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 וראשי אגפיםבעלי תפקידים בכירים רשימת 
 מר רון חיימובסקי – הדירקטוריון יו"ר

 מר שמואל תורג'מן – מנכ"ל
 מר שלמה קרסנר – סמנכ"ל הנדסה ותכנון
 מר שלומי זעירא – סמנכ"ל תפעול ואחזקה

 מר חיים מוסקוביץ – סמנכ"ל הקמה
 עו"ד גלעד שי – סמנכ"ל משפט ומינהל ומזכיר החברה

 ויסמן ליעמימר  – סמנכ"ל כספים ורכש
 מר ג'יי אפשטיין – מנהל פיתוח עסקי

 מר תומר אגאי – ראש אגף בטיחות ואיכות
 
 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע בחברה
 ראש תחום רגולציה ודוברות –עו"ד ישי אשלגי 

 . 99066 א, תל אביב5רח' קרמניצקי  כתובת:
 80-9598780 טלפון:

  ashlagi@ingl.co.il דואר אלקטרוני:
 
 

 פרטי התקשרות עם החברה
 99066א, תל אביב 5רח' קרמניצקי  כתובת:
 80-9598788 טלפון:
 80-2911058 פקס:

  www.ingl.co.il אתר אינטרנט:
 http://www.ingl.co.il/?page_id=947 באתר החברה: וטופס פנייה חוק חופש המידעדף 

 http://www.ingl.co.il/?page_id=157: דף פניות הציבור באתר החברה
 info@ingl.co.il :לפניות הציבור דואר אלקטרוני

 80-9598791*, 9990 חירום: ימספר
 

 יו"ר

 חברי הדירקטוריון

 מבקר פנים מנכ"ל

 אגף משפט ומינהל אגף הקמה

 מנהל פיתוח עסקי תחום רגולציה ודוברות אגף בטיחות ואיכות  מחלקת ביטחון

 אגף תפעול ואחזקה אגף תכנון והנדסה כספים ורכש אגף

mailto:ashlagi@ingl.co.il
http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/?page_id=947
http://www.ingl.co.il/?page_id=157
mailto:info@ingl.co.il
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 אודות נתיבי הגז הטבעי לישראל
 אנרגטית לעצמאות תשתית

 הקמה , לצורך5880בשנת  ממשלתית שנוסדה חברה מ )נתג"ז( הנה"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי

 התשתיות הלאומיות שר לה העניק 2004 טבעי. בשנת לגז ההולכה הארצית מערכת של ותפעול

 בשל הן  -הישראלי המשק עבור עצומה חשיבות נודעת זה לפרויקט .שנה 30 של לתקופה רישיון
 והפחתת הסביבה איכות לשיפור תרומתו בשל והן הישראלית והתעשייה הכלכלה על השפעתו

 .האוויר זיהום
 

* לרישיון החברה ולעיקר החוקים והתקנות במסגרתם פועלת החברה: 
http://www.ingl.co.il/?page_id=192 

 
 בינלאומיים תקנים פי-על נעשים ז"נתג ידי-על ותפעולה הטבעי הגז הולכת מערכת הקמת

 מתוחכמים טכנולוגיים אמצעים, מורכבים לוגיסטיים בכלים שימוש תוך ,ביותר מחמירים

 .רבים בינלאומיים מקצועיים ויועצים קבלנים מגוון ובאמצעות
 

, ביטחון, בטיחות, ותחזוקה תפעול, הקמה, והנדסה תכנון בתחומי עובדים 69 כ מועסקים ז"בנתג
 .ומינהל משפט, כספים

 
 יותר נקי ואוויר למשק עצום כלכלי חיסכון

 בו והשימוש הישראלי במשק ביותר והחסכוני הזול האנרגיה למוצר נחשב החברה שמוליכה הגז
 ממועד. תעשייתיים לצרכים אנרגיה והפקת החשמל ייצור עלויות את אחוזים בעשרות מפחית

 הישראלי למשק בשנה דולר מיליארד -2 ל מעל בממוצע נחסכו, היום ועד ז"נתג של הקמתה

 .בפרט האנרגיה ולמשק בכלל
 

 סולר כגון אחרים מדלקים המופקת לאנרגיה בהשוואה יותר נקייה הגז מן המופקת האנרגיה

 .חממה גזי ופחות מזהמים פחות לאוויר נפלטים התהליך שבמהלך מאחר, ומזוט
 

 מתקני מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי
 :מתקנים סוגי ממספר מורכבת ישראל מדינת של הטבעי לגז הארצית ההולכה מערכת

 למערכת בכניסות ממוקמות אשר, הספקים מן המתקבל הטבעי הגז לקבלת תחנות 

 .ובאשקלון באשדוד ההולכה

 של כולל באורך צנרת ז"נתג פרסה 5815  לשנת עד - הטבעי הגז להולכת קרקעית-תת צנרת 

 . המדינה רחבי בכל מ"ק 708 -כ

 הראשיים ההולכה מקטעי:  

 5889פעיל ממאי  – הימי המקטע. 

