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 רשות הגז הטבעי

 
                           פהתש" ,שבטבי"ז 
 2020 ,רפברואב 12

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

וספת להחלטת ת לעניין עמדתו או הצעתו את להביא בכך המעונייןלכל גורם  פניה

פרוייקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת מימון  - 2/2014מועצה 

 אשקלון על בסיס ההחלטה כאמור -עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד

 
 

שעניינו מתן , ענייני משק הגז הטבעי לקיים הליךהחליטה המועצה ל 2020בפברואר  10ום בישיבתה מי

תוספת להחלטת מועצה  את הצעתו או את עמדתו, לעניין להביא אפשרות לכל גורם שיש לו עניין בכך

מימון פרוייקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של  - 2/2014

 .אשקלון על בסיס ההחלטה כאמור -המקטע המשולב אשדוד

 

ב בנק ישראל , ברחוההצעות והעמדות יועברו בכתב למשרדי רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים

, או באמצעות 074-7682071לגב' גולדה מאיר, באמצעות פקס שמספרו: , ירושלים, 36148, ת.ד. 7

. על השולח לוודא את 10:00שעה , ב2020 ץרבמ 1 ,ראשון עד יום, goldam@energy.gov.ilהדוא"ל: 

 .074-7681510 שמספרו: האמור בטלפון קבלת הצעתו או עמדתו עד המועד

 

 חשבו כאילו לא הוגשו.ייודגש, כי הצעות או עמדות שיוגשו מטעם גורמים אנונימיים, י

 

 

            

 בברכה,                                    

 

                                                                                

 ה מאירגולד

 מזכירת המועצה          

 לענייני משק הגז הטבעי  

 
 

 

mailto:goldam@energy.gov.il
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  -   /   מיום2020 פרסהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מ הנדון:

מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית  - 2/2014מועצה  תוספת להחלטת

 בסיס ההחלטה כאמוראשקלון על -ת ההקמה של המקטע המשולב אשדודוחלוקת עלויו

 

, שנתקבלה בהתאם המועצה( - )להלןמובאת בזאת החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי 

 , בעניין תוספת להחלטתהחוק( - )להלן 2002-לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 36ף לסמכותה לפי סעי

יות ההקמה עלוקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת ימימון פרוי - 2/2014 מועצה

 אשקלון על בסיס ההחלטה כאמור.-של המקטע הימי אשדוד

 

מקטע משולב שהוא המקטע המיועד לייצוא אשר נותן  - 2/2014מועצה  תוספת להחלטת -' פרק א

וכן מאפשר סגירת לולאה במערכת או  תבעי לצרכני מערכת ההולכה הישראלימענה להזרמת גז ט

 יוצר יתירות וגיבוי לגז הטבעי המוזרם לצרכני ההולכה הישראלים 

 - יבואו הסעיפים הקטנים הבאים 2/2014מועצה  להחלטת 1.1.6לאחר סעיף קטן  .1

  

נוכחה המועצה כי המקטע המיועד לייצוא נותן מענה להזרמת גז טבעי לצרכני  1.1.7

ן מאפשר סגירת לולאה במערכת או יוצר יתירות מערכת ההולכה הישראלים וכ

וגיבוי לגז הטבעי המוזרם לצרכני ההולכה הישראלים, תהיה רשאית המועצה 

 להגדיר את המקטע כ "מקטע משולב". 

במקרה בו קבעה המועצה שמקטע מסוים הינו "מקטע משולב" תגדיר  1.1.7.1

ין המועצה  את יחס הקצאת עלות ההקמה של אותו מקטע בין היצואן לב

 בעל רישיון ההולכה.

 

 אשקלון-טע המשולב אשדודחלוקת עלויות המק - פרק ב'

 

יחולו גם על  2/2014כל ההגדרות המפורטות בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס'  .1

 האמור בפרק זה.

המועצה קובעת כי המקטע הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום כך שתחילתו בתחנת הקבלה  .2

מקטע  - )להלןבאשדוד וסיומו במתקן ההתחברות למתקני הייצוא של חברת פרימה גז בע"מ 

 .2/2014מועצה  להחלטת 1.1.7משמעותו בסעיף קטן הינו מקטע משולב כ אשקלון(-אשדוד

אשקלון ואופן הקצאת העלות בין היצואן לבין בעל -אשדודעלות הקמת המקטע המשולב  .3

שבין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן בהתאם  שיון ההולכה יעוגנו בהסכם ההולכהרי

 לעקרונות הבאים:
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. ככל 2/2014להחלטת מועצה מס'  1.1.1עלות המקטע תיקבע בהתאם לאמור בסעיף קטן  .א

, מנהל רשות 31.3.2020עלות המקטע עד ליום שבעל רישיון ההולכה והיצואן לא יסכימו על 

 הגז הטבעי יקבע את עלות המקטע. 

ידי בעל רישיון -קבע בהתאם לסעיף קטן א' תמומן עלמחצית מעלות המקטע כפי שתי .ב

 ההולכה.

