
התשס"ג2003* (תיקון), הטבעי הגז משק חוק

1. בחוק משק הגז הטבעי, התשס''ב1 2002 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי
ההגדרה "ועדת ערר" יבוא:

"חברה ממשלתית"  חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת,
הממשלתיות;'. החברות בחוק כהגדרתן

27 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 4 בסעיף .2

(1) בסעיף קטן (א)(4), לפני 'תאגיד' יבוא 'תאגיד שבעל רישיון הולכה הוא בעל
לפי בשיווק או במכר לעסוק לו התיר שהשר תאגיד למעט בו, זיקה בעל או שליטה

הוראות סעיף קטן (גו), וכך, ובמקום "בפסקאות (1) ו(2)' יבוא 'בפסקה (2)":
יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)

גורם אין כי השרים ומצאו 11א, סעיף הוראות לפי חלוקה רישיון ניתן '(גו)
טבעי גז של בשיווק או במכר לעסוק המעוניין או העוסק הפרטי מהמגזר
לצרכנים מסוימים, רשאי השר, על אף הוראות סעיף קטן (א)(5) ובלי לגרוע
שבעל לתאגיד או החלוקה רישיון לבעל להתיר (א), קטן סעיף הוראות משאר
גז של בשיווק או במכר לעסוק בו זיקה בעל או שליטה בעל הוא החלוקה רישיון
בתנאים (ג), קטן סעיף להוראות בהתאם שלא אף צרכנים, לאותם טבעי

שיקבע."

4 סעיף תיקון

יבוא: (ו) פסקה במקום העיקרי, לחוק 8(ב) בסעיף .3
ממשלתית,'. חברה "(ו)

8 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 9 סעיף במקום .49 סעיף החלפת
למתן ההליכים
הולכה רישיון

לחוק ו5א 4 ,2 סעיפים הוראות יחולו הולכה רישיון מתן על (א) .9

חובת המכרזים, התשנ"ב 1992  2, ותקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3 1993
בנסיבות הנדרשים בשינויים המחויבים, בשינויים התקנות/  זה (בסעיף
וכן הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור השרים יחליטו שעליהם הענין

אלה: בשינויים
הפטור, וועדת המכרזים לועדת הנתונות הסמכויות (1)
כמשמעותן בתקנות, יהיו נתונות לועדת מכרזים ביןמשרדית
נציגים של שווה מספר שתכלול ובלבד בתקנות, כמשמעותה
 זה (בסעיף הלאומיות התשתיות וממשרד האוצר ממשרד

הועדה);

רשאית הועדה (ו), בפסקה כאמור מסמכויותיה לגרוע בלי (2)
שלא אף סגור מכרז עריכת לרבות המכרז, הליכי את לקבוע
תקבע הועדה ואולם בתקנות; לעריכתו התנאים מתקיימים
בנסיבות וסביר מוצדק שהדבר ככל פומבי מכרז של הליך

הענין.
לסעיף בהתאם הוחלט שעליו למי הרישיון את ייתן השר (ב) .

המכרז.' לתנאי בהתאם  מכרז פי על הרישיון ניתן ואם (א/ קטן

* התקבל בכנסת ביום כ"ט בתמוז התשס"ג (29 ביולי 2003); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
.526 עמ' ג200), ביולי (4ו התשסג בתמוז יד מיום ,40  הממשלה

1 ס"ח התשס"ב, עמ' 55 (187).
2 ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.
3 ק"ת התשנ"ג, עמ' 826.



11א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 11 סעיף אחרי .5

"רישיון לחברה
ממשלתית

11א. (א) על אף הוראות סעיף 8(ב)(1), מצאו השרים כי קיימים צרכים
ממשלתית, לחברה רישיון לתת השר רשאי האנרגיה, משק של דחופים
זה, חוק מטרות את התואמות פעולות לביצוע רק לפעול מוסמכת שתהיה
שנוכחו לאחר רק זה קטן סעיף הוראות לפי יינתן הולכה שרישיון ובלבד
רישיון; בעל לבחירת הביא לא 9 סעיף הוראות לפי שנערך הליך כי השרים
מערכת להקים רשאית תהיה לא זה קטן בסעיף כאמור ממשלתית חברה
להוראות בהתאם רישיון בעל להיות רשאי שאינו מי באמצעות הולכה

הממשלה. באישור אלא (ד), עד 8(ב) סעיף
(ב) (1) על אף הוראות סעיף 8*(ב)(1) ו(ד)(1), ובלי לגרוע מהוראות
חלוקה רשת לגבי חלוקה רישיון לתת השר רשאי (א), קטן סעיף
סעיף הוראות לפי שניתן הולכה רישיון שבעל לחברה מסוימת,
שמצאו ובלבד בה, זיקה בעל או שליטה בעל הוא (א) קטן
אין וכי האנרגיה, משק של דחופים צרכים קיימים כי השרים
החלוקה רשת את להקים המעוניין הפרטי מהמגזר גורם

.11 סעיף לפי שנקבעו בדרישות והעומד האמורה
שיאפשרו בתנאים יינתן זה קטן סעיף לפי חלוקה רישיון (2)

הפרטי מהמגזר גורם ידי על בעתיד החלוקה רשת הפעלת את
ושיעמוד האמורה החלוקה רשת את להפעיל מעוניין שיהיה

.11 סעיף לפי שנקבעו בדרישות
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 8(ב)(2) ו(3), (ג)

ו(ד)(2).

בכפוף יחולו, הרישיון בעל ועל זה סעיף לפי שניתן רישיון על (ר)
מסוגו רישיון על חלות שהן כפי זה חוק לפי ההוראות זה, סעיף להוראות
כאמור רישיון על החלות ההוראות  הולכה רישיון ולענין בעליו, ועל

בעליו." ועל 9 סעיף לפי שניתן

שרון אריאל
הממשלה ראש

פריצקי יצחק יוסף
הלאומיות התשתיות שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


