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 2016, באפריל 10
 

 גז טבעי ונפט – ורגולציה מדיניות סקירת: הנדון

 והסדרה מדיניות קביעת שעניינן הרלוונטיים הרגולציה גופי של החלטותיהם יתוארו, זו סקירה במסגרת

 .בישראל תתמקד הנוכחית הסקירה. הגז הטבעי והנפט בתחומי

 או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי', ושות , טולידאנונתן בן, ארדינסט. כלשהי בדרך לפעול הצעה

 בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה של ודיוקם לנכונותם

 . זו בסקירה הכלול במידע השימוש

 

 ,בברכה

  , עו"דגל רוב  , עו"דנדב אולגן

 ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
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I החלטות 

 מחיר הגז הטבעי אשר יציעו בעלי הזכויות בחזקות לצרכנים פוטנציאליים  .1

 1יציעו בעלי הזכויות בחזקות אותןחלופות מחיר הגז הטבעי את , הרשותפרסמה  4.4.2016ביום 

"(, וזאת בהמשך להחלטת המחירים העדכניים)"לצרכנים הפוטנציאליים עמם ינהלו משא ומתן 

 ."(המתווה)" 2הממשלה המכונה "מתווה הגז"

עבור  2016לרבעון השני של שנת  םבהתאם לפרק ד' המתווה, פרסמה הרשות המחירים הרלוונטיי

בות מחיר הבסיס, והמחירים על פי יצרני חשמל פרטיים ויצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה, לר

 .4ויצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה 3ממוצע פשוט של מחירים ביחס ליצרני חשמל קונבנציונליים

 

 

 

 -$ ל4.7 -ל MMBTU -$ ל5מסך של  2014כן הוער בהחלטה כי מחיר הרצפה צפוי לרדת בחודש אפריל 

MMBTU. 

  קישור להחלטה

 2016.2.6עדכון תעריפי החלוקה והחיבור לפי סל המדדים החל מיום  .2

בהתאם לסל  ,עדכון לתעריפי חלוקת גז טבעי "(הרשותהגז הטבעי )" רשותפרסמה  9.2.2016ביום 

, וזאת מכוח הוראות הרישיונות להקמה והפעלה של רשת החלוקה דרום באזור חלוקה ,המדדים

 .זהבאזור 

 

 

 

 

                                                 

 נכון למועד זה, חזקת תמר הינה החזקה הפעילה היחידה. 1
של שדות הגז שעניינה "הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר  16.8.2015מיום  החלטת ממשלה 2

 הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".
נקבע על פי ממוצע פשוט של המחירים הקבועים בחוזים של שלושת יצרני החשמל הקונבנציונאליים הגדולים, ושל ההצמדה לפי  3

 אותם חוזים.
הקוגנרציה הצמודים לתעריף הייצור המשוקלל,  נקבע על פי ממוצע פשוט של המחירים הקבועים במועד החלטת הממשלה בחוזי 4

 ושל ההצמדה לפי אותם חוזים.

מחיר )ל-MMBU(חלופה

5.17 $מחיר בסיס, כהגדרתו בפרק ד' למתווה

4.7 $ממוצע פשוט של מחירים - יצרני חשמל קונבנציונאליים

5 $ממוצע פשוט של מחירים - יצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Price/NGPrice22016.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Price/NGPrice22016.pdf
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 כדלקמן: הדרום לאחר העדכון עומדים תעריפי החלוקה באזור

 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד גדול מאוד סוג צרכן

 25מעל  סך צריכה שנתי במ"ק
 מיליון 

 12מעל 
 מיליון

מעל 
 מיליון

מעל 
100,000 

מעל 
10,000 

 10,000עד 

 0.2275 0.1513 0.0566 0.1132 0.0476 0.0052 תעריף חלוקה )ש"ח למ"ק(

 1,633 2,722 239,500 402,796 1,426,740 תעריף חיבור )ש"ח למ"ק(

 719 719 719 719 676 צרכן מרוחק )ש"ח למטר(

 0.52% שינוי מהתעריף הקודם

 

 פוטנציאליים יות בחזקות לצרכנים יציעו בעלי הזכומחיר הגז הטבעי אשר  .3

יציעו בעלי הזכויות בחזקות  אותןחלופות מחיר הגז הטבעי את , רשותהפרסמה  13.1.2016ביום 

