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 דברי הסבר לתכנית

הגז הטבעי בים ועד למערכת  תגליותהגז הטבעי, מאספקת ל / ח הינה תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת73תמ"א/ 
 ההולכה הארצית ביבשה.

טיפול בו והזרמתו למערכת ההולכה  ,הגז מתגליותטבעי הגז הובלת הליצור תשתית תכנונית שתאפשר מטרת התכנית 
 במדינת ישראלה משק האנרגילמרבית יתירות אספקה סדירה ורציפה של גז, תוך שמירה על  אפשרשיהארצית, באופן 
 .ולצרכנים נוספים

מתחמים ימיים ויבשתיים למתקני קבלה וטיפול בגז מהקידוחים בים ומאפשרת טיפול הכוללים  מכלוליהתכנית כוללת 
  טיפול ימי ויבשתי. תמהילי מתקנים שלמגוון 

 של הטריטוריאליים המים גבול עד כלומר, 5691 -"ההתשכ, והבניה התכנון חוקחל  בוחלה רק בתחום  תכניתהיובהר כי 
 .הכלכליים המים בתחום בים טיפול מגבילה ואינה, ישראל

. בהתאם לכך, מערכת הטיפול בגז בתכנית מתוכננת יםהגז הצפוי ילביקוש רשות הגז הטבעי התכנית מתבססת על תחזיות 
מיליון מ"ק  2ת ההולכה: גז מטופל בשני מכלולים לאספקת גז טבעי ולהעברתו למערכ מיליון מ"ק 4להספק שעתי של 

 .מיליון מ"ק במכלול הדרומי 2-ובמכלול הצפוני 

 .אישרה הממשלה תיקון טעות סופר בהוראות התכנית 52.55.51בתאריך , ו.27.51.51התכנית אושרה ע"י הממשלה בתאריך  

ץ לממשלה על תיקון להמליהמועצה הארצית החליטה , שהוגשו כנגד אישור התכנית בהמשך להחלטת בג"צ בשלוש העתירות
 המועצה אישור חובת תעוגן עדיפות לטיפול בים וכןבהוראות תיקבע בהוראות התכנית, כך ש 9.9 -ו 9.2. , 4.6.2סעיפים 
 המיקום בהיבטי, פיתוח תכנית לכל וזאת, העיקריים הטיפול מתקני של העקרוני והמיקום יבשה-ים לתמהיל הארצית
, בים הטיפול מתקני על גם יחול, ביבשה הטיפול למתקני ביחס בתכנית הקבוע חלק ושאות כך, המתקנים ופרישת העקרוני
 . המתקנים בפיתוח הארצית המועצה של מעורבותה את להבטיח במטרה

 החלוקה אפשרות את סכמטי באופן יציג אשר, התכנית למסמכי מנחה נספח צירוף על הארצית המועצה החליטה, כן כמו
 .ייםהימ המתחמים של הפנימית

 יהיהכאמור,  9.2עפ"י סעיף  אישור המועצה הארצית, 5.7.59עצה הארצית ביום בדיון המובהתאם להבהרה שניתנה 
 הטיפול מתקני של העקרוני המיקום) יבשה -ים הטיפול ולתמהיל העיקריים הטיפול מתקני של פיסיים-התכנוניים להיבטים

 הטיפול למתקני ביחס 9.2 בסעיף)קודם לתיקונה(  בתכנית נקבעש ההליך אותו, כלומר(. לפריסתם וההצדקה העיקריים
 .בים הטיפול מתקני על גם יחול,הארצית המועצה לאישור צ"בג פסיקת פי על ונדרש( ביבשה

 המכלולים בתכנית:

 מכלול צפוני:

  רוםבד ,עקיבאאור במרחב שבין חופי דור בצפון לבין  -לתחנת קבלה ימי לרצועת תשתיות ומתחם ימי מתחם. 

 כולל שתי חגיתהסמוכה לתחנת הכוח תחנת הקבלה וטיפול למתחם ועד  מחוף דור יבשתיתוהולכה  רצועת אספקה ,
 .תחנות הגפה לאורך התוואי

  תחנת הכוח "חגית"ל בסמוךתחנת קבלה וטיפול בגז טבעי. 

 מכלול דרומי:

  צפון נתניה, בדרוםינאי בצפון לבין במרחב שבין חופי בית  -לתחנת קבלה ימי לרצועת תשתיות ומתחם ימי מתחם. 

 כולל שתי מט"ש מרץ בשטח וטיפול תחנת הקבלה למתחםועד  חוף מכמורתמ-יבשתית והולכה רצועת אספקה ,
 .תחנות הגפה לאורך התוואי

  (שפעילותו עומדת להסתיים)מט"ש "מרץ" על שטחתחנת קבלה וטיפול בגז טבעי. 

