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חוק משק החשמל )תיקון מס' 16 והוראת שעה(, התשע"ח-2018*

בחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-11996)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,אחרי"יעילות"1רתיקוןסעיף1
יבוא"והתייעלותאנרגטית"ר

בסעיף2לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף2

אחריההגדרה"בעלרישיון"יבוא: )1(

""דרךציבורית"-מקרקעיישראלכמשמעותםבחוק־יסוד:מקרקעיישראל2,
אומקרקעיןשלרשותמקומית,שייעודםדרךכהגדרתהבחוקהתכנון;";

בהגדרה"המשרד",במקום"משרדהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא )2(
"משרדהאנרגיה";

אחריההגדרה"חוקהתכנון"יבוא: )3(

""חטיבתקרקע"-מקרקעיןשלאעוברתבהםדרךציבורית,שנמצאיםבבעלות
אחת,לרבותבעלותמשותפת,ומתקיימותלגביהםאמותמידהשקבעה
הרשותלענייןזה;לענייןזה,"בעלות"-לרבותחכירהלדורותאוהחזקה

וכןזכותלהירשםכבעליםאוכחוכרלדורות;";

אחריההגדרה"יושבראשהרשות"יבוא: )4(

""יחידתייצור"-מערכתטכניתהכוללתמחולל)גנרטור(אחד,שמיועדתלהמרת
אנרגיהממקורמסויםלאנרגיהחשמליתאולאנרגיהחשמליתותרמית
שימושיתאולאנרגיהחשמליתומכניתשימושית,ואםמערכותהנעת
המחולליםקשורותבקשרטכנולוגילשםניצולמרבישלאותומקוראנרגיה

-מערכתטכניתכאמורהכוללתיותרממחוללאחד;";

בהגדרה"מיתקןחשמל",אחרי"להולכה"יבוא"אגירה"; )5(

בהגדרה"פעילות",אחרי"הולכה"יבוא"אגירה"; )6(

בהגדרה"צרכן",הסיפההחלבמילה"למעט"-תימחק; ) (

אחריההגדרה"צרכן"יבוא: )8(

""רישיוןאגירה"-רישיוןלכלאלה:המרתאנרגיהחשמליתלאנרגיההניתנת
לאחסון,אחסוןהאנרגיהוהמרתהבחזרהלאנרגיהחשמלית;";

בהגדרה"רישיוןהולכה",אחרי"ממקורייצור"יבוא"אוממיתקןחשמלהמשמש )9(
לאגירה";

בהגדרה"רישיוןהספקה",הסיפההחלבמילה"לצרכנים"-תימחק; )10(

בהגדרה"רישיוןחלוקה",המילים"מתחנתמשנה"-יימחקו,ובמקום"ונמוך"יבוא )11(
"אונמוך";

בהגדרה"רישיוןלניהולהמערכת",אחרי"מערךהייצורוההולכהשלהחשמל"יבוא )12(
"רכישהואחסוןשלסוגידלקשמשמשיםאתמשקהחשמל,הקצאתםומכירתםלבעלי
רישיונותייצוראולאדםהמייצרחשמלהפטורמחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(,",

חשמל מיתקני של פעילותם ניהול "וההשנאה, יבוא ההולכה" "ובמערכת אחרי
המשמשיםלאגירה"ובמקום"לרכישתיכולתזמינהואנרגיהמיצרניחשמל"יבוא

"לרכישהולמכירהשליכולתזמינהואנרגיה";

התקבלבכנסתביוםז'באבהתשע"ח)19ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםה'באבהתשע"ח) 1ביולי2018([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1244,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי2018(,

עמ'1102ר
ס"חהתשנ"ו,עמ'208;התשע"ח,עמ'34ר 1

ס"חהתש"ך,עמ'56ר 2
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אחריההגדרה"תחנתמשנה"יבוא: )13(

""תיקוןמס'16"-חוקמשקהחשמל)תיקוןמס'16והוראתשעה(,התשע"ח-2018;";

בהגדרה"תעריפים",במקום"יצרןחשמלפרטיאובעלרישיוןייצורעצמי"יבוא )14(
"אובעלרישיון",אחרי"המייצרחשמל"יבוא"אומבצעאגירה"ובמקום"סעיף3)ב("

יבוא"סעיף3)ב()1()א(ו–)ב(";

בהגדרה"השר",במקום"שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא"שר )15(
האנרגיה"ר

בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-3רתיקוןסעיף3

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,במקוםהסיפההחלבמילים"לאיחולו"יבוא )1(
"לאיחולועלכלאחדמאלה:

אדםהמייצרחשמלבהספקשאינועולהעל16מגוואטאובהספקגבוה )א(
יותרשקבעההרשותבכלליםבאישורהשר,ואינומוכרולאחרלמעטמכירה
כאמורבפסקתמשנה)ג(או)ד(;לענייןזה,"אחר"-מישאינובעלרישיוןספק

שירותחיוני;

אדםהמבצעאגירהבכמותשאינהעולהעלכמותשקבעההרשותבכללים )ב(
)בפסקתמשנהזו-כמותמרבית(,למעטאגירהכאמורלתכליתשקבעה;הרשות

רשאיתלקבועכמויותמרביותשונותבשיםלבלתכליתהאגירה;

צרכןבחטיבתקרקעשמוכרחשמללאדםאחרשישלוזכותבמקרקעין )ג(
הנכלליםבחטיבתהקרקעאוזכותלגבימקרקעיןכאמורובכללזהזכותשימוש
במקרקעין,וכןמעבירחשמללאותואדם;פטורמרישיוןהספקהלפיפסקתמשנה
זולאיינתןלצרכןבחטיבתקרקעשהשימושהעיקרישהואעושהבחטיבתהקרקע

הואמכירתחשמל;בפסקתמשנהזו,"חטיבתקרקע"-לרבותדרךציבורית;

אדםהמעבירחשמללצרכןבחטיבתקרקע,ובלבדשייצראתהחשמל)ד( )1(
ביחידתייצורהנמצאתבאותהחטיבתקרקע,אואדםהמעבירחשמל
לצרכןממיתקןחשמלהמשמשלאגירהשנמצאבאותהחטיבתקרקעשבה

נמצאהצרכןר

אדםהמעבירחשמלשיוצרביחידתייצורלצרכןהרוכשאנרגיה )2(
תרמיתשנוצרהאגבייצורהחשמלבאותהיחידתייצור,ובלבדשרשת
החשמלנמצאתבתוואישבומונחתהתשתיתהמשמשתלהעברתהאנרגיה

התרמית,ובצמודלתשתיתהאמורהר

פטורמרישיוןלפיפסקתמשנהזויינתןרקלענייןחלוקה,ואםהיה )3(
פטורה האגירה היתה או )א(, משנה פסקת לפי מרישיון פטור הייצור

מרישיוןלפיפסקתמשנה)ב(-גםלענייןהספקה;

מישערביוםתחילתושלתיקוןמס'16העבירחשמלבמתחנמוךבלבד )ה(
בתחומיועדמקומיכמשמעותובסעיף3לפקודתהמועצותהמקומיות3ר";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןפסקה)1()ג(ו–)ד(,יראוכצרכןבחטיבתקרקערקמחזיק,בעלים,חוכר )2("
לדורותאומישזכאילהירשםכבעליםאוכחוכרלדורותבחטיבתהקרקע)בפסקה

זו-בעלזכות(,ואולם-

אחריההגדרה"תחנתמשנה"יבוא: )13(

""תיקוןמס'16"-חוקמשקהחשמל)תיקוןמס'16והוראתשעה(,התשע"ח-2018;";

