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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק משק החשמל )תיקון מס' 16 והוראת שעה( 
)רפורמה במשק החשמל(, התשע"ח-2018

בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-11996)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחרי"יעילות"1צתיקוןסעיף1
יבוא"והתייעלותאנרגטית"צ

חברת - )להלן בע"מ לישראל החשמל חברת  כללי
החשמל(היאחברהממשלתיתהמהווהמונופול 
הולכה, ייצור, החשמל: משק מקטעי בכל הפועל אנכי
חלוקה,הספקהוניהולהמערכתצאףשבשניםהאחרונות
החלמהלךשלפתיחתמקטעיהייצורוההספקהלתחרות
חברת פרטיים, ליצרנים רישיונות הענקת באמצעות
החשמלעודנההגורםהדומיננטיבמשקומהווהמונופול
בכלהמקטעיםצכמישפועלתגםבמקטעניהולהמערכת,
אחראיתחברתהחשמללתפקודיום–יומיתקיןשלמשק
החשמלוכןלתכנוןפיתוחולטווחהארוך,ובכללזהתכנון
ארציות ביקוש תחזיות ועריכת החשמל רשת הקמת
ואזוריותלטווחהארוךצפעילותהשלחברתהחשמלבכל
מקטעימשקהחשמלבמקבילמונעתהתפתחותשלתחרות

במשקהאמורצ

משק וחוק רפורמות, כמה גובשו השנים במהלך
משק חוק או החוק - )להלן התשנ"ו-1996 החשמל,
החשמל(,אףתוקןבהתאםלהןצעםזאת,בפועל,לאהביאו
תיקוניםאלהלשינויממשיבמשקהחשמל;הרפורמותלא
יושמו,ופעילותהשלחברתהחשמלעדייןמתנהלתלפי
רישיונותשתוקפםמוארךמעתלעתמכוחסעיף60לחוק,

שעניינוהוראותמעברצ

לשםשינוימצבזהגיבשההממשלהרפורמהבמשק
עיקרי החשמלצ בחברת מבני שינוי גובש וכן החשמל,
הרפורמההםהוצאתמקטעניהולהמערכתמידיחברת
החשמל,השארתמקטעההולכהוחלקממקטעהחלוקה
בידיחברתהחשמל,הגדלתהתחרותבמקטעהייצורעל
ידיכךשחברתהחשמלתמכורחלקמתחנותהכוחשבידיה

ופתיחתמקטעההספקהלתחרותצ

באישור נחתם, לעיל, המתואר המהלך במסגרת
הממונהעלהשכרוהסכמיעבודהבמשרדהאוצר,הסכם
קיבוציהכוללביןהשאראתצמצוםמצבתכוחהאדםשל
חברתהחשמלצעלפיההסכם,יקבלוהעובדיםשיפרשו
במסגרתהרפורמהאתאותםתנאיפרישהשקיבלועובדי
)הסכמים האחרונים הפרישה בהסכמי החשמל חברת
קיבוצייםהכולליםתכניותפרישהמרצוןשנחתמובשנים
1,250שקלים 2015ו־2016(,וכן,נוסףעלכך,תוספתשל

חדשיםלקצבההפנסיוניתצ

עםהשלמתמהלךהפרישהלפיההסכםצפויהמצבת
00ע,6 על לעמוד החשמל בחברת הקבועים העובדים
עובדים,ומצבתהעובדיםהארעיים-בין2,600ל־2,900

עובדיםצ

עודהוסכםכיתינתןתוספתבסך00ע,1שקליםחדשים
לקצבההפנסיוניתשלהעובדיםהקבועיםשיישארובחברת
החשמל,זאתבכפוףלהתקדמותיישוםהרפורמהובהתאם
לעמידהבאבנידרךשונותכגוןהפסקתניהולהמערכת
בידיחברתהחשמל)עםמתןרישיוןלניהולהמערכתלבעל
רישיוןחדש(,ומכירתחמישהאתריייצור,הכולכמפורט
בחוקהמוצע)ראוסעיף60אלחוקכנוסחוהמוצעבסעיף

19לחוקזה(צ

כניסתושלההסכםהקיבוצילתוקףמותניתבכמה
תנאים,ובהםאישורםבכנסתשלכמהתיקוניחקיקהעד

יוםכ"בבכסלוהתשע"ט)30בנובמבר2018(צ

ההסכם של לתוקף לכניסתו נוסף תנאי כי יצוין
חברת עובדי על שיחול המס שתשלום הוא הקיבוצי
תרכוש החשמל חברת הקיבוצי ההסכם שלפי החשמל
בעת רק יהיה חיצוני, ממבטח לקצבה תוספת בעבורם
משיכתהקצבהולפיהמסהחלעליהצעודיצויןכיכדי
שיהיהניתןלעמודבתנאיזה)ושההסכםהקיבוציייכנס
לתוקף(ישכמהחלופותאפשריותובהן:אישורשלרשות
או הקיים לדין בהתאם החל המס הסדר בדבר המסים
בחינהשלתיקוןפקודתמסהכנסהבנושאזהלגבירכישת
תוספתלקצבהשלמעסיקיםבנסיבותדומותצבנוסף,יהיה
ניתןלבחוןאתשינויההסכםהקיבוציכךשיעלהבקנה
כאמור, מס הסדר המאפשרות הדין הוראות עם אחד

בהתאםלנהוגלגביהסדריםקודמיםצ

עלויותהרפורמהמסתכמותב־1צעמיליארדשקלים
כ־עצ6 זה, סכום מתוך מהווניםצ בערכים לערך, חדשים
מפרישה הנובעות עלויות הם חדשים שקלים מיליארד
צופה לכך, מעבר לעובדיםצ הפנסיונית הקצבה והגדלת
של בגובה נוספות עלויות לה ייגרמו כי החשמל חברת
כ־עצ0מיליארדשקליםחדשים,ובכללןעלויותהנובעות
מהשינויהמבניומהיערכותהחברהלקראתו,וביןהשאר:
)לרבות למכירה הייצור אתרי להכנת הקשורות עלויות
תכנוןסטטוטורי,הקמתמבניםוהעתקהשלציודותשתיות
קיימים(;עלויותהתאמתמערכותהמחשובשלהחברה
שיתקיימו ככל מס, אירועי בשל עלויות המבני; לשינוי
בשלהרפורמה;עלויותמימון;עלויותשיהיולחברהבשל
היותהמספקברירתמחדל,וכיוצאבאלהצעלותמשוערת
החשמל רשות שתבצע עלויות לבקרת כמובן כפופה זו

מכוחהחוקצ

פרסםשר )2018 )ע1במאי התשע"ח בסיוון ג' ביום
קבלת עם לתוקף שייכנסו מדיניות עקרונות האנרגיה

ס"חהתשנ"ו,עמ'208;התשע"ח,עמ'ע3צ 1

ר ב ס ה י  ר ב ד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-000520, התקבל ב - 09/07/2018



1103 הצעותחוקהממשלה-עע12,כ"ובתמוזהתשע"ח,2018צעצ9

בסעיף2לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף2

אחריההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )1(

""דרךציבורית"-מקרקעיישראלכמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל2,או
מקרקעיןשלרשותמקומיתלמעטועדמקומיכמשמעותובסעיף3לפקודת

המועצותהמקומיות3,שייעודםדרךכהגדרתהבחוקהתכנון";

בהגדרה"המשרד",במקום"משרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא )2(
"משרדהאנרגיה";

אחריההגדרה"חוקהתכנון"יבוא: )3(

""חטיבתקרקע"-מקרקעיןשלאעוברתבהםדרךציבורית,שנמצאיםבבעלות
אחת,לרבותבעלותמשותפת,ומתקיימותלגביהםאמותמידהשקבעה
הרשותלענייןזה;לענייןזה,"בעלות"-לרבותחכירהלדורותוהחזקהוכן

זכותלהירשםכבעליםאוכחוכרלדורות;";

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי-2צ

אחריההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )1(

""דרךציבורית"-מקרקעיישראלכמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל2,או
מקרקעיןשלרשותמקומיתלמעטועדמקומיכמשמעותובסעיף3לפקודת

המועצותהמקומיות3,שייעודםדרךכהגדרתהבחוקהתכנון";

בהגדרה"המשרד",במקום"משרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא )2(
"משרדהאנרגיה";

אחריההגדרה"חוקהתכנון"יבוא: )3(

""חטיבתקרקע"-מקרקעיןשלאעוברתבהםדרךציבורית,שנמצאיםבבעלות
אחת,לרבותבעלותמשותפת,ומתקיימותלגביהםאמותמידהשקבעה
הרשותלענייןזה;לענייןזה,"בעלות"-לרבותחכירהלדורותוהחזקהוכן

זכותלהירשםכבעליםאוכחוכרלדורות;";

הרפורמה ולפיהם כאמור, הדרושים החקיקה תיקוני
במשקהחשמלוהשינויהמבניבחברתהחשמלמהווים
חלקמעקרונותהמדיניותצבהתאםלסעיף31)ב(לחוקמשק
המדיניות, עקרונות מיישום הנובעות עלויות החשמל,
יגולמובתעריףהחשמלצמשכך,לאצפויהעלותלתקציב
ההשקעה לעניין למעט הרפורמה יישום בשל המדינה

בחברתניהולהמערכתבע"מצ

התיקוניםהמוצעיםבהצעתחוקזהמוצעים,אםכן,
הגברת לצורך מוצע, השאר בין הרפורמהצ יישום לשם
התחרותבמקטעהייצור,לקבועכיתוקפםשלרישיונות
הייצורשניתנולחברתהחשמללגביאתריייצורמסוימים
באתרי החזקה העברת מתוכננת שבו ליום עד יוגבל
הייצורלגורםאחר,ועלחברתהחשמלייאסרלעסוקבייצור
חשמל,בעבורהאובעבוראחרלמעטכמהחריגיםהמנויים
בחוקהמוצעצכןמוצעלהתאיםאתהחוקלכךשפעילות
החשמל חברת בידי עוד תבוצע לא המערכת ניהול
הרישיון שבעל כך נפרדת, ממשלתית חברה בידי אלא
לניהולהמערכתיצטרךלרכושחשמלגםמחברתהחשמל,
וחברתהחשמלתידרשלפעולבהתאםלתכניתהפיתוח
לרשתההולכהשיכיןבעלרישיוןלניהולהמערכתצעוד
לחייב ההספקה, במקטע התחרות מוצע,לצורךהגברת
בעלרישיוןחלוקהלגלותמידעשנמצאבידיוושהתקבל
ממונהשהתקין,בהתאםלאמותמידהשתקבעהרשות,
וכןלחייבבעלרישיוןחלוקה,לספקחשמלגםלמישבעלי
רישיונותהספקהאינםמציעיםלושירותיםצמוצעלהגביל
אתהיקףרישיונותהחלוקהשאינםבידיחברהממשלתית
עליה )בתוספת במשק השנתי הצריכה מהיקף ל־10%
בעלירישיונותהחלוקה בהיקףהצריכהבתחום טבעית
ביחסלהיקףהצריכהשהיהבאזוריהחלוקהבמועדמתן
הרישיון(,ולתתפטורמרישיוןחלוקהלגורמיםמסוימיםצ
- חשמל אגירת של הפעילות את בחוק להסדיר מוצע
חובתרישווי,ומנגדהסמכהלפטורמהחובהצלבסוף,מוצע
להסמיךאתשרהאוצרושרהאנרגיהלאשרהסכםבין

המדינהוביןחברתהחשמללענייןחלוקתנכסיםביניהן,
אםישבהסכםתועלתמשקיתצהכולכמפורטלהלןצ

מוצעלתקןאתסעיףהמטרותכךשיכלולגם  סעיף 1
התייעלותאנרגטיתצהתייעלותאנרגטיתמשמעה 
צריכתחשמליעילה,שיכולהלהביאאףלהפחתתצריכת
החשמלהכוללת,וזהופןנוסףבהסדרתניהולמשקהחשמל

לטובתהציבורצ

קיימות הגדרות בכמה תיקונים לערוך מוצע  סעיף 2
בסעיף2לחוקוכןלהוסיףלסעיףההגדרותכמה 
הגדרותחדשותהנדרשותלאורהתיקוןהמוצעבחוקזה,

הכולכמפורטלהלןצ

מוצעלתקןאתההגדרה"צרכן"ולמחוקממנהאת
שבעל סיבה שאין משום וזאת כיום, בה הקבוע הסייג
רישיוןשנקבעלגביולפיסעיף18)ב(לחוקכיהואמרכזחלק

מהותימייצורהחשמלבמשק,לאייחשבלצרכןצ

2לחוקכמההגדרות כמוכן,מוצעלהוסיףלסעיף
הנדרשותלצורךהקביעהמיהוצרכןומהימכירתחשמל
שמותרלולבצעבלארישיוןהספקה)ראודבריההסבר
"דרך ההגדרות ובהן החוק(, להצעת ו־5 3 לסעיפים

ציבורית"ו"חטיבתקרקע"צ

עלפיהמוצע,חטיבתקרקעהיאשטחמקרקעיןשלא
עוברתבודרךציבורית)כהגדרתההמוצעת(,אשרמצוי
או לדורות חוכר לאותו מוחכר בעלים, אותם בבעלות
מוחזקעלידיאותומחזיק)לרבותבעלותמשותפת,חכירה
שזכאי מי לרבות משותפת(, והחזקה משותפת לדורות
להירשםכבעליםאוכחוכרלדורותכאמורצמוצעלהסמיך
מקרקעין שטח ייחשב מתי בכללים לקבוע הרשות את

העונהלתנאיםהנזכריםלעיללחטיבתקרקעצ

דרך המוצע פי על כוללת אינה הקרקע חטיבת
ציבוריתמשוםשלרובבדרךכזועוברותתשתיותשהניח
בעלרישיוןהחלוקהציובהרכימוצעשדרךציבוריתלא

ס"חהתש"ך,עמ'56צ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256צ 3
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בהגדרה"מיתקןחשמל",אחרי"להולכה"יבוא"אגירה"; )ע(

בהגדרה"פעילות",אחרי"הולכה"יבוא"אגירה"; )5(

בהגדרה"צרכן",הסיפההחלבמילה"למעט"-תימחק; )6(

אחריההגדרה"צרכן"יבוא: )ע(

""רישיוןאגירה"-רישיוןלהמרתאנרגיהחשמליתלאנרגיההניתנתלאחסון,
אחסוןהאנרגיהוהמרתהבחזרהלאנרגיהחשמלית;";

בהגדרה"רישיוןהולכה",אחרי"ממקורייצור"יבוא"אוממיתקןחשמלהמשמש )8(
לאגירה";

בהגדרה"רישיוןהספקה",הסיפההחלבמילה"לצרכנים"-תימחק; )9(

בהגדרה"רישיוןחלוקה",המילים"מתחנתמשנה"-יימחקו,ובמקום"ונמוך"יבוא )10(
"אונמוך";

בהגדרה"רישיוןלניהולהמערכת",אחרי"מערךהייצורוההולכהשלהחשמל" )11(
יבוא"רכישהואחסוןשלסוגידלקשמשמשיםאתמשקהחשמל,הקצאתםומכירתם
סעיף לפי רישיון מחובת הפטור חשמל המייצר לאדם או ייצור רישיונות לבעלי

3)ב()1()א(",אחרי"ובמערכתההולכה"יבוא"וההשנאה,ניהולפעילותםשלמיתקני
חשמלהמשמשיםלאגירה"ובמקום"לרכישתיכולתזמינהואנרגיהמיצרניחשמל"

יבוא"לרכישהולמכירהשליכולתזמינהואנרגיה";

בהגדרה"תעריפים",במקום"יצרןחשמלפרטיאובעלרישיוןייצורעצמי"יבוא )12(
"אובעלרישיון",אחרי"המייצרחשמל"יבוא"אומבצעאגירה"ובמקום"סעיף3)ב("

יבוא"סעיף3)ב()1()א(ו–)ב(";

