
היבטים תכנוניים לקידום חיבור  
חלוקת  מתחמים עירוניים לרשת 

 הטבעיהגז 
 "  הזדמנויות לרשויות המקומיות בהתחברות לרשת הגז הטבעי"יום עיון 

 תל אביב

 דניאל כץ 5.9.18

 תכנון סטטוטוריתחום מנהל 

 רשות הגז הטבעי



 בהיעדר חמצן, (בעלי חיים, צמחים)דלק מאובן הנוצר מפירוק חומרים אורגנים  -חומר גלם  ,

 ;לאורך זמן

בין אם ביבשה או בים, מקור הגז הטבעי במעמקי האדמה; 

 כאשר המרכיב העיקרי הינו גז מתאן , מתערובת גזיםמורכב  ;(CH4) 

(מ"מהגפבשונה )ללא אגירה , מוזרם במצב גזי בצנרת תת קרקעית בלחצים שונים ; 

 טעם וחסר ריחחסר; 

 (מ"מהגפבשונה )קל מהאוויר; 

 

 :גז טבעי



 ?למה משמש הגז הטבעי

 מקור אנרגטי

 ייצור חשמל •

 מערכות חימום•

 בישול•

 תדלוק רכבים•



 ?מיהם צרכני הגז הטבעי

 כחתחנות •

 מפעלי תעשייה•

 בתי חולים•

 בתי מלון•

 כלכלי תחנות תדלוק•
 סביבתי

 חברתי

 בריאותי

 בטיחותי

 אסטרטגי

 מאפיות ומכבסות•

 מתחמי מגורים•

 ס"שב, משטרה, ל"מתקני צה•

 מתחמי מסחר וקניונים•

 



מערכת   :תשתית הגז הטבעי

 האספקה

מערכת  

 ההולכה

מערכת  

 החלוקה

,  ן"גטמצוף , תמר
לוויתן ומאגרים  

 עתידיים

בעלת רישיון  
חברת  -ההולכה
ז"נתג  

בעלי רישיונות   6
 החלוקה

 צרכני הולכה

 צרכני חלוקה

רשות 

הגז 

 הטבעי



 :  מערכת הולכת הגז הטבעי



 אזורי חלוקה לגז טבעי  6

 (2013)צפון טבעי מרימון גז  :חיפה והגליל •

 (2013)חדרה והעמקים  NGסופר : חדרה והעמקים •

 (2009)מרכז  NGסופר : מרכז •

 (2016)רתם גז טבעי : ירושלים •

 (2012)גז טבעי דרום : דרום •

 (2009)נגב גז טבעי : נגב •





מערכת  
 האספקה

מערכת  
 ההולכה

רשתות  
 החלוקה

באישור המועצה   37א "תמ

 לתכנון ולבנייההארצית 

/  10א "תמ/ 37א "תמ -לחץ גבוה 

באישור  , מפורטתתכנית / ל"תת

ועדה  / ב"לתוהמועצה הארצית 

 ב"לתומחוזית 

תכנית עבודה לרשת   -לחץ נמוך 

באישור רשות הרישוי , חלוקה

 המחוזית למתקני גז טבעי

 /שכונות 
צרכן פנים  

 מפעלי
 המאושרת ע"התבי "עפ    

היתר בנייה ברשות הרישוי למתקני גז  

 טבעי

היתר בנייה ברשות הרישוי   -תחנות גז

 למתקני גז טבעי

פטור מהיתר  -קווי הגז ומתקנים נלווים

 (ד261סעיף )בנייה 

פטור מהיתר  -קווי הגז ומתקנים נלווים

 (ד261סעיף )בנייה 

 היתר בנייה ברשות הרישוי המקומית

   או

פטור מהיתר בנייה בהתאם לתקנות  

עבודות ומבנים  )התכנון והבנייה 
 !חדש –( הפטורים מהיתר

 הליכי תכנון ובניה 



 :הינו טבעי גז למתקני הרישוי רשות הרכב כי קובע ב"התו בחוק (ו)119 סעיף

 ר"יו -ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ת /יושב1.

 ת המחוז/מתכנן2.

 הגזת הוועדה המקומית בתחומה נמצא מיתקן /מהנדס3.