בהגדרה"תעריפים",במקום"יצרןחשמלפרטיאובעלרישיוןייצורעצמי"יבוא )14(
"אובעלרישיון",אחרי"המייצרחשמל"יבוא"אומבצעאגירה"ובמקום"סעיף3)ב("

יבוא"סעיף3)ב()1()א(ו–)ב(";

בהגדרה"השר",במקום"שרהתשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים"יבוא"שר )15(
האנרגיה"ר

תיקוןסעיף3בסעיף3)ב(לחוקהעיקרי-3ר

האמורבויסומןכפסקה)1(,ובה,במקוםהסיפההחלבמילים"לאיחולו"יבוא )1(
"לאיחולועלכלאחדמאלה:

אדםהמייצרחשמלבהספקשאינועולהעל16מגוואטאובהספקגבוה )א(
יותרשקבעההרשותבכלליםבאישורהשר,ואינומוכרולאחרלמעטמכירה
כאמורבפסקתמשנה)ג(או)ד(;לענייןזה,"אחר"-מישאינובעלרישיוןספק

שירותחיוני;

אדםהמבצעאגירהבכמותשאינהעולהעלכמותשקבעההרשותבכללים )ב(
)בפסקתמשנהזו-כמותמרבית(,למעטאגירהכאמורלתכליתשקבעה;הרשות

רשאיתלקבועכמויותמרביותשונותבשיםלבלתכליתהאגירה;

צרכןבחטיבתקרקעשמוכרחשמללאדםאחרשישלוזכותבמקרקעין )ג(
הנכלליםבחטיבתהקרקעאוזכותלגבימקרקעיןכאמורובכללזהזכותשימוש
במקרקעין,וכןמעבירחשמללאותואדם;פטורמרישיוןהספקהלפיפסקתמשנה
זולאיינתןלצרכןבחטיבתקרקעשהשימושהעיקרישהואעושהבחטיבתהקרקע

הואמכירתחשמל;בפסקתמשנהזו,"חטיבתקרקע"-לרבותדרךציבורית;

אדםהמעבירחשמללצרכןבחטיבתקרקע,ובלבדשייצראתהחשמל)ד( )1(
ביחידתייצורהנמצאתבאותהחטיבתקרקע,אואדםהמעבירחשמל
לצרכןממיתקןחשמלהמשמשלאגירהשנמצאבאותהחטיבתקרקעשבה

נמצאהצרכןר

אדםהמעבירחשמלשיוצרביחידתייצורלצרכןהרוכשאנרגיה )2(
תרמיתשנוצרהאגבייצורהחשמלבאותהיחידתייצור,ובלבדשרשת
החשמלנמצאתבתוואישבומונחתהתשתיתהמשמשתלהעברתהאנרגיה

התרמית,ובצמודלתשתיתהאמורהר

פטורמרישיוןלפיפסקתמשנהזויינתןרקלענייןחלוקה,ואםהיה )3(
פטורה האגירה היתה או )א(, משנה פסקת לפי מרישיון פטור הייצור

מרישיוןלפיפסקתמשנה)ב(-גםלענייןהספקה;

מישערביוםתחילתושלתיקוןמס'16העבירחשמלבמתחנמוךבלבד )ה(
בתחומיועדמקומיכמשמעותובסעיף3לפקודתהמועצותהמקומיות3ר";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןפסקה)1()ג(ו–)ד(,יראוכצרכןבחטיבתקרקערקמחזיק,בעלים,חוכר )2("
לדורותאומישזכאילהירשםכבעליםאוכחוכרלדורותבחטיבתהקרקע)בפסקה

זו-בעלזכות(,ואולם-

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ר 3
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לענייןפסקה)1()ג(,היהבחטיבתקרקעיותרמבעלזכותאחד,תקבע )א(
הרשותאמותמידהלענייןבעלהזכותשייחשבלצרכןבאותהחטיבתקרקע;

לענייןפסקה)1()ד()1(,יראוכצרכןבחטיבתקרקעגםחברהשאינה )ב(
בעלתזכותבחטיבתהקרקע,ובלבדשמתקיימיםשניאלה:

החברההיאחלקמתשלובתחברותכמשמעותהבחוקניירות )1(
ערך,התשכ"ח-1968,וחברההנמניתעםאותהתשלובתהיאבעלת

זכותבחטיבתהקרקע;

לשםההעברהכאמורבפסקה)1()ד()1(איןצורךלהעבירחשמל )2(
דרךמקרקעיןשאיןבהםזכויותלמישאינונמנהעםאותהתשלובתר"

בסעיף4לחוקהעיקרי-4רתיקוןסעיף4

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"לאיינתןלגביאזורמוגדראוחלקממנויותרמרישיון )1(
חלוקהאחד";

בסעיףקטן)ב1(,במקוםפסקה)2(יבוא: )2(

ניתןלתתלחברהממשלתית,יחדעםרישיוןחלוקהורישיוןהספקה,גם )2("
רישיוןהולכה;

ניתןלתתלאדםרישיוןאגירהיחדעםרישיוןמסוגאחר,בשיםלב,בין )3(
השאר,לסוגהרישיוןהאחרר";

אחריסעיףקטן)ב1(יבוא: )3(

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1(,רישיוןחלוקהיכולשיינתןרקיחדעם ")ב1א(
רישיוןהספקהר

רישיוןחלוקהיינתןרקלחברהשמתקייםלגביהאחדמאלה: )ב1ב(

היאהיתהערביוםתחילתושלתיקוןמס'16בעלתרישיוןחלוקה; )1(

היאהוקמהבידירשותמקומיתלרבותכפר,קיבוץ,מושב,יישוב )2(
קהילתיאוכליישובאחר,אותאגידשהוקםלשםהקמתגוףכאמור)בסעיף
זה-גוףמקומי(אושגוףמקומיהתקשראתהלקבלתשירותיחלוקה,

ומתקיימיםשניאלה:

החברהאוהגוףהמקומיביצעו,ערביוםתחילתושלתיקון )א(
מס'16,חלוקהוהספקהבתחומושלהגוףהמקומי;

החברהאוהגוףהמקומימחזיקיםברשתחשמלהמשמשת )ב(
אותםלחלוקהכאמורבפסקתמשנה)א(;

היאהוקמהבידיגורםשביצעחלוקהבאזורתעשייהאושגורם )3(
כאמורהתקשראתהלקבלתשירותיחלוקה,ומתקיימיםשניאלה:

הגורם - זו )בפסקה ברישה כאמור חלוקה שביצע הגורם )א(
)9ביולי המחלק(אוהחברההגישו,עדיוםכ"ובתמוזהתשע"ח
2018(,בקשהלקבלתרישיוןחלוקהלגביאזורהתעשייה)בפסקה

זו-בקשה(;

חלוקה רישיון מתן ערב ביצעו, החברה או המחלק הגורם )ב(
בהתאםלבקשה,חלוקהוהספקהבאזורהתעשייה;בפסקהזו,"אזור
תעשייה"-קרקעשניתןלעשותבהשימושלתעשייהלפיתכנית

כמשמעותהבחוקהתכנון,ומשמשתבפועללתעשייה;

ספרהחוקים 4 2,י"דבאבהתשע"ח,2018ר ר26
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היקףרישיונותהחלוקהשיינתנולפיסעיףקטן)ב1ב()2(ו–)3(לכלמי )ב1ג(
שאינםחברהממשלתית,לאיעלהעל10%מהיקףהצריכההשנתיבמשק,ואולם
לאתובאבחשבוןלענייןזהעלייהטבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקהשנקבע
ברישיוןלעומתהיקףהצריכהכאמורבעתמתןהרישיון;לענייןזה,"עלייה
טבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקה"-לרבותבשלגידולבמספרהצרכנים
בתחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייהאובשלהגדלתתחוםהגוףהמקומיאו
אזורהתעשייה,ובלבדשלענייןאזורתעשייה-השטחשנוסףלוצמודלאזור