בהגדרה"השר",במקום"שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא"שר )13(
האנרגיה"צ

תכלולדרךשבתחוםועדמקומי,וזאתלמשלכדישקיבוץ
שלאיוכללקבלרישיוןחלוקהלפיההסדרהמוצע)ראו
ע)3(להצעתהחוק(,יוכללהיחשבלחטיבתקרקע, סעיף

וכך-לצרכןאחד,אףאםעוברתבודרךכאמורצ

עלפיהמוצע,וכמפורטלהלןבדבריההסברלסעיף3,
בכלחטיבתקרקעכאמוריהיהגורםאחדשייחשבלצרכן
רישיוןאומבקש שירותיםמבעל או )מישרוכשחשמל
חיבורלרשתהחשמל(,והואיוכללמכורחשמל,לשימוש
ולהעביר הספקה, רישיון בלא הקרקע, חטיבת בתחום
חשמללצורךכךבלארישיוןחלוקה,ובלבדשאיןמדובר
בצרכןשהשימושהעיקרישלובחטיבתהקרקעהואמכירת
חשמלצכךלמשל,בעלקניוןהמוכרחשמללבעליחנויות
בשטחהקניוןצלשםכך,מוצעבמצבשבוישבחטיבתקרקע
יותרמגורםאחדהעונהלהגדרתצרכןשרשותהחשמל
חטיבת גבולות בשאלת להכריע הצורך במידת תוכל
הקרקעוזהותהצרכןלענייןחטיבתהקרקע)ראוסעיף3)ב(

)2(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף3להצעתהחוק(צ

אדם יעשה "לא ככלל, כי, קובע לחוק 3)א( סעיף
פעילותאלאעלפירשיוןלפיחוקזה"צחובתהרישויבחוק
מוטלתאםכןעל"פעילות"כהגדרתהבחוקצמוצעלתקן
הגדרהזוולהוסיףפעילותחדשהבמשקהחשמל-אגירהצ
מדוברבתחוםמתפתחשלהמרתאנרגיהחשמליתלאנרגיה
הניתנתלאחסוןוהמרתהבחזרהלאנרגיהחשמליתצכך,

יידרשרישיוןכדילעסוקבאגירה,למעטאגירהבכמות
)ובלבדשהאגירהאינה מסוימתשלאיידרשלהרישיון
מרישיון פטור לתת ניתן שלא קבעה שהרשות לתכלית

לשםביצועה(צ

הסדרתהפעילותבתחוםזהנדרשת,ביןהשאר,כדי
שלאלפגועבתחרותבמשקהחשמלצזאתמאחרשאגירה
גורמים מגוון ידי על להתבצע שעשויה פעילות היא
ועשויהלהידרשלצורךייצור,הולכהוחלוקה-פעילויות
הדורשותרישיוןלפיהחוק-ובנוסףהיאעשויהלהוות
פעילותעצמאיתבפניעצמהשאינהנלוויתלרישיוןאחרצ

כך הולכה" "רישיון ההגדרה את לתקן גם מוצע
שתתייחסגםלאגירהצכך,פעילותההולכהתכלול,עלפי
המוצע,לצדהעברתחשמלממקורייצורגםאתהעברתו

ממיתקןחשמלהמשמשלאגירהצ

באותואופןמוצעלתקןאתההגדרה"רישיוןלניהול
המערכת"כךשתכלולגםניהולפעילותשלמיתקניחשמל
המשמשיםלאגירה,ולהבהירשרכישהומכירהשליכולת
זמינהואנרגיה-שביצועהסכמיםבעניינההואמתפקידיו
שלמנהלהמערכת-אינהמוגבלתלרכישהומכירהרק
מיצרניחשמלצכמוכןמוצעלהוסיףלפעולותשנכללות
בניהולהמערכתרכישהואחסוןשלסוגידלקשמשמשים
אתמשקהחשמלוהקצאתםלמישמבצעיםפעילותייצורצ
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בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-3צתיקוןסעיף3

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,במקוםהסיפההחלבמילים"לאיחולו"יבוא )1(
"לאיחולועלכלאחדמאלה:

אדםהמייצרחשמלבהספקשאינועולהעל16מגוואטואינומוכרולאחר, )א(
למעטמכירהכאמורבפסקתמשנה)ג(;לענייןזה,"אחר"-מישאינובעלרישיון

ספקשירותחיוני;

אדםהמבצעאגירהבכמותשאינהעולהעלכמותשקבעההרשות)בפסקת )ב(
משנהזו-כמותמרבית(,למעטאגירהכאמורלתכליתשקבעה;הרשותרשאית

לקבועכמויותמרביותשונותבשיםלבלתכליתהאגירה;

תיקוןסעיף3בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-3צ

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,במקוםהסיפההחלבמילים"לאיחולו"יבוא )1(
"לאיחולועלכלאחדמאלה:

אדםהמייצרחשמלבהספקשאינועולהעל16מגוואטואינומוכרולאחר, )א(
למעטמכירהכאמורבפסקתמשנה)ג(;לענייןזה,"אחר"-מישאינובעלרישיון

ספקשירותחיוני;

אדםהמבצעאגירהבכמותשאינהעולהעלכמותשקבעההרשות)בפסקת )ב(
משנהזו-כמותמרבית(,למעטאגירהכאמורלתכליתשקבעה;הרשותרשאית

לקבועכמויותמרביותשונותבשיםלבלתכליתהאגירה;

מוצעלתקןאתההגדרה"רישיוןהספקה"כךשתכלול
נמכר שלו לגורם להתייחס בלי חשמל, של מכירה כל
החשמלצכיום,מאחרשההגדרהמתייחסתלגורםשלונמכר
החשמל-צרכן-וצרכןמוגדרכמישרוכשמבעלרישיון,
אזינוצרמעגלשבורקמישהואכברבעלרישיוןמבצע
פעילותהספקה,ומישמכרחשמלבלאשהיהבעלרישיון,
לאביצע"הספקה")שכןמישאותוגורםמכרלולאנכנס
להגדרת"צרכן"(ועלכןלאנכנסלגדרהאיסורבסעיף3)א(

לחוקעלעיסוקבפעילותבלארישיוןצ

לתחרות ההספקה מקטע את לפתוח הרצון לאור
ולהעניקרישיונותהספקה,ישחשיבותלקיומושלאיסור
גורףעלמכירתחשמלבלארישיוןהספקה,בלאקשרלזהות

הרוכש,ומכאןהתיקוןהמוצעלהגדרהזוצ

יוזכרכיבמקבילמוצעלתקןאתסעיף3)ב(לחוקכך
שיפטורגורמיםמסוימיםהמבצעיםמכירהשלחשמלמהחובה
לקבלרישיוןהספקה)ראוסעיף3)ב()1()ג(לחוקכנוסחוהמוצע
בסעיף3להצעתהחוק(צכןיובהרכיאיןבתיקוןהמוצעכדי
לגרועמהעובדהש"צרכן"עדייןמוגדרכמישרוכשמבעל
רישיוןצכך,בעלחנותבקניוןאשררוכשחשמלמבעלהקניון,
לאייחשבלצרכןאםייקבעשבעלהקניוןהואהצרכןבאותה
חטיבתקרקע,ובעלהקניוןיכולשיהיהפטורמקבלתרישיון

הספקהלפיסעיף3)ב()1()ג(האמורצ

מוצעלתקןאתההגדרה"רישיוןחלוקה"כךשיובהר
כיחלוקההיאכלהעברתחשמללצרכנים,אףאםאינה
שאף להבהיר מוצע כן, כמו משנהצ מתחנת מתבצעת
העברתחשמלבמתחנמוךבלבדנחשבתלחלוקהצכמפורט
בדבריההסברלסעיף3להצעתהחוק,מוצעבמקביללתקן
אתסעיף3לחוקולפטורגורמיםשוניםהמבצעיםחלוקה,

מהחובהלקבלרישיוןלכךצ

מוצעלתקןאתההגדרה"תעריפים"כךשתכלולגם
תשלומיםשחברתהחשמלתידרשלשלםלמישיהיהבעל
רישיוןלניהולהמערכתצנכוןלהיוםכוללתההגדרהרק
תשלומיםשמשלמיםצרכן,בעלרישיוןייצורעצמיויצרן
חשמלפרטיכהגדרתםבחוק,לבעלרישיוןספקשירותחיוני
)קריבעלרישיוןלניהולהמערכת,בעלרישיוןהולכהאו
אינה החשמל חברת חלוקה(צמאחרשכיום בעלרישיון
נמניתעםאלה,אלאהיאבעלרישיוןספקשירותחיוני
שמקבלאתהתשלומיםמצרכנים,לאהיהצורךלהסדיר

נתנה החשמל שחברת שירותים בעד התשלומים את
חברת הרפורמה, שבעקבות מאחר זאת, עם לעצמהצ
החשמללאתעסוקבניהולהמערכת,היאתידרשלשלם
הצורך המערכת,ומכאן לניהול רישיון תשלומיםלבעל

בתיקוןההגדרהצ

לבסוף,מוצעותהתאמותבהגדרות"המשרד"ו"השר"
הלאומיות התשתיות מ"משרד שםהמשרד שינוי לאור

האנרגיהוהמים"ל"משרדהאנרגיה"צ

החוק, להצעת 2 בסעיף מוצע, לעיל, כאמור  סעיף 3
הפעילויותהדורשותרישיון להוסיףלרשימת 
המוצעת בהגדרה כמשמעותה אגירה גם החוק לפי
ל"רישיוןאגירה"צסעיף3)א(לחוקקובעאתחובתהרישוי
הכלליתהחלהעלפעילותכהגדרתהבחוק,וכעת-גםעל

אגירהצ

בסעיף היום הקבוע מרישיון לפטור בדומה מוצע,
3)ב(לחוק,לפטורמחובתהרישויגםאדםשמבצעאגירהעד
כמותמסוימתשתקבערשותהחשמל)ראוסעיף3)ב()1()ב(

לתכליות בהתאם שונים היקפים לקבוע ניתן המוצעצ
האגירה(צבמקביל,מוצעלהסמיךאתהרשותלקבועכילא
יהיהניתןלתתפטורכאמורלאגירההמשמשתלתכליות
מסוימותוכןלתקןאתסעיף5לחוקכךשרישיוןאגירהיכלול
ביןהשאראתתכליתהאגירה)ראוסעיף5)ו(לחוקכנוסחו
המוצעבסעיף5)ע(להצעתהחוק(צכןמוצעלהגדילאתכמות
החשמלהמרביתשניתןלייצרכיוםבפטורלפיסעיף3)ב(

לחוק,מהספקשל5מגוואט,להספקשל16מגוואטצ

שמוכר קרקע, בחטיבת צרכן לפטור מוצע כן, כמו
חלק שהם במקרקעין זכות לו שיש אחר לאדם חשמל
מאותהחטיבתקרקעושמעבירחשמללצורךכך,מהחובה
לקבלרישיוןהספקהורישיוןחלוקהצפטורכאמורמרישיון
העיקרי שהשימוש בכך המוצע פי על יותנה הספקה
שאותוצרכןעושהבחטיבתהקרקעאינומכירתחשמל
)ראוסעיף3)ב()1()ג(המוצע(צכךלמשלבעלקניוןשמוכר
חשמללבעליחנויותבשטחהקניוןאובעלבנייןמשרדים
שמוכרחשמללמשרדיםשבשטחהבנייןצמאחרשמוצע
לפטורצרכןכאמורמהחובהלקבלרישיוןהספקה,מוצע
אףלפטוראותומהחובהלקבלרישיוןייצור)ככלשברשותו
אמצעיייצורשמייצרפחותמ־16מגוואט-ההספקהפטור
מרישיוןייצורלפיהתיקוןהמוצע(,ועלכןמוצעלהבהיר
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צרכןבחטיבתקרקע,אשרמוכרחשמללאדםאחרשישלוזכותבמקרקעין )ג(
הכלוליםבחטיבתהקרקעאוזכותלגבימקרקעיןכאמורובכללזהזכותשימוש
במקרקעיןכאמור,וכןמעבירחשמללאותואדם;פטורמרישיוןהספקהלפיפסקת
משנהזולאיינתןלצרכןבחטיבתקרקעשהשימושהעיקרישהואעושהבחטיבת

הקרקעהואמכירתחשמל;

אדםהמעבירחשמלשייצרביחידתייצורהנמצאתבחטיבתקרקע,לצרכן )ד(
באותהחטיבתקרקע,אולצרכןאחרהרוכשקיטורשמיוצרמאנרגיהתרמיתאגב
ייצורהחשמלבאותהיחידתייצור,ובלבדשרשתהחשמלנמצאתבתוואישבו
מונחתהתשתיתהמשמשתלהעברתהקיטור,ובצמודלתשתיתהאמורה;פטור

מרישיוןלפיפסקתמשנהזויינתןרקלענייןחלוקהצ";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןפסקה)1()ג(ו–)ד(,יראוכצרכןבחטיבתקרקערקמחזיק,בעלים,חוכר )2("
לדורותאומישזכאילהירשםכבעליםאוכחוכרלדורותבחטיבתהקרקע)בפסקה

זו-בעלזכות(,ואולם-

לענייןפסקה)1()ג(,היהבחטיבתקרקעיותרמבעלזכותאחד,תקבע )א(
הרשותאמותמידהלענייןבעלהזכותשייחשבלצרכןבאותהחטיבת

קרקע;

לענייןפסקה)1()ד(,יראוכצרכןבחטיבתקרקעגםחברהשאינהבעלת )ב(
זכותבחטיבתהקרקע,ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

החברההיאחלקמתשלובתחברותכמשמעותהבחוקניירות )1(
ערך,התשכ"ח-31968א,וחברההנמניתעםאותהתשלובתהיאבעלת

זכותבחטיבתהקרקע;

לצורךההעברהכאמורבפסקה)1()ד(איןצורךלהעבירחשמל )2(
דרךמקרקעיןשאיןבהםזכויותלמישאינונמנהעםאותהתשלובתצ"

המרבי )בהספק שייצר חשמל שמוכר מי שכיום, שכפי
הקבועבסעיף3)ב(לחוק(לבעלרישיוןספקשירותחיוני,
פטורמהחובהלקבלרישיוןייצור,כךגםצרכןבחטיבת
קרקעהמוכרחשמלשייצר)בהספקהמרביכאמור(בנסיבות
כאמורבסעיף3)ב()1()ג(המוצע,יוכללקבלפטורמרישיון

ייצורצ

כאמור,מוצעכירקצרכןשהשימושהעיקרישהוא
עושהבחטיבתהקרקעאינומכירהשלחשמליוכללקבל
פטורמרישיוןהספקהצכךלמשל,אםיהיובעתידמקרקעין
שהשימושהעיקרישעושהבהםמישהוגדרכצרכן,הוא
מכירתחשמל,למשלבאמצעותעמדותטעינהלרכבחשמלי
המותקנותבמקרקעין,אזיאותוצרכןלאיהיהפטורמקבלת
רישיוןהספקהלפיסעיף3לחוק)בכפוףלהוראתשעהלשש

שניםהמוצעתלענייןזהבסעיף21להצעתהחוק(צ

כמוכןמוצעלפטורמהחובהלקבלרישיוןחלוקה,
אתמישמעבירחשמלשייצרלצרכןבחטיבתקרקעשבה
נמצאתיחידתהייצורשבאמצעותהיוצרהחשמל,ואת
מישמעבירחשמלכאמורלצרכןהרוכשקיטורהמיוצר
מאנרגייתחוםשנוצרהאגבתהליךייצורהחשמלבאותה

יחידתייצורצזאתבתנאישרשתהחשמלנמצאתבתוואי
שעלגביומונחתהתשתיתהמשמשתלהעברתהקיטור
ובצמודלאותהתשתיתציוסברבאשרלחלופההשנייה,כי
ההסדרהמוצענוהגכברכיוםביחסלייצורבקוגנרציהמכוח
תקנה13)ו(לתקנותמשקהחשמל)קוגנרציה(,התשס"ה-ע200