 5889פעיל ממאי  – המרכזי המקטע. 

  5886פעיל מנובמבר  –המקטע הדרומי. 

  5811פעיל מאפריל  –המקטע הצפוני. 

 לחץ להפחתת תחנות ( ומדידהPRMSמוקמות ) 5815 לצרכנים. בשנת מסירת הגז בנקודות 

 על נוספות תחנות 58-להקמת מעל ל והחברה פועלת PRMS תחנות  58 החברה  הפעילה 

 שנים. 4 של תקופה פני

 המערכת של לאורכה הממוקמות הגפה תחנות. 

 הגז הולכת וצנרת המערכת מתקני על ולשלוט לפקח מטרתם - וביטחון בקרה חדרי 

 .הטבעי

 רותם ובמישור בכנות, בחיפה לוגיסטיים ומרכזים תחזוקה מערך. 
 

 * למפת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי:
 content/uploads/2013/03/ingl_map_13.jpg-http://www.ingl.co.il/wp 
 

http://www.ingl.co.il/?page_id=192
http://www.ingl.co.il/?page_id=192
http://www.ingl.co.il/wp-content/uploads/2013/03/ingl_map_13.jpg
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 לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל
 הכוח תחנות 8 אל ז"נתג שמוליכה טבעי גז באמצעות מופק בארץ החשמל מן כמחצית, היום כבר

תחנות כוח של חח"י )אשכול, רידינג, גזר ,חגית,   0-בתקופת הדיווח עסקה החברה בהולכת גז ל
תחנת הכוח הפרטית ת הזיקוק באשדוד, י(, למתקני בוחח"י חיפה אלון תבור,צפית  ,רמת חובב

 ,ישראליים בחדרה, מפעלי נשר -אמריקאיים ר מתקן התפלת המים באשקלון, מפעלי ניישל 
וחיפה  במישור רותם וברמת חובב, חיפה כימיקלים במישור רותם ,ים המלח בסדוםמפעלי 

 .בז"ן ,מכתשים ברמת חובב, אגן כימיקלים באשדוד ,כימיקלים בחיפה
 .MMBTU 92,950,986עמדה על הדיווח סך צריכת גז טבעי על ידי לקוחות החברה בשנת 

 
  http://www.ingl.co.il/?page_id=223* לפירוט נוסף על מתקני החברה וחיבורי לקוחות: 

 
 הדיווחעיקר פעילות החברה בשנת 

 ופרויקטים נוספים חיבור מתקנים למערכת
  הקמת המצוף הימי  –ימי הפרויקט הניהלה את הקמתו של החברה הדיווח במהלך שנת

מגזזות. במהלך שנה זו אושרה התמ"א במועצה הארצית  LNGלקליטת גז טבעי מאניות 
פי חדרה. למידע והחלה הקמת המתקן כעשרה ק"מ מערבית לחו (5815)אפריל  לתכנון ובנייה

  http://www.ingl.co.il/?page_id=855: נוסף על הפרויקט

 קיבלה החברה אישור להזרמת גז טבעי למתקן ה בחודש אפריל- PRMS  החדש בתחנת הכוח
לאחר שהושלמה מוכנות ור וההזרמה החלה בחודש דצמבר פעולת החיב אשדוד.שב "אשכול"

 .חברת החשמל לקבלת הגז

 חיברה החברה את מפעל תרכובות ברום. החיבור התבצע דרך תחנת המניה  בחודש אוגוסט
 הלחץ שבאזור תעשייה רמת חובב.המחוברת למתקן הפחתת 

 ומיגון קו ההולכהכיסוי לעבודות החלה החברה ב בסוף חודש יוני "( הימיRock Dumping ,)"
 . 5815אשר הסתיימו במהלך חודש ספטמבר 

 עודכן רישיון החברה, וזאת לאחר ששר האנרגיה והמים ושר האוצר חתמו על  בחודש אוקטובר
הקו המזרחי, הקו המקטעים הבאים:  החברה המעודכן נכללוסגרת רישיון אישור העדכון. במ

