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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התש"ף-2020
הצעות חוק הממשלה - 1346, ו' באב התש"ף, 26.7.2020

פרק א': הגדרות
בחוקזה-העהגדרות

"גזפחמימנימעובה","גז"-גזפחמימניהמורכבברובומפרופאן,פרופילן,בוטאןאו
בוטילןאוהאיזומריםשלהם,הנמצאבמצבצבירהשלגזאונוזל,למעטגזכאמור

המפורטבתוספתהראשונה;

חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-989ה)להלן  כללי
-חוקהגז)בטיחותורישוי((,מסדיראתהסמכות 
והאחריותהמקצועיתלבטיחותבמשקהגז,סמכותהכוללת
קביעתתקנותוכלליםבטיחותייםלמיתקניגזולעוסקים
במשקהגזעחוקזהחלהןעלגזפחמימנימעובה)להלן-

גפ"מאוגזוהןעלגזטבעי(ע

עיסוקבהספקתגזובהקמהוהפעלהשלמיתקניגזוכן
עיסוקבביצועעבודותגז,הםעיסוקיםמסוכנים,המצריכים
הקפדה,דיוקושמירהעלהוראותהחקיקה,התקינהוכללי
הבטיחות,ולפיכךהםטעוניםרישיוןלפיחוקהגז)בטיחות
ורישוי(ערישיוןספקגזהוארישיוןשניתןלחברההמספקת
גזלצרכניגזומפעילהמיתקניגזהנדרשיםלצורךהספקה
כאמור,ובכללזהמיתקןגזהמשמשלמילויגז,להזרמתגז
אולאחסוןגזערישיוןעבודתגזהוארישיוןהניתןליחיד,
המבצעמילויאוריקוןגז,הזרמתגז,אותכנון,התקנה,

בדיקה,תחזוקה,שינוי,תיקוןאופירוקשלמיתקןגזע

עבירותבתחוםהגזהןעבירותנפוצותעמניעמרכזי
הטמון הרב הכלכלי הרווח הוא אלה עבירות בביצוע
בביצועןעחוקהגז)בטיחותורישוי(נועדלהבטיחכיכל
וכלה מייצורו החל בגז, הטיפול לשרשרת הקשור אדם
לשם קפדניים בקריטריונים יעמוד לצרכנים, בהספקתו
הגנהעלשלוםהציבורוביטחונוומניעתהנזקיםהכבדים

העלוליםלהיגרםמשימושלאנכוןבגזע

ביישום רבים קשיים התעוררו השנים במהלך
הכלים העדר וביניהם הגפ"מ, בתחום ובאכיפתו החוק
והאמצעיםהמספיקיםלאכיפהיעילה,הןבמישורהמינהלי
המשפטיים ההליכים התמשכות הפלילי, במישור והן
החוק לפי העבירות של האכיפה קשיי מקלהע וענישה
בתחוםהגפ"מגרמולפגיעהקשהבגורםההרתעה,וכפועל

יוצאמכךגםבאמוןהציבורבשלטוןהחוקע

הגפ"מ, במטרהלחזקאתמערכתהאכיפהבתחום
פורסמהבשנת2ה20הצעתחוקהגז)בטיחותורישוי()תיקון
מס'ע(,התשע"ב-2ה20)הצעותחוקהממשלה97צ,מיום
- )להלן ע92( עמ' 2ה20(, ביוני )8ה התשע"ב בסיוון כ"ח
הצעתהחוקמשנת2ה20(עהצעתהחוקמשנת2ה20כללה
תיקוניםבענייניםרבים,ובכללםהסדרתפעילותהעוסקים
תוקפם בהספקתגזמטעםספקיהגז)הסוכנים(;הגבלת
שלהיתריםלמיתקניגזוהחמרתהענישהעלהעבירות

החמורותבתחוםעהצעתהחוקמשנת2ה20עברהקריאה
ראשונהבכנסתה–8ה,הוחלעליהדיןרציפותבכנסתה–9ה
והתקיימולגביהדיוניםבוועדתהכלכלהשלהכנסתה–9ה,
לקראתהכנתהלקריאהשנייהושלישיתעהדיוניםבהצעה
לאהסתיימולפניפיזורהכנסת,ולאהיהניתןלהחילעל

ההצעהדיןרציפותפעםנוספתע

בהצעתחוקזומוצעים,בשינויים,ההסדריםשהוצעו
בשל נוספיםע הסדרים וכן 2ה20, משנת החוק בהצעת
ורישוי( )בטיחות הגז בחוק המוצעים הרבים השינויים
גפ"מ על הן חל האמור שהחוק ומכיוון הגפ"מ, בתחום
והןעלגזטבעי,משקיםשוניםשישצורךלהסדירםבאופן
זולפצלאתההסדרהבתחום שונה,מוצעבהצעתחוק
הגזכךשחוקהגז)בטיחותורישוי(,בשינוייםנחוצים,יחול
עלגזטבעי,ואילועלגפ"מיחולחוקחדששנוסחומוצע

בהצעתחוקזוע

החוקהחדשאשריחולעלגפ"ממבוססבעיקרועל
חוקהגז)בטיחותורישוי(,בשינויימבנהוהתאמהלחקיקה
מודרנית,בשילובשלהתיקוניםשהוצעובהצעתהחוק

משנת2ה20ע

מרביתהוראותהחוקהמוצעאינןמשנותכמעטאת
המצבהקייםכיוםלפיהוראותחוקהגז)בטיחותורישוי(,
ובכללזהחובתרישוישלספקיהגזוהמבצעיםעבודותגז;
חובתרישוישלמיתקניגזטעוניהיתר;חובתביצועבדיקות
ראשוניותובדיקותתקופתיותלמיתקןגזלצריכהעצמית;
חובהלספקגזרקלצרכןשישעמוהסכםבכתבוחובת
עריכתביטוחלכיסויחבותספקגזבשלכלאירועעבחוק

זהמוצעלקבועחובותאלהבהתאמהלחקיקההעדכניתע

מההוראותהמוצעותמקלותלעומת חלק עםזאת
המצבהקייםכיוםלפיהוראותחוקהגז)בטיחותורישוי(ע
כךלמשל,בעודשתקופתרישיוןספקגזורישיוןעבודתגז
הקבועהבחוקהגז)בטיחותורישוי(היאשלוששנים,לפי

החוקהמוצעתקופתהרישיוןתהיהלחמששניםע

כל לחייב מוצע החדש החוק במסגרת ועוד, זאת
בעלרישיוןספקגזלדווחלמנהל,ביןהשאר,עלכלמכל
נייחשאינוטעוןהיתרמאתהמנהלאומכליםמיטלטלים
הוא באמצעותם אשר מרכזית, גז למערכת המחוברים
מאת היתר לקבלת חובה כי יצוין גזע לצרכני גז מספק



529 הצעותחוקהממשלה-צעצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7עצ2

"היתרלמיתקןגז"-כמשמעותובסעיף9)א(;

"הזרמתגז"-הזרמתגזביןמיתקניגזשאינםמיתקניגזלצריכהעצמית;

"הספקתגז","פעולתספקגז","רישיוןספקגז"-כמשמעותםבסעיף2)א(;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-999הה;

"חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-צ95ה2;

"מיתקןגז"-מיתקןאומכשירהמשמשלמילוי,להזרמה,למדידה,לשקילה,לצריכה
גז,לרבותמכל,צינוראואבזרקבועאומיטלטלבמיתקןאו אולאחסוןשל

במכשירכאמור;

המפקחעלהבטיחותבעבודהבמשרדהעבודההרווחה
לצורךהתקנתמכלנייח,היתה והשירותיםהחברתיים,
קיימתעדלאחרונהלפיתקנותהתכנוןוהבנייה)בקשה
בתקנות ובוטלה התש"ל-970ה, ואגרות(, תנאיו להיתר,
)תיקון ואגרות( תנאיו להיתר, )בקשה והבנייה התכנון

עצצ, 2(,התש"ף-2020,שפורסמובק"תהתש"ף,עמ' מס'
ביוםל'בשבטהתש"ף)25בפברואר2020(ונכנסולתוקף

ביוםא'בניסןהתש"ף)צ2במרס2020(ע

את לחזק כדי המוצע לחוק נוספו אחרות הוראות
סמכויותמנהלענייניבטיחותהגז)להלן-המנהל(ואת
מערכתהאכיפה,במטרהלשמורעלשלוםהציבורוביטחונו
מפניעיסוקמסוכןבגז,והןמבוססותברובןעלהתיקונים
שהוצעובהצעתהחוקמשנת2ה20עבהתאםלהוראותאלה
מוצע,ביןהשאר,להסדירברישיוןספקיהגזאתפעילות
הסוכניםמטעמם;להגבילבחוקאתתוקפםשלהיתרים
למיתקניגפ"מ;לקבועתנאיםמהותייםלקבלתרישיוןספק
גזולחייבבעלרישיוןספקגזובעלרישיוןעבודתגזלעמוד
בתנאיהרישיוןענוסףעלכך,מוצעותבחוקזההגבלותעל
בעלרישיוןספקגז,ובכללזהאיסורלרכושגזממישאין
לורישיוןספקגזואיסורלספקגזלמישאינוצרכןואין
לורישיוןלעסוקבגזעחובהלעמודבתנאירישיוןואיסור
בגז לעסוק מורשה שאינו למי גז לספק רישיון בעל על
קיימיםכיוםבצופיקוחעלמצרכיםושירותים)הבטחת
ההספקהשלגפ"מ(,התשמ"ט-989ה,שעתידלהתבטלעם
ביטולההכרזהעלמצבחירוםבמדינהעהוספתההוראות

האמורותלחוקהמוצעיאפשרולבטלאתהצוהאמורע

הפיקוח סמכויות את לחזק גם מוצע החדש בחוק
מדרג לקבוע העדכנית, לחקיקה ולהתאימן והאכיפה
ענישהמתאיםלפידרגותחומרהבתחוםהגפ"מ,ולקבוע
מנגנוןעיצוםכספישיהווהמנגנוןחלופילאכיפהבמסגרת
ההליךהפלילי,ביחסלהפרהשלחלקמההוראותלפיהחוק
אושלהוראותחוקהתקנים,התשי"ג-צ95ה)להלן-חוק
להיאכף גז,המתאימות אולמיתקן בקשרלגז התקנים(,

באמצעיםמינהלייםע

מעברלהיבטהבטיחותי,קייםבהצעתהחוקהיבט
צרכניאשרעדהיוםלאקיבלכמעטביטויבחקיקה,למעט

מצרכים על הפיקוח חוק מכוח ספורים צרכנות בצווי
מצרכים על הפיקוח )צו התשי"ח-957ה ושירותים,
גז(,התשל"ה-975ה; ושירותים)שירותיהחזקהלמיתקני
צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)עבודותהתקנהותיקון
גז(,התשל"ה-975ה;צוהפיקוחעלמצרכים שלמיתקני
ושירותים)שירותאספקתגז(,התשל"ו-צ97ה;צוהפיקוח
עלמצרכיםושירותים)תשלומיםבעדגזהמסופקבמערכת
מרכזית(,התשמ"ט-989ה(עצוויםאלהעתידיםלהתבטלעם
ביטולההכרזהעלמצבחירוםבמדינהעבענייןזהמוצע
בהתייעצות השר(, - )להלן האנרגיה שר את להסמיך
עםשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכלכלהשל
הכנסת,לקבועאמותמידהלענייןהרמה,הטיבוהאיכות

שלהשירותיםשעלבעלרישיוןספקגזלתתלצרכניגזע

הצעתהחוקפורסמהבעברבהצעותחוק-הממשלה
ה28ה,מיוםד'בטבתהתשע"ט)ה2בדצמבר8ה20(,ועברה
קריאהראשונהבכנסתביוםז'בטבתהתשע"ט)ע2בדצמבר
8ה20(,אךלאקודמהבשלהתפזרותהשלהכנסתה–20,
והיאמתפרסמתכעתבשנית,בשינוייםהמחויביםבשל

חלוףהזמןע

פרק א' והתוספת הראשונה

למונחים הגדרות לקבוע מוצע זה בסעיף  סעיף 1
החוק, בהצעת שימוש בהם שנעשה  והתוספת

ובכללזהלמונחיםהמפורטיםלהלןע הראשונה

להגדרה "גז פחמימני מעובה" -מוצעלהגדיר"גזפחמימני
מעובה"כגזפחמימניהמורכבברובומפרופאן,פרופילן,
במצב הנמצא שלהם, האיזומרים או בוטילן או בוטאן
צבירהשלגזאונוזל,למעטגזכאמורשנעשהבושימוש
כמפורטבתוספתהראשונהעגזפחמימנימעובהיכוללהיות
מורכבמאחדאויותרמהרכיביםהאמורים,ובלבדשרכיב

זהאוכמהרכיביםכאמורמהוויםאתרובהתרכובתע

בתוספתהראשונהלחוקמוצעלקבועכיההגדרה"גז
פחמימנימעובה"אינהכוללתגזפחמימנימעובהכמפורט

להלן:

ס"חהתשנ"ט,עמ'89הע ה

ס"חהתשי"ג,עמ'0צע 2

הערות
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"מיתקןגזטעוןהיתר"-כלאחדמאלה:

מיתקןגזהמשמשלאחדמאלה: )ה(

מילויגז,לרבותבתחנתתדלוקבגז; )א(

הזרמתגז; )ב(

אחסוןגזהמיועדלהספקה; )ג(

מיתקןגזלצריכהעצמיתאוכמהמיתקניגזכאמורהמחובריםביניהם, )2(
שמתקייםלגביהםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםהםמצוייםבאזורמגורים-קיבולתםעולהעל0הטונות; )א(

אםהםמצוייםבאזוראחר-קיבולתםעולהעל20טונות; )ב(

"מיתקןגזלצריכהעצמית"-מיתקןגזהמשמשצרכןגז;

"מכלמחנאות"-מכלמיטלטלשקיבולתואינהעולהעל2הליטרים;

"מכלמיטלטל"-כליקיבולמיטלטללאחסוןגז;

"מכלנייח"-כליקיבוללאחסוןגזהמותקןבאופןקבועוממולאבמקוםההתקנה;

"המנהל"-מנהלענייניבטיחותהגזשמונהלפיסעיף7צ;

"מעבדהמאושרת"-כמשמעותהבסעיף2ה)א(לחוקהתקנים;

"מערכתגז"-מערכתשבאמצעותהמסופקגזלצרכןגז;

"מערכתגזמרכזית"-מערכתגזשבאמצעותהמסופקגזלשניצרכניגזאויותר;

"מפקח"-כמשמעותובסעיף0ע)א(;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות;

"סוכן"-מישמבצעפעולתספקגזמטעםבעלרישיוןספקגזלפיהוראותסימןב'
בפרקג';

"עבודתגז"-כלאחתמפעולותאלה:

מילויאוריקוןגז; )ה(

הזרמתגז; )2(

תכנון,התקנה,בדיקה,תחזוקה,שינוי,תיקוןאופירוקשלמיתקןגז,למעט )צ(
תכנוןשלאחדמאלה:

מכשירהמשמשלצריכתגז; )א(

מכל,צינוראואבזרבמיתקןגז; )ב(

"פקודותהצבא"-כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-955הצ;

"צרכןגז"-מישרוכשגזלצריכהעצמית;

"צרכןגזביתי"-צרכןגזהרוכשגזלצריכהביתית;

"רישיוןעבודתגז"-כמשמעותובסעיףעה)א(;

"רכבמנועי"-כהגדרתובפקודתהתעבורהע;

ס"חהתשט"ו,עמ'ה7הע צ

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'8ע ע

הערות
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"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-8צ9ה5;

"השר"-שרהאנרגיה;

"תחנתתדלוקבגז"-אתרשבומספקיםגז,בדרךשלתדלוק,לרכבמנועיהמונעבגז
הטיס, לחוק 75)א()2( בסעיף כהגדרתו בלון להפעלת המשמש למכל או

התשע"א-הה20צ)בחוקזה-בלון(;

"תקן"-תקןכמשמעותובסעיףצ)א(לחוקהתקנים,החלעלגזאועלמיתקןגז,כתוקפו
מזמןלזמן,שעותקשלומופקדלעיוןהציבורבמשרדימכוןהתקניםהישראלי

ובמשרדהאנרגיה;

"תקןרשמי"-תקןרשמיכמשמעותובסעיף8)א(לחוקהתקנים,החלעלגזאועל
מיתקןגז,כתוקפומזמןלזמןע

שנעשהבושימושלייצורשלגזאחראוחומראחר, )ה(
בתהליךייצורבתעשייההכימיתאובמפעליםפטרוכימיים,

ובלבדשאינומשמשכחומרבעירהבתהליךייצור;

המיועדלשימושבמערכותמיזוגאוויראוקירור; )2(

מצית למילוי במכל או במצית, לשימוש המיועד  )צ(
שקיבולתואינועולהעל00צסמ"קע

לחוק 2)א)2(( לסעיף בהתאם - גז"  "הזרמת  להגדרה 
המוצע,ביןהשאר,הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזהמשמש
הן כאמור, במיתקן יסודי שינוי ביצוע וכן גז, להזרמת

פעולותהטעונותרישיוןספקגזע

בהתאםלסעיף9)א(לחוקהמוצעהקמהאוהפעלה
גז,גם שלמיתקןגזכאמורטעונה,נוסףעלרישיוןספק

היתרלמיתקןהגזע

מוצעלהגדיראתהמונח"הזרמתגז"בסעיףהכהזרמה
שלגזביןמיתקניגזשאינםמיתקניגזלצריכהעצמיתע
במונחזהתיכלל,למשל,הזרמהשלגזממיתקןהמשמש
לאחסוןגפ"מהמיועדלהספקהלמיתקןהמשמשלמילוישל
גזבמכליםמיטלטליםאובמכליותכבישעלעומתזאת,לא
תיכללבמונחזההזרמהשלגזממכלנייחאומכלמיטלטל

לדירתהצרכןע

להגדרה "מיתקן גז" -מוצעלהגדיר"מיתקןגז"כמיתקן
אוכמכשירהמשמשלמילוי,להזרמה,למדידה,לשקילה,
אבזר או צינור מכל, לרבות גז, של לאחסון או לצריכה
קבועאומיטלטלבמיתקןאובמכשירכאמורעלמעןהסר
ספקיובהרכיכלירכבאינונכללבהגדרהזו,אלאאםכן

הואנייחע

להגדרה "מיתקן גז טעון היתר" -מוצעלהגדיר"מיתקןגז
טעוןהיתר"כמיתקןגזהמשמשלמילויגז,להזרמתגזאו
לאחסוןגזהמיועדלהספקה,וכןמיתקןגזלצריכהעצמית
באזורמגוריםשקיבולתועולהעל0הטונות,אובאזוראחר
-שקיבולתועולהעל20טונותעבהתאםלסעיף9)א(לחוק
המוצע,חובהלקבלמהמנהלהיתרלהקמהאולהפעלהשל
מיתקןכאמוראולביצועשינוייסודיבמיתקןכאמורעלמען
הסרספקמוצעלהבהירכיתחנתתדלוקבגזהיאמיתקן

גזטעוןהיתר,שכןהיאמשמשתלמילוישלגזבכלירכבע

עודמוצעלהבהירכיכמהמיתקניגזלצריכהעצמית
המחובריםביניהם,שקיבולתםהכוללתעולהעל0הטונות
או20טונות,לפיהעניין,טעוניםהיתרמאתהמנהל,ולעניין

זהלארלוונטיתהקיבולתשלכלמיתקןגזבנפרדע

להגדרה "עבודת גז"  -מוצעלהגדיר"עבודתגז"כמילוי
אוריקוןגז,הזרמתגזאותכנון,התקנה,בדיקה,תחזוקה,
שינוי,תיקוןאופירוקשלמיתקןגזעסעיףעהלחוקהמוצע
קובעאיסורעלעיסוקבפעולותאלה,בלארישיוןעבודתגז
לפיהחוקעלמעןהסרספקיובהרכיפעולתריקוןגזהטעונה
של נעשיתבדרך עההאמור סעיף רישיוןעבודתגזלפי
שאיבתגזממיתקןהגז,ולאבדרךשלשימושבגזלצריכה

עצמיתע

להגדרות "צרכן גז" ו"צרכן גז ביתי" -לפיהמוצע,"צרכן
גז"הואמישרוכשגזלצריכהעצמית,ובכללזהצריכה
ביתית,מסחרית,תעשייתיתאוחקלאיתעלעומתזאת,"צרכן
גזביתי",הואמישרוכשגזלצריכהביתית,וזאתגםאם
הגזהמשמשתאותו,משמשתגםצרכן מערכתהספקת

הרוכשגזשלאלצריכהביתיתע

ס"חהתשכ"ח,עמ'עצ2ע 5

ס"חהתשע"א,עמ'0צ8ע צ

הערות
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פרק ב': רישוי 

סימן א': רישיון ספק גז

חובתקבלתרישיון
ספקגז

לאיבצעאדם,בתמורהאושלאבתמורה,פעולהכמפורטלהלן)בחוקזה-פעולת2ע )א(
ספקגז(,אלאאםכןבידורישיוןלביצועאותהפעולהשניתןלולפיסעיףצ)בחוק

זה-רישיוןספקגז(,ובהתאםלתנאיהרישיון:

הספקתגז,לרבותשיווקו)בחוקזה-הספקתגז(; )ה(

הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעוןהיתראוביצועשינוייסודיבמיתקן )2(
כאמור;לענייןזה,"שינוייסודי"-כמפורטבתוספתהשנייהע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,המבצעפעולתספקגזכמפורטלהלן,פטורמחובת )ב(
קבלתרישיוןספקגזלגביאותהפעולתספקגז:

סוכןהרשוםברישיונושלבעלרישיוןספקגזהמבצעפעולתספקגזמטעם )ה(
בעלהרישיון,בהתאםלהוראותסימןב'בפרקג';

מישמשווקגזלצרכןגז,באמצעותמילויגזברכבמנועיהמונעבגזאובמכל )2(
המשמשלהפעלתבלון,בתחנתתדלוקבגזשניתןלגביההיתרלמיתקןגז;

פרק ב' והתוספת השנייה

סימן א'

של ביצוע אוסר המוצע לחוק 2)א( סעיף  סעיף 2
לרבות גז כהספקת )המוגדרת גז ספק פעולת והתוספת
שיווקואוהקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעון  השנייה
כאמור(, במיתקן שינוייסודי היתראוביצוע 
בלארישיוןספקגזעסעיףזהמחליףאתהאיסורלהיותספק
גזכהגדרתובסעיףהבלארישיוןספקגז,הקבועבסעיף9
לחוקהגז)בטיחותורישוי(עלפיההגדרה"ספקגז"גםעיסוק
בייצוראובהובלהשלגזטעוןרישיוןספקגזעמוצעשלא

להסדירתחומיםאלהבחוקהחדשע

לחוק ה בסעיף כאמור מוגדר היתר טעון גז מיתקן
המוצעכמיתקןהמשמשלמילויגז,להזרמתגזאולאחסון
גזהמיועדלהספקה,וכןמיתקןגזלצריכהעצמיתבאזור
0הטונות,אובאזוראחר- מגוריםשקיבולתועולהעל

שקיבולתועולהעל20טונותע

לצורךהקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעוןהיתר,או
ביצועשינוייסודיבמיתקןכאמור,נדרשנוסףעלרישיון
ספקגז,גםהיתרלמיתקןעצמו)ר'דבריההסברלסעיף9

לחוקהמוצע(ע

שינוייסודיבמיתקןגזהטעוןרישיוןספקגזוהיתר
למיתקןגז,מפורטבתוספתהשנייהלחוקהמוצע,וכולל
שינויקיבולתשלהמיתקן;שינויייעודהמיתקן;הוספת
עמדותמילויאוריקוןגזבמיתקןאושינויהמיקוםשל
עמדותכאמור;שינוימיקוםאוהוספהשלמכלנייחאושל
משאבות,מדחסיםאומאיידיםבמערכתהגזשלהמיתקן
אושינויבצנרתהגזעבסעיף9צלחוק,מוצעלהסמיךאת

השרלשנותאתהתוספתהשנייהלחוקע

האיסורעלביצועפעולתספקגזבלארישיוןנובע
מהסיכוןהרבהנשקףמביצועפעולהכאמורלשלוםהציבור,
והואחלעלכלאדםהמבצעפעולהכאמור,בתמורהאו

שלאבתמורה,באקראיאודרךעיסוקע

כדילאפשרפעילותסדירהשלהמשק,מוצעלקבוע
בסעיף2)ב(פטורמחובתרישיוןספקגזבמקריםאלה:

ברישיונו הרשום סוכן בידי גז ספק פעולת ביצוע )ה(
שלבעלרישיוןספקגז,בהתאםלהוראותסימןב'בפרקג'

)ר'דבריההסברלסימןהאמור(;

שיווקגזלצרכןגז,באמצעותמילויגזברכבמנועי )2(
המונעבגזאובמכלהמשמשלהפעלתבלון)כדורפורח(,
לפי גז למיתקן היתר לגביה שניתן בגז תדלוק בתחנת

סעיף9)א(;

שיווקשלמכלמחנאותלצרכןגז,במיתקןגזהמשמש )צ(
לאחסוןגזאשרניתןלגביוהיתרלמיתקןגזלפיסעיף9)א(;

הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעוןהיתרהמוחזק )ע(
בידיצבאהגנהלישראל,עלפינהליםשנקבעובפקודות
הצבאלאחרהתייעצותעםהמנהל,אוביצועשינוייסודי
כמשמעותובסעיף2)א()2(במיתקןכאמורעפטורזהמוצע
בשלצרכיוהתפעולייםשלצבאהגנהלישראלובהתחשב

בנהליםשייקבעובענייןבהתייעצותעםהמנהלע

למעןהסרספקיובהרכיאיןבפטורמהצורךברישיון
מהצורך לפטור כדי האמורות הפעולות לגבי גז ספק
באישוריםוהיתריםהנדרשיםעלפיכלדיןאחרלצורך
עיסוקבאותןפעולותעעודמוצעלהסמיךאתשרהאנרגיה
לקבועבתקנותפעולותנוספותשיהיופטורותמרישיוןספק

גז,אםיתעוררצורךלקבועזאתע
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מישמשווקמכלמחנאותלצרכןגז,במיתקןגזהמשמשלאחסוןגזאשר )צ(
ניתןלגביוהיתרלמיתקןגז;

מישמקיםאומפעילמיתקןגזטעוןהיתרהמוחזקבידיצבאהגנהלישראל, )ע(
עלפינהליםשנקבעובפקודותהצבאלאחרהתייעצותעםהמנהל,אומבצע

שינוייסודיכמשמעותובסעיףקטן)א()2(במיתקןכאמור;

מישמבצעפעולתספקגזאחרת,ככלשקבעהשרע )5(

תנאיםלמתן
רישיוןספקגז

המנהלרשאילתתרישיוןספקגזלמבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:צע )א(

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברות; )ה(

המנהלהכללישלהחברהאומנהלבכירבחברה,וכןעובדיםבחברה )2(
שיבצעופעולתספקגז,הםבעלימיומנות,ידעוניסיוןמקצועיהנדרשיםלצורך

ביצועפעולתספקהגזשלגביהמתבקשהרישיון,כפישקבעהשר;

שלגביה הגז ספק פעולת לביצוע מתאימה ותשתית אמצעים ברשותו )צ(
מתבקשהרישיון,כפישקבעהשר;

הואמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,בהתאםלהוראותכאמור )ע(
בסעיף22;

ברשותוהוןעצמיכפישקבעהשרומתקיימיםבותנאיםאחריםשקבע )5(
השרהמצביעיםעלאיתנותוהפיננסית;

הוא,וכןבעלשליטהאונושאמשרהבו,לאהורשעובעבירהאשרמפאת )צ(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראוי,לדעתהמנהל,לבצעפעולת

ספקגזע

המנהלרשאילסרבלתתרישיוןספקגזלמבקשאףאםמתקיימיםלגביוהתנאים )ב(
לפיסעיףקטן)א(,אםנגדמבקשהרישיון,אונגדבעלשליטהאונושאמשרהבו,תלויים
ועומדיםהליכיםבשלעבירהכאמורבסעיףקטן)א()צ(,ובלבדשנתןלמבקשהרישיון
הזדמנותלטעוןאתטענותיו;בסעיףקטןזה,"הליכיםבשלעבירה"-החלבפתיחה

בחקירהעלפידיןע

סעיף2הלחוקהגז)בטיחותורישוי(קובעכתנאי  סעיף 3
תושב היותו - ביחיד גז, ספק רישיון למתן 
ישראלובגיר,ובתאגיד-כיהואנרשםעלפידיןבישראלע

