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י6991-ו"נשתההחשמל,משקחוק

פרשנות-א'פרק

וזאתהציבור,לטובתהחשמלבמשקהפעילותאתלהסדירהיאזהחוקשלמטרתוו.החוקמטרת

ומיזעורלתחרותתנאיםיצירתתוךוהכליעילות,איכות,זמינות,אמינות,הבטחתתוך

עלויות.

-זהבחוק2.הגדרות

ן1591-ב"ישתה;האזרחות,בחוקכמשמעותו-ישראלי"אזרח"

מאלה:אחדכל-שליטה"אמצעי"

אחר;תאגידשלמקבילגוףאוחברהשלכלליתבאסיפההצבעהזכות)1(

בעלי-חברהשאינוובתאגידחברה,שלכללימנהלאודירקטוריםלמנותזכות)2(

דומים;תפקידים

תאגיד;ברווחילהשתתףזבות)3(

פירוקו;בעתחובותיוסילוקלאחרתאגיד,נכסיביתרתלחלקזכות)4(

ערך,ניירותבחוקכמשמעותם-שליטה""החזקה","משפחה",בן"ענין",בעל"
ח"כשתה-21968;

במקרקעין;המחזיקלרבות-מקרקעין"בעל"

זה;חוקלפירשיוןשקיבלמי-רשיון"בעל"
לחוק;57סעיףלפישמונהוהתשתיתהאנרגיהבמשרדהחשמלמינהלמנהל-המנהל""

21;סעיףלפישהוקמהחשמל,-ציבורייםלשירותיםרשות-הרשות""
ג"משתה-1983';חדש],נוסח[החברותבפקודתלפיבישראלשנרשמההברה-תברה""

ה"כשתה-41965;והבניה,התכנוןחוק-התכנון"חוק"

ב)22(;סעיףלפיהרשותראשכיושבשמונהמי-הרשות"ראשיושב"

חלקבידיומרכזשהואלגביוקבעהשראשרייצור,רשיונותאורשיוןבעל-חשמל"יצרן"
ב)81(;סעיףהוראותלפיהחשמל,במשקמהייצורמהותי

הוראותלפילגביו,קבעלאהשראשרייצור,רשיונותאורשיוןבעל-פרטי"חשמליצרן"
ב)81(;סעיף

התכנון;בחוקכמשמעותו-תכנון"מוסד"
אחריםעםאומשפחתובןעםביחדאובעצמושמחזיקמי-שליטה"אמצעימחזיק"

שליטה;אמצעישלמסוייםמסוגמ-1001יותרקבע,דרךעמוהפועלים

אושינויצבירה,מסירה,מכירה,חלוקה,הספקה,להולכה,המשמשמיתקן-חשמל"מיתקן"

אבזריםעמודים,מולינים,מצברים,מכשירים,מכונות,מבנים,לרבותחשמל,שלהשנאה

חשמללייצורהמשמשמיתקןלרבותבמיתקן,הקשוריםמיטלטל,אוקבועחשמליוציוד

מגוואט;5עלעולהשאינובהספק

חוקבהצעותפורסמוההסברודבריהחוקהצעת1996(;במרס11(התשנ"ובאדרכ'ביוםבכנסתנתקבל.
448.עמ'ג6991בינואר)24התשנ"ובשבטג'מיום2485,

12.עמ'התשמ"ח,146;עמ'התשי"ב,ס-חי
344.עמ'התשנ"ד,234;עמ'התשכ"ח,ס.ח2
204.עמ'התשנ"ה,ס"ת761;עמ'37,חדשנוסחישראל,מדינתדיני3
450.עמ'התשנ"ה,307;עמ'התשכ"ה,ס.ח4
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אולארשי5,מקרקעיבחוק-יסוד:כמשמעותםישראלמקרקעי-ציבוריים"מקרקעין"
בהםושהחזקהחוקפיעלשהוקםתאגידבבעלותאומקומיתרשותבבעלותמקרקעין

מהם;אחדבידיהיא
ציבוריים;שאינםמקרקעין-פרטיים"מקרקעין"

ג"משתה-1983;חדש],נוסח[החברותלפקודתדובפרקכהגדרתו-משרה"נושא"

בחשמל;סחראוהספקה,חלוקה,הולכה,ייצור,מאלה:אחדכל-פעילות""
לזביונותהתוספותבחוקשתוקנהכפיהחשמלי,זכיונותפקודת-החשמל"זכיונותפקודת"

לזכיוןהתוספתחוקד"כשתה-71963,החשמל),למערכתחיבורבעדתשלומים(החשמל

3(,מס'(החשמלזכיונותפקודתלתיקוןחוקל"שתה-81970,הזכיון),תיקון(החשמל
יס7891-ח"משתה;מיוחדות),הוראות(חשמלהספקתלחוקובתוספתד"נשתה-1994',

חיוני;שירותספקרשיוןבעלואינוחשמלשרוכשמי-צרכן""

ייצור;רשיוןאוחיונישירותספקרשיוןשאינוזהחוקלפירשיון-אחר"רשיון"

תחנתאלועל-עליוןעליוןבמתחייצורממקורחשמללהעברתרשיון-הולכה"רשיון"
משנה;

קווידרךצרכן,אלמשנהמתחנתחשמללהעברתרשיון-חלוקה"רשיון"הספקה",רשיון"

ונמוך;גבוהמתח
חשמל;לייצררשיון-ייצור"רשיון"
לפימכירהלמעטלאחר,למוכרובליעצמילשימושחשמלליצררשיון-עצמי"ייצוררשיון"

ג)2ס(;סעיףהוראות
חשמל;שללחלוקהאולהולכהרשיון-חיוני"שירותספקרשיון"
ולמניהלמכירהלחלוקה,להשנאה,להספקה,להולכה,ומערכותמיתקנים-חשמל"רשת"

צנרתעיליים,אותת-קרקעייםומוליכיםחשמלעמודילרבותכלשהו,במתחחשמל,של

המותקניםוציודאבזריםוכןעילייםאותת-קרקעייםמוליכיםלהולכתהמשמשת

חשמלחלוקתארגזיהשנאה,תחנותחשמל,תיליאליהם,המחובריםאועליהם
ולמיתקנילבתיםקרקעייםותתעילייםחיבוריםוכןאליהם,החיבוריםוכללסוגיהם,

אחרים;צריכה

ןי5791-ה"לשתה;חדש],נוסח[השותפויותפקודתלפישנרשמהשותפות-שותפות""

שמקבללמיחיונישירותספקרשיוןמבעלחשמללהספקתחלוףהסדר-גיבוי"שירותי"

מאחר;חשמל
זכויותבהלושאיןחשמלברשתלהשתמשרשיוןלבעלאפשרותמתן-תשתית"שירותי"

לאחר;חשמלשלוחלוקההולכהלצורך
המבנים,לרבותמגוואט,5עלהעולהבהספקחשמללייצורהמשמשמיתקן-כוח"תחנת"

והמערכות,הקירורמיתקניההשנאה,מיתקניהמוליכים,המצברים,המכונות,
וו;למטרההמשמשים

שנאיםבהשישלסוגיהן,חשמלרשתותביןהמקשרתהשנאה,תחנת-משנה"תחנת"

