
   2018היערכות להכנת תקציב 

 אנרגיה ותשתיות

 2017ספטמבר 



 נושאים לדיון

 דלקים•

 חשמל•

 מים וביוב•

 כיבוי אש•

 



  דלקים

 : למחיר חבית נפט world-bank   -תחזית ה
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 .לפי תרחיש בו אין שינוי משמעותי בתנאים הגיאופוליטיים והכלכליים העולמיים•

 שנה 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

$80  $71  $69.3  $67.6  $66  $64.5  $62.9  $61.5  $60  $55  
מחיר  

 חבית נפט

 ₪1,939   ₪1,743   ₪1,721   ₪1,678   ₪1,634   ₪1,613   ₪1,569   ₪1,547   ₪1,504   ₪1,395  
מחיר טון  

 מזוט

 ₪2,312   ₪2,052   ₪2,003   ₪1,954   ₪1,908   ₪1,864   ₪1,818   ₪1,778   ₪1,734   ₪1,590  
מחיר טון  

 סולר



 

 



 



 2015-2017תעריפי החשמל  

 

 

 

 

 

 

 מתח נמוך

2015 2016 2017 

שיעור השינוי  

ביחס לשנה  

 אחרונה

 חורף

 5.0% 37.38 35.6 35.6 שפל

 5.4% 58.63 55.6 55.6 גבע

 5.0% 95.81 91.29 91.29 פסגה

 מעבר

 5.5% 33.74 31.98 31.98 שפל

 3.7% 40.52 39.06 39.06 גבע

 2.8% 48.38 47.08 47.08 פסגה

 קיץ

 4.8% 35.05 33.44 33.44 שפל

 3.9% 49.87 48.01 48.01 גבע

 1.1% 106.73 105.59 105.59 פסגה

4.1% 

2015 2016 2017 

שיעור השינוי  

ביחס לשנה  

 אחרונה

 חורף

 6.1% 29.67 27.96 27.96 שפל

 6.3% 49.86 46.92 46.92 גבע

 5.5% 83.73 79.36 79.36 פסגה

 מעבר

 6.8% 26.37 24.68 24.68 שפל

 4.5% 32.4 30.99 30.99 גבע

 3.2% 39.74 38.49 38.49 פסגה

 קיץ

 6.0% 27.16 25.62 25.62 שפל

 4.6% 40.4 38.61 38.61 גבע

 1.2% 92.62 91.49 91.49 פסגה

4.9% 

2015 2016 2017 

שיעור השינוי  

ביחס לשנה  

 אחרונה

 חורף

 6.7% 26.87 25.18 25.18 שפל

 6.6% 46.52 43.62 43.62 גבע

 5.8% 78.23 73.93 73.93 פסגה

 מעבר

 7.6% 23.77 22.1 22.1 שפל

 5.0% 29.28 27.89 27.89 גבע

 3.5% 36.29 35.06 35.06 פסגה

 קיץ

 6.7% 24.14 22.63 22.63 שפל

 5.1% 36.23 34.47 34.47 גבע

 1.3% 85.29 84.18 84.18 פסגה

5.4% 

 מתח גבוה

 מתח עליון

צפוי שינוי במבנה תעריף הרשת  2018בשנת 

אשר צפוי להשפיע על כל צרכן חשמל בצורה  

יהיה קבוע  מתעריף הרשת  30%כאשר , שונה

מתעריף   70%, לפי גודל החיבור של הצרכן

 .  הרשת יהיה לפי הצריכה



תשלומים בגין רכישת גז טבעי : 

   mmbtu 5.27/$ (כולל עמלת שיווק)מחיר הגז הטבעי . 1 
 

 mmbtu-ל₪   0.9342 –תעריף ההולכה. 2 
 

 בהתאם לאזור החלוקה וגודל הצרכן –תעריף החלוקה. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 MMBTU -ל₪  0.37/ לטון ₪ 17.16 –( מפוקח)בלו על הגז הטבעי . 4      

 

 

