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חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )תיקון מס' 16(, 
התשע"ח-2017*

בחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-11989)להלן-החוקהעיקרי(,1פתיקוןסעיף14
בסעיף14-

אחריההגדרה"גז"יבוא: )1(

""הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-
;";21961

במקוםההגדרה"המנהל"יבוא: )2(

""המנהל"-מנהלמינהלהדלקבמשרדהאנרגיה;"פ

תיקוןסעיפים
17בו־17ג

בסעיפים17ב)א(ו־17גלחוקהעיקרי,במקום"שרהתשתיותהלאומיות"יבוא"השר"פ2פ

17דלחוקהעיקרי,במקוםהסיפההחלבמילים"לרבותתנאי"יבוא"לרבות3פתיקוןסעיף17ד בסעיף
תנאיםאלה:

תנאישלדרישתתשלוםבשלהחלפתספקגז; )1(

תנאישלהתקשרותלתקופהכלשהי; )2(

תנאיםנוספיםשקבעהשרפ" )3(

בסעיף17ד1לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף17ד1

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,במקום"המחירלכלכמותהצריכה"יבוא"המחירלכלכמות )ב(
צריכה"ואחרי"משוקלללמ"קגז"יבוא"וכןהמחירלכלכמותהגזשצרכןהגז

נדרשלשלם,וכמותהצריכההכוללתשלו";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ה'באיירהתשע"ז)1במאי2017("יבוא"ז'בתמוזהתשע"ז )2(
)1ביולי2017("פ

סעיף17הלחוקהעיקרי-בטלפ5פביטולסעיף17ה

הוספתסעיפים
17טעד17יא

אחריסעיף17חלחוקהעיקרייבוא:6פ

השררשאילהסמיךמפקחים,מביןעובדימשרדו,שיהיו17טפ"הסמכתמפקחים )א(
נתונותלהםהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוח

עלביצועההוראותלפיפרקזה,כולןאוחלקןפ

למפקחכאמורבסעיףקטן)א(יוסמךמישמתקיימיםבו )ב(
כלאלה:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיההואאינוראוי,לדעתהשר,לשמשכמפקח

ולאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיפרקזה,כפישהורההשר;

התקבלבכנסתביוםי'בחשווןהתשע"ח)30באוקטובר2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1067,מיוםי"בבתמוזהתשע"ו)18ביולי2016(,עמ'1260פ

ס"חהתשמ"ט,עמ'28;התשע"ז,עמ'71פ 1

ס"חהתשכ"א,עמ'192פ 2
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כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )3(
השרפ

ביטול ועל זה סעיף לפי מפקח הסמכת על הודעה )ג(
הסמכהתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהבאופן

שיאפשרלעקובאחרשינוייםבהסמכותפ

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיפרקזה,רשאימפקח-17יפסמכויותמפקח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאתביצועההוראות
לפיפרקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוק

המחשבים,התשנ"ה-31995פ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,17יאפזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודתמפקחהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהפ"

החלפתסעיף18א
והוספתסעיפים

18א1עד18א3

במקוםסעיף18אלחוקהעיקרייבוא:7פ

הפרספקגזהוראהמההוראותלפיפרקזה,כמפורט18אפ"עיצומיםכספיים )א(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

התקשרעםצרכןגזביתיאוהציעלוהטבות, )1(
בניגודלהוראותסעיף17א)א(;

סירבסירובבלתיסבירלתתלצרכןגזביתישירות )2(
הספקתגז,בניגודלהוראותלפיסעיף17ב)א(;

לפי המנויים תנאים גז להספקת בחוזה קבע )3(
פסקאות)1(עד)3(שלסעיף17ד,בניגודלהוראותלפי

אותוסעיף;

לאכללבחשבוןהגזפרטים,בניגודלהוראותלפי )4(
סעיף17ד1)א(פ

לאמסרספקגזמסמךלפידרישהשלמפקח,בניגוד )ב(
להוראותסעיף17י)2(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםשל10,000שקליםחדשיםפ

מישהפרהוראהמההוראותלפיסעיף19,המפורטת )ג(
בטורא'בתוספתהחמישית,רשאיהמנהללהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקובבטורב'לצדהפ

