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 גז טבעי ונפט – ורגולציה מדיניות סקירת: הנדון

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

 .בישראל תתמקד הנוכחית הסקירה. הגז הטבעי והנפט בתחומי והסדרה

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

 נושאים אינם דין עורכי', ושות נתן בן, ארדינסט. כלשהי בדרך לפעול הצעה או המלצה

 באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות

 . זו בסקירה הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק

 

 ,בברכה

 , עו"דאילן לישנר , עו"דגל רוב  , עו"דנדב אולגן

 ארדינסט, בן נתן ושות', עורכי דין      
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I החלטות 

 5.1..1..עדכון תעריפי החלוקה והחיבור לפי סל המדדים החל מיום  .0

פרסמה הרשות, עדכון לתעריפי חלוקת גז טבעי בהתאם לסל המדדים באזורי החלוקה:  0.2.5102ביום 

נגב, מרכז, חיפה והגליל וחדרה והעמקים, וזאת מכוח הוראות הרישיונות להקמה והפעלה של רשתות 

 אלו.החלוקה באזורים 

 לאחר העדכון עומדים תעריפי החלוקה באזורים הנ"ל כדלקמן:

 תעריפי חלוקה מעודכנים לפי סל המדדים באזור הנגב: .0.0

 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד גדול מאוד סוג צרכן

סך צריכה שנתי 
 במ"ק

 52מעל 
 מיליון 

 05מעל 
 מיליון

מעל 
 מיליון

מעל 
011,111 

מעל 
01,111 

 01,111עד 

תעריף חלוקה )ש"ח 
 1.2445 1.4324 1.1250 1.1250 1.1211 1.1122 למ"ק(

תעריף חיבור )ש"ח 
 למ"ק(

0,211,052 696,267 645,040 5,750 0,633 

צרכן מרוחק )ש"ח 
 0,302 0,302 624 624 0,572 למטר(

שינוי מהתעריף 
 1.96% הקודם

 

 תעריפי חלוקה מעודכנים לפי סל המדדים באזור המרכז: .0.5

 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד גדול מאוד סוג צרכן

סך צריכה שנתי 
 במ"ק

 52מעל 
 מיליון 

 05מעל 
 מיליון

מעל 
 מיליון

מעל 
011,111 

מעל 
 01,111עד  01,111

תעריף חלוקה )ש"ח 
 1.0707 1.0623 1.0422 1.0441 1.1470 1.1123 למ"ק(

תעריף חיבור )ש"ח 
 0,459 5,300 25,054 03,390 0,433,470 למ"ק(

צרכן מרוחק )ש"ח 
 509 509 550 550 550 למטר(

שינוי מהתעריף 
 -4.32% הקודם
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 תעריפי חלוקה מעודכנים לפי סל המדדים באזור חיפה והגליל: .0.3

 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד גדול מאוד סוג צרכן

סך צריכה שנתי 
 במ"ק

 52מעל 
 מיליון 

 05מעל 
 מיליון

מעל 
 מיליון

מעל 
011,111 

מעל 
 01,111עד  01,111

תעריף חלוקה )ש"ח 
 1.0902 1.0902 1.0952 1.0954 1.1496 1.1122 למ"ק(

תעריף חיבור )ש"ח 
 0,409 5,400 597,711 292,410 0,400,210 למ"ק(

צרכן מרוחק )ש"ח 
 642 642 642 642 1 למטר(

שינוי מהתעריף 
 -5.10% הקודם

 

 מעודכנים לפי סל המדדים באזור חדרה והעמקים:תעריפי חלוקה  .0.4

 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד גדול מאוד סוג צרכן

סך צריכה שנתי 
 במ"ק

 52מעל 
 מיליון 

 05מעל 
 מיליון

מעל 
 מיליון

מעל 
011,111 

מעל 
 01,111עד  01,111

תעריף חלוקה )ש"ח 
 1.0994 1.0994 1.1770 1.1770 1.1499 1.1122 למ"ק(

תעריף חיבור )ש"ח 
 0,496 5,493 599,020 290,302 0,492,700 למ"ק(

צרכן מרוחק )ש"ח 
 640 640 640 640 1 למטר(

שינוי מהתעריף 
 -0.79% הקודם

  – קישור לעדכוני התעריפים

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGPrices.aspx 

 

