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חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017*

מטרתושלחוקזהלהסדירביצועתשלומיםלספקיםבעדמכירתטובין,מתןשירותאו1רמטרה
ביצועעבודהר

בחוקזה-2רהגדרות

"גוףמתוקצב"-כהגדרתובסעיף21לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-11985;

"הפרשיהצמדהוריבית"-כהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה;

"הוועדה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;

"חוקהמועצהלהשכלהגבוהה"-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-21958;

"חוקפסיקתריביתוהצמדה"-חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1פ319;

"חוקתאגידימיםוביוב"-חוקתאגידימיםוביוב,התשס"א-42001;

"חשבון"-דרישהלתשלוםתמורהבעדעסקה,שמוגשתלמזמיןבידיספק;

"מוסדלהשכלהגבוההמתוקצב"-מוסדמהמוסדותהמפורטיםלהלן,שהממשלה
משתתפתבתקציבו,במישריןאובעקיפין:

מוסדמוכרכמשמעותובסעיף9לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה; )1(

מוסדשקיבלתעודתהיתראואישורלפיסעיף21אלחוקהמועצהלהשכלה )2(
גבוהה;

מוסדשהתוארשהואמעניקהוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצהלהשכלה )3(
גבוהה;

"המועצהלהסדרההימוריםבספורט"-המועצהשהוקמהלפיסעיף1לחוקלהסדר
ההימוריםבספורט,התשכ"ז-7פ519;

"מזמין"-רשותמדינה,משרדממשלתי,רשותמקומית,מוסדלהשכלהגבוההמתוקצב,
גוףמתוקצבאוכלגוףאחרשהוקםלפידין,מפעלהפיסאועסק,שמתקשרים

עםספקבחוזהלביצועעסקה;

"מימוןחיצוני"-תמיכהאותקצובלמטרהייעודיתשמקבלתרשותמקומיתמהמדינה
אוהקצבהשמקבלתרשותמקומיתמאתגוףמתוקצב;

"ספק"-מישמספקטובין,נותןשירותאומבצעעבודהדרךעיסוקו;

"הסוכנותלעסקיםקטניםובינוניים"-הסוכנותשהוקמהלפיהחלטתהממשלהמס'
2190מיוםכ"חבאבהתשס"ז)12באוגוסט2007(;

"עבודותהנדסהבנאיות"-כהגדרתןבחוקרישוםקבלניםלעבודותהנדסהבנאיות,
התשכ"ט-9פ19פ;

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2017 במרס 20( התשע"ז באדר כ"ב ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1021,מיוםו'באדרא'התשע"ו)15בפברוארפ201(,עמ'540ר

ס"חהתשמ"ה,עמ'0פר 1

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 2

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 3

ס"חהתשס"א,עמ'454ר 4

ס"חהתשכ"ז,עמ'142ר 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'218ר פ
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פטורכהגדרתםבחוקמסערךמוסף, עוסק או עוסקמורשה כספי, מוסד - "עסק"
התשל"ו-71975,למעטתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאו
מחציתמכוחההצבעהבו,חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,מפעלהפיס

אוהמועצהלהסדרההימוריםבספורט;

"עסקה"-מכירתטובין,מתןשירותאוביצועעבודה;

"ריביתפיגורים"-כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריביתוהצמדה;

"רשותמדינה"-לשכתנשיאהמדינה,הכנסת,משרדמבקרהמדינה,בנקישראל,רשות
ניירותערךאוהמוסדלביטוחלאומי;

"רשותמקומית"-לרבותתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאומחצית
מכוחההצבעהבווחברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב;

"השרים"-שרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצרר

מזמיןשהוארשותמדינה,משרדממשלתי,המועצהלהסדרההימוריםבספורט3רמועדיתשלום )א(
אומפעלהפיס,שהתקשרעםספקבחוזהלביצועעסקה,ישלםלספקאתהתמורהבעד

העסקהבאחדהמועדיםהמפורטיםלהלן:

