
התשנ"ד1994* ,(3 (מס' חשמל זכיונות פקודת לתיקון חוק

הזכיון תיקוןתיקון בשטר תוקן חשמלי, זכיונות לפקודת התוספת של א' בחלק המופיע הזכיון שטר .1
מטרותיו. לכל כברתוקף אותו ורואים זה לחוק שבתוספת הזכיון

תוספת

(1 (סעיף

גיוס נעשה זח זכיון תיקון שטר

ישראל מדינת בשם והתשתית האנרגיה שר ידי על המיוצגת ישראל ממשלת בין

אחד מצד הממשלה)  (להלן

והבאים חליפיה את יכלול זה מונח החברה,  (להלן בע''מ לישראל החשמל חברת ובין
שני מצד כדין) מכוחה

זכיונות לפקודת התוספת של א' שבחלק 1926 במרס 5 מיום הזכיון בעל היא והחברה הואיל
הזכיון), (תיקון החשמל לזכיון התוספת לחוק שבתוספת בשטר תוקן ואשר חשמל,
מיוחדות), (הוראות חשמל הספקת לחוק שבתוספת ובשטר ,2 1970 התש"ל

הזכיון);  (להלן התשמ"ח51987

את יעילות ביתר לנהל לחברה לאפשר כדי בזכיון, שינויים להכניס הצדדים וברצון והואיל

כלכליים; עקרונות לפי מפעלה

ו221, חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 בפברואר 21) התשנ'ד באדר י' ביום בכנסת נתקבל *
.13 בעמ' ,(1994 באוקטובר 20) התשנ''ד בחשון ה' מיום

.604 עמ' א', כרך א"י, חוקי 1
עמ'.148 התש'ל, ס''ח 2
עמ'.2 התשמ"ח, ס''ח 3



לאמור: זה זכיון תיקון שטר מעיד לפיכך

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום לזכיון, 44 בסעיף .1

שהותקנו מהמיתקנים אחד כל בעד נאות פיצוי לחברה הממשלה תשלם כן ''(ג)
והכל הרכישה, מועד לפני  רגיל בלאי מחמת שנדרשו תיקונים למעט  שנעשו והתיקונים

שנתקיימו: ובמידה אלה כל נתקיימו אם

לזכיון; השניה התוספת הוראת עלפי עדיין הופחת לא התיקון או המיתקן (1)

או חוב מאיגרות הנובע חוב מתוך נעשה לא והתיקון ההתקנה בעד התשלום (2)
הוראות פי על בפרעונם חייבת תהיה ושהממשלה נפרעו לא שעדיין הלוואה מהון

(ו); קטן סעיף

מעונין בידי או מניות הון מתוך שלא נעשה התיקון או המיתקן בעד התשלום (5)
התשכ''ד בכסלו ח' ביום שנעשה הזכיון תוספת בשטר כמשמעותו בחיבור

בעד (תשלומים החשמל לזכיונות התוספות לחוק א' שבתוספת ,(1963 בנובמבר 24)
.4 התשב''ד1963 חשמל), למערכת חיבור

 לזכיון השניה לתוספת 2 בסעיף .2

''עד''; יבוא "4.5%" לפני ,(1) בפסקה (ו)

''עד''. יבוא ''7%'' לפני ,(11) בפסקה (2)

החתום על הצדדים באו ולראיה

() ()
בע''מ לישראל החשמל חברת והתשתית האנרגיה שר

.(1993 ביולי 1) התשנ''ג בתמוז י''ב ביום זה חוק של תחילתו תחילה2.
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