התעשייההקיים;

רישיוןלניהולהמערכתורישיוןהולכהיינתנורקלחברהממשלתית )ב1ד(
למעט כאמור, ובכלעתיהיהבתוקףרקרישיוןאחדלכלאחתמהפעילויות

לענייןסעיף5)ג()5(;

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1ב(,בוטלאוהותלהרישיוןאוחלקממנו )ב1ה(
לפיסעיף9או 1א,שלחברההמנויהבסעיףהקטןהאמור,יכולשיינתןרישיון
חלוקהגםלחברהשאינהמנויהבסעיףהקטןהאמור;איןבהוראותסעיףקטןזה

כדילגרועמהוראותסעיף3)ב()1()ג(ר";

בסעיףקטן)ב2(- )4(

פסקה)2(-תימחק; )א(

בפסקה)3(,המילים"או)2("-יימחקו; )ב(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלהרשות"ר )5(

בסעיף5לחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף5

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

רישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללו,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

ציוד - "מונה" זה, בסעיף מונים; להתקנת חובה בדבר הוראות )1(
למדידהולחישובשלכמותאנרגיהחשמלית,ובכללזהמנייהחכמהכפי

שהרשותתגדירבאמותמידהלפיסעיף30)2(;

חובהשלבעלרישיוןהולכהובעלרישיוןחלוקהלהעביראתכל )2(
המידעהנמצאברשותםשהתקבלממוניםשהתקינו,לשםביצועפעילות
בהתאםלתנאירישיונושלבעלרישיוןלניהולהמערכת,לבעלרישיון

כאמור,בהתאםלאמותמידהשקבעההרשותלפיסעיף30)2(ר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיפיםקטנים)א(ו–)א1("ובמקום )2(
"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצרים
חשמלאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(ו–)ב(,

כולםאוחלקם,כפישקבעההרשות";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)4(,אחרי"ההולכה"יבוא"וההשנאה"; )א(

אחריפסקה)4(יבוא: )ב(

חובהלרכושולאחסןסוגידלקשמשמשיםאתמשקהחשמל,לשם )5("
הקצאתםומכירתםלבעלירישיונותייצוראולאדםהמייצרחשמלהפטור
מחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(;חובהלפיפסקהזותיכנסלתוקףבמועד

שקבעההרשותבאישורהשרר";

היקףרישיונותהחלוקהשיינתנולפיסעיףקטן)ב1ב()2(ו–)3(לכלמי )ב1ג(
שאינםחברהממשלתית,לאיעלהעל10%מהיקףהצריכההשנתיבמשק,ואולם
לאתובאבחשבוןלענייןזהעלייהטבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקהשנקבע
ברישיוןלעומתהיקףהצריכהכאמורבעתמתןהרישיון;לענייןזה,"עלייה
טבעיתבהיקףהצריכהבאזורהחלוקה"-לרבותבשלגידולבמספרהצרכנים
בתחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייהאובשלהגדלתתחוםהגוףהמקומיאו
אזורהתעשייה,ובלבדשלענייןאזורתעשייה-השטחשנוסףלוצמודלאזור

התעשייההקיים;

רישיוןלניהולהמערכתורישיוןהולכהיינתנורקלחברהממשלתית )ב1ד(
למעט כאמור, ובכלעתיהיהבתוקףרקרישיוןאחדלכלאחתמהפעילויות

לענייןסעיף5)ג()5(;

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב1ב(,בוטלאוהותלהרישיוןאוחלקממנו )ב1ה(
לפיסעיף9או 1א,שלחברההמנויהבסעיףהקטןהאמור,יכולשיינתןרישיון
חלוקהגםלחברהשאינהמנויהבסעיףהקטןהאמור;איןבהוראותסעיףקטןזה

כדילגרועמהוראותסעיף3)ב()1()ג(ר";

בסעיףקטן)ב2(- )4(

פסקה)2(-תימחק; )א(

בפסקה)3(,המילים"או)2("-יימחקו; )ב(

בסעיףקטן)ג(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלהרשות"ר )5(

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-5ר

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

רישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללו,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

ציוד - "מונה" זה, בסעיף מונים; להתקנת חובה בדבר הוראות )1(
למדידהולחישובשלכמותאנרגיהחשמלית,ובכללזהמנייהחכמהכפי

שהרשותתגדירבאמותמידהלפיסעיף30)2(;

חובהשלבעלרישיוןהולכהובעלרישיוןחלוקהלהעביראתכל )2(
המידעהנמצאברשותםשהתקבלממוניםשהתקינו,לשםביצועפעילות
בהתאםלתנאירישיונושלבעלרישיוןלניהולהמערכת,לבעלרישיון

כאמור,בהתאםלאמותמידהשקבעההרשותלפיסעיף30)2(ר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיףקטן)א("יבוא"סעיפיםקטנים)א(ו–)א1("ובמקום )2(
"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצרים
חשמלאומבצעיםאגירהשלחשמל,הפטוריםמחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(ו–)ב(,

כולםאוחלקם,כפישקבעההרשות";

בסעיףקטן)ג(- )3(

בפסקה)4(,אחרי"ההולכה"יבוא"וההשנאה"; )א(

אחריפסקה)4(יבוא: )ב(

חובהלרכושולאחסןסוגידלקשמשמשיםאתמשקהחשמל,לשם )5("
הקצאתםומכירתםלבעלירישיונותייצוראולאדםהמייצרחשמלהפטור
מחובתרישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(;חובהלפיפסקהזותיכנסלתוקףבמועד

שקבעההרשותבאישורהשרר";
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אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )4(

רישיוןחלוקהיכלול,נוסףעלהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(,הוראות ")ד(
בענייניםאלה:

מידה לאמות בהתאם אלא קרקע, בחטיבת חלוקה לבצע איסור )1(
שקבעההרשותלפיסעיף30)2(;

ברישיון, שהוגדר החלוקה באזור צרכן לכל חשמל למכור חובה )2(
לבקשתור

בהגדרתהאזור ,)3( או 4)ב1ב()2( לפיסעיף הניתן חלוקה לענייןרישיון )ה(
שלגביוניתןהרישיון,כאמורבסעיףקטן)א(,תיקבעאפשרותלהרחבתהאזור
כאמורבשלהגדלתתחוםהגוףהמקומיאואזורהתעשייהכאמורבסעיף4)ב1ג(ר

בעלרישיוןחלוקהלאיבצעחלוקהבאזורשנקבעברישיונושלבעלרישיון )ו(
חלוקהאחר;פעילותחלוקהבאזורשנקבעברישיוןתבוצערקבידיבעלהרישיון

לאותואזור,למעטפעילותחלוקהשמבוצעתבידימישפטורמרישיוןחלוקהר

רישיוןאגירהיכלול,נוסףעלהוראותסעיףקטן)א(,אתתכליתהאגירהר )ז(

רישיוןלניהולהמערכת,רישיוןהולכהורישיוןחלוקהיכללוגםהוראות )ח(
בדברחובתבעלהרישיוןלהעבירמידעהנמצאברשותושהתקבלממונה,לבעלי
רישיוןהספקה,בהסכמתהצרכןשהמונהמדדאתצריכתוובהתאםלאמותמידה

שקבעההרשותלפיסעיף30)2(ר"

