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שלום רב,

הנדון :הנחיות לצורך מזעור החשיפה לוירוס הקורונה
 .1התפרצות וירוס הקורונה הובילה לצמצום משמעותי של פעילויות שונות במשק .עם זאת ,אספקת
גז שהינה צורך חיוני של המשק נמשכת בינתיים כסדרה עד כמה שניתן .נבקשכם לעקוב אחר
החלטות הממשלה בעניין ולפעול בהתאם להחלטות.
 .9לנוכח הצורך הלאומי לצמצם ממשק בין בני אדם ,להלן הנחיות המאזנות בין המשך אספקה
בטוחה של גפ"מ לבין מזעור הפעילות .למען הסר ספק ,אין לראות בהנחיות אלו שינוי במדיניות
או בסטנדרט הבטיחותי הנדרש בעת שגרה ,או היתר לחריגה מהנחיות משרד הבריאות.
 .8בשל חשש מפגיעה באספקה השוטפת של גפ"מ לצרכנים ביתיים במשק ,משרדנו פנה בימים
האחרונים למשרד המשפטים בבקשה לאשר התקנת תקנות שעת חירום אשר יאפשרו לספקי הגז
בתקופת תוקפן של התקנות להמשיך לספק גפ"מ למיתקני גז ביתיים שמועד הבדיקה התקופתית
שלהם חלף ,אף מבלי לערוך בדיקה תקופתית של המתקן.
 .6עד להסדרת הנושא בחקיקה ,משרדנו לא ינקוט בפעולות אכיפה כלפי ספק גז שיספק גז למיתקן
גז המשמש צרכן גז ביתי בלבד שמועד הבדיקה התקופתית שלו חלף ,ובכפוף לאמור בסעיף  6להלן.
 .6הארכת המועד לביצוע בדיקה תקופתית למיתקן גז לא תחול במקרה שהתקבלה אצל ספק הגז
קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז או שנודע לו על כך בדרך אחרת .במקרה של
תקלה כאמור ,יש לתקנה ובלבד שתשמרנה הוראות משרד הבריאות .אם לא ניתן לתקן את
התקלה תוך שמירה על הוראות כאמור ,יש לנתק את הספקת הגז למיתקן .בשום מקרה אין לספק
גז למיתקן כאשר קיים חשש לסכנה לחיי אדם או לרכוש או לכל סכנה מסתברת אחרת.
 .4בדיקה תקופתית תיערך מייד בסמוך לאחר שניתן יהיה לעשות כן בהתאם להוראות משרד
הבריאות ובכל מקרה לא יאוחר מתום תוקף התקנות שיותקנו.
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 .7לא חל שינוי במועד להגשת דיווח חודשי על מחירי גפ"מ ממוצעים בהתאם לתקנות הסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז) ,התשע"ה .9116-לצד זאת,
נבחנת אפשרות לדחות בתקנות שעת חירום את מועדי הדיווח על הזמנה ואספקה של גפ"מ ועל
רווחיות גפ"מ .הודעת עדכון בעניין תישלח אליכם בהקדם האפשרי.
 .3לעניין החלפת ספק גז בבניינים -מכיוון שתהליך זה מצריך בדיקה תקנית בכל דירות צרכני הגז
בבניין אנו ממליצים בשלב זה ,לנוכח הנחיות משרד הבריאות ,להימנע מביצוע החלפות ספק גז.
במקרה שבו ספק הגז הנכנס יודיע לספק הגז היוצא על ביטול או דחייה של ההחלפה -לא נראה
בהמשך הספקת גז בידי הספק היוצא כהפרה של סעיף 17א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני
חקיקה) ,התשמ"ט .1232-אם למרות זאת הספק הנכנס יחליט לבצע את החלפת ספק הגז,
ההחלפה תהיה מותנית בכך שניתן יהיה לבצע את הבדיקה התקנית בכל דירות הצרכנים
המחוברות למערכת הספקת הגז בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,כך שאף צרכן לא ינותק מגז
בשל ההחלפה .במקרה כזה על ספק הגז לוודא פוזיטיבית מול כל הצרכנים יום לפני מועד ההחלפה
כי ביכולתו להיכנס לכל הדירות בבניין לצורך ביצוע הבדיקה.
 .2למען הסר ספק יובהר כי תוקפן של הנחיות אלה יעמוד עד להשלמת החקיקה בעניין.

בכבוד רב,
חן בר-יוסף
מנהל מינהל הדלק והגז
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מר חאלד פארג' -ראש אגף פיקוח ובטיחות
לשכה משפטית
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