
 
 מדינת ישראל

 משרד האנרגיה והמים

 074-7682071  :פקס'  074-7681510  :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד. , 7בנק ישראל רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  

 

 רשות הגז הטבעי
 

פהתש"אייר, בח "י  
 2020במאי,  12                                                                  

 
 
 

 ירושליםעדכון תעריפי חלוקה באזור   :הנדון
 
 

 -להלן  בע"מ )רתם גז טבעי לרישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה שהוענק לחברת  48על פי סעיף  .1

יעודכנו התעריפים שנקבה החברה בהצעתה במכרז בהתאם לשינויים שחלו בסל המדדים (, "הרישיון"

 לרישיון.ונספח י' לרישיון  2.2כהגדרתו בסעיף 

ידי -דד המחירים לצרכן כפי שמפורסם עלהתעריפים למ , יוצמדוליום מתן הרישיון מתום חמש שנים .2

  .(100%הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )

ומדד  2011=100בנייה לפי בסיס המדד תשומות  ,100=2014לפי בסיס מחושב מחירים לצרכן המדד  .3

 מחושבים לפי השער המפורסם ביום העדכון, יורושינויים בשער ה  .100=2010תשומות הסלילה לפי בסיס 

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

 .יבוצע אחת לשישה חודשיםעדכון התעריפים  .4

 .להודעה זו כנספח א'המצ"ב  בטבלאותהתעריפים המעודכנים מופיעים  .5

 

 
 
 
 

 בברכה,                                                                                                                             
 
 
 

 משה גראזי                                                                                                                          
 מנהל רשות הגז הטבעי )מינוי זמני(                                                                                                        
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 :2020במאי  1נכון ליום  ירושליםבאזור  חיבורתעריפי 
 

 
 

עבור כל מ"ק 

שנצרך מעבר ל25 

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

01/11/20190.00560.05140.17460.26700.35950.5135תעריף חלוקה )₪ למ"ק( ממודד נכון ליום

01/11/2019100.7100.7100.7100.7100.7100.7מדד המחירים לצרכן - הידוע בתאריך

01/05/2020100.6100.6100.6100.6100.6100.6מדד המחירים הידוע בתאריך

01/11/2019114.4114.4114.4114.4114.4114.4מדד תשומות הבניה - הידוע בתאריך

01/05/2020114.9114.9114.9114.9114.9114.9מדד תשומות הידוע בתאריך

01/11/2019124.8124.8124.8124.8124.8124.8מדד תשומות הסלילה - הידוע בתאריך

01/05/2020124.3124.3124.3124.3124.3124.3מדד תשומות הסלילה הידוע בתאריך

01/11/20193.933.933.933.933.933.93שער האירו - הידוע בתאריך

01/05/20203.833.833.833.833.833.83שער האירו הידוע בתאריך

0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-שינוי מרכיב מדד המחירים

0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%שינוי מרכיב מדד תשומות הבנייה

0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-שינוי מרכיב מדד תשומות הסלילה

2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-שינוי שער המטבע

0.30.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד המחירים 

0.30.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד תשומות הבנייה

0.30.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד תשומות הסלילה

0.10.10.10.10.10.1שיעור עדכון שער המטבע

0.26%-0.26%-0.26%-0.26%-0.26%-0.26%-סה"כ השינוי 

01/05/20200.00560.05120.17410.26630.35850.5122תעריף חלוקה ממודד נכון ליום

תעריפי החיבור לפי גודל הצרכן

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

       6,162         10,271        338,928          667,585         01/11/20191,540,581תעריף חיבור ממודד נכון ליום

תוספת לתעריף החיבור בגין צרכן מרוחק )₪ 

      616.23         616.23         616.23           616.23              01/11/2019616.23למטר( ממודד נכון ליום

01/11/2019100.7100.7100.7100.7100.7מדד המחירים לצרכן - הידוע בתאריך

01/05/2020100.6100.6100.6100.6100.6מדד המחירים הידוע בתאריך

01/11/2019114.4114.4114.4114.4114.4מדד תשומות הבניה - הידוע בתאריך

01/05/2020114.9114.9114.9114.9114.9מדד תשומות הידוע בתאריך

01/11/2019124.8124.8124.8124.8124.8מדד תשומות הסלילה - הידוע בתאריך

01/05/2020124.3124.3124.3124.3124.3מדד תשומות הסלילה הידוע בתאריך

01/11/20193.933.933.933.933.93שער האירו - הידוע בתאריך

01/05/20203.833.833.833.833.83שער האירו הידוע בתאריך

0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%-שינוי מרכיב מדד המחירים

0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%שינוי מרכיב מדד תשומות הבנייה

0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-שינוי מרכיב מדד תשומות הסלילה

2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-2.4%-שינוי שער המטבע

0.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד המחירים 

0.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד תשומות הבנייה

0.30.30.30.30.3שיעור עדכון מדד תשומות הסלילה

0.10.10.10.10.1שיעור עדכון שער המטבע

0.26%-0.26%-0.26%-0.26%-0.26%-סה"כ השינוי 

      6,146        10,244      338,036        665,829       01/05/20201,536,529תעריף חיבור ממודד נכון ליום

תוספת לתעריף החיבור בגין צרכן מרוחק 

01/05/2020)₪ למטר( נכון ליום
614.61614.61614.61614.61614.61

תעריפי החיבור לפי גודל הצרכן,


