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 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  )תעריפי תשתית במשק הדלק(

 
 2021 - "אפ)עדכון מחירים לשירותי תשתית(, התש

 
 

לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )תעריפי תשתית  7בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :לאמור הצו(,  אני מודיע - )להלן 20141 - התשע"דבמשק הדלק(, 

 

 עדכון תעריפי

 תשתית

תוספת לצו חלק התעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך  .1

 :להלןדא כוה ,(2021 במאי 2) התשפ"א באייר כ'יום שעודכן מ

 טור א' 

 שירות תשתית

 טור ב'

 הערות

 טור ג'

יחידת 
 חיוב

 טור ד'

תעריף 

בשקלים 

 חדשים

  7.14  חודש\ק"ל  תפעולי אחסון  .1

ק"ל נפח   החכרה .2
 דשמכל/חו

 6.63  

  7.43  ק"ל  שימוש במכלי חוף .3
  29.16  חודש\ט"מ  אחסון מזוט .4

5. 

 
או שארית אחסון נפט גולמי 

במסוף הנפט אטמוספרית 
 בקריית חיים

 חודש\ט"מ 

 10.09  

 ניפוק מוצרי נפט לקווים יעודיים .6
ניפוק  -" ניפוק מוצרי נפט לקווים יעודיים"

המחוברים בצנרת  לצרכנים סופייםמוצרי נפט 
 למסוף, לא כולל אחסון תפעולי לפני הניפוק

 ק"ל
 7.30  

8. 
 

הולכת מוצרי דלק ומזוט בקווים 
יעודיים, כשהצנרת איננה 

 בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, 
 כולל החזר הון, אחזקת קווים והגנה קטודית

 שנה\ק"מ
 41,638.49  

9. 
 

יים אחזקת קווים ייעוד
 כשהצנרת בבעלות הצרכן

לצרכנים סופיים המחוברים בצנרת למסוף, 
 אחזקת קווים והגנה קטודית

 שנה\ק"מ
 3,907.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 

 הזרמת מוצרי נפט

 2הזרמה, למעט בקווים שאורכם אינו עולה על 
קילומטרים, מנקודת המוצא אל היעד הסופי 

כל השאיבה והשימוש  שהורה עליו הצרכן, כולל
בצנרת הנדרשים לביצוע ההזרמה )לא כולל 

המחיר מורכב  ניפוק והולכה בקווים יעודיים(;
מרכיב קבוע לקילו ליטר )להלן הרכיב הקבוע(, 

אשר ישולם פעם אחת עבור כל קילו ליטר, 
ורכיב משתנה המשולם לפי אורך ההזרמה 

לחברת  בקילומטרים. הרכיב הקבוע ישולם
פט ואנרגיה, למעט מקרים שבהם כל תשתיות נ

תהליך ההזרמה )שאיבה ושימוש בצנרת(, 
מבוצע על ידי בתי זיקוק לנפט בע"מ, )להלן  

 בז"ן(, ובהם ישולם התשלום הקבוע לבז"ן;
הזרמה מבז"ן לאלרואי תכלול עלות נוספת של 
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 א.
 
 

 ב.

שאיבת מוצרי נפט; הזרמה ביציאה מבית 
זיקוק אשדוד לא כוללת עלות שאיבת מוצרי 

 נפט מבית הזיקוק
 

הזרמה בקו חיפה אשדוד ובקו 
 אשדוד-אלרואי

  3.35  ק"ל רכיב קבוע

  0.086  ק"מ\ק"ל רכיב משתנה

 
 ויםוהזרמה בכל שאר הק

  3.35  ק"ל וערכיב קב
  0.114  ק"מ\ק"ל רכיב משתנה

11. 
הזרמת מוצרי דלק בקו אשל 

 שיזפון

כל לגבי סכום  המחושב יעוגל כלפי מעלה ה
סכום שמעל  למחצית האגורה, וכל סכום שעד 

הסכום  למחצית האגורה יעוגל כלפי מטה.
מחושב על פי הערך היציג של דולר ארה"ב ביום 

לא יעודכן כאמור ביצוע התשלום. פרט זה 
 באותו סעיףלצו, על אף האמור  7בסעיף 

 ט"מ

התעריף 
שמשלמת תש"ן 
לבעל הקו עבור 

 הזרמה בקו

12. 
, למעט שאיבה שאיבת מוצרי נפט

 מבית הזיקוק באשדוד

הזרמת מוצרי נפט, כולל שימוש בצנרת 
שאורכה אינו עולה על שני קילומטרים וכן 

וצרי שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מ
 נפט על ידי חברת תשתית אחרת.

 ק"ל

 3.77  

  3.95  ט"מ לא כולל אחסון תפעולי לפני השאיבה שאיבת מזוט .13

 שימוש בצנרת .14
שירות הניתן לחברת תשתית המזרימה מוצרי 

 ק"מxק"ל נפט על ידי חברת תשתית אחרת
 1.15  

15. 

או שארית  הזרמת נפט גולמי
בין מסוף הנפט  אטמוספרית

קריית חיים לבין בית הזיקוק ב
 בחיפה

 ט"מ 

 2.52  

  7.35  ט"מ לא כולל אחסון פריקה או טעינה של מוצרי נפט .16
  4.93  ט"מ לא כולל אחסון פריקה או טעינה של מזוט .17

18. 

או שארית פריקה של נפט גולמי 
במסוף הנפט בקרית אטמוספרית 

 חיים
 ט"מ לא כולל אחסון

 4.35  

19. 
ומילוי כלי שיט במוצרי  הזרמה

 נפט או במזוט
 5.11 ט"מ כולל אחסון תפעולי לפני מילוי כלי השיט

 דלף .20

אחוז ממחיר המוצר המשולם פעם אחת בכל 
הזרמה, ללא קשר לכמות מכלי האחסון 

 ששימשו בפועל במהלך ההזרמה.  

 בנזין .1

 סולר .2

 דס"ל .3

% ממחיר 
 המוצר

0.17% 
0.1% 
0.1% 

 

 

________________________ 

 חן בר יוסף

 מנהל מינהל הדלק
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