 .שורק-וקו הכפלה אשדודקו לרמת גבריאל לירושלים, קו פלמחים, קו לציפורית, 

 
 הסכמי הולכה

  נוספים: אלון מרכזי אנרגיה בע"מ, לקוחות  0נחתמו הסכמי הולכה עם  שנת הדיווחבמהלך
באשדוד, אשקלון וקריית  PRMS 0רך הקמת חברת החלוקה גז טבעי דרום )לצומפעל פניציה ו

 .גת(
 

 1022עיקר פעילות החברה הצפויה לשנת 
  הפעלת המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניותLNG  .5810הופעל באמצע חודש ינואר  מגזזות. 

  5810הופעל בסוף מרץ  – מאגר תמר –קבלת גז טבעי למערכת ההולכה מספק חדש . 

  למערכת ההולכה הארצית וביניהם חברות חלוקה ותחנות כוח המשך חיבור צרכנים נוספים
 פרטיות.

 .התחלת העבודות להקמת מקטע הולכת הגז הטבעי לירושלים 

 תימת הסכמי הולכה עם לקוחות נוספים.ח 

 .חתימה על הסכמי שיווק ראשונים לגז טבעי עם חברות שיווק 
 

 תכנית פיתוח מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי
 חשמל לייצור הביקוש ברג ,גבוהים בשיעורים ישראל חופי מול טבעיים גז משאבי גילוי בעקבות

 מספר תוך כי צפוי, זאת לאור. ההולכה תשתית פיתוח בהמשך החשיבות ועמו טבעי גז באמצעות

 ז"נתג, כך בשל. בישראל אנרגיה לייצור הדלקים מתמהיל-70% כ הטבעי הגז יהווה שנים
הארצית,  ההולכה מערכת של אמינותה ויתירותה ובהגדלת הטבעי הגז משק בפיתוח ממשיכה
 נוספים גז מתקני להקמת פועלת לפיכך, נתג"ז .ללקוחותיה שוטפת גז אספקת להבטיח במטרה

 ₪. מיליארד -1.2 כ של כוללת ובעלות מ"ק -300 כ של כולל באורך
 

http://www.ingl.co.il/?page_id=223
http://www.ingl.co.il/?page_id=855
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הנתונים: משרד התשתיות )מקור  1000צפי לייצור חשמל ואנרגיה מגז טבעי בישראל עד 
 הלאומיות, האנרגיה והמים(

 

 
 1022-1021החברה לשנים תכנית הפיתוח של סיכום 

 

 הקו לפלמחים הקו לנילית הקו המזרחי
הכפלת קו 

 שורק–אשדוד
 הקו 

 לירושלים
-קו דברת
  ציפורית

 אורך מקטע בק"מ 27 21 11 20 21 32

 קוטר )אינץ'( 10+18 21 20 21 21 22

 
 

 קיימא בר פיתוח עקרונות פי ועל אקולוגית בראייה מתקנים הקמת
 משאבים של מושכל ניצול תוך ,קיימא בר לפיתוח הנוגע בכל ,ראויים בהישגים מתגאה החברה

, זה עקרון פי על .ומהיר טבעי באופן המערכת אזורי וטיפוח נופי שיקום המאפשרות וטכנולוגיות
 לגבי מחקר ביצוע, לקדמותה הסביבה השבת בנושא שקבעה יעדים במסגרת החברה פועלת
 דרכי הגדרת, עתיקות לגילויי מוקדמת בדיקה, הירוקים הגופים ומול מקצוע גורמי ידי על השטח

, הקמה לאחר וטיפוח שיקום, נחלים אפיקי ייצוב, הסביבתי ובצומח בחי התחשבות תוך גישה
 .הנחלים ורשויות והגנים הטבע רשות, ל"קק בתיאום נוספות ובפעולות

 
 מידע על זיהום אוויר ושחרור פליטות

. הגז לאוויר ה אשר אינה פולטת גז טבעיהנה מערכת סגור הארצית לגז טבעימערכת ההולכה 
 הטבעי הנו ידידותי לסביבה והחברה אינה מוגדרת כמפעל מזהם. 