בסעיף6לחוקהעיקרי-6רתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)ד1(,במקום"חלוקה,ייצור"יבוא"הולכה,חלוקה,ייצור"והסיפההחל )1(
במילים"למעטכאמור"-תימחק;

סעיףקטן)ו(-בטל; )2(

בסעיףקטן)ח(,פסקאות)2(ו–)3(-יימחקו; )3(

סעיףקטן)ט(-בטלר )4(

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא: רהוספתסעיף6א

"הוראותמיוחדות
לענייןחברה

ממשלתית

עלחברהממשלתיתשקיבלהרישיוןחלוקה,רישיוןהספקה6אר
ורישיוןהולכה,לפיהוראותסעיף4)ב1()2(,אוחברה־בתשל
3)ב()1()ב(,לאיינתן חברהכאמור,לאיחולוהוראותסעיף
להרישיוןייצור,והיאלאתעסוקבפעילות,לרבותבפעולות
כמפורטלהלן,ביןבעבורעצמהוביןבעבוראחרשעוסקאו

מעונייןלעסוקבפעילות:

חוק לפי תכנון פעולות הנדסי, תכנון לרבות ייצור, )1(
לגבי והכול שחלוף, או תחזוקה תפעול, הקמה, התכנון,
יחידותייצורשמשמשותאוצפוישישמשואתמשקהחשמל;

ייעוץבנוגעלפעולותהאמורותבפסקה)1(ר" )2(

בסעיף לחוקהעיקרי-8רתיקוןסעיף 

בסעיףקטן)א()5(,בכלמקום,אחרי"מערכתההולכה"יבוא"וההשנאה"; )1(

בסעיףקטן)ו(,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלהרשות"ר )2(
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אחריסעיף לחוקהעיקרייבוא:9רהוספתסעיף א

"שיקוליםשל
הגנתהסביבה

ובריאותהציבור

במסגרתהפעלתסמכויותיולפיחוקזהולשםקידוםמטרות אר
הגנת של שיקולים השאר בין לשקול השר מוסמך החוק,

הסביבהובריאותהציבורר"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"מתנאיהרישיון"יבוא"ובכללזהחובהלגלותמידע10רתיקוןסעיף9
כנדרשלפיסעיף5)א1()2(או5)ח("ר

בסעיף13לחוקהעיקרי-11רתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)ג(,המילים"למעטהמדינה"-יימחקו; )1(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמדינהר" ")ד(

בסעיף15)ב1(לחוקהעיקרי,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלהרשות"ר12רתיקוןסעיף15

בסעיף 1)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,13רתיקוןסעיף 1
מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצריםאומבצעיםאגירהשלחשמלהפטוריםמחובת

רישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(או)ב(,כולםאוחלקם"ר

בסעיף19לחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף19

בסעיףקטן)א(,במקום"מבעלרישיוןספקשירותחיוני"יבוא"מבעלרישיוןלניהול )1(
המערכתומבעלרישיוןחלוקה"ובסופויבוא"לרבותשינוייםשאושרובהכאמורבסעיף

קטן)א4(,ולחובותהחלותעליולפיכלדיןובכללזהלפיהוראותסעיף 1ר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בעלרישיוןלניהולמערכתיכלולבתכניתהפיתוחלמערכתההולכה ")א1(
וההשנאהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(,לוחותזמניםלביצועהפעולותהכלולות

בתכניתר

לפניהגשתתכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהלאישורלפיסעיף )א2(
קטן)א(,יתייעץבעלרישיוןלניהולהמערכתעםבעלרישיוןהולכהבנוגעללוחות
הזמניםלביצועהפעולותהכלולותבתכניתולחלופותלפעולותאלה;התגלעו
חילוקידעותביןבעליהרישיונותהאמוריםלגביההיתכנותלביצועהפעולות,
ובכללזהההיתכנותלביצועןבלוחותהזמניםכאמור)בסעיףקטןזה-מחלוקת(-

תכניתהפיתוח המערכתלשר,נוסףעל לניהול רישיון יגישבעל )1(
כאמורשערך,גםאתעמדתבעלרישיוןההולכהבמחלוקת;

את )א(, קטן סעיף לפי האוצר ולשר לרשות בפנייתו השר, יציין )2(
המחלוקת,ויעבירלהםאתהעמדותכפישהוגשולור

בעלרישיוןחלוקהיערוךאתתכניתהפיתוחלרשתהחשמלהמשמשת )א3(
לחלוקהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(בהתאםלהנחיותבעלרישיוןלניהול
המערכתלענייןנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןביןמערכתההולכהלמערכת

החלוקה;

תכניתפיתוחשאושרהכאמורבסעיףקטן)א(יכולשתכלולהוראותלעניין )א4(
אישורשינוייםבתכנית,ובכללזההגורםהמוסמךלאשרםר";

הוספתסעיף אאחריסעיף לחוקהעיקרייבוא:9ר

"שיקוליםשל
הגנתהסביבה

ובריאותהציבור

במסגרתהפעלתסמכויותיולפיחוקזהולשםקידוםמטרות אר
הגנת של שיקולים השאר בין לשקול השר מוסמך החוק,

הסביבהובריאותהציבורר"

בסעיף9)א(לחוקהעיקרי,אחרי"מתנאיהרישיון"יבוא"ובכללזהחובהלגלותמידע10ר
כנדרשלפיסעיף5)א1()2(או5)ח("ר

תיקוןסעיף9

תיקוןסעיף13בסעיף13לחוקהעיקרי-11ר

בסעיףקטן)ג(,המילים"למעטהמדינה"-יימחקו; )1(

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )2(

הוראותסעיףזהלאיחולועלהמדינהר" ")ד(

תיקוןסעיף15בסעיף15)ב1(לחוקהעיקרי,אחרי"ברשומות"יבוא"ובאתרהאינטרנטשלהרשות"ר12ר

בסעיף 1)א()2(לחוקהעיקרי,במקום"מיצרןחשמלפרטי"יבוא"מבעלירישיוןייצור,13ר
מבעלירישיוןאגירהאוממישמייצריםאומבצעיםאגירהשלחשמלהפטוריםמחובת

רישיוןלפיסעיף3)ב()1()א(או)ב(,כולםאוחלקם"ר

תיקוןסעיף 1

תיקוןסעיף19בסעיף19לחוקהעיקרי-14ר

בסעיףקטן)א(,במקום"מבעלרישיוןספקשירותחיוני"יבוא"מבעלרישיוןלניהול )1(
המערכתומבעלרישיוןחלוקה"ובסופויבוא"לרבותשינוייםשאושרובהכאמורבסעיף

קטן)א4(,ולחובותהחלותעליולפיכלדיןובכללזהלפיהוראותסעיף 1ר";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

בעלרישיוןלניהולמערכתיכלולבתכניתהפיתוחלמערכתההולכה ")א1(
וההשנאהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(,לוחותזמניםלביצועהפעולותהכלולות

בתכניתר

לפניהגשתתכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהלאישורלפיסעיף )א2(
קטן)א(,יתייעץבעלרישיוןלניהולהמערכתעםבעלרישיוןהולכהבנוגעללוחות
הזמניםלביצועהפעולותהכלולותבתכניתולחלופותלפעולותאלה;התגלעו
חילוקידעותביןבעליהרישיונותהאמוריםלגביההיתכנותלביצועהפעולות,
ובכללזהההיתכנותלביצועןבלוחותהזמניםכאמור)בסעיףקטןזה-מחלוקת(-

תכניתהפיתוח המערכתלשר,נוסףעל לניהול רישיון יגישבעל )1(
כאמורשערך,גםאתעמדתבעלרישיוןההולכהבמחלוקת;

