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מינהל הדלק והגז

לית משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה  "למנכמצגת 

והמים  

הדלק והגזמינהל 



מבנה המצגת

.מ"הגפשוקרקע•

בשוקהתחרותבעיית•

(השוקכשלי)תחרותלהיעדרהסיבות–

.תחרותלהיעדראינדיקציות–

הכלים•

.מחיריםפיקוח–

מידעפרסוםתקנות,ההסדריםלחוקתיקוןחוקתזכיר)תחרותלקידוםחקיקה–

.(קבלנים,דומיםותנאים

.משלימהחקיקהותיקוןפיקדונותתעריפיעדכון–
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מ"הגפשוק -רקע
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4מינהל הדלק והגז

אשדוד

גז מבתי זיקוק

חיפה רכישות גז מייבוא

מתקן אחסון  

בקריית אתא
א"בקצאאחסון 

הזרמה

הובלה במיכליות

במיכליםגז גז בצובר

מילוי מיכלית קבלן במתקן המילוי

הובלה במיכלית לציבור

מילוי צובר ללקוח בהספקה  

פ כמות "וחיוב הלקוח ע

.שסופקה

:צריכה מהצובר

-ללקוח מונה

.י קריאת מונה"חיוב עפ

מילוי מיכלים ממתקן המילוי

(חיפה וצפוןלמעט )למחסן לוגיסטי הובלה 

אחסון ביניים

י משאיות חלוקה"פעילות מחלק ע

התקנה בעמדת אספקה וחיוב  

פ כמות שסופקה  "הצרכן ע

במיכלים

התקנה בעמדת אספקה וחיוב  

.פ מונה"צרכן ע

חיפה

גז בצובר

חיפה

גז בצובר

מ"הגפמבנה משק 

מתקני מילוי של 

החברות

מינהל הדלק והגז



5מינהל הדלק והגז

/מקורות

הקצבות
מילויהולכהאחסון

שיווק

+  התקנה)
(שירות

שרשרת האספקה
מינהל הדלק והגז
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כ  "טמונים בדמיכלים)צוברים 
(טון ויותר2-גלון1000של 

מספר בלוני גז של )מרכזיות 
כאשר  ( ג המאוגדים יחד"ק48

יש מונה בכניסה לכל לקוח 
המחובר למרכזיה

(בלוני גז)מיטלטלים מיכלים

תעשייתי
עסקי

ביתי

מינהל הדלק והגז



מ"הגפשוק 
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:תיאור השוק
2011ספקים רשומים בשנת 27

חברות4מתחלק בין ( פ"ללא רש)מהשוק 91%
אמישראגז

(שתי חברות)סופרגז

פזגז

(החדשהדורגז+ דור אלון)דור 



הגפמבשוק תחרות
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1-כשלים מבניים וסיבות להיעדר תחרות
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:הקושי במעבר ספק•
-צרכנים במרכזיות–

.  לצורך מעבר ספקבעלי הדירות מחייב גיוס רוב של •

מחייב מכירה  –בעלות של החברות על הציוד •

-במיכליםצרכנים –

,  אינם תלויים בשכנים אך עדיין תהליך ארוך המחייב התעסקות ואי נוחות•

.ב"וכיוצתיאום מועדים 

כל הצרכנים  –

.וכאב ראשטופסולוגיה, תיאום טכנאי, בירוקרטיה הכרוכה בהחזר פיקדון•

(אדישות הצרכן)פער גדול בין החיסכון הצפוי לבין המאמץ והחשש •



2-תחרותכשלים מבניים וסיבות להיעדר 
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קושי בהשוואת מחירים והיעדר מידע•
מחירי  , ק"לממחיר , מחיר קבוע)רוב הצרכנים אינם יודעים כמה הם משלמים כל גז –

(ב"וכיוצדמי התחברות , עלות פיקדון, שירותים

. שקופים וברוריםמחירי המתחרים אינם –

.של חברות גדולות אחרותלקבל הצעות מחיר לא ניתן –

החברות הגדולותשליטה של •
מאפשר להישאר זמן ארוך  -סיכולים ממוקדים לחברות קטנות ומחוללות תחרות–

.יוסבר בהמשך-חלוקת גזרות בין החברות–

אדישות צרכנים •
עלות חודשית יחסית נמוכה עבור רוב האוכלוסייה  –



1-אינדיקציות להיעדר תחרות
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פיזור מחירים גבוה בעוד שעלות המוצר היא הומוגנית )אפליית מחירים גבוהה  •

(למדי 

...:להלן נתונים שנמסרו על ידי •



2-תחרותאינדיקציות להיעדר 
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:  היעדר מעבר לקוחות בין החברות•