ו–)2(יוטלבשלכל )א()1( עיצוםכספילפיסעיףקטן )ד(
הפרהשביצעספקגזכלפיכלצרכןגזכאמורבאותוסעיף

קטןפ

כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )3(
השרפ

ביטול ועל זה סעיף לפי מפקח הסמכת על הודעה )ג(
הסמכהתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיהבאופן

שיאפשרלעקובאחרשינוייםבהסמכותפ

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיפרקזה,רשאימפקח-17יפסמכויותמפקח

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאו )2(
מסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאתביצועההוראות
לפיפרקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוק

המחשבים,התשנ"ה-31995פ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,17יאפזיהוימפקח
אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודתמפקחהחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהפ"

החלפתסעיף18אבמקוםסעיף18אלחוקהעיקרייבוא:7פ
והוספתסעיפים

18א1עד18א3 הפרספקגזהוראהמההוראותלפיפרקזה,כמפורט18אפ"עיצומיםכספיים )א(
להלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרק

זה,בסכוםשל25,000שקליםחדשים:

התקשרעםצרכןגזביתיאוהציעלוהטבות, )1(
בניגודלהוראותסעיף17א)א(;

סירבסירובבלתיסבירלתתלצרכןגזביתישירות )2(
הספקתגז,בניגודלהוראותלפיסעיף17ב)א(;

לפי המנויים תנאים גז להספקת בחוזה קבע )3(
פסקאות)1(עד)3(שלסעיף17ד,בניגודלהוראותלפי

אותוסעיף;

לאכללבחשבוןהגזפרטים,בניגודלהוראותלפי )4(
סעיף17ד1)א(פ

לאמסרספקגזמסמךלפידרישהשלמפקח,בניגוד )ב(
להוראותסעיף17י)2(,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספי

לפיהוראותפרקזה,בסכוםשל10,000שקליםחדשיםפ

מישהפרהוראהמההוראותלפיסעיף19,המפורטת )ג(
בטורא'בתוספתהחמישית,רשאיהמנהללהטילעליועיצום

כספילפיהוראותפרקזה,בסכוםהנקובבטורב'לצדהפ



ו–)2(יוטלבשלכל )א()1( עיצוםכספילפיסעיףקטן )ד(
הפרהשביצעספקגזכלפיכלצרכןגזכאמורבאותוסעיף

קטןפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 3
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הודעהעלכוונת
חיוב

הוראה18א1פ הפר אדם כי להניח סביר יסוד למנהל היה )א(
מההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף18א)בפרקזה-המפר(,
סעיף,ימסור ובכוונתולהטילעליועיצוםכספילפיאותו
למפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצוםכספי)בפרקזה

-הודעהעלכוונתחיוב(פ

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,את )ב(
אלה:

המעשהאוהמחדל)בפרקזה-המעשה(,המהווה )1(
אתההפרה;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

לענייןמפרשהואיחיד-אתהכוונהלפרסםאת )3(
שמולשםאזהרתהציבור,אםישכזו;

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהל )4(
לפיהוראותסעיף18א2;

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשל )5(
הפרהנמשכתאוהפרהחוזרתלפיהוראותסעיף18ב,
לעניין נמשכת כהפרה הפרה יראו שממנו והמועד

הסעיףהאמורפ

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף18א2פזכותטיעון
18א1רשאילטעוןאתטענותיו,לפניהמנהל,בכתבאובעלפה
לפיהחלטתהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצוםכספי
ולענייןסכומו,ואםהמפריחיד-גםלענייןפרסוםשמולפי
סעיף18ט)ג(,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאי
המנהללהאריךאתהתקופההאמורהבתקופהנוספתשלא

תעלהעל45ימיםפ

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפי18א3פ )א(
סעיף18א2,אםלהטילעלהמפרעיצוםכספי,ורשאיהוא

להפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף18ב1פ

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה, )1(
בכתב,לשלםאתהעיצוםהכספי)בפרקזה-דרישת
העיצום סכום את השאר, בין יציין, שבה תשלום(,

