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 רשות הגז הטבעי
 

פהתש"אייר, בח "י  
 2020במאי,  12                                                                  

 
 
 
 

 חיפה והגלילעדכון תעריפי חלוקה באזור  : הנדון
 
 

הפעלה של רשת חלוקה לובע"מ רישיון להקמה  מרימון גז טבעי צפוןהוענק לחברת  21.04.2013בתאריך  .1

החברה תהיה רשאית לגבות בעבור השירותים תעריף חלוקה ותעריף חיבור, . חיפה והגלילבאזור 

 כמפורט בסעיפים הבאים.

בע"מ  מרימון גז טבעי צפוןלרישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה שהוענק לחברת  48על פי סעיף  .2

יעודכנו התעריפים שנקבה החברה בהצעתה במכרז בהתאם לשינויים שחלו בסל (, "הרישיון" -להלן )

 .רישיוןב 2.2המדדים כהגדרתו בסעיף 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -דד תשומות הבנייה כפי שמפורסם עלמלהתעריפים צמודים  .3

כמוגדר בנספח י' לרישיון. סל זה יהיה תקף ', גבפרסום זה עודכן סל המדדים בהתאם לתקופה (. 100%)

 . לתום תקופת הרישיוןעד 

 .להודעה זו כנספח א'התעריפים המעודכנים מופיעים בטבלה המצ"ב  .4

 

 
 
 

 בברכה,                                                                                                                             
 
 
 

 משה גראזי                                                                                                                          
 )מינוי זמני(מנהל רשות הגז הטבעי                                                                                                         
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 נספח א'

 :2020במאי  1נכון ליום  חיפה והגלילבאזור  תעריפי חלוקה

 

 
 

 :2020במאי  1נכון ליום  חיפה והגלילבאזור  חיבורתעריפי 

 

 
 

צריכה מעל  

25 מיליון מ"ק 

לשנה

צריכה מעל  

12 מיליון מ"ק 

לשנה

צריכה מעל 

מיליון מ"ק 

לשנה

צריכה מעל  100 אלף 

מ"ק ולא עולה על 

מיליון מ"ק לשנה

צריכה מעל 10 אלף 

מ"ק ולא עולה על  

100 אלף מ"ק לשנה

צריכה שאינה 

עולה על 10 אלף 

מ"ק לשנה

קטן מאודקטןבינוניגדולגדול מאודגדול מאוד

תעריף חלוקה )₪ למ"ק( 

ממודד נכון ליום
1/11/190.00560.05070.19640.19650.20260.2026

1/11/19108.04108.04108.04108.04108.04108.04מדד המחירים הידוע בתאריך 

1/5/20107.94107.94107.94107.94107.94107.94מדד המחירים הידוע בתאריך 

1/11/19114.40114.40114.40114.40114.40114.40מדד תשומות הידוע בתאריך 

1/5/20114.90114.90114.90114.90114.90114.90מדד תשומות הידוע בתאריך 

1/11/193.933.933.933.933.933.93שער אירו הידוע ביום 

1/5/203.833.833.833.833.833.83שער אירו הידוע ביום

-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%

0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%

-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%
1.001.001.001.001.001.00

0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.000.00

-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%

תעריף חלוקה )₪ למ"ק( 

1/5/200.00560.05060.19620.19630.20240.2024ממודד נכון ליום

שיעור עדכון שער המטבע

סה"כ השינוי 

תעריף חלוקה לפי גודל צרכן

שינוי מרכיב מדד המחירים

שינוי מרכיב מדד התשומות

שינוי שער המטבע

שיעור עדכון מדד המחירים  

שיעור עדכון מדד התשומות

צריכה מעל 12 

מיליון מ"ק לשנה

צריכה מעל מיליון 

מ"ק לשנה

צריכה מעל  100 

אלף מ"ק ולא עולה 

על מיליון מ"ק לשנה

צריכה מעל 10 אלף 

מ"ק ולא עולה על  

100 אלף מ"ק לשנה

צריכה שאינה עולה על 

10 אלף מ"ק לשנה

קטן מאודקטןבינוניגדולגדול מאוד

1/11/191,519,668607,867303,9342,5331,520תעריף חיבור ממודד נכון ליום

תוספת לתעריף החיבור בגין 

צרכן מרוחק )₪ למטר( נכון ליום
1/11/190659659659659

1/11/19108.04108.04108.04108.04108.04מדד המחירים הידוע בתאריך 

1/5/20107.94107.94107.94107.94107.94מדד המחירים הידוע בתאריך 

1/11/19114.40114.40114.40114.40114.40מדד תשומות הידוע בתאריך

1/5/20114.90114.90114.90114.90114.90מדד תשומות הידוע בתאריך 

1/11/193.933.933.933.933.93שער האירו נכון ליום

1/5/203.833.833.833.833.83שער האירו הידוע ביום

-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%

0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%

-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%

1.001.001.001.001.00

0.000.000.000.000.00

0.000.000.000.000.00

-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%

1/5/201,518,161607,264303,6322,5301,518תעריף חיבור )₪( ממודד נכון ליום

תוספת לתעריף החיבור בגין 

1/5/200658658658658צרכן מרוחק )₪ למטר( נכון ליום

שיעור עדכון שער המטבע

סה"כ השינוי 

תעריף חיבור לפי גודל צרכן

שינוי מרכיב מדד המחירים

שינוי מרכיב מדד התשומות

שינוי שער המטבע

שיעור עדכון מדד המחירים 

שיעור עדכון מדד התשומות
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 הערה:

 מיום  4%-או אם סל המדדים השתנה ביותר מפים הנ"ל יבוצע אחת לשישה חודשים, עדכון התערי

  העדכון הקודם, לפי המוקדם בהתאם לסל המדדים שלהלן:

 תקופה א'  הצמדות

שנים מיום מתן  0-3

 הרישיון

 תקופה ב' 

שנים מיום מתן  4-7

 הרישיון

 תקופה ג' 

שנים מיום מתן  8-25

 הרישיון

שיעור עדכון מדד 

 המחירים

0% 0% 100% 

שיעור עדכון מדד 

 התשומות

70% 70% 0% 

שיעור עדכון שער 

 היורו

30% 30% 0% 


