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תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, 
התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף91)ב(לחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-12002)להלן- 
החוק(,בהתייעצותעםהממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר2,באישורהממשלהאני

מתקיןתקנותאלה:

פרק א': פרשנות
בתקנותאלה-1והגדרות

"בעלרישיוןהולכה"-מישקיבלרישיוןהולכהלפיסעיף11א)א(לחוק;

"ביקושלשעה"-סךכלההזמנותלאספקתגזטבעימספקהגזשבכשלשהזמינוצרכניו,
לגבישעהמסוימת;

"גזעודףליום"-סךכלכמותהגזהטבעישניתןלספקביוםמשדהמסויםבניכוי
ההזמנותשקיבלוספקהגזובעלרישיוןההולכהבעדאותויוםמכלצרכניאותו
שדהושאישרןבעלרישיוןההולכה)ProperNomination(,ובלבדשהכמותבכל
הזמנהשאושרהלאתחרוגמהכמותשניתןלהזמיןלפיההסכםעםאותוצרכן

שהיהבתוקףערבההכרזה;

"ההכרזה"-הכרזתהשרלפיסעיף91)א(לחוקעלשעתחירוםבמשקהגזהטבעי;

"חזקה"-כהגדרתהבחוקהנפט,התשי"ב-31952;

"ספקגזטבעי"-מישמספקגזטבעימשדה;

"ספקגזשבכשל"-ספקגזטבעישבשלאי–יכולתולספקאתכלהגזהטבעיאוחלקו
משדהמסוים,ניתנהההכרזהולענייןאותושדה;

)2( "צרכניםביתיים"-צרכניםשלספקגזשבכשלשמתקייםבהםהאמורבפסקה
בהגדרתצרכניחלוקהוהםצורכיםגזטבעילשימושביתי;

"צרכניגזטבעי"-צרכניחלוקה,צרכניםיצרניחשמלאוצרכניםשאינםיצרניחשמל;

"צרכניחלוקה"-צרכניםשהםאחדמאלהובלבדשאינםצרכניםיצרניחשמל:

בעלרישיוןספקגזטבעידחוסלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-9ב19ב; )1(

מישמקבלשירותיחלוקהשלגזטבעימבעלרישיוןחלוקה; )2(

"צרכניםיצרניחשמל"-צרכניםשלספקגזשבכשלשהםיצרניחשמלבגזטבעיבהספק
העולהעל5במגהואט;

"צרכניםשאינםיצרניחשמל"-צרכניםשלספקגזשבכשלשאינםצרכניםיצרני
חשמלושאינםצרכניחלוקה;

"שדה"-שטחשניתנהלגביוחזקהלרבותשטחנוסףשלגביוניתנהחזקהאחרתאם
החזקותכאמורניתנולאותםגורמיםובשיעוריםזהיםואםהגזהמופקמהשטחים
האמוריםמוזרםדרךאותהמערכתהולכההמתחברתלמערכתשמפעילבעל

רישיוןההולכהו

ס"חהתשס"ב,עמ'55ו 1

י"פהתשע"ז,עמ'בב6בו 2

ס"חהתשי"ב,עמ'322ו 3

ס"חהתשמ"ט,עמ'ב10ו ב
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תקנותאלהיהיובתוקףשעהשקיימתהכרזהובכפוףלתקנה3ו2ותוקף

האמורבפרקיםב'וד'יחול,אםערבכניסתהשלההכרזהלתוקף,התקיימואלה:3ותחולה )א(

90%לפחותמאספקתהגזהטבעילמשקסופקמשדהאחדבלבדשמערכת )1(
ההולכהשלומתחברתלמערכתההולכהשלבעלרישיוןהולכה)להלן-שדה

משמעותי(;

איןמערכתהולכהשמזרימהגזטבעימשדהאחרו )2(

האמורבפרקיםג'ו־ד'יחול,אםערבכניסתהשלההכרזהלתוקף,הגזהטבעי )ב(
למשקהישראליסופקמשנישדותלפחותשמערכתההולכהשלכלאחדמהםמתחברת

