
* תש"ל1970 הזכיון), (תיקון החשמל לזכיון התוספת חוק

מטרותיו.הזכיון לכל כברתוקף אותו רואים זה לחוק שבתוספת הזכיון תוספת שטר .1
זה.ביצוע חוק ביצוע על ממונה הפיתוח שר . 2

תוספת

ישלאל ממשלת בין באוגוסט1970) 5) תש"ל באב ג' ביום נעשה זה זכיון תוספת שטר
חברת ובין אחד מצד הממשלה)  (להלן ישראל מדינת בשם הפיתוח שר ע"י המיוצגת
כדין), מכוחה והבאים חליפיה את יכלול זה מונח החברה,  (להלן בע"מ לישראל החשמל

. שני מצד

התוספת של 1 בחלק המופיע 1926 במרס 5 מיום הזכיון בעל היא והחברה הואיל
הזכיון);  (להלן נ"ב) פרק (חא"י החשמל זכיונות לפקודת

השקעות על להקל כדי בזכיון, הבאים השינויים את להכניס הצדדים וברצון והואיל
החברה, במפעל נוספות

לאמור: זה זכיון תוספת שטר מעיד הילכך

בטלה.  מספיקות" הוראות שיקבעו "ובתנאי מהמלים החל הסיפה לזכיון, 38 בסעיף . 1

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום לזכיון, (ג) 44 בסעיף .2

שהות המיתקנים בעד נאות פיצוי לחברה הממשלה תשלם כן "(ג)
 רגיל) בלאי מחמת שנדרשו תיקונים (למעט שנעשו והתיקונים קנו

לגבי אם הרכישה, למועד שקדמו שנים 23 במשך (1)
2 בסעיף 4.5% בשיעור פחת שיעור נקבע תיקונים או מיתקנים

או השניה, שבתוספת הכספית לתכנית

אותם לגבי אם הרכישה, למועד שקדמו שנים 15 במשך (2)
בסעיף בשיעור7% פחת שיעור נקבע תיקונים או מיתקנים

האמור:

שנתקיימו: ובמידה אלה כל נתקיימו אם והכל

הוראת פי על עדיין הופחתו לא התיקונים או המיתקנים (1)
השניה: התוספת

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

(ו)? קטן

מתוך נעשה לא התיקונים או המיתקנים בעד התשלום (3)
בשטר כמשמעותו בחיבור מעונין עלידי או מניות, הון
בנובמבר 24) תשכ"ד בכסלו ח' ביום שנעשה הזכיון תוספת

". (1963

,תשיל' 892 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1970 באוגוסט 12) תש"ל באב י' ביום בכנסת נתקבל *
.223 עמ'



יבוא: לתבוע" רשאית תהא "והחברה במלים המתחילה הסיפה במקום לזכיון, בסעיף46 .3
 "ואולם

בתנאים ותיקונים התקנות בעד נאות פיצוי לתבוע זכאית תהא החברה (1)
עבר שבו במועד המפעל את הממשלה רכשה כאילו (ג) 44 בסעיף הקבועים

הממשלה; לרשות המפעל

כאילו הענין פי על המחוייבים בשינויים יחולו (ו) 44 סעיף הוראות (2)
", האמור במועד המפעל את הממשלה רכשה

החתום:. על הצדדים באו ולראיה

בע"מ לישראל החשמל חברת ישראל מדינת ובשם בעד הפיתוח שר

שזר זלמן שניאור
המדיבה בשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

מאיר גולדה
הממשלה ראש