מתח;מעליאומתחמורידי

56.עמ'התש-ך,מ"ח5
76.עמ'התשג-ד,מ"ח633;א),(604ע)(עמ'א',כרךא"יחוקי4

28.עמ'התשב-ד,ס-ח
148.עמ'התש"ל,ס.ח8

76.עמ'התץ-ד,ס"ת
2.עמ'התשם-ה,ס"תי0
88.עמ'התש"ם,ס-ח1549;עמ'28,חדשנוסחישראל,מדינתדיניי,
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עצמיייצוררשיוןבעלאופרטיחשמליצרןצרכן,שמשלםהתשלומיםסוגיכל-תעריפים"

ושירותיתשתיתשירותימתןעבורתשלומיםלרבותחיוני,שירותספקרשיוןלבעל
גיבוי;

והתשתית;האנרגיהשר-השר"

האוצר.ושרהשר-השרים""

רישוי-ב'פרק

זה.חוקלפיהשרמאתרשיוןפיעלאלאפעילותאדםיעשהלאא)(3.פעילותהסדרת

עלעולהשאינובהספקחשמלהמייצראדםעליחולולאא)(קטןסעיףהוראותב)(
לאחר.מוכרוואינומגוואט5

רשיונו.לתנאיבהתאםהרשיוןבעליפעלרשיון,ניתןג)(

להגבילשלאאולהגבילוכןתנאיםבולקבועלפעילות,רשיוןלתתרשאיהשרא)(4.רשיוןמתן

תוקפו.תקופתאת

יותרלאדםשיינתןיכולמוגדר,לאזוראולמקוםאחת,לפעילותיינתןרשיוןב)(
שונים.מסוגיםייצוררשיונותאחתכוחלתחנתביחסשיינתנוויכולאחד,מרשיון

ברשומות.תפורסםרשיוןמתןעלהודעהג)(

הוגבלהאםתוקפותקופתניתן,שלגביההפעילותאתהיתר,ביןיכלול,רשיוןא)(5.הרשיוןהוראות
בעלעלהחליםוהחובותהכלליםוכןניתן,הואשלגביהםהאזוראוהמקוםהתקופה,
זה.חוקלפיהרשיון

בדברהוראותא),(קטןסעיףלהוראותבנוסףיכלול,חיוני,שירותספקרשיוןב)(
תשתיתשירותימתןחובתבדברהוראותוכןפרטיחשמלמיצרןחשמלרכישתחובת

גיבוי.ושירותי

וכשירויותסייגים
רשיוןלמתן

אזרחשהואליחידיינתןחיוני,שירותספקרשיוןלמעטזה,חוקלפירשיוןא)(6.
בלבד.לחברהיינתןחיונישירותספקרשיוןלשותפות;אולחברהישראלי,

-זהחוקלפירשיוןיתןלאהשרב)(

כונסלומונהאםולתאגידהופטר,אםזולתרגל,פושטשהוכרזליחיד)1(
מרצון;פירוקעלשהחליטאומפרק,אונכסים

קלון,לממשלה,המשפטיהיועץלרעתעמה,שישבעבירהשהורשעליחיד)2(
גםולשותפות,כאמור,הורשעבהשליטהבעלאומשרהנושאאםגםלחברה,

כאמור.הורשעבהמהשותפיםאחדאם

רקתעסוקהיאכישהתחייבהלחברהאלאחיונישירותספקרשיוןיתןלאהשרג)(

להן.נילוותובפעולותזהחוקלפילהשניתנוהרשיונותלפיבפעילויות,

בפעולותלעסוקרשאיחיונישירותספקרשיוןבעלג)(קטןסעיףהוראותאףעלד)(
מילויעלבפיקוחאובפעילויותיולפגועכדיבהןבעיסוקשאיןהשריםלושאישרואחרות

זה.חוקהוראותלפיהכלחובותיו,

לעניןתקנות
רשיון

-לקבוערשאיהרשות,עםבהתייעצותהשר,א)(7.

רשיון;למתןתנאים)1(

מסוים,באזוראובמקוםמסוימתלפעילותרשיון,מבקשיביןבחירהדרכי)2(

8;סעיףלפיהשרשלהדעתלשיקולבהתאםאלה,שלמספרםהוגבלאם

3.199621.התשג"ו,בניסןא'1579,החוקיםספר210
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לרשיון;בקשהלהגשתנהלים)3(

למתןלרבותהרשיון,בעלעלשיחולוהחובותרשיון,להפעלתכללים)4(
וביטוח.ערבויות

בפעילות,הרשיון,בסוגבהתחשבגםהיתר,ביןיותקנו,א)(קטןסעיףלפיתקנותב)(

הייצור.בהספקגם-ייצורולעניןבאזור,אובמקום

למתןשיקולים
רשיון

עד11סעיפיםלפיאישורלתתאותנאיםבולקבועאורשיוןלתתאםלהחליטבבואו8.

אלה:אתהיתר,ביןהשר,ישקול13

החשמל;משקבתחוםהממשלהמדיניות)1(

לציבור;השירותיםלרמתהרשיוןמתןתרומת)2(

הצרכנים;טובת)3(

החשמל.במשקלתחרותהרשיוןמתןתרומת)4(

רשיוןביטול
אוהתלייתו
שינויו

כלליםתנאים,בולהוסיףוכןלהתלותואורשיוןלבטלעתבכלרשאיהשרא)(9.

הסייגיםמןסייגשנתקייםהרשיון,מתנאיתנאישהופרמצאאםלשנותם,אווחובות

זה.חוקלפיהנדרשתהכשירותלהתקייםשחדלהאולקבלתו

בו,המנויותהסיבותמאחתשלאגםא)(קטןבסעיףכאמורלפעולרשאיהשרב)(
8.בסעיףהמנוייםמהשיקולים

נתןכןאםאלאו-(ב)א)(קטניםסעיפיםלפיבסמכויותיושימושיעשהלאהשרג)(

טענותיו.להשמיעהזדמנותהרשיוןלבעל

ויכולב)(קטןסעיףלפיפעולותבשלפיצוילמתןכלליםלקבוערשאיםהשריםד)(

אפס.הפיצוישיעוריהיהכאמור,כלליםפישעל

פעולותביצוע
המנהלבידי

כישוכנעוהמנהלשברשיון,הוראהאוזה,חוקלפיהוראהרשיוןבעלקייםלאא)(10.

כלאתלבצעהוארשאילרכוש,אולאדםומיידיתממשיתסכנהמהווהההוראהקיוםאי

הביצועעלשיופקדאדםלמנותאוהרשיוןבעלבמקוםהאמורההסכנהמניעתלשםהדרוש

גבייתעלכך;לשםשהוציאההוצאותכלאתהרשיוןמבעלולגבותהממונה),-להלן(

באותהכהגדרתומסההוצאותהיוכאילוי2(היבג),המסיםפקודתתחולכאמורההוצאות

פקודה.

הרשיוןמבעלבבתבשדרשלאחראלאא),(קטןבסעיףכאמוריפעללאהמנהלב)(
.