למערכתשלבעלרישיוןהולכהו

פרק ב': הפעלת משק גז טבעי בשעת חירום אם קיים שדה משמעותי
הקצאתגזטבעי

משדהמשמעותי
בשעתחירום

אםבשעהכלשהיהביקושלשעהעולהעלהכמותהמרביתשיכולספקהגזבו )א(
שבכשללספקמהשדההמשמעותייקצוספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכה,לצרכני
הגזהטבעיאתכמותהגזהקיימתלאספקהמהשדההמשמעותי,כמפורטבתקנות

משנה)ב(עד)ד(ו

ההקצאההראשונהשלגזטבעיתהיהלצרכניהחלוקה;הקצאהכאמורתתבצע )ב(
לפיהכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרכוצרכניהחלוקהבשניםעשרהחודשים
שקדמולמועדההכרזהכמפורטלהלן)להלןבתקנהזו-כמותמשוריינת(,ובלבדשצרכן

שקיבלהקצאהלפיתקנתמשנהזולאיוכללמכורלאחראתהכמותשהוקצתהלו:

MMBTUלשעהומטה-ההקצאהתהיהלפי 3,600 כמותמרביתשל )1(
ההזמנהשהזמיןכלאחדמצרכניהחלוקה;

כמותמרביתשלמעלMMBTU3,600לשעה-תוקצהכמותשל3,600 )2(
MMBTUלשעהבאופןהזה:

תחילהלצרכניםהביתיים;מנהלרשותהגזהטבעירשאילכלולצרכן )א(
זו,יחדעםהצרכנים חלוקהאחרבמסגרתההקצאהלפיפסקתמשנה
הביתיים,ובלבדשהשתכנעכיחיונישאותוצרכןיקבלאתמלואכמות

הגזהטבעיהנדרשתלו;

בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת )ב(
משנה)א(כךשהכמותתחושבלכלצרכןחלוקהכאמורלפיהכפלתהכמות
שהואהזמיןביחסשביןסךכלהכמותהקיימתלהקצאהלפיפסקתמשנה
זולביןסךכלהכמותשהזמינוצרכניהחלוקהשאינםנכלליםבפסקת
משנה)א(,ובלבדשהכמותשהזמיןכלצרכןחלוקהכאמורלאתעלהעל
הכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרךאותוצרכןמספקהגזשבכשל

בשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזהו

לאחרהקצאתהכמותהמשוריינת,ספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכהיקצואת )ג(
כמותהגזהטבעישנותרהלאספקהמהשדההמשמעותי,לצרכניםשאינםיצרניחשמל
ולצרכניםיצרניחשמלבאופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשלכלאחד
מסוגיהצרכניםהאמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהבהמבוצעתההקצאהו

)ג( הכמותהמיועדתלהקצאהלצרכניםשאינםיצרניחשמללפיתקנתמשנה )ד(
תהיהבהתאםליחסשביןהקיבולתהשעתיתהשמורהלכלאחדמהםלפיהסכם
ההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהלביןכלהקיבולתהשעתיתהשמורהלאותם

צרכניםלפיהסכםההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהו

תוקףתקנותאלהיהיובתוקףשעהשקיימתהכרזהובכפוףלתקנה3ו2ו

האמורבפרקיםב'וד'יחול,אםערבכניסתהשלההכרזהלתוקף,התקיימואלה:3ו תחולה)א(

90%לפחותמאספקתהגזהטבעילמשקסופקמשדהאחדבלבדשמערכת )1(
ההולכהשלומתחברתלמערכתההולכהשלבעלרישיוןהולכה)להלן-שדה

משמעותי(;

איןמערכתהולכהשמזרימהגזטבעימשדהאחרו )2(

האמורבפרקיםג'ו־ד'יחול,אםערבכניסתהשלההכרזהלתוקף,הגזהטבעי )ב(
למשקהישראליסופקמשנישדותלפחותשמערכתההולכהשלכלאחדמהםמתחברת

למערכתשלבעלרישיוןהולכהו

פרק ב': הפעלת משק גז טבעי בשעת חירום אם קיים שדה משמעותי

אםבשעהכלשהיהביקושלשעהעולהעלהכמותהמרביתשיכולספקהגזבו )א(
שבכשללספקמהשדההמשמעותייקצוספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכה,לצרכני
הגזהטבעיאתכמותהגזהקיימתלאספקהמהשדההמשמעותי,כמפורטבתקנות