 

 

 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGPrices.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGPrices.aspx
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כללים לצורך חישוב כמויות הגז הטבעי בכניסה לרשת חלוקה  -החלטת מועצה בעניין "אמת מידה  .5

 ומדידת איכות הגז הטבעי" 

 6019מס' "(, עדכון להחלטת מועצה המועצהפרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי )" 59.4.5102ביום 

, בעניין כללים לצורך חישוב כמויות הגז הטבעי בכניסה לרשת חלוקה ומדידת איכות 51.05.5119מיום 

 "(. ההחלטה"-" ו9056החלטה הגז )"

הכוללים כרומטוגרפים ואת תחנות הגז המיוחסות  PRMS-הסדירה את רשימת מתקני ה 6019החלטה 

תם מבוצעות מדידות לעניין כמות ואיכות הגז "(, אשר באמצעוהרשימהכאמור )" PRMSלכל מתקן 

 בסמוך לכניסה לרשת החלוקה.

 להלן נסקור את עיקרי הצעת ההחלטה:

הכוללים כרומטוגרף באזור הצפון: תחנת הכוח בחיפה  PRMSלרשימה יתווספו שני מתקני  .5.0

 ותחנת הכוח באלון תבור.

ודשיים ביחס לכל הנתונים הממוצעים החאת הא מחויב לפרסם בעל רישיון ההולכה י .5.5

כך, יוכלו צרכנים השלישי בכל חודש. העבודה עד ליום  וכרומטוגרף באתר האינטרנט של

ומשווקים באזור החלוקה הרלוונטי לקבל נתונים ממוצעים באשר ליחס בין נפח הגז הטבעי 

 לבין הערך האנרגטי של הגז הטבעי באזור החלוקה שלהם בחודש מסוים.

האמור הינו הכרחי לשם חישוב התשלום של צרכנים עבור הגז הטבעי וכן יצוין כי יחס ההמרה 

לשם חישוב תעריף ההזרמה ברשת ההולכה של בעל רישיון ההולכה, כיוון שבעוד שהתשלום 

עבור דמי החלוקה מחושב לפי נפח הגז הטבעי )מ"ק( כפי שנמדד באמצעות מונה רשת 

תעריף ההזרמה מחושב לפי הערך האנרגטי  החלוקה, הרי שהתשלום עבור הגז הטבעי וכן עבור

(mmBTU). 

 לסקירה זו. נספח א'ההחלטה מצורפת כ

 - 6019קישור להחלטה 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/AuthorityDecisions/22652010.pdf 

II שימועים 

 שימוע בעניין "שימוש במדחסים בתחומי מפעלים" .3

"(, לשימוע הציבור, מסמך מקצועי שעניינו שימוש הרשותפרסמה רשות הגז הטבעי )" 6.2.5102ביום 

 "(.הצעת ההחלטהבמדחסים בתחומי מפעלים )"

להצעת החלטה חשיבות רבה בקשר עם התקנת מתקני ייצור חשמל עצמי בחצרי מפעלים, נוכח הצורך 

 בהעלאת לחץ הגז הטבעי במתקנים כאמור.

 להלן נסקור את עיקרי הצעת ההחלטה:

http://energy.gov.il/Subjects/NG/AuthorityDecisions/22652010.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/AuthorityDecisions/22652010.pdf
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  - הדרך לאישור

צרכן המעוניין להתקין בחצריו מדחסים, נדרש לקבל את אישור בעל רישיון ההולכה או  .3.0

( במסגרתה Flow Analysisהחלוקה, לפי העניין, שיאשר הבקשה לאחר ביצוע אנליזת זרימה )

התקנת המדחסים על הרשת ועל צרכנים קיימים ועתידיים. לאחר קבלת תיבחן ההשפעה של 

 בקשה מתאימה לרשות בעניין.להגיש אישור כאמור, נדרש הצרכן 

 יתר על כן, נדרש הצרכן לקבל את אישור מכון התקנים להתקנת המדחסים בחצרי הצרכן. .3.5

הצרכן להגיש  לבסוף, ובכפוף לעמידה בדרישות הטכניות המפורטות בהצעת ההחלטה, נדרש .3.3

, לרבות אישור מכון התקנים IGID-וכן בקשת הגזה בהתאם לדרישות ה  AS MADEתכנית

ודו"ח הערכה סופי מטעם בעל רישיון ההולכה או החלוקה המתיר את הפעלת המדחסים 

 ובטיחות המערכת.