 תחנת מגל.בהגז המזרחית הולכת שדרת חיבור ללועד  ם מרץממתח וקונדנסייט גז מטופלל רצועת הולכה 
 

גז מטופל ממתקן הקבלה של  הולכהצינור  כןו  טבעיה גזה של לוואי ותוצרי אספקההעברת צנרת מאפשרת  התשתיותת רצוע
 .ההולכהמערכת  אלהיבשתי 

 ותהיבשתי התשתית ורצועות, ותותת קרקעי חפורות ,תשתיות ימיות עיליות להעברתישמש  תשתית רצועותהמתחם הימי ל
 מכלולים.ה: שתי תחנות בכל אחד מתחנות מגופיםארבע לצנרת תת קרקעית. עוד מייעדת התכנית שטחים  עברתישמשו לה

, הגז תחנותול לרצועות הצנרת למתקנים לטיפול בגז, שטחים המיועדיםהנדרשים לשמור מ מרחקים שוניםהתכנית מגדירה 
קובעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים ונופיים כתוצאה מהקמת מתודולוגיות שאומצו בארץ ו, ובהתאם לתקני הבטיחות

 הצנרת ומתפעולם.ו המתקנים
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 ניהול וניטור סביבתי

טיפול מלא בים יחד מתסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך במסגרת הכנת התכנית התייחס להשפעות הסביבתיות הצפויות 
 ה.ביבש מרביעם ההשפעות של טיפול 

 Environmental Management and-)תנ"ס  -תכנית לניהול וניטור סביבתי הנחיות להכנת נספח  כוללת/ח 73 /"אתמ

Monitoring Plan  EMMP)להקמתבניה  להיתר בקשהה עם ותוגש)"בעל הרישיון"(  ע"י מבצעי התכנית תיערך . התנ"ס 
כולל בין היתר את המלצות התסקיר ביחס לכל תנ"ס  להכנתות מסמך ההנחי / ח.73/ "א תמ פי על טבעי בגז לטיפול מערכת

 סוגי ההשפעות הצפויות.
גשר בין ממצאי התסקיר הגנרי וההנחיות הנגזרות ממנו למזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות ממנו, לבין תהתנ"ס 

 בדרישותעל הרישיון לעמוד כלי שיביא את ב הווהות ,היתר הבניהההנחיות הנוספות שעל בעל הרישיון לעמוד בהן בשלב 
 .ות מירביותסביבתי

, ומתפעולן המערכות מהקמת הנובעות והבטיחותיות הסביבתיות ההשפעות ולניטור לניהול הרישיוןבעל  את תשמש"ס התנ
 שפעות, לפיקוח ולבקרה על הוכן תשמש את הרשויות המוסמכות ,ופירוק(תחזוקה במשך כל חיי הפרויקט )הקמה, תפעול 

 .אלו

 ונים כלליים:נת

 :רצועות צנרת

  רצועת הולכה  רצועת אספקה 

  מגל-מט"ש מרץ  חגית PRMS -חגית  מט"ש מרץ-מכמורת  חגית-דור 

 ק"מ 9.1 ק"מ  5.9  ק"מ 57.1  ק"מ 59.1 אורך הקו

  מ' 21  מ' 21  מ' 91  מ' 41-91  רוחב רצועה

  71''  42''  79''-4''  79''-4''  קטרי צנרת

  מ' 5.2  מ' 5.2  מ' 2  מ' 2  הטמנת צנרתנימאלי למי עומק

  מ' 71  מ' 11  מ' 41  מ' 41  קו בניין מקצה הרצועה

  מ' 521  מ' 591  מ' 541  מ' 541  תחום סקירה מקצה הרצועה

 :פירוט השטחים בתחנות קבלה יבשתיות

 מט"ש מרץ חגית אתר

 דונם 63 דונם 63 מתקן קבלה וטיפול בגז

 דונם 51 דונם 51 של נתג"ז (מטופל)תחנת גז 

 אין דונם 5 באתר חגית תהרחבת תחנת גז קיימ

 דונם 54 דונם 22 שטח למיכלי דלקים

 דונם 4 דונם 4 שטח פריקה וטעינה למשאיות

 דונם 177 דונם 176 סה"כ שטחים נדרשים למתקני טיפול בגז

 דונם 76 נםדו 76 (רדיוס מסביב ללפידלשהיית אדם ) מוגבלשטח ולפיד 

 דונם 53 דונם 55 לצרכי ניקוז איגוםתחום בריכות 

סה"כ שטחים נדרשים לשימושים נלווים בהתאם להנחיות סביבתיות 

 למזעור השפעות המתקן

 דונם 19 דונם 17

 דונם 4 דונם 21 דרכי גישה
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 דונם 51 דונם 8 רצועת צנרת

