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 גז טבעי ונפט –סקירת מדיניות ורגולציה  הנדון:

 

 במסגרת סקירה זו, יתוארו החלטותיהם של גופי הרגולציה הרלוונטיים שעניינן קביעת מדיניות והסדרה

  הסקירה הנוכחית תתמקד בישראל. .בתחומי הגז הטבעי והנפט

 

ללקוחותינו, האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת, ייעוץ משפטי, המלצה או הצעה  סקירה זו ניתנת כשירות

לפעול בדרך כלשהי. ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונותם 

השימוש ולדיוקם של הסקירה ופרטיה, ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין, שייגרם בגין 

 במידע הכלול בסקירה זו.

 

 

 בברכה,

    , עו"דאייזיקס עדגל     עו"ד ,רוב גל                        

 ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
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I החלטות 

מימון פרויקט ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע  .1

 אשקלון-המשולב אשדוד

מימון , את החלטתה בעניין "(המועצה)"לענייני משק הגז הטבעי פרסמה המועצה  26.3.20 ביום

פרויקט ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע המשולב 

  "(.המקטע)" אשקלון-אשדוד

על פי ההחלטה, המקטע שעתיד לקום הינו משולב, קרי, משרת הן את צרכני מערכת ההולכה ובעל 

ערכת( והן את רישיון החלוקה )הגדלת קיבולת מערכת ההולכה והגברת אמינות אספקת המ

 היצואן.

 56.5%-לשוק המקומי ו 43.5%המועצה החליטה כי הקצאת השימושים במקטע עתידה להיות 

להחלטת המועצה  1.1.1, ומימון עלות ההקמה, אשר תיקבע בהתאם לסעיף "(היחס)" לייצוא

ישיון כמו כן, היצואן ישלם לבעל ר , תתחלק באותו היחס בין בעל רישיון ההולכה ליצואן.2/2014

-מלש"ח, המבטא את אותו היחס עבור הקדמת הכפלות מקטעים דור 27ההולכה תשלום בגובה 

 נשר.-חגית ושורק

מעלות ההקמה שהעמיד בעל הרישיון והתשלום עבור  110% בסך עמיד ערבות פיננסיתהיצואן י

 הכפלת הקטעים לצורך גידור סיכון בעל רישיון ההולכה בהקמת המקטע. 

יהיה עליו לשלם לבעל  ,למצרים גז טבעי יפסיק היצואן לייצאה, כי במקרה בו כן קובעת ההחלט

מסך עלות ההקמה הכוללת של המקטע  110%( 1, ככל שקיים, בין: )את ההפרש ההולכה רישיון

לבעל רישיון  שהיצואן שילם התשלומים סך התשלומים בגין( 2)בין והקדמת הכפלות המקטעים; ל

מצטברים, בצירוף עלות ההקמה  הזרמה וקיבולתלב בגין ע המשוהשלמת המקט ההולכה ממועד

 ששילם היצואן.

להחלטה זו עתידה להיות השפעה על תעריף ההולכה המשולם על ידי כלל צרכני הגז הטבעי במשק, 

 עקב ההשקעה הנדרשת מבעל רישיון ההולכה בהקמת המקטע.

 [2/14להחלטה ] [להחלטה] 

תעריף הולכה בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים ליצרן חשמל פרטי כתוצאה מיישום  קביעת .2

 הרפורמה במשק החשמל

"(, החלטה הקובעת תעריף המועצהלענייני משק הגז הטבעי )"פרסמה המועצה  13.2.20ביום 

 כתוצאה מיישום הרפורמה ליצרני חשמל פרטיים בגין אספקת שירותי הולכה לא רציפים ייעודי

כתוצאה ( 1)(. ההחלטה תחול רק במקרה בו בהתאמה "התעריף"-ו" ההחלטה)"במשק החשמל 

 עבור יצרן חשמל פרטיבעל רישיון ההולכה אינו יכול להוליך  ,החשמל מיישום הרפורמה במשק

קיבולת שעתית פחותה  ההולכה , ובשל כך נקבע בהסכםהדרושה לואת מלוא הקיבולת השעתית 

ולכה יכול להוליך בתקופה הראשונה, וכן קיבולת שעתית מלאה שבעל רישיון אותה בעל רישיון הה

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/board_decision_3_20_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/board_decision_3_20_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/natural_gas_cuncil/he/BoardDecision2_14.pdf
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( בעל רישיון 2בתום ביצוע העבודות וההתאמות הנדרשות המערכת ההולכה; )ההולכה יוליך 

ההולכה טרם הודיע ליצרן החשמל הפרטי כי ביכולתו להוליך את הקיבולת השעתית המלאה 

 הקבועה בהסכם ההולכה. 

