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ט"התשעבאדר ב', כ"ז   
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ההולכה כתוצאה עדכון תעריפי  בנושא 20194/החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 

 מהרחבת מערכת ההולכה

 
, שנתקבלה בהתאם לסמכותה המועצה( -)להלן מובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 

לקביעת  ,(הטבעי הגז משק חוקאו  החוק - להלן) 2002-, התשס"בלחוק משק הגז הטבעי 36סעיף לפי 

חברת נתיבי הגז הטבעי  -טבעי התעריפים הבאים, שבעל הרישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז 

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

 

 :עדכון התעריף .1

 בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:

 קיבולת תעריף תקופה/    תאריך
למיליון )₪ 

BTU) 

 הזרמה תעריף
 למיליון)₪ 

BTU) 

 במערכתהזרמה  תעריף
 המחוברים לצרכנים ההולכה

 החלוקה לרשת
 (BTUלמיליון )₪ 

תעריף קיים )מדד ינואר 
2019) 0.7688 0.1327 0.9419 

    

 0.9403 0.1300 0.7698 התעריף המוצע לשימוע

 

 "מ.מע כולל אינו התעריף .1.1

. למען 1.4.2019ים שייתן בעל הרישיון החל מיום התעריף כמפורט בהחלטה זו יחול בגין שירות .1.2

הסר ספק יובהר כי בגין שירותים שייתן בעל הרישיון עד למועד האמור יחולו התעריפים 

 הקיימים כיום לרבות מנגנון ההצמדה הקיים כיום. 

 כדלקמן:ם יוצמדו למדד המחירים לצרכן התעריפי .1.3

שמפרסמת הלשכה  מדד המחירים לצרכןמשיעור התעריף יעודכן בהתאם להפרש בין  100%

המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום האחרון לחודש הצריכה, לבין מדד הבסיס הידוע ביום 

 ההחלטה. 
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 :עדכון התעריף נובע ממספר מרכיבים עיקריים .2

 5.9 -מיליארד ש"ח לעומת כ 2.6 -עדכון סך ההשקעה המוכרת לכ :עדכון סך ההשקעה המוכרת .2.1

מיום  3/2017 מספר לענייני משק הגז הטבעי מועצהשנקבע בהחלטת הכפי  ₪ארד מילי

 ₪מיליון  270 -. מדובר על תוספת השקעה של כ(3/2017החלטת מועצה   -)להלן  1.11.2017

 שנועדה לפתח את מערכת ההולכה כמפורט להלן:  

  18  של ובקוטר  ק"מ   18 באורך  )קו  מזרח  ירושלים  המקטע  בהקמת  בחריגה  הכרה  .2.1.1
 אינטש(;       

 ;(אינטש 36ק"מ ובקוטר  33 -קו באורך של כ) אשל הנשיא -קריית גת  מקטע .2.1.2
 

היקף הביקושים : לגז טבעי לצורכי חישוב התעריף המקסימאלי הביקוש היקף עדכון .2.2

ליון מטר מעוקב לשעה והזרמה מי 2.3 -י חישוב התעריף הינו קיבולת של כהמקסימאלי לצורכ

 ( לשנה.BCMמיליארד מטר מעוקב ) 13.6 -של כ

 מסגירת כתוצאה: רבין אורות חוהכ בתחנת 4-1 ייצור יחידות מסגירת כתוצאה ביקושים עדכון .2.3

מהביקושים חלק  ., צפוי גידול בשימוש בגז טבעי לייצור חשמלרבין באורות הפחמיות היחידות

הצפוי בקונפיגורציה של ואולם בשל השינוי  3/2017הנוספים הוכרו במסגרת החלטת מועצה 

, עודכנה מעבר לשימוש בגז הטבעי )הסבת היחידות הקיימות במקום הקמת יחידות חדשות(ה

ההזרמה,  ודאות לעניין עיתוי מועדוה-של התחנה. כמו כן, בשל מרכיב אי תחזית הביקוש

 .בלבד מתוספת הביקושים הצפויה 50% -המועצה מכירה בשלב זה ב

 פרסום .3

באתר  1בסעיף  כאמור המועצה ידי-על אשר אושר הרישיון יפרסם את תעריף ההולכה בעל

האינטרנט שלו, כאשר מדי חודש יפרסם באתר האינטרנט את התעריף כולל מידוד כנדרש.  כמו כן, 

 עמוהרוכשים ממנו שירותים ולכל מי שבא  הצרכנים לכלעל כך  הודעה ישלח בעל רישיון ההולכה