 דונם 72 דונם 20 באתרשטחים נלווים בתחום התכנית הנובעים מתנאים ייחודיים 

 דונם 777 דונם 737 סה"כ שטחים בתחום התכנית

 

 תרשים סכמתי של המרכיבים הנכללים בתכנית 

 

 

 
 דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.     
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  תחנת קבלה 4.7

 שימושים 4.7.1

 ".קן הנדסימתב" - 4.5.5עיף סיותרו השימושים המותרים ב .א 

 הלשם העבר , טיפול בולקליטת הגז הטבעי ממקור אספקהשימושים ומתקנים הנדרשים  .ב
 של תוצרי הלוואי האחסנמתקני , לרבות למערכת ההולכה ולטיפול בתוצרי הלוואי

 . המיועדים לפינוי

, את פעילות המתקנים המשרתיםמבנים , וביטחון נלווים כגון: מבני מלאכה מתקנים .ג
 גדרות ודרכים.  המשרתים במישרין את תחנת הקבלה, מתקנים הנדסיים

 

 הוראות  4.7.7

יקבעו בהתאם לסקר סיכונים שילווה ותחום מוגבל לשהיית אדם מיקום לפיד החירום  .א 
ובכפוף  בתשריט מסימונם או הקבלה תחנת מתחום וגיחר לאש ובתנאיבניה את היתר ה

 לעמידה בצו הבטיחות.

 .4.5.7במרחב נטול מקורות הצתה יחולו הוראות סעיף  .ב

 -ו 212תאי שטח יהיה רק ב, קונדנסייט תוצרים נלווים המיועדים לפינוי, כדוגמתאחסון  .ג
מכלי האחסון ימוגנו  לא יותרו בהם השימושים האחרים המותרים בתחנת הקבלה.ו 211

 העורף. קודיפעפ"י הנחיות או יוטמנו 

 מסמך עקרוני .ד

אושר ע"י רשות ילתחנת הקבלה ו מסמך עקרוניוכן יבניה יינתנו רק לאחר ש היתרי .5
 .האנרגיה והמים ,משרד התשתיות הלאומיותוהרישוי 

 בעלי רישיון 2ע"י גז  אספקתו קליטהללמתקנים הדרושים  תייחסי יהעקרונ המסמך .2
כת הגז למערכת ולהול ,תחנת קבלהבכל  שני מיליון מ"ק -כבהספק שעתי כולל של 

 .ההולכה הארצית

מרכיבים ללשני בעלי הרישיון וים הנפרדים מרכיבל יתייחס יהעקרונ המסמך .7
קת חשמל ותנועת מעבר דרכים, מעבר צנרת, אספרבות קבע את הכללים ליהמשותפים, ו

תחנת הקבלה באופן שיבטיח פעילות בטוחה של כלל בעלי הרישיון,  עובדים בכל תחומי
 במרחקי ההפרדה, הבטיחות והביטחון הנדרשים על פי כל דין.

שלבי הקמה והפעלה שיאפשרו לשני בעלי רישיון להיתר, , בין תייחסי יהעקרונ המסמך .4
סדרי העבודה להגשת גדיר את ים בנפרד ובמועדים שונים. כמו כן להקים את מתקניה

 אחריות להכנתם.ו תחולתם, סדר עריכתם , לרבותשיידרשובניה היתרי ה

בגז  , שאינם נדרשים לטיפולשימושים יףהוסללא ניתן לשנות יעוד שטח תחנת הקבלה או  .ה
היתר בניה  , אשר תקבע כיטבעי מתגליות בים בשטח זה, אלא בתכנית מתאר ארצית

 יינתן רק לאחר פרסום הבקשה להשגות הציבור.ה חומכ
 

 בניהתחום מגבלות  4.7.7

יאסר כל שימוש או יעוד, קיימים או מתוכננים, המשמשים או מתוכננים  שטח זהבתחום  .א 
אוכלוסייה, לרבות מגורים, משרדים משרתי קהל, מוסדות  ה אינטנסיבית שללשהיי

 .כדומהוהבניה וציבור לפי הקבוע בחוק התכנון 

על אף האמור לעיל, רשאי מוסד התכנון לאשר בתחום זה יעוד או שימוש כאמור בסעיף  .ב
א', לאחר שהתייעץ עם המשרד להגנת הסביבה ושוכנע כי אין באישור שימושים אלו 

