
2019היערכות להכנת תקציב 
אנרגיה ותשתיות



נושאים לדיון

דלקים•

חשמל•

מים וביוב•

כיבוי אש•



דלקים
:  למחיר חבית נפט  world-bank-תחזית ה

.לפי תרחיש בו אין שינוי משמעותי בתנאים הגיאופוליטיים והכלכליים העולמיים•
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:תשלומים בגין רכישת גז טבעי

mmbtu/$(כולל עמלת שיווק)מחיר הגז הטבעי . 1 6.26  

mmbtu-ל₪ 0.9–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 מאודקטןבינוניגדולגדול מאוד

25M – 12Mק"מק"מ 1M – 12Mק"מ 100K – 1Mק"מ 10K – 100K  10עדKק"מ

ק"למ₪ 0.5357ק"למ₪ 0.4286ק"למ₪ 0.0694ק"למ₪ 0.0694ק"למ₪ 0.0492נגב

ק"למ₪ 0.2209ק"למ₪ 0.1469ק"למ₪ 0.0550ק"למ₪ 0.1099ק"למ₪ 0.0462דרום

ק"למ₪ 0.1747ק"למ₪ 0.1682ק"למ₪ 0.1481ק"למ₪ 0.1466ק"למ0.0486₪המרכז

ק"למ₪ 0.2059ק"למ₪ 0.2059ק"למ₪ 0.1997ק"למ₪ 0.1996ק"למ₪ 0.0515חיפה והגליל

ק"למ₪ 0.1997ק"למ0.1997₪ק"למ₪ 0.0779ק"למ₪ 0.0779ק"למ₪ 0.0499חדרה והעמקים

ק"למ0.5104₪ק"למ0.3573₪ק"למ₪ 0.2654ק"למ₪ 0.1735ק"למ₪ 0.0510ירושלים



:תשלומים בגין הסבת המפעל לגז טבעי

דמי חיבור ראשוניים

גז טבעי

חלוקהאזור
קטן מאודקטןבינוניגדולגדול מאוד

ק"מק"מ12Mמעל  1M – 12Mק"מ 100K – 1Mק"מ 10K – 100K  10עדKק"מ

₪  ₪1,607  ₪632,1282,679  ₪685,698  1,476,716נגב

₪  ₪1,585  ₪2,642  ₪232,535  ₪391,082 1,385,248דרום

₪ ₪2,4241,419  ₪53,062  ₪84,899  1,459,282המרכז

₪  ₪1,455  ₪2,573  ₪308,794  ₪617,589  1,543,971חיפה והגליל

₪  ₪299,574₪2,496₪1,498  ₪599,147  1,497,868חדרה והעמקים

1,531,095₪663,474₪336,841₪10,207₪6,124₪ירושלים

:תשלומים נוספים לצרכנים מרוחקים•

מטר לצרכן 3,000. מטר לצרכנים גדולים6,000צרכן שהמרחק מרשת החלוקה עולה על –צרכן מרוחק •

.  מטר לצרכנים קטנים300, בינוני

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

מועד  . שיבטלו את תוספת התשלום לצרכנים המרוחקים₪ מיליון 65משרד האנרגיה פרסם מענקים בסך •

14:00שעה 23.10.2018: אחרון לבקשת המענקים



עליית תעריפי המים לתעשייה

קוב/₪

.  לקוב₪ 10.635-מחיר כולל ביוב ▪

.  לקוב₪ 2.5ישנו תשלום יתר של ▪

.תשלום היתר לתעשייה מוערך בעשרות מיליוני שקלים בשנה▪



השוואת תעריפי המים לשנים

(קוב/₪)2011-2018

2%עלייה של –2019הצפוי לשינוי בתעריף המים לשנת  ▪

(בגלל עלות ההתפלה)
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הוזלת תשלומי המים והביוב
:תשלומי המים

.אגורות לקוב60של , השנתי15,001-באופן אוטומטי ניתנת הנחה החל מהקוב ה•

אגורות לקוב     25של , השנתי250,001-באופן אוטומטי ניתנת הנחה החל מהקוב ה•

(.אגורות לקוב85סך הכול הנחה של , בנוסף להנחה הראשונה)

!  מומלץ לוודא בחשבונית שמקבלים את ההנחות•

:תשלומי הביוב

.  אגורות לקוב30יש הנחה של , השנתי15,001-החל מהקוב ה•

:ביוב לפי הזרמה בפועל

.מצריכת המים לביוב יכולים להפחית את תשלום הביוב70%-מפעלים המזרימים פחות מ•

ניתן לעבור לתשלומי ביוב לפי הזרמה בפועל על ידי בדיקה של מכון התקנים אחת   •

.לשלוש שנים או התקנת מדי ביוב



:פורסמו הקלות משמעותיות בתחום כיבוי אש22.8.2017-ב



במידה ודרישות אלו  

נמצאות בדוח צרו קשר עם 

התאחדות התעשיינים  

ישנם –לקבלת עזרה 

מפעלים אשר חסכו עשרות  

ועד מאות אלפי שקלים  

כתוצאה מערנות לדרישות  

!  לא נחוצות

אלעד נצר

0507-194700

elad@industry.org.il

mailto:natanel@industry.org.il

