטע נאמדה ואושרה על ידי מנהל רשות הגז הטבעי בסך של  

בכ־5 738  מיליון שקלים חדשים והוכר לנתג"ז בסך של 2 321 מש"ח המהווים 5% 43 מעלות זו   

2 2 3 הכפלת קו ערוער רותם: מדובר על הכפלת 38 ק"מ של קו בקוטר 36 אינץ במקטע הדרומי של מערכת ההולכה 
במטרה לאפשר אספקה סדירה ואמינה לצרכנים לאורך מקטע זה  עלות המקטע נאמדת בכ־9 320 מיליון ש"ח   

3 2 3 הכפלת קו אשל הנשיא-רמת חובב: מדובר על הכפלת 25 ק"מ של קו בקוטר 36 אינץ במקטע הדרומי של מערכת 
המקטע  עלות  זה   מקטע  לאורך  המוזמנת  הקיבולת  היקף  לאור  ואמינה  סדירה  אספקה  לאפשר  במטרה  ההולכה 

נאמדת בכ־9 207 מיליון ש"ח   

4 2 3 הכפלת קו דור חגית: מדובר על הכפלת 14 ק"מ של קו בקוטר 36 אינץ   הכפלת המקטע נדרשת לאור צפי לגידול 
בביקושים במערכת כתוצאה מחיבורם של צרכנים מקומיים וייצוא למצרים  עלות המקטע נאמדת בכ־9 126 מיליון 

ש"ח   

5 2 3 הכפלת קו שורק נשר: מדובר על הכפלת 16 ק"מ של קו בקוטר 30 אינץ  הכפלת המקטע נדרשת לאור צפי לגידול 
בביקושים במערכת כתוצאה מחיבורם של צרכנים מקומיים וייצוא למצרים  עלות המקטע נאמדת בכ־8 133 מיליון 

ש"ח   

6 2 3 הקדמת תכנון הקוים רמת חובב-ערוער, רמת חובב-ניצנה, חריש-חדרה: המועצה הכירה בעלות של 5 8 מש"ח 
בגין הקדמת תכנון הקווים הנ"ל לפי הפירוט הבא: קו רמת חובב-ערוער 3 מש"ח, קו רמת חובב-ניצנה 5 3 מש"ח 

וקן חריש-חדרה 3 מש"ח  

לצורך  מש"ח   23 7 של  בסכום  להכיר  החליטה  המועצה  והתאוששות:  לשיקום  נתג"ז  והערכות  התפקוד  7 2 3 רציפות 
היערכות בעל הרישיון למניעת פגיעה במתקניו והיערכות לרציפות התפקוד במשק הגז הטבעי  סכום זה כולל בין 
היתר את מיגון מתקן הקבלה בדור כולל שתי תחנות הגפה, רכישת 2 מתקני PRMS ניידים, רכש מלאי צנרת, רכש 

 Moregrip מלאי אמצעים לשיקום, תקשורת בחירום ומתקן

8 2 3 מיגון 5 מתקני PRMS: מדובר על תוספת תקציב בסך 8 5 מש"ח  בגין 5 מתקני PRMS אשר הוכרה על ידי המועצה 
לאחר שבוצעה היערכות מעודכנת של פיקוד העורף ובעל הרישיון עם השלמת תכנון מפורט ועדכון מחירי הקבלן 

הזוכה אל מול השקעה שהוכרה עד כה  בסה"כ בגין נושא זה המועצה הכירה בסך של 5 15 מש"ח 

9 2 3 החלפת מערכת מיגון: המועצה הכירה ב־5 1 מיליון ש"ח  בגין החלפת מערכת מיגון 

10 2 3 הטמעת ורישוי מערכות מידע חדשות לריבוי ספקים: המועצה הכירה ב־9 8 מיליון ש"ח  בגין הטמעה ורישוי של 
מערכת ממוחשבת למסחר בגז טבעי, איזון מערכת וגביה, מערכת לניהול מניה ומודולים נוספים כחלק מהיערכות 

לעידן בו פועלים מספר ספקי גז טבעי במשק הישראלי  

11 2 3 הרחבת תחנת הגפה קישון: המועצה הכירה ב־2 מיליון ש"ח  בגין הרחבת תחנת הגפה קישון בעקבות פרויקט 
    PIGהנמל החדש בחיפה והצורך לבצע עבודות אחזקה והעברת
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12 2 3 התאמת מערכת EC לקליטת מידע בחלוקה והעברה למשווקים:  המועצה החליטה להכיר בסכום של 4 0 מש"ח 
בגין קליטת מידע של צרכנים בחלוקה על מנת לעמוד בתנאים שנקבעו בהחלטה 19 8 בנושא אמות מידה ותעריפים 

לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה  

13 2 3 הכרה בחסכון בהקמת המקטע אשדוד-פלמחים, מקטע נילית והמקטע המזרחי וכן הכרה בגרעון בהקמת המקטע 
ירושלים מזרח: בהתאם להחלטת המועצה להפעיל מנגנון תימרוץ לפיו כאשר בעל הרישיון מסיים הקמת מקטע 
בעלות פחותה מהתקציב המאושר על ידי המועצה יוכרו לו 50% מהחיסכון וכאשר יחרוג מהתקציב המאושר יוכרו 
לו רק 90% מהחריגה כתוספת השקעה המועצה הכירה בעדכון זה בחסכון נטו בסך של כ־43 מיליון שקלים חדשים, 

בגין מקטעים אלו  

היקף הביקושים:   4

היקף הביקושים המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף הינו 8 2 מיליון מטר מעוקב לשעה ו־8 15 מיליארד מטר מעוקב    4 1
)BCM( לשנה 