משנה)ב(עד)ד(ו

הקצאתגזטבעי
משדהמשמעותי

בשעתחירום

ההקצאההראשונהשלגזטבעיתהיהלצרכניהחלוקה;הקצאהכאמורתתבצע )ב(
לפיהכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרכוצרכניהחלוקהבשניםעשרהחודשים
שקדמולמועדההכרזהכמפורטלהלן)להלןבתקנהזו-כמותמשוריינת(,ובלבדשצרכן

שקיבלהקצאהלפיתקנתמשנהזולאיוכללמכורלאחראתהכמותשהוקצתהלו:

MMBTUלשעהומטה-ההקצאהתהיהלפי 3,600 כמותמרביתשל )1(
ההזמנהשהזמיןכלאחדמצרכניהחלוקה;

כמותמרביתשלמעלMMBTU3,600לשעה-תוקצהכמותשל3,600 )2(
MMBTUלשעהבאופןהזה:

תחילהלצרכניםהביתיים;מנהלרשותהגזהטבעירשאילכלולצרכן )א(
זו,יחדעםהצרכנים חלוקהאחרבמסגרתההקצאהלפיפסקתמשנה
הביתיים,ובלבדשהשתכנעכיחיונישאותוצרכןיקבלאתמלואכמות

הגזהטבעיהנדרשתלו;

בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת )ב(
משנה)א(כךשהכמותתחושבלכלצרכןחלוקהכאמורלפיהכפלתהכמות
שהואהזמיןביחסשביןסךכלהכמותהקיימתלהקצאהלפיפסקתמשנה
זולביןסךכלהכמותשהזמינוצרכניהחלוקהשאינםנכלליםבפסקת
משנה)א(,ובלבדשהכמותשהזמיןכלצרכןחלוקהכאמורלאתעלהעל
הכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרךאותוצרכןמספקהגזשבכשל

בשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזהו

לאחרהקצאתהכמותהמשוריינת,ספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכהיקצואת )ג(
כמותהגזהטבעישנותרהלאספקהמהשדההמשמעותי,לצרכניםשאינםיצרניחשמל
ולצרכניםיצרניחשמלבאופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשלכלאחד
מסוגיהצרכניםהאמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהבהמבוצעתההקצאהו

)ג( הכמותהמיועדתלהקצאהלצרכניםשאינםיצרניחשמללפיתקנתמשנה )ד(
תהיהבהתאםליחסשביןהקיבולתהשעתיתהשמורהלכלאחדמהםלפיהסכם
ההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהלביןכלהקיבולתהשעתיתהשמורהלאותם

צרכניםלפיהסכםההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהו
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מחויבותלהציע
למכירהגזטבעי

נוזלי

חברתהחשמללישראלבע"מ)להלן-חברתהחשמל(מחויבתלהציעלמכירה,5ו )א(
לצרכניהחלוקהולצרכניםשאינםיצרניחשמל,גזטבעישמקורובגזטבעינוזלי)להלן
-גט"ן(במחירשרכשהאתהגט"ן,בתוספתשלעד10%,בכפוףלאמורבתקנותמשנה
)ב(עד)ד(וובלבדשצרכןשרכשגט"ןלפיתקנהזולאיוכללמכורלאחראתהכמות

שרכשו

חברתהחשמללאתמכורלצרכניםכאמורבתקנתמשנה)א(אתכמותהגט"ן )ב(
החזויההנדרשתלייצורחשמללתקופההקרובהובלבדשהכמותהאמורהחושבה
בהתאםלמיצוימרבישליכולתייצורחשמלבאמצעותגזטבעישאינוגט"ןאובאמצעות
תחנותייצורחשמלפחמיותואנרגיותמתחדשות;בתקנתמשנהזו,"התקופההקרובה"
-עשרהימיםהחלממועדההכרזהאושלושהימיםהחלממועדההכרזהאםסבר
מנהלרשותהגזהטבעילאחרשהתייעץעםהממונהעלענייניהנפטכמשמעותובחוק
הנפט,התשי"ב-1952,כיהצורךבשימושבגט"ןבשעתהחירוםיהיהלשלושהימיםאו