מהותיים תנאים לקבוע מוצע לחוק צ)א( בסעיף
לקבלתרישיוןספקגז,הנגזריםממטרותהרישוי-בטיחות
והגנתהצרכןעלפיהמוצע,התנאיםלמתןרישיוןספקגז
יהיו:היותושלהמבקשחברה;היותהמבקשבעלמיומנות,
ידעוניסיוןמקצועיהנדרשיםלצורךביצועפעולתספקגז
לפיהרישיוןהמבוקש;ברשותואמצעיםותשתיתמתאימה
לקיוםפעולתספקגזלפיהרישיוןהמבוקש;המבקשמבוטח
בביטוחלכיסויחבותובשלנזקיםבהתאםלהוראותכאמור
פיננסית ואיתנות עצמי הון המבקש ברשות ;22 בסעיף
המאפשריםאתקיוםהפעילות;המבקש,וכןבעלשליטהאו

נושאמשרהבו,לאהורשעובעבירהאשרמפאתמהותה,
חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראוילהיותבעלרישיון

ספקגזע

עודמוצעבסעיףצ)ב(לקבועכיהמנהלרשאילסרב
לגביו מתקיימים אם אף למבקש גז ספק רישיון לתת
התנאיםהאמורים,אםנגדמבקשהרישיון,אונגדבעל
שליטהאונושאמשרהבו,תלוייםועומדיםהליכיםבשל
עבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקש
אינוראוילהיותבעלרישיון,ובלבדשנתןלמבקשהרישיון
המנהל כי להבהיר מוצע טענותיוע את לטעון הזדמנות
החל כאמור בנסיבות גז ספק רישיון לתת לסרב רשאי

בפתיחהבחקירהעלפידיןע
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בקשהלרישיון
ספקגזאו

לחידושו

המבקשלקבלרישיוןספקגז,יגישלמנהלבקשהלכך;בבקשהלרישיוןיכלולעע )א(
המבקשפרטיםומסמכיםכפישקבעהשר,ורשאיהמנהללדרושמןהמבקשפרטים
אומסמכיםנוספים,אםנראהלוכיהדברדרושבנסיבותהענייןלצורךמתןהחלטה

בבקשהע

בקשהלחידושרישיוןספקגזתוגשלמנהל90ימיםלפחותלפניתוםתקופתתוקפו )ב(
שלהרישיוןע

החלטתהמנהלבבקשהלרישיוןספקגזאולחידושותינתןבתוך90ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאסייםהמנהלאתהטיפולבבקשהלחידושרישיוןספקגזופקעתוקף
הרישיון,רשאיהמנהל,אםנוכחכיאיןמניעהבטיחותיתלעשותכן,להאריךאתתוקף
רישיוןספקהגזהקודםעדלסיוםהטיפולבבקשה,ובלבדשסךתקופתההארכהכאמור

לאתעלהעלשנהע

תנאיםברישיון
ספקגז

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןספקגז,וביןהשארתנאיםבענייניםאלה:5ע

טיפולבאירועגז;לענייןזה,"אירועגז"-לרבותדליפהלאמבוקרתשלגזממיתקן )ה(
גז,וכןשריפהשלמיתקןהגזאוהתמוטטותשלמבנהעלהמיתקן;

מתןשירותלצרכניגז; )2(

כמותהגזהמרביתשרשאיבעלהרישיוןלרכושוכמותהגזהמרביתשרשאיבעל )צ(
הרישיוןלספק,בעצמואובאמצעותסוכן,בהתחשבבמספרצרכניוובסוגיהםע

תקופתרישיוןספק
גזוחידושו

תוקפושלרישיוןספקגזיהיהלחמששנים,וניתןלחדשולתקופותנוספותשלצע )א(
חמששנים,בכלפעם;הרישיוןיחודשבהתקייםהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיףצ)א(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהמנהל,בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתן )ב(
למבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקשרישיוןספקגזאולחדשולתקופה
הקצרהמחמששנים,אםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןכאמור,הוראהמההוראות

לפיחוקזהאוהוראהמהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזע

בסעיףע)א(מוצעלקבוע,בדומהלסעיף0הלחוק  סעיף 4
הגז)בטיחותורישוי(,כיהמבקשרישיוןספקגז, 
יגישבקשהלכךלמנהלויכלולבהפרטיםומסמכיםכפי
שקבעהשרבתקנותעכמוכןמוצעלקבועכיהמנהלרשאי
נוספים,אםנראה לדרושמהמבקשפרטיםאומסמכים
לוכיהדברדרוש,בנסיבותהעניין,לצורךקבלתהחלטה

בבקשהע

מכוחסמכותולפיחוקהגז)בטיחותורישוי(,התקין
השראתתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויספקיגפ"מ(,
התשע"ח-8ה20)להלן-תקנותרישויספקיגפ"מ(,הקובעות
בהתאם תכלולע גז ספק רישיון לקבלת שבקשה פרטים
לסעיף79המוצע,תקנותאלהימשיכולהיותבתוקףויראו

אותןכאילוהותקנומכוחהחוקהמוצעע

במטרהלייעלאתהטיפולבבקשותלקבלתרישיוןספק
גז,מוצעלקבועבסעיףע)ב(כיבקשהלחידושרישיוןספק
גזתוגשלמנהל90ימיםלפחותלפניתוםתקופתתוקפו
בבקשה המנהל החלטת כי - ע)ג( ובסעיף הרישיון, של
90ימיםמיום לרישיוןספקגזאולחידושותינתןבתוך
קבלתהבקשהעלמעןהסרספקיובהרכי90הימיםשנקבעו

לקבלתהחלטתהמנהלבבקשהיימנוממועדקבלתבקשה
המכילהאתכלהפרטיםוהמסמכיםהנדרשיםלפיסעיף
קטן)א(עמוצעלקבועכיבמקרהשבוהמנהללאסייםאת
הטיפולבבקשהלחידושרישיוןספקגזופקעתוקףהרישיון,
רשאיהמנהל,אםנוכחכיאיןמניעהבטיחותיתלעשות
כן,להאריךאתתוקףרישיוןספקהגזהקודםעדלסיום
הטיפולבבקשה,ובלבדשסךתקופתההארכהכאמורלא

תעלהעלשנהע

בדומהלסעיףצה)א(לחוקהגז)בטיחותורישוי(,  סעיף 5
מוצעלקבועבסעיף5כיהמנהלרשאילקבוע 
תנאיםברישיוןספקגזעלמעןהסרספק,מוצעלקבועכי
המנהלרשאילקבועברישיון,ביןהשאר,תנאיםבעניין
הגז כמות וכן גז לצרכני שירות מתן גז, באירוע טיפול
המרביתשרשאיבעלהרישיוןלרכושוכמותהגזהמרבית
שרשאיהואלשווק,בעצמואובאמצעותסוכן,בהתחשב

במספרצרכניוובסוגיהםע

לפיסעיףצהלחוקהגז)בטיחותורישוי(,תוקפו  סעיף 6
שלרישיוןספקגזהואלשלוששניםעכדישלא 
מוצע המידה, על יתר גז ספק רישיון בעל על להכביד
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איסורהעברה,
שעבודאועיקול

שלרישיוןספקגז

רישיוןספקגזאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלאבאישורהמנהל7ע )א(
ובהתאםלתנאיםשהורהע

העברתהשליטהבבעלרישיוןספקגזטעונהאישורמראשובכתבמאתהמנהל, )ב(
ורשאיהמנהללקבועכיהעברהכאמורטעונהרישיוןספקגזחדשע

אישורלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(יינתןאםשוכנעהמנהלשמתקיימיםבנעבר )ג(
כלהתנאיםהנדרשיםלמתןרישיוןספקגזע

ביטולרישיוןספק
גזאוהגבלתו

המנהלרשאילבטלרישיוןספקגזאולהגבילובהתקייםאחדמאלה:8ע )א(

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )ה(

בעלהרישיוןחדללבצעאתפעולתספקהגזנושאהרישיון; )2(

חדללהתקייםבבעלהרישיוןתנאימהתנאיםלמתןהרישיון; )צ(

בעלהרישיוןהפרתנאימהותימתנאיהרישיון; )ע(

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראהמהוראותחוק )5(
התקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;

ניתןלגביבעלהרישיוןצולפתיחתהליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקום )צ(
כלכלי,התשע"ח-8ה720,המורהעלפירוקו,אושהואהחליטעלפירוקומרצוןע

הגבלתרישיוןספקגזלפיסעיףקטן)א(יכולשתהיה,ביןהשאר,לענייןזהותהסוכן )ב(
שבאמצעותורשאיבעלהרישיוןלבצעפעולתספקגזבהתאםלהוראותסימןב'בפרקג',
האזורשבורשאיבעלהרישיוןלבצעפעולתספקגזאוכמותהגזהמרביתשרשאיבעל
הרישיוןלרכושולספק,בעצמואובאמצעותסוכן,בהתחשבבמספרצרכניוובסוגיהםע

המנהללאיבטלולאיגבילרישיוןספקגזלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתןלבעל )ג(
הרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

הודעהעלביטולרישיוןאוהגבלתותפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהע )ד(

לקבוע בסעיף 6 כי תוקפו של רישיון ספק גז הוא לחמש 
שנים, וניתן לחדשו לתקופות נוספות של חמש שנים, בכל 
פעם, בהתקיים התנאים למתן הרישיון לפי סעיף 3)א(. כמו 
כן, מוצע לקבוע בסעיף 6)ב( כי המנהל רשאי, בהחלטה 
מנומקת בכתב ולאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון את 
טענותיו, לתת רישיון ספק גז או לחדשו לתקופה הקצרה 
מחמש שנים, אם המבקש הפר תנאי מתנאי הרישיון, 
הוראה מההוראות לפי חוק זה, או הוראה מהוראות חוק 

התקנים בקשר לגז או למיתקן גז.

לדברי בדומה לקבוע, מוצע 7)א( בסעיף  סעיף 7
חקיקהאחריםהמסדיריםרישוי,כירישיוןספק 
גזאינוניתןלהעברה,לשעבודאולעיקול,אלאבאישור
לקבוע מוצע כן כמו שהורהע לתנאים ובהתאם המנהל
בסעיף7)ב(כיהעברתהשליטהבבעלרישיוןספקגזטעונה
אישורמראשובכתבמאתהמנהל,ורשאיהמנהללקבוע

כיהעברהכאמורטעונהרישיוןספקגזחדשע

סעיף8)א(בדומהלסעיף7הלחוקהגז)בטיחות  סעיף 8
ורישוי(,מסמיךאתהמנהללבטלרישיוןספקגז 

אולהגבילובהתקייםבבעלהרישיוןאחדמאלה:הרישיון
בעל חלקי; או מטעה שגוי, כוזב, מידע יסוד על ניתן
הרישיוןחדללבצעאתפעולתספקהגזנושאהרישיון;חדל
להתקייםבבעלהרישיוןתנאימהתנאיםלמתןהרישיון;
בעל הרישיון; מתנאי מהותי תנאי הפר הרישיון בעל
הרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראה
מהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;ניתןלגבי
בעלהרישיוןצולפתיחתהליכיםלפיחוקחדלותפירעון
ושיקוםכלכלי,התשע"ח-8ה20)להלן-חוקחדלותפירעון(,

המורהעלפירוקואושהואהחליטעלפירוקומרצוןע

למעןהסרספקמוצעלקבועבסעיף8)ב(כיהגבלת
הסוכן זהות לעניין השאר, בין שתהיה, יכול הרישיון
גז, ספק פעולת לבצע הרישיון בעל רשאי שבאמצעותו
האזורשבורשאיבעלהרישיוןלבצעפעולתספקגזוכן
כמותהגזהמרביתשרשאיבעלהרישיוןלרכושולספק,
צרכניו במספר בהתחשב סוכן, באמצעות או בעצמו
ובסוגיהםעהגבלתהרישיוןכאמורתאפשרלמנהללאסור
עלספקגזלספקגזבאמצעותסוכןמסוים,אולספקגז
באזורמסויםשבונמצאוהפרותשלהוראותלפיהחוקאו

ס"חהתשע"ח,עמ'0הצע 7

הערות
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המנהלרשאילהורותלמישרישיונובוטלאוהוגבללפיסעיףזה,לפעוללהסדרת )ה(
סיוםפעולותספקהגזנושאהרישיוןאולצמצומן,הכוללפיהעניין,באופןובמועד

שיורה;בהוראותלפיסעיףקטןזה,רשאיהמנהל,ביןהשאר,לדרושמבעלהרישיון:

להעבירלואתרשימתצרכניהגזשלהםסיפקגזואתכתובותיהם; )ה(

להודיעלצרכניהגזעלסיוםאוצמצוםביצועהפעולותכאמור,לפיהעניין; )2(

לטפלבמיתקניהגזבאופןשיורההמנהלע )צ(

סימן ב': היתר למיתקן גז

חובתקבלת
היתרלהקמהאו

להפעלהשלמיתקן
גזטעוןהיתר

בלילגרועמהוראותסעיף2)א(,לאיקיםאדםולאיפעילמיתקןגזטעוןהיתרולא9ע )א(
יבצעשינוייסודיכמשמעותובסעיף2א)2(במיתקןכאמור,אלאאםכןניתןלו,נוסףעל
רישיוןספקגז,גםהיתרלמיתקןהגזלפיסימןזה)בחוקזה-היתרלמיתקןגז(,ובהתאם

לתנאיההיתרע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעוןהיתרהמוחזק )ב(
בידיצבאהגנהלישראל,עלפינהליםשנקבעובפקודותהצבאלאחרהתייעצותעם
המנהל,אוביצועשינוייסודיבמיתקןכאמור,אינםטעוניםהיתרלמיתקןגז;ואולם
המחזיקבמיתקןהגזימסורלמנהלדיווחלגביההקמה,ההפעלהאוהשינויכאמור,
בהתאםלהוראותלפיסעיףצ2)ב(,בשינוייםהמחויבים,בכפוףלכלליאבטחתמידע

שלצבאהגנהלישראלע

שלהוראתחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזעהגבלה
כאמורהיאמידתיתיותרמביטולהרישיוןכולו,מקוםשבו,

למשל,ההפרותנעשועלידיסוכןאחדבאזוראחדע

בהתאםלכלליהמשפטהמינהלי,מוצעלקבועבסעיף
גז,אלא 8)ג(כיהמנהללאיבטלולאיגבילרישיוןספק

לאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיוע

8)ד(כיהודעהעלביטול עודמוצעלקבועבסעיף
רישיוןאוהגבלתותפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
האנרגיה,כדישהדבריובאלידיעתצרכניהגזושארבעלי

רישיונותספקיהגזע

נוסףעלכךמוצעלקבועבסעיף8)ה(,כיהמנהלרשאי
להסדרת לפעול הוגבל או בוטל שרישיונו למי להורות
סיוםפעולותספקהגזנושאהרישיוןאולצמצומן,הכול
לפיהעניין,באופןובמועדשיורהעלמעןהסרספקיובהר,כי
בהוראותלפיסעיףקטןזהרשאיהמנהל,ביןהשאר,לדרוש
מבעלהרישיוןלהעבירלואתרשימתצרכניהגזשלהם
סיפקגזואתכתובותיהם,להודיעלצרכניהגזעלסיום
אועלצמצוםביצועהפעולותכאמור,לפיהעניין,ולטפל

במיתקניהגזבאופןשיורההמנהלע

סימן ב'

סעיף9)א(קובע,בדומהלסעיףע)א(לחוקהגז  סעיף 9
מסוג גז מיתקן התקנת כי ורישוי(, )בטיחות 
בו, יסודי שינוי וביצוע כאמור מיתקן הפעלת מסוים,
טעוניםהיתרלמיתקןהגזמאתהמנהל,נוסףעלרישיון

ספקגזהנדרשלפיסעיף2)א(עכמוכןקובעסעיףזהחובה
לקייםאתתנאיההיתרלמיתקןהגזע

לחוק ה בסעיף מוגדר היתר טעון גז מיתקן כאמור,
המוצעכמיתקןגזהמשמשלמילויגז,הזרמתגזואחסון
גזהמיועדלהספקה,וכןמיתקןגזלצריכהעצמיתבאזור
0הטונות,אובאזוראחר- מגוריםשקיבולתועולהעל

שקיבולתועולהעל20טונותע

מאת היתר נדרש שלגביו גז במיתקן יסודי שינוי
שינוי השנייה: בתוספת מפורט זה סעיף לפי המנהל
הקיבולתשלהמיתקןשינויייעודהמיתקן;הוספתעמדות
מילויאוריקוןגזבמיתקןאושינויהמיקוםשלעמדות
של או נייח מכל של הוספה או מיקום שינוי כאמור;
משאבות,מדחסיםאומאיידיםבמערכתהגזשלהמיתקן,

אושינויבצנרתהגזע

בסעיף9)ב(מוצעלפטורמהחובהלקבלתהיתרלפי
סעיףזהמיתקניגזהמוחזקיםבידיצבאהגנהלישראל,לפי
נהליםשנקבעובפקודותהצבאבהתייעצותעםהמנהלע
פטורזהמעוגןבחוקכמענהלצרכיוהתפעולייםשלצבא
זה בעניין הצבא שיקבע נהלים פי על לישראל הגנה

בהתייעצותעםהמנהלע

בדומהלסעיףע)ג(לחוקהגז)בטיחותורישוי(,מוצע
8צ)א()ה(להורותעלהפסקת להסמיךאתהמנהלבסעיף
שימושבמיתקןגזועלריקונומגז,אםמיתקןהגזהואטעון

היתרולאניתןלגביוהיתרע
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תנאיםלמתןהיתר
ותנאיםבהיתר

המנהלרשאילתתלמבקשהיתרלמיתקןגז,אםשוכנעכיהשימושבמיתקןהגז0הע )א(
שלגביוהוגשההבקשהיהיהבאופןשאיןבוסיכוןלאדםאולרכושוכןכימתקיימות
הדרישותלענייןתנאיבטיחותכפישקבעהשר;השררשאילקבועכיתנאילקבלת
היתרלמיתקןגזלפיסעיףזההואגםעמידהבדרישותלענייןתנאיבטיחותהקבועות

בחיקוקיםאחריםכפישיקבעע

המנהלרשאילקבועתנאיםבהיתרלמיתקןגזע )ב(

בעלרישיוןספקגזהמבקשלקבלהיתרלמיתקןגז,יגישלמנהלבקשהלכך)בסעיףההעבקשהלהיתר
זה-בקשהלהיתר(;בבקשהלהיתריכלולהמבקשפרטיםומסמכיםכפישקבעהשר,
ורשאיהמנהללדרושמןהמבקשפרטיםאומסמכיםנוספים,אםנראהלוכיהדבר

דרושבנסיבותהענייןלצורךמתןהחלטהבבקשהע

תקופתההיתר
וחידושו

תוקפושלהיתרלהקמהשלמיתקןגזותוקפושלהיתרלביצועשינוייסודי2הע )א(
במיתקןגז,יהיהלשנהע

תוקפושלהיתרלהפעלהשלמיתקןגזיהיהלחמששנים;ואולםרשאיהמנהל, )ב(
בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתןלמבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקש
היתרכאמורלתקופההקצרהמחמששנים,אםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןספק
גזאוהיתרלמיתקןגז,הוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראהמהוראותחוקהתקנים

בקשרלגזאולמיתקןגז,אומטעמיםהנוגעיםלשלוםהציבורע

היתרכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(ניתןלחידוש,בהתקייםהתנאיםלמתן )ג(
ההיתרלפיסעיף0ה)א(,לתקופותנוספותשלשנהאוחמששנים,לפיהעניין,בכלפעם,
ולענייןהיתרכאמורבסעיףקטן)ב(-אףלתקופהקצרהמחמששניםבנסיבותכאמור

באותוסעיףקטןע

בדומהלסעיףע)ב(לחוקהגז)בטיחותורישוי(,  סעיף 10
מוצעלקבועבסעיף0ה)א(כיהמנהלרשאילתת 
למבקשהיתרלמיתקןגז,אםשוכנעשהשימושבמיתקןהגז
שלגביוהוגשההבקשהיהיהבאופןשאיןבוסיכוןלאדם
אולרכושוכןכימתקיימותהדרישותלענייןתנאיבטיחות
כפישקבעהשרעלמעןהסרספקיובהרכיהשררשאילקבוע
לפיסעיףקטןזהכיתנאילקבלתהיתרלמיתקןגזהואגם
עמידהבדרישותלענייןתנאיבטיחותהקבועותבחיקוקים
אחריםכפישיקבעעכמוכןמוצעלקבועבסעיף0ה)ב(כי

המנהלרשאילקבועתנאיםבהיתרלמיתקןגזע

בסעיףזהמוצעלקבועכיבעלרישיוןספקגז  סעיף 11
למנהל יגיש גז, למיתקן היתר לקבל המבקש 
בקשהלכך,ויכלולבבקשהפרטיםומסמכיםכפישקבע
מן לדרוש רשאי המנהל כי לקבוע מוצע כן כמו השרע
המבקשפרטיםאומסמכיםנוספים,אםנראהלוכיהדבר

דרוש,בנסיבותהעניין,לצורךמתןהחלטהבבקשהע

גז ספק רישיון של תוקפו להגבלת בדומה  סעיף 12
ורישיוןעבודתגזולהגבלתתוקפםשלרישיונות 
בדבריחקיקההמסדיריםרישויבתחומיםאחרים,מוצע
המוצע, לפי גזע למיתקן היתר של תוקפו את להגביל
2ה)א(ו–)ב(,תוקפושלהיתרלהקמתמיתקןגז בסעיפים

גז מיתקן להפעלת היתר של ותוקפו אחת, לשנה יהיה
יהיהלחמששניםעלענייןהיתרלהפעלתמיתקןגז,מוצע
לקבועכיהמנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתבולאחר
שנתןלמבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקש
היתרכאמורלתקופההקצרהמחמששנים,אםהמבקש
הפרתנאימתנאירישיוןספקגזאוהיתרלמיתקןגז,הוראה
מההוראותלפיחוקזהאומהוראותחוקהתקניםבקשרלגז

אולמיתקןגז,אומטעמיםהנוגעיםלשלוםהציבורע

כמוכןמוצעבסעיף2ה)ג(להסמיךאתהמנהל,בהתקיים
התנאיםלמתןההיתרלפיסעיף0ה)א(,לחדשאתההיתר
לתקופותנוספותשלשנהאוחמששנים,לפיהעניין,בכל
פעם,ולענייןהיתרכאמורבסעיףקטן)ב(-אףלתקופה
קצרהיותרמחמששניםבנסיבותכאמורבאותוסעיףקטןע

תאפשר היתר טעון גז למיתקן היתר תוקף הגבלת
פיקוחהדוקעלעמידהבדרישותהבטיחותע

למעןהסרספקמוצעלהבהירבסעיף2ה)ד(כיבמקרה
היתר לבעל שניתן גז ספק רישיון של תוקפו פקע שבו
תוםתקופת לפני שהרישיוןכאמורבוטל למיתקןגזאו
תוקפושלההיתרלמיתקןגז,יפקעבאותומועדגםתוקפו

שלההיתרכאמורע
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עלאףהוראותסעיףזה,פקעתוקפושלרישיוןספקגזשניתןלבעלהיתרלמיתקן )ד(
גזאושהרישיוןכאמורבוטלאוהותלהלפניתוםתקופתתוקפושלההיתר,יפקעבאותו

מועדגםתוקפושלההיתרלמיתקןהגזע

ביטולהיתר,
הגבלתואו

התלייתו

המנהלרשאילבטלהיתרלמיתקןגז,להגבילו,אולהתלותועדלמילויתנאיםצהע )א(
שיקבעאולתקופהשלאתעלהעלשישהחודשים,בהתקייםלגביההיתראובעל
8)א(,בשינוייםהמחויבים,אואםמצאשטעמי ההיתר,לפיהעניין,האמורבסעיף

בטיחותשלאדםאורכושמחייביםזאתע

המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,להאריךאתתקופתהתלייתהרישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשסךתקופותההתליהלאיעלהעלשנהע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,המנהלרשאילהתלותהיתרלמיתקןגזאם )ג(
תלוייםועומדיםנגדבעלההיתראונגדבעלשליטהאונושאמשרהבו,הליכיםבשל
עבירהכאמורבסעיףצ)א()צ(-עדלסיוםההליכיםכאמור;בסעיףקטןזה,"הליכים

בשלעבירה"-החלבפתיחהבחקירהעלפידיןע

המנהללאיבטל,לאיגבילולאיתלההיתרלמיתקןגזלפיסעיףזה,אלאלאחר )ד(
שנתןלבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולםרשאיהמנהללבטלהיתר,
להגבילואולהתלותואףבטרםניתנהלבעלההיתרהזדמנותכאמוראםהיהלויסוד
סבירלהניחכימיתקןגזמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,ובלבדשייתן

לבעלההיתרהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההחלטהע

סימן ג': רישיון עבודת גז

חובתקבלתרישיון
עבודתגז

לאיבצעאדם,בתמורהאושלאבתמורה,עבודתגז,אלאאםכןבידורישיוןעהע )א(
לביצועאותהעבודתגזשניתןלולפיסעיף5ה)בחוקזה-רישיוןעבודתגז(,ובהתאם

לתנאיהרישיוןע

בסעיףצה)א(מוצעלקבוע,בדומהלסעיף5לחוק  סעיף 13
לבטל רשאי המנהל כי ורישוי(, )בטיחות הגז 
היתרלמיתקןגז,להגבילו,אולהתלותועדלמילויתנאים
חודשים, שישה על תעלה שלא לתקופה או שיקבע
בהתקייםלגביההיתראובעלההיתר,לפיהעניין,האמור
שטעמי מצא אם או המחויבים, בשינויים 8)א(, בסעיף

בטיחותשלאדםאורכושמחייביםזאתע

כמוכןרשאיהמנהל,בהתאםלסעיףצה)ב(,בהחלטה
הרישיון התליית תקופת את להאריך בכתב, מנומקת
תקופותההתלייהלא צה)א(,ובלבדשסך בסעיף כאמור

יעלועלשנהע

בהתאםלכלליהמשפטהמינהלי,מוצעלקבועבסעיף
צה)ד(כיהמנהללאיבטל,לאיגבילולאיתלההיתרלמיתקן
גזלפיסעיףזה,אלאלאחרשנתןלבעלההיתרהזדמנות
לטעוןאתטענותיועעםזאת,כדילהבטיחאתשלוםהציבור,
מוצעלקבועחריגלזכותהטיעוןבמקרהשישלמנהליסוד
סבירלהניחכימיתקןהגזמהווהסכנהממשיתומיידית
לאדםאולרכוש,ובלבדשהמנהלייתןלבעלההיתרזכות

טיעוןכאמורבהקדםהאפשרילאחרמתןההחלטהע

סימן ג'

סעיףעה)א(,בדומהלסעיף9לחוקהגז)בטיחות  סעיף 14
ורישוי(,לענייןרישיוןעבודתגז,אוסרביצוע 
עבודתגזבלארישיוןעבודתגזלפיחוקזהעכאמור,עבודת
גזמוגדרתבסעיףהכמילויאוריקוןגז,הזרמתגז,אותכנון,
התקנה,בדיקה,תחזוקה,שינוי,תיקוןאופירוקשלמיתקן

גז,למעטתכנוןשלמכשיראואבזרכמפורטבהגדרהע

למעןהסרספקיובהרכיביצועעבודתגזייחשבככזה
ביןאםנעשהבתמורהאושלאבתמורה,באקראיאודרך
עיסוקעכמוכן,גםביצועעבודתגזשלאדםבמיתקןגזבבית

מגוריוייחשבכביצועעבודתגזע

בסעיףעה)ב(מוצעלקבועפטורמחובתרישיוןעבודת
גזלעובדרשותהכבאותוההצלה,אואדםאחרשמונה
והוכשרלסייעלרשותהכבאותוההצלה,המבצעעבודת
גזבמסגרתמילויתפקידו,בהתאםלנוהלירשותהכבאות

וההצלהלענייןזהע

כמוכן,מוצעלקבועבסעיףזהפטורמחובתרישיון
עבודתגזלמפקחשמונהלפיסעיף0עלחוקזה,המבצע
עבודתגזבמסגרתמילויתפקידו,בהתאםלנהליםשקבע

המנהלע
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,המבצעעבודתגזכמפורטלהלןפטורמחובתקבלת )ב(
רישיוןעבודתגזלגביאותהעבודתגז:

עובדהרשותהארציתלכבאותוהצלה)בחוקזה-רשותהכבאותוההצלה( )ה(
אואדםאחרשמונהוהוכשרלסייעלרשותהכבאותוההצלה,המבצעעבודתגז

במסגרתמילויתפקידוובהתאםלנוהלירשותהכבאותוההצלהלענייןזה;

ובהתאם זה חוק לפי תפקידו מילוי במסגרת גז עבודת המבצע מפקח )2(
לנהליםשקבעהמנהל;

מישמבצעעבודתגזאחרתכפישקבעהשר;השררשאילקבועחובהלעבור )צ(
הכשרהלפיתכניתשתאושרעלידיהמנהלאומישהוסמךעלידו,כתנאילקבלת

פטורמרישיוןעבודתגזלפיפסקהזוע

תנאיםלמתן
רישיוןעבודתגז
ותנאיםברישיון

עבודתגז

המנהלרשאילתתלמבקשרישיוןעבודתגז,אםמתקיימיםלגביוכלאלה:5הע )א(

הואאזרחישראליאותושבישראל; )ה(

הואלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההוא )2(
אינוראוי,לדעתהמנהל,לבצעעבודתגז;