2 4   היקף הביקושים הכולל עלה לעומת זה המופיע בהחלטת המועצה מספר 4/19, וזאת בעיקר בשל הגדלת הקיבולת של 
יצרני חשמל  קיימים המחוברים למערכת ההולכה, ביקושים גוברים לגז טבעי לייצור חשמל בשל חיבורן של תחנות כוח 

חדשות וביקוש לייצוא למצרים  

קיבולתם  והגדלת  מקומיים  הולכה  צרכני  של  פעילותם  מהרחבת  הצפויה  הביקושים  תוספת  במלוא  הכירה  המועצה    4 3
השעתית כתוצאה   

הביקושים הצפויים כתוצאה מהסכם ההולכה בין בעל הרישיון לבין היצואן לירדן צפון ולירדן דרום נותרו ללא שינוי    4 4
בהשוואה לעדכון התעריף הקודם 

5 4   הביקושים למצרים נלקחו לפי מקדם בטחון של 50% לתקופה של שנתיים וחצי מיום הקמת המקטע אשדוד אשקלון 

הוצאות תפעול ותחזוקה:    5

בוצעה בחינה מחודשת של הוצאות תפעול ותחזוקה  בהשוואה לעלויות שהוכרו בהחלטת מועצה 4/19 צפוי גידול    5 1
שנתי ממוצע של כ־5% בעלויות לאורך כל תקופת הרישיון של החברה  

עדכון העלויות משקף את ההרחבה הצפויה בהיקף ההשקעות כפי שהוכרה על ידי המועצה, שינויים צפויים כתוצאה    5 2
מהתיישנות המערכת והצורך בתוספת משמעותית של עובדי תפעול כתוצאה 

עלויות התפעול כוללים תוספת הוצאה שוטפת בגין קידום פרויקט דיווחי מניה ברשת החלוקה בסך של כ־250 אלף    5 3
שקלים חדשים לשנה  

4 5   הוצאות התפעול המעודכנות מביאות בחשבון מנגנון התייעלות של 1% מדי שנה כפי שנקבע על ידי המועצה בהחלטה 
 3/2011

להלן הצגת עלויות תפעול ותחזוקה כפי שהוכרו בהשוואה לעלויות שהוכרו בהחלטת המועצה 19 4:   5 5

2021202220232024202520262027202820292030נתונים במיליוני ש"ח 

ותחזוקה  תפעול  הוצאות 
8 994 993 092 192 291 290 789 887 786 82בעדכון זה

ותחזוקה  תפעול  הוצאות 
3 387 287 887 886 886 886 886 886 886 86בעדכון 19 4

5 57 86 35 45 54 43 92 00 00 4-הפרש

הוצאות הנהלה וכלליות:    6

בוצעה בחינה מקיפה לבחינת מצבת העובדים של החברה והוצאות בגין הנהלה וכלליות  ההוצאות המוכרות גדלו    6 1
בכ־27% בממוצע בהשוואה להוצאות שהוכרו בהחלטה 19 4 וזאת  כתוצאה מהגידול בהיקף פעילות החברה והצורך 

בקליטת מספר עובדי מטה   

2 6   להלן הצגת עלויות הנהלה וכלליות כפי שהוכרו בהשוואה לעלויות שהוכרו בהחלטת המועצה 19 4:

2021202220232024202520262027202820292030נתונים במיליוני ש"ח  

הנהלה  הוצאות 
9 825 625 525 325 225 025 925 724 624 24וכלליות בעדכון זה

הנהלה  הוצאות 
1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 20וכלליות בעדכון 19 4

8 75 55 45 25 15 95 84 64 54 4הפרש
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מימון    7

אשראי  בנקאי,  מתאגיד  אשראי  מוסדיים,  לגופים  שהונפקו  חוב  אגרות  באמצעות  ממומנת  הרישיון  בעל  פעילות    7 1
שהעמידה חברת החשמל לישראל עבורה, תקבולים על חשבון הון מניות שהוזרמו על ידי ממשלת ישראל כבעלת מניות 

וכן מהונה העצמי  

בעל הרישיון גייס עד כה אג"ח בסך כולל של כ־8 3 מיליארד שקלים חדשים וזהו מקור עיקרי למימון פעילותו     7 2

מקור מימון נוסף הינו מתאגידים בנקאיים המסתכם בכ־1 מיליארד שקלים חדשים )כולל הלוואת חח"י בגין הקו הימי(    7 3

המדינה העמידה לחברה מימון לפעילותה בדרך של הקצאת מניות בסך של כ 568 מיליון שקלים חדשים  סכום זה כולל    7 4
העברה של 50 מיליון שקלים חדשים בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2592 מיום 2017 4 2 "עידוד מאגרים קטנים והכרזה 
על  שעת חירום במשק הגז הטבעי"   בהתאם לאותה החלטת ממשלה העברה נוספת בסך של 50 מיליון ש"ח  תועבר 

לבעל הרישיון עם סיום פרויקט חיבור מאגרים קטנים 

הגיוסים שבוצעו עד כה מתייחסים להשקעות שאושרו בהחלטות מועצה קודמות  החלטת מועצה זו מאפשרת לבעל    7 5
הרישיון לגייס כספים נוספים למימון ההשקעות שהוכרו במסגרת עדכון תעריף זה  

הרישיון   בעל  של  העתידי  הגיוס  לקטון  צפוי  כך  זו   בהחלטה  שהונחו  להנחות  מעבר  מיצוא  הכנסות  שיתקבלו  ככל    7 6
ההשפעה על התעריף תיבדק על ידי המועצה ותעריף ההולכה יעודכן במידה ויידרש במסגרת עדכון התעריף הבא"   

יחס המינוף:   8

שינוי התעריף בהחלטה זו תומך בצורך לשפר את יחסי המינוף של החברה  יחס המינוף של החברה )הון עצמי/מאזן( נאמד   
בכ־18% 20 בשנת 2022 ועולה מדי שנה בהדרגה 

