
התשנ"ה1994* ,(7 מס' (תיקון המכרזים חובת חוק

3א סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן התשנ"ב11992 המכרזים, חובת לחוק גא בסעיף . 1

 (א) קטן בסעיף (1)

שעת בתקנות במשמעותו אזור תוצרת זה "ובכלל יבוא בסופה (ו)> בפסקה (א)
משפטית), ועזרה בעבירות שיפוט  עזה וחבל והשומרון (יהודה חירום
תושב או ישראלי אזרח בידי יוצרה אם והכל אזור),  זה (בחוק 2 התשכ"ח1967

בישראל."; הרשום תאגיד בידי או בישראל, קבע

עסקי פעולה לשיתוף התחייבות קביעת "לרבות יבוא בסופה ,(2) בפסקה (ב)
קביעת ולרבות במכרז, להשתתפות כתנאי בינלאומי גומלין לרכש או בינלאומי

;''. מכרז באמצעות שלא המבוצעות בהתקשרויות כאמור דרישה

הוראות קביעת "לרבות יבוא לאומית'' עדיפות "מאזורי אחרי ,(3) בפסקה (ג)

עדיפות מאזורי תוצרת לרכוש הבטחון מערבת עם שמתקשר מי חיוב בדבר
למציעים הבטחון מערכת בידי מכרזים הגבלת לענין הוראות וקביעת לאומית,

לאומית."; עדיפות מאזורי

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

 זה סעיף לענין "(ג)

בין המכרז, נושא ההתקשרות פיצול של בדרך לרבות  "העדפה'' (ו)
הארץ, תוצרת שאינה תוצרת של מציעים לבין הארץ תוצרת של מציעים
של מציעים לבין לאומית עדיפות מאזורי תוצרת של מציעים בין או
פי ועל בשיעורים, בתנאים, והכל הענין, לפי כאמור, מאזורים שלא תוצרת

בתקנות; שייקבעו כללים

שייקבע כפי  לאומית" עדיפות אזורי "תוצרת הארץ'', "תוצרת (2)
בתקנות."

3ב סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 3א סעיף אחרי .2

להתקשרות של"סייג והבטחון החוץ ועדת באישור בצו, להורות רשאית הממשלה 3ב.

עסקה לביצוע בחוזה יתקשרו לא ממשלתי תאגיד או המדינה כי הכנסת,
מטעמים מסוים חוץ ספק עם או מסוימת חוץ מדינת עם 2 בסעיף כאמור
לענין תחול לא והיא ברשומות, תפורסם כאמור הוראה חוץ; שבמדיניות
או ממשלתית לחברה כאמור הוראה ניתנה לפרסומה; קודם שפורסם מברז

3א(ב)." סעיף הוראות יחולו ממשלתית, בת לחברה

9 סעיף תיקון העיקרי לחוק 9 בסעיף .3

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (ו)

יום עד או (2) או (ו) פסקאות 3א(א) סעיף לפי תקנות של לתוקף כניסתן עד "(ב)
סעיף לפי תקנות ולענין המוקדם, לפי (1994 בדצמבר 31) התשנ''ה בטבת כ''ח

)1995 במאי 15( התשנ'ה באייר ט''ו ליום עד או לתוקף כניסתן עד  )3x10x3

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ו); בדצמבר994 התשנ"ה(20 בטבת י''ז ביום בכנסת נתקבל *
.65 עמ' באוקטובר1994), 18) התשנ'ה בחשון י'ג מיום ,2312

עמ'.244 התשנ"ד, ;250 ועמ' 144 עמ' התשנ"ב, סיח י
עמ'1444. התשנ"ד, ק"ת ;20 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1



המפורטים הענינים בכל ממשלתי תאגיד וכל המדינה ינהגו המוקדם, לפי
של תחילתו לפני נהוגים שהיו והנהלים הכללים לפי הענין, לפי האמור, בסעיף

זה.'' חוק

כ''ב "ביום יבוא זה" חוק של תחילתו מיום שנתיים 'בתום במקום (ג), קטן בסעיף (2)
.''(1997 במרס 51) התשנ''ז ב' באדר

רבין יצחק
הממשלה ראש

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

וייס שבח
הכנסת ראש יושב