     .שירותים ממנו כושלר נתבמגע על מ

 

 

 בברכה,                                                                                                        
 
 

 אלכסנדר וורשבסקי                                                                                                       

 מנהל רשות הגז הטבעי                                                                                                     

 יו"ר המועצה לענייני משק הגז הטבעיו                                                                              
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 דברי הסבר

 

עדכון התעריף )החלטת  אחרונה בענייןבמשק הגז הטבעי מאז פרסום ההחלטה התמורות  .1

 (3/2017מועצה 

אחרונה בעניין ההחלטה הבמהלך התקופה שחלפה מאז פרסום : פעילות בעל רישיון ההולכה .1.1

החלטת מועצה   -)להלן  3/2017טת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר בהחלעדכון התעריף 

חברת נתיבי הגז הטבעי  -ה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי הרישיון להקמבעל , (3/2017

 הבאים: קטיםיהפרויהשלימה את  בעל הרישיון או בעל רישיון ההולכה( -)להלן לישראל בע"מ 

ספים לאלו נו PRMSוהקמת מתקני  רמת גבריאל )נילית( -קו ירושלים מזרח, קו כפר ברוך 

 .צפית -הכפלת הקו שורק , בעל הרישיון נמצא במהלך של . כמו כןשהקים בשנים האחרונות

 

 הסיבות לעדכון תעריף ההולכה .2

אמינות ויתירות , חיבור צרכנים נוספיםהשקעות נדרשות להרחבת מערכת ההולכה בגין  .2.1

נדרש לגייס כספים למימון  לצורך כך, בעל רישיון ההולכה :אספקה ראויה לצרכני הגז הטבעי

 להחלטה. 2.1עלויות הרחבת מערכת ההולכה בהתאם למפורט בסעיף 

ביקושים לייצוא  הגדלתבעיקר בשל תחזית הביקוש לגז טבעי גדלה  :עדכון היקף הביקוש .2.2

 ותוספת ביקושים לגז טבעי לייצור חשמל.

( ADSCRהמועצה ממשיכה לקבוע את התעריף באופן שיחס הכיסוי ) :עמידה ביחסי כיסוי  .2.3

 בכל שנה לאורך שנות תקופת הרישיון. 1.3 -מלא יפחת 

 נדרשות מספר התאמות במודל תעריף ההולכה כפי שיפורט בהמשך. :שונות .2.4

 

 השקעות:  .3

 כדלקמן:  ₪ מיליארד 6.2 -סה"כ ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף: כ .3.1

 ₪עלות במיליוני   מוכרות לעדכון התעריף השקעות

   השקעות קיימות שהוכרו טרם עדכון זה

 974.1 הקמת מקטע ימי

 530.0 מקשר ימי לגז טבעי נוזלי

 487.4 צפון - מקטע יבשתי

 463.9 דרום - מקטע יבשתי

 378.1 מרכז - מקטע יבשתי

 251.8 עלויות מחזור חיים

 219.4 קו לירושלים

 203.0 בחיבור צרכניםהשקעה 

 82.6 נתב"ג - קו נשר

 45.0 תוספת בגין מחזור חיים

 22.0 תכנון מפורט והיתרים 

 19.4 עלויות עובדי הקמה 
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 SCADA 19.1מערכת 

 652.1 חגית - קו מזרחי נתב"ג

 158.3 הכפלת קו אשדוד שורק

 66.1 בית גבריאל - קו בית כפר ברוך

 77.6 פלמחים - קו אשדוד

 68.0 בית קשת - קו דוברת

 56.6 ציפורית - קו בית קשת

 48.0 לחלוקה PRMSהכרה בעלויות 

 Rock Dumping 37.2 -הכרה בעלויות ה

 46.0 תוספת עלות בגין צרכנים מרוחקים

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

 1.8 תוספת בגין תכנון הקו לאשלים

 19.4- עלויות עובדי הקמהניכוי 

 37.3- הפחתת עלות המקשר הימי בהתאם לעלויות בפועל

 1.0 סיווג הוצאות תפעול להוצאות הקמה

 35.0 הרחבת תוואי הקו המזרחי

 0.7 פיצוי בעלי אג"ח בגין תיקון שטר אג"ח

 8.5 הפרשי שער 

 386.3 קו מאגרים קטנים

 223.1 ת גת )הכפלה(קרי -קו שורק 

 110 דברת -קו תל קשיש 

 56.7 לחלוקה PRMSמתקני 

 60 עתידיים בחלוקה PRMSמתקני 

 34.9 דמי חכירה רמ"י

 30 מתקן קליטה בדור
סכון )דברת ציפורית( יהכרה בחריגות )אשדוד שורק, ירושלים מערב( או בח

