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גם אם אין , ערב תחילתו של חוק זה או לעסקבנין ששימש למגורים  -" בנהמ"  
, )חוק התכנון והבניה -להלן  (1965-ה"תשכ, לגביו היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה
  .וזאת בישובים המפורטים בתוספת לחוק זה

  ;מ"ברת החשמל לישראל בעח - "חברהה"  

  .ר התשתיות הלאומיותש -" שרה"  

    

 בישובים הספקת חשמל למבנה, א לחוק התכנון והבניה157 אף הוראות סעיף על .2
  .פי הוראות חוק זה-תיעשה על, המפורטים בתוספת

  

בכפוף  ,יישובים שבתוספתבים  על חיבור לחשמל של מבנההשר יורה לחבר  .3
  .  לחוק זה4ל פי סעיף עשתתפרסם מה לרשי

  

רשימה של ,  ימים מיום כניסת הוראה השעה לתוקפה30תוך בהשר יפרסם ) א(  .4
  . שבהתקיימם לא ניתן לחבר מבנה לחשמל, ועניינייםתנאים בטיחותיים 

הועדה המקומית לתכנון מהנדס , כן בהתייעצות עם החברההרשימה תו )ב(  
  . לתכנון ולבנייה במחוז הדרום וראש הועדה המחוזיתה"בסמ-ולבניה אבו

  

יישובים שבתוספת לחבר את המבנים שבעם פרסום הרשימה תפעל החברה ) א(  . 5
 . על פי תוכנית שתוגש לשר ותתפרסם לעיון הציבור ביישובים שבתוספת,למחשלרשת ה

  . לחוק) א(4התכנית תכלול גם את רשימת התנאים לפי סעיף 

פק את תסוהחברה , למבנהחשמל פקת הוראה תשמש אסמכתה להסה) ב(
ובלבד שמולאו התנאים המקובלים בחברה לגבי חיבור ,  ללא כל אישור נוסףהחשמל

  . בכפוף להוראות חוק זה, חשמלמבנים לרשת ה

, ן בהוראות חוק זה משום מתן היתר למבנה לפי חוק התכנון והבניהאי) ג(
  .1965 -ה "תשכ

  

לרבות קביעת , והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, חוק זההשר ממונה על ביצוע   . 6
כן רשאי להוסיף ישובים לרשימה ;  למבנהחשמלהוראות משלימות לעניין הספקת 

  .ככל שיוכרו, שבתוספת מעת לעת

  

והוא יעמוד בתוקפו עד יום ,  ימים מיום פרסומו30תחילתו של חוק זה בתום   . 7
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        ::::דברי הסברדברי הסברדברי הסברדברי הסבר

 המשתייכים כפרים הבדואים בנגבשל ההעדר חיבור לחשמל לפתור את הבעיה הקשה של החוק המוצע מטרת 

צויים אשר מו, י המדינה"הוכרו עש עשר כפרים השלושבמועצה נכללים . ה"בסמ- האזורית אבולמועצה

  .הליכי תכנוןשלבים שונים של ב

 1999 לפי החלטות ממשלה משנת  הגדולחלקם(הוכרו זה מכבר , הכלולים בתוספת לחוק, ישובים אלו שלמרות

טרם הליכי התכנון מתנהלים בעצלתיים וישובים במרבית ה. לא ניתן לחברם לרשת החשמל, )2000ומשנת 

;  ניתן להנפיק היתרי בנייה למבנים ביישובןאשר על פיה,  תוכנית מתאר עם הוראות מפורטותםהוכנו לה

  .ישובים שהוכנו לגביהם תכניות כאמור אך בשל חסמים אחרים לא ניתן להנפיק היתרי בניה למבניםמיעוטם 

מנועה , )א לחוק157' ס (מגבלה החוקית הקיימת בחוק התכנון והבניההבשל  ,היתרי בנייהבהעדר , כך או כך

  . חברת החשמל מלחבר את המבנים בישובים אלה לרשת החשמל

לא , למרות שהתקבלה לפני שנים רבות, התוצאה בפועל של מצב דברים זה היא שההחלטה להכיר בכפרים אלו

 עשרות אלפי תושבי.  ביחס לכפרים הבלתי מוכריםדינה על ידי המשיפרה את תנאי החיים ביישובים שהוכרו

בתנאים בלתי נסבלים שאינם מתקבלים על הדעת בשום חברה ,  נותרו ללא חיבור לתשתיות חיוניותכפרים אלו

 מחיה לכבוד ולתנאי  כפרים אלו של תושביהבסיסית והיסודית העדר חיבור לחשמל פוגע בזכותם . מתוקנת

לחינוך , לבריאותם החוקתית של תושבים אלו יהתיוזכות גם ודר חשמל נפגעיעבה, יתר על כן. בסיסיים

  . ולשוויון

, ה"בסמ- מועצת אבוכפריבהמצויים , של מבנים שנבנו ללא היתרלחשמל מוצע לאפשר את חיבורם , לפיכך

  .)4' ס (בכפוף לשיקולים בטיחותייםוזאת  ,הוכרו על ידי המדינה, שכאמור

עד להשלמת וזאת , ולו חיבור זמני, ה"בסמ-בור לחשמל בישובי המועצה האזורית אבוהוראת השעה תאפשר חי

 במאי 31שהייתה בתוקף עד , זאת בדומה להוראת השעה. שעשויים להארך זמן רב, הליכי התכנון של הכפרים

 ).1996ו "תשנ) הוראת שעה(חוק הספקת חשמל  (2007

ולא , מאחר שהליכים אלה נמשכים שנים רבות.  התכנוןמוצע כי הוראת השעה תהא בתוקף עד לסיום הליכי

 .)7' ס (תוקף הוראת השעה יהיה לחמש שניםמוצע ש, ניתן לדעת בודאות מתי יסתיימו