  - דרישות טכניות

חצרי הצרכן לא יעלה על ( של המדחסים ב(Maximum Flow Rate קצב זרימת הגז המקסימאלי .3.4

 .1מגה וואט 2-מ"ק לשעה ו 5111

במקרה של לחץ נמוך ברשת חלוקת הגז הטבעי, קצב זרימת הגז הנצרך על ידי המדחסים לא  .3.2

מקצב זרימת הגז המקסימאלי במתקן הפחתת הלחץ של בעל רישיון ההולכה,  01%יעלה על 

 דרכו מוזרם הגז לאזור החלוקה הרלוונטי.

 באר, אלא באישור מיוחד שיינתן על ידי הרשות. 51מדחס לא יעלה על לחץ היציאה מה .3.6

ספק הגנת לחץ יציבה בהתחשב במתווה מערכת הגז ובצרכנים הסמוכים י בעל רישיון ההולכה .3.7

 לצרכן.

  – תפעול ותחזוקה

( עם יצרן המדחס, LTSAמכון התקנים יבדוק כי הצרכן חתם על הסכם שירותים ארוך טווח ) .3.0

, לביצוע כלל פעולות התחזוקה וכן בדיקות תקופתיות ביחס המוסכם עליואו גוף אחר 

 למדחסים.

 – כללי

לא יותקן יותר ממדחס אחד בכל אזור חלוקה, אלא בחלוף תקופת מבחן תפעולית של שנה בה  .3.9

 5.9.תיבחן השפעת המדחס על אמינות ויציבות המערכת. הוראה זו תיבחן מחדש בתום שנת 

 .ייצבר עד למועד זהנוכח הניסיון אשר 

 .5.1..1.9.תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה ניתן להגיש עד ליום 

 לסקירה זו. 'בנספח ההחלטה מצורפת כהצעת 

                                                 

 בתרגום לאנרגיה חשמלית. 1
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שימוע בעניין "הסדרת נהלי מדידה ותקני שירות בנוגע למדידה ואיכות הגז הטבעי במערכות ההולכה  .4

 ורשתות החלוקה"

הציבור, הצעת החלטה שעניינה קביעת אמות מידה מקצועיות פרסמה המועצה, לשימוע  59.3.5102ביום 

אמות ביחס לנהלי מדידות ואיכות גז טבעי מוזרם, הן ביחס למערכת ההולכה והן ביחס לרשת החלוקה )"

 "(. הצעת ההחלטה"-" והמידה

הצעת ההחלטה כוללת, בין היתר, הוראות המסדירות את מפרט איכות הגז הטבעי המוזרם בישראל; 

רים הנדרשים בהסכמי רכש גז טבעי; אופן חישובי אנרגיה ו0או נפח; דיווחים נדרשים ביחס אזכו

 לכמויות הגז הטבעי; מערכות המדידה והמנייה; תקנים רלוונטיים ועוד.

לאמור בהצעת ההחלטה ישנה השפעה על מערכות היחסים בין צרכנים לבין המשווקים ובעלי רישיונות 

 פורטת של הוראות הצעת ההחלטה תפורסם על ידינו בימים הקרובים.סקירה מ – הולכה והחלוקהה

 .5.1..1.9.תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה ניתן להגיש עד ליום 

 – החלטההצעת הקישור ל

://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%http

A2%D7%99%D7%9D/ShimuaMarch15.pdf 

  "Horizontal Directional Drilling (HDD)"בעניין שימוע .2

הסדרת נהלי תכנון וביצוע  פרסמה הרשות, לשימוע הציבור, הצעת החלטה שעניינה 00.3.5102ביום 

הצעת " -" וקידוח אופקיעל ידי הגורמים האמונים על הנחת תשתית הגז הטבעי )"קידוח ישיר אופקי 

 IGID (Industrial Gas Installation-"(. עם קבלתה, תצורף הצעת ההחלטה כתוספת לההחלטה

Directiveל ,)        -DSD (Distribution System Directiveול )-OTD (On-Shore Transmission 

Directive.)   

