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 2019 בנובמבר 3 היום, ירושלים

 

 ובמימון טבעי גז חלוקת למערכת חיבור עלויות במימון סיוע – .54שאלות ותשובות הוראת מנכ"ל 

 2019, מקצה טבעי בגז לשימוש פנימיות מערכות הסבת עלויות

                              

 ל, נהליה ותנאיה"המנכ מהוראת נפרד בלתי חלק מהווה זה קובץ                                

 :שאלה .1

שפורסמו ישנה עדיפות לצרכני מזו"ט על צרכני גפ"מ, אולם יש חוסר בהירות באשר  הקריטריוניםלפי 
 ?גם מזו"ט )החלק הגדול( וגם גפ"מלמפעל שצורך 

 תשובה:

להוראה, הוא צרכן שהדלק העיקרי אותו הוא צרך לפי נספח ב'  3.11צרכן מזוט, כהגדרתו בסעיף 
 להוראה הוא מזוט. 

לכן, ככל שהדלק העיקרי בו משתמש המפעל הוא מזוט, ייחשב המפעל כצרכן מזוט לצורך ההוראה, 
 על כל המשתמע מכך.

 

 שאלה:  .2

 לביטחון פנים יכול לגשת על פי ההוראה?האם שרות בתי הסוהר השייך למשרד 

 תשובה:

 לא, שירות בתי הסוהר הוא יחידה במשרד ממשלתי וממומן במלואו על ידי המדינה.
 
 
 

 

 שאלה:  .3

 בהתייחס להודעה שפרסמתם בנושא מסלול הסיוע בעלויות חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי.

השנים  4תשובתם בע"פ שהם לא יחברו אותנו ב.... פניתי לחברת חלוקת הגז הטבעי באזור 
 .  הקרובות 
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מ... ק"מ  1כ  בקו הגז הראשי  ק"מ ויש גם תחנת חלוקה  2זאת למרות שיש מפעל מחובר במרחק כ 
 מה עלי לעשות? .)שם המפעל(

 תשובה:

 , והתאריך המצוין בנספחלהוראה, צרכן גז טבעי הוא צרכן החתום על הסכם חלוקה 4.1.3על פי סעיף 
 . 1.1.2022עד יום ב' לחוזה הוא 

. לאור האמור, ככל שאין במועד הגשת הבקשה יובהר, כי על הצרכן להיות חתום על הסכם החלוקה
 בידך הסכם חלוקה, לא ניתן לגשת למסלול.

 

 שאלה: .4

 האם המענק ששוב נפתח מתאים גם לבתי חולים של משרד הבריאות?

 תשובה:

 11וסעיף  להוראה 6.7בסעיף והכל בהתאם לתנאים , לגשת ממשלתיים חולים מבתי מניעה אין

 להוראה. 

 

 שאלה: .5

 .אנו חברה בהקמה

. בשלב ראשון עד שהמפעל ב...משרד הכלכלה זיכה אותנו במענק השקעה. המפעל מיועד לקום 
ואכן חתמנו איתם הסכם  במפעל אחריקום אושר לנו בכתב מענק ההשקעה, להקים את המפעל 

שכירות ואח"כ התברר כי אין באפשרותם להשכיר בשכירות משנה את המקום. בינתיים שילמנו 
מקדמה בתמורה לצריכת גז מתוכננת, בעבור התאמת מתקן הגז הקיים לצרכינו. עקב ביטול  ....ל

עבור מתקן כי תשלום זה יהווה מקדמה חברת הגז הוסכם עם  המפעל אותו שכרנו,ההסכם מצד 
  .הגז שנקים

 לעת עתה אנו במו"מ עם מפעל אחר לשכור חלק במתחם שלו.

אותו הם מציעים לנו, ושאלתי היא האם אנחנו עונים מבחינת  חברת הגזמצ"ב הסכם הפשרה עם 
כיוון  ? ( למענק2022ור להיות במהלך הקריטריונים של תשלום דמי חיבור ומועד הפעלה )שאמ

נה לנו את כושר התחרות כלפי מדינות אחרות, חשוב לנו לבחון איתכם את שהחיבור לגז טבעי מק
התאמתנו לקריטריונים ובמידה ואיננו עונים לקריטריונים האמורים, מה עלינו לעשות על מנת 

 שנעמוד בקריטריונים הנ"ל?

 תשובה:
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יה שלו צריכת הגז הטבעי השנתית הצפוש צרכן הוא, צרכן גז טבעי להוראה 4.1.1 לסעיף בהתאם

מפנייתכם עולה, כי מפעלכם הוא מפעל  .מ"ק והוא צרכן גפ"מ או צרכן מזוט 100,000עולה על 
 גפ"מ או מזוט.  מסוגבהקמה, ונכון למועד זה לא עושה שימוש בדלק 

 . טבעי גז צרכן להגדרת עונה מבקש כי הוא הבקשה להגשת סף תנאי, להוראה 6.1 סעיף פי על

 "ל.המנכ הוראת מכוח למסלול לגשת זכאי ולא, זה בתנאי עומד אינו מפעלכם

 

 שאלה: .6

אנחנו מפעל חדש )חברת הזנק(, מאושר רשות החדשנות ומפעל מאושר באזור פיתוח א' מאושר מטעם 
 רשות ההשקעות.

 )צרכן מרוחק לפי הגדרותיכם(. ....המפעל ממוקם 

 הייצור שלנו מסולר לגז. לאחר סיום תהליך פיתוח ועם גמלון הייצור אנחנו שוקלים להעביר את

כרגע אנחנו צרכנים קטנים אך אנו נמצאים בתהליך של הזמנת מכונות ייצור ומעבר לייצור סדרתי 
 מה שידרשו כמובן הוצאות אנרגיה גדולות בסדר גודל.

 אני פונה אלייך בהמשך להצעתכם:

הסבת מערכות פנימיות לקבל סיוע במימון בעלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות 
 לשימוש בגז טבעי במסגרת המקצה האחרון במסלול סיוע זה.

 אשמח להבין:

איך אתם מתמודדים עם צרכנים קטנים שיכולים להראות "צרכנות בינונית" בהמשך )אני מקווה .1
 שלא מדובר שוב בסיוע למפעלים גדולים ובנונים והזנחת העסקים הקטנים(

 ₪?  250,000בהוצאות עד  50%שלנו מדובר בהשתתפות ע"ס  האם הבנתי נכון שבמקרה.2

 תשובה:

מבקש הסיוע בנספח ב' לחוזה שכותרתו  עליו חתום החלוקה לחוזה בהתאם לצרכן ניתן המענק. 1

 "מתקני החיבור". 

בהתאם לצריכה השנתית של  להוראה, סכום הסיוע הינו סכום קבוע 9.1. בהתאם לסעיף 2

 . הצרכן

 

 

 