שיעור החלפת הלקוחות בין החברות -לו היה מדובר בשוק רגיל •

60-70%הגדולות לבין עצמן היה צריך להיות כ 

!!!7%מנתוני החברות  נמצא כי הוא סביב  ה •

0%
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60%

80%
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120%

2010

2011

2012

בגרף ניתן לראות את  

שיעור החלפת לקוחות  

עם חברות גדולות מתוך  

סך החלפת הלקוחות של  

.אותה חברה

ניתן לזהות בבירור כי  

החברות הקטנות  

מחליפות לקוחות כמעט  

.  רק עם החברות הגדולות

בעוד שהחברות הגדולות  

לא מחליפות בינן לבין  

.עצמן



3-תחרותאינדיקציות להיעדר 
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ריכוזיות גבוהה ויציבה  •

שנים האחרונות  5במהלך ה ( -)+חלקן של החברות הגדולות נשאר יציב •

90.5%עד 92%-ירידה קלה מ•
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4-תחרותאינדיקציות להיעדר 
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רווחיות גבוהה •

נמצא  , החברות הגדולות4עבור , הראשוניתמבחינת הרווחיות 

הביתי עבור כי רמת הרווחיות המגזרית הממוצעת  במקטע 

:  היא2011שנת 

24%עומד על  ( בלונים)מיטלטלים מיכליםבאמצעות 

.תשואה על ההון הפעיל

עומד על  ( צוברים ומרכזיות בלונים)באמצעות מרכזיות 

.על ההון הפעילתשואה 30%



הבעיה

מ"הגפהיעדר תחרות בשוק 
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הכלים  

פיקוח על המחירים 

:קידום חקיקה לעידוד תחרות 

19+ ב +א17תזכיר חוק 1.

תקנות פרסום מידע2.

תקנות תנאים דומים 3.

תקנות קבלנים  4.

עדכון תעריפי  

ועדכון  פקדונות

חקיקה משלימה



כהכנה לבחינת האפשרות של מ"הגפבחינת הרווחיות בשוק 

מ"הגפהטלת הפיקוח  על מחיר 

16

מינהל הדלק והגז



כהכנה לבחינת האפשרות של מ"הגפבחינת הרווחיות בשוק 

מ"הגפהטלת הפיקוח  על מחיר 
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כהכנה לבחינת האפשרות של מ"הגפבחינת הרווחיות בשוק 

מ"הגפהטלת הפיקוח על מחיר 

: בחינת הצורך בפיקוח תהליך •
.העלויותפניה לחברות לבקשת מידע נוסף בנוגע לרווחיות החברות והקצאת –28.8.2012–

.השלמותפניה להשלמות וקבלת + הגשת החומר על ידי החברות -2012סוף -28.8.2012–

שליחת החומר המעובד לחברות לבדיקה כטיוטה ראשונית  -6.5.2013–

.והבהרותקיום ישיבות עם החברות לצורך  הסברים 6.5.2013-1.7.2013–

.החברותהגשת מסמכי תגובה על ידי -1.7.2013–

שליחת טיוטה נוספת לקראת שימוע-5.11.2013–

קבלת תגובות מהחברות  –12.13–
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משמעות הפיקוח  
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באמצעות חקיקה  מ"הגפקידום תחרות בשוק 

משלימה
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הגפמהרפורמה במשק -רקע

:2008בשנת הגפמהרפורמה במשק 

איסור על ספק גז היוצא להתקשר עם צרכן ביתי שמסר הודעה על סיום ההתקשרות  •

נקבע כהוראת  -א לחוק ההסדרים17סעיף )חודשים מיום מתן ההודעה 6במשך 

שעה  

של ספק גז העוסק בפריסה ארצית לספק שירותים  "  סירוב בלתי סביר"על איסור •

סעיף  )באותו אזור בתנאים דומים תנאים שהוא מספק את הגז לצרכן גז ביתי דומה 

-נקבע כהוראת שעה-ב לחוק ההסדרים17

לספק הנכנס המעוניין בכך ( גז נייחיםמיכלי)ספק יוצא למכור את צוברי הגז חיוב •

(.תיקון לחוק המקרקעין)

ביטול הבלעדיות בת השנה של חברת הגז שהתקינה את תשתית הגז בבניין החדש •

(.תיקון לחוק המקרקעין)
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לקידום התחרותבינמשרדיצוות 