עדכון התעריף   9

בתקופה הראשונה, החל מיום 2021 3 1 ועד יום 2028 12 1 תעריף ההולכה ישונה בהתאם לטבלה להלן ויעודכן מדי חודש    9 1
בהתאם למנגנון ההצמדה המפורט בהחלטה    

תאריך/תקופה

תעריף קיבולת

)שקלים חדשים 
 BTU למיליון

שעה(

תעריף הזרמה

)שקלים חדשים 
)BTU למיליון

תעריף הזרמה 
במערכת ההולכה 

לצרכנים המחוברים 
לרשת החלוקה

)שקלים חדשים 
)BTU הערותלמיליון

תעריף עבור 
שירותים שיינתנו 

החל מיום 2021 3 1 

החל מיום 2021 3 1 יחול 8954 12580 73110 0
שינוי בתעריף, התעריף 
יעודכן בהתאם למנגנון 

ההצמדה המפורט 
בהחלטה 

שיעור השינוי

)ב - %(

-5 0%-4 9%-5 0%

הזרמה  בתעריף  כ־5%  של  וירידה   ההזרמה  בתעריף  כ־9% 4  של  ירידה  הקיבולת,  בתעריף  כ־5%  של  בירידה  מדובר    9 2
במערכת ההולכה לצרכנים המחוברים לרשת החלוקה 

נספח 34 
ט' בניסן התשפ"א         

22 במרץ 2021         

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 3/2021 מיום 22.3.2021 

תיקון להחלטת מועצה 8/2019 - אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת 
זרימה )תיקון מספר 3(

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שהתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 וסעיף 
הפעלת  לעניין  ותעריפים  מידה  "אמות   :12 11 2019 מיום  המועצה  החלטת  לתיקון  התשס"ב-2002,  הטבעי,  הגז  משק  לחוק   38
 27 5 2020 מיום   4/2020 מספר  מועצה  בהחלטת  שתוקנה  כפי  ההחלטה(,   - )להלן  זרימה"  בקרת  של  במשטר  ההולכה  מערכת 

ובהחלטת מועצה מספר 5/2020 מיום 2021 1 3 כמפורט להלן:
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1  לאחר סעיף 2 להחלטה יבוא הסעיף הבא:

2א )א( בסעיף זה:

"משווק" - משווק גז טבעי לצרכני חלוקה או צרכן חלוקה, החתומים על הסכם הולכה למשווק מול בעל רישיון ההולכה 

)ב( לעניין משווק: 

יש לקרוא את פרק ב' כך שבמקום "הסכם הולכה" יבוא "הסכם הולכה למשווק"   )1(

יש לקרוא את סעיף 1 2 כך שבמקום "5%", יבוא "25%"  בסוף הסעיף יבוא: "המשווק יידרש להיות מאוזן בהתאם   )2(
לדיווחים השוטפים המתקבלים מבעל רישיון ההולכה  היה ובעל רישיון ההולכה לא העביר נתונים יומיים כנדרש 

למשווק סעיף 1 2 זה לא יחול על המשווק"  

יש לקרוא את סעיף 2 2:  )3(

א   כך שבנוסחת Dev, במקום:

Dev = 02 0*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(   
יבוא:  

Dev = 15 0*)סך הכמות המוזמנת על ידי המשווק באותו חודש(   

בנוסחת Dev1, במקום: ב  

Dev1 =01 0*)730(*)קיבולת שעתית מוזמנת של הצרכן בנקודות היציאה ממערכת ההולכה ב־MMBTU שעה(   

יבוא:  

Dev1 = 025 0*)סך הכמות המוזמנת על ידי המשווק באותו חודש(   

אחרי סעיף 2 2 יבוא:   )4(

"2 2א בסוף כל חודש יחוייב משווק לפי הנמוך מבין השניים: חריגה מצטברת מאיזון בדיווחי הצריכה היומיים,   
או חריגה מאיזון בדיווח הצריכה החודשית או הסוף שנתית  המשווק יחוייב בתשלום בגין חריגה מאיזון רק אם 

החריגה הנמוכה מבין השתיים גוררת תשלום בגין חריגה מאיזון"  

יש לקרוא את סעיף 5 2 כך שבמקום "5% 1" יבוא "5% 4"   )5(

החלטה זו לא תחול על צרכנים הצורכים גז טבעי ממקטע ביתי, שלחץ הגז הטבעי בו איננו עולה על 75 מיליבר   )6(
ושהספיקה המרבית בו איננה עולה על 16 מטרים מעוקבים של גז טבעי לשעה, הנמדדים בטמפרטורה של 15 מעלות 

צלזיוס ובלחץ מוחלט של 01325 1 בר 

בסעיף 9 האמור אחרי המילים "יכנס לתוקף ב־2019 11 17," יימחק ובמקומו יבוא: "למרות האמור, החלטה זו תחול   )7(
על משווקים כהגדרתם בסעיף 2א ועל צרכנים שהם מיתקן המשמש תחנת דחיסה לאספקת גז טבעי דחוס לצרכנים 
)להלן - תחנות דחיסה( החל מיום 2021 4 1, אולם בחשבון החודשי עבור הצריכה בחודש אפריל 2021 בעל רישיון 

ההולכה לא יחייב את המשווקים ואת תחנות הדחיסה בגין חריגה מאיזון שהתרחשה באותו חודש 

          בברכה,
משה גראזי       

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 34
בהתאם לסעיף 9 להחלטת מועצה 8/2019 "אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר של בקרת זרימה",    1
החל מיום 2021 4 1 יחול פרק ב' על צרכני החלוקה, זאת בין אם הם חתומים על הסכם הולכה למשווק ובין אם הם רוכשים 

