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  העמדת מידע לציבורממונה על 

 
 תמוז תשע"טב' א

 2019יולי ב 04  
 

 2019_185דוב_                                                                                                                      
 

 לכבוד
 

  ת מייל:ובאמצעות כתוב
  

 
 שלום רב, 

 
 

 1998-בקשתכם לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח : הנדון
 5.5.2019, מכתבי מיום 3.4.2019, מכתבי מיום 4.3.2019פנייתכם מיום 

 

 , הריני להשיבכם כדלקמן: 4.3.2019בהתייחס לבקשתכם לקבלת מידע מיום 

 

השנים האחרונות נגד  5להלן הנתונים לגבי כתבי האישום שהוגשו על ידי משרד האנרגיה במהלך  .1

ספק גז ו/או נגד מורשה שעניינם שימוש והחזקת מתקן גפ"מ שלא בהתאם להוראות תקן רשמי 

; אי בדיקת מתקן גז; הספקת גפ"מ מבלי לערוך בדיקת בטיחות תקופתית למתקנים; הספקת 158

 , כפי שמעודכנים ברישומנו:  158א בדיקת תקן גז למתקן לל

 

 סעיף ההרשעה מספר הליך 

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  6-8א לחוק הגז, סעיפים 8, 158תקן  2333-07-18ת"פ 

 )הבטחת ההספקה של גפ"מ( 

 א לחוק הגז 8+  70תקן  2287-07-18ת"פ 

 א לחוק הגז8, 158תקן  43288-09-18ת"פ  

 א לחוק הגז8, סעיף 158תקן  24822-10-17ת"פ 

 א לחוק הגז 8 46080-08-18ת"פ 

 לצו הפיקוח )הבטחת ההספקה של גפ"מ(  6א לחוק הגז, 8, 158תקן  50303-03-17ת"פ 

 א לחוק הגז8, 158תקן  22315-07-18ת"פ 

 חוק התקנים  61048-05-17ת"פ 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  14539-03-18פ ת"

 , חוק הגזלצו הפיקוח )הבטחת ההספקה של גפ"מ( 7   45203-05-18ת"פ  

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  58852-06-18ת"פ  

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  34584-05-18ת"פ 

 לצו הפיקוח )הבטחת ההספקה של גפ"מ( 6חוק התקנים,  347477-05-18ת"פ 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  26365-07-18ת"פ 
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 סעיף ההרשעה מספר הליך 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  26941-07-18פ ת"

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  26699-07-18ת"פ 

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  6-8סעיפים לחוק הגז,  25ו 14א, 8 2373-07-18ת"פ 

א לצו הגז )בטיחות ורישוי( 2-, חוק התקנים ו)הבטחת ההספקה של גפ"מ(

 מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר()בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי 

לצו הפיקוח על מצרכים  6-8סעיפים א לחוק הגז, 8חוק התקנים,  2284-07-18ת"פ 

 ושירותים )הבטחת ההספקה של גפ"מ(

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  37614-08-18ת"פ 

על מצרכים ושירותים לצו הפיקוח  6א לחוק הגז וסעיף 8חוק התקנים,  46522-08-18ת"פ 

 הבטחת ההספקה של גפ"מ()

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת ההספקה  6-7, סע' 158תקן  20192-09-18ת"פ 

 לחוק הגז 25-ו 14, סע' של גפ"מ(

הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת לצו  11-ו 7א לחוק הגז, סע' 8 18911-08-18ת"פ 

 ההספקה של גפ"מ(,

 א לחוק הגז8 24662-10-18ת"פ 

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת  6-8סעיפים לחוק הגז,  14א ו8 43274-09-18ת"פ 

לצו הפיקוח על מצרכים  3, חוק התקנים, סע' ההספקה של גפ"מ(

 ושירותים )סימון ומילוי מכלי גז(

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת  6-8לחוק הגז, סעיפים  14א ו8 43049-09-18ת"פ 

 ה של גפ"מ(, חוק התקניםההספק

לצו הפיקוח על מצרכים  6-8סעיפים א לחוק הגז, חוק התקנים, 8 43544-09-18ת"פ 

 ושירותים )הבטחת ההספקה של גפ"מ(

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת  6-8לחוק הגז, סעיפים  14א ו8 43081-09-18ת"פ 

 ההספקה של גפ"מ(, חוק התקנים

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת  6-8לחוק הגז, סעיפים  14א ו8 44736-09-18ת"פ 

 ההספקה של גפ"מ(, חוק התקנים

 )ב( לחוק הגז25-א ו8חוק התקנים,  69426-11-18ת"פ  

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  69406-11-18ת"פ 

 א לחוק הגז8 59558-12-18ת"פ 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  8128-12-18ת"פ 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  7774-12-18ת"פ 

 א לחוק הגז8חוק התקנים,  7933-12-18ת"פ 

 

גז לבין רע פיצוץ אמשרד אינו עושה הבחנה, לעניין שמירת הנתונים, בין מקרים בהם היובהר, כי 

