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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' ( )6הארכת תקופות מעבר),
התשע"ח2018-
תיקון סעיף 8טו

.1

התשמ"ט1989- ,1בסעיף 8טו(ב)( ,)2בכל מקום ,במקום

בחוק הגז (בטיחות ורישוי),
"חצי שנה" יבוא "שנה וחצי".

דברי הסבר

דברי הסבר

סעיף 8י לחוק הגז (בטיחות ורישוי) ,התשמ"ט1989-
(להלן  -חוק הגז) ,קובע כי אם סבר המנהל (שהוא הממונה
על הבטיחות ברשות הגז הטבעי) שיש חשש לסכנה
לבטיחות הציבור בשל שימוש בגז טבעי במיתקן גז טבעי
לצריכה ,רשאי המנהל ,לפי סעיף קטן (א)( )2של הסעיף
האמור ,להורות לגוף בודק ,ובכלל זה למכון התקנים ,לבצע
בדיקת תקינות של המיתקן ,ובלבד שהגוף הבודק או מכון
התקנים ,אינו מי שנתן את אישור התקינות של המיתקן
התקף באותה עת .
ואולם במהלך תקופת המעבר הנזכרת בסעיף 8טו(ב)()2
לחוק הגז ,רשאי המנהל להורות למכון התקנים לבצע
בדיקה כאמור ,גם אם מכון התקנים הוא הגוף שנתן את
אישור התקינות התקף באותה עת .
תקופת המעבר האמורה שבסעיף 8טו(ב)( )2לחוק
הגז ,מסתיימת בתום חצי שנה מתום התקופות הקבועות
בסעיף 8טו(ד) לחוק הגז .התקופות שבסעיף 8טו(ד) האמור
מסתיימות במועדים כמפורט להלן ,בהתאם לסוג המיתקן:

 	.1לגבי מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס  -עד יום י'
בתשרי התשע"ז ( 30בספטמבר  ,)2017בהתאם לצו הגז
(בטיחות ורישוי) (הארכת התקופה שבסעיף 8טו(ד)( )3לחוק),
התשע"ו( 2016-ק"ת התשע"ו ,עמ' ;)1186
 	.2לגבי מיתקן גז טבעי לצריכה ,שאינו מיתקן לפריקת גז
טבעי דחוס   -עד יום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר .)2017
תחולתה של הוראת סעיף 8טו(ב) לחוק הגז אמורה אם
כן להסתיים עד יום  30במרס ( 2018לגבי מיתקן לפריקת גז
טבעי דחוס) או עד יום  1במרס ( 2018לגבי מיתקן גז טבעי
לצריכה שאינו מיתקן לפריקת גז טבעי דחוס).
מאחר שנכון להיום מספר המוסמכים לבצע בדיקות
שכאלה מועט ,מוצע להאריך תקופה זו בשנה ,קרי עד
יום  30במרס  2019או עד יום  1במרס  ,2019בהתאם לסוג
המיתקן הנבדק ,כמפורט לעיל.
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