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חוק משק הגז )קידום התחרות בגז לצריכה ביתית( )תיקוני חקיקה(,   
התשס"ח-2008 *

תיקון חוק ההסדרים 
במשק המדינה 
)תיקוני חקיקה( 

- מס' 13

בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-1989 1 )להלן - חוק הסדרים 1 
- )1989

בסעיף 14 -  )1(

לפני ההגדרה "גז" יבוא: )א( 

""בעל זיקה" - כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 2;";

אחרי ההגדרה "גז" יבוא: )ב( 

""מכל נייח" - לרבות האבזרים שעל פתחי המכל, וכן שאר אבזרי המכל 
והמערכת המשמשת להגנה קטודית, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

;158

"המנהל" - מי שמונה לפי סעיף 3)א( לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-
;";3 1989

אחרי ההגדרה "ספק גז" יבוא: )ג( 

"ספק גז יוצא" - ספק גז שצרכן גז הודיע לו על החלטתו לסיים חוזה 
להספקת גז עמו, בהתאם להוראות לפי חוק זה;

"ספק גז נכנס" - ספק גז שצרכן גז הודיע לו על החלטתו להתקשר עמו 
בחוזה להספקת גז;";

אחרי ההגדרה "צרכן גז" יבוא: )ד( 

""צרכן גז ביתי" - צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי, גם אם מערכת הספקת 
הגז המשמשת אותו, משמשת צרכן גז הרוכש גז שלא לשימוש 

ביתי;";

אחרי סעיף 17 יבוא:  )2(

"איסור התקשרות 
- הוראת שעה

מסר צרכן גז ביתי לספק גז יוצא הודעה, לא יתקשר 17א  )א( 
ספק הגז היוצא או כל ספק גז אחר שהוא בעל זיקה אליו, 
הטבות  לו  יציע  ולא  הביתי  הגז  צרכן  עם  מטעמם,  מי  או 
כלשהן, בקשר עם הספקת גז, במשך שישה חודשים מיום 
מתן ההודעה; בסעיף זה, "הודעה" - הודעה בכתב של צרכן 
גז ביתי לספק גז יוצא על החלטתו לסיים חוזה להספקת גז 
עמו ובה מצוינים תאריך ההודעה ופרטיו המזהים של הצרכן, 

לרבות שם הצרכן וכתובתו 

תחילתו של סעיף קטן )א( ביום כ"ד באדר א' התשס"ח  )ב( 
)1 במרס 2008(, והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מהמועד 
הודעה  לגבי  יחולו  האמור  הקטן  הסעיף  הוראות  האמור; 

שהתאריך המצוין בה הוא בתקופת תוקפו של סעיף זה 

*  התקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשס"ח )26 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
- הממשלה 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 142 

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשס"ז, עמ' 85   1

ס"ח התשס"ב, עמ' 55   2

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108   3
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איסור סירוב בלתי 
סביר - הוראת שעה

)א( ספק גז העוסק בשיווק גז בפריסה ארצית, לא יסרב לתת 17ב 
שירות הספקת גז לצרכן גז ביתי שאינו מקבל את שירותיו 
גז,  מספק  הוא  שבו  אזור  באותו  לקבלם,  ומבקש  כאמור 
בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות לצרכן 
גז ביתי דומה, זולת אם הראה כי קיימים טעמים המצדיקים 
אי–מתן השירות בתנאים דומים )להלן - סירוב בלתי סביר(; 
שר התשתיות הלאומיות רשאי לקבוע, אם מצא לנכון, נסיבות 
ותנאים, אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים 
אי–מתן שירות, וכן תנאים אשר ייחשבו דומים לעניין סעיף 

זה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  ביום  )א(  קטן  סעיף  של  תחילתו  )ב( 
)1 בינואר 2008(, והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מהמועד 

האמור 

בסעיף זה, "שיווק גז בפריסה ארצית" - שיווק גז בשלושה  )ג( 
מחוזות או יותר ממחוזות המדינה, כאמור בהודעה על חלוקת 
שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם 4, לפי סעיף 