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלו )2(
הודעהעלכך,בכתבפ

בדרישתהתשלוםאובהודעה,לפיסעיףקטן)ב(,יפרט )ג(
המנהלאתנימוקיהחלטתופ

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף18א2,בתוך )ד(
התקופההאמורהבאותוסעיף,יראואתההודעהעלכוונת
חיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרהלמפר

במועדהאמורפ"
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בסעיף18בלחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף18ב

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הפרהנמשכתוהפרהחוזרת"; )1(

האמורבויסומן")ב("ובסופויבוא"אושבשלההורשע"; )2(

לפניסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

הפרההחלק ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותה בהפרהנמשכת ")א(
החמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרה;לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרת
הוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף18א,לאחרשהמנהלהודיעלמפר

עלהפרתאותההוראהפ"

הוספתסעיפים
18ב1ו־18ב2

אחריסעיף18בלחוקהעיקרייבוא:9פ

"הפחתתהעיצום
הכספי

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהקבוע18ב1פ
בסעיף18אאומהסכומיםהקבועיםבתוספתהחמישית,אלא
במקרים,בנסיבותובהתאםלשיקוליםהמפורטיםבתוספת

השישיתובשיעוריםהקבועיםבהפ

שינויהתוספת
החמישית

והתוספתהשישית

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלהשל18ב2פ
הכנסת,רשאי-

לשנותאתהתוספתהחמישית,ובלבדשסכוםהעיצום )1(
הכספישיקבעבשלהפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזה,

לאיעלהעל100,000שקליםחדשים;

לשנותאתהתוספתהשישיתפ" )2(

החלפתסעיפים
18געד18ה

במקוםסעיפים18געד18הלחוקהעיקרייבוא:10פ

"המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת18גפ
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף18א3פ

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער18דפערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

)א(,כדילעכבאת איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתת
ממנו חלק כל או ששולם הסכום יוחזר הכספי, העיצום
שהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מיוםתשלומועד

יוםהחזרתופ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת18הפ )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המנהלכאמורבסעיף18א3)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף18דועוכב

תיקוןסעיף18בבסעיף18בלחוקהעיקרי-8פ

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הפרהנמשכתוהפרהחוזרת"; )1(

האמורבויסומן")ב("ובסופויבוא"אושבשלההורשע"; )2(

לפניסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

ייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרההחלק בהפרהנמשכת ")א(
החמישיםשלולכליוםשבונמשכתההפרה;לענייןזה,"הפרהנמשכת"-הפרת
הוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמורבסעיף18א,לאחרשהמנהלהודיעלמפר

עלהפרתאותההוראהפ"

הוספתסעיפיםאחריסעיף18בלחוקהעיקרייבוא:9פ
18ב1ו־18ב2

"הפחתתהעיצום
הכספי

המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהקבוע18ב1פ
בסעיף18אאומהסכומיםהקבועיםבתוספתהחמישית,אלא
במקרים,בנסיבותובהתאםלשיקוליםהמפורטיםבתוספת

השישיתובשיעוריםהקבועיםבהפ

שינויהתוספת
החמישית

והתוספתהשישית

השר,בהסכמתשרהמשפטיםובאישורועדתהכלכלהשל18ב2פ
הכנסת,רשאי-

לשנותאתהתוספתהחמישית,ובלבדשסכוםהעיצום )1(
הכספישיקבעבשלהפרהשלהוראהמההוראותלפיחוקזה,

לאיעלהעל100,000שקליםחדשים;

לשנותאתהתוספתהשישיתפ" )2(

החלפתסעיפיםבמקוםסעיפים18געד18הלחוקהעיקרייבוא:10פ
18געד18ה

"המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירת18גפ
דרישתהתשלוםכאמורבסעיף18א3פ

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערער18דפערעור )א(
השלום; משפט בית נשיא יושב שבו השלום משפט לבית
ערעורכאמוריוגשבתוך45ימיםמיוםשנמסרהלמפרהודעה

עלההחלטהפ

)א(,כדילעכבאת איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן )ב(
תשלוםהעיצוםהכספי,אלאאםכןהסכיםלכךהמנהלאו