)ק"תהתשס"ה,עמ'ע25(,וכעתמוצעלעגנובחוקצ

ככלל,מוצעלקבועכירקבעלזכותכמפורטבסעיף
3)ב()2(רישההמוצעיוכללהיחשבכצרכןבחטיבתקרקעצ
כמוכןמוצעלקבוע,לענייןהפטורמרישיוןהספקהוחלוקה
כמה שיש במקרה כי המוצע, 3)ב()1()ג( בסעיף כאמור
תהיה בחטיבתקרקע, לצרכן להיחשב שיכולים גורמים
הרשותמוסמכתלקבועמימבעליהזכויותבאותהחטיבת
קרקע-מחזיק,בעלים,חוכרלדורותאומישזכאילהירשם
כבעליםאוכחוכרלדורות-ייחשבלצרכןכאמורצכמוכן,
מוצעלראותכצרכןגםחברהשאינהבעלתזכותבחטיבת
הקרקע,וזאתאםהיאחלקמתשלובתחברותכמשמעותה
בחוקניירותערך,התשכ"ח-1968,שאחתהחברותבההיא
בעלתזכותכאמור,ובלבדשלצורךההעברהכאמורבפסקה
)1()ד(המוצעתאיןצורךלהעבירחשמלדרךמקרקעיןשאין

בהםזכויותלמישאינונמנהעםאותהתשלובתצ
ס"חהתשכ"ח,עמ'ע23צ 3א
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בסעיףעלחוקהעיקרי-עצתיקוןסעיףע

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"לאיינתןלגביאזורמוגדראוחלקממנויותרמרישיון )1(
חלוקהאחד";

בסעיףקטן)ב1(,במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ניתןלתתלחברהממשלתית,יחדעםרישיוןחלוקהורישיוןהספקה,גם )2("
רישיוןהולכה;

ניתןלתתלאדםרישיוןאגירהיחדעםרישיוןמסוגאחר,וזאתבשיםלב, )3(
ביןהשאר,לסוגהרישיוןהאחרצ";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1(,רישיוןחלוקהיכולשיינתןרקיחדעם ")ב1א(
רישיוןהספקהצ

רישיוןחלוקהיינתןרקלחברהשמתקייםלגביהאחדמאלה: )ב1ב(

תיקוןסעיףעבסעיףעלחוקהעיקרי-עצ

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"לאיינתןלגביאזורמוגדראוחלקממנויותרמרישיון )1(
חלוקהאחד";

בסעיףקטן)ב1(,במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ניתןלתתלחברהממשלתית,יחדעםרישיוןחלוקהורישיוןהספקה,גם )2("
רישיוןהולכה;

ניתןלתתלאדםרישיוןאגירהיחדעםרישיוןמסוגאחר,וזאתבשיםלב, )3(
ביןהשאר,לסוגהרישיוןהאחרצ";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1(,רישיוןחלוקהיכולשיינתןרקיחדעם ")ב1א(
רישיוןהספקהצ

רישיוןחלוקהיינתןרקלחברהשמתקייםלגביהאחדמאלה: )ב1ב(

סעיףע)ב(לחוקקובע,ביןהשאר,כירישיוןיינתן  סעיף 4
רישיונות לעניין להבהיר, מוצע מוגדרצ לאזור 
המוגדרים האזורים בין חפיפה תיתכן לא כי חלוקה,

ברישיונותהשוניםצ

סעיףע)ב1(לחוקאוסרעלמתןרישיוןליותרמפעילות
אחתלאדםאחד,ומונהכמהסייגיםלאיסורזה)קרי,היתר
לבצעיותרמפעילותאחתכאמור(צכך,לפיסעיףע)ב1()2(
לחוק,רשאיבעלרישיוןלניהולהמערכתלעסוקבייצור
במשקצ הייצור כושר מהיקף 5% על יעלה שלא בהיקף
מוצעלבטלהיתרזה,כדילמנועניגודענייניםביןפעילות
ניהולהמערכתוביןפעילותהייצורולקבועבמקומוסייגים
אחריםכמפורטלהלןצוזהנוסחהשלפסקה)2(בסעיףע)ב1(

לחוקשמוצעלהחליפה:

או המערכת לניהול רישיון לבעל לתת ניתן )2("
חיוני והדבר ברישיונו כך נקבע אם שלו, בת לחברה
לאמינותאספקתהחשמל,גםרישיונותייצור,ובלבדשלא
יינתנורישיונותכאמורל–5%אויותרמהיקףכושרהייצור
נסיבות מתקיימות כי השר נוכח ואם החשמל, במשק

מיוחדות-ל־10%אויותרמההיקףכאמורצ"

יישום לאחר החשמל משק מבנה שלפי מאחר
הרפורמה,חברתהחשמלתוכללעסוקבהולכה,חלוקה
והספקה,מוצעלאפשרלחברהממשלתיתלקבלרישיון
)ראו ההספקה ורישיון החלוקה רישיון עם יחד הולכה
פסקה)2(בסעיףקטן)ב1(כנוסחההמוצע(צכך,יהיהניתן
לתתלחברתהחשמלרישיונותחדשיםלהולכה,לחלוקה
בעלי לכלל הנוגעות החוק הוראות מכוח ולהספקה
הרישיונות,ולאמכוחהוראותהמעברשבסעיפים60ו־60א

לחוק,כנוסחוהמוצעבסעיף19להצעתהחוקצ

עודמוצעלקבוע,בפסקה)3(כנוסחההמוצע,כיניתן
לתתרישיוןאגירהלמישבידיורישיוןאחר,אךזאתבשים

לבלסוגהרישיוןהאחרצאגירההיאתחוםמתפתח,וכאמור,
היאיכולהלהיות,מחד,נלוויתלפעילויותאחרות,ומאידך,
להוותפעילותבפניעצמהצקיימיםסוגיםשלאגירהשיש
הצדקהלאפשרלמישעוסקבהולכהאובחלוקהלעסוק
גםבהם,ולעומתזאתקיימיםסוגיאגירהשלגביהםאין
הצדקהכאמור)כאמורלעיל(צלאורהאמור,מוצעלהותיר
שתשקול לשיקולים בנוגע גמישות החשמל בידירשות
במתןרישיונותאגירה,במיוחדכשאלהניתניםיחדעם
רישיוןאחרצויובהרכיאיןכלמניעהלהעניקרישיוןאגירה

למישאינובעלרישיוןלפעילותאחרתצ

בסעיפיםקטנים)ב1א(עד)ב1ג(המוצעים,מוצעות
הגבלותשונותלענייןמתןרישיוןחלוקהצ

ראשית,מוצעלקבועכירישיוןחלוקהיינתןתמיד
רישיון בעל יידרש כך שלשם מובן הספקהצ רישיון עם
החלוקהלעמודגםבתנאיםלקבלתרישיוןהספקהצמכאן
שלמעשה,לאיינתןרישיוןחלוקהאלאלמישבידורישיון
בעל יהיה חלוקה רישיון שבעל היא הכוונה הספקהצ
רישיוןלבצעהספקהלכלצרכןבתחוםשבוהואמבצע
הספקה שירותי מקבל אינו אשר הרישיון(, )לפי חלוקה
מבעלרישיוןהספקהאחראםביקשזאתמבעלרישיון
החלוקהצהוראהזוישבה,למעשה,כדילהפוךכלבעל
רישיוןחלוקהל"מספקברירתמחדל"שלהצרכניםבתחום
לכלל לאפשר במטרה וזאת ברישיונו, שהוגדר החלוקה
לצרכנים מענה ולתת הספקה שירותי לקבל הצרכנים
שבעלירישיונותהספקהעלוליםשלאלהציעלהםשירותי

הספקהצ

חברת תמשיך החשמל, במשק הרפורמה במסגרת
החשמללהוותמונופולבמקטעיההולכהוהחלוקהצעם
זאת,מוצעלשמרבמקטעהחלוקהאתהמצבהקייםכיום
לגביגורמיםהזכאיםלקבלרישיונותחלוקהצעלפיהמוצע,
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היאהיתה,ערביוםפרסומושלחוקמשקהחשמל)תיקוןמס'16( )1(
)רפורמהבמשקהחשמל(,התשע"ח-2018)להלן-תיקוןמס'16(,בעלת

רישיוןחלוקה;

היאהוקמהבידירשותמקומיתלרבותכפר,קיבוץ,מושב,יישוב )2(
קהילתיאוכליישובאחר,אותאגידשהוקםלצורךהקמתגוףכאמור
)בסעיףזה-גוףמקומי(אושגוףמקומיהתקשראתהלקבלתשירותי

חלוקה,ומתקיימיםשניאלה:

החברהאוהגוףהמקומיביצעו,ערביוםפרסומושלתיקון )א(
מס'16,חלוקהוהספקהבתחומושלהגוףהמקומי;

החברהאוהגוףהמקומימחזיקיםברשתחשמלהמשמשת )ב(
אותםלחלוקהכאמורבפסקתמשנה)א(;

שביצעחלוקהבאזורתעשייהאושגורם היאהוקמהבידיגורם )3(
כאמורהתקשראתהלקבלתשירותיחלוקה,ומתקיימיםשניאלה:

הגורם - זו )בפסקה ברישה כאמור חלוקה שביצע הגורם )א(
ביוני 3( התשע"ח בסיוון כ' יום עד הגישו, החברה או המחלק(
2018(,בקשהלקבלתרישיוןחלוקהלגביאזורהתעשייה)בפסקה

זו-בקשה(;

חלוקה רישיון מתן ערב ביצעו, החברה או המחלק הגורם )ב(
בהתאםלבקשה,חלוקהוהספקהבאזורהתעשייה;לענייןזה,"אזור
תעשייה"-קרקעשניתןלעשותבהשימושלתעשייהלפיתכנית

כמשמעותהבחוקהתכנון,ומשמשתבפועללתעשייהצ

היקףרישיונותהחלוקהשיינתנולפיסעיףקטן)ב1ב()2(ו–)3(לכלמישאינם )ב1ג(
חברהממשלתית,לאיעלהעל10%מהיקףהצריכההשנתיבמשק,ואולםלא
תובאבחשבוןלענייןזהעלייהטבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקהשנקבע
הרישיון;לענייןזה,"עלייה מתן ברישיוןלעומתהיקףהצריכהכאמורבעת
טבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקה"-לרבותבשלגידולבמספרהצרכנים
בתחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייהאובשלהגדלתתחוםהגוףהמקומיאו
אזורהתעשייה,ובלבדשלענייןאזורתעשייה-השטחשנוסףלוצמודלאזור

התעשייההקייםצ

רישיונותלגורמיםכאמוריכולשיינתנובהיקףשלאיעלה
עלייה ואולם, במשקצ השנתי הצריכה מהיקף 10% על
החלוקה ברישיון שנכלל באזור הצריכה בהיקף טבעית
)לעומתההיקףכאמורבעתמתןהרישיון(,לאתימנהלצורך
לפי הניתנים החלוקה רישיונות כלל היקף של חישובו

הוראהזו)ראוסעיףקטן)ב1ג(המוצע(צ

לעלייה שתיחשב הצריכה בהיקף עלייה כי יוסבר
שינוי ובהן סיבות, ממגוון לנבוע יכולה כאמור, טבעית
במספר גידול התעשייה, אזור או היישוב בתחום
המשתמשיםבחשמלבתחוםהיישובאואזורהתעשייה
אואףבשלעלייהברמתהחייםהמלווהבגידולבצריכת

החשמל,לרבותבשלרכישתמוצריםהצורכיםחשמלצ

בסעיףקטן)ב1ב(מוצעלפרטאתהגורמיםשניתןלתת
להםרישיוןחלוקה,והם:

חברהשהיתהבעלתרישיוןחלוקהערבפרסומושל )1(
החוקהמוצע)כגון,חברתהחשמלוחברתהחשמלמחוז

ירושליםבע"מ(;

יישובים מקומיות, רשויות בידי שהוקמה חברה )2(
כמפורטבפסקה)2(שלסעיףע)ב1ב(המוצע,אותאגידים
יישוביםכאמור שהוקמולצורךהקמתםשלרשויותאו
)כגוןאגודהשיתופיתשהוקמהלצורךהקמתיישוב()להלן
מקומי, לגוף שירותים שנתנה חברה או מקומי(, גוף -
ובלבדשהחברהאוהגוףכאמורביצעוערבפרסומושל
החוקהמוצע)להלן-יוםהתחילה(חלוקהוהספקהוהם
מחזיקיםברשתחשמלהמשמשתאותםלחלוקהבתחומו
שלהגוףהמקומיצויובהרכיאיןמניעהשאחדהתנאים
שלעיליתקייםבחברהוהאחריתקייםבגוףהמקומיעצמו,

אוששניהתנאיםיתקיימורקבאחדמהם;
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רישיוןלניהולהמערכתורישיוןהולכהיינתנורקלחברהממשלתיתצ"; )ב1ד(

בסעיףקטן)ב2(- )ע(

פסקה)2(-תימחק; )א(

בפסקה)3(,המילים"או)2("-יימחקוצ )ב(

בסעיף5לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף5

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

רישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללו,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

הוראותבדברחובהלהתקנתמונים; )1(

הוראותבדברחובתבעלרישיוןלגלותמידעהנמצאבידיו,שהתקבל )2(
ממונהשהתקין,הכולבהתאםלאמותמידהשקבעההרשותלפיסעיף
אנרגיה כמות של ולחישוב למדידה ציוד - "מונה" זה, לעניין ;)2(30

חשמלית,ובכללזהציודכאמורהמאפשרתקשורתדו־כיווניתצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיפיםקטנים)א(ו–)א1("ובמקום )2(
"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצרים
חשמלאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(ו–)ב(,

כולםאוחלקם,כפישקבעההרשות";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)ע(,אחרי"ההולכה"יבוא"וההשנאה"; )א(

אחריפסקה)ע(יבוא: )ב(

רישיוןלניהולהמערכתורישיוןהולכהיינתנורקלחברהממשלתיתצ"; )ב1ד(

בסעיףקטן)ב2(- )ע(

פסקה)2(-תימחק; )א(

בפסקה)3(,המילים"או)2("-יימחקוצ )ב(

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-5צ

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

רישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללו,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

הוראותבדברחובהלהתקנתמונים; )1(

הוראותבדברחובתבעלרישיוןלגלותמידעהנמצאבידיו,שהתקבל )2(
ממונהשהתקין,הכולבהתאםלאמותמידהשקבעההרשותלפיסעיף
אנרגיה כמות של ולחישוב למדידה ציוד - "מונה" זה, לעניין ;)2(30

חשמלית,ובכללזהציודכאמורהמאפשרתקשורתדו־כיווניתצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיפיםקטנים)א(ו–)א1("ובמקום )2(
"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצרים
חשמלאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(ו–)ב(,

כולםאוחלקם,כפישקבעההרשות";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)ע(,אחרי"ההולכה"יבוא"וההשנאה"; )א(

אחריפסקה)ע(יבוא: )ב(

באזור חלוקה שביצע גורם בידי שהוקמה חברה )3(
תעשייה)להלן-גורםמחלק(אושגורםמחלקהתקשר
רישיון לקבלת בקשה הגיש מהם שאחד בתנאי אתה,
חלוקהלגביאזורהתעשייה,עדיוםכ'בסיווןהתשע"ח
)3ביוני2018(,וביצעחלוקהוהספקהבאזורהתעשייהעד
למועדקבלתרישיוןחלוקהבהתאםלבקשהצגםבהקשרזה
יובהרכיאיןמניעהשאחדהתנאיםיתקייםבחברהואחד
התנאיםיתקייםבגורםהמחלקאוששניהתנאיםיתקיימו

רקבאחדמהםצ

רישיון בסעיףקטן)ב1ד(,מוצעלקבועבמפורשכי
לניהולהמערכתורישיוןהולכהיכולשיינתנורקלחברות