 .למתווה"(, וזאת בהמשך המחירים העדכניים)"לצרכנים הפוטנציאליים עמם ינהלו משא ומתן 

עבור  2016לרבעון הראשון של שנת  םלוונטיימחירים הרהשות הרבהתאם לפרק ד' המתווה, פרסמה 

יצרני חשמל פרטיים ויצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה, לרבות מחיר הבסיס, והמחירים על פי 

 .6ויצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה 5ממוצע פשוט של מחירים ביחס ליצרני חשמל קונבנציונליים

 

 

 

 למועד החלטת בית המשפט העליון בעניין המתווה.יובהר, כי המחירים העדכניים פורסמו עובר 

  קישור להחלטה

  קישור למתווה

 

 

                                                 

נקבע על פי ממוצע פשוט של המחירים הקבועים בחוזים של שלושת יצרני החשמל הקונבנציונאליים הגדולים, ושל ההצמדה לפי  5
 אותם חוזים.

וזי הקוגנרציה הצמודים לתעריף הייצור המשוקלל, נקבע על פי ממוצע פשוט של המחירים הקבועים במועד החלטת הממשלה בח 6
 ושל ההצמדה לפי אותם חוזים.

מחיר )ל-MMBU(חלופה

5.34 $מחיר בסיס, כהגדרתו בפרק ד' למתווה

5.07 $ממוצע פשוט של מחירים - יצרני חשמל קונבנציונאליים

5.14 $ ממוצע פשוט של מחירים - יצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Price/NGPrice12016.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Price/NGPrice12016.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec476.aspx
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II שימועים 

ייחסות והערות לטיוטת קול קורא להגשת הצעות לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון בקשה להת .4

 (CNGלהקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס )

"( טיוטת קול קורא המשרדפרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה המים )" 19.1.2016ביום 

" התחנות)" CNG-דלוק בלקבלת מידע ביחס לתכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות ת

 " בהתאם(.הטיוטה"-ו

 המשרד מבקש לקדם ולהוציא לפועל, באמצעות העמדת מענקים ורשת ביטחון לטובת התחנות, את

פרסום הטיוטה נועד לקבלת  לקידום תחליפי דלקים בתחבורה. יובהר, כי 5327החלטת ממשלה מס' 

 מידע מן הציבור בלבד. 

 :הטיוטהלהלן נסקור את עיקרי 

תחנות תדלוק אשר תחוברנה לגז טבעי באמצעות מערכת ההולכה, רשת החלוקה וכן  - כללי .4.1

תחנות המוזנות ממאגר יביל יהיו זכאיות, בכפוף לעמידתן בתנאי הסף המפורטים בטיוטה, 

 .7מלש"ח 50לתמיכה כוללת בסכום של עד 

 תמיכת המשרד בתחנות תהא מורכבת משני מרכיבים: - תמיכת המשרד .4.2

 "(.המענקבמועד הפעלת התחנה )" מלש"ח 1ד פעמי אשר לא יעלה על מענק ח .4.2.1

תשלום במסגרת רשת ביטחון שנתית )למשך שבע שנים( בגובה מכפלת  .4.2.2

מהיקף המכירות  75%ההפרש בין רף ההתערבות )היקף מכירות בגובה 

הנורמטיבי, כפי שייקבע על ידי המשרד(, לבין הכמות הנמכרת בפועל באותה 

ש"ח( )"רשת הביטחון  0.82לק"ג גט"ד ) בהחזר ההון הנורמטיבי ,שנה

 .השנתית"(

 כל תשלום במסגרת רשת הביטחון השנתית ישולם, הלכה למעשה, לאחר ניכוי גובה המענק. .4.3

הסכום אשר ישולם לכל תחנה במסגרת רשת הביטחון השנתית לא יעלה על מכפלת מחצית  .4.4

ידי המשרד, בהחזר ההון הנורמטיבי לק"ג  מהיקף המכירות הנורמטיבי, כפי שייקבע על

 .גט"ד

תחנות אשר הכמות הנמכרת על ידם תעלה על רף ההתערבות לא יהיו זכאיות לתשלום  .4.5

 במסגרת רשת הביטחון השנתית.

שנים ממועד חתימת הסכם מותנה עם  4תחנת התדלוק תחלנה לפעול תוך  - לוחות זמנים .4.6

לוק כאמור יידרש לעמוד באבני דרך הכוללות, המשרד. כמו כן, כל יזם אשר יקים תחנת תד

                                                 

 כלל הסכומים ומנגנוני התמיכה המופיעים בטיוטה כפופים לשינויים על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. 7
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בין היתר, הגשת תכנית מפורטת לאישור הרשות המוסמכת לצורך קבלת היתר בניה תוך שנה 

 ממועד חתימת הסכם מותנה עם המשרד.