כשירות, ותק, תקופת אקדמית, השכלה בדבר בתנאים עומד הוא )צ(
השתלמויותוניסיוןמעשי,כפישקבעהשר;השררשאילקבוע,בהסכמתשר
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,חובהלעבורהכשרהמקצועיתכתנאי

למתןרישיוןעבודתגז;

הואסייםתקופתהתמחות,כפישקבעהשר;משךתקופתההתמחותשיקבע )ע(
השרכתנאילמתןרישיוןלפיפסקהזולאיעלהעלשנה;

השר, שקבע כפי סדרים, ולפי בנושאים מקצועיות בבחינות עמד הוא )5(
בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

לפי להוראות בהתאם נזקים, בשל חבותו לכיסוי בביטוח מבוטח הוא )צ(
סעיף2צע

מחובת פטור זה בסעיף לקבוע מוצע כך על נוסף
רישיוןלמישמבצעעבודתגזמסוגשקבעהשרבתקנות,
כתנאי הכשרה לעבור חובה לקבוע השר את ולהסמיך
לביצועעבודתגזהפטורהמקבלתרישיוןכאמורעהסמכה
שלהשרלקבועפטורמחובתרישיוןעבודתגזקבועהכיום
בסעיפים9ו–8הלחוקהגז)בטיחותורישוי(עבמסגרתתקנות
גפ"מ(, בעבודות העוסקים )רישוי ורישוי( )בטיחות הגז
התשס"ו-צ200)להלן-תקנותרישויהעוסקיםבעבודות
גפ"מ(,קבעהשרכמהסוגיעבודותגזהפטוריםמקבלת
רישיוןוטעוניםהכשרהבלבדעתקנותאלהימשיכולהיות
בתוקףויראואותןכאילוהותקנומכוחחוקזה,בהתאם

לסעיף79המוצעע

5ה לסעיף בדומה לקבוע, מוצע 5ה)א( בסעיף  סעיף 15
לחוקהגז)בטיחותורישוי(,תנאיםלמתןרישיון 
עבודתגזעהתנאיםלמתןרישיוןכאמורהםהיותהמבקש
אזרחישראליאותושבישראל;העדרהרשעהבעבירה
אשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהמבקש
השכלה בתנאי המבקש עמידת גז; עבודת לבצע ראוי
אקדמית,תקופתותק,כשירות,השתלמויותוניסיוןמקצועי,

ועריכת השר שקבע כפי מקצועיות, ובחינות התמחות,
ביטוחבהתאםלהוראותלפיסעיף2צ

עלאףהאמור,מוצעבסעיף5ה)ב(להסמיךאתהמנהל
לתתלאדםשאינואזרחישראליאותושבישראלרישיון
לביצועעבודתגזמסוימת,לתקופהובתנאיםכפישיורה,
אםנוכחשאותואדםהואבעלניסיוןוידעמקצועילביצוע
העבודהעהוראהזונועדהלאפשרלמומחהבתחוםהגפ"מ,
שאינואזרחאותושבישראל,לבצעבישראלעבודתגז

מסוימתלתקופהמסוימת,בהתאםלצורךע

רישיון מתן לעניין להחיל 5ה)ג( בסעיף מוצע עוד
עבודתגזאתהוראתסעיףצ)ב(,כךשהמנהליהיהרשאי
מתקיימים אם אף למבקש גז עבודת רישיון לתת לסרב
מבקש נגד אם 5ה)א(, בסעיף האמורים התנאים לגביו
הרישיון,אונגדבעלשליטהאונושאמשרהבו,תלויים
מהותה, מפאת אשר עבירה בשל הליכים ועומדים
בעל להיות ראוי אינו המבקש נסיבותיה או חומרתה
הזדמנות הרישיון למבקש שנתן ובלבד כאמור, רישיון

לטעוןאתטענותיוע
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאילתתלמבקששאינואזרחישראלי )ב(
ואינותושבישראלרישיוןלביצועעבודתגזמסוימת,לתקופהובתנאיםכפישיורה,אם
נוכחשאותואדםהואבעלניסיוןוידעמקצועילביצועהעבודה,ורשאיהואלדרוש
לצורךביצועאותהעבודה אותעודההנדרשים רישיון לפניו להציג אדם מאותו
במדינהשבההואמבצעאתאותהעבודה,ככלשרישיוןאותעודהכאמורנדרשים

באותהמדינהע

רישיון למתן סירוב לעניין המחויבים, בשינויים יחולו, צ)ב( סעיף הוראות )ג(
עבודתגזע

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןעבודתגזע )ד(

בקשהלרישיון
עבודתגזאו

לחידושו

ע,בשינוייםצהע הוראותסעיף עלהגשתבקשהלרישיוןעבודתגזאולחידושויחולו
המחויביםע

תקופתרישיון
עבודתגזוחידושו

תוקפושלרישיוןעבודתגזיהיהלחמששנים,וניתןלחדשולתקופותנוספותשל7הע )א(
חמששניםבכלפעם;הרישיוןיחודשבהתקייםהתנאיםלמתןהרישיוןלפיסעיף5ה)א(ע

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהמנהל,בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתן )ב(
למבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקשרישיוןעבודתגזאולחדשולתקופה
הקצרהמחמששנים,אםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןכאמור,הוראהמההוראות

לפיחוקזהאוהוראהמהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזע

ביטולרישיון
עבודתגז,הגבלתו

אוהתלייתו

המנהלרשאילבטלרישיוןעבודתגז,להגבילו,אולהתלותועדלמילויתנאים8הע )א(
שיקבעאולתקופהשלאתעלהעלשישהחודשים,בהתקייםלגביהרישיוןאובעל

הרישיוןהאמורבסעיף8)א()ה(עד)5(,בשינוייםהמחויביםע

נוסףעלכךמוצעלקבועבסעיף5ה)ד(כיהמנהלרשאי
לקבועתנאיםברישיוןעבודתגזע

בקשה הגשת על כי לקבוע מוצע זה בסעיף  סעיף 16
יחולו לחידושו או גז עבודת רישיון למתן 
לסעיף בהתאם המחויביםע בשינויים ע, סעיף הוראות
עהמבקשרישיוןיגישבקשהלמנהלויכלולבהפרטים
ומסמכיםכפישקבעהשר,ורשאיהמנהללדרושמהמבקש
פרטיםאומסמכיםנוספים,אםנראהלוכיהדברדרוש,
בנסיבותהעניין,לצורךמתןהחלטהבבקשהענוסףעלכך,
סעיףעקובעאתלוחותהזמניםלהגשתבקשהלחידוש

רישיוןולטיפולהמנהלבבקשהע

במסגרתתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ,קבע
השרפרטיםשמבקשרישיוןעבודתגזצריךלצרףלבקשה
לקבלתרישיוןעכאמור,תקנותאלהימשיכולהיותבתוקף
לאמור בהתאם זה, חוק מכוח ניתנו כאילו אותן ויראו

בסעיף79המוצעע

בהתאםלסעיףצהלחוקהגז)בטיחותורישוי(,  סעיף 17
תוקפושלרישיוןעבודתגזהואלשלוששניםע 
בדומהלהוראותסעיףצ)א(לענייןרישיוןספקגז,וכדישלא
להכבידיתרעלהמידהעלבעלרישיוןעבודתגז,מוצע
לקבועבסעיף7ה)א(כיתוקפושלרישיוןעבודתגזיהיה

לחמששנים,וניתןלחדשולתקופותנוספותשלחמששנים,
בכלפעםעהרישיוןיחודשבהתקייםהתנאיםלמתןהרישיון

לפיסעיף5הע

להוראות בדומה 7ה)ב(, בסעיף לקבוע מוצע עוד
סעיףצ)ב(לענייןרישיוןספקגז,כיהמנהלרשאי,בהחלטה
לטעון הזדמנות למבקש שנתן ולאחר בכתב מנומקת
לחדשו או גז עבודת רישיון למבקש לתת טענותיו, את
תנאי הפר המבקש אם שנים, מחמש הקצרה לתקופה
מתנאיהרישיון,הוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראה

מהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזע

בסעיף8ה)א(מוצעלקבוע,בדומהלסעיף7הלחוק  סעיף 18
רישיון, לביטול סמכות ורישוי(, )בטיחות הגז 
לבטל רשאי המנהל המוצע, לפי התלייתוע או הגבלתו
רישיוןעבודתגז,להגבילו,אולהתלותועדלמילויתנאים
חודשים, שישה על תעלה שלא לתקופה או שיקבע
בהתקייםהאמורבסעיף8)א()ה(עד)5(,בשינוייםהמחויביםע
עודמוצעלקבועבסעיף8ה)ג(כיאםתלוייםועומדיםנגד
בעלרישיוןעבודתגזהליכיםבשלעבירהשמפאתמהותה,
חומרתהאונסיבותיה,איןהואראוי,לדעתהמנהל,לבצע
עבודתגז,רשאיהמנהללהתלותאתהרישיוןעדלסיום
ההליכיםכאמורעמוצעלהבהירכיהליכיםכאמורייחשבו

החלמפתיחהבחקירהעלפידיןע
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המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,להאריךאתתקופתהתלייתהרישיון )ב(
כאמורבסעיףקטן)א(,ובלבדשסךתקופותההתליהלאיעלהעלשנהע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,המנהלרשאילהתלותרישיוןעבודתגזאם )ג(
תלוייםועומדיםנגדבעלהרישיוןהליכיםבשלעבירהכאמורבסעיף5ה)א()2(-עד
לסיוםההליכיםכאמור;בסעיףקטןזה,"הליכיםבשלעבירה"-החלבפתיחהבחקירה

עלפידיןע

המנהללאיבטל,לאיגבילולאיתלהרישיוןעבודתגזלפיסעיףזה,אלאלאחר )ד(
שנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולםרשאיהמנהללבטל,להגביל
אולהתלותרישיוןעבודתגזאףבטרםניתנהלבעלהרישיוןהזדמנותכאמור,אםהיה
לויסודסבירלהניחכיבשלפעילותושלבעלהרישיוןנפגעאדםאונגרםנזקחמור
לרכוש,ובלבדשייתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחר

מתןההחלטהע

פרק ג': חובות והגבלות על פעילותם של בעל רישיון ספק גז ובעל רישיון 
עבודת גז

סימן א': חובות והגבלות על בעל רישיון ספק גז 

רכישתגזבידי
בעלרישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזלאירכושגז,אלאמבעלרישיוןספקגזאחראובדרךשלייבוא9הע
לפיכלדיןע

הספקתגזבידי
בעלרישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזלאיספקגזאלאלאחדמאלה:20ע )א(

צרכןגזשהואהתקשרעמובחוזהבכתבלהספקתגז; )ה(

בסעיף8ה)ב(מוצעלקבועכיהמנהלרשאי,בהחלטה
מנומקתבכתב,להאריךאתתקופתהתלייתהרישיוןלפי
סעיףקטן)א(,ובלבדשסךתקופותההתליהלאיעלהעל

שנהע

לקבוע מוצע המינהלי המשפט לכללי בהתאם
בסעיף8ה)ד(כיהמנהללאיבטל,לאיגבילולאיתלהרישיון
עבודתגז,אלאלאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעון
אתטענותיועעםזאת,כדילהבטיחאתשלוםהציבורמפני
עיסוקמסוכןבגז,מוצעלהסמיךאתהמנהללהתלותאו
להגבילרישיוןלעסוקבעבודותגזאףבטרםניתנהלבעל
הרישיוןהזדמנותכאמור,אםהיהלמנהליסודסבירלהניח
כיבשלפעילותושלבעלהרישיוןנפגעאדםאונגרםנזק
חמורלרכוש,ובלבדשייתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעון

אתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההחלטהע

פרק ג' והתוספות השלישית והרביעית

סימן א'

גז ספק רישיון בלא גז ספק פעולת ביצוע  סעיפים
ממי גז רכישת ביותרע מסוכנת עבירה היא  19 ו־20

שאינובעלרישיוןספקגזוהספקתגזלמישאינו 
צרכןגז,בעלרישיוןספקגז,אופטורמרישיוןכאמור,אףהן
מהעבירותהמסוכנותבתחוםהגז,שכןהןמאפשרותעיסוק
בגזלמישאינומורשהלעשותכןעלפיכך,מוצעבסעיפים9ה
ו–20לחוקהמוצעלאסורעלבעלרישיוןספקגזלרכושגז
ממישאינובעלרישיוןספקגזאושלאבדרךשלייבוא,או

לספקגזלמישאינוצרכןגז,בעלרישיוןספקגז,אופטור
המוצע לחוק עצ בסעיף מוצע בבד, בד כאמורע מרישיון
לחייבצרכןגזלרכושגזרקמבעלרישיוןספקגזאוממי

שפטורמרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף2)ב(ע

לא גז ספק רישיון בעל המוצע, 9ה לסעיף בהתאם
ירכושגזאלאמבעלרישיוןספקגזאחראובדרךשלייבוא

לפיכלדיןע

גזלא רישיוןספק בעל המוצע, 20 בהתאםלסעיף
יספקגזאלאלצרכןגז,לבעלרישיוןספקגזאחראולמי

שפטורמרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף2)ב(ע

איסורעלהספקתגזלמישאינומורשהלעסוקבגז
עלצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים קבועכיוםבסעיף
)הבטחתההספקהשלגפ"מ(,התשמ"ט-989ה,אשרכאמור
עתידלהתבטלעםביטולההכרזהעלמצבחירוםבמדינהע

מוצעלעגןבחוקאתהאיסורכאמורע

גז לספק גז ספק רישיון בעל על לאסור מוצע עוד
לצרכןגזשאיןלועמוחוזהבכתבלהספקתגזאושלא
מופיעים שעליה חשבונית הגז הספקת בעת לו נמסרה
פרטיוופרטיהצרכןעהוראההאוסרתעלבעלרישיוןספק
גזלספקגזלצרכןגזשאיןעמוחוזהבכתבקבועהכברכיום
המוצע הסעיף ורישוי(ע )בטיחות הגז לחוק עה)ע( בסעיף
מאפשרהספקתגזגםלצרכןשאיןלבעלהרישיוןחוזה
בכתבעמו,ובלבדשנמסרהלובעתהספקתהגזחשבונית

שעליהמופיעיםפרטיבעלהרישיוןופרטיצרכןהגזע
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בעלרישיוןספקגזאחר; )2(

מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף2)ב(ע )צ(

עלאףהוראותסעיףקטן)א()ה(,בעלרישיוןספקגזרשאילספקגזלצרכןגזאף )ב(
אםאיןלוחוזהעםצרכןהגזכאמורבסעיףקטן)א()ה(,ובלבדשנמסרהלצרכןהגז,בעת

הספקתהגז,חשבוניתשעליהמופיעיםפרטיבעלהרישיוןופרטיצרכןהגזע

אמותמידה
לענייןמתןשירות

לצרכניגז

השר,בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת,ה2ע
רשאילקבועאמותמידהלענייןהרמה,הטיבוהאיכותשלהשירותיםשעלבעלרישיון
ספקגזהמספקגזלתתלצרכניהגז,ורשאיהואלקבועהוראותמיוחדותלענייןמתן

שירותיםכאמורלצרכןגזביתיע

ביטוחלבעל
רישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזיהיהמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,במשךכלתקופת22ע
הרישיון,בהתאםלהוראותהתוספתהשלישיתולהוראותשקבעהשרע

דיווחעלמיתקני
גזשאינםטעוני

היתר

בעלרישיוןספקגזידווחלמנהלעלכלמכלנייחשאינוטעוןהיתראומכליםצ2ע )א(
מיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית,אשרבאמצעותםהואמספקגזלצרכניגז,
בעצמואובאמצעותסוכן,אועלביצועשינוייסודיבהם;לענייןזה,"שינוייסודי"-

כמפורטבחלקא'לתוספתהרביעיתע

חוקהגז)בטיחותורישוי(מסדירענייניבטיחות  סעיף 21
לקבוע השר את ומסמיך הגז בתחום ורישוי 
הוראותבענייניםאלהעהגזהואמצרךהמגיעכמעטלכל
גדולים, גופים הם הגז ספקי כלל, בדרך בישראלע בית
הגז צרכני זאת ולעומת המקצועי, הידע מרוכז שבהם
נעדריםידעמקצועיענוסףעלכך,שוקהגזהביתימתאפיין
בניידותנמוכהשלצרכניםביןספקיהגזובמיעוטתחרותע
בהתייעצות השר, את להסמיך מוצע זה בסעיף לפיכך,
עםשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכלכלהשל
הכנסת,לקבועאמותמידהלענייןהרמה,הטיבוהאיכות
לצרכניו, לתת גז ספק רישיון בעל שעל השירותים של
והוראותמיוחדותלענייןמתןשירותיםכאמורלצרכןגז
להיבטים בנוגע כללים לקבוע תאפשר זו הסמכה ביתיע
צצ לסעיף בהתאם הגזע לתחום הייחודיים הצרכניים
כל מהוראות לגרוע כדי זה חוק בהוראות אין המוצע,
שהשר הצרכנות בתחום המידה באמות שאין כך דין,
יקבעלפיסעיףה2המוצע,כדילגרועמהוראותכלליות
בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-ה98ה,החלותעלבעלרישיון

ספקגזע

רישיון בעל המוצע, 22 לסעיף בהתאם  סעיף 22
לכיסוי בביטוח מבוטח יהיה גז ספק  והתוספת
חבותובשלנזקים,בהתאםלהוראותהתוספת  השלישית

ביטוח השרע שקבע ולהוראות השלישית 
רישיון של תוקפו תקופת כל במהלך תקף יהיה כאמור

ספקהגזע

המוצעת, השלישית התוספת להוראות בהתאם
הביטוחבשלכלאירועיהיהבסכוםשלאיפחתמסכום
השווה,בשקליםחדשים,ל–5מיליוןדולרארצותהבריתע

כאמור בסכום בביטוח לבטח גז ספק רישיון בעל חובת
לחוק השנייה ובתוספת עה)צ( בסעיף כיום כבר קיימת
השלישית בתוספת לקבוע מוצע ורישוי(ע )בטיחות הגז
לחוקהמוצעכיבעלרישיוןספקגזהעוסקרקבאחסוןאו
בשיווקשלמכלימחנאותשאינםמשמשיםלמילויחוזר,
יבטחבביטוחבסכוםשלאיפחתמהסכוםהשווה,בשקלים

חדשים,לחצימיליוןדולרארצותהבריתע

הביטוח כי השלישית בתוספת לקבוע מוצע עוד
ייעשהאצלמבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותים
בשל תביעות ויכסה התשמ"א-ה98ה, )ביטוח(, פיננסיים
אירועיםשאירעובתקופתתוקפהשלהפוליסה,גםאם
הוגשולאחרמכןעכמוכןמוצעלקבועכיסכוםההשתתפות
העצמיתבביטוחכאמורלאיעלהעל%המסכוםהביטוח
עה)צ( בסעיף כיום כבר קיימות אלה הוראות לאירועע

ובתוספתהשנייהלחוקהגז)בטיחותורישוי(ע

9צלחוק,מוצעלהסמיךאתהשרלתקןאת בסעיף
התוספתהשלישיתלחוקע

ספק  רישיון בעל לחייב מוצע זה בסעיף  סעיף 23
שאינו נייח מכל כל על למנהל לדווח גז  והתוספת
מכלים או 9)א( סעיף לפי היתר טעון  הרביעית

מרכזית, גז למערכת המחוברים מיטלטלים 
אשרבאמצעותםהואמספקגזלצרכניגז,אועלביצוע
שינוייסודיבמיתקןכאמורעעודמוצעלהבהירכיחובת
מיתקניגז הדיווחחלהעלבעלרישיוןספקגזגםלגבי
גזע לצרכני גז מספק מטעמו סוכן שבאמצעותם כאמור
מידעשיימסרלמנהללפיסעיףזהיאפשרפיקוחעלביצוע
ההוראותלפיחוקזהוהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאו
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לתוספת ב' בחלק המנויים הפרטים את יכלול )א( קטן בסעיף כאמור דיווח )ב(
הרביעית,ויועברלמנהללאיאוחרמיוםהעבודההראשוןבחודששלאחרהחודששבו
החלבעלהרישיוןלספקגזבאמצעותמיתקןהגזאושבובוצעהשינויהיסודיבמיתקן

כאמור,לפיהענייןע

המנהליעבירדיווחשנמסרלולפיסעיףזהלרשותציבוריתהמנויהבחלקג'לתוספת )ג(
הרביעית,עלפיבקשתהלצורךהצלתחייאדםאומניעתפגיעהברכוש;רשותציבורית
שהועברלהדיווחלפיסעיףקטןזהתשמורבסודאתהמידעהכלולבדיווח,לאתעבירו

לאחרולאתעשהבוכלשימושאלאלצורךהצלתחייאדםאומניעתפגיעהברכושע

)ג(תיעשהעלפינוהל העברתדיווחמהמנהללרשותציבוריתלפיסעיףקטן )ד(
שייקבעביןמשרדהאנרגיהלביןהרשותהציבוריתכאמורבאותוסעיףקטןע

בדיקתתקינות
שלמיתקןגזטעון

היתרשאינומיתקן
גזלצריכהעצמית

בעלרישיוןספקגזיבדוקאתתקינותושלמיתקןגזטעוןהיתרשאינומיתקןגזע2ע )א(
לצריכהעצמית,טרםמילויולראשונהבגז,וכןיבצעבדיקותתקופתיותלמיתקןגז

כאמור,הכולבהתאםלהוראותשקבעהשרולתנאיההיתרלמיתקןהגזע

בעלרישיוןספקגזישמוראתהתיעודהנוגעלביצועבדיקותלפיסעיףזה,למשך )ב(
שבעשניםלפחותע

למיתקן גז, ונוסף על כך יאפשר לטפל באירוע גז או בחשש 
לאירוע כאמור. 

דיווחכאמוריועברלמנהללאיאוחרמיוםהעבודה
הראשוןבחודששלאחרהחודששבוהחלבעלהרישיון,
אוסוכןמטעמו,לספקגזבאמצעותהמיתקןכאמוראושבו

בוצעהשינויהיסודיבמיתקןכאמור,לפיהענייןע

בחלקא'לתוספתהרביעיתמוצעלהגדירשינוייסודי
במיתקןגזכאמורהחייבבדיווחלמנהלעבחלקב'לתוספת
גז מיתקני על הדיווח פרטי את לקבוע מוצע הרביעית

החייביםבדיווחע

כאמור,מידעשיימסרלמנהללפיסעיףזה,יאפשר,
כאמורע לאירוע בחשש או גז באירוע טיפול השאר, בין
דיווח יעביר המנהל כי זה בסעיף לקבוע מוצע לפיכך
בחלק המנויה ציבורית לרשות זה סעיף לפי לו שנמסר
חיי הצלת לצורך בקשתה פי על הרביעית, לתוספת ג'
אדםאומניעתפגיעהברכושעבחלקג'לתוספתהרביעית
מוצע,בשלבזה,למנותאתרשותהכבאותוההצלהואת
שירותההתגוננותהאזרחית,כמשמעותובסעיף2לחוק
ההתגוננותהאזרחית,התשי"א-ה95העעודמוצעלקבוע
כיהעברתהמידעתיעשהעלפינוהלשייקבעביןמשרד
האנרגיהלביןהרשותהציבוריתכאמור,וכירשותציבורית
שהועברלהדיווחכאמורתשמורבסודאתהמידעהכלול
בדיווח,לאתעבירולאחרולאתעשהבוכלשימושאלא

לצורךהצלתחייאדםאומניעתפגיעהברכושע

9צלחוק,מוצעלהסמיךאתהשרלתקןאת בסעיף
התוספתהרביעיתלחוקע

75)ד(מישביום בהתאםלהוראתהמעברשבסעיף
תחילתושלחוקזההואבעלרישיוןספקגזידווחלמנהל
בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתהחוקעלכלהמיתקנים
החייביםבדיווחלפיסעיףצ2,אשרבאמצעותםהואמספק
גזלצרכניגזבעצמואובאמצעותסוכןעכך,בתוךשישה
חודשיםמיוםתחילתהחוקיהיהבידיהמנהלמידעבנוגע
לכלהמיתקניםהחייביםבדיווח,שלגביהםנמסרדיווח

כאמורע

חובה לעיל, ההסבר בדברי הכללי בחלק כאמור
לקבלתהיתרמאתהמפקחעלהבטיחותבעבודהבמשרד
התקנת לצורך החברתיים והשירותים הרווחה העבודה
מכלנייח,היתהקיימתעדלאחרונהלפיתקנותהתכנון
התש"ל-970ה, ואגרות(, תנאיו להיתר, )בקשה והבנייה
תנאיו להיתר, )בקשה והבנייה התכנון בתקנות ובוטלה
הסמכויות כעת התש"ף-2020, ,)2 מס' )תיקון ואגרות(

בנושאזהירוכזובידימשרדהאנרגיהע

בסעיףע2)א(מוצעלקבועכיבעלרישיוןספק  סעיף 24
גזיבדוקאתתקינותושלמיתקןגזהטעוןהיתר 
9)א(,שאינומיתקןגזלצריכהעצמיתעבדיקת לפיסעיף
המיתקן מילוי מיתקןכאמורתיעשהטרם של התקינות
בגזבפעםהראשונהוכןאחתלתקופה,בהתאםלהוראות
שקבעהשרולתנאיההיתרלמיתקןהגזעיובהרכיהחובה
לפיסעיףזהתחולעלבעלרישיוןספקגזגםלגבימיתקן

גזטעוןהיתרשמופעלבידיסוכןמטעמוע

כדילאפשרפיקוחעלביצועחובהזובידיבעלרישיון
ספקגז,מוצעבסעיףע2)ב(לחייבאתבעלהרישיוןלשמור
אתהתיעודהנוגעלביצועבדיקותשבוצעולפיסעיףזה

למשךשבעשניםלפחותע
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בדיקתתקינותשל
מיתקןגזלצריכה

עצמית

בעלרישיוןספקגזיבדוקאתתקינותושלמיתקןגזלצריכהעצמית,טרםהספקה25ע )א(
ראשוניתשלגזלמיתקןהגז)בסעיףזה-בדיקהראשונית(ע

בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקותתקופתיותלמיתקןגזלצריכהעצמיתשהואסיפק )ב(
לוגז)בסעיףזה-בדיקהתקופתית(;בדיקהתקופתיתתבוצעאחתלחמששניםלפחות,
אלאאםכןנקבעהבתקןרשמיתקופהקצרהיותר;לאנקבעהבתקןרשמיתקופהכאמור,
רשאיהשרלקבועתקופהלביצועבדיקהתקופתיתלפיסעיףזההקצרהמחמששנים

כאמורע

החובהלבצעבדיקהתקופתיתכאמורבסעיףקטן)ב(תחולכלעודמתקיימיםכל )ג(
אלה:

ההתקשרותביןבעלרישיוןספקהגזלביןצרכןהגזלאהסתיימה; )ה(

המכלהנייחאומכליהגזהמיטלטליםשבאמצעותםסופקהגזלמיתקןהגז )2(
לאפונומחצרצרכןהגז,אושהמכלהנייחלאנמכרלבעלרישיוןספקגזאחרע

בדיקהראשוניתאובדיקהתקופתיתשלמיתקןגזתבוצעבהתאםלתקןרשמי; )ד(
לאנקבעובתקןרשמיהוראותלגביביצועבדיקהכאמוראולגביביצועבדיקהכאמור

בענייןמסוים,רשאיהשרלקבועהוראותלענייןזהע

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקהשל )ה(
מיתקןגזלצריכהעצמית,אםהתבקשלעשותכןעלידיצרכןהגזאועלידיאדםאחר,

בשלחששלליקויבמיתקןהגזע

בעלרישיוןספקגזיפנהלצרכןהגזלשםתיאוםמועדלביצועבדיקהבמיתקןהגז )ו(
לפיסעיףזה,בהתאםלהוראותשקבעהשרע

צרכןגזיאפשרלבעלרישיוןספקגזאולסוכןלבצעבדיקהלפיסעיףזהבמיתקן )ז(
הגז,במועדשתואםעמולפיהוראותסעיףקטן)ו(ע

בעלרישיוןספקגזישמוראתהתיעודהנוגעלביצועבדיקותשבוצעולפיסעיף )ח(
זה,באמצעותואובאמצעותסוכן,למשךשבעשניםלפחותע