ממשלתיותצ

חלוקה רישיון להעניק כדי כי קובע ע)ב2()2( סעיף
במצבשבואחוזמסויםמהיקףהצריכההשנתיבמשקנתון
בידיחברותשאינםחברהממשלתית,ישצורךבבחינה
ואישורשלשרהאנרגיהצואולם,מכיווןשמוצעכעתלעגן
בחוקהסדרהברורהומחייבתשלהגורמיםשלהםניתן
לתתרישיוןחלוקה,ואתהיקףהרישיונותשיינתנולמי
שאינםחברהממשלתית,איןעודצורךלבצעבחינהשכזוצ
וזהנוסחהשלפסקה)2(בסעיףע)ב2(לחוק,שמוצעלמחוק:

עלאףהאמורבפסקה)1(,עלההיקףרישיונות )2("
החלוקהבמשקשאינםבבעלותחברהממשלתית,במצטבר,

על10%מהיקףהצריכההשנתי,אועלשיעוראחרשעליו
החליטהשרבמסגרתעקרונותהמדיניות,שלאיהיהנמוך
מ־10%מהיקףהצריכההאמור,ייכנסרישיוןחלוקהנוסף
לתוקפולאחראישורובידיהשר;איןבקביעתשיעורכאמור
כאמור מדיניות על להחליט השר מסמכות לגרוע כדי

בסעיףע5א;"צ

מוצעלתקןאתסעיף5לחוק,שעניינוהוראות  סעיף 5
אלה שהוראות כך ברישיונות, לכלול שיש 
הרפורמה בעקבות המשק של החדש למבנה יותאמו

ויאפשרותחרות,הכולכמפורטלהלןצ

מוצעלקבועכירישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללו,
נוסףעלההוראותשנכללותבהםמכוחסעיף5)א(לחוק,
גםחובהלהתקיןמוניםצכןמוצעלקבועברישיונותכאמור
חובהלגלותמידעשהתקבלממונהשהתקיןבעלרישיון,
להגדיר מוצע זה לעניין ברשותוצ נמצא שהמידע ככל
מונה קרי דו־כיוונית, תקשורת המאפשר, ככזה "מונה"
בעל כי ברישיון לקבוע אפשר יהיה למשל, כך, "חכם"צ
הרישיוןיהיהחייבלגלותמידעלבעלירישיונותהספקהצ
מידעזהיאפשרלהםלבנותמודלעסקיולהציעולצרכניםצ
כמוכן,יהיהאפשרלקבועחובהלגלותמידעלבעלרישיון
לניהולהמערכת,כדישזהיוכללבצעאתפעילותו,ובכלל

זהלאזןביןההיצעשלהחשמלוהביקושלוצ
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חובהלרכושולאחסןסוגידלקשמשמשיםאתמשקהחשמל,לשם )5("
הקצאתםומכירתםלבעלירישיונותייצוראולאדםהמייצרחשמלהפטור
מחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1(;חובהלפיפסקהזותיכנסלתוקףבמועד

שקבעההרשותבאישורהשרצ";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ע(

רישיוןחלוקהיכלול,נוסףעלהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(,הוראות ")ד(
בענייניםאלה:

מידה לאמות בהתאם אלא קרקע, בחטיבת חלוקה לבצע איסור )1(
שקבעההרשותלפיסעיף30)2(;

ברישיון, שהוגדר החלוקה באזור צרכן לכל חשמל למכור חובה )2(
לבקשתוצ

לענייןרישיוןחלוקההניתןלפיסעיףע)ב1ב()2(או)3(,תכלולהגדרתהאזור )ה(
שלגביוניתןהרישיון,כאמורבסעיףקטן)א(,התייחסותלאפשרותלהרחבתהאזור
כאמורבשלהגדלתתחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייהכאמורבסעיףע)ב1ג(צ

להתקיןמונים חובה איןבסמכותלקבוע יובהרכי
ברישיונותחלוקהוהולכהכמוצעכדילמנועמכלגורם
ואףקיימות משלעצמו, מונה להתקין בכך החפץ אחר
אמותמידהשקבעההרשותהמסדירותאתאופןההשגה
בנוגעלמונהשהתקיןבעלרישיוןחלוקהאובעלרישיון

הולכהצ

מוצעגםלתקןאתסעיף5)ב(לחוק,אשרמחייבבעל
רישיוןספקשירותחיונילרכושחשמלמיצרןחשמלפרטיצ
חברתהחשמלאינהבגדריצרןחשמלפרטיכהגדרתובחוק,
ובעקבותהעברתפעילותניהולהמערכתלחברהנפרדת,
חברתהחשמללאתהיהבהכרחזושתרכושאתהחשמל,
ועלכןישצורךלחייבבעלרישיוןספקשירותחיונילרכוש

חשמלגםמחברתהחשמלצ

נוסףעלכךמוצעלחייבבעלרישיוןספקשירותחיוני
לרכושחשמלממישמייצרחשמלופטורמקבלתרישיון
ייצורלפיסעיף3)ב()1()א(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף3
להצעתהחוקצלענייןזהיצויןכירכישהממישמייצרופטור
מחובתרישיוןייצור,מבוצעת,כענייןשבחובה,כברכיום
במסגרתאסדרותרשותהחשמלבענייןהתעריפיםצכמו
כןמוצע,לאורהוספתאגירהלגדרהפעילויותהמוסדרות
בחוק,לחייבבעלרישיוןספקשירותחיונילרכושחשמל
מבעלרישיוןאגירהאוממישמבצעאגירהופטורמחובת
רישיוןלפיסעיף3)ב()1()ב(לחוקכנוסחוהמוצעבסעיף3
להצעתהחוקצויודגשכיהמדוברבחובותשיחולורקככל
שייקבעובידיהרשותברישיון,והןאינןחלותכלעודלא

נקבעוכאמורצ

סעיף5)ג(עניינובהוראותברישיוןלניהולהמערכתצ
מוצעלהוסיףלהוראותשניתןלקבועברישיוןכאמוראת
החובהלרכושולאחסןדלקלצורךהקצאתוומכירתולבעלי
רישיונותייצורולמישעוסקיםבייצורהפטוריםמחובת
רישיוןצחובהזותחולעלבעלהרישיוןהחלממועדשתקבע
המועד - )להלן האנרגיה שר באישור החשמל רשות

הקובע(,קרילאחרמועדמתןהרישיוןלניהולהמערכת,
וזאתכדילאפשרלבעלהרישיוןלהיערךלביצועחובהזוצ
יצויןכילפיסעיףב)3(להחלטתהממשלהמס'3859מיום
כ'בסיווןהתשע"ח)3ביוני2018(שעניינהרפורמהבמשק
החשמלושינוימבניבחברתהחשמל)להלן-החלטהמס'
3859(,ייקבעמועדמוקדםככלהאפשר,לאחרהתייעצות
עםרשותהחברותהממשלתיותבאשרלמצבההפיננסי
הממשלתיתשתהיהבעלתהרישיוןלניהול שלהחברה

המערכת)החברהלניהולהמערכתבע"מ(צ

60אלחוק, עודיצויןכיכפישמוצעלקבועבסעיף
כנוסחוהמוצעבסעיף19להצעתהחוק,עדלמועדהקובע
)גםאםמועדזהיחוללאחרשניהולהמערכתיצאמידי
וההקצאה האחסון הרכישה, יבוצעו החשמל(, חברת
פעולות מבצעת החשמל,אשר הדלקיםבידיחברת של
60לחוק, אלהכיוםמכוחהרישיוןשניתןלהלפיסעיף
לפעילויותכאמורבסעיףקטן)ד(שלאותוסעיף)להלן-

הרישיוןהאחוד(צ

בנוסף,מוצעלהוסיףלסעיף5לחוקאתסעיףקטן)ד(
ולקבועבוהוראותשייכללוברישיוןחלוקהצכך,מוצעכי
רישיוןחלוקהיחייבבעלרישיוןלמכורחשמללכלצרכן
באזורהחלוקה,אםאותוצרכןביקשזאתמבעלהרישיוןצ
הוראהזומשלימהאתהוראתסעיףע)ב1א(המוצע,ולפיה
רישיוןחלוקהיינתןתמידיחדעםרישיוןהספקה,כנזכר

לעילבדבריההסברלסעיףעלהצעתהחוקצ

כמוכן,מוצעשרישיוןחלוקהיכלולאיסורעלביצוע
המידה לאמות בהתאם שלא קרקע בחטיבת פעילות
על דעתה את לתת הרשות תוכל כך הרשותצ שתקבע
נושאיםכמומספרהחיבוריםלרשתהחלוקהשניתןלספק

לצרכןומיייחשבלצרכןבכלחטיבתקרקעצ

מאחרשלפיסעיף5)א(לחוק,רישיוןניתןלגביאזור
מוגדר,מוצעלקבועבסעיףקטן)ה(המוצע,שהגדרתאזור
החלוקהברישיונותשיינתנולמחלקיםהיסטורייםולאזורי
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רישיוןאגירהיכלול,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(,אתתכליתהאגירהצ" )ו(

בסעיף6לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)ד1(,במקום"חלוקה,ייצור"יבוא"הולכה,חלוקה,ייצור"והסיפההחל )1(
במילים"למעטכאמור"-תימחק;

סעיףקטן)ו(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ח(,פסקאות)2(ו–)3(-יימחקוצ )3(

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:עצהוספתסעיף6א

"הוראותמיוחדות
לענייןחברה

ממשלתית

חברתממשלתיתשקיבלהרישיוןחלוקה,רישיוןהספקה6אצ )א(
ורישיוןהולכה,לפיהוראותסעיףע)ב1()2(,אוחברה־בתשל
תעסוק לא ייצור,והיא רישיון יינתןלה לא כאמור, חברה
בפעילות,לרבותבפעולות,כמפורטלהלן,ביןבעבורעצמה

וביןבעבוראחרשעוסקאומעונייןלעסוקבפעילות:

ייצור,לרבותתכנוןהנדסי,פעולותתכנוןלפיחוק )1(
התכנון,הקמה,תפעול,תחזוקהאושחלוף,הכוללגבי
אוצפויותלשמשאת יחידותייצוראשרמשמשות

משקהחשמל;

רישיוןאגירהיכלול,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(,אתתכליתהאגירהצ" )ו(

תיקוןסעיף6בסעיף6לחוקהעיקרי-6צ

בסעיףקטן)ד1(,במקום"חלוקה,ייצור"יבוא"הולכה,חלוקה,ייצור"והסיפההחל )1(
במילים"למעטכאמור"-תימחק;

סעיףקטן)ו(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ח(,פסקאות)2(ו–)3(-יימחקוצ )3(

הוספתסעיף6אאחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:עצ

"הוראותמיוחדות
לענייןחברה

ממשלתית

חברתממשלתיתשקיבלהרישיוןחלוקה,רישיוןהספקה6אצ )א(
ורישיוןהולכה,לפיהוראותסעיףע)ב1()2(,אוחברה־בתשל
תעסוק לא והיא ייצור, רישיון יינתןלה כאמור,לא חברה
בפעילות,לרבותבפעולות,כמפורטלהלן,ביןבעבורעצמה

וביןבעבוראחרשעוסקאומעונייןלעסוקבפעילות:

ייצור,לרבותתכנוןהנדסי,פעולותתכנוןלפיחוק )1(
התכנון,הקמה,תפעול,תחזוקהאושחלוף,הכוללגבי
אוצפויותלשמשאת יחידותייצוראשרמשמשות

משקהחשמל;

תעשייה,לפיסעיףע)ב1ב()2(או)3(לחוקכנוסחוהמוצע,
תתייחסגםלאפשרותהרחבתהאזורהאמורבשלהגדלת
תחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייה,שבשלהחלהעלייה
בסעיף כאמור זאת אזור, באותו הצריכה בהיקף טבעית

ע)ב1ג(המוצעצ

לבסוף,מוצעלקבועשברישיוןאגירהתיקבעהתכלית
שלשמהמבוצעתהאגירה,זאתכהשלמהלהסדרהמוצע
החוק, להצעת 3 בסעיף כנוסחו לחוק, 3)ב()1()ב( בסעיף
אגירה שמבצע למי אגירה מרישיון פטור יינתן שלפיו
ובלבד הרשות, שקבעה כמיוות על עולה שלא בכמות
שהאגירהאינהלתכליתשהרשותקבעהשלאניתןלקבל

בעבורהפטורכאמורצ

סעיף6לחוקמונהמגבלותהחלותביןהשאר  סעיף 6
שמחזיק למי מסוימים רישיונות הענקת על 
לתקן מוצע אחריםצ רישיונות בבעלי שליטה אמצעי
סעיףזהבהתאםלמבנהמשקהחשמלהמוצעבמסגרת

הרפורמהצ

מאחרשמוצעלבטלאתהוראתסעיףע)ב1()2(לחוק,
המאפשרתכיוםלבעלרישיוןלניהולמערכתלעסוקבייצור,
כאמורלעילבדבריההסברלסעיףעלהצעתהחוק,מוצע
למחוקבהתאםאתהסיפהשלסעיף6)ד1(לחוק,אשרמפנה

לסעיףע)ב1()2(האמורצ

זאתועודצמאחרשחברתהחשמלתהיהרשאיתלהקים
חברה־בתשתקיםותתפעלשתייחידותייצורבאתראורות
רבין,כמפורטבסעיף60אלחוקכנוסחוהמוצעבסעיף19
להצעתהחוק,וכןמאחרשישכוונהלהתירלחברתהחשמל
לעסוקבהולכהוחלוקהכמונופול)כאמורלעילוכאמור
עלהצעתהחוק(,מוצעלבטלאת בדבריההסברלסעיף

סעיףקטן)ו(שלסעיף6לחוק,אשראוסרעלהענקתרישיון
הולכהלמישמחזיקאמצעישליטהבבעלרישיוןייצור

אובבעלרישיוןחלוקה;כמוכןמוצעלבטלאתסעיףקטן
)ח()2(ו–)3(שלהסעיףהאמור,ולפיולאניתןלהעניקרישיון
ייצור רישיון שליטהבבעל אמצעי שמחזיק למי חלוקה
ויחזיק,אםיינתןלורישיוןחלוקה,למעלהמ־10%מהיקף
החלוקהבמשקהחשמלאולמישיחזיק,אםיינתןלורישיון

חלוקה,למעלהמ־25%מהיקףהחלוקהבמשקהחשמלצ

וזהנוסחםשלסעיפיםקטנים)ו(ו–)ח()2(ו–)3(שלסעיף
6לחוק,שמוצעכאמורלבטלם:

אמצעי יינתןרישיוןהולכהלמישמחזיק לא ")ו(
שליטהבבעלרישיוןייצוראובבעלרישיוןחלוקהצ

צצצ

לאיינתןרישיוןחלוקהאםמתקייםאחדמאלה: )ח(

צצצ

מבקשהרישיוןמחזיקאמצעישליטהבבעל )2(
המבוקש הרישיון קבלת ולאחר ייצור, רישיון
במשק החלוקה מהיקף יותר או 10% יחזיק

החשמל;

אדםיחזיקלאחרקבלתהרישיוןהמבוקש )3(
25%אויותרמהיקףהחלוקהבמשקהחשמלצ"

מוצעלאסורעלחברהממשלתיתשבידהרישיון  סעיף 7
חלוקה,רישיוןהספקהורישיוןהולכה)כיום- 
חברתהחשמל(,וכןעלחברה־בתשלה,לעסוק,ביןבעצמה
וביןבעבוראחריםהמעונייניםלעסוקבפעילות)כהגדרתה
מיקרוגנרציה של במסגרת זה )ובכלל בייצור בחוק(,
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ייעוץבנוגעלפעולותהאמורותבפסקה)1(צ )2(