שביתהמשפטהורהעלכךפ

סעיף לפי שהוגש ערעור לקבל המשפט בית החליט )ג(
קטן)א(לאחרששולםהעיצוםהכספילפיהוראותפרקזה,
והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועלהפחתת
ממנו חלק כל או ששולם הסכום יוחזר הכספי, העיצום
שהופחת,בתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מיוםתשלומועד

יוםהחזרתופ

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירת18הפ )א(
לפני טענותיו את טען שלא מפר ולגבי התשלום, דרישת
המנהלכאמורבסעיף18א3)ד(-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף18דועוכב
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תשלומושלהעיצוםהכספיבידיהמנהלאוביתהמשפט-יהיה
העיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטהבערעורפ

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבסעיף18אובתוספת )ב(
החמישיתיתעדכנוב־1בינוארבכלשנה)בסעיףקטןזה-יום
העדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון
לעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;
10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום הסכוםהאמוריעוגל
שקליםחדשים;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהפ

המנהליפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרד )ג(
האנרגיההודעהעלסכומיהעיצוםהכספיהמעודכניםלפי

סעיףקטן)ב(פ"

בסעיף18זלחוקהעיקרי,במקום"תחולפקודתהמסים)גביה("יבוא"יחולחוקהמרכז11פתיקוןסעיף18ז
לגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-41995"פ

הוספתסעיפים
18חעד18י

אחריסעיף18זלחוקהעיקרייבוא:12פ

"עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותלפי18חפ
חוקזהושלהוראהמההוראותלפיחוקאחר,לאיוטליותר

מעיצוםכספיאחדפ

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתר18טפפרסום )א(
שלהלן,בדרך הפרטים האנרגיהאת משרד האינטרנטשל
שתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

הכספי העיצום הוטל שבשלה ההפרה מהות )2(
ונסיבותההפרה;

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהן )4(
הופחתסכוםהעיצוםושיעוריההפחתה;

פרטיםעלהמפר,הנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידפ )6(

הוגשערעורלפיסעיף18ד,יפרסםהמנהלבפרסוםלפי )ב(
סעיףקטן)א(גםאתדברהגשתהערעורואתתוצאותיופ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהללפרסם )ג(
אתשמושלמפרשהואיחיד,אםסברשהדברנחוץלשם

אזהרתהציבורפ

פרטים המנהל יפרסם לא זה, בסעיף האמור אף על )ד(
שהםבגדרמידעשרשותציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף
9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-51998,וכןרשאיהואשלא
לפרסםפרטיםלפיסעיףזה,שהםבגדרמידעשרשותציבורית

אינהחייבתלמסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורפ

ס"חהתשנ"ה,עמ'170פ 4

ס"חהתשנ"ח,עמ'226פ 5
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פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגיד )ה(
יהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעל
יחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישםהמנהל
ככל למנוע, כדי ומתקדמים נאותים טכנולוגיים אמצעים

האפשר,אתהעיוןבפרטיםשפורסמובתוםתקופתהפרסוםפ

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהפ

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו18יפ )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפרקזה,
המנויותבסעיף18א)א(אובתוספתהחמישית,המהווהעבירהפ

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתפ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-
יוחזרלוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלוםהסכום,עדיוםהחזרתופ"

בסעיף19)א(לחוקהעיקרי,במקום"שרהתשתיותהלאומיות"יבוא"השר"פ13פתיקוןסעיף19

הוספתתוספת
חמישיתותוספת

שישית

אחריהתוספתהרביעיתלחוקהעיקרייבוא:14פ

"תוספת חמישית

)סעיף18א(

בתוספתזו-

"ספקגזקטן"ו"ביתזיקוק"-כהגדרתםבתקנותמכירתגז;

"תקנותמכירתגז"-תקנותהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה()מכירתגזעלידי
בתיזיקוקוספקיגז(,התש"ע-62009;

"תקנותמסירתמידע"-תקנותהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה()מסירתמידע
בנוגעלהספקתגז(,התשע"ה-72015פ

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

כתובות הגז בחשבון מסר שלא גז ספק )1(
לאתרהאינטרנט, זיהוי קוד או גז צרכני

בניגודלתקנה2לתקנותמסירתמידע;

1,000שקליםחדשיםבשלהפרהכלפי
שקלים מ–150,000 יותר ולא צרכן כל

חדשים;

