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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק משק החשמל (תיקון מסי 4), התשם״ו-2006

 תיקון סעיף 60 1. בחוק משק החשמל, התשנ״ו-996ו' (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 60, אחרי סעיף

 קטן(ד3) יבוא:

 ״(ד4) על אף הוראות חוק זה והוראות הרישיונות שניתנו לפיו לחברת החשמל,

 שהיו בתוקף ערב תום תקופת המעבר (בסעיף קטן זה - הרישיונות), יעמדו

 הרישיונות בתוקפם עד יום י״ג באדר התשס״ז(3 במרס 2007), ובלבד שחברת חשמל

 תפעל בהתאם להוראותיהם ולהוראות לפי חוק זה ולפי כל דין אחר, ויחולו לגבי

 הרישיונות האמורים ההוראות לפי חוק זה.״

ה 2. תחילתו של סעיף 60(ד4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף ו לחוק זה, ביום די באדר ל י ח  ת

 התשס״ו(4 במרס 2006).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 במטרה לאפשר הפעלה של משק החשמל בנסיבות
 שנוצרו, בהתאם להוראות החוק, מוצע לקבוע כי
 הרישיונות שבידי חברת החשמל יעמדו בתוקפם במשך
 שנה נוספת, ובלבד שחברת החשמל תקיים את הוראות
 הרישיונות האמורים וכן את הוראות החוק והוראות כל
 דין אחר. במהלך התקופה האמורה ניתן יהיה לפעול, בין

 השאר, לביצוע השינוי המבני הנדרש בחברת החשמל.

 כמו כן מוצע להבהיר כי דין הרישיונות שבידי
 חברת החשמל, שתוקפם מוארך בהתאם להוראה
 המוצעת, כדין כל רישיון הניתן לפי החוק ולפיכך יחולו

 לגביהם ההוראות הקבועות בו.

 סעיף 2 תוקף הרישיונות המוחזקים כיום בידי
 חברת החשמל לפי החוק הוא כאמור עד
 יום די באדר התשס״ו(4 במרס 2006). מוצע על כן לקבוע

 כי תחילתו של החוק המוצע תהיה במועד האמור.

ף י תוקפם של הרישיונות שניתנו לחברת  סעי
 החשמל, לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו-
 1996 (להלן - החוק), למקטעי הפעילויות השונים, היינו
- לייצור, להולכה, לחלוקה ולהספקה של חשמל, עומד
 לפוג בתחילת חודש מרס 2006. סעיף 60(ד) לחוק קובע
 כי רישיון ראשון להולכה, לחלוקה, להספקה, למכירה
 של חשמל ולסחר בו יינתן לחברת החשמל לתקופה של
 10 שנים מיום תחילתו של החוק (כלומר מיום 4 במרס
 1996). תקופה זו נקבעה כתקופת התוקף ברישיון הראשון
 האמור וכן ברישיונות הייצור השונים שהוענקו לחברת

 החשמל לפי החוק.

 בהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים 4, 6 ו־60
 לחוק, לא ניתן לתת רישיונות חדשים לחברת החשמל
 לפעילויות המבוצעות כיום בידיה, אלא אם כן יתבצע
 שינוי מבני בחברה. ואולם שינוי מבני כנדרש טרם בוצע.
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