אםהתקופהלתשלוםלספקנספרתממועדהמצאתהחשבון-לאיאוחר )1(
מ־45ימיםמהמועדשבוהומצאלמזמיןהחשבון;

הומצא שבמהלכו החודש מתום נספרת לספק לתשלום התקופה אם )2(
החשבוןלמזמין-לאיאוחרמ־30ימיםמתוםאותוהחודשר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בהתקשרותבעסקהכאמורבאותוסעיףקטןלביצוע )ב(
עבודותהנדסהבנאיות,תשולםהתמורהבעדהעסקהלאיאוחרמ־85ימיםמהמועד
שבוהומצאהחשבוןלמזמיןכאמורבאותוסעיףקטןאומ־70ימיםמתוםהחודששבו

הומצאלוהחשבון,לפיהענייןר

שנקבעו יותר קצרים תשלום ממועדי לגרוע כדי )ב( קטן סעיף בהוראות אין )ג(
בהוראותתקנותכספיםומשק)תכ"מ(שלהחשבהכלליבמשרדהאוצרכפישהיובתוקף

ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ר

קבלנים סוגי יקבעו הוועדה, באישור השרים, )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
לעבודותהנדסהבנאיותאוענפיםשלעבודותכאמור,שהוראותסעיףקטן)א(יחולו

עליהםר

מזמיןשהואמוסדלהשכלהגבוההמתוקצב,גוףמתוקצבאוגוףאחר)ה( )1(
שהוקםלפידין,למעטרשותמדינה,רשותמקומיתוהמועצהלהסדרההימורים
בספורט,שהתקשרעםספקבחוזהלביצועעסקה,ישלםלספקאתהתמורהבעד
העסקהלאיאוחרמ־45ימיםמתוםהחודששבוהומצאלוהחשבון,אלאאםכן
קבעוהצדדיםבאופןמפורשבחוזה,באישורהמנהלהכללישלהמזמין,מועד
אחרלתשלום;ואולם,לאייקבעמועדאחרלתשלוםכאמור,אלאאםכןהדבר
נדרשבשלאופייההמיוחדשלההתקשרותאושהואאינומועדבלתיהוגןבאופן

חריגר

בחוזה ספק עם התקשרות לשם מכרז שעורך )1( בפסקה מזמיןכאמור )2(
לביצועעסקה,לאיקבעבחוזהמועדאחרלתשלוםכמשמעותובאותהפסקה,

אלאאםכןצייןבמכרזאתמועדהתשלוםהאחרכאמורר

פטורכהגדרתםבחוקמסערךמוסף, עוסק או עוסקמורשה כספי, מוסד - "עסק"
התשל"ו-71975,למעטתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאו
מחציתמכוחההצבעהבו,חברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב,מפעלהפיס

אוהמועצהלהסדרההימוריםבספורט;

"עסקה"-מכירתטובין,מתןשירותאוביצועעבודה;

"ריביתפיגורים"-כמשמעותהבסעיף5)ב(לחוקפסיקתריביתוהצמדה;

"רשותמדינה"-לשכתנשיאהמדינה,הכנסת,משרדמבקרהמדינה,בנקישראל,רשות
ניירותערךאוהמוסדלביטוחלאומי;

"רשותמקומית"-לרבותתאגידשבידירשותמקומיתלפחותמחציתמההוןאומחצית
מכוחההצבעהבווחברהכהגדרתהבחוקתאגידימיםוביוב;

"השרים"-שרהכלכלהוהתעשייהושרהאוצרר

מזמיןשהוארשותמדינה,משרדממשלתי,המועצהלהסדרההימוריםבספורט3ר )א(
אומפעלהפיס,שהתקשרעםספקבחוזהלביצועעסקה,ישלםלספקאתהתמורהבעד

העסקהבאחדהמועדיםהמפורטיםלהלן:

מועדיתשלום

אםהתקופהלתשלוםלספקנספרתממועדהמצאתהחשבון-לאיאוחר )1(
מ־45ימיםמהמועדשבוהומצאלמזמיןהחשבון;