את )א(, קטן סעיף לפי האוצר ולשר לרשות בפנייתו השר, יציין )2(
המחלוקת,ויעבירלהםאתהעמדותכפישהוגשולור

בעלרישיוןחלוקהיערוךאתתכניתהפיתוחלרשתהחשמלהמשמשת )א3(
לחלוקהשהואמגישלפיסעיףקטן)א(בהתאםלהנחיותבעלרישיוןלניהול
המערכתלענייןנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןביןמערכתההולכהלמערכת

החלוקה;

תכניתפיתוחשאושרהכאמורבסעיףקטן)א(יכולשתכלולהוראותלעניין )א4(
אישורשינוייםבתכנית,ובכללזההגורםהמוסמךלאשרםר";
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

לאהגישבעלרישיוןלניהולמערכתאובעלרישיוןחלוקהתכניתפיתוח ")ב(
לפיהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)א3(,לפיהעניין,רשאיהשר,בהתייעצותעם
הרשותובהסכמתשרהאוצרלקבועלותכניתפיתוח;קבעהשרתכניתפיתוח
כאמור,יהיהעלבעלרישיוןספקשירותחיונילפעוללפיהולפיהחובותהחלות
עליולפיכלדיןובכללזהלפיהוראותסעיף 1;לפנישהשריקבעתכניתפיתוח
לרשתחשמלהמשמשתלחלוקהלפיהוראותסעיףקטןזה,הואישמעאתעמדתו
שלבעלרישיוןלניהולהמערכתלענייןנקודותהחיבורוהשפעותהגומליןבין
מערכתההולכהלמערכתהחלוקה,ויחולולענייןאישורשינוייםבתכניתכאמור

בסעיףקטןזההוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)א4(ר"
בסעיף20לחוקהעיקרי-15רתיקוןסעיף20

סעיףקטן)א(-בטל; )1(

בסעיףקטן)ב(,המילים"ובסעיףקטן)א("-יימחקו,ואחרי"ברשומות"יבוא"ובאתר )2(
האינטרנטשלהרשות"ר

בסעיף30לחוקהעיקרי-16רתיקוןסעיף30

בפסקה)2(,אחרי"ליצרןחשמלפרטי"יבוא"לבעלרישיוןאגירה"; )1(

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

קביעתאמותמידהלענייןהמקרקעיןשייחשבולחטיבתקרקע,ולעניין ")3א(
הגורםשייחשבלצרכןבחטיבתקרקעאםישיותרמגורםאחדשיכוללהיחשב

לצרכןכאמור;"ר
יבוא 1רתיקוןסעיף31 הנובעות" "בעלויות במילים החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 31)ב( בסעיף

"בעלויותהנובעותמכלאלה:

עקרונותהמדיניותשקבעהשרכאמורבסעיף 5א; )1(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהחשמלבשעתחירוםשניתנולפיסעיף58)ב(; )2(

הוראותהשרלענייןהפעלתמשקהגזבשעתחירוםשניתנולפיסעיף91)ב(לחוק )3(
משקהגזהטבעי,התשס"ב-42002;

הוראותהשרשעניינןמענהלצרכיםהנובעיםממצבחירום,הנדרשותלביצוע )4(
בזמןחירום,שניתנובכתבלבעלרישיוןספקשירותחיוניבזמןחירום,לפיכלדיןאו
בהתאםלתנאירישיונו;השריפרסםהוראותכאמורבאתרהאינטרנטשלהמשרד,
בהקדםהאפשרי,למעטהוראותשאיןלפרסמןמטעמיםשלביטחוןהמדינהאויחסי

החוץשלהר"
בסעיף33)א(לחוקהעיקרי,במקום"ברשומות"יבוא"ברשומות,באתרהאינטרנטשל18רתיקוןסעיף33

הרשות"ר
בסעיף36לחוקהעיקרי,במקום"ברבים"יבוא"באתרהאינטרנטשלהרשות"ר19רתיקוןסעיף36

אחריסעיף49לחוקהעיקרייבוא:20רהוספתסעיף49א

"סמכותכניסה
למקרקעיןלביצוע

פעולהדחופה

רישיונו49אר מילויתנאי לצורך ,46 סעיף אףהוראות על )א(
רשאיבעלרישיוןלהיכנסלמקרקעיןלשםביצועפעולהגם
בלאקבלתהסכמהאוהרשאהכאמורבסעיף46)א(או)ב(,
בהתקייםאחדמאלה)בסעיףזה-פעולהדחופה(ובכפוף

להוראותסעיףקטן)ב(:

ס"חהתשס"ב,עמ'55ר 4
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הפעולהדחופהוחיוניתלמניעתסכנהמיידית )1(
לאדםאולסביבה,ובלבדשבעלהרישיוןדיווחלבעל
בהקדם למקרקעין כניסתו על ולמנהל המקרקעין

האפשריבנסיבותהעניין;

משמעותי נזק מניעת לשם נדרשת הפעולה )2(
ניתן ולא חשמל, למיתקן לרבות לרכוש או לסביבה
להמתיןעדתוםהתקופהכאמורבסעיף 4)ג(,ובלבד
שבעלהרישיוןנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהל
בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־48שעותלפניביצוע

הפעולהר

לאתבוצעפעולהדחופהלפרקזמןהעולהעל96)ב( )1(
שעות,אלאבאישורהמנהלר

עלכניסהלפיסעיףזהלמיתקןביטחוני,יחולו )2(
הוראותסעיף46)ד(ר

מקרקעין, בעל פניית לפי או ביוזמתו רשאי, המנהל )ג(
להורותבכלעתעלהפסקהשלפעולהדחופהלפיסעיףזה
אולהתנותאתהמשךביצועהבתנאיםשיורה,אולהגביל

אתפרקהזמןלביצועפעולהכאמורר

את לטעון הזדמנות המקרקעין לבעל ייתן המנהל )ד(
טענותיו,בכתבאובעלפה,בהקדםהאפשרילאחרהכניסה
למקרקעין,ולאיאוחרמ־2 שעותמתחילתביצועהפעולה

הדחופהר"

במקוםסעיף50לחוקהעיקרייבוא:21רהחלפתסעיף50

"מניעתנזק,תיקונו
ותשלוםפיצויים

בעלרישיוןשנכנסלמקרקעיןלשםביצועעבודותלפי50ר )א(
פרקזה,יימנע,ככלהאפשר,מגרימתנזקויחזיראתהמקרקעין,
בהקדםהאפשרילאחרסיוםביצועהעבודות,למצבשהיובו

אילולאבוצעובהםהעבודותכאמורר

נגרםנזקכתוצאהמביצועעבודותכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יתקןבעלהרישיון,עלחשבונו,אתהנזקאוישלםלמישנגרם
לוהנזק)בסעיףזה-ניזוק(פיצוייםבשלהנזקשנגרם,והכול

בהקדםהאפשריר

דרשניזוקמבעלרישיוןפיצוייםבשלנזקכאמורבסעיף )ג(
זה,והחליטבעלהרישיוןלדחותדרישהזו,כולהאוחלקה,
ימסורלניזוקהודעהמנומקתעלכךבכתב,בתוך60ימים
קבלת לשם הנדרש המידע כל את מהניזוק שקיבל מיום
החלטהלגבידרישתהפיצוי,וישלםלו,בתוך30ימיםממועד

ההחלטה,אתהסכוםשאינושנויבמחלוקתר

סכום לגבי מחלוקת זה, סעיף לפי לפיצויים דרישה )ד(
הפיצוייםהמגיעיםלניזוקאוהגשתתובענהבענייןזהלא
יהוועילהלעיכובהכניסהלמקרקעיןאולביצועפעולותבהם,

אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתר

הפעולהדחופהוחיוניתלמניעתסכנהמיידית )1(
לאדםאולסביבה,ובלבדשבעלהרישיוןדיווחלבעל
בהקדם למקרקעין כניסתו על ולמנהל המקרקעין

האפשריבנסיבותהעניין;

משמעותי נזק מניעת לשם נדרשת הפעולה )2(
ניתן ולא חשמל, למיתקן לרבות לרכוש או לסביבה
להמתיןעדתוםהתקופהכאמורבסעיף 4)ג(,ובלבד
שבעלהרישיוןנתןהודעהלבעלהמקרקעיןולמנהל
בהקדםהאפשריולאיאוחרמ־48שעותלפניביצוע

הפעולהר

לאתבוצעפעולהדחופהלפרקזמןהעולהעל96)ב( )1(
שעות,אלאבאישורהמנהלר

עלכניסהלפיסעיףזהלמיתקןביטחוני,יחולו )2(
הוראותסעיף46)ד(ר

מקרקעין, בעל פניית לפי או ביוזמתו רשאי, המנהל )ג(
להורותבכלעתעלהפסקהשלפעולהדחופהלפיסעיףזה
אולהתנותאתהמשךביצועהבתנאיםשיורה,אולהגביל

אתפרקהזמןלביצועפעולהכאמורר

את לטעון הזדמנות המקרקעין לבעל ייתן המנהל )ד(
טענותיו,בכתבאובעלפה,בהקדםהאפשרילאחרהכניסה
למקרקעין,ולאיאוחרמ־2 שעותמתחילתביצועהפעולה

הדחופהר"

החלפתסעיף50במקוםסעיף50לחוקהעיקרייבוא:21ר

"מניעתנזק,תיקונו
ותשלוםפיצויים

בעלרישיוןשנכנסלמקרקעיןלשםביצועעבודותלפי50ר )א(
פרקזה,יימנע,ככלהאפשר,מגרימתנזקויחזיראתהמקרקעין,
בהקדםהאפשרילאחרסיוםביצועהעבודות,למצבשהיובו

אילולאבוצעובהםהעבודותכאמורר

נגרםנזקכתוצאהמביצועעבודותכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
יתקןבעלהרישיון,עלחשבונו,אתהנזקאוישלםלמישנגרם
לוהנזק)בסעיףזה-ניזוק(פיצוייםבשלהנזקשנגרם,והכול

בהקדםהאפשריר

דרשניזוקמבעלרישיוןפיצוייםבשלנזקכאמורבסעיף )ג(
זה,והחליטבעלהרישיוןלדחותדרישהזו,כולהאוחלקה,
ימסורלניזוקהודעהמנומקתעלכךבכתב,בתוך60ימים
קבלת לשם הנדרש המידע כל את מהניזוק שקיבל מיום
החלטהלגבידרישתהפיצוי,וישלםלו,בתוך30ימיםממועד

ההחלטה,אתהסכוםשאינושנויבמחלוקתר

סכום לגבי מחלוקת זה, סעיף לפי לפיצויים דרישה )ד(
הפיצוייםהמגיעיםלניזוקאוהגשתתובענהבענייןזהלא
יהוועילהלעיכובהכניסהלמקרקעיןאולביצועפעולותבהם,

אלאאםכןהורהביתהמשפטאחרתר
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איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכויותיושלהניזוק )ה(
עלפיכלדיןר"

בסעיף 5א)א() (לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לאחרששקלשיקוליםהנוגעיםלביטחון22רתיקוןסעיף 5א
אנרגטי,להגנתסביבהולבריאותהציבור,ביןהשארלשםקידוםהשימושבאנרגיה

מתחדשתוצמצוםהשימושבסוגידלקמזהמים"ר

בסעיף60לחוקהעיקרי-23רתיקוןסעיף60

,)15 מס' )תיקון החשמל משק חוק "עד יבוא בסופה השוליים, בכותרת )1(
התשע"ח- 201";

סעיפיםקטנים)ד6(,)ד8(,)ד10(ו–)ד12(-בטליםר )2(

אחריסעיף60לחוקהעיקרייבוא:24רהוספתסעיף60א

"הוראותמעבר-
תיקוןמס'16

בסעיףזה-60אר )א(

"חברתניהולהמערכתבע"מ"-החברההממשלתיתשהוקמה
בסיוון כ"ז מיום 3 04 מס' הממשלה החלטת מכוח

התשס"ח)30ביוני2008(;

"רישיונות"-כלאלה,ובלבדשהיובתוקףביוםתחילתושל
תיקוןמס'16:

הרישיונותכהגדרתםבסעיף60)ד4()1(; )1(

הרישיונותשניתנולחברתהחשמללפיהוראות )2(
סעיף60)ד5(ר

יעמדו הרישיונות, והוראות זה חוק הוראות אף על )ב(
לפי שבוצעו הפעילויות כלל לגבי בתוקפם הרישיונות
הרישיונות,עדלמועדיםהמפורטיםלגביהםלהלן,לפיהעניין,
והכולבהתאםלתנאיםהמנוייםבהם,ובלבדשחברתהחשמל
תפעלבהתאםלהוראותיהם,להוראותלפיחוקזהולהוראות

לפיכלדיןאחר:

)להלן 60)ד( בסעיף המנויות לפעילויות רישיון )1(
-הרישיוןהאחוד(-עדלמועדהמאוחרמביןאלה,
ובלבדשאםניתןרישיוןחדשלגביאחתמהפעילויות
אוחלקממנה,לאיחולעודהרישיוןהאחודלגביאותה

פעילותאוחלקממנה:

המועדשבוניתןרישיוןלניהולהמערכת )א(
לא שיהיה בע"מ, המערכת ניהול לחברת
בדצמבר 3( התש"ף בכסלו ה' מיום יאוחר
ועם הרשות עם בהתייעצות השרים, ;)2019
רשותהחברותהממשלתיות,כמשמעותהבחוק
החברותהממשלתיות,התשל"ה-5 19,רשאים,
בצו,לדחותמועדזהבשתיתקופותשלאיעלו
עלשישהחודשיםכלאחת,ובתקופותנוספות

כאמורגםבאישורועדתהכלכלה;

המועדשנקבעלפיסעיף5)ג()5(; )ב(
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החשמל לחברת ניתנו שבו המועד )ג(
רישיונותחדשיםלהולכה,לחלוקהולהספקה,

לפיהמאוחר;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראלון )2(
תבור-עדיוםה'בכסלוהתש"ף)3בדצמבר2019(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררמת )3(
חובב-עדיוםי"זבכסלוהתשפ"א)3בדצמבר2020(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררידינג )4(
-עדיוםכ"גבסיווןהתשפ"א)3ביוני2021(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבחלקהמזרחי )5(
)3ביוני שלאתרחגית-עדיוםד'בסיווןהתשפ"ב

;)2022

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראשכול )6(
-עדיוםי"דבסיווןהתשפ"ג)3ביוני2023(;

רישיוןלגבייחידתייצורשאינומנויבפסקאות ) (
)2(עד)6(-עדתוםמשךהחייםההנדסישליחידת
הייצורשלגביהניתן;הרשותתקבעאתמשךהחיים