:הרפורמה החילה שורה של צעדים בכיוון הנכון אך ככל הנראה לא די בהם•

משרדי בראשות  -בינלהקים צוות -( טרכטנברג)3990החלטת ממשלה .•

המסחר  , התעשייה, ראש מינהל הדלק ובהשתתפות נציגי משרדי האוצר

המשפטים ורשות ההגבלים העסקיים על מנת לגבש הסדרים  , והתעסוקה

.מ"הגפלהגברת התחרות בשיווק 

אך מרביתם , בדיוני הצוות נידונו מספר גדול של צעדים לקידום התחרות •

בעלות  , שינוי הרוב הנדרש להחלפת ספק גז)נתקלו במחלוקות משפטיות 

('הדיירים על הצובר ומכרז אספקה בלבד וכד

עם זאת הוועדה המליצה על מספר תיקונים שיכולים לשפר את  רמת המידע  •

.הקיים לציבור ואת הרמה התחרותית בתחום

22
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מה על השולחן בתחום החקיקה מקדמת 

?התחרות
:כולל. שנים נוספות10הארכת ההסדר ל -תזכיר חוק ההסדרים •

ב17א ו 17הארכת תוקף סעיפים –

יוסבר  ( קבלנים)על מנת שיוכל להסמיך את השר לקבוע תקנות לעניין בחירת ספק חדש 19תיקון סעיף –

בהמשך

תקנות פרסום מידע•
מחייבות את ספקי הגז לפרסם מידע בדבר מחיריהם הממוצעים באותה רשות מקומית ובאותו סוג  –

:משיג את המטרות הבאות. תשתית גז

שקיפות ומידע•

מודעות  •

תשתית לתקנות תנאים דומים•

תקנות תנאים דומים  •
:מגדירות את התנאים הדומים לפיהם אסור לספקי הגז  לסרב לספק גז –

המחיר הממוצע כפי שפורסם בתקנות –

"(סיכולים ממוקדים"בא למנוע  )לפי חוזה שניתן לשכן –

" שוחד קבלנים"מחייבות מכרז ספקי גז במקום הנוהל הקיים של -תקנות קבלנים•

מחייבות מכרז ק–
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המלצות עיקריות
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סעיף

א17

סעיף  

ב17
תקנות תנאים  

דומים  

פרסום  תקנות 

מידע

של צרכנים לספק  " סינדול"מונע  

מאפשר  , י הקבלן "שהוכתב להם ע

מעבר בין ספקי גז

"  ממוקד בהצלבהסיכול "מונע 

,  הקטנותלחברות 

מונע מהחברות להפלות לקוחות

,דומיםתשתית לתקנות תנאים 

,ומידעשקיפות 

מודעות צרכנים  

מכרז ספקי  

י הקבלן"גז ע

של החברות  " סיכול ממוקד"מונע 

מחייב אותן להיות דרוכות  -הגדולות

כל העת מהחשש שיוחלפו



מכרז קבלן לספקי גז-המשך-המלצות

:הבעיה

.את הדיירים לאותו הספק" מסנדלים"הקבלנים מתקינים תשתית של ספקים  אותם הם בוחרים ו•

תמורה בכסף או בשווה כסף מהספק  מקבל , בנוסףו, הקבלן מקבל את ההתקנה בחינםבפועל •

.עבור בחירה בו

.₪באמצעות דמי חיבור והתקנה של אלפי , הצרכנים בפועל משלמים עלות זו•

הפתרון  

.ברוב קולות" הדיירים"במצב המוצע יוכל כל קבלן להתקשר  רק עם ספק גז אשר אותו בחרו •

(  חתמו על חוזה רכישה עם הקבלן)לעניין זה יהיו אותם הדיירים  אשר רכשו דירה " הדיירים"•

(.  להלן המועד הקובע)חודשים לפני מועד האכלוס המשוער 6בטרם המועד של 

על מנת לקבל הצעת מחיר להתקנת  , ספקי גז רשומים8יפנה הקבלן ל , לפני המועד הקובע•

.תשתית ואספקת גז לבניין
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על ציוד מושאלהפקדונותעדכון תעריפי 
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על ציוד מושאלהפקדונותעדכון תעריפי 