בנוגע דוח למנהל העביר שלא גז ספק )2(
למחירישירותיהספקתגזאושלאפרסם
האמור, הדוח את שלו האינטרנט באתר

בניגודלתקנה3לתקנותמסירתמידע;

שקלים 33,500 - קטן גז לספק )א(
חדשים;

שקלים 67,000 - אחר גז לספק )ב(
חדשים;

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגיד )ה(
יהיהלתקופהשלארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעל
יחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמוריישםהמנהל
ככל למנוע, כדי ומתקדמים נאותים טכנולוגיים אמצעים

האפשר,אתהעיוןבפרטיםשפורסמובתוםתקופתהפרסוםפ

הפרטים לפרסום נוספות דרכים לקבוע רשאי השר )ו(
האמוריםבסעיףזהפ

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספילפיפרקזהלאיגרעמאחריותו18יפ )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיפרקזה,
המנויותבסעיף18א)א(אובתוספתהחמישית,המהווהעבירהפ

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובבשלהפרה )ב(
המהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתב
אישוםבשלאותההפרה,אלאאםכןהתגלועובדותחדשות,

המצדיקותזאתפ

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירה )ג(
)א(,לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפי כאמורבסעיףקטן
פרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבאישוםבנסיבות
האמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-
יוחזרלוהסכוםששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיום

תשלוםהסכום,עדיוםהחזרתופ"

תיקוןסעיף19בסעיף19)א(לחוקהעיקרי,במקום"שרהתשתיותהלאומיות"יבוא"השר"פ13פ

הוספתתוספתאחריהתוספתהרביעיתלחוקהעיקרייבוא:14פ
חמישיתותוספת

שישית "תוספת חמישית

)סעיף18א(

בתוספתזו-

"ספקגזקטן"ו"ביתזיקוק"-כהגדרתםבתקנותמכירתגז;

"תקנותמכירתגז"-תקנותהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה()מכירתגזעלידי
בתיזיקוקוספקיגז(,התש"ע-62009;

"תקנותמסירתמידע"-תקנותהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה()מסירתמידע
בנוגעלהספקתגז(,התשע"ה-72015פ

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

כתובות הגז בחשבון מסר שלא גז ספק )1(
האינטרנט, לאתר זיהוי קוד או גז צרכני

בניגודלתקנה2לתקנותמסירתמידע

1,000שקליםחדשיםבשלהפרהכלפי
שקלים מ–150,000 יותר ולא צרכן כל

חדשים

בנוגע דוח למנהל העביר שלא גז ספק )2(
למחירישירותיהספקתגזאושלאפרסם
האמור, הדוח את שלו האינטרנט באתר

בניגודלתקנה3לתקנותמסירתמידע

שקלים 33,500 - קטן גז לספק )א(
חדשים

שקלים 67,000 - אחר גז לספק )ב(
חדשים

ק"תהתש"ע,עמ'386פ 6

ק"תהתשע"ה,עמ'842פ 7
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

ואםבדוחחסרמידעאושחלקמהמידע
מהסכומים היחסי החלק - שגוי
או החסר המידע בשיעור האמורים

השגוי,לפיהעניין

ביתזיקוקשלאהודיעמהיתחזיתכושר )3(
ועל ממנה סטייה על שלו, ההספקה
משכה,בניגודלתקנה3לתקנותמכירתגז

5,000שקליםחדשים

ביתזיקוקשסיפקגזלספקגזבכמותשונה )4(
מזושהיהעליולספק,בניגודלתקנות6עד

8לתקנותמכירתגז

67,000שקליםחדשים

על העולה בכמות גז שסיפק גז ספק )5(
הכמותהכוללתהמותרת,בניגודלתקנה

9)א(לתקנותמכירתגז

30,000שקליםחדשים

ביתזיקוקשלאהגישלמנהלדוח,בניגוד )6(
לתקנה11)א(לתקנותמכירתגז

15,000שקליםחדשים

בניגוד דוח, למנהל הגיש שלא גז ספק )7(
לתקנה11)ב(לתקנותמכירתגז

2,000שקליםחדשים;ואםבדוחחסר
מידעאושחלקמהמידעשגוי-החלק
היחסימהסכוםהאמורבשיעורהמידע

החסראוהשגוי,לפיהעניין

תוספת שישית
)סעיף18ב1(

בתוספתזו-1פהגדרות

"אישור"-כלאחדמאלה:

חשבון רואה במינוי דין, לפי חייב, המפר אם )1(
שמונה המבקר חשבון רואה שנתן אישור - מבקר

כאמור,המבקראתהדוחותהכספייםהשנתיים;

אישורשנתןרואהחשבוןאואישורשנתןיועץ )2(
מסמייצגכינתוןפלוניתואםלאמורבמסמךשהוגש

במסגרתפעולתהייצוגשליועץהמס;

"יועץמסמייצג"-כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייצוגעל
ידייועצימס,התשס"ה-82005;

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסקכהגדרתובחוק
מסערךמוסף,התשל"ו-91975;

"רואהחשבוןמבקר"-כהגדרתובחוקהחברות,התשנ"ט-
101999פ

הפחתתסכומי
העיצוםהכספי

הכספי,2פ העיצום סכום את למפר להפחית רשאי המנהל
בשיעוריםשלהלן,אםהתקיימהאחתאויותרמנסיבותאלה:

ס"חהתשס"ה,עמ'114פ 8

ס"חהתשל"ו,עמ'52פ 9

ס"חהתשנ"ט,עמ'189פ 10
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אולפיו פרקד' כלהוראהמהוראות לאהפר המפר )1(
בארבעהשניםשקדמולהפרה-30%;לאהפראתאותה

הוראהבשנתייםשקדמולהפרה-20%;

המפרהפסיקאתההפרהמיוזמתוודיווחעליהלמנהל )2(
;30%-

המפרנקטפעולותלמניעתהישנותההפרהולהקטנת )3(
הנזק,להנחתדעתושלהמנהל-40%פ

הפחתהבשל
נסיבותאישיות

ראההמנהל,לגבימפרשהואיחיד,שההפרהנגרמהבשל3פ
נסיבותאישיותהמצדיקותהפחתהשלהעיצוםהכספיאו
שהתקיימונסיבותאישיותקשותהמצדיקותשלאלמצותאת
הדיןעםהמפר,רשאיהואלהפחיתלמפראתסכוםהעיצום

הכספיבשיעורשל20%פ

הפחתהבשל
כמהנסיבות

התקיימולגבימפרכמהנסיבותכאמורבסעיפים2ו־3,רשאי4פ
המנהללהפחיתלמפרמסכוםהעיצוםהכספיאתהשיעורים
המנוייםלצדאותןנסיבותבמצטבר,ובלבדששיעורההפחתה
לאיעלהעל80%מסכוםהעיצוםהכספיהקבועבשלאותה
הפרהאםהיתהזוהפרהראשונה,ועל70%ממנו,אםהיתה

זוהפרהשאינההפרהראשונהפ

הפחתהבשל
התחשבותבמחזור

עסקאות

55%פ על עולה הכספי העיצום שסכום המנהל מצא )א(
ממחזורהעסקאותשלהמפר,רשאיהואלהפחיתאתהסכום

ל־5%ממחזורהעסקאותשלופ

סעיףקטן)א(יחולביןאםהופחתסכוםהעיצוםהכספי )ב(
לפיסעיפים2ו־3וביןאםלאופ

לפי הכספי העיצום סכום של הפחתה המבקש מפר )ג(
סעיףזה,יגישלמנהלאישור,לענייןגובהמחזורהעסקאות

שלו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעהעלכוונתחיובפ"

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזהמספקגז
באמצעותמערכת
גזמרכזית(-מס'3

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-15פ
-111991

בסעיף3א- )1(

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"בהפרהנמשכת"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיפים18בעד18ז"יבוא"סעיפים18א1עד18י"; )ב(

אחריסעיף3איבוא: )2(

שרהאנרגיהרשאילהסמיךמפקחים,מביןעובדי3בפ"הסמכתמפקחים )א(
משרדו,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,כולן
אוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,

כולןאוחלקןפ

מי יוסמך )א( קטן בסעיף כאמור למפקח )ב(
שמתקיימיםבוכלאלה:

אולפיו ד' פרק לאהפרכלהוראהמהוראות המפר )1(
בארבעהשניםשקדמולהפרה-30%;לאהפראתאותה

הוראהבשנתייםשקדמולהפרה-20%;

המפרהפסיקאתההפרהמיוזמתוודיווחעליהלמנהל )2(
;30%-

המפרנקטפעולותלמניעתהישנותההפרהולהקטנת )3(
הנזק,להנחתדעתושלהמנהל-40%פ

הפחתהבשל
נסיבותאישיות

ראההמנהל,לגבימפרשהואיחיד,שההפרהנגרמהבשל3פ
נסיבותאישיותהמצדיקותהפחתהשלהעיצוםהכספיאו
שהתקיימונסיבותאישיותקשותהמצדיקותשלאלמצותאת
הדיןעםהמפר,רשאיהואלהפחיתלמפראתסכוםהעיצום

הכספיבשיעורשל20%פ

הפחתהבשל
כמהנסיבות

התקיימולגבימפרכמהנסיבותכאמורבסעיפים2ו־3,רשאי4פ
המנהללהפחיתלמפרמסכוםהעיצוםהכספיאתהשיעורים
המנוייםלצדאותןנסיבותבמצטבר,ובלבדששיעורההפחתה
לאיעלהעל80%מסכוםהעיצוםהכספיהקבועבשלאותה
הפרהאםהיתהזוהפרהראשונה,ועל70%ממנו,אםהיתה

זוהפרהשאינההפרהראשונהפ

הפחתהבשל
התחשבותבמחזור

עסקאות

55%פ על עולה הכספי העיצום שסכום המנהל מצא )א(
ממחזורהעסקאותשלהמפר,רשאיהואלהפחיתאתהסכום

ל־5%ממחזורהעסקאותשלופ

סעיףקטן)א(יחולביןאםהופחתסכוםהעיצוםהכספי )ב(
לפיסעיפים2ו־3וביןאםלאופ

לפי הכספי העיצום סכום של הפחתה המבקש מפר )ג(
סעיףזה,יגישלמנהלאישור,לענייןגובהמחזורהעסקאות

שלו,בתוך30ימיםממועדמסירתההודעהעלכוונתחיובפ"

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-15פ
-111991

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזהמספקגז
באמצעותמערכת
גזמרכזית(-מס'3 בסעיף3א- )1(

בסעיףקטן)א(,הסיפההחלבמילים"בהפרהנמשכת"-תימחק; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיפים18בעד18ז"יבוא"סעיפים18א1עד18י"; )ב(

אחריסעיף3איבוא: )2(

שרהאנרגיהרשאילהסמיךמפקחים,מביןעובדי3בפ"הסמכתמפקחים )א(
משרדו,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיחוקזה,כולן
אוחלקן,לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזה,

כולןאוחלקןפ

מי יוסמך )א( קטן בסעיף כאמור למפקח )ב(
שמתקיימיםבוכלאלה:

ס"חהתשנ"א,עמ'117;התשע"ז,עמ'76פ 11
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הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה, )1(
חומרתהאונסיבותיההואאינוראוי,לדעתשר
האנרגיה,לשמשכמפקחולאהוגשנגדוכתב

אישוםבעבירהכאמור;

בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
כפי זה, חוק לפי לו נתונות שיהיו הסמכויות

שהורהשרהאנרגיה;

כפי נוספים כשירות בתנאי עומד הוא )3(
שהורהשרהאנרגיהפ

הודעהעלהסמכתמפקחלפיסעיףזהועלביטול )ג(
הסמכהתפורסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהאנרגיה

באופןשיאפשרלעקובאחרשינוייםבהסמכותפ

רשאי3גפסמכויותמפקח זה, לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוק
מפקח-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציג )1(
לפניותעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזהה

אותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעה )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאתביצוע
ההוראותלפיחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבותפלט

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-121995פ

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיחוק3דפזיהוימפקח
זה,אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד הוא )1(
תפקידו;

ישבידותעודתמפקחהחתומהבידישרהאנרגיה, )2(
המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפי

דרישהפ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 12
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