 :רשות הרישוי המחוזית למתקני גז טבעי



 תכנית עבודה לרשת חלוקה

 



 טבעיגז היתר בניה למתקן     
 נמוך מאוד בלחץ  

   

   

 מסלולי תכנון סטטוטורי רשת לחץ נמוך מאוד במרחב העירוני 

 תכנית עבודה לרשת חלוקה
 תכנית חדשה 

 עם הוראות תכנית מפורטת 
  

 ע"התבנדונה במסגרת אישור •

 –בנושא גז טבעי סעיפים גנריים •

 מאודלחץ נמוך 

תכנית בינוי  /תשתיותנספח •

 תאום מערכות/ופיתוח

.  ד 261פטור מהיתר לפי סעיף •

 ב"תולחוק 

 

 

 

 

בסמכות רשות רישוי למתקני גז •

 טבעי שליד הועדה המחוזית

מחייב של תכנית   תשריט•

 סטטוטורית  

.  ד 261מהיתר לפי סעיף פטור •

 ב"תולחוק 

 

  הרישוי רשות בסמכות•

 המקומית

  למפרט בהתאם תשריט•

 ההנדסי



 קידום רשת גז טבעי לחץ נמוך מאוד במסגרת תכניות מפורטות 



יחס גומלין בין תכנון הנדסי ותיאום מערכות בניהול רשת חלוקה לחץ  
 נמוך מאוד

 תכנון רשת גז בנספח תיאום מערכות תכנון רשת גז לפי מפרט הנדסי



 
 רשת הגז הטבעי העירוניתהגז הטבעי  פיתוח וניהול רשת

 

 

 גז ומתקני רשת להקמת שטחים לתכנון הצורך בחינת  

   .החלוקה חברת עם בתיאום טבעי

ברשת בהתחשב העיר של עתידי ופיתוח תכנון ניהול  

 .הקיימת הטבעי הגז חלוקת

תכנית /בניה היתר אישור – המקומית הרישוי רשות  

 .ופיתוח בינוי

העדות ותכנית המתוכננים התוואים הטמעת  

 .המקומית רשות של המידע במערכת למגבלותיהם

החלוקה חברת והכללת מידע מסירת נהלי הטמעת  

 .המקומית הרשות בתחום לתיאום גורמים ברשימת

 מרחביות והנחיות תכן בדיקת נהלי הטמעת. 

 

לאפשר (בניה היתר/תכנית) סטטוטורי תכנון קידום 

 .עירונית פנים חלוקה רשת הקמת

לתקינה בהתאם מפורט הנדסי תכנון קידום. 

סטטוטורית תכנית מתוקף בניה מהיתר פטור  

  הרישוי ברשות בניה היתר מתן במסגרת או מאושרת

 .המקומית

צרכנים חיבור .ותחזוקה תפעול ,הקמה. 

מחלקת בין במשותף השכונה פיתוח ותיאום ניהול  

 .החלוקה וחברת המקומית הרישוי רשות/התשתיות

 

 

 

 

 :תשתיות/אגף ההנדסה –רשות המקומית  :חברת חלוקת הגז הטבעי האזורית



 :יצירת קשר
 :חברות חלוקת הגז הטבעי•

 

 גז טבעי דרום  / נגב גז טבעי ' חב•

  http://www.negevgas.co.il/ :אתר אינטרנט

 yoni@negevgas.co.il : ל"דוא   050-8542567. טל

 

 רתם גז טבעי/ מרימון גז טבעי ' חב•

 :אתר אינטרנט

.wixsite.com/merimonng10naturalgas://http 

 ariez@merimonng.com : ל"דוא   053-5260974. טל

 

 חדרה והעמקים  NGסופר/ מרכז  NGסופר ' חב•

  /http://www.superng.co.il: אתר אינטרנט

  harons@superng.co.il :ל"דוא    050-7666926. טל

 

 אגף תכנון סטטוטורי   –רשות הגז הטבעי •

 :אתר אינטרנט
www.gov.il/he/Departments/Topics/natural_gashttps:// 

 danielk@energy.gov.il: ל"דוא   074-7681504. טל

 

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל –הולכת הגז הטבעי •

  =489http://www.ingl.co.il/?page_id: אתר אינטרנט

 lotan@ingl.co.il:ל"דוא    03-627-0414. טל
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