בסעיף25,המחליףאתסעיפים8או–עה)5(לחוק  סעיף 25
הגז)בטיחותורישוי(,מוצעלקבועאתהאחריות 
שלספקהגזעלתקינותמיתקןגזהמשמשצרכןגזשהוא
מספקלוגזעבסעיף25)ב(מוצעלקבועחובתבדיקהשל
מיתקןגזטרםהספקהראשוניתשלגזלמיתקןהגזוחובת
שנים לחמש אחת כאמור מיתקן של תקופתית בדיקה
לפחות,אלאאםכןנקבעהבתקןרשמיתקופהקצרהיותרע
עודמוצעלהסמיךאתהשרלקבועתקופהקצרהיותר
מחמששניםכאמור,במקרהשבולאנקבעהבתקןרשמי
תקופהכאמורעלמעןהסרספקמובהרבסעיף25)ג(כיהחובה
לבצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזחלהגםבמקרהשבולא
סופקגזלצרכןמזהתקופהארוכה,וכלעודההתקשרותבין
בעלרישיוןספקהגזלביןצרכןהגזלאהסתיימהומכלהגז
לאפונהמחצרצרכןהגז,אושהמכלהנייחלאנמכרלבעל

רישיוןספקגזאחרעהחובהלבצעלמיתקןגזלצריכהעצמית
בדיקהראשוניתובדיקהתקופתיתקיימתכברכיוםלפיחוק
הגז)בטיחותורישוי(ולפיתקןישראלית"י58ה-"מיתקנים

לגזיםפחמימנייםמעובים)גפ"מ(",שהואתקןרשמיע

לפיסעיף25)ד(המוצעבדיקותשלמיתקןגזכאמור
בסעיףזהיבוצעובהתאםלתקןרשמיעבמקרהשלאנקבעו
בתקןרשמיהוראותלגביביצועבדיקהכאמוראולגבי
לקבוע רשאי יהיה השר מסוים, בעניין בדיקה ביצוע

הוראותלענייןזהע

עודמוצעלקבועבסעיף25)ה(כיבעלרישיוןספקגז
יבדוקמיתקןגזגםבמקרהשבוהתבקשלעשותכןעלידי
צרכןהגזאועלידיאדםאחרבשלחששלליקויבמיתקןהגזע
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ניתוקזרימתגז
למיתקןגזלצריכה

עצמית

בעלרישיוןספקגזינתקאתזרימתהגזלמיתקןגזלצריכהעצמית-צ2ע )א(

אםצרכןהגזלאאפשרלבעלהרישיוןלבצעלגביובדיקהלפיהוראות )ה(
25,לאחרשבעלהרישיוןפנהאליולשםתיאוםמועדביצועהבדיקה סעיף

בהתאםלהוראותלפיסעיף25)ו(;

אםנמצאובמיתקןהגזליקויים,אשרדורשיםלפיתקןרשמי,הפסקהמיידית )2(
שלהספקתגזלמיתקן;לאנקבעובתקןרשמיהוראותכאמור,רשאיהשרלקבוע

הוראותלענייןזהע

ניתוקזרימתהגזלפיסעיףקטן)א(ייעשהבאמצעותאבזרשיעצוראתהספקת )ב(
הגזלמיתקןהגזוסימונוע

צרכןגזיאפשרלבעלרישיוןספקגזלנתקאתזרימתהגזלמיתקןגז,לפיהוראות )ג(
סעיףזה,ולאיחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקכאמורע

בעלרישיוןספקגזלאיחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקלפיסעיףזהולא )ד(
יספקגזלמיתקןהגז,עדלביצועהבדיקותאולתיקוןהליקוייםכאמורבסעיףקטן)א(,

לפיהענייןע

בעלרישיוןספקגזיהיהפטורמחובתניתוקלפיסעיףקטן)א()ה(,אםלאהיתה )ה(
לוגישהלמיתקןהגזלשםביצועהניתוקכאמורע

בתובענהאזרחיתשהוגשהנגדבעלרישיוןספקגזבשלהפרתחובותיולבצע )ט(
פעולתספקגז,תהיהזוהגנהטובהלבעלרישיוןספקהגזאםהוכיחכיניתקאתהזרמת

הגזלמיתקןהגזלפיהוראותסעיףזהע

סימן ב': ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן

היתרלביצוע
פעולתספקגז

באמצעותסוכן

בעלרישיוןספקגזלאיבצעפעולתספקגזבאמצעותאחר)בחוקזה-סוכן(,אלא27ע
אםכןרישיונומתירלולבצעפעולהכאמורבאמצעותאותוסוכן,ובהתאםלתנאים

שנקבעוברישיוןע

ו–)ז(כיבדיקהלפיסעיף 25)ו( מוצעלקבועבסעיף
זהתיעשהלאחרשבעלרישיוןספקהגזפנהלצרכןלשם
שקבע לביצועהבדיקהבהתאםלהוראות תיאוםמועד
השר,וכיצרכןגזיאפשרלבעלרישיוןספקגזאולסוכן
לבצעבדיקהלפיסעיףזהבמיתקןהגז,במועדשתואםעמוע

כדילאפשרפיקוחעלביצועהוראותסעיףזה,מוצע
התיעוד את ישמור רישיון בעל כי 25)ח( בסעיף לקבוע
הנוגעלביצועהבדיקותלפיסעיףזהבמשךשבעשנים

לפחותע

בסעיףצ2)א(מוצעלקבועכיבעלרישיוןספק  סעיף 26 
לצריכה גז למיתקן הגז זרימת את ינתק גז 
עצמית,במקרהשבוצרכןהגזלאאפשרלבעלהרישיון
לבצעאתהבדיקהלאחרשפנהאליולשםתיאוםמועד
שנמצאו במקרה או 25)ו(, סעיף לפי להוראות בהתאם
של מיידית הפסקה דורשים אשר ליקויים הגז במיתקן
הספקתהגזלמיתקןעלפיסעיףצ2)ד(המוצעבעלרישיון
ספקגזלאיחדשאתזרימתהגזלמיתקןשנותקלפיסעיף
זהולאיספקגזלמיתקןעדלביצועהבדיקותאועדלתיקון
הליקויים,לפיהענייןעמוצעלקבועבסעיףצ2)ג(,למעןהסר

ספק,כיהצרכןיאפשרלבעלרישיוןספקגזלנתקאתזרימת
הגזלמיתקןגזבהתאםלהוראותסעיףזה,ולאיחדשאת

זרימתהגזלמיתקןגזשנותקכאמורע

הגז ספק את לפטור צ2)ה( בסעיף מוצע זאת, עם
מחובתניתוקכאמור,אםצרכןהגזלאאפשרלבעלרישיון
ספקגזלבצעאתהבדיקהלאחרשבעלהרישיוןפנהאליו
לשםתיאוםמועדביצועהבדיקהלפיהוראותשקבעהשר,

ולבעלהרישיוןלאהיתהגישהלמיתקןהגזע

עודמוצעלקבועבסעיףצ2)ו(כיבמקרהשצרכןמגיש
תובענהאזרחיתנגדבעלרישיוןספקהגזבשלהפרתחובותיו
לספקגז,תהיהזוהגנהטובהלבעלהרישיוןאםהוכיחכי

ניתקאתהזרמתהגזלמיתקןהגזלפיהוראותסעיףזהע

סימן ב'

ספקיגזרביםעוסקיםכיוםבביצועפעולותספק  סעיף 27
גזבאמצעותסוכניםמטעמם)להלן-סוכנים(ע 
בסעיףזהמוצעלהסדיראתפעילותהסוכניםענושאזהאינו

מוסדרכיוםבחוקהגז)בטיחותורישוי(ע
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תנאיםלמתןהיתר
לביצועפעולת

ספקגזבאמצעות
סוכן

המנהלרשאילהתירלבעלרישיוןספקגזבמסגרתרישיוןספקהגזובתנאיםשיקבע28ע )א(
בו,לבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן,אםמתקיימיםכלאלה:

בחוק כהגדרתה חברה או ישראל, תושב או ישראלי אזרח הוא הסוכן )ה(
החברות;

בעלהרישיוןוהסוכןהתקשרוביניהם,בחוזהבכתב,לביצועפעולתספק )2(
גזמטעמושלבעלהרישיון,באמצעותהסוכן;בחוזהכאמוריפורטופעולותספק
גזשאותןיבצעהסוכןמטעםבעלהרישיון,ובכללזהרשימתמיתקניהגזטעוני
היתרשהסוכןיפעילמטעמושלבעלהרישיוןאורשימתהאזוריםשבהםיספק

הסוכןגזלצרכניגזמטעםבעלהרישיון,לפיהעניין;

לסוכןידעמקצועיוניסיוןשלשלוששניםלפחותבביצועפעולותספקגז, )צ(
ואםהסוכןהואחברה-למנהלהכללישלהחברהאולמנהלבכירבחברה,וכן

לבעליתפקידיםבחברההמבצעיםפעולותספקגז,ידעמקצועיניסיוןכאמור;

הסוכןעברהכשרהבביצועפעולותספקגז,עלידיבעלהרישיון,לפיתכנית )ע(
שאישרהמנהל,ואםהסוכןהואחברה-המנהלהכללישלהחברהאומנהל
בכירבחברה,וכןבעליתפקידיםבחברההמבצעיםפעולותספקגז,עברוהכשרה

כאמור;

הסוכןמבוטחבביטוחלכיסויחבותועלנזקים,בהתאםלהוראותכאמור )5(
בסעיף29;

הסוכןאינועוסקבביצועפעולותספקגזמטעםבעלרישיוןספקגזאחר; )צ(

הסוכןלאהורשעבעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאין )7(
הואראוי,לדעתהמנהל,לבצעפעולותספקגז,ואםהסוכןהואחברה-גםבעל

שליטהאונושאמשרהבהלאהורשעובעבירהכאמורע

בעלרישיוןספקגזרשאי,במהלךתקופתהרישיון,לבקשמהמנהללשנותאת )ב(
רשימתהסוכניםהרשומיםברישיונוושבאמצעותםהואמבצעפעולותספקגזע

בעלרישיוןספקגזיבטחסוכןהמבצעפעולתספקגזמטעמובביטוחלכיסויחבותו29עביטוחלסוכן )א(
בשלנזקים,בהתאםלהוראותלפיסעיף22,בשינוייםהמחויביםע

בידי הבטיחות הוראות ביצוע את להבטיח כדי
הסוכנים,ולמנועהתנערותמאחריותעלביצועהוראות
כאמור,מוצעלקבועבסעיף27כיבעלרישיוןספקגזלא
יבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן,אלאאםכןרישיונו
מתירלולעשותכן,ובהתאםלתנאיםשנקבעוברישיוןעלפי
סעיף2)ב()ה(,סוכןהרשוםברישיונושלבעלרישיוןספקגז

יהיהפטורמהחובהלקבלרישיוןספקגזע

בסעיףזהמוצעלקבועכיהתנאיםלמתןהיתר  סעיף 28 
גז ספק פעולת לבצע גז ספק רישיון לבעל 
או ישראל אזרח הסוכן של היותו הם: סוכן באמצעות
תושבישראלאוחברהכהגדרתהבחוקהחברות;קיומושל
חוזהבכתבביןספקהגזוהסוכןשבויפורטופעולותספקגז
שאותןיבצעהסוכןמטעםבעלהרישיון,ובכללזהרשימת
מיתקניהגזטעוניהיתרשהסוכןיפעילמטעםבעלהרישיון
אורשימתהאזוריםשבהםיספקהסוכןגזלצרכניגזמטעם
בעלהרישיון,לפיהעניין;לסוכןידעוניסיוןמקצועיבביצוע

פעולותספקגז;קיוםביטוחלכיסויחבותושלהסוכןבשל
מטעם גז עוסקבביצועפעולותספק נזקים;הסוכןאינו
ספקגזאחר;העדרהרשעהשלהסוכןבעבירהאשרמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילבצעפעולת

ספקגזע

למעןהסרספק,מוצעלהבהירכיבעלרישיוןספקגז
רשאילבקשמהמנהללשנותאתרשימתסוכניובמהלך

תקופתהרישיוןע

גז ספק רישיון בעל לחייב מוצע זה בסעיף  סעיף 29
המבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן,לבטח 
אתהסוכןבביטוחלכיסויחבותובשלנזקיםעביטוחכאמור
יהיהתקףבמהלךכלתקופתתוקפהשלההתקשרותבין
בעלהרישיוןלסוכןלביצועפעולותספקגזמטעמו,ויחולו
לגביוההוראותשנקבעולגביביטוחבעלרישיוןספקגזלפי

סעיף22ע
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ביטוחכאמורבסעיףקטן)א(יהיהתקףבמשךכלתקופתההתקשרותעםבעל )ב(
רישיוןספקהגזכאמורבסעיף28)א()2(ע

החלתהוראות
עלסוכן

ההוראותלפיחוקזהוכןהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,החלותלגבי0צע
בעלרישיוןספקגז,למעטהחובותלפיסעיפיםצ2ו–ע2,יחולוגםלגביסוכןהמבצע

פעולתספקגזמטעמושלבעלרישיוןספקגז,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף9ה,במקוםהאמורבויבוא"סוכןלאירכושגז,אלאמבעלרישיוןספקהגז )ה(
שמטעמוהואמבצעפעולתספקגז";

בסעיף20,במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )2(

סוכןלאיספקגזאלאלאחדמאלה: ")א(

צרכןגזשבעלרישיוןספקהגזשמטעמוהואפועלהתקשרעמובחוזה )ה(
בכתבלהספקתספקגז;

2)ב()2( סעיף הוראות לפי גז ספק ברישיון חייב שאינו מי )2(
או)צ(ע"

חובתפיקוחשל
בעלרישיוןספקגז
עלקיוםההוראות

בידיסוכן

בעלרישיוןספקגזהמבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןלפיהוראותפרקזה,הצע )א(
חייבלפקחעלקיוםההוראותכאמורבסעיף0צ,בידיהסוכןע

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,בעלרישיוןספקגזהמבצעפעולת )ב(
ספקגזבאמצעותסוכן,חייבלבצעאתכלהפעולותהאלה:

לערוךביקורת,אחתלשישהחודשיםלפחות,שבהיבדוקאתאלה: )ה(

התאמתכמותהגזשהסוכןרכשלמספרצרכניהגזשלהםהואמספק )א(
גזמטעםבעלהרישיון,ולסוגיהם;

בסעיףזהמוצעלקבועכיההוראותלפיחוקזה  סעיף 30
וכןהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקן 
סוכן על גם יחולו גז, ספק רישיון בעל לגבי החלות גז,
המבצעפעולתספקגזמטעמושלבעלהרישיון,בשינויים

המחויביםע

ספק רישיון תנאי הסוכן על יחולו השאר, בין כך,
הגז,תנאיההיתרלמיתקןגזטעוןהיתרוכןהחובהלבצע
בדיקותראשוניותובדיקותתקופתיותלמיתקניגזלצריכה

עצמיתשהואמספקלהםגזמטעםבעלהרישיוןע

עםזאת,סוכןיהיהרשאילרכושגזרקמבעלרישיון
ספקהגזשמטעמוהואמבצעפעולתהספקתגזולאיהיה
רשאילרכושגזמבעלרישיוןספקגזאחרעכמוכן,סוכןיהיה
רשאילספקגזרקלצרכןגזאולמישפטורמרישיוןספקגז
לפיהוראותסעיף2)ב()2(או)צ(,ולאיהיהרשאילספקגז

לבעלרישיוןספקגזאחרע

לצריכה גז מיתקני על הדיווח חובת כך, על נוסף
צ2וחובתבדיקתמיתקןגזטעוןהיתר עצמיתלפיסעיף
שאינולצריכהעצמיתלפיסעיףע2,יחולועלבעלרישיון
ספקגזולאעלהסוכן,גםבמקרהשבוהסוכןמספקאת

הגזלצרכןהגזמטעמושלבעלהרישיוןאומפעילמטעמו
מיתקןגזטעוןהיתרע

בהתאםלסעיףהצ)א(,בעלרישיוןספקגזהמבצע  סעיף 31
פעולתגזבאמצעותסוכןיהיהחייבלפקחעל 
קיוםההוראותהחלותעלהסוכןלפיסעיף0צ,בידיהסוכן,
ובכללזה,יהיהחייבלבצעאתהפעולותהמפורטותבסעיף
0צ)ב(,בעלרישיוןספקגזיהיהחייב )ב(עלפיסעיף קטן
לערוךביקורת,אחתלשישהחודשיםלפחות,שבהיבדוק
הצרכנים למספר רכש שהסוכן הגז כמות התאמת את
שלהםהואמספקגז;קיומושלחוזהבכתבלהספקתגז
טפסים של קיומם גז; לו מספק שהסוכן גז צרכן כל עם
המעידיםעלביצועבדיקותראשוניותובדיקותתקופתיות
לכלמיתקניהגזהמשמשיםצרכניגזשהסוכןמספקלהםגז
וכןכי%הלפחותממיתקניהגזלצריכהעצמיתהמשמשים
בבדיקה תקינים נמצאו גז להם מספק שהסוכן צרכנים
התקופתיתהאחרונהשבוצעהלגביהםלפיהוראותסעיף
בדיקת כי להבהיר מוצע ספק הסר למען המוצעע 25)ד(
עמידתםשל%הממיתקניהגזלצריכהעצמיתהדרישות
כאמורתתבצעבמיתקניהגזעצמםענוסףעלכך,בעלרישיון
לסוכנים לפחות, לשנה אחת לקיים, חייב יהיה גז ספק
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קיומושלחוזהבכתבלהספקתגזעםכלצרכןגזשהסוכןמספקלוגז )ב(
מטעםבעלהרישיוןאוקיומהשלחשבוניתכאמורבסעיף20)ב(שנמסרה

לצרכןהגז;

קיומםשלטפסיםהמעידיםעלביצועבדיקותראשוניותובדיקות )ג(
תקופתיות,בהתאםלהוראותלפיסעיף25,לכלמיתקניהגזלצריכהעצמית

המשמשיםצרכניגזשהסוכןמספקלהםגזמטעםבעלהרישיון;

צרכני המשמשים עצמית לצריכה הגז ממיתקני לפחות %ה כי )ד(
גזשהסוכןמספקלהםגזמטעםבעלהרישיון,נמצאותקיניםבבדיקה

התקופתיתהאחרונהשבוצעהלגביהםלפיהוראותסעיף25)ד(;

לקיים,אחתלשנה,לסוכניםהמבצעיםפעולותספקגזמטעמו,הדרכת )2(
ריענוןלגביפעולותהספקתהגזשהםמבצעיםמטעםבעלהרישיון,במתכונת

כפישאישרהמנהל;

פעולותנוספותככלשקבעהשרע )צ(

בדיקהלפיסעיףקטן)ב()ה()ד(תתבצעבמיתקניהגזע )ג(

בעלרישיוןספקגזירשוםאתהפעולותשביצעבמסגרתבדיקהלפיסעיףקטן)ב( )ד(
ואתממצאיהבדיקהכאמור,וישמוראתהרישוםכאמורלמשךחמששניםלפחותע

סימן ג': חובת בעל רישיון עבודת גז

ביטוחלבעל
רישיוןעבודתגז

בעלרישיוןעבודתגזיהיהמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,במשךכלתקופת2צע
הרישיון,בהתאםלהוראותשקבעהשרע

פרק ד': הגבלות נוספות לעניין ביצוע פעולות בקשר לגז
התאמתהגז

לדרישותהתקן
לאייצראדם,לאייבא,לאירכושמייבואולאיספקגז,אלאאםכןהגזעומדצצע )א(

בדרישותהתקןכמפורטבתוספתהחמישיתע

המבצעים פעולות ספק גז מטעמו, הדרכת ריענון במתכונת 
כפי שאישר המנהל. השר רשאי לקבוע פעולות פיקוח 
נוספות שבעל רישיון ספק גז יהיה חייב לבצע לפי סעיף זה. 

פיקוחשלבעלרישיוןספקגזעלפעולותסוכןמטעמו
נועדלמנועהפרותשלהוראותבטיחותמסוכנותבידיהסוכן,

שלעתייםעשויותגםלהשיאאתרווחיושלבעלהרישיוןע

בהתאםלסעיףצצהמוצע,המנהליהיהרשאילהורות
של הפרה הפסקת על השאר, בין גז, ספק רישיון לבעל
הוראהלפיחוקזהאוהוראתחוקהתקניםבקשרלגזאו
למיתקןגז,בידיסוכןעבהתאםלסעיף50)ב()צ(המוצע,ניתן
הוראה שהפר גז ספק רישיון בעל פלילי לדין להעמיד
שלהמנהלכאמורעלמעןהסרספקיובהרכיאיןבכךכדי
לגרועמאחריותוהנגזרתשלבעלרישיוןספקגזלמעשיו
שלהסוכן,ככלשהיאמתקיימתלפיוסימןב'בפרקח'לחוק

העונשין,התשל"ז-977ה)להלן-חוקהעונשין(ע

ולתוספת המוצע 52 לסעיף בהתאם ועוד, זאת
השביעית,המנהליהיהרשאילהטילעיצוםכספיעלהפרה
שלפעולתפיקוחשלבעלרישיוןספקגזעלסוכןשפורטה
בסעיף0צ)ב(המוצע)ר'פרטים)צה(ו–)7ה(בחלקא'לתוספת
השביעית(ענוסףעלכך,המנהליהיהרשאילהטילעיצום

כספיעלבעלרישיוןספקגזבשלהפרהשבוצעהבידיסוכן
מטעמו,במקרהשבובעלהרישיוןהפרהוראהשהמנהלנתן
לפיסעיףצצלהפסקתהפרהשבוצעהעלידיהסוכן)ר'פרט

)20(בחלקא'לתוספתהשביעית(ע

סימן ג'

בהתאםלסעיףזה,בעלרישיוןעבודתגזיהיה  סעיף 32
נזקים, בשל חבותו לכיסוי בביטוח מבוטח 
בהתאםלהוראותשקבעהשרעהביטוחיהיהתקףבמהלך
כלתקופתתוקפושלרישיוןעבודתהגזעבהתאםלהוראות
תקנותצ)א()צ(ו–7)א()ה(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודות
גפ"מ,בעלרישיוןעבודתגזחייבכברכיוםבביטוחכאמור

כתנאילמתןרישיוןאולחידושוע

פרק ד' והתוספת החמישית

ייבוא, ייצור, על לאסור מוצע צצ)א( בסעיף  סעיף 33
שאינו גפ"מ של שיווק או מייבוא רכישה  והתוספת
בתוספת כמפורט תקן בדרישות עומד  החמישית

החמישיתע 

ישראלי תקן את לפרט מוצע החמישית בתוספת
גפ"מ )גפ"מ(: מעובה פחמימני "גז - ה חלק עצהה ת"י
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עלאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהשרבנסיבותמיוחדות,לקבועכילמשך )ב(
תקופהקצובהכפישיקבע,יהיהניתןלייצר,לייבא,לרכושמייבואאולספקגזשאינו

עומדבדרישותכאמורבסעיףקטן)א(ע

רכישתגזבידימי
שאינובעלרישיון

ספקגז

צרכןגזלאירכושגזאלאמבעלרישיוןספקגז,אוממישפטורמחובתקבלתרישיוןעצע )א(
ספקגזלפיהוראותסעיף2)ב(ע

מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף2)ב()2(או)צ(לאירכוש )ב(
גזאלאמבעלרישיוןספקגזאומסוכןע

החזקתמכלגז
מיטלטלבידי

צרכןגז

צרכןגזלאיחזיקמכלגזמיטלטלשאינומחוברלמערכתגז;ואולם-5צע

רשאיצרכןגזלהחזיקעדחמישהמכלימחנאותשקיבולתםהכוללתאינהעולה )ה(
על5הליטרים;

רשאיצרכןגזלהחזיקעדשנימכליםמיטלטליםשהיומחובריםלמערכתהגז )2(
ונותקוממנהבשלסיוםההתקשרותעםבעלרישיוןספקגז,ובלבדשקיבולתםהכוללת
שלהמכליםכאמוראינהעולהעל220ליטריםושצרכןהגזהודיעלבעלהרישיוןשסיפק

אתהמכליםעלסיוםההתקשרותעמו;

רשאיצרכןגזשאינוצרכןגזביתי,להחזיקמכליםמיטלטליםשקיבולתםהכוללת )צ(
אינהעולהעל220ליטריםלצורךשימושבהםבמסגרתעיסוקו,ובלבדשההחזקהנעשית

בהתאםלהוראותשקבעהשרע

פרק ה': הוראות המנהל 
תיקוןליקויאו
הפסקתהפרה

היהלמנהליסודסבירלהניחכיקייםליקויבמיתקןגזאוכיבעלרישיוןספקגזאוסוכןצצע
הפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאומהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,
רשאיהואלהורותלבעלרישיוןספקהגזלתקןאתהליקויאולהפסיקאתההפרה,לפי

העניין,באופן,בתוךהמועדובתנאיםכפישיורהע

למטרותכלליות,למעטגפ"מלתחבורה-דרישותכימיות
ופיזיקליות",בקשרלגזשאינומשמשלהפעלתרכבמנועי,
ואתתקןישראלית"י5202"דלקלרכבמנועי-גפ"מ)גז
פחמימנימעובה(-דרישותושיטותבדיקה",בקשרלגז
הוכרזו לא אלה תקנים מנועיע רכב להפעלת המשמש
כרשמייםעלידישרהכלכלה,אךכברכיוםקיימתחובה
ורישוי( )בטיחות הגז תקנות לפי בדרישותיהם לעמוד
)החלתתקןעצהה(,התשס"א-ה200)להלן-תקנותהחלת
עצהה(וצוהפעלתרכב)מנועיםודלק()הפעלתרכב תקן
בגפ"מ(,התשס"ב-2002עבחוקזהמוצעלהוסיףעלהוראות
תקנותהחלתתקןעצהה,גםאיסורעלהספקהשלגזשאינו

עומדבדרישותתקןישראליעצההע

כדילאפשרהספקהסדירהשלגפ"מלצרכנים,מוצע
בסעיףצצ)ב(להסמיךאתהשרלקבוע,בהתקייםנסיבות
מיוחדות,למשךתקופהקצובהכפישיקבע,ייצור,ייבוא,
רכישהמייבואאוהספקהשלגפ"משאינועומדבדרישות

התקןכאמורבסעיףצצ)א(ע

רכישתגזממישאינובעלרישיוןספקגזמסוכנת  סעיף 34
בלארישיון ספקגז ביצועפעולות ומאפשרת 
ספקגזעלפיכך,מוצעלקבועבסעיףעצ)א(כיצרכןגזירכוש
גזרקמבעלרישיוןספקגזאוממישפטורמרישיוןספקגז

לפיהוראותסעיף2)ב(ע

עודמוצעלקבועבסעיףעצ)ב(כימישפטורמרישיון
ספקגזלפיהוראותסעיף2)ב()2(או)צ(ירכושגזרקמבעל

רישיוןספקגזאומסוכןע

בסעיףזהמוצעלאסורעלצרכןלהחזיקמכלגז  סעיף 35
מיטלטלשאינומחוברלמערכתגזעעםזאת,מוצע 
לאפשרלצרכןגזלהחזיקמכלימחנאותומכליםמיטלטלים
סיום בשל ממנה ונותקו הגז למערכת מחוברים שהיו
ההתקשרותעםבעלרישיוןספקגז,בתנאיםהמפורטים
בסעיףהמוצעעכמוכן,מוצעלאפשרלצרכןגזשאינוצרכן
הכוללת מכליםמיטלטליםשקיבולתם להחזיק גזביתי,
אינהעולהעל220ליטריםלצורךשימושבהםבמסגרת
עיסוקו,ובלבדשההחזקהנעשיתבהתאםלהוראותשקבע
השרעכך,למשל,צרכןגזשעוסקבזיפותאובמיסגור,אוצרכן
גזמסחרי,יהיהרשאילהחזיקמכליםכאמורבסעיףהמוצעע

פרק ה'

בסעיףזהמוצעלקבועכיהמנהלרשאילהורות  סעיף 36
לבעלרישיוןספקגזלתקןליקויבמיתקןגזאו 
להפסיקהפרהשבוצעהעלידואועלידיסוכןמטעמו,
באופן,בתוךהמועדובתנאיםשיורהעבהתאםלסעיף52
ולפרט)20(בחלקא'לתוספתהשביעית,המנהליהיהרשאי
להטילעיצוםכספיעלהפרתהוראהשניתנהלפיסעיףזהע
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הכנתתכנית
בטיחות

המנהלרשאילהורותלבעלרישיוןספקגזלהכיןתכניתבטיחותלגבימיתקןגזשלגביו7צע
ניתןלוהיתרלמיתקןגז,לפיהנחיותובתוךהמועדכפישיורה;הוראהכאמוריכול

שתהיהלגביסוגשלמיתקניגזאולגבימיתקןגזמסויםע

הפסקתשימוש
במיתקןגז

המנהלרשאילהורותלבעלרישיוןספקגזאולמחזיקבמיתקןגזעלהפסקתשימוש8צע )א(
במיתקןגזועלריקוןהמיתקןמגזבלאדיחוי,בהתקייםאחדמאלה:

מיתקןהגזהואטעוןהיתרולאניתןלגביוהיתר; )ה(

אםראהשטעמיבטיחותשלאדםאורכושמחייביםזאתע )2(

מופנית שכלפיו למי שנתן לאחר אלא זה, סעיף לפי הוראה ייתן לא המנהל )ב(
ההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולםרשאיהמנהללתתהוראהלפיסעיףזהאף
בטרםנתןלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותכאמור,אםהיהלויסודסבירלהניח
כימיתקןהגזמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,בלבדשייתןלמישכלפיו

מופניתההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההוראהע

לאבוצעההוראהשנתןהמנהללפיסעיףזה,וראההמנהלשאי–ביצועהמהווה )ג(
סכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,רשאיהואלנקוטצעדיםלכפייתקיומהאו
לבצעהבמקוםהחייבבביצועהולגבותמהאדםשכלפיומופניתההוראהאתכפל
ההוצאותשהוציאלשםכך;עלגבייתהוצאותכאמוריחולוהוראותפקודתהמסים,

)גבייה(8,כאילוהיומסכמשמעותובאותהפקודהע

הפסקתביצוע
עבודתגזשאינה

טעונהרישיון
עבודתגז

המנהלרשאילהורותלמישמבצעעבודתגזשביצועהאינוטעוןרישיוןעבודת9צע )א(
גזבהתאםלהוראותלפיסעיףעה)ב()צ(,להפסיקלבצעעבודתגזכאמור,אםמבצע

עבודתהגזהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראהמחוקהתקניםבקשרלגז
אולמיתקןגזע

כתב להגיש ניתן יהיה כי יובהר ספק הסר למען
אישוםלפיסעיף50אולהטילעיצוםכספילפיסעיף52,
בשלליקויאוהפרהכאמור,גםבלישניתנההוראהלפי
כאמור, הליקויים לתיקון או ההפרה להפסקת צצ סעיף

לפיהענייןע

בדומהלסעיף8לחוקהגז)בטיחותורישוי(,מוצע  סעיף 37
לקבועבסעיףזהכיהמנהלרשאילהורותלבעל 
רישיוןספקגזלהכיןתכניתבטיחותלגבימיתקןגזשלגביו
ניתןלוהיתרלמיתקןגז,לפיהנחיותותוךהמועדשיורהע
למעןהסרספקמובהרכיהוראהכאמוריכולשתהיהלגבי

סוגשלמיתקניגזאולגבימיתקןגזמסויםע

)בטיחות הגז לחוק ו–5 ע)ג( לסעיפים בדומה  סעיף 38
המנהל כי 8צ)א( בסעיף לקבוע מוצע ורישוי( 
רשאילהורותעלהפסקתשימושבמיתקןגזועלריקונו
מגזבלאדיחוי,במקרהשבומיתקןהגזהואטעוןהיתרלפי
סעיף9)א(ולאניתןלגביוהיתראומטעמיבטיחותשלאדם
אורכושעלמעןהסרספקיובהרכיסמכותהמנהללהורות
עלהפסקתשימושבמיתקןגזמטעמיבטיחותהיאלגבי

מיתקןגזמכלסוגע

לקבוע מוצע המינהלי המשפט לכללי בהתאם
בסעיף8צ)ב(כיהמנהללאייתןהוראהלפיסעיףזהאלא
לאחרשנתןלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותלטעון

אתטענותיוע

במקרה לקבועחריגלזכותהטיעון עםזאת,מוצע
שבומיתקןהגזמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאו
לרכוש,ובלבדשניתנהזכותטיעוןבהקדםהאפשרילאחר

מתןההוראהע

עודמוצעבסעיף8צ)ג(לקבועכיבמקרהשלאבוצעה
הוראתהמנהללפיסעיףזהוראההמנהלשאי–ביצועה
מהווהסכנהממשיתומיידית,רשאיהואלנקוטצעדים
לכפייתקיומהאולבצעהבמקוםהחייבבביצועםולגבות
ההוצאות כפל את ההוראה מופנית שכלפיו מהאדם
שהוציאלשםכךעמוצעלקבועכיעלגבייתהוצאותכאמור

יחולוהוראותפקודתהמסים)גבייה(ע

כאמור,בהתאםלסעיףעה)ב(המוצע,השררשאי  סעיף 39
לקבועסוגיעבודותגזשביצועןאינוטעוןרישיון 
גזעמאחרשנשקפתסכנהבטיחותיתגםמביצוע עבודת
עבודותכאמור,מוצעלקבועבסעיףזהכיהמנהלרשאי

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(ע7צה,)א(99צהע 8

הערות
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מופנית שכלפיו למי שנתן לאחר אלא זה, סעיף לפי הוראה ייתן לא המנהל )ב(
ההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולםרשאיהמנהללתתהוראהלפיסעיףזה
אףבטרםניתנהלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותכאמור,אםהיהלויסודסביר
להניחכיבשלפעילותונפגעאדםאונגרםנזקחמורלרכוש,ובלבדשייתןלמישכלפיו

מופניתההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההוראהע

פרק ו': פיקוח ואכיפה
השררשאילמנות,מביןעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויות0עעמינוימפקחים )א(

לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםביצועהוראותלפיחוקזה)בפרקזה-מפקח(ע

למפקחימונהמישמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

משטרתישראלהודיעה,לאיאוחרמשלושהחודשיםמיוםקבלתפרטי )ה(
העובד,כיהיאאינהמתנגדתלמינויומטעמיםשלביטחוןהציבור,לרבותבשל

עברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרק )2(
זה,כפישהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשר,בהתייעצותעםהשר )צ(
לביטחוןהפניםע

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,רשאימפקח-העעסמכויותפיקוח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )ה(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלעלביצוען;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-995ה9;

גז כאמור, להפסיק לבצע  להורות למי שמבצע עבודת 
גז, אם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה או  עבודת 

הוראה מחוק התקנים בקשר לגז או למיתקן גז. 

בהתאםלכלליהמשפטהמינהלימוצעגםבמקרה
הזהלקבועכיהמנהללאייתןהוראהכאמוראלאלאחר
שנתןלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותלטעוןאת
טענותיועעםזאת,כדילהבטיחאתשלוםהציבורמפני
עיסוקמסוכןבגז,מוצעלהסמיךאתהמנהללתתהוראה
כאמוראףבטרםניתנההזדמנותכאמור,אםהיהלמנהל
את שביצע מי של פעילותו בשל כי להניח סביר יסוד
עבודתהגזנפגעאדםאונגרםנזקחמורלרכוש,ובלבד
שייתןלוזכותטיעוןבהקדםהאפשרילאחרמתןההחלטהע

פרק ו'

המוצעקובעסמכויותפיקוחואכיפה, ו' פרק  פרק ו'
מחליף, והוא העדכנית, לחקיקה המותאמות  כללי 
והאכיפה הפיקוח סמכויות את גפ"מ, לעניין 
ורישוי(ע )בטיחות הגז לחוק ו–צ2 22 בסעיפים המנויות
הסמכויותהמפורטותבסעיףהעלחוקהמוצענועדולאפשר

בסמכויות החוקע לפי ההוראות קיום על שוטף פיקוח
האכיפההמפורטותבסעיףצעלחוקהמוצעייעשהשימוש
במקרהשהתעוררחשדלביצועעבירהלפיהוראותהחוקע

לפיסעיף0עימונהלמפקחמישמתקיימיםלגביו  סעיף 40
תנאיםאלה:משטרתישראלהודיעהכיאינה 
מתנגדתלמינויומטעמיביטחוןהציבור,לרבותבשלעברו
בתחוםהסמכויות הפלילי;הואקיבלהכשרהמתאימה
שיהיומסורותלמפקחכפישהורההשרבהסכמתהשר
לביטחוןהפנים;הואעומדבתנאיכשירותנוספיםככל
שיורהעליהםהשרבהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםע
יצויןכיהשרמינהמפקחיםמכוחסמכותולפיסעיפים22
ו–צ2לחוקהגז)בטיחותורישוי(,לצורךפיקוחעלהוראות
המוצע, 79 לסעיף בהתאם ורישוי(ע )בטיחות הגז חוק
כאילו אותם ויראו בתוקף להיות ימשיכו אלה מינויים

נעשולפיהחוקהמוצעע

לפי למפקחים להעניק שמוצע הסמכויות  סעיף 41
סעיףהעלצורךפיקוחעלביצועההוראותלפי 
החוקהן:לדרושמכלאדםלהזדהות;לדרושמכלאדם
הנוגעבדברידיעותומסמכים;לערוךבדיקותאומדידות

ס"חהתשנ"ה,עמ'צצצע 9

הערות
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לערוךבדיקותאומדידותאוליטולדגימות,למסוראתהמדידותאוהדגימות )צ(
לבדיקתמעבדהמאושרת,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת,וכןלהורותלבעל
רישיוןספקגזעלמסירתהמדידותאוהדגימותכאמורלבדיקתמעבדהמאושרתאו

עלשמירתןלתקופהשיורהאולנהוגבהןבדרךאחרת;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחכינמצאבומיתקןגז,לרבותלכליתחבורה )ע(
כשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפט;
ואולםרשאימפקחלהיכנסלמקוםהמשמשלמגוריםגםבלאצושלביתמשפט,לבקשת
המחזיקבמקוםאואםישלויסודסבירלהניחשמיתקןהגזהנמצאבמקוםמהווהסכנה
ממשיתומיידיתלאדםאולרכוש;לענייןזהלאיראושטחיםמשותפיםבבנייןמגורים

כמקוםהמשמשלמגוריםע

סמכויותפיקוחעל
הוראותלפיחוק

התקנים

השררשאי,בהסכמתהממונהעלהתקינה,להסמיךמפקחלהשתמשבסמכויותפיקוח2עע
לפיחוקהתקניםלענייןהוראותתקניםרשמייםלפיהחוקהאמורהחליםעלגזאועל

מיתקניגזע

התעוררחשדלביצועעבירהלפיהוראותחוקזה,רשאימפקח-צעעסמכויותאכיפה

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמור,אושעשויותלהיותלוידיעותהנוגעות )ה(
לעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־צלפקודתהפרוצדורה

הפלילית)עדות(0ה,בשינוייםהמחויבים;

זויחולו לתפוסכלחפץהקשורלביצועעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקה )2(
הוראותהפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-

9צ9ההה)בסעיףקטןזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיףצ2לפקודתמעצרוחיפוש,ולבצעו;על )צ(
28ו–5עלפקודתמעצר צ2עד ע2)א()ה(, זויחולוהוראותסעיפים חיפושלפיפסקה

וחיפוש,בשינוייםהמחויביםע

או ליטול דגימות ולמסור אותן למעבדה מאושרת; להיכנס 
למקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מיתקן גז, לרבות 
לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שכניסה למקום המשמש 
למגורים תיעשה על פי צו מאת בית משפט. עם זאת, מוצע 
להסמיך את המפקחים להיכנס למקום המשמש למגורים 
גם בלא צו מאת בית משפט, לבקשת המחזיק במקום או 
אם יש להם יסוד להניח שמיתקן גז הנמצא במקום מהווה 
סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש. למען הסר ספק, 
ייראו שטחים משותפים  מוצע להבהיר כי לעניין זה לא 

בבניין מגורים כמקום המשמש למגורים.

האנרגיהעלבטיחות אחריותמשרד במסגרת  סעיף 42
תקנים המשרד מפקחי אוכפים הגז, בתחום 
באמצעות כיום נעשית זו אכיפה הגזע בתחום רשמיים
מינוימפקחיםממשרדהאנרגיהלפיסעיף0הלחוקהתקנים,
בידיהממונהעלהתקינהבמשרדהכלכלה,בהסכמתשר
האנרגיהעמוצעלעגןבחוקזהאתהאחריותשלמשרד
האנרגיהעלאכיפתתקניםרשמייםבתחוםהגזולקבוע
על הממונה בהסכמת רשאי, השר כי לחוק 2ע בסעיף

התקינה,להסמיךמפקחלהשתמשבסמכויותפיקוחלפי
חוקהתקניםלענייןהוראותתקניםרשמייםהחליםעלגז

אועלמיתקןגזע

יובהרכיהסמכהזותבואבמקוםההסמכהשנעשית
כיוםלפיסעיף0הלחוקהתקניםע

בשלהצורךלהבטיחאכיפהיעילהותכליתית  סעיף 43
שלהוראותלפיחוקזה,מוצעבסעיףצעלהסמיך 
מפקחיםגםבסמכויותחקירה,תפיסהובקשתצוחיפוש
מביתהמשפט,כשהןמותאמותלחקיקההעדכניתעיובהר
כיהסמכותלתפוסכלחפץהקשורלביצועעבירהלפי

הוראותחוקזה,כוללתגםסמכותלתפוסמסמךע

לבין הפיקוח סמכויות בין להבחין מוצע כאמור,
ביצוע על לפקח יוסמך שמפקח כך האכיפה, סמכויות
על עבירה שבוצעה חשד אין כאשר גם החוק הוראות
האכיפה בסמכויות להשתמש יוכל אך כאמור, הוראה
הנתונותלורקבמקרהשהתעוררחשדלביצועעבירהעל

הוראהכאמורע

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(9צע,)א(7צעע 0ה

דינימדינתישראל,נוסחחדש2ה,עמ'ע28ע הה

הערות
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מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלאבעתמילויעעעזיהוימפקח )א(
תפקידוובהתקייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )ה(

בעתביצועסמכויותיולפיסעיףצע,הואלובשמדימפקחבצבעובצורה )2(
שהורההשרלענייןזה,ובלבדשהמדיםכאמוראינםנחזיםלהיותמדימשטרה;

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו )צ(
שלמפקח,שאותהיציגעלפידרישהע

חובתההזדהותלפיסעיףקטן)א(לאתחולאםקיומהעלוללגרוםלפגיעהבביטחון )ב(
המפקחאובביטחוןאדםאחר;חלפההנסיבהשבשלהלאקייםהמפקחאתחובת
ההזדהותכאמורבסעיףקטןזה,יקייםהמפקחאתחובתוכאמור,מוקדםככלהאפשרע

פרק ז': פיקוח ואכיפה בגופים ביטחוניים
תחולהעלגופים

ביטחוניים
בפרקזה-5עע )א(

"גוףביטחוני"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחון; )ה(

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )צ(
ביטחוןהמדינה;

מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20לחוקלהסדרתהביטחון )ע(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-998ה2ה,שאינםיחידותכאמורבפסקה)צ(,ואשרשר

הביטחוןהודיעעליהםלשר;

משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדים; )5(

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף5הלחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-
2002צה;

בסעיףעע)א(מוצעלקבועכימפקחלאיעשה  סעיף 44
שימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,אלא 
בעתמילויתפקידווכשהואעונדבאופןגלויתגהמזהה
ובעתביצוע מפקח תעודת בידו תפקידו,יש ואת אותו
סמכויותאכיפהגםכשהואלובשמדימפקחעכמוכןמוצע
בסעיףעע)ב(לקבועכיחובתההזדהותלפיסעיףזהלא
תחולאםקיומהעלוללגרוםלפגיעהבביטחוןהמפקחאו
בביטחוןאדםאחר,ובלבדשאםחלפההנסיבהשבשלהלא
קייםהמפקחאתחובתההזדהותכאמורבסעיףזה,יקיים

המפקחאתחובתוכאמורמוקדםככלהאפשרע

פרק ז'

מאחרשהגופיםהביטחונייםהםגופיםגדולים  פרק ז' 
של מודל זה בפרק לקבוע מוצע ומקצועיים,  כללי
זה, מודל פי על גופיםע באותם פנימי פיקוח 

חוק והוראות החוק לפי ההוראות יישום על הפיקוח
התקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,בגוףביטחוני,ייעשהעל

ידיממונהפיקוחפנימיוממצאיהפיקוחידווחולמנהלע

מוצעלקבועאתרשימתהגופיםהביטחוניים  סעיף 45 
והפיקוח ו' פרק הוראות יחולו לא שלגביהם 

והאכיפהבהםיבוצעלפיהוראותפרקזהע

הגופיםהם:משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרד
הביטחון;צבאהגנהלישראל;יחידותויחידותהסמךשל
ביטחון בתחום פעילותן שעיקר הממשלה, ראש משרד
המדינה;מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף20
לחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-998ה,
ישראל; משטרת לשר; עליהם הודיע הביטחון שר אשר

שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדיםע

ס"חהתשנ"ח,עמ'8עצע 2ה

ס"חהתשס"ב,עמ'79הע צה

הערות
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"השרהממונה"-

לענייןגוףביטחוניהמנויבפסקאות)ה(,)2(ו־)ע(להגדרה"גוףביטחוני"- )ה(
שרהביטחון;

ראש - ביטחוני" "גוף להגדרה )צ( בפסקה המנוי ביטחוני גוף לעניין )2(
הממשלה;

השר - ביטחוני" "גוף להגדרה )5( בפסקה המנוי ביטחוני גוף לעניין )צ(
לביטחוןהפניםע

בגופים והאכיפה והפיקוח ביטחוניים, גופים על יחולו לא ו' פרק הוראות )ב(
ביטחונייםיבוצעלפיהוראותפרקזהע

ממונהפיקוח
פנימיבגוף

ביטחוני

ראשגוףביטחוניאוסגנוימנה,מביןעובדיהגוףהביטחוני,אדםלתפקידממונהצעע )א(
פיקוחפנימיבגוףהביטחוני)בפרקזה-ממונהפיקוחפנימי(ע

לממונהפיקוחפנימיימונהרקמישמתקיימיםלגביוכלאלה: )ב(

נקבעהלוהתאמהביטחוניתמתאימהלכך; )ה(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )2(
ראוי,לדעתהגורםהממנה,לשמשממונהפיקוחפנימי,אושהוגשנגדוכתב

אישוםבעבירהכאמור;

הואעמדבתנאיכשירותועברהכשרהמקצועית,כפישהורההמנהל, )צ(
לאחרתיאוםעםראשהגוףהביטחוניאומישהוסמךעלידוע

תפקידיממונה
פיקוחפנימי

ממונהפיקוחפנימייפקחעלביצועההוראותלפיחוקזהוהוראותחוקהתקנים7עע )א(
בקשרלגזאולמיתקןגז,בגוףהביטחוני,ויקייםבקרהעלביצוען,וביןהשאר-

ינחהאתעובדיהגוףהביטחוניבהתאםלאמותמידהמקצועיותשקבע )ה(
המנהל;לענייןזה,"הנחיה"-לרבותלענייןהדרכות,איתורליקויים,עריכת

בדיקותונטילתדגימות;

יכיןתכניתעבודהשנתית,שתובאלאישורראשהגוףהביטחוניאומי )2(
שהואהסמיכולכך,לפיקוחעלקיוםההוראותלפיחוקזהוהוראותחוקהתקנים
בקשרלגזאולמיתקןגז;תכניתעבודהזותובאלאישורהמנהללענייןהתאמתה

לאמותהמידההמקצועיתכאמורבפסקה)ה(;

מוצעלקבועכיראשגוףביטחוניאוסגנוימנה  סעיף 46 
לתפקיד אדם הביטחוני, הגוף עובדי מבין 
תנאי לקבוע מוצע הביטחוניע בגוף פנימי פיקוח ממונה
ביטחונית התאמה פנימי: פיקוח ממונה למינוי כשירות
מתאימה;העדרהרשעהבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה
אונסיבותיההואאינוראוילשמשממונהפיקוחפנימי;
עמידהבתנאיכשירותוהכשרהמקצועיתעלמעןהסרספק
יובהר,כימינוילפיסעיףצעהמוצעבאבמקוםהסמכהשל

מפקחלפיהחוקהמוצעאוחוקהתקניםע

מוצעלקבועבסעיף7ע)א(כיממונהפיקוחפנימי  סעיף 47 
יפקחעלמילויההוראותלפיחוקזהוהוראות 
חוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,בגוףהביטחוניעזאת,

ביןהשאר,בדרךשלהנחייתעובדיהגוףהביטחוניבהתאם
תכנית הכנת המנהל; שקבע מקצועיות מידה לאמות
עבודהשנתית;בדיקתנוהליהגוףבתחוםבטיחותהגז;
קיוםבקרהעלאופןתיקוןליקוייםשהתגלו;קיוםהכשרה
והדרכהשלעובדיהגוףבנושאיבטיחותגז;מסירתמידע

למנהל,אחתלשנהאועלפידרישתוע

עודמוצעלקבועבסעיף7ע)ב(כיבמקרהשלממונה
פיקוחפנימייסודסבירלהניחכימיתקןגזהמוחזקבידי
גוףביטחונימהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,
הואחייבלדווחעלכךלמנהלבאופןמיידיומוסמךלדרוש

אתתיקוןהליקוימראשהגוףהביטחוניע
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יבדוקאתנוהליהגוףומדיניותהגוףבתחוםבטיחותהגזועמידתםבהוראות )צ(
לפיהחוקובהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;

יקייםבקרהעלאופןתיקוןליקוייםשהתגלובממצאיהפיקוח; )ע(

יקייםהכשרהוהדרכהשלעובדיהגוףבנושאיבטיחותהגז; )5(

ידווחלמנהל,אחתלשנהאולפידרישתהמנהל,עלפעולותהפיקוחלקיום )צ(
גז, ההוראותלפיחוקזהולקיוםהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקן
בגוףהביטחוני,בכפוףלמגבלותההתאמההביטחוניתוהמידורהחלותעלהגוף

הביטחוניע

היהלממונהפיקוחפנימייסודסבירלהניחכימיתקןגזהמוחזקבידיגוףביטחוני )ב(
מהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,ידווחעלכךלמנהלבאופןמיידי,ויהיה
מוסמךלדרושמראשהגוףהביטחוניאתתיקוןהליקוי,נוסףעלחובתולפעולעלפי

כלדיןע

סמכותכניסהשל
המנהלבמקרים

חריגים

השר,בהסכמתהשרהממונה,יקבעבנהליםהוראותלגביהמקריםשבהםרשאיהמנהל8עע
להיכנסלמיתקניהגוףהביטחוני,לבקשתהגוףהביטחוניאובשלאירועחמורשאירע
ושכתוצאהממנוקיימתסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכושממיתקןגזהמוחזק

בידיהגוףהביטחוניע

אכיפהבגוף
ביטחוני

סברהמנהלאוממונהפיקוחפנימיכיגורםבגוףהביטחוניעברעבירהלפיחוקזהאו9עע
עבירהעלחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,יודיעעלכךלרשותהמוסמכתעלפי

דיןלחקורעבירותבאותוגוףביטחוניע

פרק ח': עונשין
העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשלוששניםאוכפלהקנסהאמורבסעיףהצ)א()ע(50עעונשין )א(

לחוקהעונשין,התשל"ז-977העה)להלן-חוקהעונשין(:

מוצעלקבועכיהשר,בהסכמתהשרהממונה  סעיף 48 
5ע)א( בסעיף כהגדרתו הביטחוני הגוף על 
המוצע,יקבעבנוהלהוראותלגביהמקריםשבהםרשאי
הגוף לבקשת הביטחוני, הגוף למיתקני להיכנס המנהל
הביטחוניאובשלאירועחמורשאירעושכתוצאהממנו
קיימתסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכושממיתקןגז

המוחזקבידיהגוףהביטחוניע

מוצעלקבועכיבמקרהשבולדעתהמנהלאו  סעיף 49 
ממונהפיקוחפנימי,גורםבגוףהביטחוניעבר 
עבירהלפיחוקזהאועבירהעלחוקהתקניםבקשרלגז
אולמיתקןגז,יודיעעלכךלגורםהמוסמךעלפידיןלחקור

עבירותבאותוגוףביטחוניע

פרק ח'

סעיף25)א(לחוקהגז)בטיחותורישוי(קובעכי  פרק ח' 
העוסקבעבודתגזבלישישבידורישיוןלפי  והתוספת  
החוק,דינו-מאסרשנתייםאוקנספישלושה  השישית  
מןהקנסכאמורבסעיףהצ)א()צ(לחוקהעונשיןע -כללי

סעיף25)ב(לחוקהגז)בטיחותורישוי(קובעכי 
העוברעלהוראהאחרתמהוראותהחוקאותקנותשהותקנו
מכוחואוצואוהוראהשניתנומכוחו,דינו-מאסרשנה

אוקנספישלושהמןהקנסכאמורבסעיףהצ)א()2(לחוק
העונשיןע

רובההוראותהמפורטותבסעיףהעונשיןבחוקהמוצע
כברמהוותכיוםעבירותפליליותלפיחוקהגז)בטיחות
ורישוי(אולפיצוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)שירות
אספקתגז(,התשל"ו-צ97העהחידושהעיקריבסעיףהמוצע
הואפירוטשלההוראותלפיהחוקהמהוותעבירהפלילית
וכןקביעתמדרגענישהבהתאםלחומרתהעבירה,בהתאמה
לחקיקההעדכניתעהעבירותהפליליותלפיהחוקהמוצע
על יורדתע חומרה דרגת לפי קבוצות לארבע מחולקות
ענישה לקבוע מוצע בתחום ביותר החמורות העבירות
מחמירהשלמאסרלשלוששניםאוכפלהקנסהאמורבסעיף
הצ)א()ע(לחוקהעונשין;עלעבירותחמורותמוצעלקבועעונש
מאסרשלשנתייםאוכפלהקנסהאמורבסעיףהצ)א()צ(לחוק
העונשין;עלעבירותאחרותלפיהחוקמוצעלקבועעונש
מאסרשלשנהאוקנסכאמורבסעיףהצ)א()2(לחוקהעונשין,
ועלעבירותבחקיקתמשנהלפיהחוק,המנויותבתוספת
השישית,מוצעלקבועעונשמאסרשלחצישנהאוקנס

כאמורבסעיףהצ)א()2(לחוקהעונשיןע

בסעיף27לחוקהגז)בטיחותורישוי(נקבעהאחריות
שלמעבידומרשהעלעבירותשבוצעובידיעובדעהוראהזו

ס"חהתשל"ז,עמ'צ22ע עה

הערות
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מבצעפעולתספקגזבלארישיוןספקגזאושלאבהתאםלתנאיו,בניגוד )ה(
להוראותסעיף2)א(;

מקיםאומפעילמיתקןגזטעוןהיתרבלאהיתרלמיתקןהגזאושלאבהתאם )2(
לתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9)א(;

מבצעעבודתגזבלארישיוןעבודתגזאובלארישיוןלביצועאותהעבודת )צ(
גז,אושלאבהתאםלתנאיו,בניגודלהוראותסעיףעה)א(;

בעלרישיוןספקגזאוסוכן,הרוכשגזבניגודלהוראותסעיף9האובניגוד )ע(
להוראותסעיף9הכפישהוחלבסעיף0צ)ה(,לפיהעניין;

בעלרישיוןספקגזאוסוכן,המספקגזבניגודלהוראותסעיף20אובניגוד )5(
להוראותסעיף20כפישהוחלבסעיף0צ)2(,לפיהעניין;

בעלרישיוןספקגזהמבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן,בלאשרישיונו )צ(
מתירלולעשותכןאושלאבהתאםלתנאיםשנקבעוברישיונו,בניגודלהוראות

סעיף27ע

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוכפלהקנסהאמורבסעיףהצ)א()צ( )ב(
לחוקהעונשין:

בעלרישיוןספקגזשלאבודקאתתקינותושלמיתקןגזטעוןהיתרשאינו )ה(
מיתקןגזלצריכהעצמיתטרםמילויולראשונהבגז,אושלאמבצעבדיקות
תקופתיותלמיתקןכאמור,שלאבהתאםלתנאיההיתרלמיתקןהגז,בניגודלהוראות

סעיףע2)א(;

מייצר,מייבא,רוכשמייבואאומספקגז,בניגודלהוראותסעיףצצ)א(; )2(

בעלרישיוןספקגזשלאפועלבהתאםלהוראתהמנהללתיקוןליקויאו )צ(
להפסקתהפרהשניתנהלפיסעיףצצ;

התייתרהולכןלאנקבעהמחדשבחוקהמוצעשכןאחריות
פליליתשלתאגידעלעבירהשנעברהעלידיאדםבמהלך

מילויתפקידובתאגידקבועהבסעיףצ2לחוקהעונשיןע

כעבירות נקבעו בתחום מהעבירות חלק כי יצוין
מינהליותבתקנותהעבירותהמינהליות)קנסמינהלי-בטיחות
גפ"מ(,התשס"ג-צ200עלאחרחקיקתהחוקהמוצעיתוקנו
התקנותהאמורות,בדרךשלמחיקתהעבירותהמינהליות
שעליהןנקבעעיצוםכספילפיהחוקהמוצעוהוספתעבירות
מינהליותחדשותלתקנות,בהתאםלצורךעלמעןהסרספק
יובהרכילאתיקבעעבירהמינהליתעלהתנהגותשניתן

להטילבשלהעיצוםכספילפיהוראותפרקט'ע

נוכח זה, לפרק הכללי בחלק כמפורט  סעיף 50
העבירות, של הבטיחותיות ההשלכות  והתוספת
50)א(רףענישהמחמיר מוצעלקבועבסעיף  השישית
בעבורהעבירותהחמורותביותרבתחוםהגפ"מע 