הומצא שבמהלכו החודש מתום נספרת לספק לתשלום התקופה אם )2(
החשבוןלמזמין-לאיאוחרמ־30ימיםמתוםאותוהחודשר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בהתקשרותבעסקהכאמורבאותוסעיףקטןלביצוע )ב(
עבודותהנדסהבנאיות,תשולםהתמורהבעדהעסקהלאיאוחרמ־85ימיםמהמועד
שבוהומצאהחשבוןלמזמיןכאמורבאותוסעיףקטןאומ־70ימיםמתוםהחודששבו

הומצאלוהחשבון,לפיהענייןר

שנקבעו יותר קצרים תשלום ממועדי לגרוע כדי )ב( קטן סעיף בהוראות אין )ג(
בהוראותתקנותכספיםומשק)תכ"מ(שלהחשבהכלליבמשרדהאוצרכפישהיובתוקף

ביוםג'בטבתהתשע"ז)1בינואר2017(ר

קבלנים סוגי יקבעו הוועדה, באישור השרים, )ב(, קטן בסעיף האמור אף על )ד(
לעבודותהנדסהבנאיותאוענפיםשלעבודותכאמור,שהוראותסעיףקטן)א(יחולו

עליהםר

מזמיןשהואמוסדלהשכלהגבוההמתוקצב,גוףמתוקצבאוגוףאחר)ה( )1(
שהוקםלפידין,למעטרשותמדינה,רשותמקומיתוהמועצהלהסדרההימורים
בספורט,שהתקשרעםספקבחוזהלביצועעסקה,ישלםלספקאתהתמורהבעד
העסקהלאיאוחרמ־45ימיםמתוםהחודששבוהומצאלוהחשבון,אלאאםכן
קבעוהצדדיםבאופןמפורשבחוזה,באישורהמנהלהכללישלהמזמין,מועד
אחרלתשלום;ואולםלאייקבעמועדאחרלתשלוםכאמור,אלאאםכןהדבר
נדרשבשלאופייההמיוחדשלההתקשרותאושהואאינומועדבלתיהוגןבאופן

חריגר

בחוזה ספק עם התקשרות לשם מכרז שעורך )1( בפסקה מזמיןכאמור )2(
לביצועעסקה,לאיקבעבחוזהמועדאחרלתשלוםכמשמעותובאותהפסקה,

אלאאםכןצייןבמכרזאתמועדהתשלוםהאחרכאמורר

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 7
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נקבעבחוזהכאמורבפסקה)1(מועדאחרלתשלוםכמשמעותובפסקה)1(, )3(
ידווחהמזמיןעלהעסקהועלהמועדהאמורלסוכנותלעסקיםקטניםובינונייםר

מזמיןשהוארשותמקומיתשהתקשרעםספקבחוזהלביצועעסקה,ישלם)ו( )1(
לספקאתהתמורהבעדהעסקהלאיאוחרמ־45ימיםמתוםהחודששבוהומצא
לוהחשבון,ולגביעסקהלביצועעבודותהנדסהבנאיות-לאיאוחרמ־80ימים

מתוםהחודששבוהומצאלוהחשבוןר

עלאףהאמורבפסקה)1(,היתההעסקהממומנת,כולהאוחלקה,באמצעות )2(
מימוןחיצוני,רשאיתהרשותהמקומיתלדחותאתמועדתשלוםהחלקהיחסי
מהתמורהשממומןבאמצעותהמימוןהחיצוני)בפסקהזו-תשלוםנדחה(,עד

תום10ימיעסקיםמיוםקבלתהמימוןהחיצוני,ובלבד-

שהרשותהמקומיתתמסורלספקהודעהבכתבעלשיעורהמימון )א(
החיצונימההיקףהכוללשלהעסקה,מקורהמימוןהחיצוניוהאפשרות
לדחותאתמועדתשלוםהחלקהיחסימהתמורהשממומןבאמצעותמימון
חיצוני,לאיאוחרממועדההתקשרות,ואםההתקשרותנעשיתבמכרז-

במועדפרסוםהמכרז;

