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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק משק החשמל )תיקון מס' 12(, התשע"ד-2013

בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 1, להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 60 -1  תיקון סעיף 60

בסעיפים קטנים )ד4( ו–)ד8(, בכל מקום, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר   )1(
2014(" יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(";

בסעיף קטן )ד10(, במקום הסיפה החל במילים "ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012("   )2(
יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(";

בסעיף קטן )ד12(, במקום הסיפה החל במילים "ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012("   )3(
יבוא "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(" 

התשנ"ו-1996  החשמל,  משק  לחוק  בהתאם   סעיף 1 
שירות  ספק  מרישיונות  חלק  החוק(,   - )להלן   
התשע"ד בטבת  כ"ט  ביום  יפקעו  מכוחו  שניתנו   חיוני 

)1 בינואר 2014( )להלן - היום הקובע(  

הפעילות  המשך  לשם  נדרשים  אלה  רישיונות 
בהתאם  החשמל   במשק  החיוניים  השירותים  ואספקת 
לחוק לא ניתן להעניק רישיונות חדשים לחברת החשמל 
לישראל בע"מ )להלן - חברת החשמל(, כמו כן, לא ניתן 
לתת רישיון הספקה לחברה בעלת רישיון חלוקה שאינה 

חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית 

שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ושר האוצר 
מינו צוות היגוי לביצוע רפורמה במשק החשמל ובחברת 
החשמל, בראשות מר אורי יוגב, אשר אמור להגיש את 
המלצותיו לשרים עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 

   )2013

לרבות  ההמלצות,  ליישום  היערכות  לאפשר  כדי 
מוצע  שיידרשו,  ככל  חקיקה,  ותיקוני  ממשלה  החלטות 
לתקן את החוק ולדחות את המועדים הרלוונטיים להארכת 
י' בטבת התשע"ה  הרישיונות בתקופה של שנה, עד יום 

)1 בינואר 2015(  

לפסקה )1(

מכוח סעיף 60)ד( לחוק, ניתן לחברת החשמל רישיון 
להולכה, לחלוקה, להספקה, למכירה של חשמל ולסחר בו 
לתקופה של עשר שנים מיום תחילתו של החוק  בסעיף 
60)ד4()2( הוארכה תקופה זו מעת לעת ולאחרונה עד ליום 

הקובע 

לשירותים  הרשות  60)ד4()4(  סעיף  לפי  כן,  כמו 
רישיונות  לתת  השר,  באישור  רשאית,  ציבוריים-חשמל 

הרישיונות  במסגרת  המתבצעות  הפעילויות  לכלל 
כאמור, אף אם לא מתקיימות הוראות סעיפים 4)ב1( ו–6 
לחוק שעניינם מגבלות שונות על מתן רישיונות, ובלבד 

שרישיונות אלה יעמדו בתוקפם עד ליום הקובע  

בנוסף, סעיף 60)ד8()1( לחוק, מסמיך את שר התשתיות 
הלאומיות האנרגיה והמים ושר האוצר, בהתייעצות עם 
לשירותים  הרשות  ועם  הממשלתיות  החברות  רשות 
ציבוריים-חשמל, לקבוע בצו, עד ליום הקובע, אם חברה 
אמצעי  המחזיקה  ממשלתית,  בת  חברת  או  ממשלתית 
להחזיק  תוכל  חלוקה,  או  ייצור  רישיון  בבעל  שליטה 
בשונה  זאת  הולכה   רישיון  בבעל  שליטה  אמצעי  גם 

מהמגבלות הכלליות הקבועות בחוק 

לאור פעילות צוות ההיגוי כאמור, מוצע לדחות את 
המועדים בסעיפים קטנים )ד4( ו–)ד8( בתקופה נוספת של 

שנה, עד יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 

לפסקאות )2( ו–)3(

סעיפים קטנים )ד10( ו–)ד12( לסעיף 60 לחוק, קובעים 
עם רישיון חלוקה,  יחד  הספקה  רישיון  ניתן להעניק  כי 
לחברה ממשלתית או לחברת בת ממשלתית, וכן לחברה 
ממשלתית,  בת  חברת  או  ממשלתית  חברה  שאינה 

בהתאמה, עד ליום הקובע 

לאור פעילות צוות ההיגוי כאמור, ומאחר שסמכות 
ורשות  החשמל  רשות  עם  בהתייעצות  לקבוע,  השרים 
החברות הממשלתיות, כי יהיה ניתן לתת רישיונות מכוח 
סעיפים קטנים אלה עד ליום הקובע, מוצתה, מוצע לתקן 
מועדים  גם  ולדחות  האמורים  הקטנים  הסעיפים  את 
 אלה בתקופה נוספת של שנה, עד יום י' בטבת התשע"ה

)1 בינואר 2015(  
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