פחות,והואהודיעעלכךלחברתחשמלו

חברתהחשמלתדווחלמנהלרשותהגזהטבעיעלכמותהגט"ןהקיימתבאותה )ג(
עתוהכמותשתוצעלמכירהלפיתקנהזו;חברתהחשמלתדווחאתהדיווחהראשוןלפי
תקנתמשנהזומידלאחרההכרזה,והיאתמשיךלדווחבאופןיומיבכלמשךתקופת

ההכרזהכךשיתאפשרלקונהלהשתמשבגט"ןביוםהעוקבליוםהדיווחו

לאהספיקהכמותהגזלמכירהלפיתקנהזולצרכניהחלוקהולצרכניםשאינם )ד(
יצרניחשמלהמעונייניםבכך,חברתהחשמלתמכוראתהכמותלצרכניםכאמורכך
שהכמותתחושבלכלאחדמהצרכניםכאמורלפיהכפלתהכמותשהצרכןביקשביחס
שביןסךכלהכמותהקיימתלמכירהלצרכניםכאמורלביןסךכלהכמותשהםביקשו,
ובלבדשהכמותשביקשלקנותכלצרכןשאינויצרןחשמללאתעלהעלהקיבולת
היומיתהשמורהלולפיהסכםההולכהשחתםעםבעלרישיוןההולכהבניכויכמות
הגזהטבעישהוקצתהלולאותויוםמכלמקורשהואוהכמותשביקשלקנותכלצרכן
חלוקהלאתעלהעלהכמותהשעתיתהמרביתשצרךמספקהגזשבכשלבשניםעשר
החודשיםשקדמולמועדההכרזהבניכויכמותהגזטבעישהוקצתהלולאותויוםמכל

מקורשהואו

פרק ג': הפעלת משק גז טבעי בשעת חירום אם קיימים שני שדות לפחות
מחויבותלהציע
למכירהגזעודף

כלאחדמספקיהגזהטבעייהיהמחויבלהציעלמכירהאתהגזהעודףליוםשקיים6ו )א(
אצלו)להלן-הספקהמוכר(לספקהגזשבכשלו

מחירהגזהמוצעלמכירהכאמורבתקנתמשנה)א(,יקבעבהסכמהביןספקהגז )ב(
המוכרלביןספקהגזשבכשל;לאהגיעולהסכמהכאמור,מחירהגזהמוצעלמכירה
יהיהבהתאםלממוצעהמחיריםבמשק;לענייןזה,"ממוצעהמחיריםבמשק"-סךכל
ההכנסותממכירותגזטבעילצרכניםבישראלמכלהשדותשהתקבלוברבעוןשקדם
MMBTUלרבעוןשקדםלמועדההכרזה,חלקיהכמותהמצטברתשלגזטבעיביחידות
שסופקהלצרכניםבישראלברבעוןשקדםלרבעוןשקדםלמועדההכרזהכפישמפרסמת

רשותהגזהטבעימזמןלזמןבאתרהאינטרנטשלהו

הקצאתגזעודף
בשעתחירוםאם

קיימיםשנישדות
לפחות

אםבשעהכלשהיהביקושלשעהעולהעלהכמותהמרביתשיכולספקהגז7ו )א(
שבכשללספקמהשדהשבגללוניתנהההכרזה,יקצוספקהגזשבכשלובעלרישיון
ההולכהאתכמותהגזהעודףשרכשספקהגזשבכשלמספקיהגזהאחריםלפיתקנה6
לצרכניהגזהטבעיבמשקהישראליבלבד,ואםלאהספיקהכמותהגזהעודףהמיועדת

להקצאהלכללהצרכניםכאמורהיאתוקצהכמפורטבתקנותמשנה)ב(עד)ה(ו
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ההקצאההראשונהשלגזטבעיתהיהלצרכניהחלוקה;הקצאהכאמורתתבצע )ב(
לפיהכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרכוצרכניהחלוקההצורכיםגזמספק
הגזשבכשלבשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזה)להלןבתקנהזו-כמות
משוריינת(,כמפורטלהלןובלבדשצרכןשקיבלהקצאהלפיתקנתמשנהזולאיוכל

למכורלאחראתהכמותשהוקצתהלו:

MMBTU כמותמרביתשאינהעולהעלהתוצאההמתקבלתמ־3,600 )1(
לשעהפחותהכמותהמסופקתלצרכניהחלוקהשסיפקוספקיהגזשאינםבכשל

-ההקצאהתהיהלפיההזמנהשהזמיןכלאחדמצרכניחלוקה;

כמותמרביתשעולהעלהתוצאההמתקבלתמ־MMBTU3,600לשעה )2(
פחותהכמותשסיפקוספקיהגזשאינםבכשללצרכניהחלוקה-תוקצהכמות
שלMMBTU3,600לשעהפחותהכמותשסיפקוספקיהגזשאינםבכשללצרכני

החלוקה,באופןהזה:

תחילהלצרכניםהביתיים;מנהלרשותהגזהטבעירשאילכלולצרכן )א(
זו,יחדעםהצרכנים חלוקהאחרבמסגרתההקצאהלפיפסקתמשנה
הביתיים,ובלבדשהשתכנעכיחיונישאותוצרכןיקבלאתמלואכמות

הגזהטבעיהנדרשתלו;

בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת )ב(
משנה)א(כךשהכמותתחושבלכלצרכןחלוקהכאמורלפיהכפלתהכמות
שהואהזמיןביחסשביןסךכלהכמותהקיימתלהקצאהלפיפסקתמשנה
זולביןסךכלהכמותשהזמינוצרכניהחלוקהשאינםנכלליםבפסקת
משנה)א(,ובלבדשהכמותשהזמיןכלצרכןחלוקהכאמורלאתעלהעל
הכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרךאותוצרכןמספקהגזשבכשל

בשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזהו

לאחרהקצאתהכמותהמשוריינת,ספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכהיקצואת )ג(
כמותהגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,לצרכניםשאינםיצרניחשמלולצרכניםיצרני
חשמלבאופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשלכלאחדמסוגיהצרכנים

האמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהשבהמבוצעתההקצאהו

אםנוסףעלכמותהגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,יכולספקהגזשבכשללספק )ד(
גזטבעימהשדהלצרכניו)להלןבתקנהזו-הכמותהנוספת(יקצוספקהגזשבכשל
ובעלרישיוןההולכהלצרכניםיצרניחשמלולצרכניםשאינםיצרניחשמלאתכמות
הגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,באופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשל
כלאחדמסוגיהצרכניםהאמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהבהמבוצעת

ההקצאהבניכויהכמותהנוספתשהוקצתהלכלאחדמהסוגיםו

הכמותהמיועדתלהקצאהלצרכניםשאינםיצרניחשמללפיתקנתמשנה)ג( )ה(
או)ד(תהיהבהתאםליחסשביןהקיבולתהשעתיתהשמורהלכלאחדמהםלפיהסכם
ההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהלביןכלהקיבולתהשעתיתהשמורהלאותם
צרכניםלפיהסכםההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהבניכויהכמותהנוספת,

אםהוקצתה,לכלאחדמהצרכניםשאינםיצרניחשמלו

ההקצאההראשונהשלגזטבעיתהיהלצרכניהחלוקה;הקצאהכאמורתתבצע )ב(
לפיהכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרכוצרכניהחלוקההצורכיםגזמספק
הגזשבכשלבשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזה)להלןבתקנהזו-כמות
משוריינת(,כמפורטלהלןובלבדשצרכןשקיבלהקצאהלפיתקנתמשנהזולאיוכל

למכורלאחראתהכמותשהוקצתהלו:

MMBTU כמותמרביתשאינהעולהעלהתוצאההמתקבלתמ־3,600 )1(
לשעהפחותהכמותהמסופקתלצרכניהחלוקהשסיפקוספקיהגזשאינםבכשל

-ההקצאהתהיהלפיההזמנהשהזמיןכלאחדמצרכניחלוקה;

כמותמרביתשעולהעלהתוצאההמתקבלתמ־MMBTU3,600לשעה )2(
פחותהכמותשסיפקוספקיהגזשאינםבכשללצרכניהחלוקה-תוקצהכמות
שלMMBTU3,600לשעהפחותהכמותשסיפקוספקיהגזשאינםבכשללצרכני

החלוקה,באופןהזה:

תחילהלצרכניםהביתיים;מנהלרשותהגזהטבעירשאילכלולצרכן )א(
זו,יחדעםהצרכנים חלוקהאחרבמסגרתההקצאהלפיפסקתמשנה
הביתיים,ובלבדשהשתכנעכיחיונישאותוצרכןיקבלאתמלואכמות

הגזהטבעיהנדרשתלו;

בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת )ב(
משנה)א(כךשהכמותתחושבלכלצרכןחלוקהכאמורלפיהכפלתהכמות
שהואהזמיןביחסשביןסךכלהכמותהקיימתלהקצאהלפיפסקתמשנה
זולביןסךכלהכמותשהזמינוצרכניהחלוקהשאינםנכלליםבפסקת
משנה)א(,ובלבדשהכמותשהזמיןכלצרכןחלוקהכאמורלאתעלהעל
הכמותהמרביתלשעהשלהגזהטבעישצרךאותוצרכןמספקהגזשבכשל

בשניםעשרהחודשיםשקדמולמועדההכרזהו

לאחרהקצאתהכמותהמשוריינת,ספקהגזשבכשלובעלרישיוןההולכהיקצואת )ג(
כמותהגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,לצרכניםשאינםיצרניחשמלולצרכניםיצרני
חשמלבאופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשלכלאחדמסוגיהצרכנים

האמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהשבהמבוצעתההקצאהו

אםנוסףעלכמותהגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,יכולספקהגזשבכשללספק )ד(
גזטבעימהשדהלצרכניו)להלןבתקנהזו-הכמותהנוספת(יקצוספקהגזשבכשל
ובעלרישיוןההולכהלצרכניםיצרניחשמלולצרכניםשאינםיצרניחשמלאתכמות
הגזהעודףליוםשנותרהלאספקה,באופןיחסילפיממוצעהצריכההיומיהמצטברשל
כלאחדמסוגיהצרכניםהאמוריםבחודשהמקבילבשנהשקדמהלשנהבהמבוצעת

ההקצאהבניכויהכמותהנוספתשהוקצתהלכלאחדמהסוגיםו

הכמותהמיועדתלהקצאהלצרכניםשאינםיצרניחשמללפיתקנתמשנה)ג( )ה(
או)ד(תהיהבהתאםליחסשביןהקיבולתהשעתיתהשמורהלכלאחדמהםלפיהסכם
ההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהלביןכלהקיבולתהשעתיתהשמורהלאותם
צרכניםלפיהסכםההולכהשחתמועםבעלרישיוןההולכהבניכויהכמותהנוספת,

אםהוקצתה,לכלאחדמהצרכניםשאינםיצרניחשמלו
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פרק ד': הוראות כלליות

סמכותלמצבים
מיוחדים

עלאףהאמורבפרקיםב'ו־ג'ראההשר,לאחרהתייעצותעםמנהלרשותהגזבו )א(
הטבעיולענייןמשקהחשמלגםעםמנהלרשותהחשמל,כימתקיימיםכלהתנאים
המפורטיםלהלן,רשאיהואלהורותעלהקצאהשונהשלכמויותהגזהטבעילאספקה
ועלהוראותשונותלענייןכמותהגט"ןלמכירהובלבדשהחריגהמההוראותלפיפרקים
ב'וג'לאתעלהעלהנדרשלצורךמתןמענהלמצביםהמפורטיםבתנאיםהאמורים,

ובלבדשהצרכניםהביתייםיקבלואתמלואכמותהגזהנדרשתלהם:

מתקייםאחדמאלהלפחות: )1(

המחסורבגזטבעיפוגעבאופןממושךאונרחבבאחדאויותרמאלה: )א(

בתפקודהסדירשלהמשק; )1(

באספקההסדירהשלהחשמללמשקהישראלי; )2(

השרלהגנתהסביבההודיעלשרכיהמחסורהממושךבגזטבעיגורם )ב(
לפגיעהמשמעותיתבסביבהבאופןשיפגעבבריאותהציבור,והואהמליץ

לשרעלהצעדיםהנדרשיםלצמצוםהפגיעה;

לאניתןלהתגברעלהפגיעהכאמורבפסקה)1(באמצעותשימושסביר )2(
בדלקיםאחרים;

