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 רישיון ספק שירות גז טבעי דחוסהנדון: 

"(. הרישיון" -" וגט"דלפני כחודש ימים נחתם ופורסם רישיון ספק גז טבעי דחוס בישראל )"

עיון בהוראות הרישיון הינו מקור חשוב ועיקרי באשר לרגולציה הרלוונטית לתחום אספקת 

בהסכם  הגט"ד בישראל, ויכולה להיות לו רלוונטיות רבה עבור צרכנים שכבר התקשרו

, ועבור צרכנים השוקלים התקשרות מסוג זהלאספקת גט"ד, עבור כאלו המצויים בהליכים 

 כאמור.

 לחמישהנפרט את הוראות הרישיון הרלוונטיות לצרכנים, תוך חלוקה בסקירה זו להלן, 

  ;האחריות על מתקן הפריקה נושאים עיקריים: היקף ותחולת הרישיון; רישוי ואישורים;

 מחירים והתחשבנות.ו ; תוכן ההסכם לאספקת גט"דמתקן הפריקה בטיחות

  –קישור לנוסח הרישיון המלא 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/CNG/CNGSuperNaturalGas.pdf 

 היקף ותחולת הרישיון

"(, החוק)" 0999-לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט 9הרישיון ניתן לפי סעיף  .0

לחץ  ביחס למילוי ופריקת מיכלי , בין היתר,, ותחולתו הינהשנים בלבד 3לתקופה של 

, בחצרי הצרכן ן פריקה קבועקמתמתקן דחיסה של בעל הרישיון וניידים באמצעות 

 והחסנתם בחצרי הצרכנים. יידים לצרכניםהנלחץ המיכלי וביחס להובלת 

מיתקן להפחתת לחץ הגז הטבעי " - וברישיון הינ "מתקן פריקה"כי פירוש המונח יצוין  .4

מיכלי לחץ "המונח פירוש  ;יידים ללחץ האספקה לצרכן"לי לחץ נהמתקבל ממיכ

לחץ המחוברים לכלי תחבורה לרבות נגרר או מכולות  מיכלי" - ברישיון הינו "ניידים

בתקופת אספקת הגט"ד אמורים להיות בחצרי ; "המועברות על ידי כלי רכב מסחרי

 .מיכל לחץ נייד )לפחות אחד(הן מתקן פריקה והן הצרכן 

 

 

 

 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/CNG/CNGSuperNaturalGas.pdf
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 רישוי ואישורים

ש לפעול רק על פי האמור ברישיון, מבלי לגרוע מיתר החובות החלות על פי דין, בעל הרישיון נדר .3

 2באמצעות מיתקני פריקה שניתן להם היתר בר תוקף מאת הממונה על הבטיחות בגז טבעי לפי סעיף 

הם רישיון מוביל בר תוקף מאת המפקח על לחוק, ורק באמצעות מיכלי לחץ ניידים שניתן ביחס אלי

 "(.מובילרישיון " -" וחוק שירותי הובלה)" 0991-התעבורה לפי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז

כי כל המפרטים, הבקשות למתן היתרים על פי החוק או על פי חוק התכנון והבניה,  ,כן נקבע ברישיון .2

משמעותה של "(, יוגשו על ידי בעל הרישיון, או קבלנים מטעמו. חוק התכנון והבניה)" 0991-התשכ"ה

 בחצרי הצרכן. לבצע את התקנת מתקן הפריקה על הרישיוןבקביעה זו הינה שהלכה למעשה יוכל רק 

יתר על כן, נקבע ברישיון כי בעל הרישיון יאחסן את מיכלי הלחץ הניידים רק במקום שאושר לכך על ידי  .1

 המפקח על התעבורה, ובהתאם להוראות רישיון המוביל שיינתן לו.

 האחריות על מתקן הפריקה 

על פי הוראות הרישיון, מתקן הפריקה יהיה באחריותו המלאה והבלעדית של בעל הרישיון, ולא  .9

הפריקה, וזאת גם לאחר תום תקופת  ןקתתאפשר כניסת כל גורם אחר, לרבות הצרכן, לשטח מית

 למיתקני הצרכן.ההסכם בין בעל הרישיון לצרכן, וכל עוד מתקן הפריקה מחובר 

כן נקבע כי עם סיום תקופת ההסכם בין בעל הרישיון לצרכן, ייאסר על כל גורם שאינו בעל הרישיון,  .1

 ובכלל זה הצרכן, לעשות כל שימוש במתקן הפריקה.

 בטיחות מתקן הפריקה

תקינות, הבטיחות והתפעול של כלל המיתקנים, העל פי הוראות הרישיון, בעל הרישיון יהא אחראי על  .9

המערכות והציוד הנמצא או מתופעל על ידו, ובכלל זה מיכלי הלחץ הניידים ומתקני הפריקה שבחצרי 

 הצרכן.