ההנדסישליחידתייצורכאמורר

עלאףהוראותסעיףקטן)ב()2(עד)6(,הרשות,באישור )ג(
השר,רשאיתלדחותמועדהנקובבו,בשתיתקופותנוספות
שלאיעלועלשישהחודשיםכלאחת,ובתקופהשלישית
כאמורבאישורועדתהכלכלהשלהכנסת;ואולםבנסיבות
מיוחדותוחריגותרשאיהשר,באישורועדתהכלכלה,לדחות
)6( )2(עד אתהמועדהנקובלגביאחתבלבדמהפסקאות
שישה על תעלה שלא רביעית בתקופה )ב(, קטן שבסעיף

חודשים)בסעיףזה-תקופותהארכה(ר

נמסרהחזקהביחידותהייצורהמנויותבסעיףקטן)ב()2( )ד(
)6(לפנימועדתוםתוקףהרישיוןהחללגביהןכאמור עד
תוקף יפקע ההארכה, תקופות לרבות קטן, סעיף באותו

הרישיוןלגביאותןיחידותר

ההוראותלפיחוקזהיחולולגביהרישיונותבתקופת )ה(
הארכתתוקףהרישיונותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(ר

עלאףהוראותסעיף6א- )ו(

חברתהחשמלרשאיתלעסוקבאלה: )1(

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )א(
המנויותבסעיףקטן)ב()2(עד)6(,עדתוםתקופת
תוקףהרישיוןהחלהלגביהןלפיאותוסעיףקטן
עובדים השאלת וכן ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים
החשמל מחברת שרכש ייצור רישיון לבעל
יחידותייצורכאמור,לחמששניםממועדמסירת

החזקהביחידותהייצורלבעלהרישיון;

החשמל לחברת ניתנו שבו המועד )ג(
רישיונותחדשיםלהולכה,לחלוקהולהספקה,

לפיהמאוחר;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראלון )2(
תבור-עדיוםה'בכסלוהתש"ף)3בדצמבר2019(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררמת )3(
חובב-עדיוםי"זבכסלוהתשפ"א)3בדצמבר2020(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתררידינג )4(
-עדיוםכ"גבסיווןהתשפ"א)3ביוני2021(;

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבחלקהמזרחי )5(
)3ביוני שלאתרחגית-עדיוםד'בסיווןהתשפ"ב

;)2022

רישיוןייצורלגבייחידותהייצורשבאתראשכול )6(
-עדיוםי"דבסיווןהתשפ"ג)3ביוני2023(;

רישיוןלגבייחידתייצורשאינומנויבפסקאות ) (
)2(עד)6(-עדתוםמשךהחייםההנדסישליחידת
הייצורשלגביהניתן;הרשותתקבעאתמשךהחיים

ההנדסישליחידתייצורכאמורר

עלאףהוראותסעיףקטן)ב()2(עד)6(,הרשות,באישור )ג(
השר,רשאיתלדחותמועדהנקובבו,בשתיתקופותנוספות
שלאיעלועלשישהחודשיםכלאחת,ובתקופהשלישית
כאמורבאישורועדתהכלכלהשלהכנסת;ואולםבנסיבות
מיוחדותוחריגותרשאיהשר,באישורועדתהכלכלה,לדחות
)6( )2(עד אתהמועדהנקובלגביאחתבלבדמהפסקאות
שישה על תעלה שלא רביעית בתקופה )ב(, קטן שבסעיף

חודשים)בסעיףזה-תקופותהארכה(ר

נמסרהחזקהביחידותהייצורהמנויותבסעיףקטן)ב()2( )ד(
)6(לפנימועדתוםתוקףהרישיוןהחללגביהןכאמור עד
תוקף יפקע ההארכה, תקופות לרבות קטן, סעיף באותו

הרישיוןלגביאותןיחידותר

ההוראותלפיחוקזהיחולולגביהרישיונותבתקופת )ה(
הארכתתוקףהרישיונותלפיסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(ר

עלאףהוראותסעיף6א- )ו(

חברתהחשמלרשאיתלעסוקבאלה: )1(

הייצור יחידות של ותחזוקה תפעול )א(
המנויותבסעיףקטן)ב()2(עד)6(,עדתוםתקופת
תוקףהרישיוןהחלהלגביהןלפיאותוסעיףקטן
עובדים השאלת וכן ו–)ד(, )ג( קטנים וסעיפים
החשמל מחברת שרכש ייצור רישיון לבעל
יחידותייצורכאמור,לחמששניםממועדמסירת

החזקהביחידותהייצורלבעלהרישיון;
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תפעולותחזוקהשליחידותהייצורכאמור )ב(
בסעיףקטן)ב() (וכן,באישורהרשותובהתאם
להנחיותהמשרד,פעולותתכנוןלפיחוקהתכנון
וביצוען,ותכנוןהנדסיהדרושלכך,לגבייחידות
אלה,למעטפעולותתכנוןותכנוןהנדסיכאמור
שמטרתןהקמהאושחלוףשליחידותהייצור,וכן
תותרהקמתסולקניםביחידותייצורהמופעלות
בפחםבאתררוטנברג,ופעולותתכנוןלפיחוק
התכנוןוביצוען,ותכנוןהנדסיהדרושיםלכך,

והכולעדלמועדהנקובבאותוסעיףקטן;

)2(בדרך ביצועפעולותהמנויותבפסקה )ג(
באותה כאמור לחברה־בת שירותים מתן של
שלחברה־בתכאמור- הקמתה ולפני פסקה,
חוק לפי תכנון ופעולות הנדסי תכנון ביצוע
האמורות הייצור יחידות שתי לגבי התכנון
באותהפסקהאףשלאבדרךשלמתןשירותים;

ותכנון התכנון חוק לפי תכנון פעולות )ד(
הנדסיהדרושלכך,לגביהאתריםהמנוייםבסעיף
)6(,והכולבכפוףלתכניתפיתוח קטן)ב()2(עד
לייצורוהשנאהשאושרהלפיסעיף19אותכנית
שאושרה למערכתההולכהוההשנאה פיתוח

לפיסעיף29לתיקוןמס'16,ולהנחיותהמשרד;

לשם שהוקמה החשמל חברת של חברה־בת )2(
לגבי התכנון חוק לפי תכנון ופעולות הנדסי תכנון
שתייחידותייצורבאתראורותרביןוביצועם,וכןלשם
הקמה,תפעולותחזוקהשליחידותהייצורהאמורות,

רשאיתלעסוקבפעולותשלשמןהוקמהר

עלאףהאמורבסעיפים6)ז()3(ו־13)א(,רשאיתהרשות, )ז(
באישורהשר,לתתרישיונותייצורלחברה־בתכאמורבסעיף
קטן)ו()2(לגבישתייחידותהייצורהאמורותבאותוסעיףקטןר

31 יום עד הכנסת, של הכלכלה לוועדת ידווח השר )ח(
בינוארבכלשנה,עלהתקדמותביישוםהוראותתיקוןמס'16,

בשנהשקדמהלמועדהדיווח,ובכללזהעלענייניםאלה:

מספרהבקשותלקבלתרישיונותייצורורישיונות )1(
הספקהשהוגשו,ומספרהרישיונותשניתנו;

מכירתיחידותהייצורהאמורותבסעיףקטן)ב()2( )2(
עד)6(עלידיחברתהחשמל;

חברת של הצרכנים בשיעור שחלו השינויים )3(
החשמלמתוךכללהצרכנים,בחלוקהלצרכנימתח
גבוה,מתחעליוןומתחעל־עליוןולצרכנימתחנמוך,
לעומתהשיעורבדיווחהקודם,ולענייןהדיווחהראשון

-לעומתהשיעורערבתחילתושלתיקוןמס'16;
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החלטותהרשותלענייןסעיףזהר" )4(

