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 רשות הגז הטבעי
 

 כ"ו חשוון התשע"ט
 2018 בנובמבר 04                                                                  

 
 
 
 

 עדכון תעריפי חלוקה באזור חיפה והגליל : הנדון
 
 
 

בע"מ רישיון להקמת והפעלה של רשת  מרימון גז טבעי צפוןהוענק לחברת  21.04.2013בתאריך  .1

. החברה תהיה רשאית לגבות בעבור השירותים תעריף חלוקה ותעריף חיפה והגלילחלוקה באזור 

 חיבור, כמפורט בסעיפים הבאים.

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

"( יעודכנו התעריפים שנקבה החברה בהצעתה במכרז בהתאם לשינויים הרישיון" –)להלן בע"מ 

 .רישיוןב 2.2שחלו בסל המדדים כהגדרתו בסעיף 

מדד תשומות הבנייה כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להתעריפים צמודים  .3

בפרסום זה עודכן סל המדדים בהתאם לתקופה ב'. כמוגדר (. 30%) האירו( ושינויים בשער 70%)

 . 21.04.2020עד לתאריך בנספח י' לרישיון. סל זה יהיה תקף 

מחושבים לפי השער  האירובשער . שינויים 100=2011לפי בסיס הינו מדד תשומות הבנייה  

 המפורסם ביום העדכון, או לפי השער האחרון הידוע, ביום שבו אין פרסום שערים.

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

 

 
 

  
                                                     

 אלכסנדר וורשבסקי

 מנהל רשות הגז הטבעי
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 נספח א'

 :8201 בנובמבר 1 -נכון ליום החיפה והגליל באזור  תעריפי חלוקה

 

 תעריף חלוקה לפי גודל צרכן

 25צריכה מעל  
 מיליון מ"ק לשנה

 
 
 

 גדול מאוד

 12צריכה מעל  
מיליון מ"ק 

 לשנה

 
 

 גדול מאוד

צריכה מעל 
מיליון מ"ק 

 לשנה

 
 

 גדול

צריכה מעל  
אלף  100

מ"ק ולא 
עולה על 

מ"ק מיליון 
 לשנה

 
 בינוני

 10צריכה מעל 
אלף מ"ק ולא 

 100עולה על  
אלף מ"ק 

 לשנה

 
 קטן

צריכה שאינה 
 10עולה על 

אלף מ"ק 
 לשנה

 
 

 קטן מאוד

למ"ק( ממודד )₪ תעריף חלוקה 
  1/05/18נכון ליום

 
0.0057 0.0515 0.1996 0.1997 0.2059 0.2059 

 מדד המחירים הידוע בתאריך 
1/05/18 

106.44 106.44 106.44 106.44 106.44 106.44 

 מדד המחירים הידוע בתאריך 
1/11/18 

107.72 107.72 107.72 107.72 107.72 107.72 

 מדד תשומות הידוע בתאריך 
1/05/18 

112.10 112.10 112.10 112.10 112.10 112.10 

 מדד תשומות הידוע בתאריך 
1/11/18 

113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 

 שער אירו הידוע ביום 
1/05/18 

4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 

 שער אירו הידוע ביום 
1/11/18 

4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 

 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% שינוי מרכיב מדד המחירים

 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% שינוי מרכיב מדד התשומות

 3.0%- 3.0%- 3.0%- 3.0%- 3.0%- 3.0%- שינוי שער המטבע

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 שיעור עדכון מדד המחירים  

 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 שיעור עדכון מדד התשומות

 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 שיעור עדכון שער המטבע

 0.28%- 0.28%- 0.28%- 0.28%- 0.28%- 0.28%- סה"כ השינוי 

למ"ק( ממודד )₪ תעריף חלוקה 
 נכון ליום
1/11/18 

0.0056 0.0513 0.1990 0.1991 0.2053 0.2053 
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 :8201 נובמברב 1 -נכון ליום ה חיפה והגלילבאזור  תעריפי חיבור

 תעריף חיבור לפי גודל צרכן

 12צריכה מעל 
מיליון מ"ק 

 לשנה

 
 
 

 גדול מאוד

צריכה מעל 
מיליון מ"ק 

 לשנה

 
 

 גדול

 100צריכה מעל  
אלף מ"ק ולא 
עולה על מיליון 

 מ"ק לשנה

 
 בינוני

 10צריכה מעל 
אלף מ"ק ולא 

 100עולה על  
 אלף מ"ק לשנה

 
 קטן

צריכה שאינה עולה 
אלף מ"ק  10על 

 לשנה

 
 

 קטן מאוד

 תעריף חיבור ממודד נכון ליום 
1/05/18 

1,543,971 617,589 308,794 2,573 1,544 

תוספת לתעריף החיבור בגין 
 למטר( נכון ליום )₪ צרכן מרוחק 

1/05/18 
0 669 669 669 669 

 מדד המחירים הידוע בתאריך 
1/05/18 

106.44 106.44 106.44 106.44 106.44 

 מדד המחירים הידוע בתאריך 
1/11/18 

107.72 107.72 107.72 107.72 107.72 

 מדד תשומות הידוע בתאריך
1/05/18 

112.10 112.10 112.10 112.10 112.10 

 מדד תשומות הידוע בתאריך 
1/11/18 

113.10 113.10 113.10 113.10 113.10 

 שער האירו נכון ליום
1/05/18 

4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 

 שער האירו הידוע ביום 
1/11/18 

4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 

 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% שינוי מרכיב מדד המחירים

 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% שינוי מרכיב מדד התשומות

 3.0%- 3.0%- 3.0%- 3.0%- 3.0%- שינוי שער המטבע

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 שיעור עדכון מדד המחירים 

 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 שיעור עדכון מדד התשומות

 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 שיעור עדכון שער המטבע

 0.28%- 0.28%- 0.28%- 0.28%- 0.28%- סה"כ השינוי 

ממודד נכון )₪( תעריף חיבור 

 1/11/18 ליום

 
1,539,586 615,834 307,917 2,566 1,540 

תוספת לתעריף החיבור בגין 
 למטר( נכון ליום )₪ צרכן מרוחק 

1/11/18 
0 667 667 667 667 
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 הערה:

 4%-עדכון התעריפים הנ"ל יבוצע אחת לשישה חודשים או אם סל המדדים השתנה ביותר מ 

  המוקדם בהתאם לסל המדדים שלהלן:מיום העדכון הקודם, לפי 

 

 תקופה א'  הצמדות

 שנים מיום מתן הרישיון 0-3

 תקופה ב' 

 שנים מיום מתן הרישיון 4-7

 תקופה ג' 

 שנים מיום מתן הרישיון 8-25

 100% 0% 0% עדכון מדד המחיריםשיעור 
 0% 70% 70% שיעור עדכון מדד התשומות

 0% 30% 30% היורושיעור עדכון שער 