3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 5 

הארכת הוראות 
שעה

שר התשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם הממונה על 17ג 
ההגבלים העסקיים, רשאי להאריך, בצו, כל אחת מהתקופות 
האמורות בסעיפים 17א)ב( ו–17ב)ב( בתקופות נוספות, ובלבד 
שסך תקופות ההארכה לפי כל אחד מהסעיפים לא יעלה על 

שלוש שנים 

איסור קביעת תנאים 
הפוגעים בתחרות 

בלי לגרוע מהוראות סעיפים 17א ו–17ב, ספק גז לא יכלול 17ד 
בחוזה להספקת גז תנאים שיש בהם כדי להכביד על יכולתו 
של צרכן גז ביתי להחליף ספק גז או שיש בהם כדי לפגוע 
בתחרות במשק הגז, לרבות תנאי של דרישת תשלום בשל 

החלפת ספק גז   

סמכות דרישת 
מסמכים

רשאי 17ה  ו–17ב,  17א  סעיפים  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם 
המנהל או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך,  לדרוש מספק גז, 
לרבות לאחר תקופת תוקפם של הסעיפים האמורים, למסור 
לו כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעניין, לרבות דינים וחשבונות, 
פנקסים, תעודות ופלט כמשמעותו בחוק המחשבים, התשנ"ה-

;" 6 1995

אחרי סעיף 18 יבוא:  )3(

היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק גז יוצא, ספק גז שהוא 18א "עיצום כספי
בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, עשה אחד מהמפורטים להלן, 
רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי, בשל הפרה כלפי כל צרכן 

גז, בסכום של 25,000 שקלים חדשים: 

התקשר עם צרכן גז או הציע לו הטבות, בניגוד להוראות   )1(
סעיף 17א)א(;

י"פ התשי"ז, עמ' 761   4

ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 1   5

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366   6

איסור סירוב בלתי 
סביר - הוראת שעה

)א( ספק גז העוסק בשיווק גז בפריסה ארצית, לא יסרב לתת 17ב 
שירות הספקת גז לצרכן גז ביתי שאינו מקבל את שירותיו 
גז,  מספק  הוא  שבו  אזור  באותו  לקבלם,  ומבקש  כאמור 
בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות לצרכן 
גז ביתי דומה, זולת אם הראה כי קיימים טעמים המצדיקים 
אי–מתן השירות בתנאים דומים )להלן - סירוב בלתי סביר(; 
שר התשתיות הלאומיות רשאי לקבוע, אם מצא לנכון, נסיבות 
ותנאים, אשר ייחשבו לסירוב בלתי סביר, טעמים המצדיקים 
אי–מתן שירות, וכן תנאים אשר ייחשבו דומים לעניין סעיף 

זה 

התשס"ח  בטבת  כ"ג  ביום  )א(  קטן  סעיף  של  תחילתו  )ב( 
)1 בינואר 2008(, והוא יעמוד בתוקפו שלוש שנים מהמועד 

האמור 

בסעיף זה, "שיווק גז בפריסה ארצית" - שיווק גז בשלושה  )ג( 
מחוזות או יותר ממחוזות המדינה, כאמור בהודעה על חלוקת 
שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם 4, לפי סעיף 

3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 5 

הארכת הוראות 
שעה

שר התשתיות הלאומיות, לאחר התייעצות עם הממונה על 17ג 
ההגבלים העסקיים, רשאי להאריך, בצו, כל אחת מהתקופות 
האמורות בסעיפים 17א)ב( ו–17ב)ב( בתקופות נוספות, ובלבד 
שסך תקופות ההארכה לפי כל אחד מהסעיפים לא יעלה על 

שלוש שנים 

איסור קביעת תנאים 
הפוגעים בתחרות 

בלי לגרוע מהוראות סעיפים 17א ו–17ב, ספק גז לא יכלול 17ד 
בחוזה להספקת גז תנאים שיש בהם כדי להכביד על יכולתו 
של צרכן גז ביתי להחליף ספק גז או שיש בהם כדי לפגוע 
בתחרות במשק הגז, לרבות תנאי של דרישת תשלום בשל 