 , וכי אין סיכון בטיחותי באישורם כאמור.ערכתמהלסכל את הקמת 

 היתר בניה בתחום שטח זה יינתן רק לאחר התייעצות עם רשות הגז הטבעי. .ג

מיגון  לאחר הקמתה,קבעה רשות הגז הטבעי כי יש צורך בהתאמות למערכת הגז או  .ד
ד למבנה מבוקש, יבצע אותם בעל הרישיון, על חשבונו, בתוך פרק זמן שייקבע על ידי מוס

 התכנון אליו הוגשה הבקשה.
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 (א) לשהיית אדם מוגבלתחום  4.7.4
, למעט בשטחים המסומנים בתשריט לתחנת קבלה לא יותר כל שימושבשטח זה  .א 

 ולרצועת תשתיות, בהם יותרו השימושים המותרים ביעודים אלו.

, וכל שימוש זמני שימוש חקלאי על פי דיןבשטח זה עד להפעלת תחנת הקבלה יותר  .ב
ובלבד שאין בו בכדי למנוע את לצורך הקמת תשתית אחרת  אולצורך הקמת התחנה 

 .הקמת התחנה
 (ב) תחום מוגבל לשהיית אדם 4.7.1

שיאושר בהתאם לנוהל החירום  ,תיאסר שהות בני אדם בעת הבערת לפיד החירוםבשטח זה  
 .משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ובתאום עם רשות הגז הטבעי בטחוןמנהל  ע"י

  

 רצועת תשתיות  4.7
 שימושים  4.7.1

והמתקנים  ההולכה והחלוקה של הגז הטבעיהאספקה, ת ומערכל תת קרקעייםצינורות  .א 
 .המשרתים אותן

לרבות עירום , הטבעי ת הגזושימושים זמניים הנדרשים לצורכי הקמה ותפעול, של מערכ .ב
 אחסנה.מבנים לעפר, אתרי התארגנות, דרכי גישה ו

 .תומנהרת תשתי .ג
 הוראות  4.7.7

פעילות  תותרבשטחים המיועדים בתכנית לשימוש חקלאי, בתחום רצועת התשתיות  .א 
על אף  למעט נטיעת עצים., חקלאית שאינה מחוייבת בהיתר עפ"י חוק התכנון והבניה

 להיתר תותר נטיעת עצים.בקשה האמור, עד להגשת 

שלא  הטמנההעליון של הצנרת עומק  מחלקהעבור צינור במערכת ההולכה יישמר  .ב
מ'.  2 -לא יפחת מ זהאספקה, עומק במערכת הטבעי גז מ'. עבור צינור  5.2 -יפחת מ

 והכל בהתאם לצו הבטיחות הרלוונטי.

 בר.  551על  לא יעלהקו החוף לחץ הגז בצנרת מ .ג

זו,  תכניתב התשתיות רצועתלאישור תכנית מפורטת לקווי תשתית לא יהווה שינוי  .ד
תשתית אלא בהתייעצות קו אולם לא תופקד תכנית כאמור, לא יינתן היתר ולא יוקם 

 עם רשות הגז הטבעי ולאחר שניתנה לבעלי הרישיון הזדמנות להעיר את הערותיהם. 

 .נה אחד עם הוראות צו הבטיחותבשטח זה לא תותר כל פעולה שאינה עולה בק .ה
 

 רצועת תשתיות עם הנחיות מיוחדות 4.4

לצורך  תחנת גז מאושרת להתיר הרחבה שלה ניתן יהי (דור תחנת)הרחבת  221בתא שטח  
 שטחי ההרחבהסקר סיכונים ונספח סביבתי. על  לממצאי, כפוף קיום מטרות תכנית זו

 נגזרותיה./ג על 73לתחנת הגז יחולו הוראות תמ"א 
 

 

 קווי בניין 4.1

 
המשמש  מבנה חקלאי על פי כל דין שלבניה למעט בניה בתחום קווי הבניין תיאסר  .א

 מתקניםו קווי תשתיתהקמת  במישרין לגידול חקלאי, כגון רפת, לול, חממה או
שבילי אופניים ומסלולי הליכה וכן פעילות בניה נוספת באישור  ,נוספים, כגון ספסלים

בלבד שלא תסוכל ו רשות הגז הטבעי,רשות רישוי הגז הטבעי ולאחר התייעצות עם 
יתבצע למערכות הגז בניה  יהיתר והוצאש לאחרהאפשרות להצמדת תשתיות בעתיד. 