אתביצעלאהרשיוןובעלבהודעה,שנקבעזמןתוךהסכנה,למניעתהדרושכלאתלבצע

הדרישה.למתןשהותהיתההעניןשבנסיבותובלבדהנדרש,

כללוויהיוהמנהלהוראותלפיהממונהיפעלזה,סעיףלפיתפקידיובמילויג)(
כך.לשםהדרושותהסמכויות

עלהגבלות
רשיוןהעברת
עיקולשיעבוד

מבנהשינויאו

אובמישריןלעיקול,אולשיעבודלהעברה,ניתניםאינםממנוחלקכלאורשיוןא)(11.
השר.באישוראלאבעקיפין,

לדעתהדרושיםהרשיון,בעלשלמסוימיםנכסיםכיברשיון,לקבוערשאיהשרב)(

לעיקול,אולשיעבודלהעברה,ניתניםאינםהרשיון,הוראותלפיהפעילותלביצועהשר

השר.באישוראלאבעקיפין,אובמישרין

ניתניםאינםממימושן,שנתקבלווכספיםהרשיון,בעלשהמציאערבויותג)(

לשיעבוד.אולעיקול

27עמ'התש.ן,מ"ח1399;א)(1374,ע)(עמ'ב',כרךא"י,חנקיוי
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מיזוג,לרבותרשיוןבבעלמחדשארגוןאושינויכיברשיוןלקבוערשאיהשרד)(

השר.אישורטעוניםמרצון,פירוקאוהסדרפשרה,פיצול,

בעלשהיאבשותפותזכויותאורשיוןבבעלשליטהאדםירכושולאיעבירלאא)(12.שליטההעברת
השר.באישוראלאבעקיפיןאובמישריןרשיון,

ובלבדבשותפות,זכויותהעברתאושליטההעברתלאשררשאיהשרב)(
זה.חוקלפיהרשיוןלמתןהנדרשיםהתנאיםההעברהבמקבלשנתקיימו

אמצעיהחזקת
שייטה

אמצעייחזיקולאירכושלארשיונןבבעלשליטהאמצעיהמחזיקאורשיוןבעלא)(13.
השר.באישוראלאנוסף,רשיוןבבעלשליטה

ספקרשיוןבבעלשליטהאמצעימחזיקאדםיהיהלא12,סעיףלהוראותבנוסףב)(
השר.באישוראלאחיוני,שירות

ספקעלהגבלות
חיונישירות

בצולקבועעתבכלרשאיהממשלה,ובאישורהאוצרשרעםבהתייעצותהשר,א)(14.
אוכולןהבאות,ההוראותיחולוכלל,דרךאומסויםחיונישירותספקרשיוןבעלעלכי

מקצתן:

ישראל,ותושבישראליאזרחבידיבוהשליטהתובטחשלפיהקביעה)1(

בעקיפין,אובמישריןשיוחזקו,שליטהאמצעישלמרבישיעורקביעתלרבות

כאמור;תושבאואזרחשאינומיבידי

תפקידיםובעלימשרהנושאיכיהמדינה,בטחוןשלמטעמיםדרישה)2(
וכיותושביה,ישראלאזרחייהיומקצתם,אוכולםשיקבע,כפיבומסוימים

שייקבע.כפיבטחוניסיווגבעלייהיומקצתםאוכולם

הצועליושחללמישנתןלאחראלאא),(קטןבסעיףכאמורצויתןלאהשרב)(

טענותיו.להשמיעהזדמנות

אסורותפעולות
ואכיפה

להוראותבניגודאו14עד11סעיפיםלהוראותבניגודשנעשתהפעולהא)(15.

בטלה.-לפיהםשנקבעו

זכויותיואתלממשרשאיאינואדםא),(קטןסעיףמהוראותלגרועמבליב)(

למעטבעקיפין,אובמישרין14,עד11סעיפיםלהוראותבניגודשנעשתהמפעולהכתוצאה
תאגיד.ברווחיהשתתפותאוהזכויותשלמבירתן

השררשאיפיקוח,לצורכיוכןזה,וסעיף14עד11סעיפיםשלאכיפתםלהבטחתג)(

מיוחדורישוםניהוללעניןהוראותלרבותדיווח,וחובותהגבלותהוראות,תנאים,לקבוע

בעקיפין.אובמישריןהרשיון,בעלשלערךבניירותהמחזיקיםשל

הכנסת,שלהכספיםועדתבאישורלסוגים,אוכללדרךלקבוע,רשאיםכשריכזך.6אגרות

לשלם.רשיון,בעלאורשיוןמבקששעלאגרות

חיוגישירותספקרשיוןבעל-ג'פרק

בעלחובות
ספקרשיון
חיונישירות

-חיונישירותספקרשיוןבעלא)(17.

המידהלאמותבהתאםוביעילות,באמינותהציבורלכללשירותיתןו)(

דין;כלולפירשיונותנאילפיוהכלהרשות,שקבעה

הכלגיבוי,ושירותיתשתיתשירותיויתןפרטי,חשמלמיצרןחשמלירכוש)2(

דין;כלולפירשיונולתנאיבהתאם

בהתאםהבלבקשתו,לפיעצמי,ייצוררשיוןלבעלגיבוישירותייתן)3(
דין;כלולפירשיונולתנאי
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מתןלרבותרשיונו,תקופתכלבמשךשירותיומלואמתןלהבטחתיפעל)4(
הפעולותכלעשייתתוך19,סעיףלפישאושרההפיתוחתכניתלפישירותים

כאמור.השירותיםלמתןהדרושות

השרים,שקבעוכפיכספייםדו"חותיערוךחיונישירותספקרשיוןבעלב)(

לעריכתם,החשבונאייםהעקרונותבהם,הפירוטמידתלעניןהכשפטיםשרעםבהתייעצות

אליהם.שיצורפווהביאוריםההצהרות

שקבעהלתעריפיםבהתאםתשלומיםיגבהחיונישירותספקרשיוןבעלג)(

הרשות.

ספקרשיוןבעלרשאייהיהשבהםומקריםתנאיםכללים,לקבוערשאיהשרד)(
חוקלפיחייבהואשבהםהרכישהאתלבצעשלאאוהשירותאתלתתשלאחיונישירות

כללפיבעדםהתשלומיםהרשיוןלבעלשולמולאאםלהגבילם,אולעכבםלהפסיקם,זה,
כדין.הרכישהלביצועאוהשירותלמתןהתנאיםנתקיימולאאודין

החוקתחולת
פעולותעל

שירותספק
חיוני

בעלהואאםביןעליויחולוחיוני,שירותספקרשיוןבעללעניןזה,חוקהוראותא)(18.
הנוספותהפעילויותכלעלגםיחולווהןלאו,אםוביןזהחוקלפינוספתלפעילותרשיון

רשיון.בעלהואשלגביהןכאמור,

בעלכילעת,מעתלקבועהחשמל,במשקהעובדתילמצבבהתאםרשאי,השרב)(
כאמורומשקבעהחשמל,במשקמהייצורמהותיחלקבידיומרכןייצוררשיונותאורשיון
חיוני.שירותספקרשיוןבעללעניןזהחוקהוראותעליויחולו

חשמל,ביצרןבעקיפין,אובמישריןשליטה,שבידיורשיוןבעלועלחשמליצרןעלג)(

א)71()2(.סעיףהוראותלמעטחיוני,שירותספקרשיוןבעללעניןזהחוקהוראותיחולו

פיתוחתכנית באופןלאישורו,להגישחיונישירותספקרשיוןמבעללדרושרשאיהשרא)(19.