החלפת ספק גז   

סמכות דרישת 
מסמכים

רשאי 17ה  ו–17ב,  17א  סעיפים  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם 
המנהל או עובד המדינה שהוא הסמיך לכך,  לדרוש מספק גז, 
לרבות לאחר תקופת תוקפם של הסעיפים האמורים, למסור 
לו כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעניין, לרבות דינים וחשבונות, 
פנקסים, תעודות ופלט כמשמעותו בחוק המחשבים, התשנ"ה-

;" 6 1995

אחרי סעיף 18 יבוא:  )3(

היה למנהל יסוד סביר להניח כי ספק גז יוצא, ספק גז שהוא 18א "עיצום כספי
בעל זיקה אליו, או מי מטעמם, עשה אחד מהמפורטים להלן, 
רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי, בשל הפרה כלפי כל צרכן 

גז, בסכום של 25,000 שקלים חדשים: 

התקשר עם צרכן גז או הציע לו הטבות, בניגוד להוראות   )1(
סעיף 17א)א(;
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סירב סירוב בלתי סביר לתת לצרכן גז שירות הספקת גז,   )2(
בניגוד להוראות לפי סעיף 17ב)א(, ששר התשתיות הלאומיות 
ושר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבעו 
שניתן להטיל עיצום כספי לפי סעיף זה בשל הפרתן; קביעה 

כאמור, לרבות שינויה, תיעשה בתוספת החמישית 

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי סכום השווה לעיצום 18ב הפרה חוזרת
הכספי כאמור; בסעיף זה, "הפרה חוזרת" - הפרה כאמור 
בסעיף 18א שנעשתה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה 

הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי 

דרישת העיצום 
הכספי

עיצום כספי לפי סעיף זה ישולם, לפי דרישת המנהל בכתב, 18ג 
בתוך 30 ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה 
הודעה למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה, 

וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו 

עתירה לבית משפט 
לעניינים מינהליים

אין בהגשת עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים על 18ד  )א( 
דרישה לתשלום עיצום כספי לפי סעיף זה, כדי לעכב את 
תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית 

המשפט הורה על כך 

התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן )א( לאחר ששולם  )ב( 
עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה 
וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-

1961 7 )בחוק זה - הפרשי הצמדה וריבית(, מיום תשלומו ועד 
יום החזרתו 

סכום עיצום כספי 
מעודכן

עיצום כספי יהיה לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה 18ה  )א( 
לתשלום, ואם הוגשה עתירה ובית המשפט הדן בעתירה הורה 
על עיכוב תשלומו - לפי הסכום המעודכן ביום ההחלטה 

בעתירה 

סכום העיצום הכספי כאמור בסעיף 18א יתעדכן ב–1  )ב( 
בינואר של כל שנה )בסעיף קטן זה - יום העדכון( לפי שיעור 
עליית המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע 
ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון 

- לעומת המדד שהיה ידוע ב–1 בינואר 2008 

הפרשי הצמדה 
וריבית

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו, לתקופת הפיגור, 18ו 
הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלומו 

עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת 18ז גבייה
המסים )גביה( 8 ";

במקום סעיף 19 יבוא:  )4(

הוראות 19 "ביצוע ותקנות ביצוע  על  ממונה  הלאומיות  התשתיות  שר  )א( 
פרק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הוראות 
משלימות, ובכלל זה בהתחשב, בין השאר, בשיקולים של 

קידום התחרות במשק הגז, הוראות בעניינים אלה:

ס"ח התשכ"א, עמ' 192   7

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374   8
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שלו  נייחים  מכלים  למכור  יוצא  גז  ספק  חובת   )1(
נכנס  גז  לספק  ביתי,  לצרכן  גז  להספקת  המשמשים 
המעוניין בכך, במחיר שייקבע בהתאם להוראות לפי 
התשנ"ו- ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  חוק 

1996 9, לפי אמות מידה שקבעו השר ושר האוצר;

את  פרק  לא  אם  יוצא  גז  ספק  שישלם  פיצוי   )2(
המכלים הנייחים והציוד המושאל שלו או לא החזיר 

את דמי הפקדון במועדים שנקבעו לפי חוק זה;

הגבלות לעניין המספר המרבי של צרכני גז ביתיים   )3(
או של בתים משותפים שניתן לחברם למערכת הספקת 
גז אחת, וכן נפח מרבי של מכלים נייחים שניתן לחברם 

