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אחסון פט גולמי או שארית
אטמוספרית במסוף ה פט
בקריית חיים
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יפוק מוצרי פט לקווים יעודיים

" יפוק מוצרי פט לקווים יעודיים"  -יפוק
מוצרי פט לצרכ ים סופיים המחוברים בצ רת
למסוף ,לא כולל אחסון תפעולי לפ י ה יפוק
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הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים
יעודיים ,כשהצ רת אי ה
בבעלות הצרכן

לצרכ ים סופיים המחוברים בצ רת למסוף,
כולל החזר הון ,אחזקת קווים והג ה קטודית

ק"מ\ש ה
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הזרמת מוצרי פט

הזרמה ,למעט בקווים שאורכם אי ו עולה על 2
קילומטרים ,מ קודת המוצא אל היעד הסופי
שהורה עליו הצרכן ,כולל כל השאיבה והשימוש
בצ רת ה דרשים לביצוע ההזרמה )לא כולל
יפוק והולכה בקווים יעודיים(; המחיר מורכב
מרכיב קבוע לקילו ליטר )להלן הרכיב הקבוע(,
אשר ישולם פעם אחת עבור כל קילו ליטר,
ורכיב משת ה המשולם לפי אורך ההזרמה
בקילומטרים .הרכיב הקבוע ישולם לחברת
תשתיות פט וא רגיה ,למעט מקרים שבהם כל
תהליך ההזרמה )שאיבה ושימוש בצ רת(,
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הזרמה בקו חיפה אשדוד ובקו
אלרואי-אשדוד
הזרמה בכל שאר הקווים

.10

הזרמת מוצרי דלק בקו אשל
שיזפון

.11

שאיבת מוצרי פט ,למעט שאיבה
מבית הזיקוק באשדוד
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שאיבת מזוט
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שימוש בצ רת

.14
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הזרמת פט גולמי או שארית
אטמוספרית בין מסוף ה פט
בקריית חיים לבין בית הזיקוק
בחיפה
פריקה או טעי ה של מוצרי פט
פריקה או טעי ה של מזוט
פריקה של פט גולמי או שארית
אטמוספרית במסוף ה פט בקרית
חיים
הזרמה ומילוי כלי שיט במוצרי
פט או במזוט

דלף

בז"ן( ,ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן;
הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות וספת של
שאיבת מוצרי פט; הזרמה ביציאה מבית
זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי
פט מבית הזיקוק
רכיב קבוע
רכיב משת ה
רכיב קבוע
רכיב משת ה
הסכום המחושב יעוגל כלפי מעלה לגבי כל
סכום שמעל למחצית האגורה ,וכל סכום שעד
למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה .הסכום
מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום
ביצוע התשלום .פרט זה לא יעודכן כאמור
בסעיף  7לצו ,על אף האמור באותו סעיף
הזרמת מוצרי פט ,כולל שימוש בצ רת
שאורכה אי ו עולה על ש י קילומטרים וכן
שירות ה יתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי
פט על ידי חברת תשתית אחרת.
לא כולל אחסון תפעולי לפ י השאיבה
שירות ה יתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי
פט על ידי חברת תשתית אחרת
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אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל
הזרמה ,ללא קשר לכמות מכלי האחסון
ששימשו בפועל במהלך ההזרמה.
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