הכוללת טכנית מערכת - ייצור" "יחידת זה, בסעיף )ב(
)גנרטור(אחד,אשרמיועדתלהמרתאנרגיהממקור מחולל
ותרמית חשמלית לאנרגיה או חשמלית לאנרגיה מסוים
ואם שימושית, ומכנית חשמלית לאנרגיה או שימושית
מערכותהנעתהמחוללים)גנרטורים(קשורותבקשרטכנולוגי
לשםניצולמרבישלאותומקוראנרגיה-מערכתטכנית

כאמורהכוללתיותרממחולל)גנרטור(אחדצ"

בסעיףע)א()5(לחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"מערכתההולכה"יבוא"וההשנאה"צ8צתיקוןסעיףע )א(

אחריסעיףעלחוקהעיקרייבוא: )ב(

"שיקוליםשל
איכותהסביבה

ובריאותהציבור

השרמוסמך,במסגרתהפעלתסמכויותיולפיחוקזהולשםעאצ
קידוםמטרותהחוק,לשקולגםשיקוליםשלאיכותהסביבה

ובריאותהציבור,ככלשהדברניתןצ"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"מתנאיהרישיון"יבוא"ובכללזהחובהלגלותמידע9צתיקוןסעיף9
כנדרשלפיסעיף5)א1()2("צ

בסעיף13לחוקהעיקרי-10צתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)ג(,המילים"למעטהמדינה"-יימחקו; )1(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמדינהצ" ")ד(

ואנרגיותמתחדשות(וכןבתכנוןהנדסי,פעולותתכנוןלפי
חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965)להלן-חוקהתכנון(,
הקמה,תפעול,תחזוקהאושחלוףוכןייעוץבנוגעלכל

הפעולותהאמורותצ

עלפיהמוצע,יחולאיסורזהלגבייחידותהייצור
שהןחלקממשקהחשמלבישראלומשמשותאוצפויות
לשמשאתמשקהחשמלכאמור,וזאתבמטרהלהגביראת
התחרותבמקטעזה,לנצלאתיתרונותהמגזרהפרטיולמקד
אתחברתהחשמל,שהיאהחברההממשלתיתשהאיסור
המוצערלוונטילהכיום,בפעילותההולכהבמשקהחשמל

בישראלצ

החוק, להצעת 19 לסעיף ההסבר בדברי כמפורט
מוצעיםכמהחריגיםלאיסורזה)ראוסעיף60א)ו(לחוק

כנוסחוהמוצע(צ

כנוסחו עא סעיף את לחוק להוסיף מוצע כן, כמו
המוצעולעגןבואתסמכותשרהאנרגיהלשקול,במסגרת
הפעלתסמכויותיולפיהחוקולשםקידוםמטרותהחוק,
ככל הציבור, ובריאות הסביבה איכות של שיקולים גם

שהדברניתןצ

מוצעלתקןאתסעיףע)א()5(לחוקולהתאיםאת  סעיף 8
נוסחולתיקוןהמוצעבהגדרה"רישיוןלניהול 
המערכת"לענייןמערכתההולכהוההשנאה,כךשבעל
רישיוןהולכהיחויבלפעוללפיתכניתהפיתוחשלבעל

לעניין והן הולכה לעניין הן המערכת לניהול רישיון
)יוזכרגםכיבעלרישיוןספקשירותחיוניכפוף השנאה
לכלהחובותהחלותעליולענייןכללפעילויותיולפיסעיף

18לחוק(צ

מוצעלתקןאתסעיף9)א(לחוקהמקנהסמכויות  סעיף 9 
תנאי הופר שבו במקרה השאר בין לרשות, 
מתנאיהרישיון,ולצייןבמפורשאתהחובהלגלותמידע
שהתקיןבעל בעלרישיון,שהתקבלממונה המצויבידי
סמכות את מקימה שהפרתם התנאים כאחד הרישיון,
הרשותכאמורבסעיףצזאת,כדילהדגישאתחשיבותחובת
גילויהמידעהאמור,במיוחדלאורהעובדהשבלאמידע
זה,בעלירישיונותההספקהלאיוכלולפעוללגיבושמודל
עסקיוהצעתולצרכנים,ויהיהקושילקדםאתהתחרות
במקטעזהצעודיצויןכימידעזהאףיסייעלבעלרישיון
לניהולהמערכתלבצעאתפעילותו,ובכללזהלאזןבין

ההיצעשלהחשמלוהביקושלוצ

זה, בחוק המוצעת הרפורמה פי שעל מכיוון  סעיף 10
בחברת הן שליטה אמצעי המדינה תחזיק 
החשמלוהןבחברהשתקבלרישיוןלניהולהמערכת,מוצע
להבהירשהוראותסעיף13לחוק,אשרמגבילותהחזקהשל
אמצעישליטהבבעלירישיונותכאמורבו,אינןחלותעל
המדינהצכאמור,מדוברבתיקוןמבהירבלבד,שכןהחרגה

כאמורקבועהלמעשהכברכיוםבסעיף13)ג(לחוקצ
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בסעיףע1)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,11צתיקוןסעיףע1
מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצריםאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובת

רישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(או)ב(,כולםאוחלקם"צ

בסעיף19לחוקהעיקרי-12צתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,במקום"מבעלרישיוןספקשירותחיוני"יבוא"מבעלרישיוןלניהול )1(
המערכתומבעלרישיוןחלוקה",אחרי"הוראותהרישיון"יבוא"תכניתפיתוחכאמור
יכולשתכלולהוראותלענייןאישורשינוייםבתכנית,ובכללזההגורםשיהיהמוסמך
לאשרם"ובסופויבוא"לרבותשינוייםבתכניתשאושרוכאמור,ולחובותהחלותעליו

לפיכלדיןובכללזהסעיףע1צ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בסעיףע1)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,11צ
מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצריםאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובת

רישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(או)ב(,כולםאוחלקם"צ

תיקוןסעיףע1

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-12צ

בסעיףקטן)א(,במקום"מבעלרישיוןספקשירותחיוני"יבוא"מבעלרישיוןלניהול )1(
המערכתומבעלרישיוןחלוקה",אחרי"הוראותהרישיון"יבוא"תכניתפיתוחכאמור
יכולשתכלולהוראותלענייןאישורשינוייםבתכנית,ובכללזההגורםשיהיהמוסמך
לאשרם"ובסופויבוא"לרבותשינוייםבתכניתשאושרוכאמור,ולחובותהחלותעליו

לפיכלדיןובכללזהסעיףע1צ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ספק רישיון בעל מחייב לחוק ע1)א()2( סעיף  סעיף 11
שירותחיונילרכושחשמלמיצרןחשמלפרטי 
כהגדרתובחוקצמוצע,כהשלמהלתיקוןהמוצעבסעיף5)ב(
לחוק)ראוסעיף5)2(להצעתהחוק(,ומהטעמיםכמפורט
בדבריההסברלאותותיקון,לקבועכיהחובהלרכושחשמל
בעלי כל כלפי חיוני שירות ספק רישיון בעל על תוטל

רישיונותהייצור,ובכללםחברתהחשמלצ

בנוסףמוצעלחייבבעלרישיוןספקשירותחיוני,גםכן
בהמשךלתיקוןהנזכרלעיל,לרכושחשמלגםממישמייצר
3)ב()1()א( סעיף לפי ייצור רישיון מקבלת ופטור חשמל
המוצעוכן,לאורהוספתאגירהלפעילויותהמוסדרותבחוק
זהכמוצעלעיל,מבעלרישיוןאגירהוממישמבצעאגירה

ופטורמחובתרישיוןכאמורלפיסעיף3)ב()1()ב(המוצעצ

לפסקה )1( סעיף 12

סעיף19)א(לחוקעניינובסמכותשרהאנרגיה, 
בהתייעצותעםרשותהחשמלובהסכמתשרהאוצר,לדרוש
מבעלרישיוןספקשירותחיוני)קרי,בעלרישיוןלניהול
הולכה(, רישיון בעל או חלוקה רישיון בעל המערכת,
להגישלאישורותכניתפיתוחצמוצעלתקןאתהסעיףכך
רקעלבעלרישיוןלניהולמערכת שהחובהתחולכעת

ובעלרישיוןחלוקה,ולאעלבעלרישיוןהולכהצ

התיקוןהמוצעמתיישבעםהוראתסעיףע)א()5(לחוק
הולכה רישיון בעל לחייב מוסמך האנרגיה שר שלפיה
לפעולבהתאםלתכניתהפיתוחשהגישבעלרישיוןלניהול
המערכת,וכןעםהוראתסעיף19)א(סיפהלחוקשלפיה
בהתאם אלא חיוני שירות ספק רישיון בעל יפעל "לא
לתכניתשאושרה",שכןהגדרתבעלרישיוןספקשירות

חיוניכוללתגםבעלרישיוןהולכהצ

יצויןכיבעודשבעלרישיוןלניהולהמערכתיגיש,
וההשנאה ההולכה למערכת פיתוח תכנית השאר, בין
)יצוין,כימערכתההולכהוההשנאהיכולשתכלולמיתקני
אגירהבכפוףלהסדרהולתנאירישיוןהאגירהשלבעל
רישיוןההולכה,שהריבעלרישיוןלניהולהמערכתמגיש
תכניתפיתוחלפעילויותיו,ובעלרישיוןהולכהלפיסעיף
18לחוקכפוףלחובותהחלותעלספקשירותחיוניבכל
פעילויותיו(,הרישבעלרישיוןחלוקהיגישתכניתפיתוח
לרשתהחלוקה)והוארשאילכלולבהמיתקניאגירהבכפוף
להסדרהולתנאירישיוןהאגירהשלבעלרישיוןהחלוקה(צ

כמוכן,מוצעלעגןבסעיף19)א(לחוקאתהאפשרות
לכלולבכלתכניתפיתוחהוראותהנוגעותלאישורשינויים
בתכנית,ובכללזההוראותלענייןהגורםהמוסמךלאשר
שינוייםכאמורצתיקוןזהנועדלאפשרעדכוןשלתכנית
פיתוחשכבראושרה,באמצעותמנגנוןשלאישורשינויים
להידרש בלי האמורה, בתכנית שהוגדרו גורמים בידי

להגשתתכניתפיתוחחדשהצ

לגרוע כדי זה לעניין המוצע בהסדר אין כי מובן
מהעיקרוןולפיו,משאושרהתכניתפיתוחחדשההכוללת
הוראותשסותרותאתתכניתהפיתוחהקודמתשאושרה
לאותובעלרישיון,הרישהוראותהתכניתהחדשהגוברותצ
על לגבור ימשיכו כאמור פיתוחחדשה תכנית הוראות
הוראותתכניתקודמתשאושרה,לרבותשינוייםשאושרו

בהלפיהמנגנוןהמוצעצ

לבסוף,מוצעלקבוע,לשםהבהירות,כימשאושרה
תכניתפיתוח,יידרשבעלרישיוןספקשירותחיונילפעול,
שאושרו בתכנית )ולשינויים לתכנית בהתאם רק לא
בהתאםלמנגנוןהמוצעלעיל(,אלאגםבהתאםלחובות
החלותעליולפיכלדיןובכללזהסעיףע1לחוק,כלומר
בהתאםלחובותשנקבעוברישיונווחובותאחרותהחלות

עליולפיהחוקאוכלדיןאחרצ

כךלמשל,לאיוכלבעלרישיוןספקשירותחיונילטעון
שמבקש מי את החשמל לרשת לחבר באפשרותו שאין
בתכנית מופיע אינו זה שחיבור מאחר חשמל, לייצר
הפיתוח,שכןחובהזומוטלתעליולפיסעיףע1לחוק,ואין
בתכניתהפיתוחשאושרהכדילפטורממנהצזאת,משום
שמובןכיסעיף19לחוקאינופוטרבעלרישיוןספקשירות
חיונימציותלכלליהדין,ככלשאלהלאנזכריםבתכנית

פיתוח,והתיקוןלענייןזהנועדלהבהרהבלבדצ

לפסקה )2(

לכלול מערכת לניהול רישיון בעל לחייב מוצע
בתכניתהפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהשהואמגיש
לשרהאנרגיה,לוחותזמניםלביצועהפעולותהכלולות
בתכניתצבהתאם,מוצעלחייבבעלרישיוןכאמורלהתייעץ
עםבעלרישיוןההולכהבנוגעללוחותהזמניםהקבועים
בתכניתפיתוחהמוגשתלאישורכאמור,ובנוגעלחלופות
אופן את להסדיר מוצע כן כמו בהצ הכלולות לפעולות
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למערכתההולכה הפיתוח בתכנית מערכתיכלול לניהול רישיון בעל ")א1(
וההשנאהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(,לוחותזמניםלביצועהפעולותהכלולות

בתכניתצ

לפי לאישור וההשנאה ההולכה למערכת פיתוח תכנית הגשת טרם )א2(
הולכה רישיון בעל עם המערכת לניהול רישיון בעל יתייעץ )א(, קטן סעיף
בנוגעללוחותהזמניםלביצועהפעולותהכלולותבתכניתולחלופותלפעולות
לגביההיתכנות האמורים בעליהרישיונות בין דעות חילוקי התגלעו אלה;
לביצועהפעולות,ובכללזהההיתכנותלביצועןבלוחותהזמניםכאמור)בסעיף

קטןזה-מחלוקת(-

לניהולהמערכתלשר,נוסףעלתכניתהפיתוח בעלרישיון יגיש )1(
כאמורשערך,גםאתעמדתבעלרישיוןההולכהבמחלוקת;

יצייןהשר,בפנייתולרשותהחשמלולשרהאוצרלפיסעיף19)א(,את )2(
המחלוקתצ

בעלרישיוןחלוקהיערוךאתתכניתהפיתוחלרשתהחשמלהמשמשת )א3(
לחלוקהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(בהתאםלהנחיותבעלרישיוןלניהול
המערכתלענייןנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןביןמערכתההולכהלמערכת

החלוקהצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"בעלרישיוןספקשירותחיוני"יבוא"בעלרישיוןלניהול )3(
מערכתאובעלרישיוןחלוקה",במקום"לפיסעיףקטן)א("יבוא"לפיסעיפיםקטנים
)א(ו–)א1(עד)אע(,לפיהעניין"ובמקוםהסיפההחלבמילים"לקבועלותכניתפיתוח"
יבוא"לקבועלותכניתפיתוח;קבעהשרתכניתפיתוחכאמור,יהיהעלבעלרישיון
ספקשירותחיונילפעוללפיה;בטרםיקבעהשרתכניתפיתוחלרשתחשמלהמשמשת
לחלוקהלפיהוראותסעיףקטןזה,ישמעאתעמדתושלבעלרישיוןלניהולהמערכת
לענייןנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןביןמערכתההולכהלמערכתהחלוקה,ויחולו

לענייןאישורשינוייםבתכניתכאמורהוראותסעיףקטן)א("צ

רישיון בעל בין דעות חילוקי של במקרה ההתנהלות
לניהולהמערכתלביןבעלרישיוןההולכהבענייןביצוע
התכנית,לרבותבלוחותהזמניםשנקבעובהצעלפיהמוצע,
במקרהשלחילוקידעותכאמור,יערוךבעלהרישיוןלניהול
בהתאם המערכתאתתכניתהפיתוחשהואמגישלשר
לעמדתושלו,ויצרףלצדה,במסמךנפרד,אתעמדתבעל
רישיוןההולכהצשרהאנרגיהיצייןבפנייתולרשותהחשמל
הפיתוח, תכנית לאישור בנוגע עמה התייעצות לצורך
וכןבפנייתולשרהאוצרלצורךקבלתהסכמתולאישור

התכניתהאמורה,אתהמחלוקתביןבעליהרישיונותצ

עודמוצעלקבועכיבעלרישיוןחלוקהשמגישתכנית
פיתוחלרשתהחשמלהמשמשתלחלוקה,יונחהעלידי
הקשורים ההיבטים בכל המערכת לניהול רישיון בעל
לנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןשביןמערכתההולכה

למערכתהחלוקהצ

לפסקה )3(

לפיסעיף19)ב(לחוק,אםבעלרישיוןלאהגישתכנית
פיתוח,שרהאנרגיההואזהשקובעאתהתוכנית,לאחר
התייעצותעםהרשותובהסכמתשרהאוצרצמוצעלהתאים
שהחובה ולהבהיר )1( בפסקה המוצע לתיקון זה סעיף
לפעוללפיתכניתהפיתוחשאושרהלפיסעיףזהתחולגם

עלבעלרישיוןהולכהצ

בנוסף,מאחרשעלפיהמוצעבפסקה)2(,בעלרישיון
החשמלהמשמשת תכניתפיתוחלרשת חלוקההמגיש
לחלוקהצריךלערוךאתהתכניתבהתאםלהנחיותמנהל
המערכת)ראוסעיף19)א3(המוצע(,מוצעשבמקרהשבו
שרהאנרגיהעושהשימושבסמכותולפיסעיף19)ב(לחוק
לענייןתכניתפיתוחלרשתהחשמלהמשמשתלחלוקה,
הרישטרםקביעתתכניתכאמור,ישמעשרהאנרגיהאת
רישיוןלניהולמערכתבנוגעלכלההיבטים עמדתבעל
הקשוריםלנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןשביןמערכת

ההולכהלמערכתהחלוקהצ
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בסעיף20לחוקהעיקרי-13צתיקוןסעיף20

סעיףקטן)א(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילים"ובסעיףקטן)א("-יימחקוצ )2(

בסעיף30לחוקהעיקרי-ע1צתיקוןסעיף30

בפסקה)2(,אחרי"ליצרןחשמלפרטי"יבוא"לבעלרישיוןאגירה"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

קרקע, לחטיבת שייחשבו המקרקעין לעניין מידה קביעתאמות  ")3א(
ולענייןהגורםשייחשבלצרכןבחטיבתקרקעאםקייםיותרמגורםאחד

שיכוללהיחשבלצרכןכאמור;"צ

יבוא15צתיקוןסעיף31 הנובעות" "בעלויות במילים החל במקוםהסיפה העיקרי, לחוק 31)ב( בסעיף
"בעלויותהנובעותמכלאלה:

עקרונותהמדיניותשקבעהשרכאמורבסעיףע5א; )1(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהחשמלבשעתחירוםשניתנולפיסעיף58)ב(; )2(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהגזבשעתחירוםשניתנולפיסעיף91)ב(לחוק )3(
משקהגזהטבעי,התשס"ב-2002;

הוראותהשרשעניינןמתןמענהלצרכיםהנובעיםממצבחירום,הנדרשותלביצוע )ע(
בזמןחירום,ושניתנולבעלרישיוןספקשירותחיוניבזמןחירום,לפיכלדיןאובהתאם

לתנאירישיונו"צ

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי-13צ

סעיףקטן)א(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילים"ובסעיףקטן)א("-יימחקוצ )2(

תיקוןסעיף30בסעיף30לחוקהעיקרי-ע1צ

בפסקה)2(,אחרי"ליצרןחשמלפרטי"יבוא"לבעלרישיוןאגירה"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

קרקע, לחטיבת שייחשבו המקרקעין לעניין מידה קביעתאמות  ")3א(
ולענייןהגורםשייחשבלצרכןבחטיבתקרקעאםקייםיותרמגורםאחד

שיכוללהיחשבלצרכןכאמור;"צ

יבוא15צ הנובעות" במילים"בעלויות החל במקוםהסיפה העיקרי, לחוק 31)ב( בסעיף
"בעלויותהנובעותמכלאלה:

תיקוןסעיף31

עקרונותהמדיניותשקבעהשרכאמורבסעיףע5א; )1(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהחשמלבשעתחירוםשניתנולפיסעיף58)ב(; )2(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהגזבשעתחירוםשניתנולפיסעיף91)ב(לחוק )3(
משקהגזהטבעי,התשס"ב-2002;

הוראותהשרשעניינןמתןמענהלצרכיםהנובעיםממצבחירום,הנדרשותלביצוע )ע(
בזמןחירום,ושניתנולבעלרישיוןספקשירותחיוניבזמןחירום,לפיכלדיןאובהתאם

לתנאירישיונו"צ

מוצעלבטלאתסעיף20)א(לחוקשלפיו"עלפי  סעיף 13
הרשות תקבע פרטי, חשמל יצרן של בקשתו 
ספק רשיון לבעל חשמל למכור רשאי הוא כי ברשיונו
שירותחיוניאולמוכרולאחרצ"כמפורטלעילבדבריההסבר
לסעיפים5ו־11להצעתהחוק,בידירשותהחשמלכלים
מספיקיםלהסדרתנושאמכירתחשמללבעלרישיוןספק
שירותחיוני,וראויכישיקולהדעתבנושאזהיהיהבידי
רשותהחשמלבמסגרתקביעתתנאיהרישיונותצגםבאשר
למכירתחשמללמישאינוספקשירותחיוני,הרישעניין
נושאשראוישיהיה רישיונותהספקה- למתן זהנוגע
נתוןלשיקולדעתהשלרשותהחשמל,בבואהלתתרישיון

כאמורצ

רשות של תפקידיה את מונה לחוק 30 סעיף  סעיף 14
)2(שלהסעיף החשמלצמוצעלתקןאתפסקה 
האמור,אשרמכוחהמוסמכתהרשות,ביןהשאר,לקבוע
אמותמידהלרמה,לטיבולאיכותהשירותשנותניםבעלי
הרישיונותהשוניםלפיהחוק,כךשתכלולגםבעלרישיון
כאמור, האגירה, פעילות הוספת בעקבות זאת אגירה,

לרשימתהפעילויותהמוסדרותבחוקצ

עודמוצע,בהתאםלתיקוןהמוצעשלסעיף3לחוק,
בסעיף3להצעתהחוק,שלפיורשותהחשמלהיאשתקבע
אמותמידהלענייןהמקרקעיןכאמורבאותוסעיףשייחשבו
וכן בו( הקבוע מרישיון הפטור )לצורך קרקע לחטיבת

תקבעמיייחשבלצרכןלענייןאותהחטיבתקרקע,להוסיף
לקבוע הסמכות את 30 שבסעיף התפקידים לרשימת
בכלליםאמותמידהלענייןהמקרקעיןשיוכלולהיחשב
לחטיבתקרקעבהתאםלסעיף3לחוק,וכןלענייןקביעת
סעיף, אותו לפי קרקע בחטיבת לצרכן שייחשב הגורם

במקרהשבוישיותרמגורםאחדשיכוללהיחשבלצרכןצ

יצויןשלמעשה,הקביעהלגביזהותהצרכןקשורה
לקביעהלענייןחטיבתהקרקע,ועשויהלהשפיעעלהיקף
חטיבתהקרקעצכךלמשל,במקרהשבובאותםמקרקעין
ישבעליםאחד,ושניחוכריםלדורותצבמקרהכזה,ניתן
שבה אחת קרקע המקרקעיןייחשבולחטיבת כי לקבוע
בעלהמקרקעיןיוגדרכצרכןצומנגד,ניתןלקבועכימדובר
בשתיחטיבותקרקע,שבהןכלחוכרלדורותייחשבלצרכןצ

הממשלה בהחלטת שגובש ההסדר לנוכח  סעיף 15
מס'3859,שלפיובמקוםרשותהחשמל,חברת 
החשמלתהיההרשותהייעודיתלחירום,ובעתידתהיהזו
החברהלניהולהמערכתבע"מ,מוצעלהוסיףלעלויותשבהן
מכירההרשותלצורךקביעתהתעריפים,גםעלויותהנובעות
מהוראותשנתןשרהאנרגיה,אשרבעלרישיוןספקשירות
חיונינדרשלבצעןבזמןחירום,ושניתנולבעלרישיוןכאמור
לפיכלדיןאומכוחתנאיםברישיונוצבדומהלכלעלות
אחרתהמוכרתלצורךקביעתתעריפים,תבצעהרשותבקרת

עלויותגםעליישוםהוראותאלהבידיבעלהרישיוןצ
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אחריסעיף9עלחוקהעיקרייבוא:16צהוספתסעיף9עא

"סמכותכניסה
למקרקעיןלביצוע

פעולהדחופה

לצורך9עאצ רישיון, בעל רשאי 6ע, סעיף הוראות אף על )א(
מילויתנאירישיונו,להיכנסלמקרקעיןלשםביצועפעולה
6ע)א( בסעיף כאמור הרשאה או הסכמה קבלת בלא גם

)ב(,בהתקייםאחדמאלה)בסעיףזה-פעולהדחופה( או
ובכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(:

הפעולהדחופהוחיוניתלמניעתסכנהמיידית )1(
לאדםאולסביבה,ובלבדשבעלהרישיוןדיווחלבעל
בהקדם למקרקעין כניסתו על ולמנהל המקרקעין

האפשריבנסיבותהעניין;

משמעותי נזק מניעת לשם נדרשת הפעולה )2(
ניתן ולא חשמל, למיתקן לרבות לרכוש או לסביבה
להמתיןעדתוםהתקופהכאמורבסעיףעע)ג(,ובלבד
שבעלהרישיוןנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהל
בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־8עשעותלפניביצוע

הפעולהצ

לאתבוצעפעולהדחופהלפרקזמןהעולהעל96)ב( )1(
שעות,אלאבאישורהמנהלצ

עלכניסהלפיסעיףזהלמיתקןביטחוני,יחולו )2(
הוראותסעיף6ע)ד(צ

מקרקעין, בעל פניית לפי או ביוזמתו רשאי, המנהל )ג(
להורותבכלעתעלהפסקהשלפעולהדחופהלפיסעיףזה
אולהתנותאתהמשךביצועהבתנאיםשיורה,אולהגביל

אתפרקהזמןלביצועפעולהכאמורצ

את לטעון הזדמנות המקרקעין לבעל ייתן המנהל )ד(
טענותיו,בכתבאובעלפה,בהקדםהאפשרילאחרהכניסה
למקרקעין,ולאיאוחרמ־2עשעותמתחילתביצועהפעולה

הדחופהצ"

המאפשר הסדר לחוק 6ע בסעיף קבוע כיום  סעיף 16
לבעלרישיוןלהיכנסלמקרקעיןלביצועפעולות 
שונותלצורךמילויתנאירישיונוצההסדרמחייבקבלת
הסכמהמבעלהמקרקעיןאוקבלתהרשאהממנהלמינהל
החשמלברשותהחשמל)להלן-המנהל(צמוצעלעגןבחוק
הסדרשיאפשרלבעלרישיוןלהיכנסלמקרקעיןגםבלא
הסכמהשלהבעליםאוהרשאהמאתהמנהל,וזאתאם
הדברנדרשלצורךביצועפעולהדחופהוחיוניתלמניעת
נזקלאדםאולסביבה,ובתנאישבעלהרישיוןיודיעעל
כךלבעליםולמנהלבהקדםהאפשריבנסיבותהעניין)ראו
סעיף9עא)א()1(המוצע(צכמוכןמוצעלאפשרלבעלרישיון
להיכנסכאמורלמקרקעיןלצורךביצועפעולהשנדרשת

לרבות לרכוש, או לסביבה משמעותי נזק מניעת לשם
התקופה תום לפני גם בחוק, כהגדרתו חשמל למיתקן
הקבועהבסעיףעע)ג(לחוק,ובלבדשיודיעעלכךלבעלים
לפני שעות מ־8ע יאוחר ולא האפשרי בהקדם ולמנהל

ביצועהפעולה)ראוסעיף9עא)א()2(המוצע(צ

כמוכןמוצעלהגבילאתפרקהזמןשבמהלכוניתן
לבצעפעולהדחופהכאמור,ולקבועכיהוראותסעיף6ע)ד(
לחוק,אשרמתנותכניסהלמיתקןביטחוניבמתןאישור
מראששלגורםשהוסמךלכך,יחולוגםעלכניסהלמקרקעין

לפיההסדרהמוצעבסעיףזה)ראוסעיף9עא)ב(המוצע(צ
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בסעיףע5א)א()ע(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לאחרששקלשיקוליםהנוגעיםלביטחוןע1צתיקוןסעיףע5א
אנרגטי,לאיכותסביבהולבריאותהציבור,ביןהשארלשםקידוםהשימושבאנרגיה

מתחדשתוצמצוםהשימושבסוגידלקמזהמים"צ

בסעיף60לחוקהעיקרי-18צתיקוןסעיף60

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"עדתיקוןמס'15"; )1(

סעיפיםקטנים)ד6(,)ד8(,)ד10(ו–)ד12(-בטליםצ )2(

אחריסעיף60לחוקהעיקרייבוא:19צהוספתסעיף60א

"הוראותמעבר-
תיקוןמס'16

בסעיףזה-60אצ )א(

"חברתניהולהמערכתבע"מ"-החברההממשלתיתשהוקמה
בסיוון כ"ז מיום ע0ע3 מס' הממשלה החלטת מכוח

התשס"ח)30ביוני2008(;

"יחידתייצור"-כהגדרתהבסעיף6א)ב(;

"רישיונות"-כלאלה,ובלבדשהיובתוקףביוםפרסומושל
תיקוןמס'16:

"הרישיונות"כהגדרתםבסעיף60)דע()1(; )1(

הרישיונותשניתנולחברתהחשמללפיהוראות )2(
סעיף60)ד5(צ

יעמדו הרישיונות, והוראות זה חוק הוראות אף על )ב(
לפי שבוצעו הפעילויות כלל לגבי בתוקפם הרישיונות
הרישיונות,עדלמועדיםהמפורטיםלגביהםלהלן,לפיהעניין,
הכולבהתאםלתנאיםהמנוייםבהם,ובלבדשחברתהחשמל
תפעלבהתאםלהוראותיהם,להוראותלפיחוקזהולהוראות

לפיכלדיןאחר:

בסעיףע5א)א()ע(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לאחרששקלשיקוליםהנוגעיםלביטחוןע1צ
אנרגטי,לאיכותסביבהולבריאותהציבור,ביןהשארלשםקידוםהשימושבאנרגיה

מתחדשתוצמצוםהשימושבסוגידלקמזהמים"צ

תיקוןסעיףע5א

תיקוןסעיף60בסעיף60לחוקהעיקרי-18צ

בכותרתהשוליים,בסופהיבוא"עדתיקוןמס'15"; )1(

סעיפיםקטנים)ד6(,)ד8(,)ד10(ו–)ד12(-בטליםצ )2(

הוספתסעיף60אאחריסעיף60לחוקהעיקרייבוא:19צ

"הוראותמעבר-
תיקוןמס'16

בסעיףזה-60אצ )א(

"חברתניהולהמערכתבע"מ"-החברההממשלתיתשהוקמה
בסיוון כ"ז מיום ע0ע3 מס' הממשלה החלטת מכוח

התשס"ח)30ביוני2008(;

"יחידתייצור"-כהגדרתהבסעיף6א)ב(;

"רישיונות"-כלאלה,ובלבדשהיובתוקףביוםפרסומושל
תיקוןמס'16:

"הרישיונות"כהגדרתםבסעיף60)דע()1(; )1(

הרישיונותשניתנולחברתהחשמללפיהוראות )2(
סעיף60)ד5(צ

יעמדו הרישיונות, והוראות זה חוק הוראות אף על )ב(
לפי שבוצעו הפעילויות כלל לגבי בתוקפם הרישיונות
הרישיונות,עדלמועדיםהמפורטיםלגביהםלהלן,לפיהעניין,
הכולבהתאםלתנאיםהמנוייםבהם,ובלבדשחברתהחשמל
תפעלבהתאםלהוראותיהם,להוראותלפיחוקזהולהוראות

לפיכלדיןאחר:

האנרגיה שר שעל לשיקולים להוסיף מוצע  סעיף 17
תמהיל בנושא מדיניות לקבוע בבואו לשקול 
מקורותהאנרגיהאשרישמשולייצורחשמל,גםשיקולים