קבעו יידי היצואן בהתאם לאבני הדרך שי-ת השנייה של עלות המקטע תמומן עלהמחצי .ג

 רישיון ההולכה.  בהסכם ההולכה בין היצואן לבין בעל

הנובעת מיליון ש"ח כנגד מחצית העלות  24בנוסף, היצואן ישלם לבעל רישיון ההולכה  .ד

נשר, וזאת לאחר שהכפלת המקטעים -חגית ושורק-מהקדמת הכפלת המקטעים דור

רכת ההולכה של בעל רישיון האמורים תיכלל בנספח א' לרישיון להקמה ולהפעלה של מע

 תם.ובטרם יחלו בהקמ ההולכה

ערבות , נסית בלתי תלויה מטעם בנק ישראליהיצואן יעמיד לבעל רישיון ההולכה ערבות פינ .ה

בגובה המצטבר של העלות האמורה בסעיף קטן ב' ושל הסכום המפורט בסעיף קטן ד' )ככל 

. סכום הערבות כאמור יפחת 10%ובתוספת של  שיתקיים האמור בסיפא של סעיף ד'(

שייקבעו בהסכם בין בעל רישיון ההולכה לבין היצואן, ובלבד בהדרגה בהתאם לאבני הדרך 

שלא יפחת, בכל עת, מהסכום האמור ובהפחתת דמי ההזרמה והקיבולת המצטברים 

 אשקלון.-ההולכה עבור השימוש במקטע אשדוד שהיצואן שילם לבעל רישיון

ישיון כל עוד היצואן מייצא למצרים, יוזרם הגז הטבעי דרך מערכת ההולכה של בעל ר .ו

 ההולכה ולא דרך מקטע מחוץ למערכת ההולכה הישראלית.

הפסיק היצואן לייצא למצרים יהיה עליו לשלם לבעל רישיון ההולכה את ההפרש, ככל  .ז

עמיים מהסך המצטבר של העלות הכוללת של האמור בסעיף קטן א' ופ 110%שקיים, שבין 

הזרמה והקיבולת המצטברים לבין הסכום הכולל של דמי ה, הסכום המפורט בסעיף קטן ד'

אשקלון ושל -ההולכה עבור השימוש במקטע אשדוד שהיצואן שילם לבעל רישיון

 התשלומים ששילם לבעל הרישיון בהתאם לאמור בסעיפים קטנים ג' וד'. 

 

 

 בברכה,                                                                                                       

 

 משה גראזי                                                                                                        

 )מינוי זמני( מנהל רשות הגז הטבעי                                                                                                     

 ויו"ר המעצה לענייני משק הגז הטבעי                                                                                                     
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 דברי הסבר

 
מגדירה שני סוגים של קווים המיועדים לייצוא: המקטע המיועד  2/2014 מועצה החלטת .1

לייצוא ומקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא. עם זאת, לא הוסדר מצב ייחודי שבו הקו 

המיועד לייצוא משמש הן ליצירת יתירות וגיבוי במערכת ההולכה באמצעות סגירת לולאה, 

 י לצרכנים ישראלים. הגברת האמינות במערכת והן להזרמת גז טבע

ומתייחסת למקרה ייחודי זה ומגדירה "מקטע  2/2014ת מועצה החלטה זו מרחיבה את החלט .2

משולב" שהינו בעל חשיבות לא רק עבור היצואן אלא גם עבור בעל רישיון ההולכה והצרכנים 

 הישראלים מהסיבות הבאות:

את היתירות של  מקטע משולב מגדיל - הגברת אמינות האספקה של מערכת ההולכה .א

מערכת ההולכה ומהווה גיבוי חשוב במיוחד במקרה בו נוצרת לולאה במערכת 

 ההולכה. 

מקטע משולב מגדיל פיזית את מערכת ההולכה  - הגדלת קיבולת מערכת ההולכה .ב

מתווספת קיבולת  כתוצאה, (LINE PACK)ומאפשר אחסון גז טבעי במערכת 

 במערכת ההולכה.

מקטע משולב מאפשר הזרמת גז טבעי לטובת צרכנים  - הזרמת גז טבעי לצרכנים .ג

 ישראלים קיימים. 

מדובר על מקטע משולב ץ'. אינ 36ק"מ וקוטר  46קטע באורך אשקלון הינו מ-המקטע אשדוד .3

 מהסיבות הבאות:

ום המקטע החדש שמחבר בין סיים ישנו מקטע של עשרות מטרים בודדבאשקלון  .א

המתחבר למתקני חברת פרימה גז.  של מערכת ההולכה לבין הצינור הקיים

אשקלון -במסגרת החלטה זו מוצע לאחד את שני המקטעים לתוך המקטע אשדוד

 להחלטה. 1כמופיע בסעיף 

ידי היצואן צפויה -מדובר בקו המיועד לייצוא היות ומכירת הגז למצרים על .ב

להתבצע באשקלון ועם זאת, צרכני הולכה קיימים וצרכני הולכה עתידיים יקבלו 

ז טבעי המוליך דרך מקטע זה. למשל: תחנת כוח פרטית גדולה חדשה אשר צפויה ג

להיות מוקמת באשקלון והסבה של היחידות הפחמיות או החלפתן ביחידות 

 המוזנות בגז טבעי באשקלון יקבלו גז טבעי דרך מקטע זה.