 קווים שהוכרו
19.8 

 15 תחנה חופית קו ימי חוף דור

 10 תחנה חופית חדרה

 PRMS 9.7מיגון מתקני 

 5 הגנה קתודית

 2.1 תכנון סטטוטורי קו לרצועת עזה

 0.1 קיר בית קשת

 5,903.1 עדכון זהטרם סה"כ השקעות שהוכרו 
  שהוכרו בהחלטה זוהשקעות עתידיות 

 270.85 אשל הנשיא - ת גתקו קרי
 23.8 הכרה בחריגה בקו ירושלים מזרח

  

 270.9 )ללא ירושלים מזרח( בהחלטה זוסה"כ השקעות מוכרות 

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

6,174 

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

6,198 
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 :הערות בעניין השקעות שהוכרו בעדכון זה .3.2

 פרטבעי מסהגז משק ה: במסגרת החלטת המועצה לענייני קו ירושלים מזרח - עדכון עלות השקעה

קט הקמת קו הגז לירושלים מזרח המוכר ינקבע תקציב פרוי 1/2014ת מועצה מספר והחלט 3/2011

אינטש בדומה לקו ירושלים  18ק"מ ובקוטר של  18רכי קביעת תעריף ההולכה. מדובר בקו באורך של ולצ

. הקו עובר בתוואי שטח מורכב ₪מיליון  120 -לקו ירושלים מזרח הינו בסך של כ מערב. התקציב שאושר

ובצמוד לקו תש"ן. לאור העובדה שמדובר בקו ישן מאוד ביקשה תש"ן להחליף קטעים שלמים של קו 

בגין  ₪מיליון  10 תש"ן אשר בחפיפה עם תוואי צנרת הגז הטבעי. נתג"ז ביקשה בעבר תוספת תקציב של

אולם הבקשה לא אושרה שכן צריכה להיות ממומנת על ידי תש"ן. בסופו של דבר , קטעיםהחלפת המ

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 

מנת לאפשר נסיעה של כלים כבדים מבלי שיפגעו בצנרת תש"ן. כפועל יוצא מכך גדל -על וזאת ,תש"ן

קצתה מעלויות שיקום עלויות מיגון וחציית קו תש"ן ובמהחריגה נובעת בעיקרה מקט. יתקציב הפרוי

ב שואבה לחיבור קווי שמו חשמל מקומי סולארי עקב התנגדות נופי )עקב דרישות קק"ל ורט"ג( וחיבור

 "ח. מלש 23.8 של בחריגהזה  בשלבו. המועצה מכירה ממנ

 

במקטע הדרומי אינטש  36ק"מ של קו בקוטר  33: מדובר על אשל הנשיא - קו קריית גת .3.2.1

רך מקטע זה. עלות של מערכת ההולכה במטרה לאפשר אספקה סדירה ואמינה לצרכנים לאו

המוזמנת בתחנת המקטע יאפשר הגדלת הקיבולת ח. "מיליון ש 271 -המקטע נאמדת בכ

במסגרת  2020כבר במהלך שנת  מכירההכוח של חברת החשמל ברמת החובב, המיועדת ל

הרפורמה במשק החשמל; כמו כן, ההחלטה מאפשרת לשמור על הלחץ המתאים בצנרת 

הייצוא דרך  יקטיהמקטע הדרומי של מערכת ההולכה, דבר חשוב מאד לאור תכנון פרוי

ל תחנת הכוח הפחמית באשקלון לשימוש בגז הטבעי אשקלון, הסבה אפשרית בעתיד ש

 ותוספת של תחנות כוח בגז טבעי באזור.  

 

 היקף הביקושים: .4

 מעוקב מטר מיליון 2.3 -כ קיבולת של המקסימאלי לצורכי חישוב התעריף הינו הביקושים היקף .4.1

 .לשנה (BCMמיליארד מטר מעוקב ) 13.6 -כ של הזרמהו לשעה

, וזאת בעיקר בשל 3/2017לעומת זה המופיע בהחלטת מועצה  הכולל עלה היקף הביקושים  .4.2

הגדלת הקיבולת לגז טבעי לייצור חשמל וביקוש לייצוא. יחד עם זאת, חלה דחייה במועד 

אשר לא עמדו בלו"ז ההקמה שתוכנן  חוההכנסות הצפוי של בעל הרישיון במספר תחנות כ

 (.ח אחת עקב אי הקמתה )סולאדווהוסרה תחנת כ

לקיבולת של מערכת ההולכה  המתאיםהיקף הביקושים המקסימאלי שנקבע הינו בסדר גודל  .4.3