גז טבעי ממשווק אשר חתום מול בעל רישיון ההולכה על הסכם הולכה למשווק 

בסעיף Balancing( 14( בהסכם ההולכה למשווק מפורטים כללי האיזון, החלים על צרכני החלוקה ועל משווקים של גז טבעי    2
לצרכני חלוקה בנושא האיזון, לרבות הגדרות של טווחי חריגה ותשלומים בגין חריגה מאיזון יומי, חודשי או סוף שנתי  כללי 
האיזון בהסכם ההולכה למשווק שונים מאלו המצויינים בהסכם ההולכה, והם משקפים את ההבדלים בין סוגי הצרכנים 

בהיבט של היקף צריכה ויכולת השפעה על האיזון במערכת ההולכה  

החלוקה  לצרכני  המותרים  החריגה  לטווחי  ומתייחס  הצרכנים,  סוגי  בין  השוני  את  ביטוי  לידי  מביא  זו  בהחלטה  התיקון    3
בהתאם לכללים המופיעים בהסכם ההולכה למשווק  

נוסחאות Dev ו–Dev1 כפי שתחושבנה עבור משווק בהתאם לתיקון זה, ישמשו גם לצורך חישוב UFG עבור העמסת פערי    4
מדידה על צרכני החלוקה כאמור בפרק ג' להחלטה 8/2019, כפי שתוקנה בהחלטת מועצה 5/2020 מיום 2020 12 29 

משווק יחוייב באיזון יומי אך ורק במידה ובעל רישיון ההולכה העביר לו נתונים שעתיים מדי יום ובאופן שוטף, כך שהמשווק    5
יוכל לעמוד בדרישות האיזון  חובת האיזון היומי תהיה אך ורק ביחס לנתונים שהועברו למשווק על ידי בעל רישיון ההולכה  
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שעולה  כפי  בפועל  הצריכה  את  תואמים  שאינם  מצטברים  יומיים  דיווחים  למשווק  העביר  ההולכה  רישיון  ובעל  היה    6
מהדיווח החודשי או הסוף השנתי, חישוב החריגה מהאיזון החודשי או השנתי ייעשה ביחס לחריגה הנמוכה יותר מבין שתי 
האופציות הבאות: 1  סך כל הנתונים היומיים שדווחו והועברו למשווק במהלך החודש או החודש האחרון של השנה על 
ידי בעל רישיון ההולכה  2  נתונים בפועל כפי שדווחו והועברו למשווק על ידי בעל רישיון ההולכה בסוף החודש או בסוף 

השנה  ככל שבאחת משתי האופציות אין חריגה מאיזון, לא יחוייב המשווק בגין חריגה ככל שקיימת באופציה השנייה 

בהתאם להחלטת מועצה 4/2020 מיום 2020 5 27, החלטת מועצה 8/2019 תחול על תחנות דחיסה החל מהמועד שבו ההחלטה    7
חלה על משווקים ברשת החלוקה  על כן, גם תחנות דחיסה יחוייבו בעמידה באיזון יומי החל מיום 2021 4 1 כמו המשווקים 

ברשת החלוקה 

החלוקה  ברשת  משווקים  על  יהיה   2021 אפריל  חודש  במהלך  הזרימה,  בקרת  למשטר  הסתגלות  לצורך  שהות  מתן  לצורך    8
ותחנות הדחיסה לעמוד בחובת איזון יומי, חודשי וסוף שנתי, אולם לא יחוייבו בפועל בגין חריגה מאיזון בחשבון החודשי 

עבור הצריכה בחודש אפריל 

נספח 35 
י' בתמוז התשפ"א         

20 ביוני 2021                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 4/2021 מיום 16.6.2021

עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים בינוניים וגדולים באזור חדרה והעמקים 

עקב שינויים בדין
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36)ב( 
לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ובהתאם לסעיף 49 לרישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה באזור חדרה והעמקים 
)להלן - הרישיון(, אשר הוענק לחברת סופר אנ ג'י  חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ ביום 21 באפריל 2013 )להלן - 

מועד מתן הרישיון(, לאשר למנהל רשות הגז הטבעי לעדכן את תעריפי החלוקה באזור חדרה והעמקים כמפורט להלן: 

החל מתאריך 1 ביולי 2021 יהיה תעריף החלוקה לכלל הצרכנים הגדולים והבינוניים באזור חדרה והעמקים 0843 0 שקלים    1
חדשים למ"ק, כשהוא מעודכן בהתאם לסל המדדים הקבוע בסעיף 2 2 לרישיון של בעל הרישיון לאזור החלוקה באזור חדרה 

והעמקים, ויחולו עליו הוראות עדכון התעריפים הקבועות בסעיף 48 לרישיון  

מבלי לגרוע מהאמור בהוראות סעיף 49 לרישיון, במסגרת בדיקת התעריפים הבאה בהתאם לסעיף 49 לרישיון לקראת תום    2
עשר שנים ממועד מתן הרישיון, יהיה רשאי מנהל רשות הגז הטבעי, באישור המועצה, לעדכן את תעריפי החלוקה גם לגבי 
שינויים שהוכרו בהחלטה זו לפי העקרונות שבבסיס ההחלטה בהתאם לאורך ומצב הרשת נכון למועד עדכון התעריפים 
הבא, וכן במקרה שנוכח כי שינויים שהוכרו בהחלטה זו מובילים בפועל לתוצאות פיננסיות שונות באופן מהותי מההשפעה 

שהיתה צפויה  

לסכום המופיע בסעיף 1, יתווסף מע"מ כדין    3

          בברכה,
משה גראזי       

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 35
חברת סופר אנ ג'י  חדרה והעמקים חברה לחלוקת גז טבעי בע"מ הינה בעלת רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי    1
באזור חדרה והעמקים )להלן - בעל הרישיון, החברה(, נכון למועד זה, החברה, היא אחת מחברות החלוקה שקיבלו רישיון 
לפי סעיף 3)א()2( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - חוק משק הגז הטבעי(, לפריסה והפעלה של רשת חלוקה 
מתקדמים  ובשלבים  צרכנים  והעמקים  חדרה  אנ ג'י   סופר  חברת  חיברה  להיום,  נכון  לצרכנים   טבעי  גז  זורם  בה  בישראל, 

