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, 1989-לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט 30-ו 2פים בתוקף סמכותי לפי סעי 
באישור ועדת הכלכלה השירותים החברתיים ושר העבודה והרווחה ותייעצות עם בה

 :מצווה לאמוראני של הכנסת, 
 :בצו זה .1 ותהגדר

האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו אתר  – "אתר האינטרנט של המשרד"
www.energy.co.il; 

 ;2002-, התשס"במשק הגז הטבעיחוק  – "עיטבחוק משק הגז ה"

 ;גז כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעימיתקן  – "מיתקן גז טבעי"

בחוק משק הגז הטבעי, למעט מערכת הולכת כהגדרתה  –" מערכת הולכה"
לחוק  10פעלת מכוח רישיון והולכה לספק שניתן לפי סעיף לספק המוקמת ומו
 משק הגז הטבעי";

 לחוק משק הגז הטבעי; 24בסעיף כמשמעותו  –" מפרט"

 בחוק משק הגז הטבעי.כהגדרתו  –" רישיון הולכה"
 מהקכנון, הת

והפעלה של 
 ההולכמערכת 

לא יקים בלי לגרוע מחובת רישוי לפי חוק משק הגז הטבעי, בעל רישיון הולכה  .2
עבודת גז, בו , לא יפעילו ולא יבצע שהוא חלק ממערכת הולכה מיתקן גז טבעי

תקנים את ההקמה, ההפעלה וביצוע עבודת הגז תואמים תכנון, האלא אם כן ה
 :כמפורט להלן

תקן  –לעניין זה, "תקן ישראלי" יים האלה: כל אחד מהתקנים הישראל (1)
המפרט,  , כתוקפו בזמן הגשת1953-שנקבע לפי חוק התקנים, התשי"ג

באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי; הפניה  שעותק שלו מפורסם
ים, תפורסם באתר האינטרנט של אל אתר האינטרנט של מכון התקנ

 ד:המשר

 הולכת גז טבעי: כללי";מערכת  – 1חלק " – 5664ת"י  (א)

הולכת גז טבעי: דרישות נוספות לצנרת מערכת  – 2חלק " – 5664ת"י  (ב)
 פלדה";

 ;"איזורי סיכון למיתקני גז טבעיסיווג " – 25000"י ת (ג)

 ;"ן לעמידות מבנים ברעידות אדמהכת" – 413ת"י  (ד)

 –לאומי" -; לעניין זה, "תקן ביןלאומיים האלה-כל אחד מהתקנים הבין (2)
רט; פו בזמן הגשת המפ(, כתוקISOלאומי )-שקבע ארגון התקינה הביןתקן 

לאומי תפורסם באתר -תר האינטרנט של ארגון התקינה הבןבפניה אל א
 האינטרנט של המשרד:

 ISO 3834-2 – Quality Requirements for Fusion Welding of (א)
Metallic Materials. Comprehensive Quality Requirements; 

 ISO 18086 – Corrosion of Metals and Alloys – Determination of (ב)
AC Corrosion – Protection Criteria. 

דות גז יצוע עבוב
במיתקן גז טבעי 

בשל שינוי קיים 
 בתקן

 ן(מתוקתקן  – ( )להלן2( או )1)2ים המנויים בסעיף ערך תיקון בתקן מן התקננ .3
במסגרתו חובה לבצע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים שהוקם טרם  ונקבעה

שינוי(, יבצע בעל הוראת  –י במיתקן כאור )להלן תהיקון האמור, ובכלל זה שינו
המיתקן שהקים את עבודות הגז  גז טבעי שהוראת השינוי חלה על מיתקן

 1 ותהגדר 1סעיף 
 1 ההולכוהפעלה של מערכת כנון, הקמה ת 2סעיף 
 1 יצוע עבודות גז במיתקן גז טבעי קיים בשל שינוי בתקןב 3סעיף 
 2 שמירת דינים 4סעיף 

 2 העמדה לעיון הציבור 5עיף ס
 2 ביטול 6עיף ס
 2 תחילה 7עיף ס

  בטיחות ורישוי()מיתקנים להולכת גז טבעי(,) צו הגז
 2018-ע"חתשה

http://www.energy.co.il/
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לחוק  24סעיף הדרושות בהתאם להוראות התקן המתוקן, ובכפוף להוראות לפי 
  משק הגז הטבעי.

 אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. .4 מירת דיניםש
עיון מדה לעה

, כפי 3ותקנים מתוקנים כמשמעותם בסעיף  2בסעיף  מנוייםהתקנים ה .5  הציבור
עיון הציבור במשרדי רשות הגז הטבעי שבמשרד שהותקנו מזמן לזמן, יועמדו ל

 הקודמות. יםלא תשלום, באופן שיאפשר עיון גם במהדורות התקנהאנרגיה, ב
 בטל. – 1977-נ"זצו הגז )בטיחות ורישוי()מיתקנים להולכת גז טבעי(, התש .6 ביטול

 ימים מיום פרסומו. 30תחילתו של צו זה,  .7 להיתח
 

 

 יובל שטייניץ                           (2018 טגוסאוב 1) ח"עהתש בבא 'כ
 אנרגיהה שר                                  

 