)מקדם ההעמסה השנתי  0.65-כסכום מנת רכיב הקיבולת בתעריף ההולכה ב התעריף נקבע

 ( ורכיב ההזרמה בתעריף ההולכה, בהתאם לנוסחה המפורטת להלן: 2018הממוצע במשק בשנת 

3GTT+  0.65/2GCT=  1IITT   

 [להחלטה]

אמות מידה לעניין דיווח על זהות משווק או ספק גז טבעי וקביעת דמי ניתוק מיוחדים במקרה  .3

 של אי דיווח על זהות המשווק

אמות מידה לעניין דיווח על "(, המועצהייני משק הגז הטבעי )"לענפרסמה המועצה  10.2.20ביום 

וקבעה דמי ניתוק מיוחדים במקרה של אי דיווח על זהות  ,ספק הגז הטבעיאו  זהות המשווק

 "(.ההחלטה)" המשווק

 דיווחים בנוגע לזהות המשווק

 לזהות בנוגעבהתאם להחלטה, בעל רישיון חלוקה ידרוש מכלל צרכניו להעביר דיווח חודשי 

הדיווח הקודם )"בחודש הקלנדארי גז טבעי מהם רכש הצרכן  , או ספק הגז הטבעי,המשווקים

ידווח גם על הכמות שנרכשה מכל  –"(, ובמקרה בו רוכש הצרכן גז טבעי ממספר משווקים החודשי

אחד מהם. במקרה בו התקשר הצרכן בהתקשרות לרכישת גז טבעי העולה על חודש, ידווח על 

זו ועל זהות המשווק לבעל רישיון החלוקה, ובמקרה כאמור יהא פטור מן הדיווח  התקשרות

כל שינוי בזהות המשווק ועל כמות  החודשי. כמו כן, הצרכן יידרש לדווח לבעל רישיון החלוקה על

 . הרכישה המתוכננת ממנו

 ור החלוקה.בעל רישיון החלוקה יעביר לבעל רישיון ההולכה דו"ח חודשי ביחס לכלל צרכניו באז

בעל רישיון חלוקה לא יספק שירותי חלוקת גז טבעי לצרכן אשר לא ידווח על זהות המשווק ממנו 

, ויהא רשאי לנתק את הצרכן מרשת החלוקה במקרה כאמור, לאחר מתן הצרכן רוכש גז הטבעי

 .שתי התראות, לרבות במקרה בו לא דיווח הצרכן על החלפת משווק

את הצרכן מרשת החלוקה, ישלם הצרכן דמי חלוקה עבור החודש בו ניתק בעל רישיון החלוקה 

בוצע הניתוק, ועבור החודש העוקב לפי הצריכה הממוצעת בשלושת החודשים הקלנדריים שקדמו 

לניתוק הצרכן, וזאת מבלי לגרוע מכל תשלום אחר אותו אמור הצרכן לשלם לבעל רישיון החלוקה, 

 . צרכןומן הזכות לתבוע כל פיצוי אחר מן ה

                                                 

 .כתוצאה מיישום הרפורמה במשק החשמל ,הרוכש תחנת כוח מחח"י, תעריף בגין שירותי הולכה לא רציפה ליצרן חשמל פרטי 1
 .ידי המועצה-כפי שנקבע מעת לעת על, הכללי לצרכני מערכת ההולכהרכיב קיבולת בתעריף ההולכה  2
 .ידי המועצה-כפי שנקבע מעת לעת על, רכיב הזרמה בתעריף ההולכה הכללי לצרכני מערכת ההולכה 3

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/boardDecision2_20_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/boardDecision2_20_access.pdf
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  ספק הגז הטבעידיווחים בנוגע לזהות 

ספקי  בנוגע לזהותבהתאם להחלטה, בעל רישיון ההולכה ידרוש מכל משווק להעביר דיווח חודשי 

הקודם, ובמקרה בו רוכש המשווק גז בחודש הקלנדארי גז טבעי  המשווקמהם רכש  הגז הטבעי,

ה מכל אחד מהם; לדווח לו על כמות הגז ידווח גם על הכמות שנרכש –טבעי ממספר ספקי גז טבעי 

הטבעי שנרכשה על ידי כל אחד מצרכני המשווק; ולדווח על כל התקשרות עם צרכן שצריכתו עולה 

 מ"ק בשנה. 3,000,000על 

עוד קובעת ההחלטה, כי נתוני המדידה והמניה של צרכני רשת החלוקה ייקבעו בהתאם למדידות 