למערכת הספקת גז אחת;

יותר  או  נייחים  מכלים  שני  לחיבור  תנאים   )4(
למערכת הספקת גז אחת;

חובת ספק גז למסור לצרכן הגז מידע כפי שייקבע   )5(
בנוגע להספקת הגז 

סעיף לפי  תקנות  למעט  זה,  פרק  לפי  וצווים  תקנות   )ב( 
קטן )א()4( ו–)5(, טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

תיקון חוק המקרקעין 
)החלפת ספק גז 

בבית משותף(

בחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-1991 10 -2 

בסעיף 1, בסופו יבוא:  )1(

בסעיף  המפורטים  ישראל  ממועדי  מועד  למעט  ה',  עד  א'  ימים    - ""יום" 
ויום  18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 וערביהם, 

העצמאות; 

"מכל נייח" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 
התשמ"ט-1989 11 )להלן - חוק הסדרים 1989(;";

סעיף 2 - בטל;  )2(

אחרי סעיף 3 יבוא:  )3(

גז 3א "עיצום כספי ספק  יוצא,  ספק  כי  להניח  סביר  יסוד  למנהל  היה  )א( 
נייח  מכל  מכר  לא  מטעמם,  מי  או  אליו,  זיקה  בעל  שהוא 
שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א)1( לתוספת, רשאי הוא להטיל 
עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 שקלים חדשים; בהפרה 
 5,000 נמשכת ייווסף על העיצום הכספי האמור סכום של 

שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת ההפרה  

הוראות סעיפים 18ב עד 18ז לחוק הסדרים 1989 יחולו  )ב( 
על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים  

בסעיף זה, "המנהל" ו"בעל זיקה" - כהגדרתם בסעיף 14  )ג( 
לחוק הסדרים 1989 "; 

בסעיף 4, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "ועדת הכלכלה";  )4(

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192   9

ס"ח התשנ"א, עמ' 117   10

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28   11

שלו  נייחים  מכלים  למכור  יוצא  גז  ספק  חובת   )1(
נכנס  גז  לספק  ביתי,  לצרכן  גז  להספקת  המשמשים 
המעוניין בכך, במחיר שייקבע בהתאם להוראות לפי 
התשנ"ו- ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  חוק 

1996 9, לפי אמות מידה שקבעו השר ושר האוצר;

את  פרק  לא  אם  יוצא  גז  ספק  שישלם  פיצוי   )2(
המכלים הנייחים והציוד המושאל שלו או לא החזיר 

את דמי הפקדון במועדים שנקבעו לפי חוק זה;

הגבלות לעניין המספר המרבי של צרכני גז ביתיים   )3(
או של בתים משותפים שניתן לחברם למערכת הספקת 
גז אחת, וכן נפח מרבי של מכלים נייחים שניתן לחברם 

למערכת הספקת גז אחת;

יותר  או  נייחים  מכלים  שני  לחיבור  תנאים   )4(
למערכת הספקת גז אחת;

חובת ספק גז למסור לצרכן הגז מידע כפי שייקבע   )5(
בנוגע להספקת הגז 

סעיף לפי  תקנות  למעט  זה,  פרק  לפי  וצווים  תקנות   )ב( 
קטן )א()4( ו–)5(, טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

תיקון חוק בחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-1991 10 -2 
המקרקעין )החלפת 

ספק גז בבית 
משותף(

בסעיף 1, בסופו יבוא:  )1(

בסעיף  המפורטים  ישראל  ממועדי  מועד  למעט  ה',  עד  א'  ימים    - ""יום" 
ויום  18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 וערביהם, 

העצמאות; 

"מכל נייח" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 
התשמ"ט-1989 11 )להלן - חוק הסדרים 1989(;";

סעיף 2 - בטל;  )2(

אחרי סעיף 3 יבוא:  )3(

גז 3א "עיצום כספי ספק  יוצא,  ספק  כי  להניח  סביר  יסוד  למנהל  היה  )א( 
נייח  מכל  מכר  לא  מטעמם,  מי  או  אליו,  זיקה  בעל  שהוא 
שלו, בניגוד להוראות סעיף 1א)1( לתוספת, רשאי הוא להטיל 
עליו עיצום כספי בסכום של 65,000 שקלים חדשים; בהפרה 
 5,000 נמשכת ייווסף על העיצום הכספי האמור סכום של 

שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת ההפרה  

הוראות סעיפים 18ב עד 18ז לחוק הסדרים 1989 יחולו  )ב( 
על עיצום כספי לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים  

בסעיף זה, "המנהל" ו"בעל זיקה" - כהגדרתם בסעיף 14  )ג( 
לחוק הסדרים 1989 "; 

בסעיף 4, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא "ועדת הכלכלה";  )4(
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בתוספת, אחרי סעיף 1 יבוא:  )5(

 "מכלי גז של
ספק יוצא

נמסרה לספק יוצא הודעה על החלטת בעלי דירות בבית משותף 1א 
כאמור בסעיף 1 )בחוק זה - הודעה(, יחולו הוראות אלה:

הספק היוצא ימכור את המכלים  הנייחים שלו, לספק   )1(
הגז שבעלי הדירות התקשרו עמו בחוזה להספקת גז במקום 
הספק היוצא )בחוק  זה - הספק הנכנס(, בתמורה כאמור 
סעיף  לפי  להוראות  בהתאם  תיקבע  התמורה   ;)3( בפסקה 

19)א()1( לחוק הסדרים 1989;

הספק היוצא ימציא בתוך שלושה ימים מיום מסירת   )2(
ההודעה לספק הנכנס, לבקשתו, את מלוא התיעוד שברשותו 
בנוגע למכלים הנייחים, את התיעוד הנדרש בהתאם לתקן 
התשתיות  שר  שקבע  ככל  נוסף  ותיעוד   158 ת"י  ישראלי 

הלאומיות;

הספק הנכנס ישלם לספק היוצא את מלוא התמורה   )3(
בעד המכלים הנייחים, בתוך 17 ימים מיום מסירת ההודעה, 
אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא בכתב, בתוך 
שלושה ימים מיום שהומצא לו התיעוד כאמור בפסקה )2(, 

כי אינו מעוניין לרכוש את המכלים כאמור;

לא העביר הספק הנכנס לספק היוצא את תשלום מלוא   )4(
התמורה בעד המכלים הנייחים בתוך 20 ימים מיום מסירת 

ההודעה, יראו את ההודעה כבטלה;  

השייכים  ווסת  מונה  חשבונו  על  יפרק  היוצא  הספק   )5(
לו במועד שייקבע בתיאום עם הספק הנכנס ובעלי הדירות 
בתוך שלושה ימים מיום שהועבר אליו מלוא התמורה כאמור 

בסעיף זה;

2)א( לא יחולו לגבי המכלים הנייחים,  הוראות סעיף   )6(
אלא אם כן הודיע הספק הנכנס לספק היוצא כי אינו מעוניין 

לרכוש את המכלים כאמור בפסקה )3(;

 ,)2( המכלים הנייחים, לרבות התיעוד כאמור בפסקה   )7(
יועברו לבעלות הספק הנכנס עם תום פירוק המונה והווסת 

כאמור בפסקה )5( "

תיקון חוק הגז 
 )בטיחות ורישוי(

- מס' 3

בחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989 12 -3 

יבוא  "בתוספת"  אחרי  עצמית",  לצריכה  גז  "מיתקן  בהגדרה   ,1 בסעיף   )1(
"הראשונה";

אחרי סעיף 8 יבוא:  )2(

"בדיקת תקינות 
מערכת גז ואחריות

ספק גז יבדוק מיתקן גז של צרכן גז ומיתקן גז המשמש 8א  )א( 
צרכן גז ויוודא את תקינותם, טרם הספקת הגז לצרכן הגז  

הספק  אחראי  גז,  ספק  בידי  גז  הספקת  במועד  החל  )ב( 
לתקינות מיתקן הגז של צרכן גז שהוא מספק לו גז ושל מיתקן 