בעבירותאלהישהיבטשלפעילותבגזבאופןבלתי
מורשה,פעילותשממנהנשקפתסכנהרבהבמיוחדלשלום
הציבורעעבירותאלההן:ביצועפעולתספקגזבלארישיון
אושלאבהתאםלתנאיהרישיון;הקמהאוהפעלהשל
מיתקןגזטעוןהיתרבלאהיתראושלאבהתאםלתנאי
בהתאם שלא או רישיון בלא גז עבודת ביצוע ההיתר;

לתנאיהרישיון;רכישתגזבידיבעלרישיוןספקגזאוסוכן
ממישאיןלורישיוןספקגז;הספקתגזבידיבעלרישיוןספק
גזאוסוכןלמישאינוצרכןגזושאיןלורישיוןספקגז;ביצוע
פעולתספקגזבאמצעותסוכןבלאהיתרלכךברישיוןאו

שלאבהתאםלתנאיוע

רכישתגזבידיבעלרישיוןספקגזאוסוכןממישאין
לקבוע שמוצדק חדשה עבירה היא גז ספק רישיון לו
לגביהענישהמחמירהבשלהסכנההבטיחותיתהחמורה

הנשקפתממנה,בדומהלשארהעבירותשהוזכרולעילע

בסעיף50)ב(מוצעלקבועעונשמאסרשלשנתייםאו
כפלהקנסהאמורבסעיףהצ)א()צ(לחוקהעונשיןעלבעל
רישיוןספקגזאוסוכןשאינובודקאתתקינותושלמיתקן
גזטעוןהיתרשאינומיתקןלצריכהעצמית,עלייצור,ייבוא,
רכישהמייבואאושיווקשלגזשאינועומדבדרישותהתקן,
אואי–מילויהוראתהמנהלשניתנהלפיסעיפיםצצעד9צע

50)ג(מוצעלקבועעונשמאסרשלשנהאו בסעיף
קנסכאמורבסעיףהצ)א()2(לחוקהעונשיןעלאלה:בעל
רישיוןספקגזאוסוכןשאינובודקאתתקינותושלמיתקן
גזלצריכהעצמיתטרםהספקהראשוניתשלגזלמיתקן
הגזאושאינומבצעבדיקהתקופתיתשלמיתקןכאמור;
בעלרישיוןספקגזאוסוכןשאינומבצעבדיקהשלמיתקן
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בעלרישיוןספקגזשלאפועלבהתאםלהוראתהמנהללהכנתתכנית )ע(
בטיחותשניתנהלפיסעיף7צ;

בעלרישיוןספקגזאומחזיקבמיתקןגז,שלאפועלבהתאםלהוראתהמנהל )5(
להפסקתשימושבמיתקןגזשניתנהלפיסעיף8צ;

מישמבצעעבודתגזשביצועהאינוטעוןרישיוןעבודתגזבהתאםלהוראות )צ(
שקבעהשרלפיסעיףעה)ב()צ(,שלאפועלבהתאםלהוראתהמנהללהפסקת

ביצועעבודתהגזשניתנהלפיסעיף9צע

לחוק הצ)א()2( -מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף העושהאחדמאלה,דינו )ג(
העונשין:

בעלרישיוןספקגזאוסוכןשאינובודקאתתקינותושלמיתקןגזלצריכה )ה(
עצמיתטרםהספקהראשוניתשלגזלמיתקןהגז,בניגודלהוראותסעיף25)א(או

בניגודלהוראותסעיף25)א(כפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

גז למיתקן תקופתית בדיקה מבצע שאינו סוכן או גז ספק רישיון בעל )2(
לצריכהעצמיתשהואסיפקלוגז,בניגודלהוראותסעיף25)ב(אובניגודלהוראות

סעיף25)ב(כפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

בעלרישיוןספקגזאוסוכןשאינומבצעבדיקהשלמיתקןגזלצריכה )צ(
עצמיתאףשהתבקשלעשותכןעלידיצרכןגזאואדםאחר,בניגודלהוראות

סעיף25)ה(אובניגודלהוראותסעיף25)ה(כפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

בעלרישיוןספקגזאוסוכןשאינומנתקאתזרימתהגזלמיתקןגז,בניגוד )ע(
להוראותסעיףצ2)א(או)ב(אובניגודלהוראותסעיףצ2)א(או)ב(כפישהוחלו

בסעיף0צ,לפיהעניין;

בעלרישיוןספקגזאוסוכןהמחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקאו )5(
המספקגזלמיתקןגזשנותק,בניגודלהוראותסעיףצ2)ד(אובניגודלהוראות

סעיףצ2)ד(כפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

צרכןגז,שאינוצרכןגזביתי,הרוכשגזבניגודלהוראתסעיףעצ)א(; )צ(

גזאףשהתבקשלעשותכןעלידיצרכןאןאדםאחר;בעל
רישיוןספקגזאוסוכןשאינומנתקאתזרימתהגזלמיתקן
גזשלצרכןשלאאפשראתביצועהבדיקהאולמיתקןשל
צרכןשנמצאובוליקוייםהמחייביםהפסקהמיידיתשל
הספקתהגזלמיתקן,אומחדשאתזרימתהגזלמיתקןגז
כאמור;צרכןגזשאינוצרכןגזביתיאומישפטורמחובת
קבלתרישיוןספקגז,הרוכשגזממישאינובעלרישיוןספק
גז;צרכןגזהמחזיקמכלמיטלטלשאינומחוברלמערכתגז

והחזקתואינהמותרתע

בעל בידי גז רכישת של החדשה לעבירה בדומה
רישיוןספקגזאוסוכןממישאיןלורישיוןספקגזבסעיף
קטן)א(,מוצעלקבועבמדרגנמוךיותרעבירותשלרכישת
גזבידיצרכןגזשאינוצרכןגזביתיאובידימישפטור
מחובתקבלתרישיוןספקגז,ממישאינובעלרישיוןספקגזע

גז צרכן על גם אוסר המוצע 5צ)ה( סעיף כי יצוין
ביתילרכושגזממישאינובעלרישיוןספקגז,אךמכיוון
שלרובצרכןגזביתינעדרידעמקצועי,מוצעלקבועענישה
פליליתרקלגביצרכןגזשאינוצרכןגזביתישעוברעל

הוראותסעיףזהעעםזאת,יובהרכיבנסיבותמתאימות,
ובכללזהבמקרהשלהפרהחוזרתשלהוראהזובידיצרכן
גזביתי,לאחרשהוזהרכיהוארוכשגזממישאינובעל
רשיוןספקגז,הרשותהמוסמכתלכךתוכללהעמידולדין
עלהפרתהוראותמתאימותמהדיןהכללי,ובכללזהמעשי

פזיזותורשלנותלפיסעיף8צצלחוקהעונשיןע

)בטיחות הגז לחוק 25)ב( לסעיף בהתאם כאמור,
צווים או תקנות מהוראות הוראה על העובר ורישוי(
שהותקנומכוחו,דינו-מאסרשנהאופישלושהמןהקנס
כאמורבסעיףהצ)א()2(לחוקהעונשיןעבהתאמהלחקיקה
הוראות את השישית בתוספת למנות מוצע העדכנית,
התקנותשהפרתןמהווהעבירהפליליתשהעונשעליה
הואמאסרחצישנהאוקנסכאמורבסעיףהצ)א()2(לחוק

העונשיןע

כךמוצעלמנותבתוספתהשישיתעבירותהקבועות
בתקנותהחלתתקןעצהה,בתקנותרישויהעוסקיםבעבודות
גפ"מובצוהגז)בטיחותורישוי()מכליגפ"ממיטלטלים(,
)בטיחות הגז חוק מכוח הותקנו אשר התשע"ה-5ה20,
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)צ(, מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף2)ב()2(או )7(
הרוכשגזבניגודלהוראותסעיףעצ)ב(;

צרכןגזהמחזיקמכלגזמיטלטלבניגודלהוראותסעיף5צע )8(

המפרהוראהמהוראותתקנותלפיחוקזהכמפורטבתוספתהשישית,דינו- )ד(
מאסרחצישנהאוקנסכאמורבסעיףהצ)א()2(לחוקהעונשיןע

אחריותנושא
משרהבחברה

נושאמשרהבחברהחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירהלפיסעיף50ה5ע )א(
זו,דינו-מחציתהקנסהקבוע בידיהחברהאובידיעובדמעובדיה;המפרהוראה

ליחידבשלאותהעבירהע

נעברהעבירהלפיסעיף50בידיחברהאובידיעובדמעובדיה,חזקההיאכי )ב(
נושאמשרהבחברההפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכל

שניתןכדילמלאאתחובתוע

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבחברה,שותף,למעטשותףמוגבל,או )ג(
בעלתפקידאחרהאחראימטעםהחברהעלהתחוםשבובוצעההעבירהע

פרק ט': עיצום כספי
בעלרישיוןספקגזאובעלרישיוןעבודתגז,שהפרהוראהמהוראותחוקזההחלה52עעיצוםכספי )א(

עליו,כמפורטבטורא'בחלקא'לתוספתהשביעית,רשאיהמנהללהטילעליועיצום
כספילפיהוראותפרקזהבסכוםהנקובבטורב'לצדאותההפרהע

ורישוי(,ובהתאםלסעיף79לחוקהמוצעימשיכולהיות
בתוקףויראואותםכאילוהותקנומכוחחוקזהע

בסעיף9צלחוק,מוצעלהסמיךאתהשר,בהסכמתשר
המשפטים,לתקןאתהתוספתהשישיתלחוקע

סעיףזהבאבמקוםסעיףצ2לחוקהגז)בטיחות  סעיף 51
ורישוי(,והואמסדיראתאחריותנושאמשרה 
בחברהבהתאמהלחקיקההעדכניתעבסעיףזהמוצעלקבוע
שניתן כל ולעשות לפקח חייב בחברה משרה נושא כי
למניעתעבירהלפיחוקזהבידיהחברהאובידיעובד
מעובדיהעמוצעלקבועכיהמפרהוראהזו,דינו-מחצית
הקנסהקבועליחידבשלאותהעבירהעכמוכןמוצעלקבוע
כיבמקרהשנעברהעבירהלפיהחוקבידיחברהאובידי
עובדמעובדיה,חזקההיאכינושאמשרהבחברההפר
אתחובתהפיקוח,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתן
כדילמלאאתחובתועחובהזושלנושאמשרההיאנדבך
חשובבתמרוץהחברהלצייתלהוראותהחוקעהנחתהבסיס
בסעיףזההיאכיחלקמתפקידושלנושאמשרהבחברה
הואליצורהליכיעבודהונהליםשתכליתםהטמעהשל
או לגז בקשר התקנים חוק והוראות החוק לפי הוראות
למיתקןגז,וכןשמתפקידולפקחולהבטיחכיהוראותאלה
מקוימותבידיהחברהועובדיהעסתירתהחזקההאמורה
יכולהלהיעשותעלידיהוכחהשלנושאהמשרהכיעשה
כלשניתןכדילמלאאתחובתועפעילותהדרכהוהטמעת
הוראותהקשורותביישוםהחובותלפיהחוקוהוראותחוק
התקניםבקשרלגזאולמיתקןגזבקרבהעובדים,פעולות
ביקורתובקרה,ופעולהשלנושאהמשרהלהפסקתההפרה
ומניעתהישנותהיכוליםלשמשלסתירתהחזקההאמורהע

פרק ט'

בחוקהגז)בטיחותורישוי(איןמנגנוןשלהטלת  פרק ט' 
 והתוספת   עיצוםכספיעלהפרתהוראותלפיהחוקעבשנים
אכיפה במנגנוני השימוש גובר האחרונות,  השביעית 
מינהליים,ובראשםהטלתעיצוםכספי,ככלים -כללי
חלופייםלמשפטהפליליעבמשךשניםארוכות 
נעשהשימושבאכיפההפליליתגםלהפרותשלהוראות
חוקרגולטוריות,שכןההפרותהוגדרוכעבירותפליליות
mala שהן כעבירות העונשין דיני בעולם )המסווגות
prohibita,קרי:עבירותהסדר(עעםהשניםגברההתפיסה
כימנגנוןשלאכיפהמינהלית,קרי,הטלתסנקציותבידי
רשותמינהליתולאבידיביתמשפט,מתאיםיותרלטיפול

בהפרותשלהוראותחוקרגולטוריותע

לפיכך,מוצעלקבועבפרקזהסמכותלמנהללהטיל
החוק, לפי מההוראות חלק הפרת בשל כספי עיצום
זועבכךתינתןלמנהלסמכות המתאימותלאכיפהבדרך
שלאי–ציות לטפלבמקרים ומידתיתהמאפשרת יעילה
סמכות השונותע ההפרות סוגי את שהולם באופן לחוק
זוכפופהלכלליהמשפטהמינהלי,ביןהשארבכלהנוגע
המינהלית, הסנקציה להטלת הנדרשות הראיות לדיות
לזכותהשימועבטרםהטלתה,ולזכותלערערעלההחלטה

המינהליתלאחרקבלתהע

עלהעבירותהחמורותבתחום,כמוביצועפעולתספק
גזבלארישיוןספקגז,הפעלתמיתקןגזטעוןהיתרבלא
היתראוהספקתגזלמישאינומורשהלבצעפעולתספק
גז,מוצעלקבועאכיפהפליליתבלבד,בשלהסכנההרבה

הנשקפתמהןלשלוםהציבורע
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בעלרישיוןספקגז,שהפרהוראהמהוראותתקנותלפיחוקזה,כמפורטבטורא' )ב(
בחלקב'לתוספתהשביעית,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זהבסכוםהנקובבטורב'לצדאותההפרהע

ג'לתוספת בחלק א' בטור כמפורט התקנים, חוק מהוראות הוראה שהפר מי )ג(
השביעית,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםהנקוב

בטורב'לצדאותההפרהע

סוכןשהפרהוראהמההוראותכאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(כפישהוחלה )ד(
לגביובסעיף0צ,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום

שניתןלהטילעלבעלרישיוןספקהגזבשלאותההפרהע

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוצ5ע )א(
הוראהמהוראותחוקהתקנים,כאמורבסעיף52)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטיל
עליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצום

כספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ע

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווהאתההפרהומועד )ה(
ביצועו;

הוראות את לחוק השביעית בתוספת לפרט מוצע
החוקוהוראותהתקנותלפיהחוקשהמנהליהיהרשאי
להטילעיצוםכספיבשלהפרתןואתסכוםהעיצוםהכספי
שיוטלבשלכלהפרהענוסףעלכך,מאחרשכאמורמשרד
האנרגיהאחראיעלאכיפתתקניםרשמייםבתחוםבטיחות
הגפ"מ,מוצעלפרטבתוספתהשביעיתלחוקאתהוראות
חוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזשהמנהלרשאילהטיל
עיצוםכספיבשלהפרתןעיצויןכיבהתאםלפרקי'לחוק
מוסמך הכלכלה במשרד התקינה על הממונה התקנים
להטילעיצוםכספי,ביןהשאר,עלהפרתתקןרשמי,וסמכות
המנהללפיהחוקהמוצעלהטילעיצוםעלהפרתהוראות
חוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזתבואבמקוםסמכות
הממונהעלהתקינהלפיחוקהתקניםלגביאותןההפרותע
עודיצויןכיסכומיהעיצומיםהכספייםשמוצעלקבועבחוק
המוצעעלהפרתתקניםרשמייםבקשרלגזאולמיתקןגז

נמוכיםלעומתהסכומיםהקבועיםבחוקהתקניםע

סכוםהעיצוםהכספיהמוצעבצדכלהפרההמפורטת
ההפרה מחומרת נגזר המוצע לחוק השביעית בתוספת

ומהתועלתהצפויהלמפרמההפרהע

בסעיף9צלחוק,מוצעלהסמיךאתהשר,בהסכמתשר
המשפטים,לתקןאתהתוספתהשביעיתלחוקע

יפורטו החוק הוראות של הפרות כי מוצע  סעיף 52
בטורא'בטבלהבחלקא'לתוספתהשביעית,  והתוספת
כל בשל שיוטל הכספי העיצום וסכום  השביעית

הפרהיפורטבטורב'לצדאותההפרהעהפרות 
שלהוראותהתקנותוהצוויםשהותקנולפיהחוקיפורטו
בטורא'בטבלהבחלקב'לתוספתהשביעית,וסכוםהעיצום
הכספישיוטלבשלכלהפרהיפורטבטורב'לצדאותה

למיתקן או לגז בקשר התקנים חוק של הפרות הפרהע
השביעית, לתוספת ג' בחלק בטבלה א' בטור יפורטו גז
יפורט הפרה כל בשל שיוטל הכספי העיצום וסכום

בטורב'לצדאותההפרהע

יובהר,כיעלהפרתתקןרשמיהחלעלגזאועלמיתקן
גז,המנויהבטורא'בחלקיםא'אוב'לתוספתהשביעית,
יוטלעיצוםכספיכפישנקבעלצדאותההפרהולאהסכום
האמורבחלקג'לתוספת,שכןמדוברבהוראהספציפית
הגוברתעלהוראהכלליתעכך,במקרהשלביצועבדיקה
ראשוניתאובדיקהתקופתיתלמיתקןגזשלאבהתאםלתקן
רשמי,בניגודלהוראתסעיף25)ד(לחוקהמוצע,יוטלעיצום
כספיבסכוםשל500שקליםחדשיםבשלכלצרכןגז,כפי
שנקבעבפרט)2ה(בחלקא'לתוספתהשביעית,ולאסכום
של2,500שקליםחדשיםכפישיוטלעלהפרתתקןרשמי

לפיפרט)ה(בחלקג'לתוספתהשביעיתע

במקרהשבוסוכןהפרהוראהמההוראותלפיחוק
זה,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראות
פרקזהבסכוםשניתןלהטילעלבעלרישיוןספקהגזבשל

אותההפרהע

הוראה הפר אדם כי סבור המנהל כאשר  סעיפים
מההוראותכאמורבסעיף52ובכוונתולהטיל  53 עד 55
קודם למפר למסור עליו כספי, עיצום עליו 

לכןהודעהעלכוונהלהטילעיצוםכספיעאדם 
שנמסרהלוהודעהכאמור,רשאילטעוןאתטענותיובכתב
לפניהמנהלבתוך0צימיםמיוםמסירתההודעהעלאחר
מכן,המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענו,אם
להטילעלהמפרעיצוםכספי,וימסורהודעהלמפרעל

החלטתוע
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סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהללפיהוראותסעיףע5; )צ(

הסמכותלהוסיףעלסכוםעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )ע(
חוזרתלפיהוראותסעיףצ5ושיעורהתוספתע

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיףצ5רשאילטעוןאתטענותיו,ע5עזכותטיעון
בכתב,לפניהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספיולענייןסכומו,בתוך0צ
ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

נוספתשלאתעלהעל0צימיםע

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיףע5,אםלהטילעלהמפר55ע )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף57ע

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )ה(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבע )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתוע )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיףע5בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורע

הפרהחוזרת
והפרהנמשכת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,החלקהעשריםצ5ע )א(
שלולכלחודששבונמשכתההפרהע

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה,סכוםהשווה בהפרהחוזרת )ב(
לעיצוםהכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוק
זהאומהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,כאמורבסעיף52,בתוךשנתיים
מהפרהקודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלה

הורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימן57עסכומיםמופחתים )א(
זה,אלאלפיהוראותסעיףקטן)ב(ע

השר,בהסכמתשרהמשפטים,רשאילקבועמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם )ב(
יהיהניתןלהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזה,בשיעורים

שיקבעע

מוצעלקבועשכאשרהפרההיאהפרהנמשכת,  סעיף 56
יווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרה, 
החלקהעשריםשלולכלחודששבונמשכתההפרהעעוד
מוצעלקבועכיכאשרההפרההיאהפרהחוזרתייווסף
השווה סכום הפרה לאותה הקבוע הכספי העיצום על
לעיצוםהכספיכאמורעהפרהחוזרתהיאהפרתהוראהלפי
סעיף52,בתוךשנתייםמהפרהקודמתשלאותההוראה
שבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשעע

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכום  סעיף 57
קובע שהחוק הכספי העיצום מסכום הנמוך 
לאותההפרהעעםזאת,כדילאפשרגמישותוהתחשבות,
מוצעלהסמיךאתהשר,בהסכמתשרהמשפטים,לקבוע
בתקנותרשימהשלמקרים,נסיבותושיקוליםשבשלהם
יהיההמנהלרשאילהטילעיצוםכספיבסכומיםנמוכים

יותרמהקבועבחוק,ובשיעוריםשייקבעובתקנותע
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סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי58ע )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיףע5-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיףצצועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
בידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבתוספתהשביעיתיתעדכנוב־הבינוארבכל )ב(
שנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון
לעומתהמדדשהיהידועב־הבינוארשלהשנההקודמת;הסכוםהאמוריעוגללסכום
הקרובשהואמכפלהשל0השקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהע

המנהליפרסםברשומותהודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפיסעיף )ג(
קטן)ב(ע

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך0צימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור59ע
בסעיף55ע

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספי,לתקופתהפיגור,הפרשי0צע
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-הצ9ה5ה)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומוע

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותהצעגבייה
והוצאות,התשנ"ה-995הצהע

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותכאמורבסעיף52ושלהוראה2צע
מההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדע

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבוצצעערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך0צימיםמיוםשנמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהע

מוצעלקבועכיהעיצוםהכספייהיהלפיסכומו  סעיף 58
המעודכןבמועדמסירתדרישתהתשלום,ולגבי 
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיףע5
-הסכוםהמעודכןביוםמסירתההודעהעלכוונתחיובע
העיצום הטלת על משפט לבית ערעור שהוגש במקרה
הכספי,ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאו
ביתהמשפט-יהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכן
אוטומטי מנגנון לקבוע מוצע בערעורע ההחלטה ביום
לעדכוןסכומיהעיצוםהכספי,ב–הבינוארבכלשנה)להלן
-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינוימדדהמחיריםלצרכן
שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,הידועביום
העדכון,לעומתהמדדשהיהידועב–הבינוארשלהשנה
הקודמתעעודמוצעלקבועכיהמנהליפרסםברשומות

הודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםכאמורע

י פ כס ה  ם ו צ עי ה  כי  ע ו ב ק ל  ע צ ו מ  סעיפים
דרישת מסירת מיום ימים 0צ בתוך ישולם  59 עד 61
התשלוםכאמורבסעיף55המוצע,וכיאםלא 

שולםעיצוםכספיבמועד,ייווספועליולתקופתהפיגור
הפרשיהצמדהוריביתעדלתשלומועעודמוצעלקבועכי
עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינהועלגבייתויחולחוק

המרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-995הע

מוצעלקבועכיבמצבשבובוצעמעשהשמהווה  סעיף 62 
הפרהשלהוראהמההוראותכאמורבסעיף52 
שבשלהןניתןלהטילעיצוםכספיושלהוראהמההוראות
לפיחוקאחר-לאיוטליותרמעיצוםכספיאחדעסעיףזה
מגןעלהמפר,כךשלמשל,במקרהשבוהוטלעיצוםכספי
לפיחוקזהעלהפרהשלתקןרשמישחלעלגפ"מאועל
מיתקןגפ"מ,לאיהיהניתןלהטילבשלאותההפרהעיצום

כספילפיחוקהתקניםע

מוצעלקבועזכותערעורלביתמשפטהשלום  סעיף 63 
זהע פרק לפי המנהל של סופית החלטה על 
הערעוריוגשבתוך0צימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה
עלההחלטהעמוצעלקבועברירתמחדלשלפיהאיןבהגשת
ערעורכאמורכדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא

ס"חהתשכ"א,עמ'92הע 5ה

ס"חהתשנ"ה,עמ'70הע צה

הערות
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איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעלכךע

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(,לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתוע

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהעצעפרסום )א(
אתהפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )ה(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )צ(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )ע(
ושיעוריההפחתה;

פרטיםעלאודותהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידע )צ(

הוגשערעורלפיסעיףצצ,יפרסםהמנהל,בפרסוםלפיסעיףקטן)א(,אתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיו,באותההדרךשפרסםלפיסעיףקטן)א(ע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()צ(,רשאיהמנהללפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחיד,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורך
אזהרתהציבור;ההזדמנותלטעוןטענותלפיסעיףקטןזהיכולשתינתןלמפרבמסגרת
זכותהטיעוןלפיסעיףע5,ובלבדשהמנהלהודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו,

בהודעהעלכוונתחיובלפיסעיףצ5ע

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-998ה7ה,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורע

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ה(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתייםע

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע )ו(

אם כן הסכים לכך המנהל או שבית משפט הורה על כך. 
עוד מוצע לקבוע כי אם החליט בית משפט לקבל ערעור 
על הטלת עיצום כספי, לאחר ששולם העיצום הכספי, יוחזר 
העיצום הכספי ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת 
בידי בית המשפט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 

תשלומו עד יום החזרתו.

