חוק חובת המכרזים )תיקון מס'  ,(15התשס"ג*2002
 .1בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1 1992אחרי סעיף 2א יבוא:
"עידוד נשים

בעסקים

2ב.

)א(

בסעיף זה 

"אישור"  אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה
בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

* התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשס"ג ) 13בנובמבר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,3188מיום ט"ו באב התשס"ב ) 24ביולי  ,(2002עמ' .959

 1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ג ,עמ' .59

הוספת סעיף 2ב

) (1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  הוא אינו קרוב של
המחזיקה בשליטה;

) (2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים
המחזיקה בשליטה;



אין הם קרובים של

"אמצעי שליטה"  כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א;2 1981
"מחזיקה בשליטה"  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבר או יחד עם
נשים אחרות ,במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%מכל סוג של
אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה"  מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל
עסקים ראשי ,וכל ממלא תפקיר כאמור בעסק אף אם תוארו שונה,
"עסק"  חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה
ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף ,או שותפות הרשומה בישראל;
"עסק בשליטת אישה"  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש
לה ,לבד או יחד עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד
שהתקיימו הוראות פסקאות ) (1ו) (2של ההגדרה אישור;
"קרוב"



בן זוג ,אח ,הורה ,צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא;

"תצהיר" 

תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

)ב( פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה ,ולאחר שקלול התוצאות,
קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה
הגבוהה ביותר ,ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ,תיבחר
ההצעה האמורה כזוכה במכרז ,ובלבד שצורף לה ,בעת הגשתה ,אישור
ותצהיר".

תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג
.2
שפורסם לאחר תחילתו.

)1

בינואר  ,(2003והוא יחול על מכרז

סילבן שלום

אריאל שרון
ראש הממשלה

שר

משה קצב
נשיא

המדינה

 2ס"ח התשמ"א ,עמ' .232

יושב

אברהם

בורג

ראש

הכנסת

האוצר

