 32ביולי3102 ,
הנדון :עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים בינוניים וגדולים באזור הנגב
ביום  33.2.3102פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי ("המועצה") ,לשימוע הציבור ,הצעת
החלטה שעניינה עדכון תעריפי החלוקה לצרכנים בינוניים וגדולים באזור הנגב ("הצעת
ההחלטה").
תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה ניתן להגיש עד ליום .01.8.110.
קישור להצעת ההחלטה –
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%9
5%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaJuly14.pdf
נסקור להלן את עיקרי הצעת ההחלטה ונימוקיה.
.0

נכון להיום ,עומדים תעריפי החלוקה של צרכנים בינוניים וגדולים באזור החלוקה נגב
1

("תעריפי החלוקה הרלוונטיים") על סך של  1.1220ש"ח למ"ק .
.3

על פי סעיף  3להחלטת מועצה מס'  2103מיום "( 31.6.03החלטה  ,2)"2101אמורים היו
תעריפי החלוקה הרלוונטיים לעלות לסך של  1.1003ש"ח למ"ק ,וזאת החל מיום
"( 0.00.02מועד העדכון").

.2

בהצעת ההחלטה מוצע לבטל את סעיף  3האמור להחלטה  ,2103ולקבוע שהחל ממועד
העדכון יעמדו תעריפי החלוקה הרלוונטיים על סך של  1.1200ש"ח למ"ק.

.2

תעריפי החלוקה הרלוונטיים אשר מוצעים בהצעת ההחלטה ,מבטאים עליה של כ-
 011%ביחס לתעריפים כיום ,ו 23%-ביחס לתעריפים שהיו אמורים לחול בהתאם
לאלו שנקבעו בהחלטה ( 2101וטרם נכנסו לתוקף).

גיורא ארדינסט
רמי בן נתן (קליינברגר)
אורי נוי
ניר אמודאי
יואב דנקנר*
רועי קנר*
רן שפרינצק
מרים קליינברגר-אתר
יהודית ליבין הירש
הדס בקל
ויוה גייר
מיכל רוטשילד*
דפנה פוקס
נועה גבע
נעמה לוי
תומר ויסמן*
ערן וינר
נדב אולגן
חי ברוך
אביבית סויסה
שגיב רון
נטע ברומברג
אפרת רפאלי
גלעד זבידה
יעל לבין
אבי סתיו
טל מזוריק
רותם ידידיה
נעמה ארליך
ירון כהן
אריק ברנאייזן
אלעד ארליך
נתנאל דויטש
מודי שרפסקי
גיל לבקוביץ'
יונתן בר אוריין
אלישבע חסון הרשקוביץ
חן נאמן
טלי מרוז
הגר קמחי
מיכל שווד אליאב
אברהם ברנזון
שלומית לוי
גל רוב
ענת שקד
אפרת ציבולסקי
הילה גפני
נועה בר
דניאל הניס נוימן
אורן בלומנפלד
גיא ארד
ניר מולכו
ערן שחורי
הדס ארנברג
יובל נעים
ליאור שוט

*חבר גם בלשכת עוה"ד
במדינת ניו יורק

 1בהתאם להחלטת המועצה מיום :0.0.02
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%
D7%99%20%D7%AA%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A9
%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/TarifHalukaNegev514.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/AuthorityDecisions/BoardDecision3_12.pdf 2

.0

על פי האמור בדברי ההסבר להצעת ההחלטה:
.0.0

חברת נגב גז טבעי בע"מ (בעלת רישיון החלוקה באזור חלוקה נגב) ,הינה הראשונה שקיבלה
רישיון חלוקה ,היחידה שמפעילה כיום רשת חלוקה פעילה ,וכחלוצה בתחומה היא הייתה צריכה
להתמודד עם דרישות שונות שלא היו ידועות שעה שזכתה במכרז וקיבלה לידיה את הרישיון,
אשר השפיעו על העלויות שלה.

.0.3

הצעת ההחלטה מתייחסת אך ורק לצרכנים בינוניים וגדולים באזור חלוקה נגב ,מכיוון שעד
היום נחתמו הסכמי חלוקה רק עם צרכנים מקטגוריות אלו.

.0.2

תעריפי החלוקה הרלוונטיים בשיעורם כיום ,הינם נמוכים באופן משמעותי ביחס לתעריפי
החלוקה לצרכנים בינוניים וגדולים ביתר אזורי החלוקה בישראל .יצוין שהשוואה זו הינה
חלקית ,והשוואה מלאה אמורה להביא בחשבון גם את גובה דמי החיבור ,שהינם גבוהים באופן
יחסי באזור נגב.
השוואה של תעריפי חלוקה ודמי חיבור באזורי חלוקה שונים (כל המחירים בשקלים חדשים)

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו ,האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת ,ייעוץ משפטי ,המלצה או הצעה
לפעול בדרך כלשהי .ארדינסט ,בן נתן ושות' ,עורכי דין אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם ודיוקם של
הסקירה ופרטיה ,ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין ,שייגרם בגין השימוש במידע הכלול
בסקירה זו.

בברכה,
נדב אולגן ,עו"ד

גל רוב ,עו"ד
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