לחיבור צרכנים נוספים  כמו כן, חתמה החברה על הסכמי חלוקה עם צרכנים ברחבי אזור חלוקה חדרה והעמקים 

ביום  לחברה,  הוענק  אשר  הרישיון(,   - )להלן  והעמקים  חדרה  באזור  חלוקה  רשת  של  ולהפעלה  להקמה  לרישיון   49 סעיף    2
21 באפריל 2013, קובע כי אחת לחמש שנים ייבדקו התעריפים ואם נוכח מנהל רשות הגז הטבעי )להלן - המנהל( כי חלו 
שינויים בדין, כהגדרתו בסעיף 49 לרישיון, אזי יהיה המנהל רשאי באישור המועצה לענייני משק הגז הטבעי לעדכן את 

התעריפים או את חלקם בהתחשב בהשפעת השינוי בדין 

שקלים   0 13 של  לתוספת  החלוקה,  תעריפי  לעדכון  הטבעי,  הגז  רשות  למנהל  החברה,  פנתה  לרישיון,   49 לסעיף  בהתאם    3
חדשים לתעריף המעודכן לצרכן גדול ובינוני שעומד היום על  0791 0 שקלים חדשים  למ"ק  
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לעדכון  המבוקשים  השינויים  את  חלקי  באופן  לאשר  והמליצה  הנתונים  את  בחנה  הרשות(   - )להלן  הטבעי  הגז  רשות    4
התעריפים בהחלטה זו, כפי שיפורט להלן 

כהגדרתם  והבינוניים  הגדולים  הצרכנים  קטגוריות  של  החלוקה  תעריפי  על  ורק  אך  יחול  זו  בהחלטה  בתעריפים  השינוי    5
ברישיון  עוד נקבע, כי במסגרת בדיקת התעריפים הבאה יהיה רשאי מנהל רשות הגז הטבעי, באישור המועצה, לשנות את 
תעריפי החלוקה גם לגבי שינויים שהוכרו בהחלטה זו לפי העקרונות שבבסיס ההחלטה בהתאם לאורך ומצב הרשת נכון 
למועד עדכון התעריפים הבא, וכן במקרה שנוכח כי שינויים שהוכרו בהחלטה זו מובילים בפועל לתוצאות פיננסיות שונות 

באופן מהותי מההשפעה שהיתה צפויה 

להלן מפורטים עיקרי השינויים אשר על בסיסם עודכנו התעריפים וכיוון השפעתם על התעריף:   6

הכרה חלקית בהוצאות ביטחון ובטיחות - חברת החלוקה נדרשת לבצע סיורים עיתיים בתוואי הצנרת ובכל המתקנים   א  
לאור החשיבות שהממונה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי )להלן - הממונה או הממונה על הבטיחות( רואה בסיורים 
אלה, המועצה החליטה להכיר בעלות חלקית של ההוצאות הקשורות לסיורים אלו בכדי לסייע לחברה בתגבורם  בעל 

הרישיון ביקש להכיר בתעריף בכ־6 12 מיליון שקלים חדשים בגין הגידול בהוצאות הביטחון והבטיחות; 

המועצה קבעה שהחישוב בעדכון התעריף יהיה לפי אורך קווי החלוקה שהוקמו וצפוי שיוקמו עד סוף השנה לפי    1
תנאי הרישיון באופן הבא:

בעבור 50 הק"מ הראשונים של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 104,000  א  
שקלים חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*8 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 50-100 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 97,500 שקלים  ב  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*5 7 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 101-150 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 91,000 שקלים  ג  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*7 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 151-200 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 78,000 שקלים  ד  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*6 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 201-250 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של  71,500 שקלים  ה  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*5 5 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 251-300 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 65,000 שקלים  ו  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*5 שעות סיור שבועיות(;

בעבור 300-350 ק"מ של רשת החלוקה של בעל הרישיון יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של  58,500 שקלים  ז  
חדשים לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*5 4 שעות סיור שבועיות(;

לכל 50 ק"מ רשת החלוקה של בעל הרישיון נוספת יוכרו במסגרת עדכון התעריף סך של 52,000 שקלים חדשים  ח  
לשנה )250 ש"ח לשעת סיור*52 שבועות*4 שעות סיור שבועיות(;

שתושלם  הרישיון  בעל  של  חלוקה  לרשת  חדשים  שקלים  מיליון  בכ־8 2  להכיר  אישרה  המועצה  זה,  חישוב  לפי    2
עד סוף השנה  לפיכך, ההכרה בתעריף תעמוד על 165,815 שקלים חדשים לשנה החל מיום 1 ביולי 2021 ועד תום 

תקופת הרישיון 

תוספת השקעות בתכנון והקמה - תוספת השקעות שנבעו מדרישות שונות שנועדו להסדיר את התכנון וההקמה של  ב  
מתקני רשת החלוקה בנושאים אלה:

שימוש במפקח מערכות פוליאתילן בעבודות ההקמה והבדיקות - הממונה על הבטיחות דרש מהחברה להשתמש    1
במפקח פוליאתילן במסגרת בדיקות הקמת המערכת, ריתוך הצינורות וחיבור האביזרים  דרישה זו הובילה, בסיוע 
של משרד הכלכלה, להסדרה של לימוד והכשרה של מפקחים בתחום זה  הדרישה לשימוש במפקח מייקרת את 
ההשקעה בהקמה של מערכת החלוקה, ולפיכך פועלת בכיוון של העלאת התעריף  בעל הרישיון ביקש להכיר לו 
בתעריף בגין דרישה זו בכ־2 מיליון שקלים חדשים  המועצה אישרה להכיר בכ־8 2 מיליון שקלים חדשים עבור 