 הרישיון. יעם בעל תיאום גם
של מערכת  לצורכי הקמה ותפעולזמניים הנדרשים  יותרו שימושיםבתחום קווי הבניין  .ב

, והכל עפר, אתרי התארגנות, דרכי גישה ואחסנה להקמת, לרבות עירום הגז הטבעי
 מאושרת תכניתל בהתאםתתאפשר  קווי תשתיתהעברת  .9.1בכפוף לאמור בסעיף 

ובכפוף לעמידה בצו הבטיחות לגז הטבעי ולאחר התייעצות עם רשות הגז הטבעי. 
 לא תהווה שינוי לתכנית זו. כאמורתכנית 

 
 
 
 
 
 
 
 





                                                                                                                                                           
 ח /73 /תמ"א

 

     7.2.7114                                                  72מתוך  16עמוד 
 

 
 ובלבד: זו לתכנית 

ובכללן  ההולכה בתכנית זוהאספקה ו מערכת להקמת באפשרות עלפגו כדי םבה שאין .5
 .התקינה ןובפעולת תחנת הקבלה

 .לזמן מזמן שייקבעו כפי הרלבנטיים הבטיחות ובצווי בתקינה תעמוד .2
 ט."ומשהב הרישיון בעל ,רשות הגז הטבעיב נועץ התכנון מוסד

 
 

 תשתית לרצועותמתחם ימי  4.11
 שימושים  4.11.1

מתחת לפני  מתקנים נלוויםכן ו כה, צנרת אספקה וצנרות נלוות לנוזליםהול צנרת .א 
רכת האספקה וההולכה, לרבות אמצעי סימון מתחת המשרתים במישרין את מע המים,

 ומעל לפני המים.

 קווי תקשורת נלווים לצנרת האספקה וההולכה. .ב

בעת מים המהווים מוצר לוואי של הפקת הגז הטבעי, אשר מופרדים ממנו הזרמת  .ג
 .(מי מוצר)להלן:  הכשרתו

למערכת ההתפלה בשטח בתכנית יותרו, בנוסף, השימושים המותרים  -552בתא שטח  .ד
 ככל ותאושר.לתשתיות בים 

 הוראות  4.11.7

 5.2בעומק של  מ', יוטמן הצינור 91-באזור בו תוואי הצנרת עובר בעומק מים הנמוך מ .א 
 .וי תשתיתוואי הצנרת חוצה ק. הוראות סעיף זה לא יחולו במקום בו תומ'

בו תוואי הצנרת עובר בשטחים ביטחוניים או בשטחי נמל יוטמן הצינור בעומק באזור  .ב
ובהתאם לסקר רספ"ן ומערכת הביטחון, מ' או בעומק אחר באישור  7 –שלא יפחת מ 

 .סיכונים ככל שידרש

וף לח הכניסה ממערכי אחד בכל הראשונההימית  לצנרת בניהמתן היתר  לאחר .ג
 הניתן ככל בסמיכותיתוכננו  הבאיםבעלי הרישיון  עבור)צפוני/דרומי( , קווי הצנרת 

 ושמירה על ערכי טבע. בטיחות לשיקולי כפוףבאותו מכלול,  הקיימת לצנרת

לאורך תוואי הצנרת ובמרחק של מכמורתנים לא יורשו פעולות עגינה ודייג  -נתיבי שייט .ד
 .מ' מהצנרת הימית 111עד 

 .)ב( 4.6.2כאמור בסעיף  תשתית, קווי של הקמה .ה
55555555555555555555555555555 
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 מזעור השפעות בעת הקמת מערכת הגז והפעלתה, בהתייחס לנושאים הבאים: .א

אמצעים להפחתת פליטות מהקמת מערכת הגז  -ויעילות אנרגטית זיהום אויר .5
ניעת פליטות מהנשב, מהלפיד, וממתקנים ומפעולת מתקן הקבלה, ובכלל זה צמצום ומ

פליטות לא מוקדיות מהציוד ומהחיבורים  אחרים העובדים על שריפת דלק וצמצום
 .בין הצנרות

איסוף, טיפול וסילוק שפכים סניטריים משטחי המתקנים אמצעים ל -הזרמות לים .2
 הימיים וכן הזרמת מי מוצר ומי בדיקת לחץ לים.

מניעת זיהום הקרקע ומי התהום בזמן עבודות  -עילייםזיהום קרקע, מי תהום ומים  .7
סביבתי, טיפול בתשטיפים היוצאים ממתקן  -ההקמה, בהתבסס על סקר הידרולוגי

 הקבלה ומניעת דליפות מהצנרת.

