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הנדון :חיבור שכונות מגורים לגז טבעי
בשם מרשתי ,שומרי הבית (ע.ר ).הריני לפנות אליך בעניין שבנדון ,כדלקמן:
 .1לאחרונה ,פורסם בכלי התקשורת כי משרד האנרגיה השיק פיילוט לחיבור  18שכונות חדשות לרשות
החלוקה של הגז הטבעי בישראל.
 .2על פי דיווחים אלה ,בדירות החדשות שייבנו בשכונות אלה יותקנו נקודות לשימוש בגז טבעי.
 .3על פי מדיניותו של משרד האנרגיה המבקשת לעודד את השימוש בגז טבעי ורואה בו יתרון כלכלי מובהק
על פני חיבור לגפ"מ ,סביר להניח כי בעתיד הקרוב ייעשה חיבור נוסף של שכונות ובתי מגורים לגז טבעי.
 .4על רקע זה אנו מבקשים להתריע כי נכון להיום ,לא קיימת בישראל תקינה מחייבת למקטע החיבור של גז
טבעי מנקודות החלוקה לבתי המגורים ולצנרת העוברת בתוך הבתים.
 .5אמנם ,סף הפיצוץ של גז טבעי גבוה מזה של גפ"מ ,אך בעוד לזה האחרון קיימת תקינה מחייבת ביחס לכל
מקטעי ההולכה הרי שכאמור לא קיימת תקינה דומה ביחס להולכה ולשימוש של גז טבעי .מובן כי מצב
דברים עלול לגרום חלילה לאסון נוכח העדר התקינה והאפשרות לאכוף כללים ותקנות ברורים ביחס
לשימוש בחומר פציץ ומסוכן כגז הטבעי.
 .6כמי שאחראים ,כל אחד בתחומו ,על ביטחונם בריאותם של התושבים והזכות לעשות שימוש במגורים
הולמים בישראל ,נדרש כי תפעלו על מנת להבטיח כי לא יבוצעו חיבורים של בתי מגורים לגז טבעי בלא
תקינה הולמת.

 .7אשר על כן נבקש את התערבותכם הדחופה לטובת קידום חקיקה ו/או תקינה מתאימה לצורך אסדרת
השימוש בגז טבעי בבתי מגורים בישראל לרבות ביחס למקטע שבין נקודת החלוקה לבתי המגורים .עוד
נודה על עדכון מרשתי בדבר נקיטתכם בצעדים אלה לאורה תוכל לכלכל את המשך צעדיה.

בכבוד רב,
מתן גרפינקל ,עו"ד

העתק:
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר תומר גלאם ,ראש העיר אשקלון
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מר יצחק דנינו ,ראש העיר אופקים
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מר אבירם דהרי ,ראש העיר קרית גת
מר שמעון לנקרי ,ראש העיר עכו
מר מאזן עדוי ,ראש המועצה המקומית טורעאן