 לאחר שתושלמנה ההשקעות העתידיות שהוכרו במערכת. 
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המועצה הכירה במלוא תוספת הביקושים הצפויה מהרחבת פעילותם של צרכני הולכה והגדלת  .4.4

 .  מכך קיבולתם השעתית כתוצאה

ות הפחמיות בתוספת הביקושים הצפויה כתוצאה מסגירת היחיד המועצה הכירה באופן חלקי .4.5

 MMBTU 4,845גידול בקיבולת בהיקף של "כדלקמן:  3/2017באורות רבין בהחלטת מועצה 

שעה נוספים ל MMBTU 3,181 -בשל תוספת של מחז"מ ופיקר וכ 2022יוני חודש שעה החל מל

ודאות לעניין עיתוי הו-מרכיב אי של תחנה מחז"מית. כאמור, בשל 2024חודש ינואר החל מ

בדה כי ככל הנראה צפויה הסבת ועקב הע ."מהביקושים הנ"ל בלבד 50%, הוכרו מועד ההזרמה

בחשבון הנושא עודכן בהחלטה זו והביקוש שנלקח נה לשימוש דואלי בגז טבעי ובפחם, התח

של היחידות )הקיבולת הנוכחית  מ"ק/שעה 240,000, שהינם MMBTU 8,633בעדכון זה הינו 

 615 -מדובר בגידול של כ .50%עם מקדם ביטחון של  2023ינואר חודש החל מ המוסבות(,

MMBTU 3/2017לעומת תחזית הביקוש בהחלטת מועצה  שעהל. 

 

 הוצאות תפעול ותחזוקה:  .5

 .ללא שינוי

 

 הוצאות הנהלה וכלליות:  .6

 .ללא שינוי

 

 מימון  .7

 מתאגיד אשראי, מוסדיים לגופים שהונפקו חוב אגרות באמצעות ממומנת בעל הרישיון פעילות .7.1

ם על חשבון הון מניות שהעמידה חברת החשמל לישראל עבורה, תקבולי אשראי, בנקאי

 . עצמיה מהונה וכן ,כבעלת מניות ישראל ממשלת ידי-שהוזרמו על

וזהו מקור עיקרי למימון  ₪מיליון  3,408 -ן גייס עד כה אג"ח בסך כולל של כבעל הרישיו .7.2

 פעילותו. 

)כולל הלוואת חח"י  ₪מיליון  1,024 -מתאגידים בנקאיים המסתכם בכמקור מימון נוסף הינו  .7.3

 בגין הקו הימי(.

, ₪מיליון  568 -כ של בסך .מניות הקצאת של בדרך לפעילותה מימון לחברה העמידה המדינה .7.4

"עידוד מאגרים  2.4.2017מיום  2592 בהתאם להחלטת ממשלה מספר ₪מיליון  50מתוכם 

ח "מיליון ש 50צפויה העברה של בהמשך  קטנים והכרזה על  שעת חירום במשק הגז הטבעי".

 .החלטת ממשלהלאותה בהתאם נוספים 

-הרישיון נדרש לגיוסים נוספים על מתייחסים להשקעות קיימות ובעלשבוצעו בעבר הגיוסים  .7.5

 שיך ולפתח את המערכת בהתאם למתואר בהחלטה זו.מנת להמ
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 התעריף עדכון .8

 למנגנון בהתאם חודש מדי ויעודכןלטבלה להלן  בהתאם 1.4.2019 יוםחל מה ההולכה תעריף

 . בהחלטה המפורט ההצמדה

 בטבלה להלן מוצגים תעריפי ההולכה:

 

 קיבולת תעריף תקופה/    תאריך
למיליון )₪ 

BTU) 

 הזרמה תעריף
 למיליון)₪ 

BTU) 

 במערכתהזרמה  תעריף
 המחוברים לצרכנים ההולכה

 החלוקה לרשת
 (BTUלמיליון )₪ 

תעריף קיים )מדד ינואר 
2019) 0.7688 0.1327 0.9419 

תוצאות הרצה מודל תעריף 
 0.9399 0.1300 0.7694 )ללא ירושלים מזרח(

תוצאות הרצה מודל תעריף 
)כולל הכרה בחריגה בסך 

 מלש"ח ירושלים מזרח( 23.8
0.7698 0.1300 0.9403 

 

 .כנו על התעריף את להשאיר מחליטה המועצה, בתעריף המינורי השינוי לאור

 

 