הנוגעיםלביטחוןאנרגטי,איכותסביבהובריאותהציבורצ

סעיף60לחוקקובעהוראותמעברלענייןתום  סעיף 18
והתקופה החשמל לחברת שניתן הזיכיון 
הוראותיו תוקף החשמלצ במשק רפורמה לעריכת שעד
שלהסעיףהאמורהוארךמעתלעתבמטרהשלאלפגוע
במשקהחשמל,ובעיקר-לאפשרלחברתהחשמללהמשיך
לעסוקכמונופולבמכלולפעילויותיה,עדלגיבושרפורמה
כוללתבמשקהחשמלצמאחרשמוצעלקבוע,בסעיף60א
הוראות החוק, להצעת 19 בסעיף המוצע כנוסחו לחוק
מעברעדכניותלענייןהתיקוןהמוצעבחוקזה,מוצעלתקן
בהתאםאתכותרתהשולייםשלסעיף60כךשיובהרכי
מדוברבהוראותמעברשנדרשועדלתיקוןהנוכחיצבנוסף,
60 ו–)ד8(שלסעיף )ד6( מוצעלבטלאתסעיפיםקטנים
קודמות לרפורמות נוגעות שהוראותיהם מאחר האמור,
ואינןנדרשותעודצבנוסף,מוצעלבטלאתסעיפיםקטנים
)ד10(ו–)ד12(שלסעיף60לחוק,העוסקיםבהענקתרישיון

הספקהלמישהואגםבעלרישיוןחלוקה,זאתלאורהתיקון
המוצעשלסעיףעלחוק,בסעיףעלהצעתהחוק,שלפיו
לאיינתןרישיוןחלוקהלמישאיןלורישיוןהספקה,אשר

מייתראתהוראותיהםצ

כנוסחו 60א סעיף את לחוק להוסיף מוצע  סעיף 19
הנדרשות מעבר הוראות בו ולקבוע המוצע, 

לצורךהתיקוןהמוצעבחוקזהצ

בסעיףקטן)ב(מוצעלהאריךאתהרישיונותשבידי
כהגדרתם "הרישיונות" )כלומר, כיום החשמל חברת
בהוראתהמעברשבסעיף60לחוק(,עדלמועדיםהמנויים
)ע(שלאותוסעיףקטן,כאשר )1(עד לגביהםבפסקאות
לענייןהתקופותהמנויותבפסקאות)2(עד)6(,מועדיםאלה
אףניתניםלדחייהלפיסעיףקטן)ג(המוצעאולסיוםמיידי
לפיסעיףקטן)ד(המוצעצכאמורבסעיףקטן)ב(המוצע,
החשמל שחברת בכך הרישיונות תוקף הארכת מותנית
תפעלבהתאםלהוראתהרישיונותולהוראותלפיחוקמשק

החשמלוכלדיןאחרצ
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)להלן 60)ד( בסעיף המנויות לפעילויות רישיון )1(
-הרישיוןהאחוד(-עדלמועדהמאוחרמביןאלה,
ובלבדשאםניתןרישיוןחדשלגביאותהפעילותאו
חלקממנה,לאיחולעודהרישיוןהאחודלגביאותה

פעילותאוחלקממנה:

המועדשבוניתןרישיוןלניהולהמערכת )א(
לחברתניהולהמערכתבע"מ;

המועדשנקבעלפיסעיף5)ג()5(; )ב(

החשמל לחברת ניתנו שבו המועד )ג(
רישיונותחדשיםלהולכה,לחלוקהולהספקה,

לפיהמאוחר;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראלון )2(
תבור-עדיוםה'בכסלוהתש"פ)3בדצמבר2019(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררמת )3(
חובב-עדיוםי"זבכסלוהתשפ"א)3בדצמבר2020(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררידינג )ע(
-עדיוםכ"גבסיווןהתשפ"א)3ביוני2021(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורהמצויותבחלק )5(
המזרחישלאתרחגית-עדיוםד'בסיווןהתשפ"ב

)3ביוני2022(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראשכול )6(
-עדיוםי"דבסיווןהתשפ"ג)3ביוני2023(;

רישיוןלגבייחידתייצורשאינומנויבפסקאות)2( )ע(
יחידת של ההנדסי החיים משך תום עד - )6( עד
הייצורשלגביהניתן;הרשותתקבעאתמשךהחיים

ההנדסישליחידתייצורכאמורצ

סעיףקטן)ה(המוצעמבהירכיההוראותלפיהחוק
יחולולגביהרישיונותגםבתקופותהארכתתוקפםלפי
)ב(,בדומהלהוראההקבועהבהוראתהמעבר סעיףקטן

הקודמת)ראוסעיף60)דע()3(לחוק(צ

האחוד כיהרישיון לקבוע )ב()1(מוצע קטן בסעיף
)היינוהרישיוןשניתןלחברתהחשמללפעולותהמנויות
בסעיף60)ד(לחוק,ושמכוחומבצעתכיוםחברתהחשמל
למתן עד בתוקף יהיה מערכת(, מנהל של פעילות אף
או חלוקה להולכה, החשמל לחברת חדשים רישיונות
להספקה;עדלמתןרישיוןלניהולהמערכתלחברתניהול
המערכתבע"מ;אועדלמועדשבותתחילחברתניהול
המערכתבע"מלרכושולאחסןסוגידלקשמשמשיםאת
משקהחשמל)בהתאםלסעיף5)ג()5(לחוקכנוסחוהמוצע
בסעיף5להצעתהחוק(,הכוללפיהמאוחרצזאת,באופן
שכלפעילותאוחלקממנהשיינתןלגביהרישיון,תצא
מגדרהרישיוןהאחודוחברתהחשמלתחדללבצעאותה

מכוחוצ

כךלמשל,אםיינתןלחברתהחשמלרישיוןהולכה,
הרישיוןהאחודלאיחולעודלגביפעילותההולכהשהיא
מבצעת,אךימשיךלחוללגביפעילותהחלוקה,פעילות
ההספקהופעילותניהולהמערכתצבאותואופן,גםלאחר
לניהול רישיון בע"מ המערכת ניהול לחברת שיינתן
המערכת,תהיהחברתהחשמלחייבתלהמשיךלרכוש,
לאחסןולהקצותסוגידלקיםכאמור,וזאתעדלמועדשבו
זו, בפעילות לעסוק המערכת לניהול הרישיון בעל יחל
בהתאםלמצבוהפיננסי)ראולענייןזהגםאתדבריההסבר

לסעיף5להצעתהחוק(צ

תוקפםשל כי )6(מוצע )ב()2(עד קטנים בסעיפים
רישיונותהייצורשלחברתהחשמללגבייחידותהייצור
באתריםשהיאעתידהלמכור,יוארךעדלמועדיםהנקובים
לגביהםבאותוסעיףקטן,שהםהמועדיםהצפוייםלמסירת

החזקהבאותםאתריםלרוכשיםצ
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עלאףהוראותסעיףקטן)ב()2(עד)6(,רשאיתהרשות, )ג(
באישורהשר,לדחותמועדהנקובבו,בתקופותנוספותשלא

יעלועלחצישנהכלאחת)בסעיףזה-תקופותהארכה(צ

נמסרהחזקהביחידותהייצורהמנויותבסעיףקטן)ב()2( )ד(
)6(לפנימועדתוםתוקףהרישיוןהחללגביהןכאמור עד
תוקף יפקע ההארכה, תקופות לרבות קטן, סעיף באותו

הרישיוןלגביאותןיחידותצ

ההוראותלפיחוקזהיחולולגביהרישיונותבתקופת )ה(
הארכתתוקףהרישיונותלפיסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(צ

עלאףהוראותסעיף6א- )ו(

רשאיתחברתהחשמללעסוקבאלה: )1(

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )א(
המנויותבסעיףקטן)ב()2(עד)6(,עדתוםתקופת
תוקףהרישיוןהחלהלגביהןלפיאותוסעיףקטן
עובדים השאלת וכן ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים
החשמל מחברת שרכש ייצור רישיון לבעל
יחידותייצורכאמור,למשךחמששניםממועד

מסירתהחזקהביחידותהייצורלבעלהרישיון;

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )ב(
המנויותבסעיףקטן)ב()ע(וכן,באישורהרשות
ובהתאםלהנחיותהמשרד,פעולותתכנוןלפי
כך, לצורך הדרוש הנדסי ותכנון התכנון חוק
לגבייחידותאלה,למעטפעולותתכנוןותכנון
הנדסיכאמורשמטרתןהקמהאושחלוף,והכול

עדלמועדהנקובבאותוסעיףקטן;

עלאףהוראותסעיףקטן)ב()2(עד)6(,רשאיתהרשות, )ג(
באישורהשר,לדחותמועדהנקובבו,בתקופותנוספותשלא

יעלועלחצישנהכלאחת)בסעיףזה-תקופותהארכה(צ

נמסרהחזקהביחידותהייצורהמנויותבסעיףקטן)ב()2( )ד(
)6(לפנימועדתוםתוקףהרישיוןהחללגביהןכאמור עד
תוקף יפקע ההארכה, תקופות לרבות קטן, סעיף באותו

הרישיוןלגביאותןיחידותצ

ההוראותלפיחוקזהיחולולגביהרישיונותבתקופת )ה(
הארכתתוקףהרישיונותלפיסעיפיםקטנים)ב(עד)ד(צ

עלאףהוראותסעיף6א- )ו(

רשאיתחברתהחשמללעסוקבאלה: )1(

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )א(
המנויותבסעיףקטן)ב()2(עד)6(,עדתוםתקופת
תוקףהרישיוןהחלהלגביהןלפיאותוסעיףקטן
עובדים השאלת וכן ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים
החשמל מחברת שרכש ייצור רישיון לבעל
יחידותייצורכאמור,למשךחמששניםממועד

מסירתהחזקהביחידותהייצורלבעלהרישיון;

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )ב(
המנויותבסעיףקטן)ב()ע(וכן,באישורהרשות
ובהתאםלהנחיותהמשרד,פעולותתכנוןלפי
כך, לצורך הדרוש הנדסי ותכנון התכנון חוק
לגבייחידותאלה,למעטפעולותתכנוןותכנון
הנדסיכאמורשמטרתןהקמהאושחלוף,והכול

עדלמועדהנקובבאותוסעיףקטן;

החשמל, רשות את להסמיך מוצע )ג( קטן בסעיף
באישורשרהאנרגיה,להאריךאתתוקפםשלרישיונות
אלהבתקופותנוספות,ובלבדשמשךכלתקופתהארכה
כדי דרושה זו סמכות שנהצ חצי על יעלה לא כאמור
להתמודדעםמצבשלדחייהאפשריתבמועדהמסירה
לרוכש,ולאפשרלרשות,אםמסתמןשתהיהדחייהכאמור,

להאריךאתתוקףהרישיונותבמהירותצ

בסעיףקטן)ד(מוצעלהבהירכיתוקףרישיוןייצור
כאמורבסעיףקטן)ב()2(עד)6(יפקעמידעםמסירתהחזקה
ביחידותהייצורשלגביהןניתןהרישיון,גםאםאלהנמסרו

לפניהמועדהקבועבאותוסעיףקטןלגביאותורישיוןצ

סעיףקטן)ב()ע(המוצעקובע,לענייןרישיונותהייצור
שניתנולגבייחידותהייצורשבאתריםשאיןבכוונתהשל
חברתהחשמל,לעתהזו,למכור,כיתוקפםשלרישיונות
הייצור יחידות של ההנדסי החיים סוף עד יוארך אלה
שלגביהןניתנו,והרשותתהיהמוסמכתלקבועמהומשך

החייםההנדסישלכליחידתייצורכאמורצ

לאיסור חריגים כמה לקבוע מוצע )ו( קטן בסעיף
הקבועבסעיף6אלחוק,כנוסחוהמוצעבסעיףעלהצעת

החוק,שלפיונאסרעלחברהממשלתיתוחברה־בתשלה,
לעסוקבייצורלרבותשורהשלפעולותכמפורטבסעיף,וחל

כיוםעלחברתהחשמלצ

בתפעול לעסוק החשמל לחברת לאפשר מוצע
למכור,עד עתידה שהיא הייצור יחידות ובתחזוקהשל
למועדיםהמנוייםלגביהןבסעיףקטן)ב()2(עד)6(המוצע
לסיומה או תוקפם תקופת להארכת לאפשרות )בכפוף
)ג(ו–)ד(המוצעים(,ולאפשר המיידילפיסעיפיםקטנים
להלהשאילעובדיםלמישרכשאתהאתר,במשךחמש
שניםממועדמסירתהחזקהביחידותהייצורשבאתרצכן
מוצעלאפשרלחברהלעסוקבתפעולותחזוקהשליחידות
הייצורהמנויותבסעיףקטן)ב()ע(המוצע)קרי,אלהשנכון
לעתהזואיןבכוונתהשלחברתהחשמללמכור(עדהמועד
המנויבאותוסעיףקטן,וכןלבצע,עדלאותומועד,בכפוף
לאישוררשותהחשמלולהנחיותמשרדהאנרגיה,פעולות
תכנוןלפיחוקהתכנוןבנוגעליחידותייצוראלהותכנון
הנדסיהדרושלשםכך,ובלבדשפעולותאלהאינןמבוצעות

למטרתהקמהאושחלוףצ
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)2(בדרך ביצועפעולותהמנויותבפסקה )ג(
שלהענקתשירותיםלחברה־בתכאמורבאותה
שלחברה־בתכאמור- פסקה,ולפניהקמתה
חוק לפי תכנון ופעולות הנדסי תכנון ביצוע
האמורות הייצור יחידות שתי לגבי התכנון
הענקת של בדרך שלא אף פסקה באותה

שירותים;

ותכנון התכנון חוק לפי תכנון פעולות )ד(
הנדסיהדרושלצורךכך,לגביהאתריםהמנויים
)6(,והכולבכפוףלתכנית בסעיףקטן)ב()2(עד
19 פיתוחלייצורוהשנאהשאושרהלפיסעיף
אותכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאה
שאושרהלפיסעיף20לתיקוןמס'16,ולהנחיות

המשרד;

רשאיתחברה־בתשלחברתהחשמלשהוקמה )2(
חוק לפי תכנון פעולות וביצוע הנדסי תכנון לצורך
רבין, אורות באתר ייצור יחידות שתי לגבי התכנון
וכןלצורךהקמה,תפעולותחזוקהשליחידותהייצור

האמורות,לעסוקבפעולותשלשמןהוקמהצ

עלאףהאמורבסעיפים6)ז()3(ו־13)א(,רשאיתהרשות, )ז(
באישורהשר,לתתרישיונותייצורלחברה־בתכאמורבסעיף
)ו()2(לגבישתייחידותהייצורהאמורותבאותוסעיף קטן

קטןצ"

בסעיף62לחוקהעיקרי-20צתיקוןסעיף62

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

כמוכןמוצעלאפשרלחברה־בתשלחברתהחשמל
הקמה, וכן התכנון, חוק לפי תכנון הנדסי, תכנון לבצע
תפעולותחזוקהשלשתייחידותייצורבאתראורותרבין
)יושםאללבשלחברה־הבתאסורלבצעשחלוף(,ולאפשר
לצורך לחברה־הבת שירותים להעניק החשמל לחברת
ביצועפעולותאלהצלשםהיעילות,מוצעכיעדלהקמת
)ולא בעצמה לבצע החשמל חברת תוכל החברה־הבת,
הנדסי תכנון לחברה־הבת( שירותים הענקת של בדרך

ופעולותתכנוןבנוגעלשתייחידותהייצורהאמורותצ

בנוסףמוצעלהתירלחברתהחשמללעסוקבפעולות
תכנוןלפיחוקהתכנוןובתכנוןההנדסיהדרושלצורךכך,
לגבייחידותהייצורבאתריםהנמכרים,המנויותבסעיףקטן
)ב()2(עד)6(המוצע,הכולבהתאםלתכניתהפיתוחשתאושר
לפיסעיף19לחוק)כתיקונוהמוצעבסעיף12להצעתהחוק(
אולפיסעיף22להצעתהחוק,המקנהסמכותלשרהאנרגיה