קרקעי רחב. ככלל, -ופקי הנו קידוח המאפשר להתקין צנרת תת קרקעית לאורך מסלול תתקידוח א

מיושם לצורך העברת כבלי תקשורת וכבלי כוח, קווי מים לשתייה, קווי גז, קווי נפט, צנרת  אופקיקידוח 

 ב.תעשייתית וקווי ביו

ר שכל שיטה אחרת נמצאה  , קידוח אופקי יבוצע כמוצא אחרון בלבד, לאחעל פי האמור בהצעת ההחלטה

 .כלא מעשית

 להלן נסקור את עיקרי הצעת ההחלטה:

  בקשה מקדמית וסקר היתכנות ראשוני

הגורם המבקש יגיש בקשה מקדמית לרשות המפרטת את הסיבות לביצוע הקידוח האופקי  .2.0

 "(.הבקשה המקדמית)" המבוקש

ככל שאושרה הבקשה המקדמית, יבצע מתכנן הקידוח האופקי, לפני התכנון המפורט, סקר  .2.5

היתכנות ראשוני, במסגרתו יערכו, בין היתר: בדיקה יסודית של פני הקרקע אשר תחתיה מתוכנן 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaMarch15.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaMarch15.pdf
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; השפעות סביבתיות תלהתבצע הקידוח האופקי; בדיקות מפלס מי תהום; הערכות סיסמיו

ולים להיפגע כתוצאה מהשימוש בנוזל הקידוח. לביצוע הסקר האמור וגורמים נוספים אשר על

 טכני בעל ניסיון מתאים.-יהא שותף מהנדס גיאו

  תכנון מפורט

לאחר השלמת סקר ההיתכנות, מתכנן הקידוח האופקי יגיש לרשות תכנון מפורט, המבוסס על  .2.3

על ידי הגורם המבקש, טכני, וזאת לאחר אישור התכנון -הסקר האמור, ועל מסקנות דו"ח גיאו

 המתכנן עצמו וכן יועץ בינלאומי.

התכנון המפורט יכלול את מתווה הקידוח האופקי וכל מתקן או התקן, תת קרקעי או על קרקעי,  .2.4

אותו יחצה הצינור אשר יונח במסגרת הקידוח האופקי, ויצוינו בו מרחקי בטיחות מן התשתיות 

 המונחות באזור.

  הקמה והתקנה

וח האופקי יועסק קבלן קידוח מיומן, בעל ניסיון רלוונטי של שנה לכל הפחות, אשר בביצוע הקיד .2.2

 "(.הקבלןק"מ לפחות )" 01ביצע קידוח אופקי בעל מאפיינים דומים לאורך של 

הקבלן יערכו סקר הערכת סיכונים כללי, ובמסגרת פעולות ההקמה, מתכנן הקידוח האופקי  .2.6

 ההקמה.אשר יבחן, בין היתר, את כלל סיכוני 

כלל פעולות הקידוח האופקי יהיו מפוקחות ומאושרות על ידי המתכנן, גוף פיקוח צד ב', גוף  .2.7

פיקוח צד ג' וכן על ידי המפקח על מערכות פוליאתילן )כהגדרתו בהצעת ההחלטה(, אשר כלל 

 הערותיהם יתועדו בדו"ח אשר יאושר על ידם.

   AS MADEמסמכי

הכוללות את מתווה הקידוח האופקי   AS MADEתכניות בתום ההקמה, יגיש הגורם המבקש .2.0

 וכן תרשימים שונים המפורטים בהצעת ההחלטה, חתומות על ידי כל הצדדים. 

הצינורות בהם יעשה מגיש ומאפייני יתר על כן, מפרטת הצעת ההחלטה דרישות מצד הרשות ביחס לסוגי 

 ח במהלך ההליך.הבקשה שימוש בקשר עם עומק הקידוח, מאפייני הצינור ופיקו

 .5.1..9.2.תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה התקבלו עד ליום 

 – החלטההצעת הקישור ל

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%

A2%D7%99%D7%9D/ShimuaHDD.pdf 

 

 

 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaHDD.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaHDD.pdf
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III כללי 

 5.1.ותחילת  5.2.סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שנת  .6

פרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את סקירת הרשות אודות התפתחות  59.4.5104ביום 

 "(.הסקירה)" 5102ותחילת שנת  5104הגז הטבעי במהלך שנת משק 

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

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

 – לסקירהקישור 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx 

 

  

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx
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