אמצעים לגילוי ולהשתלטות על דליפות גז, למניעת שפך  -בטיחות וחומרים מסוכנים .4
 . ופיזור נוזלים ולמניעת שריפות והתפשטותן

ביצוע סקר תגובת אתר, חקירת שתית והצגת  -סיכונים גיאולוגיים וסייסמיים .1
גלישת מתקנים ולצנרת כתוצאה מהתנזלות והאמצעים הנדרשים למניעת נזקים ל

 ובפני גלי צונאמי. תכנון המתקנים הימיים לעמידות בעומסים הסיסמייםקרקע, 

 .ם מורשיםלאתרי אחסון פסולת ופינויהאמצעים והנחיות ל -פסולת .9

ממתקני הקבלה ועבודות ותאורה אמצעים להפחתת השפעות רעש  -ותאורה רעש .3
ש על הנחת הצנרת בים, הכל בהתבסס על נספח גבד -לנושא הרעשהקמת מערכת הגז, 

צמצום השפעות תאורה ואמצעים אקוסטי שיאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. 
 .לצמצום פגיעה בעופות

צמצום הפגיעה הנופית בשלב הקמת י שיקום נופי להכנת מסמכ -ערכי טבע ונוף .8
; שיקום בתי גידול באתר העבודהוסקר צומח ייחודי עריכת המתקנים והנחת הצנרת; 

; שילוב סקר בתי גידול בקרקעית היםצמצום פגיעה בסביבה הימית בהתבסס על 
 ; שיקום נופי.קנים בסביבתם על בסיס מסמך נופיהמת

ית הניהול הסביבתי, ובכלל זה קביעת פרמטרים לניטור אחר יישום תכנ ובקרה מעקב .ב
 והגדרת דרישות הדיווח.

 .עמידה בסף רעשי זרימה .ג

 
 

 תיאום תשתיות  9.2

 
 התייעצות תכלולהבקשה להיתר הבניה  -תשתיות קווי  בחצייתאו העובר לאורך קטע  .א

 בעל התשתית. עם 

 תשתית התחבורה ביצוע ככל הניתןמנע ילא  -תשתיות תחבורה קו הגז בתחום מעבר .ב
 .הסופית הבמתכונת

ערך י ,185המשיק לדרך הטבעי  הגזמערכת לעת הגשת בקשה להיתר לקטע תוואי  .ג
 .185/444המחלף במפגש הדרכים  וביצוע תכנוןלתיאום מלא עם הגוף המוסמך 

בתיאום עם ו ידי רשות הגז הטבעי-קו הגז יונח עם המיגונים המתאימים שיאושרו על .ד
ובעומסי  ובמסילות , כך שיעמוד בעומסי התנועה הצפויים בכבישיםוןבעל הרישי

 סוללות עתידיות.  

 הגנהלעניין  יערך תיאום עם בעל התשתית -או בחציית קווי מים קטע העובר לאורך  .ה
 צנרת קיימת.עירום עפר מעל קתודית ולעניין 

קמת במקום בו תהיה פגיעה בפעילות מערכת אספקת מים שהוקמה כדין, עקב ה .ו
מים אספקת המערכת השבת  -  תנאי להפעלת מערכת הגז הטבעי מערכת הגז הטבעי, 

 .לפעילות

עם  יתואמו ,עובר לאורך ובחציית קווי חשמללקטע הבניה תכנית העבודה והיתר ה .ז
מים יבאשר להשפעה ההדדית בין קווי החשמל הקי, חשמלחיוני לספק שירות 

 .הגז הטבעי מערכתוהמתוכננים ובין 

 בעלי על "וק  161-ו ו"ק 400 שלבמתח  חשמל לקווי קבילהמ תשתיות רצועת ואיבתו .ח
 הטבעי הגז רשות מולגז טבעי -חשמל קווי מקבילות בדיקות ביצוע לוודא הרישיונות
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 לתקני בהתאם בקרה ולבצעלממצאים  בהתאם המערכת מיגון לוודא ובאחריותם
 .הפרויקט חיי כל ולאורך והתחזוקה התפעול ההקמה לעת ,הרלוונטיים הבטיחות

 

 שילוט 9.8
הוראות השילוט לאורך מערכות הגז היבשתיות ייקבעו ע"י רשות רישוי הגז הטבעי בהתאם  

 לתנאי השטח ולכללים הבאים:

יוצבו שלטים במרחק ראייה בין שלט אחד למשנהו. בכל מקרה המרחק בין שני  .5
 מ'. 111שלטים סמוכים לא יעלה על 