הרשיון;הוראותלפיפעילויותיולצורךבחלקים,אושלמהפיתוח,תכניתשיידרש,ובמועד

לתכניתבהתאםאלאחיונישירותספקרשיוןבעליפעללאהתכנית,אתהשראישר

שאושרה.

רשאיא),(קטןסעיףלפיפיתוחתכניתחיונישירותספקרשיוןבעלהגישלאב)(

לפיה.לפעולהרשיוןבעלעלויהאפיתוחתכניתלולקבועהשר

בעלעסקאות
ספקרשיון
אוחיוני

לאחרשירגת

למכוררשאיהואכיברשיונוהשריקבעפרטי,חשמליצרןשלבקשתופיעלא)(20.

לאחר.למוכרואוחיונישירותספקרשיוןלבעלחשמל

ובסעיףו-)3(א)71()2(בסעיףכאמורחיונישירותספקרשיוןבעלעםעסקאותב)(

עקרונותובהםהרשות,עםבהתייעצותהשר,שקבעלכלליםבהתאםייערכוא),(קטן

הענין.לפישינויים,ומועדירכישהמועדיחשמל,כמויותלקביעת

בהתקייםהצדדים,ביןשיוסכםכפיחשמל,למכוררשאיעצמיייצוררשיוןבעלג)(

מאלה:אחד

חיוני;שירותספקרשיוןלבעלהיאהמכירה)1(

בעלנמנהשעמהחברותתשלובתעםהנמנהלתאגידהיאהמכירה)2(
למיוכויותבהםשאיןמקרקעיןדרךחשמללהוליךצורךאיןכךולשםהרשיון

תשלובת;אותהעםנמנהשאינו

ח"כשתה-1968ערך,ניירותבחוקכמשמעותה-תשלובת""זהלענין
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חשמל-ציבורייםלשירותיםהרשות-ד'פרק

ותפקידיהסמכויותיההרשות,הרכב-א'סימן

הרשותהקמת

הרשותמינוי
והרכבה

חשמל.-ציבורייםלשירותיםרשותבזהמוקמת21.

השרים;הצעתלפיהממשלה,שמינתהחבריםמחמישהמורכבתתהיההרשותא)(22.

ותושביה.ישראלאזרחייהיוהרשותחברי

לפרקב'בסימןכאמורלרשות,ראשיושבתמנההשרים,הצעתלפיהממשלה,ב)(

זה.

-הואהרשותהרכבג)(

הרשות;ראשיושב)1(

האוצרשרונציגמשרדועובדימקרבהשרנציגובהםממשלהנציגישני)2(

משרדו;עובדימקרב

המקצועותבאחדאקדמיתוארבעלישהםהציבור,מקרבנציגיםשני)3(
בתחוםאחרמקצועאוהנדסהעסקים,מינהלחשבון,ראייתכלכלה,הבאים:

בתחומיםלפחותשניםחמששלמצטברנסיוןגםולהםהחשמל,משק

האמורים.

וניתןשניםשלוששללתקופהימונוו-)5(ג)2%(קטןסעיףלפיהרשותחבריד)(

רצופות.כהונהתקופות'משתייותריכהנושלאובלבדולמנותם,לחזור

ברשומות.תפורסםהרשותחברימינויעלהודעהה)(

גילויחובת
התקשרותואיסור

בעקיפין,אובמישריןלהימצא,שעלולמיהרשותכחבריכהןולאיתמנהלאא)(23.

אומשפחתובןשלאושלואחרעניןלניןהרשותכחברתפקידוביןעניניםניגודשלבמצב

בהם.עניןבעליהינםמשפחתובןאושהואתאגידשל

לדיוןהעומדבנושאבעקיפין,אובמישריןענין,לולהיוהשעשוירשותחברב)(

עומדהאמורהנושאכילושנודעלאחרמידהרשות,ראשליושבבכתבכךעליודיעברשות,
נושא.באותוהרשותבדיונינוכחיהיהולאלדיון,

אםמיוחדתישיכהתקייםהרשותלחודש;אחתלפחותיתקיימוהרשותישיבות24.הרשותישיבות

זולתהדרישה,מיוםימיםשבעהתוךתתקייםהישיבהמחבריה;שנייםלפחותזאתדרשו

בנושאיםהרשותתדוןבישיבהיותר;קצרזמןתוךלקיימהנדרשהעניןבנסינותאם

בדרישה.המפורטים

עבודתסדרי
הרשות

חבריה.רובהואהרשותבישיבתהחוקיהמניןא)(25.

באותההמצביעיםהנוכחיםהחבריםשלדעותברוביתקבלוהרשותהחלטותב)(
נוסף.קולהרשותראשליושביהיהשקוליםקולותשלובמקרהישיבה,

נקבעולאשאלהבכלדיוניה,ונוהליעבודתהדרכיאתלעצמהתקבעהרשותג)(

פיו.עלאוזהבחוק

שלמקומושנתפנהמחמתייפגעולאהחלטותיה,ותוקףסמכויותיההרשות,קיום26.תוקף

הרשות.חבר

בהתאםברשותשירותםבעדהוצאותוהחזרגמוליקבלוהציבורמקרבהרשותחברי27.וגמולהוצאות

בחברותהציבורמקרבלדירקטורוהוצאותגמולבדברכללים(הממשלתיותהחברותלתקנות
ביותר.הגבוהבסיווגלחברההרשותתיחשבבךולשםי49913-ד"נשתה,ממשלתיות),

126.עמ'נשתה"1258,1;עמ'התשנ"ד,ק.תי3
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דיניםהחלת
הרשותעל

חיקוקיםלעניןהמדינהעובדיכדיןדינטהמדינה,עובדישאינםהרשות,חברי28.

אלה:

י96914-ט"כשתה;משולב],נוסח[הממשלהולראשלקונסתהבחירותחוקו)(

התשי"ט-כספים),ומגביתמפלגתיתפעילותסיוג(המדינהשירותחוק)2(
י95915
;

י'9791-ם"שתה;מתנות),(הציבורשירותחוק)3(

הציבור;לעובדיהנוגעותההוראות-י77917-ז"לשתההעונשין,חוק)4(

י17918-א"לשתה;חדש],נוסח[הראיותפקודת)5(

חדש]'י;נוסח[הנזיקיןפקודת)6(

ט"כשתה-1969".פרישה),לאחרהגבלות(הציבורשירותחוק)7(

כהונהפקיעת אחדנתקייםאםכהונתו,תקופתתוםלפניבהלכהןיחדלהרשותחברא)(29.

מאלה:

לממשלה;התפטרותכתבבמסירתהתפטר)1(

השרים,הצעתפיעלוהממשלה,תפקידו,למלאקבעדרךממנונבצר)2(

בכתב;בהודעהמכהונתואותוהעבירה
קלון;עמהישלממשלההמשפטיהיועץשלדעתבעבירההורשע)3(,'

כעובדנתמנהואםמדינה,עובדנתמנה-הציבורמקרבכחברנתמנהאם)4(
מדינה;עובדלהיותחדל-מדינה

ממלאאינוכיהרשות,דעתועלהשריםהצעתלפיקבעה,הממשלהאם)5(

כראוי.תפקידואת

אוהרשותשלרצופותישיבותמשלושמוצדקת,סיבהללאהרשות,חברנעדרב)(

מינויו.אתלבטלהשרים,הצעתפיעלהממשלה,רשאיתאחת,בשנהישיבותמחמש

המשפטיהיועץלדעתעמה,שישבעבירההרשותחברנגדאישוםכתבהוגשג)(

עדמכהונתוהחבראתלהשעותהשרים,הצעתפיעלהממשלה,רשאיתקלון,לממשלה,

בענינו.סופיפסק-דיןלמתן

להביאהזדמנותלושניתנהלאחראלאג),(קטןסעיףלפירשותחבריושעהלאד)(

השרים.שיקבעותקופהתוךההשעיה,לעניןטענותיואתהשריםבפני

הרשותתפקידי הרשות:תפקידיואלה30.