מוצעלחייבאתהמנהללפרסםאתהחלטותיו  סעיף 64 
בדברהטלתעיצוםכספיעפרסוםהחלטותהמנהל 
נועדלהבטיחשקיפותביחסלהפעלתשיקולהדעתשל

המנהלבהטלתעיצוםכספיעעודמוצעלקבועכיאםהוגש
ערעורעלהטלתעיצוםכספי,יפרסםהמנהלאתדברהגשת
הערעורואתתוצאותיועהפרסום,ככלל,לאיכלולשמות
מפריםשהםיחידים,אלאאםכןהדברנחוץכדילהזהיר
אתהציבורמפניהםולאחרשמנהלנתןלמפרהזדמנות
לטעוןאתטענותיולענייןזהעכמוכן,המנהללאיפרסם
פרטיםשפרסומםנאסרלפיהוראותסעיף9)א(לחוקחופש
המידע,התשנ"ח-998ה,והוארשאישלאלפרסםפרטים

מהטעמיםהמנוייםבסעיף9)ב(לאותוהחוקע

ס"חהתשנ"ח,עמ'צ22ע 7ה

הערות
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שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספי,לפיפרקזה,לאיגרעמאחריותוהפליליתשלאדםבשל5צע )א(
הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהאומהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקן

גז,כאמורבסעיף52,המהווהעבירהע

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדות

חדשות,המצדיקותזאתע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-יוחזרלוהסכום

ששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכום,עדיוםהחזרתוע

פרק י': הוראות שונות
איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותכלדיןעצצעשמירתדינים

השרימנה,מביןעובדימשרדו,אדםשהואבעלידעוכישוריםמתאימים,להיותמנהל7צעמינויהמנהל
ענייניבטיחותהגז;הודעהעלהמינויתפורסםברשומותע

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועו,8צעביצועותקנות )א(
לרבותבענייניםאלה:

בטיחותביצועפעולותספקגזאועבודותגז; )ה(

בטיחותמיתקןגז,ובכללזהטיפולבאירועגזכמשמעותובסעיף5)ה(; )2(

בטיחותהצריכהשלגז; )צ(

מתןהודעהמוקדמתלצרכןגזעלמועדביצועבדיקהשלמיתקןגזועל )ע(
ביצועעבודתגז;

עלהפרהשלחלקמההוראותלפיהחוקוהוראות  סעיף 65
נקבעה גז למיתקן או לגז בקשר התקנים חוק 
מוצע זה בסעיף מינהליתע אכיפה וכן פלילית אכיפה
להבהירכיאףשננקטהליךמינהלי,איןבכךכדילגרוע
לנקוט ניתן לא ואולם המפרע של הפלילית מאחריותו
במקבילאכיפהמינהליתואכיפהפלילית,כךשעלהמנהל
להחליטבאיזהמסלולהואבוחרעעלכן,אםשלחהמנהל
למפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרההמהווהעבירה
פלילית,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותההפרה,אלא
אםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתעאםהוגש
נגדמפרכתבאישוםבשלהפרההמהוהעבירה,לאינקוט
נגדוהמנהלהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואם
לאחר כאמור חדשות עובדות בשל אישום כתב הוגש
ששולם הסכום לו יוחזר - כספי עיצום שילם שהמפר
בתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםהתשלוםעדיום

החזרתוע

פרק י'

כי ספק, הסר למען לקבוע, מוצע זה בסעיף  סעיף 66
הוראותהחוקהמוצעבאותלהוסיףעלהוראות 
כלדין,ואיןבהןכדילגרועמהןעכך,למשל,ימשיכולחול
דינים לפי אליו הנוגעות ההוראות גם גז מיתקן לעניין

אחרים,כגוןחוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-צ99הע

)בטיחות הגז בחוק צ לסעיף מקביל זה סעיף  סעיף 67
ורישוי(וקובעכיהשרימנה,מביןעובדימשרדו, 
אדםשהואבעלידעוכישוריםמתאימים,להיותמנהל
ענייניבטיחותהגזעהודעהעלהמינויתפורסםברשומותע
מכוחסמכותולפיסעיףצלחוקהגז)בטיחותורישוי(מינה
השרמנהללענייניבטיחותהגז,ובהתאםלסעיף79המוצע,
מינויזהימשיךלהיותבתוקףויראואותוכאילונעשהלפי

החוקהמוצעע

2ו־29לחוקהגז סעיףזהמחליףאתסעיפים  סעיף 68
)בטיחותורישוי(עבסעיףזהמוצעלקבועכישר 
האנרגיהממונהעלביצועהחוקוכיהוארשאילהתקין
תקנותבכלענייןהנוגעלביצועו,לרבותקביעתהוראות
לענייןבטיחותביצועפעולותספקגזאועבודותגז;בטיחות
מיתקןגז,ובכללזהטיפולבאירועגז;בטיחותהצריכהשל
גז;מתןהודעהמוקדמתלצרכןגזעלמועדביצועבדיקה
גז;בקשהלמתןרישיון שלמיתקןגזועלביצועעבודת
ספקגז,ובכללזהבקשהלביצועפעולתספקגזבאמצעות
סוכן,בקשהלהיתרלמיתקןגז,בקשהלרישיוןעבודתגז,
אובקשהלחידושםשלרישיונותאוהיתרכאמור;קביעת
אגרותבעדבקשהכאמורוגבייתתשלומיםבשלהוצאות
שהוציאההמדינהלפיחוקזה;השמדתמיתקןגזשאינו
או גז מיתקן בטיחות לעניין רשמי תקן בדרישות עומד

בדרישותלענייןמיתקןגזשקבעהשרע
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בקשהלרישיוןספקגז,ובכללזהבקשהלביצועפעולתספקגזבאמצעות )5(
סוכןלפיהוראותסימןב'בפרקג',בקשהלהיתרלמיתקןגזאובקשהלרישיון
עבודתגז,אובקשהלחידושםשלרישיונותאוהיתרכאמור,ובכללזההפרטים

שייכללובבקשהכאמור,והמסמכיםשישלצרףאליה;

קביעתאגרותבעדבקשהכאמורבפסקה)5(וגבייתתשלומיםבשלהוצאות )צ(
שהוציאההמדינהלפיחוקזה;

השמדתמיתקןגזשאינועומדבדרישותתקןרשמילענייןבטיחותמיתקן )7(
גזאובדרישותלענייןבטיחותמיתקןגזשקבעהשרלפיפסקה)2(ע

תקנותלפיסעיףקטן)א(יכולשיהיוכלליותאולסוגיםשלגז,שלמיתקניגזאו )ב(
שלעבודותגז,לפיהענייןע

תקנותלפיסעיףקטן)א()צ(ייקבעובהסכמתשרהאוצרע )ג(

השררשאי,בצו,לשנותאתהתוספות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,ולענייןשינוי9צעשינויהתוספות
התוספתהשישיתוהתוספתהשביעית-גםבהסכמתשרהמשפטים,ובלבדשסכוםהעיצום

הכספישייקבעלפיסעיףזהבתוספתהשביעיתלאיעלהעל00,000השקליםחדשיםע

פרק י"א: תיקונים עקיפים
תיקוןחוקהגז

)בטיחותורישוי(
בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-989ה8ה)בחוקזה-חוקהגז)בטיחותורישוי((-70ע

בסעיףה- )ה(

ההגדרות"גז","גזפחמימנימעובה"ו"מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכה )א(
עצמית"-יימחקו;

במקוםההגדרה"גזטבעי"יבוא: )ב(

""גזטבעי","גז","הממונה","המנהל"-כהגדרתםבסעיף2לחוקמשק
הגזהטבעי;";

בסעיףזהמוצעלקבועכיהשר,באישורועדת  סעיף 69
את בצו, לשנות, רשאי הכנסת, של הכלכלה 
כלהתוספותלחוקזהעכמוכןמוצעלקבועכיצולשינוי
התוספתהשישיתאוהתוספתהשביעיתייקבעבהסכמתשר
המשפטים,וכיסכוםהעיצוםהכספישייקבעבצולפיסעיף
זהבתוספתהשביעיתלאיעלהעל00,000השקליםחדשיםע

פרק י"א

כיום חל ורישוי( )בטיחות הגז חוק כאמור,  סעיף 70 
שהחוק מכיוון טבעיע גז על וגם גפ"מ על גם  כללי

המוצעמחליףאתההוראותבחוקהגז)בטיחותורישוי(
הנוגעותלגפ"מ,מוצעלתקןאתחוקהגז)בטיחותורישוי(,
להשמיטממנואתהחלקיםהרלוונטייםלגפ"מ,ולבצעבו

אתההתאמותהנדרשות,כפישיפורטלהלןע

יצויןכיבכוונתמשרדהאנרגיהלבחוןאתהצורך
בתיקוניםנוספיםבחוקהגז)בטיחותורישוי(ביןהשאר,
נוכחהוצאתתחוםהגפ"ממהחוקהאמור,ובכללזהתיקון

שםהחוקכךשיבטאאתהשינויע

וזהעיקרהתיקוניםהמוצעיםבחוקהגז)בטיחותרישוי(:

מוצעיםתיקוניםבסעיףהלחוקהגז)בטיחותורישוי(, )ה(
כמפורטלהלן)פסקה)ה((:

"גז המונחים של ההגדרות את למחוק מוצע )א(
פחמימנימעובה"ו"מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכה
עצמית",הרלוונטיותרקלגפ"מעבהתאםמוצעלמחוק
גםאתהתוספתהראשונהשמתייחסתלהגדרה"מיתקן

גזפחמימנימעובהלצריכהעצמית")פסקה)9ה((;

במקוםההגדרהשלהמונחים"גז"ו"גזטבעי", )ב(
מוצעלהפנותלהגדרהשלמונחיםאלהבחוקמשק
הגזהטבעי,התשס"ב-2002)להלן-חוקמשקהגז
המונחים של הגדרות להוסיף מוצע עוד הטבעי(;
"הממונה"ו"המנהל"המפנותלהגדרהשלמונחים

אלהבחוקמשקהגזהטבעי;

בהתאםלהתאמותהנדרשותמהוצאתתחוםהגפ"מ )ג(
מחוקהגז)בטיחותורישוי(,מוצעלמחוקבהגדרה"מיתקן

גז"אתהמילים"להולכה","לשקילה"ו"להפצה";

תכנון גז", "עבודת להגדרה להוסיף מוצע )ד(
9לחוקהגז גזעבהתאםלסעיף והפעלהשלמיתקן

ס"חהתשמ"ט,עמ'08ה;התש"ף,עמ'52הע 8ה

הערות
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גז",במקום"מיתקן,מכשיר,אואבזר"יבוא"מיתקןאו בהגדרה"מיתקן )ג(
מכשיר",המילים"להולכה","לשקילה"ו"להפצה"-יימחקו,במקום"לשריפת
גזישריפהשלגזולפליטתם"יבוא"לשריפהשלגזולפליטתםשלגזישריפה"

והמילים"קבועיםאומיטלטלים"-יימחקו;

בהגדרה"עבודתגז",לפני"התקנה"יבוא"תכנון"ואחרי"בדיקה"יבוא )ד(
"הפעלה"והמילים"אוהובלה"-יימחקו;

בהגדרה"ספקגז",במקום"הולכה,הובלהאושיווקשלגז"יבוא"אוהולכה )ה(
שלגז,למעטאםהעיסוקכאמורנעשהבתחנתתדלוקכלירכבבגזטבעירקלשם

תדלוקשלכלירכבבאותהתחנה,אואדםשעסקושיווקשלגז";

בהגדרה"השר",במקום"האנרגיהוהתשתית"יבוא"האנרגיה"; )ו(

בסעיף2,המילה"ההובלה"-תימחק; )2(

סעיףצ-בטל; )צ(

בסעיףע)א(,פסקה)ה(-תימחק; )ע(

יהיהטעון )בטיחותורישוי(ביצועעבודותכאמור
רישיוןעבודתגז,אלאאםכןהשריקבעבתקנותלפי
סעיף9הלחוקהגז)בטיחותורישוי(כיעבודותכאמור

פטורותמרישיון;

)בטיחות הגז בחוק מוגדר גז" "ספק המונח )ה(
ורישוי(כ"אדםשעסקוייצור,מילוי,החסנה,הולכה,
הובלהאושיווקשלגז"עבהתאמהלחוקהמוצעבקשר
לדרוש שלא הטבעי הגז בתחום גם מוצע לגפ"מ,
רישיוןלעיסוקבהובלהשלגזטבעי,ובהתאםמוצע
להורידאתהמילה"הובלה"מסמכותהשרבסעיף2
)פסקה)2((,ומסעיף0צ)פסקה)7ה)א((ענוסףעלכך,למען
הסרספק,מוצעלהבהירבהגדרה"ספקגז"כיעיסוק
בגזהנעשהבתחנתתדלוקרקלשםתדלוקכלירכב

בגזטבעיבאותהתחנה,אינוטעוןרישיוןספקגז;

בהתאם "השר" ההגדרה את להתאים מוצע )ו(
לשמוהעדכנישלהמשרד;

השר ורישוי( )בטיחות הגז לחוק צ לסעיף בהתאם )2(
ימנהאדםלהיותמנהלענייניבטיחותהגזעלפיסעיףצ)ב(,
הבטיחות על הממונה הוא טבעי, גז לענייני "המנהל",
)להלן התשס"ב-2002 הטבעי, הגז משק בחוק כהגדרתו
-חוקמשקהגזהטבעי(עמוצעלמחוקאתסעיףצלחוק
הגז)בטיחותורישוי(עבמקומומוצע,כאמורלעיל,להוסיף
לסעיףהלחוקהגז)בטיחותורישוי(הגדרותשלהמונחים
"המנהל"ו"הממונה",המפנותלהגדרהשלמונחיםאלה
המונחים בין התאמה לצורך הטבעי, הגז משק בחוק
האמוריםבשניהחוקיםע"המנהל"לפיחוקמשקהגזהטבעי
הואמנהלרשותהגזהטבעישמונהלפיסעיף59לחוקמשק
הגזהטבעיעהממונהלפיחוקמשקהגזהטבעיהואהממונה
עלהבטיחותשמונהלפיסעיףהצלחוקמשקהגזהטבעיע
בהתאמהלכך,מוצעלהחליףאתהמונח"המנהל"במונח
"הממונה",בכלמקוםבחוקהגז)בטיחותורישוי(,למעט
בפרקג'לגבירישיוןספקגזעבשלשינוימבניברשותהגז,

מוצעלהעביראתהסמכותלתתרישיוןספקגזבתחוםהגז
הטבעילפיפרקג'האמורמהממונהעלהבטיחות)שהוא
כאמור"המנהל",לענייניגזטבעילפיסעיףצ)א(לחוקהגז

)בטיחותורישוי((למנהלרשותהגזהטבעיע

הסמכותלתתרישיוןעבודתגזבתחוםהגזהטבעי
תישארבידיהממונהעלהבטיחותעלפיכךמוצעלהשאיר
אתהמונח"המנהל"בסעיפים0הו–2הלחוקהגז)בטיחות
7ה, צה, צה, ורישוי(,העוסקיםברישיוןספקגז,ובסעיפים
העוסקיםבשניסוגיהרישיונותמוצעלכתוב"המנהלאו
)0ה(, ,)9( )7()א(, )צ(,5)א(, הממונה,לפיהעניין")פסקאות

)2ה(ו–)עה()ב((;

מוצעלהחריגמסעיף5לחוקהגז)בטיחותורישוי(, )צ(
במיתקן שימוש הפסקת על הממונה הוראת שעניינו
טבעי גז "מיתקן רכוש, או אדם של בטיחות מטעמי גז
מכיווןשהסמכותלהורותעלהפסקתשימוש לצריכה",
במיתקןכאמורכברמוסדרתבאופןפרטניבסעיף8ילחוק

האמור)פסקה)5()ב((;

סעיףצלחוקהגז)בטיחותורישוי(קובעכיהוראה )ע(
עלהפסקתפעולתמיתקןגזלפיסעיף5תעמודבתוקפה
כל או ההוראה נותן אותה ביטל או שינה לא עוד כל
עודלאשונתהבעררלפיסעיף9הלחוקאובערעורלפי
)בטיחות הגז לחוק ו–ה2 9ה סעיפים לחוקע ה2 סעיף
התחרות )קידום הגז משק חוק במסגרת בוטלו ורישוי(
התשס"ח-2008ע חקיקה(, )תיקוני ביתית( לצריכה בגז
9הלחוקבנוסחוערבביטולו,הקנהסמכותלאדם סעיף
שנפגעמהחלטותהמנהללערורלפניועדתעררשמונתה
לפיסעיף20לחוקעסעיףה2הקנהזכותערעורעלהחלטת
ועדתהעררלביתהמשפטהמחוזיעבמקביל,תוקנהבאופן
לעניינים המשפט בתי לחוק הראשונה התוספת עקיף
השיפוטית שהביקורת ונקבע התש"ס-2000, מינהליים,
ג'לחוקהגזתיעשהבדרך עלהחלטותהמנהללפיפרק
שלעתירהלביתמשפטלענייניםמינהלייםעבשלביטול
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בסעיף5- )5(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )א(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בסעיףזה,"מיתקןגז"-למעטמיתקןגזטבעילצריכהע"; ")ב(

סעיףצ-בטל; )צ(

בסעיף8- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"המנהל"יבוא"בעלאומחזיקשלמיתקןגזכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(";

סעיף8א-בטל; )8(

בסעיפים8ח)ב(,8י,8טו)א()ה(ו–)ב()ה(ו–)ו(,5הו־ע2,בכלמקום,במקום"המנהל" )9(
יבוא"הממונה";

בסעיףהה,במקום"למנהל"יבוא"לממונה"; )0ה(

במקוםסעיף2היבוא: )הה(

"תנאיםלמתן
רישיוןספקגז

תאגיד2הע שהוא למבקש גז ספק רישיון לתת רשאי המנהל
שנרשםעלפידיןבישראלע";

בסעיפיםצהו–7ה,בכלמקום,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה,לפיהעניין"; )2ה(

בסעיףעה- )צה(

בפסקה)ה(,המילים"ואםהואיחיד-גםלועצמו"-יימחקו; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

סעיפים9הו–ה2לחוקותיקוןהתוספתהראשונהלחוקבתי
צלחוקהגז)בטיחות המשפטלענייניםמינהליים,סעיף

ורישוי(התייתרולפיכךמוצעכעתלבטלו)פסקה)צ((;

מוצעלבטלאתסעיף8אלחוקהגז)בטיחותורישוי(, )5(
הוא שכן ואחריות, גז מערכת תקינות בדיקת שעניינו

רלוונטירקלגפ"מ)פסקה)8((ׂ;

מוצעלהחליףאתסעיף2הלחוקהגז)בטיחותורישוי(, )צ(
שעניינותנאיםלמתןרישיוןספקגז,ולאפשרמתןרישיון
כאמוררקלמבקששהואתאגידשנרשםעלפידיןבישראל,
מתאים שאינו בעיסוק שמדובר מאחר זאת ליחידע ולא

ליחיד)פסקההה(;

בהתאםלסעיףצהלחוקהגז)בטיחותורישוי(תוקפו )7(
שלרישיוןספקגזושלרישיוןעבודתגזהואלשלוששניםע
לעשר יהיה גז ספק רישיון של תוקפו כי לקבוע מוצע
שנים,ותוקפושלרישיוןעבודתגזיישארלשלוששנים

)פסקהעה)א((ע

אלהההגדרותבסעיףהלחוקהגז)בטיחותורישוי(
שמוצעלמוחקןאולהחליפן:

""גז"-גזטבעי,לרבותגזטבעינוזליאוגזפחמימני
מעובה";

נדיפים פחמימניים גזים של תערובת - טבעי" "גז
בתכולהעיקריתשלגזמתאן)עCH(ותכולהמזעריתשל
גזאתאןפרופן,חנקןואחריםהמתהוויםבתהליךרקבון

שלחומראורגני";

"גזפחמימנימעובה"-תערובתהמורכבתבעיקרה
מפרופן,פרופילן,בוטןובוטילןוהאיזומריםשלהםוהנמצאת

במצבנוזליאוגז;";

"מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכהעצמית"-מיתקן
גזהמשמשלצריכהעצמיתשלגזפחמימנימעובה,המפורט

בתוספתהראשונה"ע

שמוצע ורישוי( )בטיחות הגז בחוק הסעיפים אלה
לבטלםאולהחליפם:

"מינוי מנהל

השרימנהאדםשהואלדעתובעלידעוכישורים )א( צע
על הודעה הגז; בטיחות עניני מנהל להיות מתאימים

המינויתפורסםברשומותע
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בסעיףצה- )עה(

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים0האוהה"יבוא"סעיף0ההואלעשרשנים )א(
ותוקפושלרישיוןלפיסעיףהה";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה,לפיהעניין"; )ב(

בסעיף8ה,אחרי"ספקגז"יבוא"אומישקיבלרישיוןלפיפרקב'לחוקמשקהגז )5ה(
הטבעי";

בסעיף29- )צה(

בסעיףקטן)א(,המילים"מתןהודעהמוקדמתלצרכןגזעלמועדביצוע )א(
בדיקהשלמיתקןגזולעניין"-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיף0צ- )7ה(

בסעיףקטן)א(,המילה"הובלה"-תימחק,והסיפההחלבמילים"ולגבי )א(
מיתקןגזהממוקם"-תימחק;

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

תקנותוצוויםלענייןמיגוןאואבטחהשלמיתקניגזייקבעובהסכמת ")ב(
השרלביטחוןהפניםע";

בסעיףהצ- )8ה(

בכותרתהשוליים,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )א(

סעיףקטן)א(-בטל; )ב(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותמאתהממונהבענייןמיגוןאואבטחהשלמיתקניגזיהיו ")ב(
בהתייעצותעםמישהסמיךלכךהשרלביטחוןהפניםע";

התוספתהראשונה-תימחקע )9ה(

בחוקזה,"המנהל"-לעניניגזפחמימנימעובה )ב(
-מישמונהלפיסעיףקטן)א(,ולעניניגזטבעי-הממונה

כהגדרתובחוקמשקהגזהטבעי,תשס"ב-2002ע"

"תוקף הוראת בטיחות

הוראהלפיסעיף5תעמודבתקפהכלעודלאשינהאו צע
ביטלאותההמנהלאוכלעודלאשונתהבעררלפיסעיף

9האובערעורלפיסעיףה2ע"

"בדיקת תקינות מערכת גז ואחריות

גז ספקגזיבדוקמיתקןגזשלצרכןגזומיתקן )א( 8אע
המשמשצרכןגזויוודאאתתקינותם,טרםהספקתהגז

לצרכןהגזע

אחראי גז, ספק בידי גז הספקת במועד החל )ב(
הספקלתקינותמיתקןהגזשלצרכןגזשהואמספקלוגז

ושלמיתקןהגזהמשמשאתאותוצרכןע

בסעיףזה,"צרכןגז"-כהגדרתובסעיףעהלחוק )ג(
הסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-989הע"

"תנאים למתן רישיון ספק גז

המנהלרשאילתתלמבקשרישיוןספקגזאםנתקיימו 2הע
בותנאיםאלה:

ביחיד-הואתושבישראלובגיר; )ה(

בתאגיד-הואנרשםעלפידיןבישראלע" )2(

"תוספת ראשונה

)סעיףה(

מיתקן גז פחמימני מעובה לצריכה עצמית

מיתקןגזפחמימנימעובההמשמשלצריכהעצמית,
לרבותמיתקןשאינובבעלותהמשתמשונתקייםבואחד

מאלה:

קיבולוהמרביהכוללאינועולהעל0הטונותוהוא אע
נמצאבאזורמגורים;

קיבולוהמרביהכוללאינועולהעל20טונותוהוא בע
נמצאבאזורתעשיהאוחקלאותע"
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תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-92000ה,בתוספתהראשונה-ה7ע

בפרטה2- )ה(

בפרטמשנה)ע2(,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה"; )א(

בסופויבוא: )ב(

חוקהגזהפחמימניהמעובה,התש"ף-2020ע" ")0צ(

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-985ה20,בתוספתהראשונה,בטורא',במקום"חוק72ע
הגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-989ה"יבוא"חוקהגזהפחמימניהמעובה,התש"ף-2020"ע

תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום

הריכוזיות

הה,צ7ע בפרט בתוספת, התשע"ד-צה20ה2, הריכוזיות, ולצמצום התחרות לקידום בחוק
בטורב'-

ורישוי(, )בטיחות הגז חוק לפי גז ספק רישיון במקום העהה, משנה בפרט )ה(
התשמ"ט-989ה)בתוספתזו-חוקהגז("יבוא"רישיוןספקגזלפיחוקהגזהפחמימני

המעובה,התש"ף-2020)בתוספתזו-חוקהגפ"מ(";

בפרטמשנה2עהה,במקום"החסנה"יבוא"הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזהמשמש )2(
לאחסוןגזהמיועדלהספקה"ובמקום"לפיחוקהגז"יבוא"לפיחוקהגפ"מ";

פרטמשנהצעהה-יימחקע )צ(

פרק י"ב: תחילה והוראות מעבר 
תחילתושלסעיףצ2שישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהעע7עתחילה )א(

בפרטה2לתוספתהראשונהלחוקבתיהמשפט  סעיף 71
בפרט התש"ס-2000, מינהליים, לעניינים 

משנה)ע2(שבו,הוסמךביתמשפטלענייניםמינהלייםלדון
בעתירותנגדהחלטתהמנהללפיחוקהגז)בטיחותורישוי(ע
ורישוי( )בטיחות הגז בחוק שנערכו לשינויים בהתאמה

)ר'דבריההסברלסעיף70המוצע(,מוצעלהוסיףלפרט
משנה)ע2(גםהחלטותשלהממונהלפיחוקהגז)בטיחות

ורישוי(ע

עודמוצעלהוסיףלרשימתהחוקיםבפרטה2האמור
גםאתהחוקהמוצע,כךשביתמשפטלענייניםמינהליים
יוסמךלדוןגםבעתירותנגדהחלטותמינהליותלפיהחוק

המוצעע

בתוספתהראשונהלחוקהעבירותהמינהליות  סעיף 72
בחוק שנקבעה הוראה על עבירה כי נקבע 
להטיל ניתן שבשלה עבירה היא ורישוי(, )בטיחות הגז
קנסבדרךמינהלית)עבירהמינהלית(עבתקנותהעבירות
המינהליות)קנסמינהלי-בטיחותגפ"מ(,התשס"ג-צ200
)להלן-תקנותהעבירותהמינהליות(,נקבעוכמהעבירות
לפיחוקהגז)בטיחותורישוי(כעבירותמינהליותעמוצע
המינהליות העבירות לחוק בתוספת א' בטור להחליף
הגז ל"חוק ורישוי(" )בטיחות הגז מ"חוק החוק שם את

הפחמימניהמעובה,התש"ף-2020",כךשיהיהניתןלקבוע
כיעבירהעלהוראהמההוראותלפיהחוקהמוצעהיא
עבירהמינהליתעכאמור,לאחרחקיקתחוקזהייבחןהצורך

בתיקוןשלהתקנותהאמורותע

בפרט תיקונים כמה לערוך מוצע זה בסעיף  סעיף 73
ההשבתוספתלחוקלקידוםהתחרותולצמצום 
כך, המוצעע לחוק בהתאמה התשע"ד-צה20, הריכוזיות,
בפרטמשנה2עההמוצעלהחליףאתשםהחוקמ"חוקהגז
עוד המעובה"ע הפחמימני הגז ל"חוק ורישוי(" )בטיחות
החסנה "פעילות את להחליף 2עהה, משנה בפרט מוצע
ב"פעילות הגז" חוק לפי גז ספק רישיון נדרש שלגביה
הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזהמשמשלאחסוןגזהמיועד
בהתאמה המעובה", הפחמימני הגז חוק לפי להספקה
לשימושבמונחזהבחוקהמוצעענוסףעלכך,מוצעלמחוק
גז,שכןלפי צעהה,שעניינופעילותייצור אתפרטמשנה

החוקהמוצעפעילותכאמוראינהטעונהרישיוןספקגזע

פרק י"ב

בסעיףע7)א(מוצעלקבועכיתחילתושלסעיף  סעיף 74
צ2לחוקהמוצע,הקובעחובתדיווחעלמיתקני 
גזשאינםטעוניהיתר,יהיהשישהחודשיםמיוםפרסומו
של היערכות דורשת זו חובה שכן המוצע, החוק של

ס"חהתש"ס,עמ'90ה;התש"ף,עמ'צ8ע 9ה

ס"חהתשמ"ו,עמ'הצ;התש"ף,עמ'2הע 20

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ט,עמ'צ25ע ה2

הערות



9צ5 הצעותחוקהממשלה-צעצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7עצ2

תחילתםשלפרטים)ע(עד)צ(בתוספתהשישיתופרטים)2ה(עד)צה(בחלקב' )ב(
לתוספתהשביעית,ביוםתחילתןשלתקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים

בעבודותגפ"מ()תיקון(,התשע"ט-8ה2220ע

תחילתםשלפרטים)צ2(עד)28(בחלקב'לתוספתהשביעית,ביוםתחילתןשל )ג(
תקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויספקיגפ"מ(,התשע"ט-8ה20צ2)בחוקזה-תקנות

רישויספקיגפ"מ(ע

הוראותמעבר
לענייןרישיונות
והיתריםוחובת

דיווח

רישיוןספקגזורישיוןלעיסוקבעבודתגזשניתנולפיהוראותפרקג'לחוקהגז75ע )א(
)בטיחותורישוי(כנוסחוערביוםהתחילהועמדובתוקפםערבהמועדהאמור,יראו
אותםכרישיונותשניתנולפיסעיפיםצאו5הלחוקזה,בהתאמה,והםיהיובתוקףעד

תוםתקופתתוקפםאלאאםכןבוטלוקודםלכןלפיהוראותחוקזהע

היתרלמיתקןגזשניתןלפיהוראותסעיףעלחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחו )ב(
ערביוםהתחילה,לתקופהקצובה,ועמדבתוקפוערבהמועדהאמור,יראואותוכהיתר
למיתקןגזשניתןלפיסעיף0הלחוקזה,והואיהיהבתוקףעדתוםתקופתתוקפואלא

אםכןבוטלאוהותלהקודםלכןלפיהוראותחוקזהע

היתרלמיתקןגזשניתןלפיהוראותסעיףעלחוקבטיחותורישויכנוסחוערביום )ג(
התחילה,לתקופהשאינהקצובה,ועמדבתוקפוערבהמועדהאמור,יראואותוכהיתר
למיתקןגזשניתןלפיסעיף0הלחוקזהוהואיהיהבתוקףעדתוםשנתייםמיוםתחילתו

שלחוקזהאלאאםכןבוטלאוהותלהקודםלכןלפיהוראותחוקזהע

מישערביוםהתחילההיהבעלרישיוןספקגזכאמורבסעיףקטן)א(,ידווחלמנהל )ד(
בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזה,עלכלמכלנייחשאינומיתקןגזטעון
היתראועלמכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית,אשרבאמצעותםהוא
מספקגזלצרכניגז,בעצמואובאמצעותסוכןכאמורבסעיףצ7;דיווחלפיסעיףזה
יכלולאתהפרטיםהמפורטיםבחלקב'לתוספתהרביעית,והוראותסעיףצ2)ג(ו–)ד(

יחולולענייןהעברתדיווחשנמסרכאמורע

בעל הרישיון. שאר סעיפי החוק המוצע אינם דורשים 
היערכות, והם יחולו מיום פרסום החוק המוצע )להלן - יום 
התחילה(. נוסף על כך, מכיוון שבתוספת השישית מפורטות, 
בין השאר, הוראות לפי תקנות רישוי העוסקים בעבודות 
גפ"מ ובחלק ב' לתוספת השביעית מפורטות, בין השאר, 
הפרות של הוראות לפי התקנות כאמור ולפי תקנות רישוי 
ספקי גפ"מ, אשר טרם נכנסו לתוקף, מוצע בסעיף 74)ב( 
לקבוע תחילה מאוחרת לגבי הפרטים בתוספת השישית 
 ובתוספת השביעית המונים את אותן הוראות, כך שיהיה

הפרת בשל כספי עיצום להטיל או לדין להעמיד ניתן
הוראותאלהרקהחלממועדכניסתןלתוקףשלההוראות

לפיהתקנותע

בסעיף75)א(ו–)ב(מוצעלקבועכירישיוןספק  סעיף 75
למיתקן והיתר גז בעבודת לעיסוק רישיון גז, 
גזלתקופהקצובהשניתנולפיחוקהגז)בטיחותורישוי(
המועד ערב בתוקפם ועמדו התחילה יום ערב כנוסחו
האמור,יראואותםכאילוניתנולפיהחוקהמוצע,והם
בוטלו כן אם אלא תוקפם תקופת תום עד בתוקף יהיו
אוהותלוקודםלכןלפיהוראותהחוקהמוצעעיובהרכי

הוראתסעיף2ה)ב(המוצע,המגבילהאתתוקפושלהיתר
להפעלתמיתקןגזלחמששנים,חלהגםעלהיתרלמיתקן
גזשניתןלתקופהשאינהקצובהלפנייוםהתחילהעעוד
מוצעבסעיף75)ג(לקבועכיהיתרלמיתקןגזשניתןערב
יוםהתחילהלתקופהשאינהקצובהועמדבתוקפוערב
יוםהתחילהיראואותוכאילוניתןלפיהחוקהמוצעוהוא
יעמודבתוקפועדתוםשנתייםמיוםהתחילה,אלאאםכן

