חוק משק החשמל (תיקון מס'  10והוראת שעה) ,התשע"ב*2012-
תיקון סעיף 60
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בחוק משק החשמל ,התשנ"ו—1996( 1להלן — החוק העיקרי) ,בסעיף — 60
( )1בסעיפים קטנים (ד )4( ,)2()4ו–(ד ,)1()8בכל מקום ,במקום "כ"ג בניסן התשע"ב (15
באפריל  ")2012יבוא "י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ;")2013
( )2בסעיף קטן (ד ,)11במקום "בתקופות שלא יעלו על שנה בכל פעם" יבוא "בתקופה
אחת שלא תעלה על שנה".
החל ביום ה– 30שמיום פרסומו של חוק זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר
 )2013יקראו את החוק העיקרי כך:
()1

בסעיף 31א לחוק העיקרי —
(א) בסעיף קטן (א) ,אחרי "התשמ"א— "1980יבוא "או נמנה עם אחת הקבוצות
המנויות בתוספת";
(ב)

בסעיף קטן (ג) ,אחרי "לתשלום מופחת" יבוא "ותנאים לקבלתה";

(ג)

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) הרשות תפרסם מדי רבעון נתונים ,בהתאם למידע שתקבל מבעל
רישיון ספק שירות חיוני ,בדבר סך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת
חשמל לפי סעיף זה (בסעיף קטן זה — סך ההפחתה) ,לפי הקבוצות המנויות
בתוספת; ואולם אם בהתאם לפרסום כאמור הסתבר כי ברבעון מסוים
של השנה סך ההפחתה חרג מ– 1.4%מסך התשלומים המשולמים על ידי
כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל ,תיגרע הקבוצה המנויה באותה עת
אחרונה בתוספת; שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על גריעה כאמור
בהקדם האפשרי;".

()2

אחרי סעיף  67לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת
(סעיף 31א)
( )1צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה (3ב) ו–(ג) לתקנות הביטוח
הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) ,התשל"ט—1978;2
( )2צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) ,התש"ע—2010 ,3למעט
לפי פרט  12לתוספת הראשונה ,בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול
רפואי מיוחד ,כהגדרתם בתקנה  1לתקנות האמורות;
( )3צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף (224א)( )2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה—1995;4
( )4צרכן יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד
הזכאי להשתתפות בשכר דירה או כחייל הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק
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התקבל בכנסת ביום כ"ז באדר התשע"ב ( 21במרס  ;)2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,666מיום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס  ,)2012עמ' .458
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;208התשס"ט ,עמ' .197
ק"ת התשל"ט ,עמ' .83
ק"ת התש"ע ,עמ' 810
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

ספר החוקים  ,2349ט' בניסן התשע"ב1.4.2012 ,
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