 גז טבעי

 אזור חלוקה
 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד

25M – 12M 1 ק"מ ק"מM – 12M   100 ק"מK – 1M  ק"מ 10K – 100K   10עדK ק"מ 

 ק"למ₪  0.5314 ק"למ₪  0.4251 ק"למ₪  0.0688 ק"למ₪  0.0688 ק"למ₪ 0.0488 נגב

 ק"למ₪ 0.2225 ק"למ₪ 0.1480 ק"למ₪  0.0554 ק"למ₪  0.1107 ק"למ₪  0.0465 דרום

 ק"למ₪  0.1649 ק"למ₪  0.1587 ק"למ₪  0.1397 ק"למ₪  0.1383 ק"למ 0.0459₪ המרכז

 ק"למ₪  0.1962 ק"למ₪  0.1962 ק"למ₪  0.1903 ק"למ₪  0.1902 ק"למ₪ 0.0490 חיפה והגליל

 ק"למ₪  0.1988 ק"למ ₪ 0.1988 ק"למ₪  0.0775 ק"למ₪  0.0775 ק"למ₪ 0.0497 חדרה והעמקים

 ק"למ ₪ 0.4963 ק"למ ₪ 0.3474 ק"למ₪  0.2581 ק"למ₪  0.1687 ק"למ₪ 0.0496 ירושלים



תשלומים בגין הסבת המפעל לגז טבעי : 

 דמי חיבור ראשוניים 

 

 

 גז טבעי

 חלוקה אזור
 קטן מאוד קטן בינוני גדול גדול מאוד

ק"מ  100K – 1M ק"מ   1M – 12M ק"מ ק"מ 12Mמעל  10K – 100K   10עדK ק"מ 

 ₪ 1,594 ₪ 2,657 ₪ 627,032 ₪ 680,170 ₪ 1,464,812 נגב

 ₪ 1,372 ₪ 2,287 ₪ 234,243 ₪ 393,954 ₪  1,395,423 דרום

 ₪  1,419 ₪  2,365 ₪ 50,062 ₪ 80,099 ₪ 1,376,780 המרכז

 ₪ 1,471 ₪ 2,452 ₪ 294,226 ₪ 588,451 ₪ 1,471,128 חיפה והגליל

 ₪ 1,491 2,485₪ 298,160₪ ₪ 596,321 ₪ 1,490,802 חדרה והעמקים

 5,955₪ 9,925₪ 327,538₪ 645,151₪ 1,488,811₪ ירושלים



 :תשלומים נוספים לצרכנים מרוחקים•
 

מטר לצרכן   3,000. מטר לצרכנים גדולים 6,000צרכן שהמרחק מרשת החלוקה עולה על  –צרכן מרוחק •

 .  מטר לצרכנים קטנים 300, בינוני
 

 .  למטר כתלות בגודל הצריכה ובמיקום₪  200-700צרכן מרוחק נדרש לתוספת תשלום חד פעמית של •

 

מועד  . שיבטלו את תוספת התשלום לצרכנים המרוחקים₪ מיליון  40משרד האנרגיה פרסם מענקים בסך •

 19.11.17: אחרון לבקשת המענקים

 

 :  תנאים•
היקף הצריכה השנתית של הצרכן המרוחק או ההיקף המצטבר של כלל הצרכנים בקבוצת צרכנים  •

שעתידים להתחבר למקטע החלוקה בגינו מבוקש המענק לפי מכרז זה הוא לכל הפחות  , מרוחקים

 .מ קו אווירי שיאושר עבור אותה בקשה"לכל ק, ק"מ 150,000

 

 .על הסכם חלוקה עם צרכן כלשהו 6.5.2107בעל הרישיון לא חתם לפני יום •

 

 .במסגרת הסכם כלשהו עם המשרד, כולו או חלקו, לא ניתן מענק בגין מקטע הכלול בבקשה•

 



 מענקים להסבה לגז טבעי
 

 

 .₪ 1,125,000סכום כולל של  –ק בשנה "מ 1,000,000-ק ל"מ 100,000צרכן הצורך בין •

 