 של בעל רישיון ההולכה. PRMS-שייערכו ב

 [להחלטה]

 אזור דרום –עדכון תעריפי התשתיות למשק הגז הטבעי בישראל  .4

תעריפי התשתיות למשק הגז  את "( קובעת ומעדכנת מעת לעתהמועצה)"המועצה לענייני גז טבעי 

באזור התשתיות למשק הגז הטבעי תעריפי עדכנה המועצה את  6.2.20ביום  .הטבעי בישראל

  "(.הרישיוןבע"מ )"דרום הדרום בהתאם לרישיון שהוענק לחברת גז טבעי 

 :כדלקמן דרוםבאזור  והחיבור לאחר העדכון עומדים תעריפי החלוקה

 

  [לעדכון]

II  האנרגיה משרד -שימועים 

  מיקומים אפשריים להקמת מתקן ימי לייצוא גז טבעי מונזל קבלת התייחסות הציבור בקשר עם .5

 להתייחסות הציבור מסמך העוסק 29.3.20פרסם ביום  משרד האנרגיהמינהל אוצרות הטבע ב

 לייצוא גז טבעי מונזל ,בשטח המים הכלכליים של ישראל להקמת מתקן ימיהמוצעות  חלופותב

 "(. המתקן)"

( מתחם צפוני בסמוך 1: )מתקןהלהקמת  פוטנציאלייםשלושה מתחמים  על פי המסמך, קיימים

( מתחם דרומי בסמוך 3ק"מ ממתחם אסדת לוויתן;) 20-( מתחם מרכזי, כ2לשטח חזקת "כריש"; )

 .Bלאסדות תמר ומרי 

  .30.4.20עד ליום  תקבלוי למסמךת יוהתייחסו

 [להודעה]

קטן מאדקטןבינוניגדול גדול מאדגדול מאדסוג צרכן

עד 10,000מעל 10,000מעל 100,000מעל מיליוןמעל 12 מיליוןמעל 25 מיליוןסך צריכה שנתי )במ"ק(

0.00510.04670.11130.05560.14870.2236תעריף חלוקה )ש"ח למ"ק(

395,863235,3782,6751,605תעריף חיבור )ש"ח למ"ק(

706706706706צרכן מרוחק )ש"ח למטר(

שינוי מהתעריף הקודם

1,402,185

665

-0.30%

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/boardDecision1_20_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/boardDecision1_20_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_south_zone/he/TaarifeiHalukaDarom060220_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_south_zone/he/TaarifeiHalukaDarom060220_access.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/flng_300320/he/flng_public.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/flng_300320/he/flng_public.pdf
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 טבעי פורסמה לשימוע טיוטת דוח מסכם בעניין יצוא מוצרי המשך מגז  .6

 ייצוא מוצרי המשך בענייןטיוטת דוח  פרסם משרד האנרגיה להתייחסות הציבור 16.3.20ביום 

מכירת גז טבעי לתעשיית מוצרי שימוע, בעל פי האמור "(. השימועישראל )"ממבוססי גז טבעי 

  .ובלבד שתיקבע מגבלה שנתית על כמות זו ,כייצוא תיחשבמגז טבעי המשך 

 .16.4.20עד ליום  יתקבלוהתייחסויות לטיוטת השימוע 

  [הדוח לטיוטת]

 הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים .7

לאופן חישוב להערות הציבור הנחיות  מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיהפרסם  9.2.20ביום 

, הקובע כי 1952-לחוק הנפט, התשי"ב 32לפי סעיף  ,על פי הבאר לזכויות נפט בים שווי התמלוג

. ההנחיות מפרטות את אופן ות הנפט שהופקה מהבארממכ 12.5%-שווי התמלוג יהיה שווה ל

לפיה הממונה על הנפט יכיר בעלויות בעל  Net Backעל בסיס שיטת  החישוב של התמלוג המשולם

  החזקה באופן פרטני בהתאם להליך המפורט בשימוע.