אורך הרשת שתושלם עד סוף השנה  

מיתקנים עיליים - הממונה על הבטיחות קבע, בין היתר, כי לגבי כל מיתקן עילי תבוצע הצללת המיתקן  דרישה    2
זו מגדילה את ההשקעה בהקמת מיתקנים עיליים ולפיכך פועלת בכיוון של העלאת התעריף  בעל הרישיון ביקש 
להכיר לו בתעריף בגין דרישה זו  בכ־6 0 מיליון שקלים חדשים  המועצה אישרה להכיר בכ־35 0 מיליון שקלים 
חדשים, לתחנות קצה שיושלמו עד סוף השנה  החברה ביקשה תוספת עלויות למתקן ההצללה בשטח של כ־24 
מ"ר, לרבות הרחבת יציקת הבטון למתקן החיבור, המועצה אישרה סככה של 18 מ"ר, משום ששטח זה מהווה גודל 
נדרשת  לא  היא  שכן  הבטון,  יציקת  בהרחבת  להכיר  לא  החליטה  המועצה  טבעי   גז  של  קצה  תחנות  של  ממוצע 
בהקשר של הצללת המתקן  כמו כן, קבעה המועצה, כי העלות של הצללת מתקן החיבור תעמוד על 13,500 שקלים 

חדשים )750 שקלים חדשים למטר*6 מטר *3 מטר(  

קידוחי HDD - בחודש מרץ 2015 פרסמה רשות הגז הטבעי דירקטיבה חדשה לקידוחים, שחייבו את החברה להליך    3
)בטיחות  הגז  צו  בתיקון   2018 יוני  בחודש  בחוק  אומצה  הדירקטיבה  הקידוחים   כל  עלות  את  וייקרו  נוסף  תכנון 
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ורישוי( )מתקנים לחלוקת גז טבעי(, התשע"ח-2018  בשל הייקור בעלויות הקידוחים, בעל הרישיון ביקש להכיר 
לו בתעריף בסך של 5 9 מיליון שקלים חדשים  המועצה לא אישרה תוספת זו, וזאת בשל העובדה שהחברה היתה 
אמורה לקחת בחשבון במכרז את המורכבות של עבודות ה־HDD בצנרת פוליאתילן, שכוללים את הצורך בתכנון 

  HDDובקרה טובים יותר והקמה על ידי גורמים מקצועיים, ובהתאמה לתקצב את עלויות קידוחי ה־

התארכות תקופת ההקמה - תחזית לוחות הזמנים של החברה לחיבור צרכנים לא התממשה, החברה קיבלה אישור על  ג  
הארכת לוחות הזמנים לחלק מהמועדים בהתאם לתנאי הרישיון  בעל הרישיון מבקש להכיר לו בתעריף בשל התארכות 
כבר  ניתנו  הרישיון  לקבלת  המכרז  במועד  זו   תוספת  אישרה  לא  המועצה  חדשים,  שקלים  מיליון  בכ־3 124  המועדים 
שלושה רישיונות באזורי חלוקה אחרים  על החברה היה לדעת את משך הזמן המוערך לחיבור הצרכנים, והיה עליה 

לצפות את הקשיים הסטטוטוריים  

לאחר בחינת הדברים, החליטה המועצה לענייני משק הגז הטבעי לאשר העלאת תעריף, בשל הכרה בהוצאות ועלויות כפי 
שמפורט לעיל  המועצה מאשרת העלאת התעריף בסך של 0052 0 שקלים חדשים, והתעריף המעודכן, החל מיום 1 ביולי 2021 

יעמוד על סך של 0843 0 שקלים חדשים למ"ק 

נספח 36 
י' בתמוז התשפ"א         

20 ביוני 2021                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 5/2021 מיום 16.6.2021

הארכת תוקף החלטות מועצה מספר 5/2008  ומספר 3/2009 בנושא תעריפי חיבור 

)מתקני PRMS( לרשת חלוקה
מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק משק הגז הטבעי, 

התשס"ב-2002:

להאריך את תוקפן של החלטות מועצה מספר 3/2009 מיום 2009 9 29 ומספר 5/2008 מיום 2008 3 12 )כפי שתוקנה בהחלטת מועצה 
מספר 3/2009( בנושא תעריפי חיבור )מתקני PRMS( לרשת חלוקה, כך שתהיינה בתוקף לגבי מתקני PRMS שיוזמנו על ידי 

בעל רישיון חלוקה עד יום 2025 4 1   

          בברכה,
משה גראזי       

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי

דברי הסבר - נספח 36
החלוקה,  במכרזי  המציעים  ידי  על  בחשבון  נלקחו   3/2009 ומספר   5/2008 מספר  מועצה  בהחלטות  כאמור  החיבור  תעריפי    1

לצורך הגשת התוכניות העסקיות, אשר נבחנו על ידי ועדת המכרזים 

החלטות המועצה האמורות הוארכו בהחלטות מועצה מספר 2/2013  ו–1/2016    2

בשל העובדה שעדיין קיימת היתכנות לכך שיוזמנו בעתיד מתקני PRMS נוספים על ידי בעלי רישיונות החלוקה, החליטה    3
המועצה על הארכת תוקף ההחלטות האמורות ב־5 שנים נוספות  

נספח 37  
י' בתמוז התשפ"א         

20 ביוני 2021                                  

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 6/2021 מיום 16.6.2021 

תיקון החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2/2016 )כפי שתוקנה בהחלטות המועצה לענייני 
משק הגז הטבעי מספר 4/2018 ו–1/2019( )תיקון מספר 3(

מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה(, שנתקבלה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 36 לחוק 
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 )להלן - החוק( בנושא תיקון החלטת המועצה מספר 2/2016 )כפי שתוקנה בהחלטות המועצה 

מספר 4/2018 ו–1/2019( 

החלטה זו מתקנת את החלטת המועצה מספר 2/2016 מיום 2016 9 15 )כפי שתוקנה בהחלטות מספר 4/2018 מיום 2018 9 2 
 PRMS מתקן  חיבור  עבור  המשותפות  בעלויות  החלוקה  רישיון  בעל  השתתפות  "סכום  בנושא   )4 2 2019 מיום   1/2019 ומספר 
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במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן PRMS", כמפורט 
להלן:

במקום האמור בסעיף 2 6 להחלטת המועצה מספר 2/2016 )כפי שתוקן בהחלטת המועצה מספר 4/2018(, יבוא "מתקני    1
יום  עד   16 7 2016 שמיום  בתקופה  החלוקה  רישיון  בעל  לבין  ההולכה  רישיון  בעל  בין  הסכם  עבורם  שייחתם   PRMS

 "PRMS 2025 4 1, ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב את החלת פרק זה לגבי אותו מתקן

לגבי מתקני PRMS שייחתמו בין יום 2021 6 16 לבין יום 2025 4 1 בלבד, יקראו את החלטת המועצה מספר 2/2016 כמפורט    2
להלן:

בסעיף 8, במקום הטבלה יבוא: א  

מספר אבן

סך התשלוםאופן התשלוםתנאי לתשלום עבור אבן הדרךהדרך 

10% מתקציב דמי החיבור מיידיחתימה על הסכם הולכה/כתב שיפוי 1

10% מתקציב דמי החיבור מיידיהתחלת הזרמת הגז הטבעי בפועל 2

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 3
החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף של 
לפחות 5 מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה 

של 12 חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה 
תשלומים שווים ורצופים במשך 

שנה אשר ישולמו בכל שלושה 
חודשים  התשלום הראשון יהיה 

ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים 

שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 
 PRMSרישיון החלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 5 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים 

10%

מתקציב דמי החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 4
החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף 
של לפחות 10 מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה 
תשלומים שווים ורצופים במשך 

שנה אשר ישולמו בכל שלושה 
חודשים  התשלום הראשון יהיה 

במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים 

שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 
PRMSרישיון החלוקה במתקן ה־
בהיקף של לפחות 10 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום 
שלושה חודשים מהתשלום האחרון 

עבור אבן הדרך השלישית 

10% מתקציב דמי החיבור 
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מספר אבן

סך התשלוםאופן התשלוםתנאי לתשלום עבור אבן הדרךהדרך 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 5
החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף 
של לפחות 15 מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה 
תשלומים שווים ורצופים במשך 

שנה אשר ישולמו בכל שלושה 
חודשים  התשלום הראשון יהיה 

במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים 

שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 
PRMSרישיון החלוקה במתקן ה־
בהיקף של לפחות 15 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום 
שלושה חודשים מהתשלום האחרון 

עבור אבן הדרך הרביעית 

10% מתקציב דמי החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 6
החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף 
של לפחות 20 מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה 
תשלומים שווים ורצופים במשך 

שנה אשר ישולמו בכל שלושה 
חודשים  התשלום הראשון יהיה 

במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים 

שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 
PRMSרישיון החלוקה במתקן ה־
בהיקף של לפחות 20 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום 
שלושה חודשים מהתשלום האחרון 

עבור אבן הדרך החמישית 

10% מתקציב דמי החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 7
החלוקה במתקן ה־PRMS בהיקף 
של לפחות 25 מיליון מ"ק גז טבעי 

בתקופה של 12 חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בשמונה 
תשלומים שווים ורצופים במשך 

שנתיים אשר ישולמו בכל שלושה 
חודשים  התשלום הראשון יהיה 

במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים 

שבהם זרם גז טבעי עבור בעל 
PRMSרישיון החלוקה במתקן ה־
בהיקף של לפחות 25 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים 

רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום 
שלושה חודשים מהתשלום האחרון 

עבור אבן הדרך השישית 

40% מתקציב דמי החיבור 
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בסעיף 9, במקום הטבלה יבוא: ב  

סך התשלוםאופן התשלוםתנאי לתשלום עבור אבן הדרךמס' אבן הדרך

חתימה על הסכם הולכה/כתב 1
שיפוי 

10% מתקציב דמי מיידי
החיבור 

התחלת הזרמת הגז הטבעי 2
בפועל 

10% מתקציב דמי מיידי
החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 3
 PRMSהחלוקה במתקן ה־
בהיקף של לפחות 5 מיליון 

מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 
חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו 
בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 
ה־PRMS בהיקף של לפחות 5 מיליון מ"ק 

גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים 

10%

מתקציב דמי 
החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 4
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 10 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו 
בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 

ה־PRMS בהיקף של לפחות 10 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה 
חודשים מהתשלום האחרון עבור אבן 

הדרך השלישית 

10% מתקציב דמי 
החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 5
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 15 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו 
בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 

ה־ PRMSבהיקף של לפחות 15 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה 
חודשים מהתשלום האחרון עבור אבן 

הדרך הרביעית 

10% מתקציב דמי 
החיבור 
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זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 6
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 20 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו 
בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 

ה־PRMS בהיקף של לפחות 20 מיליון מ"ק 
גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה 
חודשים מהתשלום האחרון עבור אבן 

הדרך החמישית 

10% מתקציב דמי 
החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 7
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 25 מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בארבעה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנה אשר ישולמו 
בכל שלושה חודשים  התשלום הראשון 