איןבהוראותפרקיםב'ו–ג'כדילתתמענהלאמורבפסקאות)1(ו–)2(ו )3(

ראההשר,לאחרהתייעצותעםמנהלרשותהגזהטבעיולענייןמשקהחשמל )ב(
גםעםמנהלרשותהחשמלכימתקיימיםכלהתנאיםשבתקנתמשנה)א(רשאיהוא
להורותגםעלאופןהשימושבמקורותגיבוינוספיםשיעמדולרשותמשקהגזהטבעי

עלאלהשבתקנתהמשנההאמורהו

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)ד(,הוראתהשרלפיתקנהזותהיהלתקופה )ג(
שלאתעלהעל5ימים,ואולםרשאיהשרלהאריךאתמשךההוראהאולתתהוראות
אחרותלפיתקנהזולתקופותנוספותשלעד5ימיםבכלפעםאםשוכנעכיממשיכים

להתקייםהתנאיםלפיתקנהזוו

החליטהשרלפעוללפיתקנהזויודיעעלכךלממשלהבהקדםהאפשרי;שוכנע )ד(
השרכיהואנדרשלהמשיךלפעוללפיתקנהזולתקופההעולהעל10ימים,רשאיהוא

להאריךאתתקופתפעילותומכוחתקנהזוובלבדשקיבלאתאישורהממשלהלכךו

שמירתתרופות
וסעדיםשלפי

הסכם

איןבאמורבתקנותאלהכדילגרועמהתרופותוהסעדיםהקיימיםלמישחתוםבהסכם9ו
עםספקהגזשבכשלולפיההסכםהאמורו

שמירתסמכויות
הנתונותלמדינה

איןבאמורבתקנותאלהכדילגרועמהסמכויותהנתונותלמדינה,לפיהחוקאולפי10ו
חוקהנפט,התשי"ב-1952,ובכללזהלפיהרישיונותאושטריהחזקותשניתנומכוח

אותםחוקיםו

י'בניסןהתשע"ז)6באפריל2017(
)חמ29ב3-5(

ץ ני י י ט ש  ל ב ו י 
שרהתשתיותהלאומיות 
האנרגיהוהמים 
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 תקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשים( )ביצוע צו( )תיקון(, 
 התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף5)ה(לחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ב119, 
אנימתקינהתקנותאלה:

בשמןשלתקנותמקרקעיציבור)סילוקפולשים()ביצועצו(,התשס"ה-22005)להלן-1ותיקוןהשם
התקנותהעיקריות(,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו

בפתיחלתקנותהעיקריות,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו2ותיקוןהפתיח

כ"טבאדרהתשע"ז)27במרס2017(
)חמב1ב3-1-ת1(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

תקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשים( )טופס צו ומסירתו )תיקון(, 
התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיףב)ג(לחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ב119, 
ובידיעתההמוקדמתשלועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,אנימתקינהתקנות

אלה:

בשמןשלתקנותמקרקעיציבור)סילוקפולשים()טופסצוומסירתו(,התשס"ה-122005ותיקוןהשם
)להלן-התקנותהעיקריות(,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו

בפתיחלתקנותהעיקריות,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו2ותיקוןהפתיח

בתוספתלתקנותהעיקריות,בטופס,בכלמקום,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינוי3ותיקוןהתוספת
קרקע("ו

כ"טבאדרהתשע"ז)27במרס2017(
)חמב1ב3-1-ת2(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

 תקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשים( )ביצוע צו( )תיקון(, 
 התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיף5)ה(לחוקמקרקעיציבור)פינויקרקע(,התשמ"א-1ב119, 
אנימתקינהתקנותאלה:

בשמןשלתקנותמקרקעיציבור)סילוקפולשים()ביצועצו(,התשס"ה-22005)להלן-1ו
התקנותהעיקריות(,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו

תיקוןהשם

תיקוןהפתיחבפתיחלתקנותהעיקריות,במקום")סילוקפולשים("יבוא")פינויקרקע("ו2ו

כ"טבאדרהתשע"ז)27במרס2017(
)חמב1ב3-1-ת1(

ד ק ש  ת ל י י א 
שרתהמשפטים 

תקנות מקרקעי ציבור )סילוק פולשים( )טופס צו ומסירתו )תיקון(, 
התשע"ז-2017
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