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 לכבוד

 "לי חברות הגזמנכ
 
 

 שלום רב,
 
 

  0202-תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )הארכת תוקף ודחיית מועדים(, התש"ף : הנדון
 
 

פורסמו  92.8.9191, אבקש לעדכנכם כי ביום 13.8.9191בהמשך לאמור במכתב מנהל מינהל הדלק והגז מיום  .1

. הנוסח המחייב של 9191-ודחיית מועדים(, התש"ףתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )הארכת תוקף 

התקנות הוא זה שפורסם ברשומות ומצ"ב. לנוחותכם אפרט במכתב זה את הוראות התקנות הרלוונטיות 

להארכת תוקף רישיונות ספקי גז, רישיונות עוסקים בעבודות גז והיתרים למיתקני גז, וכן להארכת המועד 

 י גז ביתיים. לביצוע בדיקות תקופתיות של מיתקנ

)א( לתקנות, רישיון ספק גז, רישיון עוסק בעבודות גז או היתר של מיתקן גז שמועד פקיעת 9בהתאם לתקנה  .9

, תוארך תקופת תוקפו בחודשיים נוספים החל ממועד 11.2.9191עד יום  11.8.9191תוקפו חל בתקופה שמיום 

 הדחייה.  פקיעתו, אלא אם כן הותלה או בוטל על ידי לפני תום תקופת

)א(, הח"מ רשאי לקבוע, לעניין רישיון או היתר מסוים, 9)ב( לתקנות, על אף הוראות תקנה 9בהתאם לתקנה  .8

תקופה קצרה מתקופת הדחייה האמורה, או לקבוע כי תקופת תוקפו של רישיון או היתר מסוים לא תוארך. 

 שיון.קביעה כאמור תיכנס לתוקפה החל מהמועד שבו אודיע על כך לבעל הרי

)ה( לתקנות אין בהארכת הרישיון או ההיתר כאמור כדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה 2בהתאם לתקנה  .6

 אחרת אשר חלה על בעל הרישיון לפי חוק או שנקבעה ברישיון או בהיתר שתוקפו מוארך לפי התקנה.

, של הרישיון או ההיתרלתקנות אין באמור כדי לגרוע מסמכותי לשנות את תקופת תוקפו  6בהתאם לתקנה  .5

גם בתקופה זו ניתן ואף רצוי להגיש בקשות לחידוש רישיונות או . לסרב לחדשו או לקבוע בו תנאים, לחדשו

ככל שהדבר יתאפשר אקבל גם בתקופה זו . היתרים כדי למנוע עיכובים בטיפול בבקשות בסיום התקופה

 . החלטה בבקשות שיוגשו

( לחוק הגז ובתקן 5)14( לחוק על אף האמור בסעיף 5)14)א( לתקנות, על אף האמור בסעיף 5בהתאם לתקנה  .4

לאחר  לשימוש ביתי בלבד, ספק גז רשאי להמשיך לספק גז למיתקן גז המשמש לצריכת גז 4חלק  158ישראלי 

יותר  שנים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה של מיתקן הגז; ואם נקבעה תקופה קצרה 5שחלפו 

רשאי הוא להמשיך לספק גז למיתקן הגז לאחר שחלפה  -בתקן לביצוע הבדיקה התקופתית של מיתקן גז 

 אותה תקופה ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית האחרונה.
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)א( לא תחול במקרה שהתקבלה אצל ספק הגז קריאה בנוגע לתקלה או חשש 5)ב( תקנה 5בהתאם לתקנה  .7

לו על כך בדרך אחרת. כאמור במכתבו של מנהל מינהל הדלק, במקרה של לתקלה במיתקן הגז, או שנודע 

תקלה במיתקן הגז 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 

אדם או לרכוש או לכל סכנה מסתברת אחרת. בדיקה תקופתית תיערך מייד בסמוך לאחר  חשש לסכנה לחיי

 שניתן יהיה לעשות כן בהתאם להוראות משרד הבריאות ובכל מקרה לא יאוחר מתום תוקף התקנות.

 

 בכבוד רב ובברכת בריאות איתנה,

 
                                                                                                              

 אילן בנימין, מהנדס     
 ענייני בטיחות הגז מנהל                

 מינהל הדלק והגז
 
 
 

 מר חן בר יוסף, מנהל מינהל הדלק והגזהעתק: 

 מר חאלד פארג', מנהל אגף פיקוח ובטיחות

 מר דקל שלמה, ראש תחום גפ"מ 

 לת תחום רישויגב' עדינה מועלם, מנה

 מנהלי מרחבים, מינהל הדלק והגז

 

 

 