עדכונם;ודרכיתעריפיםקביעת)1(

שירותספקרשיוןבעלשנותןהשירותולאיכותלטיבלרמה,מידהאמותקביעת)2(

המידה.אמותפיעלחובותיומילויעלופיקוחמידה)אמות-להלן(חיוני

תעריפיםקביעת בסוגהיתר,ביןבהתחשב,העלותעקרוןבסיסעלהתעריפיםאתתקבעהרשותא)(31.
מחירהפחתתשתהיהבלאהמסוים,השירותעלותאתישקףמחירכלוברמתם;השירותים

הפחתתלצורךתמיכההמדינהבתקציבנקבעהאחר;מחירשלהעלאתוחשבוןעלאחד
שירות.אותושלהעלותמןהתמיכהסכוםיופחתשירות,מחיר

30.עמ'התשנ"ו,103;עמ'התשכ"ט,ס"ח
146.עמ'התש"ן,190;עמ'התשי"ט,ס.חי5
2.עמ'התש"ם,ס"תי6
16.עמ'התשנ"ו,226;עמ'התשל"ז,ס-ח7,
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בעלשלהעלויותבקרתשלפעולותהרשותתבצעהתעריפים,קביעתלצורךב)(
תעריפים,קביעתלעניןבחשבון,להביאשלארשאיתהרשותחיוני;שירותספקרשיון

שירותספקרשיוןבעלשלחובותיולמילוידרושותאינןלדעתהאשרחלקן,אוכולןהוצאות,
חיוני.

נאותתשואהשיעורבחשבוןהרשותתביאא),(קטןבסעיףכאמורהעלותלעניןג)(
חיוני.שירותספקרשיוןבעלשלובחובותיובזכויותיובהתחשבההון,על

שתקבעעדכוןנוסחתלפייעודכנווהםלעתמעתהתעריפיםאתתקבעהרשותא)(32.התעריפיםעדכון
הרשות.

זה,לעגיןהתייעלות;מקדםבחשבוןשתביאיכולא)(קטןסעיףלפיהערבוןנוסחתב)(
השרים,עםבהתייעצותהרשות,אשרהערכון,מןההפחתהשיעור-התייעלות"מקרם"
חיוני.שירותספקרשיוןבעלשלהתייעלותולשםבחשבון,להביאתחליט

אמותקביעת
מידה

אמות19;סעיףלפיהשרשאישרהפיתוחלתכניתבכפוףמידה,אמותתקבעהרשות33.
השר.שיקבעבדרךויפורסמוהציבורלעיוןיועמדוהמידה

רישוםחובות
חשבונאי

בעלעלשיחולולציבורודיווחחשבונאירישוםבדברחובותלקבוערשאיתהרשות34.
שיכללויכולהחובותדין;כללפיעליוהמוטלותלחובותבנוסףחיוני,שירותספקריפיון

ומועדיחיוני,שירותספקרשיוןבעלשיפרסםוהחשבונותהדיניםפירוטבדברהוראות

פרסומם.

שירותספקרשיוןבעללחייבהרשותרשאיתזה,חוקלפיתפקידיהמילוילצורך35.לרשותדיווח
לדרישותיה.בהתאםמידע,וכלוחשבונותדיניםלהלהגישחיוני,

ונתוניםהתעריפיםקביעתאופןבדברביאוריםלרבותזה,חוקלפיהרשותהחלטות36.החלטותפרסום
שינומקו.מיוחדותבנסיבותאחרת,הרשותקבעהאםזולתברבים,יפורסמוסטטיסטיים,

עמדותשמיעת
הצרכניםארגוני

-זהחוקלפיתפקידיהמילוילצורך37.

לעניןועמדות,הצעותבפניהלהביאצרכניםארגונילנציגיתאפשרהרשות)1(
האוצר,שרעםבהתייעצותהשר,שיקבעבדרךהמידה,ואמותהתעריפיםקביעת

הרשות;הצעתלפי

צרכנים.שלתלונותתבדוקהרשות)2(

הרשותראשיושבב':סימן

ותקופתסמכויות
כהונה

תפקידיביצועעלממונהיהיהב)22(,סעיףלפישמונההרשות,ראשיושבא)(38.

זה.חוקלפיהרשות

וניתןשנים,חמש-כהונתוותקופתמדינה,עובדיהיההרשותראשיושבב)(

שנים.ארבעשלנוספתלתקופהולמנותולחזור

שנייםבושנתקיימובהותושבישראליאזרחהרשות,ראשכיושבלכהןכשיר39.לכהונהכשירות

מאלה:

ראייתעסקים,מינהלכלכלה,הבאים:המקצועותבאחדאקדמיתוארבעלהוא)1(

זה;חוקלפיהרשותשלהתפקידיםשבתחוםאחרמקצועאוהנדסהחשבון,

שלהניהולבתחוםבכירבתפקידלפחותשניםחמששלמצטברנסיוןבעלהוא)2(
בנושאיםהציבורבשירותבכירבתפקידאומשמעותי,עסקיםהיקףבעלתאגיד

הנדסיים.אוכלכליים
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כהונתוהפסקתלאחראלאא)92()5(,סעיףלפיהרשותראשיושבשלכהונתואתתפסיקלאהממשלה40.

ר"שיושבשעשירותלחוק7סעיףלפיהשירותועדתלפניהחלטתהעללערורהזדמנותלושנתנה

מנציברעתחוותקבלתלאחרבעררתדוןהשירותועדתי2;1ט"ישתה-959מינויים),(המדינה

המדינה.שירות

יושבהשעיית
הרשותראש

השרים,הצעתלפיתמנהג)92(,סעיףלפיהרשותראשיושבאתהממשלההשעתה41.

הסמכויותכליהיוהמקוםלממלא39;סעיףלפיהכשירותתנאיבושיתקיימומקוםממלא

זה.חוקלפיהרשותראשיושבשל

הרשותמבנהג':סימן

הרשותתקציב סעיףעלהממונהנפרד;תקציבבסעיףשנתי,תקציבבחוקייקבעהרשותתקציב42.

הרשות.ראשיושביהיהה"משתה-221985,התקציב,יסודותחוקלעניןזה,תקציב

הרשותעובדי
מדינהעובדי המדינהשירותחוקהוראותעליהםויחולומדינהעובדייהיוהרשותעובדיא)(43.