כלל הבקשות להקמת התחנות כאמור ינוקדו בהתאם למנגנון ולאמות המידה  - מנגנון תיעדוף .4.7

 המופיעים בטיוטה.

 .10.2.2016עד ליום  הלהגש נושפורסמה נית לטיוטהתגובות 

  קישור לטיוטה

 5327קישור להחלטת ממשלה 

 2015-שימוע בעניין תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי ספקי גז(, התשע"ו .5

, לשימוע הציבור, "(המשרדם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )"פרס 18.10.2015ביום 

"(, הובלתו גפ"מטיוטה שעניינה הסדרת חובת הרישוי החלה, בין היתר, על ייצור גז פחמימני מעובה )"

 "(. טיוטת התקנות)" אחסונו ושיווקו במכליות,

התנאים הנדרשים לקבלת רישיון ספק גז כוללת, בין היתר, הוראות המסדירות את  טיוטת התקנות

מכל סוג בכלל, וקבלת רישיון ייצור גפ"מ, רישיון מילוי גפ"מ במכלית, רישיון הובלת גפ"מ במכלית, 

 בקשת הרישיון ותשלומי האגרה הנדרשים.את אופן הגשת  רישיון שיווק גפ"מ ועוד בפרט, וכן

 .8.11.2015עד ליום  הוגשותגובות להצעת ההחלטה שפורסמה 

  קישור לטיוטת התקנות

 2015-חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ו תזכירפרסום  .6

את תזכיר חוק הגז הפחמימני ם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרס 30.12.2015ביום 

"( אשר עיקרו הסדרת הסמכויות והאחריות המקצועית החוק תזכיר)" 2015-המעובה, התשע"ו

"מ ממשק הגז הטבעי, עליהם חל "( והפרדת משק הגפגפ"מלבטיחות במשק הגז הפחמימני המעובה )"

 "( בעניין הבטיחות.החוק)" 1989-כאחד חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט

הצעת החוק מסתמכת בעיקרה על החוק, וכוללת הוראות רלוונטיות נוספות למשק הגפ"מ לרבות 

ת הוראות להסדרת רישיונות, הרחבת סמכויות מנהל הבטיחות ברשות הגז הטבעי וחיזוק סמכויו

 האכיפה והפיקוח במשק.

 .14.2.2016עד ליום  הוגשותגובות להצעת ההחלטה שפורסמה 

 קישור להצעת החוק

 

 

 

http://energy.gov.il/informationforpublic/tenders/documents/tender_7_16.pdf
http://energy.gov.il/informationforpublic/tenders/documents/tender_7_16.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des5327.aspx
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsLPGTakanotOct15.aspx
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsLPGTakanotOct15.aspx
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsLPGTakanotOct15.aspx
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsLPGTakanotOct15.aspx
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III כללי 

 טבעי לצריכהאישור גופים בודקים לשם מתן אישור תקינות למתקני גז  .7

ם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הודעה על מתן אישור מאת שר פרס 3.3.2016ביום 

לשם מתן אישור , וזאת 8בתקופת המעבר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לגופים בודקים

-מ"ט( לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התש2)טו()ג()8תקינות למתקני גז טבעי לצריכה בהתאם לסעיף 

1989. 

למתן אישור הגופים הבודקים משמעות רבה, והינו עתיד להאיץ את הליך חיבור מפעלי תעשייה לרשת 

 הגז הטבעי על ידי יצירת חלופות למכון התקנים אשר היה אמון על אישור התקינות עד למועד זה.

 קישור להודעה

 2015ת סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שנ .8

פרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את סקירת הרשות אודות  6.3.2016ביום 

 "(.הסקירה)" 2015התפתחות משק הגז הטבעי במהלך שנת 

הסקירה מציגה נתונים, בין היתר, אודות צריכת הגז הטבעי במשק )לרבות שיאי הצריכה(; ביקוש הגז 

 חיסכון כתוצאה מן השימוש בגז טבעי.הטבעי בתעשייה ובמשק החשמל ואומדני 

  קישור לסקירה

                                                 

 .1989-חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"טכהגדרתה  8
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