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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק משק החשמל (תיקון מם׳ 7), התשם״דו-2008

, בסעיף 60, אחרי סעיף קטן (ד11) יבוא:  תיקון סעיף 60 1. בחוק משק החשמל, התשנ״ו-11996

 ״(ד12) על אף האמור בסעיף 4(ב1), ניתן לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון

 חלוקה לפי חוק זה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית, עד יום וי בטבת

 התשע״ב (1 בינואר 2012); השרים, בהתייעצות עם הרשות, רשאים לקבוע, בצו, בי ניתן

 לתת לחברה באמור רישיון הספקה עד יום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013), ורשאים

 הם, בהתייעצות באמור, אם נובחו בי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק זה, לדחות בצו

 את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים ״

 תחילה 2 . תחילתו של חוק זה ביום ב״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008).

ו ב ס  ה

 רישיון הספקה, לפני חקיקתו של תיקון מסי 5 . רישיון זה עמד
 בתוקפו עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007).

 מוצע על כן להחיל הוראות מעבר דומות להוראות
 סעיף 60(ד10) ו־(ד 11) לחוק על בעלי רישיונות שאינם חברות
 ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, באופן שיאפשר לתת
 להם רישיון חלוקה נוסף על רישיון הספקה . יובהר כי צפוי
 שהתיקון המוצע יחול גם על גורמים נוספים מלבד חברת
 החשמל למזרח ירושלים בע״מ, אשר יהיו רשאים גם הם
 לקבל רישיונות לחלוקה ולהספקה כאמור במשך תקופת

 המעבר הקבועה בסעיף המוצע

ונות החלוקה וההספקה  סעיף 2 כאמור לעיל, רישי
 של חברת החשמל למזרח ירושלים בע״מ שניתנו
 לה עובר לחקיקתו של תיקון מסי 5 פקעו ביום כ״ב בטבת
 התשס״ח (31 בדצמבר 2007). כדי לאפשר הארכת תוקף
 הרישיונות האמורים מוצע כי תחילת החוק המוצע תהיה

 ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008).

י ו ב  ד

מל (תיקון מסי 5) ש ח  סעיף ו במסגרת חוק משק ה
 התשס״ז-2007 (להלן - תיקון מסי 5), תוקן
 סעיף 4(ב1) לחוק משק החשמל, התשנ״ו-1996 (להלן -
 החוק), באופן שביטל את האפשרות להעניק לאדם רישיון
 חלוקה יחד עם רישיון הספקה . במסגרת אותו תיקון נקבעה
 הוראת מעבר בסעיף 60(ד10) לחוק המאפשרת לתת לחברה
 ממשלתית או לחברת בת ממשלתית רישיון חלוקה יחד עם
 רישיון הספקה עד יום ו׳ בטבת התשע״ב (1 בינואר 2012),
 ובכפוף לקבלת האישורים המתאימים - עד יום י״ט בטבת
 התשע״ג (1 בינואר 2013) . בסעיף 60(ד11) לחוק ניתנה
 אפשרות לדחייה נוספת של המועד האמור לתקופה שלא

 תעלה על שישה חודשים

ת בין ה כוונה ליצור אבחנה ממשי ת י  אף שלא ה
 חברות ממשלתיות לחברות שאינן ממשלתיות בהקשר זה,
 כיום, הוראת המעבר אינה חלה על גורמים שאינם חברות
 ממשלתיות ככלל, ובפרט, אינה חלה על חברת החשמל
 למזרח ירושלים בע״מ. לחברה זו ניתן רישיון חלוקה יחד עם
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