בסעיף62לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:25רתיקוןסעיף62

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,השריםרשאיםלאשרהסכםבין")ו( )1(
המדינהוחברתהחשמללענייןהזכויותוהנכסיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(,כולםאוחלקם,שיחולעלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וסעיף46
לתוספתלפקודתזכיונותהחשמל5,אםראוכיישבאישורהסכםכאמורתועלת

משקית,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)ג(רישה,בשינוייםהמחויביםר

אישרוהשריםהסכםכאמורבפסקה)1(,לאתחויבחלוקתהנכסיםוהזכויות )2(
ביןהמדינהלחברתהחשמלבהתאםלאמורבהסכם,ובכללזהרישומםבהתאם
לחלוקהכאמורעלשםהמדינהאוהחברה,לפיהעניין,במרשםהמתנהללפי
כלדין,במס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחר,לפיכלדין,ולאיראואותה

כמכירהלענייןכלדיןשעניינומס,אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרכאמורר

ורכישה(, )שבח מקרקעין מיסוי וחוק הכנסה6, מס פקודת לעניין יראו )3(
התשכ"ג-1963 ,אתהמחירהמקורי,יתרתהמחירהמקורי,שוויהרכישהויום
הרכישהשלכלאחדמהנכסיםוהזכויות,כפישהיואלמלאבוצעההחלוקה
כאמורבפסקה)2(;לענייןזה,"מחירמקורי","יתרתהמחירהמקורי"ו"יוםרכישה"

-כהגדרתםבסעיף88לפקודתמסהכנסהר"

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים

ציבוריים-מס'8

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-26-81998ר

בתוספתהשנייה,בפרט) (,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"; )1(

בתוספתהחמישית,בפרט)8(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"ר )2(

תיקוןחוקמשק
הגזהטבעי-

מס'8

בחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-92002,בסעיף4)ד(,בסופויבוא: 2ר

מבעלרישיוןלניהולמערכתלפיחוקמשקהחשמל,לשווקגזטבעילשםמילוי ) ("
תנאירישיונו,בהתאםלכלליםשתקבעהרשותר"

הוראתשעה
לענייןהספקה

בשמונההשניםשמיוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(,לאיראומכירת28ר
חשמלבאמצעותעמדהלטעינתכלירכבחשמליאואופנייםחשמלייםכהספקהלעניין

החוקהעיקריר

הוראתמעבר
לענייןתכנית

פיתוח

עלאףהאמורבסעיף19)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,מוסמךהשר,בהתייעצות29ר
עםהרשותובהסכמתשרהאוצר-

לאשרתכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהשהגישבעלרישיוןהולכהערב )1(
יוםהתחילהויחולולענייןזההוראותסעיף19)א(ו–)א4(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוק
זה,לענייןאישורשינוייםבתכניתכאמור;אושרהתכניתפיתוחכאמור,לאיפעלבעל
רישיוןהולכהאלאבהתאםלתכניתשאושרהולפיהחובותהחלותעליולפיכלדין

ובכללזהלפיהוראותסעיף 1לחוקהעיקרי;

החלטותהרשותלענייןסעיףזהר" )4(

תיקוןסעיף62בסעיף62לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:25ר

עלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ג(,השריםרשאיםלאשרהסכםבין")ו( )1(
המדינהוחברתהחשמללענייןהזכויותוהנכסיםהאמוריםבסעיפיםקטנים)א(
ו–)ב(,כולםאוחלקם,שיחולעלאףהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(וסעיף46
לתוספתלפקודתזכיונותהחשמל5,אםראוכיישבאישורהסכםכאמורתועלת

משקית,ויחולולענייןזההוראותסעיףקטן)ג(רישה,בשינוייםהמחויביםר

אישרוהשריםהסכםכאמורבפסקה)1(,לאתחויבחלוקתהנכסיםוהזכויות )2(
ביןהמדינהלחברתהחשמלבהתאםלאמורבהסכם,ובכללזהרישומםבהתאם
לחלוקהכאמורעלשםהמדינהאוהחברה,לפיהעניין,במרשםהמתנהללפי
כלדין,במס,אגרה,היטלאוכלתשלוםחובהאחר,לפיכלדין,ולאיראואותה

כמכירהלענייןכלדיןשעניינומס,אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרכאמורר

ורכישה(, )שבח מקרקעין מיסוי וחוק הכנסה6, מס פקודת לעניין יראו )3(
התשכ"ג-1963 ,אתהמחירהמקורי,יתרתהמחירהמקורי,שוויהרכישהויום
הרכישהשלכלאחדמהנכסיםוהזכויות,כפישהיואלמלאבוצעההחלוקה
כאמורבפסקה)2(;לענייןזה,"מחירמקורי","יתרתהמחירהמקורי"ו"יוםרכישה"

-כהגדרתםבסעיף88לפקודתמסהכנסהר"

תיקוןחוקלהסדרתבחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-26-81998ר
הביטחוןבגופים

ציבוריים-מס'8 בתוספתהשנייה,בפרט) (,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"; )1(

בתוספתהחמישית,בפרט)8(,בסופויבוא"וחברתניהולהמערכתבע"מ"ר )2(

תיקוןחוקמשקבחוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-92002,בסעיף4)ד(,בסופויבוא: 2ר
הגזהטבעי-

מס'8 מבעלרישיוןלניהולמערכתלפיחוקמשקהחשמל,לשווקגזטבעילשםמילוי ) ("
תנאירישיונו,בהתאםלכלליםשתקבעהרשותר"

בשמונההשניםשמיוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(,לאיראומכירת28ר
חשמלבאמצעותעמדהלטעינתכלירכבחשמליאואופנייםחשמלייםכהספקהלעניין

החוקהעיקריר

הוראתשעה
לענייןהספקה

עלאףהאמורבסעיף19)א(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,מוסמךהשר,בהתייעצות29ר
עםהרשותובהסכמתשרהאוצר-

הוראתמעבר
לענייןתכנית

פיתוח

לאשרתכניתפיתוחלמערכתההולכהוההשנאהשהגישבעלרישיוןהולכהערב )1(
יוםהתחילהויחולולענייןזההוראותסעיף19)א(ו–)א4(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוק
זה,לענייןאישורשינוייםבתכניתכאמור;אושרהתכניתפיתוחכאמור,לאיפעלבעל
רישיוןהולכהאלאבהתאםלתכניתשאושרהולפיהחובותהחלותעליולפיכלדין

ובכללזהלפיהוראותסעיף 1לחוקהעיקרי;

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(604,)א(633ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש6,עמ'120ר 6

ס"חהתשכ"ג,עמ'156ר  

ס"חהתשנ"ח,עמ'348;התשע"ז,עמ'494ר 8

ס"חהתשס"ב,עמ'55;התשע"ו,עמ'3 ר 9
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לדרושמחברתהחשמללהגישלאישורו,באופןובמועדשידרוש,תכניתפיתוח )2(
לייצורולהשנאהשעניינהתכנוןלפיחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-1965,לגביאתרים
המנוייםבסעיף60א)ב()2(עד)6(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,וכןתכנוןכאמורלשם
הקמהשלשתייחידותייצורבאתראורותרביןכאמורבסעיף60א)ו()2(לחוקהעיקרי,
כנוסחובחוקזה,ולאשראתהתכנית;הוראותסעיף19)א(ו–)א4(לחוקהעיקרי,כנוסחו

בחוקזה,לענייןאישורשינוייםבתכניתכאמור,יחולולענייןזהר

דיווחראשוןלפיסעיף60א)ח(לחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יימסרלוועדתהכלכלה30רדיווחראשון
שלהכנסתעדיוםכ"הבשבטהתשע"ט)31בינואר2019(ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל וב י
שרהאנרגיה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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