 
 אשראי דירוגי
 ישראל מממשלת זוכה היא לה מהאמוןבמשק, כתוצאה  מהמובילים אשראי דירוגי לחברה
 גבוהים בביקושים ביטוי לידי בא הדבר. בישראל הטבעי הגז תחום בפיתוח המשק ומאמון

להלן פירוט על דירוגי האשראי של  .בישראל המובילים המוסדיים לגופים פרטיות ח"אג בהנפקות
 החברה על ידי המדרגים חב' מידרוג וחב' מעלות:

 
 :הדיווח אשראי במהלך שנתדירוגי  (:Mood's) מידרוג

  ז."הצטרפה מידרוג למדרגי האשראי של נתג 5815בתחילת שנת 

  הודיעה על דירוג  16.1.5815בתאריךAa1 ז לצורך מימון "ג שהנפיקה נתג-ח מסדרות א”לאג
ח הדירוג הודגש כי מידת תמיכת המדינה ”הקמתה של המערכת הארצית להולכת גז טבעי. בדו

ז עומדת החשיבות "מוערכת כגבוהה. בין השיקולים העיקריים לדירוג הגבוה של נתג ז"בנתג
 של פיתוח משק הגז הטבעי ואחריותה של נתגז על העורק הראשי של משק זה.
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  הודיעה מידרוג על אשרור הדירוג 5815בסוף ’ , לקראת הרחבת סדרה ג59.11.5815בתאריך ,
Aa1 .באופק יציב 

  http://www.midroog.co.il/siteFiles/13/835/11926.asp?val=406: לדו"חות מידרוג
 

 ח:הדיוו דירוגי אשראי במהלך שנת :)  S&Pמעלות )
  288בסך ’( הודיעה מעלות על דירוג זהה לאגרות חוב חדשות )מסדרה ג 19.1.5815בתאריך 

 .5811ז גייסה בסוף שנת "ח שנתג”מיליון ש

  אשררה מעלות את דירוג האשראי של החברה  58.9.5815בתאריךil AA  ועדכנה את תחזית
 הדירוג לשלילית.

  הודיעה מעלות על אשרור הדירוג 59.11.5815בתאריך il AA .והכנסתו לרשימת מעקב 
  http://www.maalot.co.il/Content/Ratings/RatingEntity.aspx?EntityId=1868: לדו"חות מעלות

 
 http://www.ingl.co.il/?page_id=194* להיסטורית הדירוגים של נתג"ז: 

 
 נתונים כספיים

 באתר רשות החברות הממשלתיות: 5815לדו"חות הכספיים של החברה לשנת 
 2-2012-2012/dochot-.gca.gov.il/gca/privatizations/dochothttp://www  

 
 ח:הדיוו רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו בשנת

  כנסים מהלך ב ופציםעם מידע כללי על החברה בעברית ובאנגלית המהחברה הכינה עלונים
 ופגישות.

  החברה הכינה סרטי תדמית אודות פרויקט המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניותLNG  
 מגזזות.

  פורסמו דפי פרופיל חברה בBDI CODE .ובדנסגייד 
 

 :1102טיפול בפניות לבקשת מידע לשנת 
 לא הוגשה לחברה כל עתירה על החלטות הממונהבמהלך שנת הדיווח *
 

מבקש  מס"ד
 המידע

מסירת  תאריך המידע המבוקש
 מידע

העילה בחוק חופש 
המידע לאי מסירת 

 המידע
הרכב הגז הטבעי  חברה 1

 במערכת ההולכה
  מלא 12.1.15

מידע על מיקום צינור  חברה 5
הגז הטבעי באזור 
הצפון לצורך תיאום 

 תשתיות

  מלא 12.5.15

מידע כללי על החברה  חברה 0
ודרך התחברות 

למערכת ההולכה 
 הארצית

  מלא 50.2.15

נתונים על הימצאות קו  חברה 7
ההולכה הימי לצורך 
תיאום עבודות לביצוע 

 סקר ימי

  מלא 51.9.15

מידע בנושא רכישת  פרטי 2
 אג"ח חברה

  מלא 7.18.15

מידע על מיקום צינור  חברה 9
הגז הטבעי באזור 
אשקלון לצורך תיאום 

 תשתיות

  מלא 08.15.15

מידע על מועדי הגעת גז  פרטי 9
 טבעי לאזורים בישראל

  מלא 2.15.15

 

http://www.midroog.co.il/siteFiles/13/835/11926.asp?val=406
http://www.maalot.co.il/Content/Ratings/RatingEntity.aspx?EntityId=1868
http://www.ingl.co.il/?page_id=194
http://www.gca.gov.il/gca/privatizations/dochot-2012/dochot-2012-2