המקטע משפר באופן מהותי את יכולת העברת הגז הטבעי במערכת ההולכה  .ג

אחד החלקים הגדושים ביותר של  - גירת הלולאה בין אשדוד לאשקלוןבאמצעות ס

מערכת ההולכה הישראלית. סגירת הלולאה תאפשר למערכת ההולכה להזרים גז 

דבר שישפיע  - ובאמינות גדולה באופן משמעותי טבעי בכמויות גדולות הרבה יותר

 לטובה על כל צרכני מערכת ההולכה.
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טיב יהינו בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי והוא צפוי לה אשקלון-המקטע  המשולב אשדוד .4

 בין היתר מהסיבות הבאות:, צרכני ההולכה ובעל רישיון ההולכהעם 

מבחינה גיאופוליטית יש חשיבות גבוהה להקמת המקטע שכן מדובר על הזדמנות  .א

 חשובה לחזק את הקשר בין המדינות ולתת פתח לקשרים כלכליים  נוספים בעתיד.

יאפשר הספקה של כמויות גז טבעי משמעותיות מאוד למצרים וצפויות  המקטע .ב

צוא גז טבעי, בגובה עשרות מיליארדי ילמדינת ישראל הכנסות ממסים בגין י

 שקלים לרווחת תושבי מדינת ישראל. 

צפוי להרחיב את מערכת ההולכה ץ' אינ 36ק"מ ובקוטר של  46 -המקטע באורך כ .ג

לכה, ויסגור לולאה עם הקו ת היתירות במערכת ההוובכך יגדיל באופן משמעותי א

ת גת. בכך המקטע יהווה גיבוי חשוב ויאפשר הזרמת גז טבעי לצרכני קרי-שורק

ההולכה הישראלים. בנוסף, המקטע אשר יהווה חלק ממערכת ההולכה הישראלית 

 -צפוי להכניס לבעל רישיון ההולכה הכנסות מדמי קיבולת והזרמה המוערכות בכ

 .₪יארד מיל 2

קיימת תועלת גבוהה למשק המקומי נוכח הקמת המקטע המשולב כאמור, אך יש קושי לכמת  .5

ון ההולכה, מכיוון ק את היחס הנכון של עלויות ההקמה בין היצואן לבין בעל רישייבמדוי

התפלגות היקפי ההזרמה בין הייצוא לבין הצרכנים המקומיים העתידיים  שמטבע הדברים

ו כן,  מערכת ההולכה יוצאת נשכרת כתוצאה מהקמת המקטע נוכח היתירות דאית. כמוה ונאינ

 והגיבוי שהיא מקבלת כתוצאה מהקמת המקטע. 

יק של יחסי עלויות ההקמה והיות וכאמור יש תועלת גבוהה הן ילמרות הקושי בכימות מדו .6

ון, אשקל-המקומיים מהקמת קו ההולכה אשדוד ליצואן והן לבעל רישיון ההולכה ולצרכנים

 היצואן. 50% -בעל רישיון ההולכה ו 50%של  חלט כי עלות ההקמה תועמס לפי יחסהו

המועצה ראתה לנכון , מנת להפחית ככל הניתן סיכון מימוני של בעל רישיון ההולכה-על .7

מעלות הקמת המקטע בתוספת מתן ערבות פיננסית בלתי תלויה  50%להעמיס על היצואן 

 מטעם בנק ישראלי. 

נסית בלתי תלויה מטעם בנק ישראלי מאפשרת לבעל רישיון ההולכה לקחת הלוואה ערבות פינ .8

 וזאת במקום לגייס חוב נוסף. , כנגד הערבות הפיננסית של היצואן בנקאית

עוד קבעה המועצה כי כל עוד היצואן מייצא למצרים, יוזרם הגז הטבעי דרך מערכת ההולכה  .9

מנת -וזאת על, למערכת ההולכה הישראליתשל בעל רישיון ההולכה ולא דרך מקטע מחוץ 

 להבטיח לבעל רישיון ההולכה דמי קיבולת מהזרמת גז טבעי לייצוא.

 110%את ההפרש שבין  יהיה עליו לשלם לבעל רישיון ההולכה למצרים לייצאהפסיק היצואן  .10

 48אשקלון וסך עלות הקדמת הכפלת הקווים בסך -עלות המקטע אשדודהסך המצטבר של מ

 ההזרמה דמיהסכום הכולל ששילם היצואן לבעל רישיון ההולכה עבור לבין , ₪מיליון 

רישיון של התשלומים ששילם לבעל ו, אשקלון-אשדוד במקטע השימוש עבור והקיבולת
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אשקלון ומחצית עלות הקדמת הקמת -מעלות הקמת המקטע אשדוד מחצית בשלההולכה 

 ור., ככל שקיים הפרש כאמנשר-חגית ושורק-דורהמקטעים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