בוטלאוהותלהקודםלכןלפיהוראותהחוקהמוצעע

כאמור,בהתאםלסעיףצ2)א(המוצע,בעלרישיוןספק
גזידווחלמנהל,ביןהשאר,עלכלמכלנייחשאינוטעון
היתראומכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית,
או בעצמו גז, לצרכני גז מספק הוא באמצעותם אשר
באמצעותסוכןעבהתאםלסעיףצ2)ב(דיווחכאמוריועבר
למנהללאיאוחרמיוםהעבודההראשוןבחודששלאחר
החודששבוהחלבעלהרישיוןלספקגזבאמצעותמיתקן
הגזעכדילקבלדיווחחד–פעמיעלכלמכלנייחשאינוטעון
היתראומכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית,
אשרבאמצעותםבעלרישיוןספקגזכברמספקלהםגז,
בעצמואובאמצעותסוכן,בתקופהשמיוםהתחילה,מוצע

ק"תהתשע"ט,עמ'צ2ע 22

ק"תהתשע"ט,עמ'עצצע צ2

הערות
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הוראתמעבר
לענייןביצוע

פעולתגז
באמצעותסוכן

מישערביוםהתחילההיהבעלרישיוןספקגזכאמורבסעיף75)א(,וביצעפעולתספקגזצ7ע
באמצעותסוכן,רשאיםהואוכןהסוכןכאמור,עלאףהוראותסעיף27לחוקזה,להמשיך
ולבצעאתהפעולהכאמורבמשךשנהוחצימיוםתחילתושלחוקזה,אלאאםכן
רישיוןספקהגזבוטלקודםלכןלפיהוראותחוקזה,ובלבדשבעלהרישיוןכאמורהגיש
למנהלבקשהלהתירלולבצעאתפעולתספקהגזבאמצעותאותוסוכןלפיהוראות

סעיף28)א(בתוךשנהמיוםהתחילהוהבקשהלאנדחתהבמהלךהתקופההאמורהע

הוראתמעבר
לענייןמעבר

מאכיפהפלילית
לעיצוםכספי

עבראדםלפנייוםהתחילהעבירהלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחוערב77ע )א(
היוםהאמוראועבירהעלחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,והמעשהמהווההפרה
שבשלהניתןלהטילעיצוםכספילפיהוראותפרקט'לחוקזה,רשאיהמנהללהטיל
עליועיצוםכספילפיהוראותהפרקהאמור,ובלבדשטרםהוגשנגדוכתבאישוםבשל
אותהעבירה,ואםהוגשכתבאישום-בוטלהאישוםבהסכמתהצדדיםלפיסעיף

ע9)ב(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-982הע2ע

סכוםהעיצוםהכספישיוטלבשלהפרהכאמורבסעיףקטן)א(לאיעלהעלהקנס )ב(
שהיהניתןלהטילבשלהעבירהלפיהוראותחוקהגז)בטיחותורישוי(אולפיחוק

התקנים,לפיהענייןע

תקנות,מינויים,
החלטותאו

הוראותלפיחוק
הגז)בטיחות

ורישוי(

תקנות,מינויים,החלטותאוהוראותבנוגעלגזאולמיתקןגז,שהותקנואושניתנולפני78ע
יוםהתחילהלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחוערביוםהתחילהועמדובתוקףערב
היוםהאמור,יראואותםכאילוהותקנואוניתנו,לפיהעניין,לפיחוקזה,כלעודלא

בוטלואושונולפיחוקזהע

שישה בתוך למנהל ידווח הוא כי 75)ד( בסעיף לקבוע
אשר כאמור, גז מיתקן כל על התחילה מיום חודשים
באמצעותוהואמספקגזלצרכניגז,בעצמואובאמצעות

סוכן,בתקופהכאמורע

מוצעלקבועכימישהיהבעלרישיוןספקגז  סעיף 76
ערביוםהתחילהוביצעפעולתספקגזבאמצעות 
סוכן,וכןהסוכןכאמור,רשאים,עלאףהוראותסעיף27
לחוקהמוצע,להמשיךולבצעאתהפעולהכאמורבמשך
שנהוחצימיוםתחילתושלחוקזה,אלאאםכןרישיוןספק
הגזבוטלקודםלכןלפיהוראותהחוקהמוצע,ובלבדשבעל
הרישיוןכאמורהגישלמנהלבקשהלהתירלולבצעפעולת
ספקגזבאמצעותאותוסוכןלפיהוראותסעיף28)א(בתוך
שנהמיוםהתחילהוהבקשהלאנדחתהבמהלךהתקופה

האמורהע

סעיף77המוצעעניינובמעברביןהתנהגויות  סעיף 77
להטיל ניתן וכעת פליליות בעבר שהיו 
במקרה כי לקבוע מוצע כספיע עיצום גם הפרתן בשל
הגז חוק לפי עבירה התחילה יום לפני עבר אדם שבו
)בטיחותורישוי(כנוסחוערבהיוםהאמוראועבירהעל
מהווה והמעשה גז, למיתקן או לגז בקשר התקנים חוק
הוראות לפי כספי עיצום להטיל ניתן שבשלה הפרה
פרקט'לחוקהמוצע,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי
לפיהוראותהפרקהאמור,ובלבדשטרםהוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותהעבירה,ואםהוגשכתבאישום-בוטל
האישוםבהסכמתהצדדים;סכוםהעיצוםהכספישיוטל

בשלהפרהכאמורלאיעלהעלהקנסשהיהניתןלהטיל
בשלהעבירהלפיהוראותחוקהגז)בטיחותורישוי(אולפי

חוקהתקנים,לפיהענייןע

כאמורבחלקהכלליבדבריההסברלפרקט',סמכות
המנהללפיפרקט'לחוקהמוצעלהטילעיצוםעלהפרת
הוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזתבואבמקום
סמכותהממונהעלהתקינהלפיחוקהתקניםלגביאותן
הפרותעעודיצויןכיסכומיהעיצומיםהכספייםשמוצע
לקבועבחוקהמוצעעלהפרתתקניםרשמייםבקשרלגז
אולמיתקןגזנמוכיםלעומתסכומיהעיצומיםהקבועים

בחוקהתקניםע

העוסקת מעבר הוראת המוצע בחוק נכתבה לא
בעונשין,שכןבהתאםלסעיף5לחוקהעונשיןבמקרהשבו
נעברהעבירהובטרםניתןפסקדיןחלוטלגביה,חלשינוי
בנוגעלעונששנקבעלה,יחולעלהענייןהחיקוקהמקל
עםהעושהעהמשמעותהיאשאםאדםעברעלחוקהגז
)בטיחותורישוי(לפנייוםתחילתושלהחוקהמוצעואותה
עבירהמפורטתבסעיף50)א(או)ב(לחוקהמוצע,יחולעליו
סעיףהעונשיןשבחוקהגז)בטיחותורישוי(,שהואמקל
יותרעלעומתזאת,אםהעבירהשעבראדםלפניתחילתו
שלהחוקהמוצעמפורטתבסעיף50)ג(או)ד(לחוקהמוצע,
יחולעליוסעיףהעונשיןשבחוקהמוצעשהואמקליותרע

לפיסעיףצ2לחוקהפרשנות,התשמ"א-ה98ה,  סעיף 78
הגז חוק מכוח שנעשו והמינויים התקנות 
)בטיחותורישוי(בנוגעלגפ"מימשיכולחולגםלאחריום

ס"חהתשמ"ב,עמ'צעע ע2
הערות



ה57 הצעותחוקהממשלה-צעצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7עצ2

תוספת ראשונה 
)סעיףה(

חריגים להגדרה "גז פחמימני מעובה", "גז"

גזפחמימנימעובהשנעשהבושימושלייצורשלגזפחמימנישאינוגזפחמימני )ה(
מעובהאושלחומראחר,בתהליךייצורבתעשייההכימיתאובמפעליםפטרוכימיים,

ובלבדשאינומשמשכחומרבעירהבתהליךהייצור;

גזפחמימנימעובההמיועדלשימושבמערכתמיזוגאוויראוקירור; )2(

גזפחמימנימעובההמיועדלשימושבמצית,אובמכללמילוימציתשקיבולתו )צ(
אינועולהעל00צסמ"קע

תוספת שנייה
)סעיפים2)א()2(ו–)ב()ע(ו–9)א((

"שינוי יסודי", לעניין מיתקן גז טעון היתר

שינויהקיבולתשלהמיתקן; )ה(

שינויייעודהמיתקן; )2(

הוספתעמדותמילויאוריקוןגזבמיתקןאושינויהמיקוםשלעמדותכאמור; )צ(

שינוימיקוםאוהוספהשלמכלנייחאושלמשאבות,מדחסיםאומאיידים )ע(
במערכתהגזשלהמיתקן;

שינויבצנרתהגזע )5(

תוספת שלישית
)סעיף22(

דרישות לעניין ביטוח בעל רישיון ספק גז

בעלרישיוןספקגזיערוךביטוחלכיסויחבותובשלכלאירוע,בסכוםשלאיפחת )ה(
מסכוםהשווה,בשקליםחדשים,ל־5מיליוןדולרארצותהבריתלפישערהחליפין
היציגשלהדולרשלארצותהבריתלעומתהשקלהחדשכפישמפרסםבנקישראל,
ואםהואבעלרישיוןספקגזהעוסקרקבאחסוןאובשיווקשלמכלימחנאותשאינם
משמשיםלמילויחוזר-בסכוםשלאיפחתמסכוםהשווה,בשקליםחדשים,לחצי

מיליוןדולרארצותהבריתלפישערכאמור;

התחילה כל עוד לא בוטלו בתקנות ובמינויים מכוח החוק 
המוצע. 

מוצעלקבועכיגםהחלטותאוהוראותבנוגעלגפ"מ
אולמיתקןגפ"משניתנולפנייוםהתחילהמכוחחוקהגז
)בטיחותורישוי(ועמדובתוקףערבהיוםהאמור,יראואותן

כאילוהותקנואוניתנו,לפיהעניין,לפיהחוקהמוצע,כל
עודלאבוטלואושונולפיהחוקהמוצע,וכןמוצעלקבוע
כייראותקנות,מינוייםאוהחלטותכאמורכאילוהותקנו

אוניתנו,לפיהעניין,לפיהחוקהמוצעע
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הביטוחייעשהאצלמבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )2(
התשמ"א-ה98ה25,ויכסהתביעותבשלאירועיםשאירעובתקופתתוקפהשלהפוליסה,

גםאםהוגשולאחרמכן;

%המסכוםהביטוח סכוםההשתתפותהעצמיתבביטוחכאמורלאיעלהעל )צ(
לאירועע

תוספת רביעית
חלק א'

)סעיףצ2)א((

"שינוי יסודי", לעניין מיתקן גז החייב בדיווח

שינוימיקוםמיתקןהגזביותרמחמישהמטרים; )ה(

חיבורמבנהנוסףלמיתקןהגז; )2(

הוספהאוהורדהשלמכלנייחאושלמאיידע )צ(

חלק ב'

)סעיפיםצ2)ב(ו–75)ד((

פרטי דיווח על מיתקן גז החייב בדיווח

גז כתובתמלאהשלכלמכלנייחאומכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכת )ה(
מרכזית,ונקודתציוןשלו;

סוגצרכןהגז; )2(

רשימתכתובותשלמבניםהמחובריםלאותהמערכתגז; )צ(

תאריךהתקנהראשונישלהמיתקן; )ע(

תאריךבדיקהאחרונהשלהמיתקן; )5(

פרטימעבדהמאושרתשבדקהאתהמיתקן; )צ(

פרטיהמאייד,כמפורטלהלן: )7(

סוגהמאייד; )א(

מספרסידורישהיצרןהטביעעלהמאייד; )ב(

כושראיוד; )ג(

שנתייצורהמאייד; )ד(

במכלנייח-גםכלאלה: )8(

נפחהמכל)בליטריםאובגאלוןאמריקאי(; )א(

מספרסידורישהיצרןהטביעעלהמכל; )ב(

שנתייצורהמכל; )ג(

תקןשלפיויוצרהמכל; )ד(

פרטימכליםנייחיםנוספיםהמחובריםלמכלהנייח; )ה(

פרטיהגנהקתודית; )ו(

ס"חהתשמ"א,עמ'208ע 25

הערות
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במכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית-גםמספרהמכליםוקיבולתם )9(
)בליטרים(ע

חלק ג'

)סעיףצ2)ג((

רשויות ציבוריות שהמנהל יעביר אליהן פרטי דיווח על מיתקן גז

רשותהכבאותוההצלה; )ה(

שירותההתגוננותהאזרחית,כמשמעותובסעיף2לחוקההתגוננותהאזרחית, )2(
התשי"א-ה95הצ2ע

תוספת חמישית
)סעיףצצ)א((

תקנים לעניין גז

לענייןגזשאינומשמשלרכבמנועי-תקןישראלית"יעצההחלקה-"גזפחמימני )ה(
כימיות דרישות - לתחבורה גפ"מ למעט כלליות, למטרות גפ"מ )גפ"מ(: מעובה

ופיזיקליות";

לענייןגזהמשמשלרכבמנועי-תקןישראלית"י5202"דלקלרכבמנועי-גפ"מ )2(
)גזפחמימנימעובה(-דרישותושיטותבדיקה"ע

תוספת שישית
)סעיף50)ד((

עונשין על הפרת תקנות לפי החוק

מספקגפ"מאומכלגפ"מ,אוממלאמכלגפ"מ,בניגודלהוראותתקנהצלתקנות )ה(
הגז)בטיחותורישוי()החלתתקןעצהה(,התשס"א-ה27200)בחוקזה-תקנותהחלתתקן

עצהה(;

מפעילמיתקןלאחסנתגפ"מ,להזרמתואולמילויובמכליותומכליםמיטלטלים, )2(
בניגודלהוראותתקנהעלתקנותהחלתתקןעצהה;

להוראות בניגוד הכשרה, שעבר בלא הכשרה, הטעונה גפ"מ בעבודת עוסק )צ(
גפ"מ(, בעבודות העוסקים )רישוי ורישוי( )בטיחות הגז לתקנות )דׁ( עד צ)ב( תקנה

התשס"ו-צ28200)בחוקזה-תקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ(;

מתקיןאומתחזקמיתקןגפ"מבלילבצעאתהבדיקותהמתחייבותלפיהתקןהנוגע )ע(
לאותוסוגמיתקן,בניגודלהוראותתקנה0ה)א(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ;

בעלרישיוןעבודתגזהמאשרהפעלהראשוניתשלמיתקןגפ"מ,בניגודלהוראות )5(
תקנה0ה)ב(או)ג(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ;

מבצעשינויבמכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף2לצוהגז)בטיחותורישוי()מכלי )צ(
גפ"ממיטלטלים(,התשע"ה-5ה2920)בחוקזה-צומכליגפ"ממיטלטלים(;

ספקגזאוסוכןהממלא,מוליך,מוביל,מחזיק,מוכראומשווקמכלגפ"מ,בניגוד )7(
להוראותסעיףצ)א(לצומכליגפ"ממיטלטליםאובניגודלהוראותסעיףצ)א(לצוהאמור

כפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

ס"חהתשי"א,עמ'78ע צ2

ק"תהתשס"א,עמ'789ע 27

ק"תהתשס"ו,עמ'5צ7ע 28

ק"תהתשע"ה,עמ'950ע 29

הערות
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ספקגזאוסוכן,הממלאמכלבגפ"מ,בניגודלהוראותסעיףעלצומכליגפ"מ )8(
מיטלטליםאובניגודלהוראותסעיףעלצוהאמורכפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

ספקגזאוסוכן,המחברמכלגפ"מלמיתקןגז,בניגודלהוראותסעיף5לצומכליגפ"מ )9(
מיטלטליםאובניגודלהוראותסעיף5לצוהאמורכפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

מכניסלישראלאומייבאאליהמכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיףצלצומכליגפ"מ )0ה(
מיטלטליםאובניגודלהוראותסעיףצלצוהאמורכפישהוחלבסעיף0צ,לפיהעניין;

גפ"מ מכלי לצו 7 סעיף להוראות בניגוד לאזור, מישראל גפ"מ מכל מוציא )הה(
מיטלטליםע

תוספת שביעית
חלק א' 

)סעיף52)א((

עיצום כספי על הפרת הוראות החוק

טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

ביצעפעולתספקגז,שלאבהתאםלתנאירישיוןספק )ה(
גז,בניגודלהוראותסעיף2)א(

5,000,בשלכלתנאי
שהופר

הקיםאוהפעילמיתקןגזטעוןהיתרשקיבולתואינה )2(
עולהעל000,הליטריםאוביצעשינוייסודיבמיתקןכאמור,
שלאבהתאםלתנאיההיתרלמיתקןגז,בניגודלהוראות

סעיף9)א(

5,000,בשלכלתנאי
שהופר

הקיםאוהפעילמיתקןגזטעוןהיתרשקיבולתועולה )צ(
על000,הליטריםואינהעולהעל25טונותאוביצעשינוי
יסודיבמיתקןכאמור,שלאבהתאםלתנאיההיתרלמיתקן

גז,בניגודלהוראותסעיף9)א(

0,000ה,בשלכל
תנאישהופר

שקיבולתו היתר טעון גז מיתקן הפעיל או הקים )ע(
עולהעל25טונותאוביצעשינוייסודיבמיתקןכאמור,
שלאבהתאםלתנאיההיתרלמיתקןגז,בניגודלהוראות

סעיף9)א(

25,000,בשלכל
תנאישהופר

ביצעעבודתגזשלאניתןלולגביהרישיוןעבודת )5(
להוראות בניגוד הרישיון, לתנאי בהתאם שלא או גז

סעיףעה)א(

0,000ה

סיפקגזלצרכןגזבלאשהתקשרעמובכתבבחוזה )צ(
להספקתגזאובלאשנמסרהלצרכןהגזחשבוניתשעליה
בניגוד הגז, צרכן ופרטי הרישיון בעל פרטי מופיעים

להוראותסעיף20)א()ה(או)ב(

500,בשלכלצרכןגז

ביצעפעולתספקגז,בלאביטוחלכיסויחבותובשל )7(
נזקיםאושלאבהתאםלהוראותהתוספתהשלישית,בניגוד

להוראותסעיף22

0,000צ
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טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

לאדיווחלמנהלעלמכלנייחאומכליםמיטלטלים )8(
המחובריםלמערכתגזמרכזית,אשרבאמצעותםהואמספק
גזלצרכניגזבעצמואובאמצעותסוכן,אועלביצועשינוי
יסודיבמיתקןכאמור,בניגודלהוראותסעיפיםצ2אוצ7)ד(,

לפיהעניין

2,500,בשלכל
מיתקןגז

לאבדקאתתקינותושלמיתקןגזטעוןהיתרשאינו )9(
מיתקןגזלצריכהעצמיתאולאביצעבדיקותתקופתיות
למיתקןגזכאמורבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראות

סעיףע2)א(

000,צ

לאבדקאתתקינותושלמיתקןגזלצריכהעצמית )0ה(
טרםהספקהראשוניתשלגזלמיתקןהגז,בניגודלהוראות

סעיף25)א(

000,ה,בשלכל
צרכןגז

לאביצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזלצריכהעצמית )הה(
שהואסיפקלוגזאולאביצעבדיקהכאמוראחתלחמש
שניםלפחותאובמועדשנקבעבתקןרשמי,בניגודלהוראות

סעיף25)ב(

500,בשלכלצרכןגז

ביצעבדיקהראשוניתאובדיקהתקופתיתלמיתקןגז )2ה(
שלאבהתאםלתקןרשמי,בניגודלהוראותסעיף25)ד(;

500,בשלכלצרכןגז

לאניתקאתזרימתהגזלמיתקןגז,בניגודלהוראות )צה(
סעיףצ2)א(או)ב(

2,500,בשלכל
צרכןגז

ביצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן,בלישרישיונו )עה(
שנקבעו לתנאים בהתאם שלא או כן לעשות לו מתיר

ברישיון,בניגודלהוראותסעיף27

25,000

פעולת מבצע הוא שבאמצעותו סוכן ביטח לא )5ה(
ספקגזבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,אוביטחאותו
בכאמורשלאבהתאםלהוראותהתוספתהשלישית,בניגוד

להוראותסעיף22כפישהוחלבסעיף29

0,000צ

לאערךביקורתבהתאםלהוראותסעיףהצ)ב()ה(או)ג( 5,000,בשלכל)צה(
פעולהשלאביצע

לאקייםלסוכניםהמבצעיםפעולתספקגזמטעמו )7ה(
הדרכתרענון,בניגודלהוראותסעיףהצ)ב()2(

5,000

ביצעעבודתגזבלאביטוחלכיסויחבותובשלנזקים, )8ה(
בניגודלהוראותסעיף2צ

5,000

עומד שאינו גז סיפק או מייבוא רכש ייבא, ייצר, )9ה(
בדרישותהתקן,בניגודלהוראותסעיףצצ)א(



5,000,בשלכל )א(
מכלמיטלטלהמכיל

גזשאינועומד
בדרישותהתקן;
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טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

5,000צ,בשלכל )ב(
מכלנייחהמשמש

לצריכהעצמית,
המכילגזשאינועומד

בדרישותהתקן;

8,000צ,בשלכל )ג(
מכלנייחבמיתקןגז

שאינולצריכהעצמית,
המכילגזשאינועומד

בדרישותהתקן;

או ליקוי לתיקון המנהל להוראת בהתאם פעל לא )20(
להפסקתהפרהשניתנהלפיסעיףצצ

0,000ה

תכנית להכנת המנהל להוראת בהתאם פעל לא )ה2(
בטיחותלגבימיתקןגזשניתנהלפיסעיף7צ

25,000

לאפעלבהתאםלהוראתהמנהללהפסקתשימוש )22(
במיתקןגזשניתנהלפיסעיף8צ

0,000ה

לאמסרמסמךלפידרישתמפקח,בניגודלהוראות )צ2(
סעיףהע)2(

000,צ

חלק ב'

)סעיף52)ב((

עיצום כספי על הפרת תקנות לפי החוק

טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

בניגוד טונות, 25 על העולה בכמות גפ"מ אחסן )ה(
להוראותסעיףעלצוהגז)בטיחותורישוי()בטיחותההחסנה
עזר(, ובמחסן גפ"מ במחסן מחנאות ומכלי מכלים של

התשנ"ב-992ה0צ)בחוקזה-צוהמחסנים(

5,000,בשלכלטונה
נוספתמעלל–25

טונות,אוחלקממנה

אחסןמכלים,בניגודלהוראותסעיפים5)א(,)ב(או)ד( )2(
אוצהלצוהמחסנים

5,000

5)ג(, אחסןמכלימחנאות,בניגודלהוראותסעיפים )צ(
8ה)צ(או9ה)א()2(לצוהמחסנים

5,000

אחסןמכל,בניגודלהוראותסעיפים5)ה(,או7ה)ב(לצו )ע(
המחסנים

000,ה,בשלכלמכל

ק"תהתשנ"ב,עמ'עעצע 0צ

הערות
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טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

ביצעבשטחמחסןגפ"מעבודהבאשגלויהאועבודת )5(
ריתוך,בניגודלהוראותסעיף9)א(לצוהמחסנים

5,000

לאקייםשמירהעלמחסןגפ"מאולאהפעילמערכת )צ(
להוראות בניגוד במחסן, פעילות שאין בשעות התראה,

סעיףהה)ה(לצוהמחסנים

0,000ה

קייםבמחסןפעילותשאינהאחסוןמכליגפ"מ,בלא )7(
עהלצו קבלתהיתרמאתהמנהל,בניגודלהוראותסעיף

המחסנים

2,000

או שסתום בעלי שאינם מכלים עזר במחסן אחסן )8(
לצו 5ה סעיף להוראות בניגוד מחנאות, מכלי שאינם

המחסנים

5,000

להוראות בניגוד עזר, במחסן מחנאות מכלי אחסן )9(
סעיף7ה)א(לצוהמחסנים

000,ה

אחסןמכלימחנאותבביתמסחרהנמצאבבניין,בניגוד )0ה(
להוראותסעיף9ה)א()ה(לצוהמחסנים

000,ה

סיפקגפ"מאומכלגפ"מ,אומילאמכלגפ"מ,בניגוד )הה(
להוראותתקנהצלתקנותהחלתתקןעצהה

2,500,בשלכלמכל

בניגוד עת, באותה מתמחים מארבעה יותר אימן )2ה(
להוראותתקנה5)ד(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ

0,000ה

צורך מכשיר של ראשונית והפעלה התקנה ביצע )צה(
גפ"מלשימוששאינוביתי,בלאהסמכה,בניגודלהוראות

תקנה9)א()צ(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ

5,000

התקיןאותחזקמיתקןגפ"מבלילבצעאתהבדיקות )עה(
בניגוד מיתקן, סוג לאותו הנוגע התקן לפי המתחייבות
0ה)א(לתקנותרישויהעוסקיםבעבודות להוראותתקנה

גפ"מ

5,000

בניגוד גפ"מ, מיתקן של ראשונית הפעלה אישר )5ה(
העוסקים רישוי לתקנות )ג( או 0ה)ב( תקנה להוראות

בעבודותגפ"מ

0,000ה

לאחתםעלמסמךבציוןשמוהמלא,מספררישיונו )צה(
ההאלתקנותרישוי וסוגהרישיון,בניגודלהוראותתקנה

העוסקיםבעבודותגפ"מ

200

ביצעשינויבמכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף2לצו )7ה(
מכליגפ"ממיטלטלים

000,ה,בשלכלמכל

מילא,הוליך,הוביל,החזיק,מכראושיווקמכלגפ"מ, )8ה(
בניגודלהוראותסעיףצ)א(לצומכליגפ"ממיטלטלים

500,ה,בשלכלמכל

מילאמכלבגפ"מבניגודלהוראותסעיףעלצומכלי )9ה(
גפ"ממיטלטלים

000,ה,בשלכלמכל



הצעותחוקהממשלה-צעצה,ו'באבהתש"ף,2020ע7עצ2 578

טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

חיברמכלגפ"מלמיתקןגז,בניגודלהוראותסעיף5 )20(
לצוהגזמכליגפ"ממיטלטלים

000,ה,בשלכלמכל

בניגוד גפ"מ, מכל אליה ייבא או לישראל הכניס )ה2(
להוראותסעיףצלצוהגזמכליגפ"ממיטלטלים

500,ה,בשלכלמכל

הוציאמכלגזמישראללאזור,בניגודלהוראותסעיף7 )22(
לצוהגזמכליגפ"ממיטלטלים

500,בשלכלמכל

להוראות בניגוד טלפוני, חירום מוקד הפעיל לא )צ2(
תקנה7)א()צ(לתקנותרישויספקיגפ"מ

0,000ה

לאהעסיקמפקחבטיחות,בניגודלהוראותתקנה7)א()5( )ע2(
לתקנותרישויספקיגפ"מ

5,000ה

במיתקןגזשהואהפעיללאנכחצוותעובדיםבכל )25(
7)ב()ה( תקנה להוראות בניגוד המיתקן, פעילות שעות

לתקנותרישויספקיגפ"מ

0,000ה

במיתקןגזשהואהפעיללאנכחבעלרישיוןעבודתגז )צ2(
בכלשעותפעילותהמיתקן,בניגודלהוראותתקנה7)ב()2(

לתקנותרישויספקיגפ"מ

0,000ה

לאהעסיקמתקיניגפ"מ,בניגודלהוראותתקנה7)ב()5()א( )27(
עד)ג(לתקנותרישויספקיגפ"מ

5,000ה,בשלכל
מתקיןגפ"משלא

העסיק

גז,בניגוד לאוידאכינבדקובאופןמדגמימיתקני )28(
)צ()ה(,לפיהעניין,לתקנות 7)ב()5()ד(או להוראותתקנה

רישויספקיגפ"מ

0,000ה

חלק ג'

)סעיף52)ג((

עיצום כספי על הפרת הוראות חוק התקנים

טורא'

ההפרה

טורב'

סכוםהעיצוםהכספי
)בשקליםחדשים(

ייצר,מכר,ייבאאוייצאמיתקןגזשלאעומדבדרישות )ה(
תקןרשמיהחלעליו,למעטדרישותבדברסימוןמיתקןהגז,
אוביצעעבודההנוגעתלמיתקןגזשתהליכיהלאעומדים
בדרישותתקןרשמי,בניגודלהוראותסעיף9)א(או)אה(לחוק

התקנים

2,500,בשלכלהפרה

ייצר,מכר,ייבאאוייצאמיתקןגזשלאעומדבדרישות )2(
בדברסימוןמיתקןהגזבתקןרשמיהחלעליו,בניגודלהוראות

סעיף9)א(או)אה(לחוקהתקנים

500,בשלכלמכל
אואבזרשלאסימן
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