 .15.3.20עד ליום  ות לטיוטת השימוע התקבלוויהתייחס

 [להנחיות]

III פרסומים 

 בעי פרסום חלופות מחיר הגז הט .8

את חלופות מחיר הגז הטבעי אשר יציעו בעלי  "(הרשות)" רשות הגז הטבעיפרסמה  2.4.20ביום 

מתווה הגז. החלופות התאם ל, בהזכויות בחזקות לצרכנים הפוטנציאליים עמם ינהלו משא ומתן

ממוצע  ,בסיסהעדכון של מחיר שפורסמו מתייחסות לרבעון השני של השנה הנוכחית, וכוללות 

 קונבנציונליים וקוגנרציה כדלקמן: פשוט של מחירים עבור יצרני חשמל 

 $(-)ב BTUמחיר למיליון  חלופה

 5.48 מחיר בסיס

 4.7 יצרן קונבנציונאלי -ממוצע פשוט של מחירים 

 4.7 יצרן קוגנרציה -ממוצע פשוט של מחירים 

  [למתווה הגז] ;[ רסוםלפ]

 72הליך תחרותי לחלוקת רישיון לחיפוש גז טבעי ונפט בבלוק  .9

המלצות מועצת הנפט הכוללות, בין האנרגיה  מינהל אוצרות הטבע במשרדפרסם  1.4.20ביום 

בבלוק  גז טבעי ונפט רישיון חיפושחלוקת מועצת הנפט לצאת להליך תחרותי ל צתהמלהיתר, את 

 . (D)לשעבר רישיון אלון  72

 .2020עתיד להסתיים בחודש יולי  לחלוקת הרישיון כאמור התחרותי ההליך

 [ להמלצות מועצת הנפט[ ]להודעה]

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/ng_export/he/shimua_160320.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/os_090220/he/shimua_090220.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/os_090220/he/shimua_090220.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/decision476/he/NGPrice22020_access.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec476
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec476
https://www.gov.il/he/departments/news/block_72?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28135%29
https://www.gov.il/he/departments/news/block_72?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28135%29
https://www.gov.il/BlobFolder/news/block_72/he/PetroleumCouncil010420.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/block_72/he/PetroleumCouncil010420.pdf
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 הזמנה למסירת מידע בנוגע למאגר/טכנולוגיות אחסון גז טבעי .10

מאגרי  בקשר עםמידע  בקשה לקבלת"( הרשות)"רשות הגז הטבעי פרסמה  19.3.20ביום 

מידע אודות תכנון, הקמה,  אשר להםבמטרה לקבל מידע מגופים  ,אחסון גז טבעי וטכנולוגיות

 .תפעול ותחזוקה של מאגר אחסון בישראל

 .31.5.20עד ליום יתקבלו  לבקשה לקבלת המידעת יוהתייחסו

  [להזמנה] 

 קווים מנחים לתכנון מערכות גז טבעי במבנים עד להסדרת תקן ישראלי .11

לתכנון מערכות גז טבעי במבנים, מנחים  "( קוויםהרשות)"רשות הגז הטבעי פרסמה  16.3.20ביום 

וזאת עד להסדרת תקן ישראלי בנדון. תכנון מערכות גז טבעי במבנים יבוצע על ידי בעלי רישיונות 

 – Gas in multi - occupancy buildings דרישות המופיעות בתקןהעל התבסס  החלוקה וזאת

IGEM/G/5 , וזאת עד מערכות לחלוקת גז טבעי,  - 3חלק  5664כפי שמוזכר בתקן ישראלי ת"י

 . בנושא להסדרת תקן ישראלי

 [לקווים המנחים]

  לצרכנים מקומיים גז טבעיוויתן ותמר להציע פורסם נוסח ההתחייבויות של בעלי חזקות ל .12

בעלי נוסח ההתחייבות של בעלי חזקות לוויתן ותמר )" פרסם משרד האנרגיה את 12.1.20ביום 

"מתווה  476להציע למכור גז טבעי לצרכנים מקומיים וזאת בהתאם להחלטת ממשלה  "(החזקות

להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 

"(, ובהמשך להתקשרות בעלי מתווה הגז"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" )"-"לוויתן", "כריש" ו

. על פי הקבוע Dolphinus Holdings Limitedעם חברת  למצרים גז טבעיהחזקות בהסכם לייצוא 

, בעלי החזקות יציעו לצרכנים מקומיים, עמם יקיימו והאמור בנוסח ההתחייבויות במתווה הגז

, בניכוי , גז טבעי למכירה בהתאם לנוסחת המחיר המפורטת בהסכם הייצוא9.12.22מו"מ עד ליום 

 .MMBTU-ל 0.25$

 [למתווה הגז] ;[להתחייבות בעלי חזקות לוויתן[; ]להתחייבות בעלי חזקות תמר]

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rfi_34_2020/he/rfi_34_2020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/rfi_34_2020/he/rfi_34_2020.pdf
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ng_buildings?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28128%29
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ng_buildings?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28128%29
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_12012020/he/tamar_151219.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_12012020/he/tamar_151219.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_12012020/he/leviathan_151219.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_12012020/he/leviathan_151219.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec476
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec476