ביחדהשרים,באישורמורשה,יהיההרשותראששיושבובלבדט"ישתה-1939,מינויים),(

עובדים.עםמיוחדיםחוזיםבעשייתהמדינהאתלייצגהרשות,חשבעם

ובפיקוחו.הרשותראשיושבהוראותלפייפעלוהרשותעובדיב)(

עלאוהרשותראשיושבשלבהסכמתואלאהרשותעובדשלשירותויופסקלאג)(

מוסמך.דיןביתאוהמשפטביתהוראתפי

הרשותעסקאות הרשות,חשבעםביחדהרשות,ראשיושבמורשהזהחוקהוראותביצועלצורך44.

א"ישתה-231951,המדינה,נכסילחוקו-45בסעיפיםכאמורבעסקאותהממשלהאתלייצג

כאמור.לעסקאותהנוגעיםמסמכיםעלהמדינהבשםולחתוםבמקרקעין,עסקאותלמעט

עבודותלביצועלמקרקעיןלהיכנססמבות-ה'פרק

לביצועהרשאה
והקמתעבודות
חשמלמיתקני

כניסהסמכות
וביצועלמקרקעין
בהםעבודות

י
לחוקו)541(בסעיףכאמורמיתקניםוהקמתעבודותביצועדין,כללהוראותבנוסף45.

י,.
המנהל.מאתהרשאהטעוניםרשיון,בעלידיעללפיו,והתקנותהתכנון

בעלהסכמתאתלכךקיבלאםרשיון,בעלרשאירשיונו,תנאימילוילצורךא)(46.

בהםולבצעפרטייםמקרקעיןוביןציבורייםמקרקעיןביןלמקרקעין,להיכנסהמקרקעין,

אלה:פעולות
בנדרש;ובדיקותמדידותלערוך)1(8

עמודים;בהםולהקיםבמקרקעיןחשמלרשתותולהעבירלהקים)2(

במקרקעין;חשמלמיתקןלהציבאולבנותלהתקין,)3(

הדרושותאחרותנילוותפעולותולבצעועץאדמהאבן,להסירלחפור,)4(

ו-)3(;)2(בפסקאותהאמורותהסמכויותלהפעלת

אוקיימיםחשמלרשתאוחשמלמיתקןלכלמסביבלגזום,אולהסיר)5(אש.

מיתקןשלהתקינהלפעילותואולקיומולבנייתו,המפריעצמחכלמתוכננים,

חשמל;רשתשלאוחשמל

וכןבמקרקעיןהנמצאחשמלמיתקןשלהסרהאותיקון,בדיקה,לבצע)6(

מקרקעין;באותםהשימושבהיקףפגיעהמשוםבושאיןשינויבולבצע

88
ותת-קרקעיים;על-קרקעייםומעבריםמנהרותתעלות,לחפור

500.עמ'התשנץ,86;עמ'התשי-ט,ס.ה:2
196.עמ'התשנ"ה,ש;עמקהתשמ"ה,ס-חן2
448.עמ'התשג-ה,52;עמ'התשי"א,ס.ח23
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במקרקעין;צינורותולהעבירכבליםלהניח)8(

במקרקעיןחשמלעבודותביצועלשםדרךכלולהכשירלפתוחא)()9(

הקודם;למצבהדרךאתיחזירהעבודההשלמתעםשמידובלבד

מעבר,כיכר,סמטה,רחוב,כביש,מסילה,לרבות-דרך""זו,בפסקהב)(
בהם;מעברזכותלציבורשישפתוחמקוםאוגשר

הרשיוןבעלשלתקינהלפעילותכדיןשלאהמפריעמיתקןכללהסיר)10(
כאמור;לפעילותהמפריעמכשולכלולהסירהרשיוןתנאילמילוי

הסתעפות,חלוקה,ארגזיהשנאה,תחנותשוחות,תאים,ולבנותלהתקין)11(
תפעולה,הרשת,הקמתלשםשיידרשאחראונוסףחשמלימיתקןובלחיבורים
ותיקונה;הרחבתהשיפורה,

במקרקעין;תקשורתרשתותלהקיםדין,בכללאמורבכפוף)12(

פעולותלבצענדרששבולמקוםסמוךהנמצאיםבמקרקעין,ברכסלעבור)13(
)12(.עד)1(בפסקאותהמפורטות

בעליהיהא),(קטןסעיףלפיהפעולותלביצועהסכמתוהמקרקעיןבעלנתןלאב)(
הפעולותאתבהםולבצערשיונותנאימילוילצורךלמקרקעיןלהיכנסרשאיהרשיון

47.בסעיףכאמורהמנהלמאתלכךהרשאהקיבלאםהאמורות,

לביצועפרטייםלמקרקעיןלהיכנסא)(קטןסעיףלפיהרשאהליתןבבואוג)(

חלופיתאפשרותשלקיומההיתר,ביןהמנהל,ישקולמקרקעין,אותםלצורךשאינןעבודות
עבודות.אותןלביצוע

המוסמךהגוףשלמראשאישורטעונהבטחוני,למיתקןזהסעיףפיעלכניסהד)(

מיתקן.אותולגבידין,פיעללכך

עלהודעה
להיננסכוונה

למקרקעין

המנהלכךעליודיעב)64(,סעיףלפיהרשאהלתתמהמנהלרשיוןבעלביקשא)(47.

טענותיו.להשמיעהזדמנותלוויתןהמקרקעיןלבעל

בצירוףהמקרקעיןלבעלכךעליודיעב)64(,סעיףלפיהרשאההמנהלנתןב)(

התכנון;בחוקואבסעיףכאמוריומייםעיתוניםבשניההודעהאתויפרסםנימוקים,

למקרקעין.להיכנסהרשיוןבעלרשאישבוהמועדיצויןבהודעה

נמסרהשבומהיוםימים25חלפולאעודכללמקרקעיןרשיוןבעלייכנסלאג)(

מטעמיםמזו,קצרהתקופההמנהלקבעכןאםאלאהמקרקעין,לבעלההרשאהעלההודעה

שיירשמו.מיוחדים

כךעליודיעציבורייםבמקרקעיןזהפרקלפיעבודותלבצעהמתכווןרשיוןבעלד)(

המקרקעין.נמצאיםשבתחומוהתכנוןולמוסדהמקרקעיןלבעל

עללערעררשאיזה,פרקלפיהרשאהממתןנפגעעצמוהרואהמקרקעיןבעלא)(48.ערעור

שנמסרהמהיוםימים21בתוךהמקרקעין,נמצאיםשיפוטושבתחוםהשלוםמשפטלביתכך

ההודעה.לו

לבטלה,אוכאמור,המנהלהחלטתאתלאשררשאיבערעורהדןהמשפטביתב)(

לתיתו.מוסמךאזרחיבעניןהדןמשפטשביתסעדבללתתרשאיוהוא

שלההרשאהלפיבמקרקעיןהשימושאתתעכבלאהמשפטלביתערעורהגשתג)(

מיוחדטעםמחמתמנומקתבהחלטההמשפט,ביתכךעלהחליטכןאםאלאהרשיון,בעל

שראה.

הדיןסדרי
בערעור

המשפטביתידון-דיןסדריבאיןבערעור;דיןסדרילקבוערשאיהמשפטיםשרא)(49.

