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(19ספטמבר )מפת רשת ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי 



האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי-352החלטה 

תוספת שנתית  

צפי החלטת ממשלה  

תוספת שנתית

*נתוני משרד האנרגיה
פער שנתי

20181202199

20191202892

2020806515

206פער מצטבר לשלוש שנים

צפויים להתווסף לרשת החלוקה מדי שנה/מספר הצרכנים שהתווספו
החלטת ממשלה אל מול נתוני משרד האנרגיה

(9.19נתוני משרד האנרגיה מתאריך *)



תעריפים מפלים

הפערים בין תעריפי החלוקה באזורים הגיאוגרפיים  

לכל תוספת' אג3-לכעשויים להגיע , השונים

.ש חשמל מיוצר"קוט

אזור חלוקה
תעריף חלוקה  

ק  "צריכה מעל מיליון מ)

(ק לשנה"מיליון מ12ועד 

למק₪ 0.1964חיפה והגליל

למק₪ 0.1746ירושלים

למק₪ 0.1407המרכז

למק₪ 0.1116דרום

למק₪ 0.0791חדרה והעמקים

למק₪ 0.0691נגב



? מדוע המעבר לגז טבעי מתעכב

אין כל וודאות באשר למועד בו יחובר  , לצרכן שמבקש לחתום הסכם חלוקה•
.לרשת החלוקה

וליטול על עצמו  , הצרכן נדרש לביצוע השקעות משמעותיות בגין הסבת מפעלו•
.  כאשר הוא כלל אינו יודע מתי יחובר לרשת החלוקה, התחייבות לרכישת גז

עיכובים סטטוטוריים כתוצאה מבירוקרטיה וסטאטוטוריקה לפריסת רשת  •
.   החלוקה

רשות הגז הטבעי מאפשרת לחברות החלוקה לחרוג מלוח הזמנים לבניית קווי  •
.החלוקה

.   חברות החלוקה עשויות לעכב קידום קווים לא כלכליים•

6כנס חברות עירוניות



16MWעד –הסדרה למתקני יצור עצמי 

o פורסמה רשימת הזוכים בהליך התחרותי למתקני גז טבעי ברשת
(.  מתקני קוגנרציה לייצור חשמל וחום)החלוקה 

o 471הצעות בהספק כולל של 166רשות החשמל החליטה לקבלMW

o 470מתוךMW–270הוקצו לתעשייה

o125MW הוקצו למשרד הבטחון וחברות ממשלתיות

o 70כMW הוקצו לאזורים בהם לא מתוכננת רשת חלוקת גז טבעי



מניעת כשלי חיבור המפעלים: גז טבעי לתחבורה

(₪מיליון 100)מענקים לתחנות תדלוק *
מתווה בלו וביטול הסדר ההישבון על הסולר* 
פחת מואץ ופטור מאגרת רישוי לחמש שנים  * 

פריסת התשתית* 
תחנות תדלוק  * 
אין יבוא מסודר של משאיות  * 

בוצע

נדרש



ד לתחבורה"פריסת גט

תחנות דחיסה2

מתדלקות ניידות4

תחנה לקראת פתיחה1

תחנות חתומות על חוזה ונמצאות בהליך משמעותי29



מענקי הסבה

,התעשייניםהתאחדותשערכהבסקר

השפעהישנהההסבהלמענקכינמצא

עבורטבעילגזלעבורהרצוןעלחיובית

.בסקרמהמשתתפים89.5%

הכלכלה,האוצרממשרדמצפיםאנו

אתלהרחיבבמטרהלפעול,והאנרגיה

אשרמהלך,2020לשנתההסבהמענקי

פריסתאתמשמעותיבאופןלעודדצפוי

.הטבעיהגזרשת