 ישים ומסילות ברזל, יוצב שילוט בולט משני צידי החצייה.בחציית נחלים, כב .2

 השילוט יהיה ברור, קריא ועמיד בתנאי מזג אוויר ויכלול את הפרטים הבאים: .7

 .החפירה אסורה" -"צנרת תת קרקעית .4

 פרטי בעל/י הרישיון ו/או הנציג מטעמם. .1

 מספר טלפון לבירורים ודיווחים. .9

 שילוט, גם פרטי התחנה.בשער תחנת גז או תחנת קבלה יתווספו ל .3

והנחיות  בינלאומיות למניעת התנגשות בים לדרישות בתקנותבהתאם  -שילוט ימי .8
 .רספ"ן

 

 צמצום שטחים המסומנים בתכנית 9.6
ת המועצה רשאי, של תכנית זובקטע  הגז הטבעי מערכתהקמת כלל מרכיבי  לאחר .א 

 שטחים לצמצם ,לאחר קבלת אישור רשות הגז הטבעי ,בהחלטה מנומקת ,הארצית
 המסומנים בתשריט. 

יאושר ע"י המשרד להגנת ו יתבסס גם על ממצאי סקר סיכוניםבניה מגבלות אזור צמצום  .ב
 .הסביבה

, בניהבמסגרת תוכנית או היתר  מוסד תכנון רשאי לצמצם קווי בניין ברצועות תשתיות .ג
בצמצום רשות הגז הטבעי  ושוכנע כי אין שאינם למערכת הגז, לאחר שהתייעץ עם 

 כאמור כדי לסכל את הקמת מערכת הגז ואין סיכון בטיחותי.

 זו.  לא יחשב הדבר לשינוי לתכניתכאמור, אישר מוסד תכנון צמצום  .ד

נקבע צמצום כאמור יקבע בעל הרישיון בהתאם לצו הבטיחות ובאישור רשות הגז הטבעי,  .ה
 באותו קטע. הגזפיהם תוקם מערכת -את המאפיינים ההנדסיים על

תשריט מתוקן  תכנית.ע צמצום כאמור, תפורסם על כך הודעה בדרך בה מתפרסמת נקב .ו
 יישלח למוסדות התכנון הנוגעים לעניין.

 

 גמישות 9.17

בגבולות קווי הבניין ובתחום מרחב נטול מקורות הצתה רשאית להתיר  רישוירשות  .א 
סי, ובלבד מתקן הנדתשתיות או במיקום  רצועת, סטייה מגבול הקבועים בתכנית זו

שקווי הבניין ותחום הסקירה הותאמו בהתאם לנדרש בתכנית זו והכל בכפוף לאישור 
 .רשות הגז הטבעי

רשות רישוי רשאית, על פי בקשת מגיש הבקשה להיתר להתיר סטייה במיקום מרחב  .ב
נטול מקורות הצתה, בגבולות קווי הבניין, כפוף לעדכון סקר הסיכונים ולאישור 

 רשות הגז הטבעי.מערכת הביטחון ו

רשות רישוי רשאית להתיר, בכל מקום בו יימצא קידוח מים פעיל בתחום הבקשה  .ג
 להיתר, הסטה של רצועת התשתיות וקווי הבניין עד לגבול התכנית.

, כמשמעותם בחוק התכנון לא תאושר סטייה כאמור, אלא בהסכמת בעלי המקרקעין .ד
 תחום/או ו הבניין קווי/או ו אספקהה/ ההולכה מערכתוהבניה,  אליהם מיועדת לעבור 

 .הסקירה
 להלן. 9.55בשטחים בטחוניים לא תאושר הסטייה אלא בכפוף להוראות סעיף  .ה

אלא לאחר  המרחק בין קו הגז לקו החשמל, אשר מקטינה את סטייה לא תאושר  .ו
לעניין מרחקי הבטיחות הנדרשים בין קו החשמל לקו  ספק חיוני לחשמל היוועצות עם

 .הטבעי גזהרשות ור ואישהגז 
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היה מקטע לגביו מבוקשת סטייה כאמור, מצוי בתחום גנים לאומיים ושמורות טבע,  .ז 
רשות הטבע והגנים לא תינתן סטייה כאמור בס"ק )א( לעיל, אלא לאחר קבלת אישור 

 לבקשה. הלאומיים
לא תאושר סטייה כאמור, אלא לאחר שרשות רישוי גז טבעי פרסמה הודעה על כך  .ח

לחוק וניתנה למי שעשוי להיפגע מכך הזדמנות להשמיע את  546הקבועה בסעיף בדרך 
 טענותיו.