 1לטיפול באירוע גזבכלל זה, נדרש בעל הרישיון לערוך נוהלי תפעול ותחזוקה, ותוכנית לשעת חירום ו .9

אום עם הצרכן התכנית האמורה תוכן בתי. לובסמיכות ולמבנים הממוקמים ביחס למתקן הפריקה 

 .לה אישור כתוב מאת הצרכן כי הוא מסכים לאמור בה ויצורף

 שיון לערוך, בשיתוף עם הצרכן, תרגיל שעת חירום במתקן הפריקה.יאחת לחצי שנה, מחויב בעל הר .01

                                                 

בתיאום עם פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, רשויות הכבאות, משטרת ישראל, אגף ביטחון ושעת חירום במשרד התשתיות  1
 .הלאומיות, האנרגיה והמים וכל גורם רלוונטי נוסף
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 יתן( מערכת לגילו דליפות גז טבעי שת0ן, בין היתר: )ישיון להתקיבכל מתקן פריקה, נדרש בעל הר .00

מרכז השליטה על על ידי בעל הרישיון בכל שעות היממה )"פוהתראה למרכז שליטה ובקרה שיוקם וי

נעשה במתקן ב בזמן אמת צפותל למרכז השליטה והבקרה( מערכת מצלמות המאפשרת 4"(; )והבקרה

כל הפרמטרים אחר ( מערכת המאפשרת למרכז השליטה והבקרה לפקח ולבקר, בזמן אמת, 3הפריקה; )

ת הפסקת הזרמת גז טבעי במתקן הפריקה, ת המאפשרכ( מער2התפעוליים של מתקן הפריקה; )

שהשליטה עליה תהא אפשרית משלושה גורמים במקביל: מרכז השליטה והבקרה, מתקן הפריקה עצמו 

 ומתקני הצרכן.

ידרש להעסיק מפקח על הבטיחות לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על נבעל הרישיון  .04

אחראי, בין היתר, על הובלת הגט"ד ומתקני הפריקה שבחצרי  , שיהיה0999-הבטיחות(, התשנ"ו

 הצרכנים.

 מחירים והתחשבנות

אמור, יינתן פירוט נפרד לכל ה, ובחשבונות בהתאם להסכם "(ההסכם)" בהסכם בין בעל רישיון לצרכן .03

 מהשירותים המפורטים להלן:ד אח

 מחיר הסבת מתקני הצרכן, ככל שהיא נעשית על ידי בעל הרישיון. .03.0

ות הקבועות והמשתנות, אההוצ המחיר עבור דחיסת גז טבעי, שינועו לצרכן, הפחתת הלחץ, כולל  .03.4

 "(;העלויות הנוספות לגט"ד)" 2בין היתר, עבור הקמת, תפעול ותחזוקת המיתקנים

 מחיר הגז הטבעי. .03.3

 תוכן הסכם לאספקת גט"ד

ימים מן המועד הקבוע לחיבורו לרשת החלוקה, בהתאם  91 -תסתיים עד לא יאוחר מהסכם התקופת  .02

"(, אולם לצרכן תעמוד זכות להאריכו מעבר מועד המתוכנן לחיבורלנספח ג' לרישיון החלוקה הרלוונטי )"

 למועד זה, בתנאים דומים או טובים יותר.

לבעל רישיון החלוקה שבשטחו נמצא הצרכן, הרי שמן  3למרות האמור, ככל שבעל הרישיון הינו בעל זיקה .01

 13.2 המועד המתוכנן לחיבור, ישלם הצרכן לבעל הרישיון חלף העלויות הנוספות לגט"ד, כאמור בסעיף 

 לעיל, את תעריף החלוקה אותו רשאי בעל רישיון החלוקה )אליו מצוי בעל הרישיון בזיקה( לגבות. 

שככל שמתקיימת זיקה בין בעל הרישיון לבין בעל רישיון החלוקה המקומי, משמעות הדברים הינה 

את המחיר שהיה משלם עבור גז  ,ישלם הצרכן עבור גט"ד ,המתוכנן לחיבורשהחל מן המועד הרי 

 מוזרם עבורו ברשת החלוקה. אם היה ,טבעי

                                                 

והוא כולל גם את מתקן הדחיסה של בעל הרישיון, וגם את מתקן הפחתת הלחץ בחצרי המונח "מיתקנים" מוגדר באופן רחב ברישיון,  2
 .הצרכן

"בעל רישיון אשר מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה בו, מחזיק במישרין  –יצוין כי המונח "זיקה" מוגדר ברישיון כך  3
או בעקיפין, באמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה"; המונח "אמצעי שליטה" מוגדר ברישיון כפי שהוא מוגדר בחוק משק הגז הטבעי, 

, ואילו שם מוגדר המונח "אמצעי שליטה" כך 0990 -, תשמ"אבחוק הבנקאות )רישוי(; שם מוגדר המונח כפי שהוא מוגדר 4114 -תשנ"ב
 ...".( הזכות למנות דירקטור בתאגיד4) (   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;0) כל אחת מאלה:" –
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בחתימת הסכם נוסף מכל סוג שהוא או ברכישת בעל רישיון לא יתנה או יכרוך את חתימת ההסכם  .09

שהצרכן מעוניין בכך. אולם תאגיד קשור מעט לעניין הסבת מתקני הצרכן, ככל לשירות או מוצר אחר, 

בתנאי שבין בעל הרישיון לאותו תאגיד לבעל הרישיון יוכל לספק לצרכן שירות או מוצר אחר כאמור, 

 קשור ישנה הפרדה ניהולית וכספית והפרדה בנכסים ובעובדים.

 הצעה או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי', ושות נתן בן, ארדינסט. כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 . זו בסקירה

 ,רב בכבוד                     

 נדב אולגן, עו"ד        שלומית לוי, עו"ד

 ד"עו', ושות נתן בן, ארדינסט

 

 

 