הגז המשמש את אותו צרכן   

ס"ח התשמ"ט, עמ' 108; התשס"ב, עמ' 98   12

ספר החוקים 2126, כ"ט בטבת התשס"ח, 2008 1 7



129

בסעיף זה, "צרכן גז" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים  )ג( 
במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-1989 13 "; 

בסעיף 14 -   )3(

בפסקה )3(, במקום "כפי שקבע השר בצו" יבוא "בהתאם להוראות התוספת  )א( 
השניה וכפי שקבע השר בתקנות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי 

לשנות את התוספת השניה"; 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

הוא מספק גז רק לצרכנים שיש לו עמם חוזה בכתב להספקת גז;   )4("
הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת גז, שנעשתה ביום כ"ג בטבת 
התשס"ח )1 בינואר 2008( ואילך, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת 

והארכת תקופת ההתקשרות;

הוא מבצע בדיקות תקופתיות לכל הצרכנים שהוא מספק להם גז, ואינו   )5(
מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע הבדיקה כאמור; בדיקות 
כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל 

שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקן ישראלי ת"י 158 ";  

סעיפים 19 עד 21 - בטלים;  )4(

בסעיף 29 -   )5(

בסעיף קטן )א(, במקום "לביצוע עבודות" יבוא "לעניין מתן הודעה מוקדמת  )א( 
לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה של מיתקן גז ולעניין ביצוע עבודות"; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה"; )ב( 

בתוספת, בכותרת, בסופה יבוא "ראשונה";  )5(

אחרי התוספת הראשונה יבוא:  )6(

"תוספת שניה 
)סעיף 14(

ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע בסכום שלא יפחת מסכום  א  
השווה, בשקלים חדשים, ל–5 מיליון דולר ארצות הברית לפי שער החליפין היציג של 

הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש כפי שמפרסם בנק ישראל 

הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  ב  
התשמ"א-1981 14  

הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של ספק הגז, וייעשה באופן שיכסה  ג  
תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת תוקפה של הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר 

מכן 

1% מסכום הביטוח  סכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור לא יעלה על  ד  
לאירוע " 

תיקון חוק בתי 
משפט לעניינים 

 מינהליים
- מס' 31

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 15, בתוספת הראשונה -4 

בפרט 21, אחרי פסקה )23( יבוא:  )1(

החלטת המנהל לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989 ";  )24("

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28   13

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   14

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 95   15

בסעיף זה, "צרכן גז" - כהגדרתו בסעיף 14 לחוק הסדרים  )ג( 
במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-1989 13 "; 

בסעיף 14 -   )3(

בפסקה )3(, במקום "כפי שקבע השר בצו" יבוא "בהתאם להוראות התוספת  )א( 
השניה וכפי שקבע השר בתקנות; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי 

לשנות את התוספת השניה"; 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

הוא מספק גז רק לצרכנים שיש לו עמם חוזה בכתב להספקת גז;   )4("
הוראות אלה יחולו לעניין התקשרות להספקת גז, שנעשתה ביום כ"ג בטבת 
התשס"ח )1 בינואר 2008( ואילך, לרבות שינוי בתנאי התקשרות קיימת 

והארכת תקופת ההתקשרות;

הוא מבצע בדיקות תקופתיות לכל הצרכנים שהוא מספק להם גז, ואינו   )5(
מספק גז למיתקן של צרכן שלא איפשר את ביצוע הבדיקה כאמור; בדיקות 
כאמור יבוצעו אחת לחמש שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר ככל 

שנקבעו הוראות לעניין זה על ידי השר או בתקן ישראלי ת"י 158 ";  

סעיפים 19 עד 21 - בטלים;  )4(

בסעיף 29 -   )5(

בסעיף קטן )א(, במקום "לביצוע עבודות" יבוא "לעניין מתן הודעה מוקדמת  )א( 
לצרכן גז על מועד ביצוע בדיקה של מיתקן גז ולעניין ביצוע עבודות"; 

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה"; )ב( 

בתוספת, בכותרת, בסופה יבוא "ראשונה";  )5(

אחרי התוספת הראשונה יבוא:  )6(

"תוספת שניה 
)סעיף 14(

ספק גז יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל כל אירוע בסכום שלא יפחת מסכום  א  
השווה, בשקלים חדשים, ל–5 מיליון דולר ארצות הברית לפי שער החליפין היציג של 

