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נבקש להביא לידיעתכם מספר עדכונים מהעת האחרונה בתחום משק 

 הגז הטבעי.

בנושא אמות מידה ותעריפים להפעלת מערכת ההולכה  שימוע.1

 במשטר של בקרת זרימה

קובעת תעריפים ומנגנון אכיפה בגין חריגה  8/2019החלטת המועצה 

מאיזון מערכת ההולכה של נתג"ז, המותאמים למעבר למשטר של 

 בקרת זרימה, חלף משטר בקרת הלחץ שנהג טרם החלטה זו. 

לפי משטר בקרת לחץ, ספק הגז הטבעי הזרים את הגז בהתאם לצרכי 

איזון באופן שגרתי. בהתאם,  המערכת ונתג"ז לא נדרשה לבצע פעולות

במשטר בקרת לחץ צרכני הגז הטבעי לא נדרשו לשלם בגין חריגה 

 מאיזון. 

במסגרת משטר בקרת זרימה, ספקי מכניסת ההחלטה לתוקף,  החל

הגז הטבעי יזרימו גז טבעי למערכת ההולכה בהתאם להזמנות 

הצרכנים בלבד )ללא התחשבות בלחץ( ועל כן תידרש התערבות 

בית לשמירה על איזון המערכת. על צרכן הגז הטבעי תוטל אקטי

האחריות לאזן בין הכמויות אותן הוא הזמין לבין הכמויות אותן הוא צרך 

בפועל, כאשר בגין חריגות בהיקפים מסוימים יחויב הצרכן בתשלום 

 .נוסף

טווחי החריגה הגדלת לשימוע רשות הגז הטבעי פרסמה  10.3.21ביום 

, שיחולו החל מיום גז טבעי לצרכני חלוקה המותרים למשווק

1.4.2021 . 

 .המלא השימוע למסמך. 17.03.2021ניתן להשיב לשימוע עד ליום 

לעניין הסכם למתן שירותי חלוקת גז טבעי למשווק במגזר  שימוע .2

 הביתי

בין חברת החלוקה טיוטה של הסכם פרסמה לשימוע רשות הגז הטבעי 

 .לבין משווק של גז טבעי לסקטור הביתי

  :טיוטת ההסכםמתוך  נקודות מרכזיותנבקש לפרט להלן מספר 

החלוקה על המשווק אחראי להפנות את הצרכן הביתי אל חברת .א

מנת להסדיר את תשלום דמי החיבור לתשתית הגז הטבעי של 

חברת החלוקה, ובאחריות המשווק לתאם בין הצרכן לבין חברת 

 החלוקה את הליך החיבור, בדיקת החיבור ובדיקת המונה.

 המשווק ישלם את דמי ההזרמה לחברת החלוקה בשם הצרכן..ב

 .ג
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 קיום להבטחת בטחונות החלוקה לחברת להעמיד אחראי המשווק.ג

 .ההסכם לפי התחייבויותיו

יידרש להציג לחברת החלוקה אישור עו"ד/רו"ח כי התקשר  המשווק.ד

 .צרכניובהסכם גז טבעי בכמות מספקת לכלל 

 בדבר החלוקה חברת את לעדכן המשווק באחריות: דיירים החלפת.ה

כאשר חברת החלוקה אחראית להגיע לצורך  ,בדירה דיירים החלפת

 המשווק.קריאת מונים וביצוע החלפת דיירים באמצעות תיאום של 

המשווק הנכנס יעדכן את חברת החלוקה בדבר : צרכנים החלפת.ו

. חברת החלוקה תבצע קריאת מונה להתקשרות עימו מעבר הצרכן

( יום 2( יום עסקים אחד במונה חכם )קריאה מרחוק(; )1בתוך: )

עסקים אחד אם אין מונה חכם אבל המשווק הציג צילום של המונה; 

מונה חכם והמשווק לא הציג צילום של  ( בתוך חודשיים אם אין3או )

 המונה.

חברת החלוקה תעדכן את המשווק היוצא בדבר החלפת משווק, .ז

 המשווק הנכנס. פרטימבלי למסור נתונים של 

חברת החלוקה אינה רשאית להתנגד למעבר בין משווקים גם אם .ח

לצרכן יש חובות כלפי המשווק היוצא וגם אם לצרכן יש חובות כלפי 

 החלוקה.חברת 

לחדש אספקת גז טבעי לצרכן שנותק בגין  מחויבתחברת החלוקה .ט

 תשלום כאשר הוא עובר למשווק חדש.-אי

חברת החלוקה אחראית לבצע בדיקות תקופתיות וליידע את .י

. המשווק אחראי ליידע את הצרכן בחשבונות הגז מועדןהמשווק על 

ידע כיצד , וכן לתת לצרכן מהתקופתיות בדבר חובת ביצוע הבדיקות

 לתאם עם חברת החלוקה את ביצוע הבדיקות.

 חודשי.-דו הוא החשבון.יא

משווק יכול לבקש מחברת החלוקה להפסיק את אספקת הגז הטבעי .יב

ימים מהמועד האחרון לתשלום חשבון )ובכפוף  75לצרכן אם חלפו 

 לכך שהמשווק שלח לצרכן לפחות שתי התראות(.

א' עד ד', ובלבד שלא הפסקת אספקה יכולה להיעשות רק בימים .יג

חל בימים אלה ערב חג, חג או חול המועד, ובלבד שהצרכן אינו מצוי 

 באבל.

 .המלא השימוע למסמך. 03.202181. ליום עד לשימוע להשיב ניתן

לפנות לעו"ד ענת  מוזמנים הנכםנוספים בעניין מבזק זה  לפרטים

או  adv.com-Anat@klו/או במייל  7649001-03קליין, בטלפון 

Dana@kl-ו/או במייל  7649002-03לעו"ד דנה טל בטלפון 

adv.com או /ו 7649004-03 בטלפון פרימן רון"ד עול או

 adv.com-Ron@kl במייל
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