.ת"התמי  משרד "ע1999עודכנו לאחרונה בשנת הפקדונותתעריפי •

עקב , כהכנסה לכל דבר של החברות, צ "על פי פסיקת בג,הוכרו הפקדונות•

.י לקוח"מיעוט המקרים של תביעת החזר פיקדון ע

לשימוע בדבר גובה  טיוטאבמהלך החודשים האחרונים הוצאה לחברות •

והוראות נוספות , החזרתו  והצמדתו, דרכי תשלומו, הפיקדונות המעודכן

.לעניין

בימים אלו מעובד החומר ומוכן לקראת וועדת מחירים לאישור גובה  •

.הפיקדונות והבאה לאישור השר

27

מינהל הדלק והגז



על ציוד מושאלהפקדונותעדכון תעריפי 

שוויו של )מגובה ערך הכינון של הציוד 50%החדש נקבע כ הפקדונותגובה •

(הציוד כחדש

:נקבעו תיקונים עקיפים נוספיםהפקדונותמלבד עדכון גובה •

.  ההצמדה וריבית הפיגורים, אופן ההחזר,  עדכון אופן התשלום–

.מעבר מחברה לחברה–

:תיקוני החקיקה הנדרשים•

גובה הפיקדונות  -צו פיקוח על המחירים–

–משק הגז ( ( )תיקוני חקיקה)לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( ב)5תיקון תקנה –
1991–א"התשנ, (החלפת ספק גז

.1991-א"התשנ, (החלפת ספק גז בבית משותף)לתוספת לחוק המקרקעין ( ב)3סעיף –

28
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על ציוד מושאלהפקדונותעדכון תעריפי 
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לא  ₪ / פקדוןתעריף סעיף

מ"כולל מע

ללקוח

לא  ₪ / פקדוןתעריף 

מ ללקוח "כולל מע

*  בהתקשרות שניה

1999ממוצע תעריפי 

ממודד ליום ₪ / 

24/06/13

מ"לא כולל מע

5983133ג"ק12-12.5מכל 

133186269ג"ק48מכל 

172419וסת לחץ ביתי

71017('גר30)וסת לחץ במרכזיה 

1420('גר100)וסת לחץ במרכזיה 

5070261מונה במרכזיה
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סטטוס אמצעי חקיקה ותעריפים

30
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סטטוס נוכחי אמצעי  

ב ותיקון סעיף  +א17תזכיר חוק 

19

ממתין להמשך אישור בכנסת, וועדת שרים לחקיקה עבר

פרסום מידעתקנות

הנוסח  . נתקלו בהתנגדות רשות ההגבלים, להערות הציבור והמשרדים2011פורסמו ב 

המעודכן הינו בסיכום  

לית לפרסום להערות הציבור"ממתין לאישור המנכ. עימם

תקנות תנאים דומים
התקנות לא  . להערות הציבור והמשרדים2011פורסמו ב 

לית לפרסום להערות הציבור"ממתין לאישור המנכ-"פרסום מידע"קודמו עקב התלות בתקנות 

מכרז ספק גזתקנות
נתקבלו תגובות אוהדות ברובן הן מהציבור והן מחברות  . פורסמו להערות הציבורהעקרונות

.צפויה התנגדות מארגוני הקבלנים . הגז

תיקוני חקיקה  + פיקדונות 

הנוסח המחודש  הופצו לארגוני  . הוטמעו מספר תיקונים-עברו שימוע ציבוריהתעריפים

המלצת  וועדת מחירים לאישור וחתימת  -חברות הגז יקבלו להתייחסות לאחר מכן, הצרכנים 

.  שני השרים

.תיקוני החקיקה יובאו לוועדת הכלכלה



תודה רבה
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נספחים
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מקטע השיווק

9%החברות הקטנות תופסות •

.מהשוק בלבד

עיקר נתח השוק  הנוסף של •

החברות הקטנות מיוחס לנתח  

...הנוסף של 
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המלצות עיקריות
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ב לחוק 17סעיף
-ההסדרים

איסור על 
סירוב בלתי 

סביר 

שקיפות ותרומה  
לתחרות 

תקנות לעניין הגדרת  
תנאים דומים  

מגדיר את התנאים הדומים  
לצורך לעניין סירוב בלתי 
סביר ונשען על תקנות  

פרסום מידע

תקנות פרסום מידע
קובע חובת פרסום מחירים ממוצעים  

(  לפי סוג תשתית גז ואזור) של הספק 
בחודשיים האחרונים  

מינהל הדלק והגז



משמעויות-המלצות

תגובת  יפורסמו לקבלת בשבועיים הקרובים –ל מוכנות ומנוסחות לשינוי תקנות "ההצעות הנ•

.הציבור והחברות

הארכת תוקפם של הסעיפים הנוגעים לאיסור סירוב בלתי סביר וכן איסור ההתקשרות של  •

.מחייבת שינוי חקיקה, הספק היוצא למשך חצי שנה

.מחייב שינוי חקיקה-חדש על ידי הרוכשים ולא על ידי הקבלןבבניןמודל בחירת הספק •

קידום  /שרים לכלכלהלועדתאותה השר יוכל להגיש  , ל יוכנו גם כהצעת מחליטים"ההצעות הנ•

.התחרות
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