ומהירה.צודקתלהכרעהביותרמועילהלוהנראיתבדרך
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עדיםחסינותדינילמעטראיותבדיניקשוריהיהלאבערעורהדןהמשפטביתב)(
1971.התשל"א-חדש],נוסח[הראיותלפקודתג'בפרקכאמורחסויותוראיות

בשאלותלויסייעאשרמקצועייועץלולמנותרשאיבערעורהדןהמשפטביתג)(
הדין.פסקבמתןחלקיטוללאאךמקצועיות

מבקשהרשיוןבעלמאתהוצאותולהחזרלשכרזכאייהיההמקצועיהיועץד)(
המשפט.ביתשיקבעבסכומיםההרשאה,

בעדפיצוייםמגרימתניתן,שהדברכמהעדיימנעזה,פרקלפיעבודותהמבצערשיוןבעלא)(50.
מקבהם.שימושנעשהאילולאבו,שהיולמצבהאפשר,ככלהמקרקעין,אתויחזירנזק

מבצעישלםהעבודות,מביצועכתוצאההמקרקעיןלבעלישירנזקנגרםב)(
שנגרם.הנזקעלפיצוייםהניזוק,דרישתלפיהעבודות,

לבעלימסורב),(קטןסעיףלפילפיצוייםדרישהלדחותרשיוןבעלהחליטג)(
הדרישה.קבלתמיוםימיםששיםתוךכךעלבכתבמנומקתהודעההמקרקעין

המחובריםמיתקניםרשתאוחשמלמיתקןט"כשתה-241969,המקרקעין,לחוק12סעיףהוראותאףעל51.

למקרקעיןכדין.אותםשהתקיןמישלבבעלותויהיואחר,שללמקרקעיןשחוברוחשמל

ועונשיןעבירות-ו'מרק

ועונשיןעבירותתנאיהמפררשיוןבעלאו35או34ו-(ג),ב)71(סעיפיםהוראותעלהעוברא)(52.
שלושהפיקנסאואחתשנהמאסר-זיינוהרשיון,נושאפעילותלעניןהרשיון,מתנאי

העונשין),חוק-להלן(ז"לשתה-1977העונשין,לחוקא)16()2(בסעיףהאמורהקנסמשיעור

לחוקג)16(בסעיףהאמורהקנסמשיעורשלושהפיהעבירה,נמשכהשבויוםלכלנוסףוקנס
העונשין.

רשלנות.אופליליתמחשבההוכחתטעונהאינהא)(קטןסעיףלפיעבירהב)(

הוראותעלהעובראורשיון,ללא3בסעיףהמנויותהפעולותמןאחתהמבצעג)(
בסעיףהאמורהקנסמשיעורארבעהפיקנסאושניםשלושמאסר-דינוא)71(,סעיף

האמורהקנסמןארבעהפיהעבירה,נמשכהשבויוםלכלנוסףוקנסהעונשיןלחוקא)16()3(
העונשין.לחוקג)16(בסעיף

מיתקןהשחתתהגורםחשמל,מרשתחלקכלאופרטי,לשימושמיתקןלמעטחשמל,מיתקןהמשחית53.

חמשמאסר-דינוכדין,שלאכוחבתחנתהפוגעאוממקומואותוהמסלקאונזקלו
חשמל

שנים.

לבעלהפרעהשנים:שלושמאסר-דינומאלה,אחתהעושה54.

חשמל;אספקתאוחלוקההולכה,מעכבאומונעמפריע,)1(
רשיוז

בהקמתה,קבלניו,אושלוחיוידיעלאובעצמולשלוחו,אורשיוןלבעלמפריע)2(

חשמל;רשתשלבתיקונהאובבדיקתהבשינויה,בקיומה,בהפעלתה,

חיוני.שירותספקרשיוןבעלשלחשמללרשתמתחבר)3(

נושאאחריותשניתןכלולעשותלפקחחייבמוגבל,שותףלמעטשותף,וכןמשרהנושאא)(55.

ושיתףמשרההאמורה,חובתוהמפרמעובדיו;עובדבידיאוהתאגידבידיזהפרקלפיעבירותלמניעת

העונשין.לחוקא)16()3(בסעיףכאמורוקנסשנהמאסר-דינו

188.עמ'התשנ"ה,259:עמ'התשב-ט,סיח24
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חזקהמעובדיו,עובדאותאגידבידיזהפרקשלפיהעבירותמןעבירהנעברהב)(
אלאזה,בסעיףהאמורהחובתוהפר-מוגבלשותףלמעטשותף,וכןמשרהנושאכיהיא
אתלמלאכדישניתןכלועשהרשלנותוללאפליליתמחשבהללאנהגכיהוכיחכןאם

חובתו.

לדרושסמכויות
ומסמכיםיריעות

השרבאישורהמנהל,רשאיזה,חוקמהוראותהוראהעללעבירהחשדהתעוררא)(56.

דיניםלרבותלענין,הנוגעמסמךכלרשיוןמבעללדרושבכתב,לכךהסמיךשהואמיאו

להבטיחכדיבהםשישמסמכים),-להלן(אחריםמסמכיםאוותעודותפנקסיםוחשבונות,

העבירה.ביצועאתלהוכיחכדיאוהרשיון,אוהחוקהוראותביצועאתלהקלאו

מיוםחודשיםששהמתוםיאוחרלאנלקחו,שממנולמייוחזרוהמסמכיםב)(

שופטראיה;לשמשעשוייםהמסמכיםשבובמשפטאישוםכתבהוגשכןאםאלאשנלקחו,
לממשלה,המשפטיהיועץכוחבאלבקשתאוהמנהללבקשתרשאי,שלוםמשפטביתשל

להאריךטענותיו,אתלהשמיענאותההזדמנותהמסמכיםנלקחושממנולמישניתנהולאחר

שיקבע.בתנאיםזותקופה

שבעהתוךממנושנלקחומהמסמכיםצילומיהעתקהרשיוןלבעלימסורהמנהלג)(
כך.עלהרשיוןבעלויתרכןאםאלאנלקחו,שבומהיוםימים

שונותהוראות-ז'פרק

מדינהעובדיהיההמנהלזה;חוקלעניןמנהלהשר,הצעתפיעלתמנה,הממשלה57.מנהלמינוי

לשר.במישריןכפוףוהוא

לתקופההחשמל,במשקחירוםשעתעלהממשלהבאישורלהכריז,רשאיהשרא)(58.חירוםשעת

רשיוןבעלשלחובותיובמילוימכוונתהפסקהלרבות-חירום"שעת"זה,לעניןמוגבלת;

כאמור.חובותלקייםיכולתאיאוזהחוקלפיחיונישירותספק

הוראותלקבוערשאיהממשלה,ובאישורהאוצרשרעםבהתייעצותהשר,ב)(
לסוגים.אוכללדרךחירום,בשעתהחשמלמשקהפעלתעלשיחולו

אחרותוהוראותדיניםשמורת-ח'פרק

דיניםשמירת

בטלה.-םילשורי)(25החשמלזכיונותפקודתב)(

בטל.-ח"משתה-1987מיוחדות),הוראות(חשמלהספקתחוקג)(

-ד"ישתה-261954החשמל,בחוקד)(

בטל;-2סעיף)1(

משקחוקשלתחילתוערבשהותקןובלבד"יבואבסופואד),בסעיף)2(

ו"נשתה-1996";החשמל,

בתוקף.ההוראות-זהחוקהוראותאתסותרותאינןשהוראותיוככל)3(

בתוקף,יהיוהחשמל,זכיונותפקודתמכוחשהותקנוכלליםאוצוויםתקנות,ה)(

חוקשלתחילתומיוםשנתייםתוםעדתוקפם,פקעאוזהבחוקבמפורשבוטלולאעודכל

זה.