 .   ₪ 650,000סכום כולל של  –ק בשנה "מ 1,000,000צרכן הצורך מעל •

 

$,  60או עד שמחירה הממוצע של חבית נפט מסוג ברנט יעמוד על , 1.8.2018עד לתאריך •

 . המוקדם מבין השניים, חודשים רצופים 3למשך 

 

 .  הוראת השעה חלה רק על מפעלים שעדיין לא חתמו על הסכם חלוקה•

 

 



 

 

 התייעלות אנרגטית 
 

 :  לגבי יישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית קובעת כי 10.04.2016 -החלטת הממשלה ב•

 

הצעת הצוות תועבר . להלוואות לשם התייעלות, ח לתקופה של עשר שנים"מיליון ש 500תכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של •
 31.12.2016עד ליום 

 

 300יעמיד משרד האוצר תקציב בסך לצורך הפעלת תכנית המענקים  –תכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית •
 .2016הפעלת התוכנית על פי החלטת הממשלה החל מספטמבר . ₪מיליוני 

 
 .מיועד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת או להסבת דלקים אינוהפרויקט •

  

 .₪מיליון  400 -היקף מחזור המכירות השנתי של מבקש הסיוע קטן מ•
 

 .  לטון גזי חממה מופחת₪  100 -יעילות הפרויקט לא תעלה מ•

 

 .  לטון גזי חממה מופחת₪  200בפרויקט המתקינים טכנולוגיות ישראליות חדשות יעמוד הסף על •

 

 ₪ 800,000: יזם עצמאי שמשקיע באתר בבעלותו•

 

 .בפרויקט בודד 400,000פרויקטים ולפחות  4עד ₪  2,000,000: אסקוחברת •

 

תוספת מענק בגין עד שלש התקנות מסחריות   –₪ מיליוני  3-מסך ההשקעה ולא יותר מ 20% –היקף המענק בגין הפרויקט •
 (.ח"מלש 3מההשקעה בפרויקט ועד  20%)ראשונות של טכנולוגיה ישראלית חדשה במסגרת הפרויקט 

 



 עליית תעריפי המים לתעשייה

 (קוב/₪) 2007-2017

 (. מ"ללא מע)לקוב ₪  10.536 -מחיר כולל ביוב 

 לקוב₪  2.15ישנו תשלום יתר של  . 

לשנה₪ מיליון  190 -תשלום היתר של התעשייה מוערך ב . 



 השוואת תעריפי המים לשנים

 (קוב/₪) 2011-2017 

 2018לא צפוי שינוי בתעריף המים לשנת 
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 חקלאות ביתי נמוך תעשייה



 הוזלת תשלומי המים והביוב
 :תשלומי המים

 

 .אגורות לקוב 60של , השנתי 15,001 -באופן אוטומטי ניתנת הנחה החל מהקוב ה •

 

 אגורות לקוב      25של , השנתי 250,001 -באופן אוטומטי ניתנת הנחה החל מהקוב ה •

 (.אגורות לקוב 85סך הכול הנחה של , בנוסף להנחה הראשונה)  

 

 !  מומלץ לוודא בחשבונית שמקבלים את ההנחות •

 

 :תשלומי הביוב

 

 . אגורות לקוב 30יש הנחה של , השנתי 15,001 -החל מהקוב ה •

 

 :ביוב לפי הזרמה בפועל

 

 .מצריכת המים לביוב יכולים להפחית את תשלום הביוב 70%-מפעלים המזרימים פחות מ •
 
 ניתן לעבור לתשלומי ביוב לפי הזרמה בפועל על ידי בדיקה של מכון התקנים אחת     •

 .לשלוש שנים או התקנת מדי ביוב   

 

 

 
 



 :לאחרונה פורסמו הקלות משמעותיות בתחום כיבוי אש
 



 נתנאל היימן

050-7639988 

 natanel@industry.org.il 

mailto:natanel@industry.org.il