הדולר של ארצות הברית לעומת השקל החדש כפי שמפרסם בנק ישראל 

הביטוח ייעשה אצל מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  ב  
התשמ"א-1981 14  

הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של ספק הגז, וייעשה באופן שיכסה  ג  
תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת תוקפה של הפוליסה, גם אם הוגשו לאחר 

מכן 

1% מסכום הביטוח  סכום ההשתתפות העצמית בביטוח כאמור לא יעלה על  ד  
לאירוע " 

תיקון חוק בתי בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 15, בתוספת הראשונה -4 
משפט לעניינים 

 מינהליים
- מס' 31

בפרט 21, אחרי פסקה )23( יבוא:  )1(

")24( החלטת המנהל לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989 ";
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בפרט 32, אחרי פסקה )5( יבוא:  )2(

החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני   )6("
חקיקה(, התשמ"ט-1989 16 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית 

משותף(, התשנ"א-1991 17 "

בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ד(, תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת 5 תחילה )א( 
התשס"ח )1 בינואר 2008( )להלן - יום התחילה( 

תחילתם של סעיפים 17א ו–18א)1( לחוק הסדרים 1989, כנוסחם בסעיף 1)2( ו–)3(  )ב( 
לחוק זה, ביום כ"ד באדר א' התשס"ח )1 במרס 2008( 

תחילתם של סעיף 19)א()1( לחוק הסדרים 1989, כנוסחו בסעיף 1)4( לחוק זה ושל  )ג( 
סעיפים 3א, ו–1א לתוספת לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-

1991, כנוסחם בסעיף 2)3( ו–)5( לחוק זה, ביום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31 במרס 2008(; 
לא נקבעו עד אותו מועד הוראות בדבר מחיר מכלים נייחים כאמור בסעיף 19)א()1( 
של  הכלכלה  ועדת  באישור  הלאומיות,  התשתיות  שר  רשאי   ,1989 הסדרים  לחוק 
הכנסת, לדחות את תחילתם של הסעיפים האמורים בתקופה שלא תעלה על שלושה 

חודשים 

התשמ"ט-1989,  ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק  השנייה  התוספת  של  תחילתה  )ד( 
כנוסחה בסעיף 3)6( לחוק זה ביום כ"ז באייר התשס"ח )1 ביוני 2008(, ואולם בתקופה 
שמיום התחילה ועד המועד האמור, ביטוח שיערוך ספק גז לכיסוי חבותו ייעשה אצל 

מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 18  

סעיף 2 לחוק המקרקעין )החלפת ספק גז בבית משותף(, התשנ"א-1991, כנוסחו ערב 6 הוראות מעבר
ביטולו בחוק זה, ימשיך לחול על התקשרות בחוזה להתקנת מערכת גז מרכזית או 
להספקת גז שנעשתה לפני יום התחילה, ובלבד שהפעלת מערכת הגז המרכזית מכוח 

ההתקשרות האמורה החלה לא יאוחר מיום כ"ב באלול התש"ע )1 בספטמבר 2010( 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה א
ראש הממשלה

ן מ ד י ר פ ל  א י נ  ד
שר המשפטים

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב    
   שר התשתיות הלאומיות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל ד             
                 יושבת ראש הכנסת

חוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות( 
)תיקון מס' 2(, התשס"ח-2008 *

בחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס"ו-2006 1 1 תיקון סעיף 5
)להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 5, בסופו יבוא "הראשונה" 

בסעיף 44)ב( לחוק העיקרי, אחרי "לתוספת" יבוא "הראשונה" 2 תיקון סעיף 44

*  התקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ח )25 בדצמבר 2007(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 
- הממשלה 303, מיום י"ח בסיוון התשס"ז )4 ביוני 2007(, עמ' 638 

ס"ח התשס"ו, עמ' 130; התשס"ו, עמ' 155   1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28   16

ס"ח התשנ"א, עמ' 117   17

ס"ח התשמ"א, עמ' 208   18

ספר החוקים 2126, כ"ט בטבת התשס"ח, 2008 1 7