בה מתפרסמת תכנית. תשריט  בדרך אושרה סטייה כאמור, תפורסם על כך הודעה .ט
ולרשות רישוי גז לרשות הגז הטבעי  ,מתוקן יישלח למוסדות התכנון הנוגעים לעניין

 טבעי.
 זו, יחולו רק על השטח המסומן בתשריט אושרה סטייה כאמור, הוראות תכנית .י

 התכנית.המערכת בקטע זה של זאת בתנאי שהושלמו כל מרכיבי , המתוקן

 מתקן הנדסי מעבר לאמור לעילו תשתיותסטייה במיקום רצועת הניתן בתכנית להתיר  .יא
, מ' לכל צד ובלבד שהתכנית כאמור תקבל את אישורה של המועצה הארצית 211-עד לו

 .תהווה שינוי לתכניתסטייה זו לא 

ביחס לסטייה לשטח הגובל במחוז צפון ובמרחב התכנון 'יזרעאלים' תינתן לוועדות 
תכנון אלה הזדמנות להשמיע את עמדתם בטרם קבלת החלטה על הפקדת תכנית 

 כאמור.

ועדה המחוזית, ניתן להסיט קטע מהתוואי ותשתית בסמכות ה לקוויבתכנית מפורטת  .יב
 תשתית ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים: לקווית להצמידו המסומן בתכנית על מנ

שימושי הקרקע  ,בתאום עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ,הוסדרו .5
 קווי בניין ותחום סקירה.לרבות  ,בקטע זה רצועת התשתיתהנדרשים ל

אותו מבקשים  או האספקה מערכת ההולכהטרם הוגשה בקשה להיתר למקטע  .2
 נה לכך הסכמת מגיש ההיתר.להסיט, או שנית

ניתנה לבעל הרישיון לאותו קטע הזדמנות להשמיע את עמדתו לפני קבלת ההחלטה  .7
על הפקדת תכנית. השמיע בעל הרישיון התנגדות להסטת התוואי, נתקבל אישור 

 הוולנת"ע להסטת התוואי כאמור.

לרצועות ניתן לייעד בתכנית "מתחם ימי לתחנות קבלה" בשטח המיועד ל"מתחם ימי  .יג
תשתיות" מערבית ל"מתחם ימי לתחנות קבלה" בתכנית זו. תכנית כאמור לא תהווה 

עם הגורם משרד בל אישור המועצה הארצית ובתיאום שינוי לתכנית זו, ובלבד שהתק
 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

תכנית מפורטת לתשתיות בים, לרבות למתקנים לחקלאות ימית )כלובי דגים(, לא  .יד
וה שינוי לתכנית זו, ובלבד שהתקבל אישור המועצה הארצית ובתיאום עם רשות תהו

 הגז הטבעי.

 

 טחוןיותאום עם מערכת הב שטחים בטחוניים 9.11
ומגבלות לחוק  516מתקן בטחוני, כהגדרתו בסעיף  -בסעיף זה "שטח בטחוני"  .א 

ההגנה )שעת  וכן שטח סגור כהגדרתו בתקנותלחוק  591הנובעות ממנו כאמור בסעיף 
 .לעת , כפי שיהיו מעת5641חרום(, 

בשטחים הביטחוניים יותרו כל שימוש או פעולה מטעם ולצורכי מערכת הבטחון או  .ב
  .שלוחותיה ופעילות בטחונית אף באישורה, וזאת בלא היתר או אישור לפי תכנית זו

זו, אלא  לא יינתן היתר ולא תבוצע עבודה או שימוש על פי תכניתבשטחים בטחוניים  .ג
עדה המחוזית הנוגעת בדבר ובכפוף לתנאים ובאישור בכתב של נציג שר הביטחון בו

 ולמגבלות שנקבעו על ידו.

עדה המחוזית ליתן אישור כאמור, ניתן יהיה למגיש הבקשה וסרב נציג שר הביטחון בו .ד
לערור על סירוב זה בפני וועדת הערר למתקנים ביטחוניים וזו תהיה מוסמכת ליתן 

 ור כאמור במקום נציג שר הביטחון.איש

לא הודיע שר הביטחון על עמדתו או החלטתו, כאמור לעיל בסעיף קטן ב. לפי העניין,  .ה
יום מהמועד בו נמסרו לעיונו התכניות או הבקשות להיתר, יראו זאת כהעדר  91בתוך 

 התנגדות מטעמו ורשות הרישוי תהיה מוסמכת להחליט על מתן ההיתר המבוקש.

 הפעלת המערכת תעשה בתאום עם מערכת הבטחון.תכנית  .ו
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