יהיה במועד המאוחר מבין המועדים 
הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 
ה־PRMSבהיקף של לפחות 25 מיליון מ"ק 

גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה 
חודשים מהתשלום האחרון עבור אבן 

הדרך השישית 

10% מתקציב דמי 
החיבור 

זרם גז טבעי עבור בעל רישיון 8
 PRMSהחלוקה במתקן ה־

בהיקף של לפחות 35מיליון 
מ"ק גז טבעי בתקופה של 12 

חודשים רצופים 

התשלומים ישולמו בשמונה תשלומים 
שווים ורצופים במשך שנתיים אשר 

ישולמו בכל שלושה חודשים  התשלום 
הראשון יהיה במועד המאוחר מבין 

המועדים הבאים: 

א  ביום הראשון של החודש השני 
שלאחר 12 החודשים הרצופים שבהם זרם 
גז טבעי עבור בעל רישיון החלוקה במתקן 
ה־PRMSבהיקף של לפחות 35 מיליון מ"ק 

גז טבעי בתקופה של 12 חודשים רצופים  

ב  הראשון לחודש שלאחר תום שלושה 
חודשים מהתשלום האחרון עבור אבן 

הדרך השביעית 

30% מתקציב דמי 
החיבור 

בסעיף 11א )כפי שתוקן בהחלטת המועצה מספר 1/2019(, במקום "על אף התקיימות אבני הדרך 3, 4 או 5" יבוא "על אף    3
התקיימות אבני הדרך 3, 4, 5, 6, 7 או 8" 

          בברכה,
משה גראזי       

                 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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דברי הסבר - נספח 37
בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן - המועצה( מספר 2/2016 בנושא "סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה    1
בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן PRMS במתחם מתקני PRMS ושינוי אבני דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה 
והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן PRMS" )להלן - החלטה 2/2016(, החליטה המועצה לשנות את אבני הדרך לתשלום של 

  PRMS בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור מתקן

בסעיף 2 6 להחלטה 2/2016, נקבע כי אבני הדרך החדשות יחולו על מתקני PRMS שייחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון    2
ההולכה לבין בעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום 2016 7 16 עד יום 2017 12 31, ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש 
ובכתב את החלת פרק זה לגבי אותו מתקן PRMS  בהחלטת המועצה מספר 4/2018 החליטה המועצה להאריך את החלטה 

2/2016 לגבי הסכמים שנחתמו עד יום 2020 4 1 )להלן - החלטה 4/2018( 

בימים אלו מקדמת רשות הגז הטבעי מספר מהלכים להאצת פיתוח רשת החלוקה, ביניהם: עידוד חיבור בתי חולים, חיבור    3
צרכני קוגנרציה וחיבור צרכנים ביתיים  לצורך האצת פיתוח הרשת, חברות החלוקה ידרשו להקים מיתקני PRMS חדשים  על 
כן, החליטה המועצה להאריך את החלטה 2/2016 )כפי שתוקנה בהחלטה 4/2018( כך שהחלטה 2/2016, בשינויים מסויימים, 
תחול גם על מתקני PRMS שייחתם עבורם הסכם בין בעל רישיון ההולכה לבין בעל רישיון החלוקה בתקופה שמיום החלטה 
זו ועד יום 2025 4 1, ובלבד שמנהל רשות הגז הטבעי אישר מראש ובכתב את החלת פרק ב' להחלטה 2/2016 לגבי אותו מתקן 

PRMS )להלן - ההסכמים החדשים(  

עבור ההסכמים החדשים, אבני הדרך לתשלום לעניין מתקני ה־PRMS המשרתים את בעלי רישיונות החלוקה יהיו כמפורט    4
בסעיף 2 להחלטה זו, כך שאבני הדרך הקיימות ייפרסו לאבני דרך קטנות יותר, הן בהיקפי ההזרמה שהם תנאי להגעת מועד 
התשלום והן בהיקפי התשלום עבור כל אבן דרך  כמו כן, משך הזמן להשלמת התשלום עבור אבן הדרך האחרונה יוארך ל־24 

חודשים 

החלטת המועצה מספר 1/2019 הוסיפה אפשרות למועצה, בנסיבות בהן לאחר הגעה לאבן דרך 3, 4 או 5, אם סברה המועצה    5
שלא מתקיים האמור באבן הדרך עקב אירוע מהותי שלא היה בשליטת בעל רישיון החלוקה או שיש חשש ממשי לירידה 
מהותית בצריכת הגז הטבעי במתקן ה־PRMS הספציפי בשנה העוקבת להגעה לאבן הדרך בהיקף של לפחות 30% מהתנאי 
האמור באבן הדרך, לדחות את מועד התשלום בעד אבן הדרך עד אשר יתקיים התנאי האמור באבן הדרך פעם נוספת ביחס 
לכמויות הגז הטבעי שיזרמו במתקן ה־PRMS, החל ממועד החלטת המועצה בדבר הדחייה במועד התשלום )להלן: החלטה 

 )1/2019

אשר על כן, החליטה המועצה לתקן את החלטה 2/2016 )כפי שתוקנה בהחלטה 1/2019(, כך שלגבי ההסכמים החדשים, ולפי    6
הנסיבות המפורטות שם, תהא למועצה האפשרות לדחות את מועד התשלום בעד אבן דרך שהגיע מועד התשלום שלה גם 

עבור אבני הדרך החדשות כפי שתוקנו בהחלטה זו 

לא יהיה בהחלטה זו כל שינוי לגבי הסכמים שנחתמו עד יום 2021 6 15    7

י"ד בחשוון התשפ"ב )20 באוקטובר 2021(
)חמ 3-3186-ה1(

                                    
                                       משה גראזי

                       מנהל רשות הגז הטבעי
                                                                                                                       ויושב ראש המועצה לענייני משק הגז הטבעי
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