משכך, עבודת מיון וחלוקת המידע המבוקש, כפי שצוין בבקשה, יוצרת  רע.מקרים בהם לא א
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 עיף. לאור האמור לעיל, המידע שצוין בס1הקצאת משאבים בלתי סבירההכבדה של ממש ודורשת 

דלעיל אינו מתייחס רק למקרים בהם לא ארע פיצוץ גז אלא לכל המקרים בהם הוגשו כתבי  1

 . 4.3.19לבקשה לקבלת מידע מיום  3.1אישום בהתייחס לעבירות שצוינו בסעיף 

 

להלן הנתונים לגבי ההליכים המנהליים ו/או הליכים משמעתיים שננקטו על ידי משרד האנרגיה  .2

השנים האחרונות נגד ספק גז ו/או נגד מורשה, שעניינם שימוש והחזקת מתקן גפ"מ שלא  5במהלך 

; אי בדיקת מתקן גז; הספקת גפ"מ מבלי לערוך בדיקת בטיחות 158בהתאם להוראות תקן רשמי 

, והכל במקרים בהם לא ארע פיצוץ 158למתקנים; הספקת גז למתקן ללא בדיקת תקן  תקופתית

 גז: 

 עיר סוג מתקן תאריך

 אשדוד מאגר גפ"מ 13/03/2019

 אשקלון מאגר גפ"מ 22/01/2019

 סכנין מחסן גפ"מ 11/01/2019

26/12/2018 
תחנת תדלוק 

 יהוד גפ"מ

 ירושלים מאגר גפ"מ 10/10/2018

 אשדוד מאגר גפ"מ 16/07/2018

 חולון מאגר גפ"מ 16/07/2018

 ירושלים מאגר גפ"מ 30/05/2018

 ירושלים מאגר גפ"מ 16/05/2018

18/07/2017 
תחנת תדלוק 

 ראשון לציון גפ"מ

 אביב-תל מאגר גפ"מ 11/07/2017

 אביב-תל מאגר גפ"מ 11/07/2017

 אביב-תל מאגר גפ"מ 02/07/2017

 אביב-תל מאגר גפ"מ 02/07/2017

 הרצליה מאגר גפ"מ 26/03/2017

 כפר סבא מתקן גפ"מ 04/12/2016

 ירושלים מתקן גפ"מ 06/11/2016

15/06/2016 
תחנת תדלוק 

 רחובות גפ"מ

 אשקלון מתקן גפ"מ 17/04/2016

 אשקלון מתקן גפ"מ 17/04/2016

10/03/2016 
תחנת תדלוק 

 רחובות גפ"מ

 עטרות מתקן גפ"מ 07/12/2015

 רחובות מתקן גפ"מ 07/12/2015

 רמת חובב מתקן גפ"מ 07/12/2015

 מתקן גפ"מ 07/12/2015
 -באקה אל גרבייה

 ג'ת

 זמר מתקן גפ"מ 07/12/2015

30/07/2015 
תחנת תדלוק 

 נתניה גפ"מ

                                                 
 .1998-( לחוק חופש המידע, תשנ"ח1)8ר' ס'  1
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 עיר סוג מתקן תאריך

22/03/2015 
תחנת תדלוק 

 באר שבע גפ"מ

 שאר יישוב מתקן גפ"מ 04/03/2015

 ציון מבשרת מתקן גפ"מ 11/02/2015
 

 

מדיניות האכיפה של משרד האנרגיה או מי מטעמו, נגד ספק גז ו/או נגד  בנושאלגבי בקשתכם  .3

; אי בדיקת 158מורשה, שעניינם שימוש והחזקת מתקן גפ"מ שלא בהתאם להוראות תקן רשמי 

מתקן גז; הספקת גפ"מ מבלי לערוך בדיקת בטיחות תקופתית למתקנים; הספקת גז למתקן ללא 

 , במקרים בהם ארע פיצוץ גז ובמקרים בהם לא ארע פיצוץ גז: 158תקן בדיקת 

 

משרד האנרגיה מבצע אכיפה בעבירות שצוינו לעיל. כל מקרה שמגיע לפתחו של המשרד, אם 

בעקבות תלונה; ביקורת יזומה; אירוע גז או בכל דרך אחרת, נבדק לעומקו, נחקר ובהתאם 

 לממצאים, מוגשים כתבי אישום. 

מטבע הדברים ולנוכח הסיכון הבטיחותי הטמון בעבירות מסוג זה, אין כל הבחנה בשאלת האכיפה 

 בין מקרים בהם אירע פיצוץ גז לבין כאלה בהם לא אירע פיצוץ גז. 

בשולי הדברים ולמעלה מן הצורך יצוין, כי קיומו של אירוע גז מהווה נסיבה לחומרה אך, כאמור, 

 הם לא ארע פיצוץ גז. האכיפה נעשית גם במקרים ב

 

 
 

 
 בברכה,

 

 
 יסמין סיאני

 העמדת מידע לציבורממונה על 
 
 
 

 משפטית הלשכה ה –עו"ד תהילה אל חדד העתק: 


