
 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 __________074-7681707 :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד.  7בנק ישראל רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  yasmins@energy.gov.il  דוא"ל:

 

  
  העמדת מידע לציבורממונה על 

 
 סיון תשע"טב"ד כ

 2019יוני ב 27
 

 2019_265דוב_                                                                                                                      
 

 לכבוד
 

  באמצעות דוא"ל:
 
 
 

 שלום רב, 
 
 

 1998-פנייתך לקבלת מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע התשנ"ח : הנדון
  27.5.2019, מכתבי מיום 29.4.2019סימוכין: פנייתך מיום 

 
 

להוראות חוק חופש המידע,  הנני לאשר קבלת פנייתך שבסימוכין, ובטרם אשיבה אציין כי בהתאם

(, המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי רשות ציבורית ואין החוק -להלן ) 1998-התשנ"ח

הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש. יחד עם זאת ולפנים משורת הדין, נשיב לפנייתך 

 צמד להוראות החוק.כמפורט להלן, אך יובהר כי ככל שתבוקשנה בקשות נוספות יש להי

 

ן:  כמה ואילו מפעלים חוברו לרשת החלוקה, מפורסם באתר משרד האנרגיה בקישור שלהלפירוט לגבי  .1
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, לחיבור של 2019בתוכנית העבודה של משרד האנרגיה ורשות הגז הטבעי נקבע יעד שנתי, עד סוף שנת  .2

. בהתאם ליעד האמור נגזר יעד הצרכנים שיחוברו לרשת החלוקהז טבעי לרבות צרכנים שיצרכו ג 158

הצרכנים צרכנים שיצרכו גז טבעי לרבות  130יחוברו  2019פנימי ולפיו עד למחצית הראשונה של שנת 

 .שיחוברו לרשת החלוקה

 

צטבר ים בסך ממענקה זכאות ללהאצת פרישת רשת החלוקה אושר 75/2018במסגרת קול קורא מספר  .3

 ים ששולמו עד כה במסגרת קול קורא זה,מצורף קובץ אקסל ובו פירוט בדבר המענק. ₪מיליון  202של 

 42/2019קול קורא מספר בבאבני הדרך. התהליך  בעלי רישיונות החלוקה עמידתאישור בהתאם לוזאת 

אות מהו סכום טרם ניתן לדעת נכון למועד זה, בוודולכן  ,טרם הסתיים, האצת פרישת רשת החלוקה -

 המענקים המצטבר שיאושר במסגרתו. 

 

 ותלרשת או עיכוב בחיבורם חיבורםאי בנוגע ל לרשות הגז הטבעי מפעלים גישושה פניות בכתב לגבי .4

ולמעט  בנושאים אלו,חלוקה יוסבר כי במהלך השנים רשות הגז הטבעי קיבלה פניות מאת צרכנים ה

דיקתה טרם הסתיימה יתר הפניות נבדקו. הואיל ופרישת וב 2019פניה אחת שהתקבלה בסוף חודש מאי 

רשת החלוקה הינו הליך מורכב אשר דורש זמן ומשאבים, באופן טבעי, מתעוררים במהלכו קשיים 
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ולכן רשות הגז הטבעי עושה כל שביכולתה כדי לסייע  ,רבים. הפניות ברובן הינן תולדה של הליך כאמור

. דוגמא מובהקת לכך היא פרסומם של שני הקולות הקוראים לפתור סוגיות שמתעוררות אגב ההליך

הפניות שנמצאו ברשות הגז  פרלאחר מספר בדיקות ברשות הגז הטבעי, להלן פירוט מס .להאצת הרשת

לצורך מענה לבקשתך, יחד עם זאת, הריני להביא לידיעתך כי בכדי לוודא שנמסרו כלל הנתונים, נדרשת 

 יין זה.הקצאת משאבים בלתי סבירה לענ

 
 הפניות כאמור לעיל )יצוין כי הנתונים מתייחסים למועד הפניה הראשונה(: פרלהלן פירוט מס

 ;נגב חלוקה פניה אחת שעניינה עיכוב בחיבור לרשת החלוקה, באזור - 2013שנת  (א)

 , באזור חלוקה מרכז;חוסר בחתימה על הסכם חלוקהפניה אחת שעניינה  - 2014שנת  (ב)

 באזור חלוקה מרכז;  עיכוב בחיבור לרשת החלוקה שעניינהפניה אחת  - 2015שנת  (ג)

  באזור שעניינן עיכוב בחיבור לרשת החלוקה, פניות 2להלן: כדפניות בהתאם לפירוט  7 - 2016שנת  (ד)

 2 ;חדרה והעמקיםפניות שעניינן עיכוב בחיבור לרשת החלוקה, באזור חלוקה  3מרכז; חלוקה 

 חדרה והעמקים;באזור חלוקה  חלוקה, שעניינן חוסר בחתימה על הסכםפניות 

חוסר בחתימה על הסכם חלוקה, פניות שעניינן  7פניות בהתאם לפירוט כדלהלן: 10 - 2017שנת  (ה)

באזור חלוקה מרכז; פניה אחת שעניינה עיכוב במועד חיבור לרשת החלוקה, באזור חלוקה חדרה 

 ר חלוקה חדרה והעמקים;פניות שעניינן חוסר בחתימה על הסכם חלוקה, באזו 2והעמקים; 

 פניה אחת שעניינה חוסר בחתימה על הסכם חלוקה, באזור חלוקה חיפה וגליל; - 2018שנת  (ו)

 , באזור חדרה והעמקים.אחת שעניינה עיכוב בחיבור לרשת החלוקה פניה - 2019שנת  (ז)

 

 כנגד בעלי רישיון חלוקה.  כספיות נכון להיום לא הוטלו סנקציותלעיל,  4נוכח האמור בסעיף  .5
 

 

 

 

 

 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 העמדת מידע לציבורממונה על 
 
 
 

 : העתקים
 מנהל רשות הגז הטבעי -מר אלכסנדר וורשבסקי 

 סגן מנהל רשות הגז הטבעי )כלכלה ותכנון אסטרטגי( -מר קונסטנטין בלוז 
 רשות הגז הטבעי ,יועץ משפטי -עו"ד צחי בר ציון 

 

 