לאשרתכניתפיתוחשהוגשהלפנייוםהתחילהצ

בסעיףקטן)ז(,מוצעלקבועכיעלאףהוראותסעיף
6)ז()3(לחוק,שלפיהןלאיינתןרישיוןייצוראםאדםיחזיק
לאחרקבלתהרישיוןהמבוקש30%אויותרמהיקףכושר

הייצורבמשקהחשמל,יהיהניתןלהעניקרישיונותייצור
לחברה־הבתשלחברתהחשמללגבישתייחידותהייצור
באתראורותרביןצכמוכןמוצע,לשםהבהירות,לקבועכי
היתרזהיחולעלאףהדרישההקבועהבסעיף13לחוק,
שלפיהבעלרישיוןלאיחזיקאמצעישליטהבבעלרישיון
כאמור אישור יידרש לא כלומר, הרשותצ באישור אלא
באותוסעיףלשםמתןרישיוןלחברה־בתלפיהוראותסעיף

קטן)ז(המוצעצ

סעיף62לחוקעניינובהעברתזכויותונכסיםבין  סעיף 20
יוזכרבהקשרזהכי והמדינהצ חברתהחשמל 
חברתהחשמלפעלהבמהלךהשניםבהתאםלזיכיוןשפקע
בחודשמרס1996,והחוקמסדיראתפעילותמשקהחשמל
מאז,וביןהשארהחליףאתמשטרהזיכיונותבמשטרשל

רישיונותצ

החשמל חברת והזכויותשלגביהם הנכסים בעניין
לחוק 62 בסעיף נקבע מהמדינה, לפיצוי זכאית אינה
שהמדינהרשאיתלערוךהסדרעםחברתהחשמל,לגבי
62)ב( סעיף )ראו החברה בידי שיירכשו הנכסים ערך
נוכח כאמור, הסדר נערך לא היום עד זאת, עם לחוק(צ
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עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,רשאיםהשריםלאשרהסכםבין ")ג1(
המדינהוחברתהחשמללענייןהזכויותוהנכסיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(,כולםאוחלקם,שיחולעלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וסעיף6ע
לתוספתלפקודתזכיונותהחשמלע,אםראוכיישבאישורהסכםכאמורתועלת

משקית,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)ג(רישה,בשינוייםהמחויביםצ";

בסופויבוא: )2(

חלוקת")ו( תחויב לא )ג1(, קטן בסעיף כאמור הסכם השרים אישרו )1(
הנכסיםוהזכויותביןהמדינהלחברתהחשמלבהתאםלאמורבהסכם,
ובכללזהרישומםבהתאםלחלוקהכאמורעלשםהמדינהאוהחברה,
לפיהעניין,במרשםהמתנהללפיכלדין,במס,אגרה,היטלאוכלתשלום
חובהאחר,לפיכלדין,ולאיראואותהכמכירהלענייןכלדיןשעניינומס,

אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרכאמורצ

יראולענייןפקודתמסהכנסה5,וחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(, )2(
התשכ"ג-61963,אתהמחירהמקורי,יתרתהמחירהמקורי,שוויהרכישה
ויוםהרכישהשלכלאחדמהנכסיםוהזכויות,כפישהיואלמלאבוצעה
המחיר "יתרת מקורי", "מחיר זה, לעניין ;)1( בפסקה כאמור החלוקה

המקורי"ו"יוםרכישה"-כהגדרתםבסעיף88לפקודתמסהכנסהצ"

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,רשאיםהשריםלאשרהסכםבין ")ג1(
המדינהוחברתהחשמללענייןהזכויותוהנכסיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(,כולםאוחלקם,שיחולעלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וסעיף6ע
לתוספתלפקודתזכיונותהחשמלע,אםראוכיישבאישורהסכםכאמורתועלת

משקית,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)ג(רישה,בשינוייםהמחויביםצ";

בסופויבוא: )2(

חלוקת")ו( תחויב לא )ג1(, קטן בסעיף כאמור הסכם השרים אישרו )1(
הנכסיםוהזכויותביןהמדינהלחברתהחשמלבהתאםלאמורבהסכם,
ובכללזהרישומםבהתאםלחלוקהכאמורעלשםהמדינהאוהחברה,
לפיהעניין,במרשםהמתנהללפיכלדין,במס,אגרה,היטלאוכלתשלום
חובהאחר,לפיכלדין,ולאיראואותהכמכירהלענייןכלדיןשעניינומס,

אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרכאמורצ

יראולענייןפקודתמסהכנסה5,וחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(, )2(
התשכ"ג-61963,אתהמחירהמקורי,יתרתהמחירהמקורי,שוויהרכישה
ויוםהרכישהשלכלאחדמהנכסיםוהזכויות,כפישהיואלמלאבוצעה
המחיר "יתרת מקורי", "מחיר זה, לעניין ;)1( בפסקה כאמור החלוקה

המקורי"ו"יוםרכישה"-כהגדרתםבסעיף88לפקודתמסהכנסהצ"

קשייםביישומו,וכןלאנקבעוהוראותבידיהשרים-חלף
הסדרכאמור-כאמורבסעיף62)ג(לחוקצזאתועוד,לדעת
הגורמיםהמקצועייםבממשלה,גםלוהיהניתןליישם
אתההסדר,הרישמדוברבהסדרשאינומביאלידיביטוי
אתטובתהמשק,ובכללזהאתטובתהשלחברתהחשמל,

שהממשלההיאבעלתהמניותבהצ

נוכחהאמור,נחתםביוםט"זבטבתהתשע"ח)3בינואר
2018(,הסכםחדשביןהמדינהוביןחברתהחשמללהסדרת
נכסיהשלהחברה,שתוקפוהותנהבתיקוןהחוק)להלן-

ההסכם(צעקרונותההסכםהםכדלקמן:

זכויותחברתהחשמלב־16נכסיםהמפורטיםבהסכם
יירשמועלשםהמדינהוהנכסיםיימסרולהחזקתהמדינה

בהתאםלתנאיםהמפורטיםבהסכםצ

תהיה בהסכם, כמפורט הנכסים הסדר מימוש עם
חברתהחשמלרשאיתלפרועאתהקרןשלאיגרותחוב
צמיתותלמדינהבערךהנומינלישלהקרןהעומדעלסך
שלכ־15מיליונישקליםחדשיםצערכןשלאיגרותהחוב
2016(עומדעל בספריהחברה)לפיהדוחהכספילשנת
כ־5צ2מיליארדשקליםחדשים,כאשרזרםתקבוליהריבית
אחד שנהצ מדי חדשים שקלים מיליון כ־130 על עומד
"החברהתהארשאית, קובעכי החוב התנאיםבאיגרת
לפיבחירתה,לפרועאתסכוםקרןההלוואהבמקרהשל
זיכיוןהחשמל העברתמפעלהלמדינהעםתוםתקופת
אובמקרהשלרכישתמפעלהעלידיהמדינהבהתאם
להוראותפקודתזיכיוןהחשמלכמפורטבפקודותזיכיונות
קבע לחוק 62 סעיף תוספותיה"צ כל על ע192 החשמל,

הסדרחלופילהעברתהמפעללידיהמדינה)כפישנקבע
בזיכיוןהחברה(צבהתקייםהסדרלענייןנכסיה,תוכלחברת
החשמללפרועאתהקרןשלאיגרתהחובהצמיתהבערך

העומדכאמורעלכ־15מיליוןשקליםחדשיםצ

התעשייה, לפיתוח לבנק החשמל חברת של החוב
אשרהומחהלמדינה,יומרלחובשקליצמודמדד,ייפרס
מחדשוהריביתהחלהלגביותותאםלתנאיהשוקצשווי
הפריסהוהתאמתהריביתעומדעלכ־300מיליוןשקלים

חדשיםצ

חברתהחשמלתקבלמרשותמקרקעיישראלסךכולל
80עמיליונישקליםחדשיםבעדפינויובינויחלופי של
בעקבותהמעברלגןשורק,ובעדחלקמעלויותהשימור
מועצת לאישור בכפוף הכול רידינג, במתחם והפינוי

מקרקעיישראלצ

זכויותחברתהחשמלביתרתנכסיהייוותרובידיה
בהתאםלזכויותשהיובידיהלפניחתימתההסכם)בעלות,
חכירה,בררשות,פיתוח,דיירותמוגנתוכד'(,בלישיחולו

לענייןזהמגבלותהנובעותמהזיכיוןאומפקיעתוצ

מסירתההחזקהבנכסיםלמדינהורישומםעלשמה
כאמורבסעיף1לעיל,אוהותרתיתרתהנכסיםבידיחברת
החשמלכאמורבסעיף5לעיל,לאיקימועילהלכלתשלום

חובה,למדינהאולרשותמקומיתאותאגידצ

נוסףעלהאמור,קובעההסכם,לגבינכסיםמסוימים
שחברתהחשמלחוכרתמרשותמקרקעיישראל,מנגנוני
לחברת יידרשו שלא נכסים של עתידי לפינוי תימרוץ
החשמללצורכיפעילותהולהחזרתםלרשותמקרקעיישראלצ

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(ע60,)א(633צ ע

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120צ 5

ס"חהתשכ"ג,עמ'156צ 6
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הוראתשעה
לענייןהספקה

מיוםפרסומושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(עדתוםשששניםמהמועדהאמור,לא21צ
יראומכירתחשמלבאמצעותעמדהלטעינתכלירכבחשמליאואופנייםחשמליים

כהספקהלענייןהחוקהעיקריצ

הוראתמעבר
לענייןתכנית

פיתוח

עלאףהאמורבסעיף19)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף12)1(לחוקזה)בסעיףזה-סעיף22צ
19)א(לחוקהעיקרי(,מוסמךהשר,בהתייעצותעםהרשותובהסכמתשרהאוצר-

לאשרתכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהשהגישבעלרישיוןהולכהערב )1(
יוםהתחילהויחולולענייןזההוראותסעיף19)א(לחוקהעיקרילענייןאישורשינויים
בתכניתכאמור;אושרהתכניתפיתוחכאמור,לאיפעלבעלרישיוןהולכהאלאבהתאם

לתכניתשאושרה;

לדרושמחברתהחשמללהגישלאישורו,באופןובמועדשידרוש,תכניתפיתוח )2(
לייצורולהשנאהשעניינהתכנוןלפיחוקהתכנוןלגביאתריםהמנוייםבסעיף60א)ב()2(
עד)6(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף19לחוקזה,וכןתכנוןכאמורלצורךהקמהשלשתי
יחידותייצורבאתראורותרביןכאמורבסעיף60א)ו()2(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף19
לחוקזה,ולאשראתהתכנית;הוראותסעיף19)א(לחוקהעיקרי,לענייןאישורשינויים

בתכניתכאמור,יחולולענייןזהצ

החדש ההסכם אישור את לאפשר במטרה מוצע,
62לחוקצ תיקוניםבסעיף לערוך שנחתםכמתוארלעיל,
בתוךכך,מוצעלהסמיךאתשרהאוצרושרהאנרגיהלאשר
חברת בין הנכסיםוהזכויות חלוקת את הסכםהמסדיר
תועלות באישורו כייש ראו המדינה,אם ובין החשמל
משקיות,ובלבדשחלוקהבהתאםלהסכםכאמור)ובכללזה
רישוםהנכסיםוהזכויותבהתאםלחלוקה,עלשםהמדינה
אוחברתהחשמלבמרשםהמתנהללפיכלדין(לאתחויב
במס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחרהמשולםלפי

כלדין,כלומרלאתיחשבלאירועמסצ

כמוכןמוצעלהבהירכיחלוקתהזכויותוהנכסים
המדינה, שם על והזכויות הנכסים העברת קרי כאמור,
הנכסים יתרת הותרת וכן שמה, על רישומם לרבות
לפי למכירה ייחשבו לא החשמל, חברת בידי והזכויות
כלדיןשעניינוחיוביםכאמורצכךלמשל,לאיראובעצם
העברתהנכסיםלמדינהאוהותרתםבידיהחברה,מימוש

זכותשישלשלםבשלוהיטלהשבחהצ

לשםעידודכניסתרכבחשמלילמשקהישראלי,  סעיף 21
מוצעלפטורבהוראתשעהלמשך6שניםאת 
מישמבקשלמכורחשמלבאמצעותעמודיטעינהלכלי
רכבחשמלייםאואופנייםחשמלייםמהחובהלקבלרישיון
הספקהצהוראהזונדרשתמאחרשעיקרהשימושהנעשה
בחטיבתקרקעהמשמשתלעמדתטעינהכאמור,הואמכירת
חשמל,ועלכןלאחלבענייןזההפטורמרישיוןשמוצע
3 בסעיף המוצע כנוסחו לחוק 3)ב()1()ג( בסעיף לקבוע

להצעתהחוקצ

מאחרשמוצע,בסעיף12להצעתהחוקזה,לתקן  סעיף 22
אתסעיף19לחוקכךשבעלרישיוןהולכהלא 
יגישתכניתפיתוח,אלאמישיגישותכניתכאמורהםבעל
רישיוןלניהולהמערכתובעלרישיוןחלוקה,ולפיאותה
תכניתיפעלבעלרישיוןההולכה,מוצעלקבוע,בהוראת
החשמל רשות עם בהתייעצות האנרגיה ששר מעבר,
ובהסכמתשרהאוצר,רשאילאשרתכניתפיתוחשהוגשה
עלידיבעלרישיוןההולכהערביוםהתחילה,ואםאושרה
תכניתכאמור,יהיהעלבעלרישיוןההולכהלפעוללפיהצ
כמוכןמוצעלקבועכיאףבתכניתכאמוריהיהניתןלקבוע
מנגנוןעדכוןלהוראותהתכניתבאמצעותקביעתגורמים

שיהיורשאיםלאשרשינוייםמסוימיםבהצ

לחוק 19 סעיף לפי תאושר שבעתיד ככל כי מובן
12להצעתהחוק(תכניתפיתוח )כתיקונוהמוצעבסעיף
חדשהשהוראותיהסותרותאתתכניתהפיתוחשאושרה
התכנית הוראות יגברו המוצעת, המעבר הוראת לפי

המאוחרתצ

בהתייעצות האנרגיה, שר את להסמיך גם מוצע
עםרשותהחשמלובהסכמתשרהאוצר,לדרושמחברת
החשמללהגישלאישורותכניתפיתוחשתאפשרתכנון
סטטוטוריבאתריםשבהםמצויותיחידותהייצורהמנויות
)6(לחוק,כנוסחובסעיף19להצעת בסעיף60א)ב()2(עד
החוק,אשרצפויותכאמורלהימכר,וזאתכדישיהיהניתן
לקדםתכנוןכאמוראףלפניהמכירה,וכןתאפשרתכנון
כאמורלצורךהקמתןשלשתייחידותהייצורבאתראורות

רבין)ראוסעיף60א)ו()1()ד(המוצע(צ
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תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998ע-23צ

בתוספתהשנייה,בפרט)ע(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"; )1(

בתוספתהחמישית,בפרט)8(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"צ )2(

תיקוןחוקלהסדרתבחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998ע-23צ
הביטחוןבגופים

ציבוריים בתוספתהשנייה,בפרט)ע(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"; )1(

בתוספתהחמישית,בפרט)8(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"צ )2(

מוצעלתקןאתהחוקלהסדרתהביטחוןבגופים  סעיף 23
ניהול שחברת כך התשנ"ח-1998, ציבוריים, 
המערכת, לקבלרישיוןלניהול שצפויה המערכתבע"מ
השנייה בתוספת המנויים הגופים לרשימת תיווסף

החשמל, חברת לצד האמור, לחוק החמישית ובתוספת
וזאתמאחרשגםחברתניהולהמערכתצפויהלהיותבעל

רישיוןספקשירותחיוניצ

ס"חהתשנ"ח,עמ'8ע3;התשע"ז,עמ'ע9עצ ע
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