כלבתוקףיהיועדכונם,לרבותזה,חוקשלתחילתובעתהקיימיםהתעריפיםו)(

זה.חוקהוראותפיעלשונולאעוד
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מעברהוראותפעילויותיהאתתמשיךהחשמל)חברת-להלן(בע"מלישראלהחשמלחברתא)(60.
ולפיהחשמלזכיונותפקודתלפיהחשמל,זכיונותפקיעתערבשנתנההשירותיםומתן

עדפיו,עלוהצוויםח"משתה-1987,מיוחדות),הוראות(חשמלהספקתחוקהוראות
הסמכויותהזכויות,כלבידיהיהיוכךלשםמשנה;יאוחרולאזהחוקלפירשיונותשיינתנו

ו-325סעיפיםלפיוהסמכויותהזכויותלמעטזה,חוקשלתחילתוערבלהשהיווהחובות

החשמל.זכיונותלפקודתלתוספת

השירותיםומתןפעילויותיהאתתמשיךבע"מ,ירושליםלמזרחהחשמלחברתב)(

עלוהצוויםח"משתה-1987,מיוחרות),הוראות(חשמלהספקתחוקשלתחילתוערבשנתנה
הזכויות,כלבידיהיהיוכךלשםמשנה;יאוחרולאזהחוקלפירשיונותשיינתנועדפיו,

זה.חוקשלתחילתוערבלהשהיווהחובותהסמכויות

רשאייהיהפעילות,לביצוערשיוןבעלהיהזהחוקשלתחילתושערבמיג)(

רשיוןבידיושהיהומיזה,חוקשלתחילתומיוםשנהבמשךפעילותאותהבביצועלהמשיך

שהיהבחוזהחשמללמכירתעמוקשורשהואלמיחשמללמכורגםרשאייהיהייצור,

חוזה.אותולתנאיבהתאםהתחילה,ביוםבתוקף

לחלוקה,להולבה,ראשוןרשיוןיינתןב)9-ו(,ב)4(סעיפיםהוראותאףעלד)(

מיוםשניםעשרשללתקופההחשמללחברתבו,ולסחרחשמלשללמכירהלהספקה,

המעבר).תקופת-להלן(זהחוקשלתחילתו

לפקודתו-615סעיפיםלפיהמנהלבפעולותלפגועכדיזהחוקבהוראותאיןה)(
זה.חוקשלתחילתולפניבהןשהוחלהחשמל,זכיונות

מיוםימים60תוךייעשה22,סעיףלפיהרשות,חברישלהראשוןמינויםו)(

זה.חוקשלתחילתו

התחייבויותשמירתפיעלהחשמלחברתשלוזכויותיהבהתחייבויותיהלפגועכדיזהחוקבהוראותאין61.

זה:בחוקבמפורששונואובוטלוכןאםאלאחוזה,
חבויית

זכויותהעברתחברתהתחייבויותהחשמל,זכיונותלפקודתלתוספת46סעיףהוראותאףעלא)(62.

ונבסיםלפיצויכאית,ושהיאהזכיוןפקיעתבעתבידיהשהיושלה,והנכסיםהזכויותוכןהחשמל

פיצויישולםולאהחשמלחברתבידייישארוהאמור,הסעיףלפיבעדםהמדינהמן

כעדם.

בסעיףכאמורלפיצוי,זכאיתאינההחשמלחברתשבעדםוהנכסיםהזכויותב)(

זה,חוקלפילפעילותהבעקיפין,וביןבמישריןביןלשמש,נועדואומשמשיםואשרא)(קטן
ביןשייחתםלהסדרבהתאםוהנכסים,הזכויותהקנייתביוםערכםלפיהחברהבידייירכשו

השרים.שיקבעוכפי-לשמש"נועדו"משמשים","זה,בסעיףהחשמל;לחברתהמדינה

שלגביהםוהנכסיםהזכויותיישארוב),(קטןבסעיףכאמורההסדרלעריכתערג)(

הצדדיםהגיעולאהזכיון;פקיעתבעתשהיוכפיהחשמל,חברתבידיההסדר,להיערךאמור

רכישתלעניןהוראותהשריםיקבעוהזכיון,פקיעתממועדאחתשנהתוךכאמורלהסדר

כאמור.והנכסיםהזכויות

חברתמהתחייבויותהתחייבותבשלבלשהותשלוםלשלםהמדינהנדרשהד)(

הוראותמביצועכתוצאהאופקיעתועקבהזכיון,פקיעתבעתבתוקףהיואשרהחשמל
כאמור.תשלוםכלעלהחשמלחברתאותהתשפהב),(אוא)(קטניםסעיפים

חברתעלשיחולוהעלויותבמלואןבחשבוןיובאוהתעריפים,קביעתלצורךה)(

החשמלחברתלביןהמדינהביןשנחתםלהסכםבקשרהשריםשיקבעוהסדרלפיהחשמל,
1975(.בספטמבר)25התשל"הבתשריכ'ביום

658.א)(536,ע)(עמ'א',כרךא.1חזקי25
140עמ'התשיו,190;עמ'התשי-ד,ס.ח26
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לביצועו.וכלליםתקנותלהתקיןרשאיוהואזהחוקביצועעלממונההשר63.תקנותביצוע
וכללים
-ה"לשתה-271975הממשלתיות,החברותבחוק64.חוקתיקון

החברות
יבוא:)4(פסקהאחריב)א06(,בסעיףי)(-הממשלתיות

חוקלפיחשמל,-ציבורייםלשירותיםלרשותלכהונהכשירותלעניןא4)"(9מס'
סעיפיםהוראותיחולוא61סעיףהוראותבמקוםו"נשתה-1996,החשמל,משק

האמור";לחוקו-39ג)3%22(

יבוא:בסופהבתוספת,)2(

החשמל,משקחוקלפיחשמל,-ציבורייםלשירותיםהרשות"7.
ו"נשתה-1996."

מקרקעין,שבחמסחוק"אחריבתוספת,ו"משתה-1985"2,המינהליות,העבירותבחוק65.חוקתיקון

ו"נשתה-1996".החשמל,משקחוק"יבואג-1963"התשב-המינהליות

מס'

יבוא:בסופהבתוספת,ט"ישתה-291959,מינויים),(המדינהשירותבחוק66.חוקתיקון
המדינהשירית

חשמל;-ציבורייםלשירותיםהרשותראשיושב"-מינויים)(
והתשתית".האנרגיהבמשרדהחשמלמינהלמנהל9מס'

במרס)4התשנ"ובאדרי"גביום55עד52סעיפיםלמעטזהחוקשלתחילתוא)(67.תחילה
.)1996

זה.חוקשלפרסומוביום55עד52סעיפיםשלתחילתםב)(

שגבגונןפרסשמעון
והתשתיתהאנרגיהשרהממשלהראש

וייסשבחויצמןעזר
הכנסתראשיושבהמדינהנשיא

268עמ'התשנ"ר132;עמ'התשל"ה,מ"ח
31.עמ'התשמ"ו,ס"ח
190.עמ'החשי"ט,ס"ח
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.
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