שהתשלוםהנדחהישולםלאיאוחרמ־150ימיםמהיוםשבוהומצא )ב(
החשבוןלרשותהמקומית,אףאםהיאלאקיבלהאתהמימוןהחיצוניר

היהמקורהמימוןהחיצונימשרדממשרדיהממשלהאורשותמקומית )3(
אחרת)בסעיףקטןזה-הגורםהמממן(,ישלםאותוגורםמממןלרשותהמקומית
שהתקשרהעםספקכאמורבפסקה)1(אתהמימוןהחיצוניבתוך0פימיםמיום
שבוהמציאההרשותהמקומיתאתהחשבוןהאמורבפסקה)2()ב(לגורםהמממן,
אלאאםכןהמנהלהכללישלהגורםהמממןמצאכיהתקיימונסיבותמיוחדות
שבשלהןישלעכבאתהתשלום;לאהתקיימונסיבותמיוחדותכאמורוהגורם
המממןלאשילםלרשותהמקומיתאתהמימוןהחיצוניבתוך0פימיםכאמור,
ישלםהגורםהמממןלרשותהמקומיתתוספתהפרשיהצמדהוריבית,ובחלוף

30ימיםמהמועדהאמור-תוספתריביתפיגוריםר

שילםהגורםהמממןלרשותהמקומיתהפרשיהצמדהוריביתאוריבית )4(
פיגורים,תעביראותםהרשותהמקומיתלספקר

את לספק ישלם עסקה, לביצוע בחוזה ספק עם שהתקשר עסק שהוא מזמין )ז(
התמורהבעדהעסקהלאיאוחרמ־45ימיםמתוםהחודששבוהומצאלוהחשבון,אלא
אםכןקבעוהצדדיםבאופןמפורשבחוזהמועדאחרלתשלום;ואולםלאייקבעמועד
אחרלתשלוםכאמור,אלאאםכןהדברנדרשבשלאופייההמיוחדשלההתקשרותאו

שהואאינומועדבלתיהוגןבאופןחריגר

המציאספקלמזמיןחשבוןשאינוכוללפרטמהותישישלכלולבובהתאם)ח( )1(
לחוזהביניהםאושהמציאאתהחשבוןבלישקוימוהתנאיםהמהותייםלצורך
קבלתהתמורהבהתאםלחוזההאמור,יחזירהמזמיןאתהחשבוןלספק,ויראוזאת
כאילוהחשבוןלאהומצאלמזמין,ובלבדשהמזמיןפירטאתהליקוייםשנמצאו

בחשבוןר

עלאףהאמורבפסקה)1(,החזירהמזמיןלספקאתהחשבוןכאמורבאותה )2(
פסקהלאחרתוםתקופתהבדיקה,ישלםהמזמיןאתהתמורההקבועהבחשבון
כאמור החשבון לתשלום האחרון המועד מתום עסקים ימי מ־10 יאוחר לא
בסעיפיםקטנים)א(עד)ז(,לפיהעניין,ואולםהתקופהשממועדהחזרתהחשבון

ספרהחוקים22פ2,ג'בניסןהתשע"ז,2017ר3ר30
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לספקכאמורעדשהספקהמציאלמזמיןחשבוןמתוקן,שבותוקנוהליקויים
)1(,לאתבואבמנייןהימיםלתשלוםהחשבון שפירטהמזמיןכאמורבפסקה

כאמור;לענייןזה,"תקופתהבדיקה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעסקאותלפיסעיפיםקטנים)א(,)ה(,)ו(,למעטעסקהלביצוע )א(
עבודותהנדסהבנאיות,ו-)ז(-23ימיעסקיםממועדהמצאתהחשבון;

לביצוע )ו( קטן סעיף לפי ועסקה )ב( קטן סעיף לפי לענייןעסקה )ב(
עבודותהנדסהבנאיות-0פימיםממועדהמצאתהחשבוןר

עלאףהאמורבפסקה)2(,בהתקשרותביןמזמיןשהואגוףכאמורבסעיף )3(
קטן)ה(אועסקכאמורבסעיףקטן)ז(וביןספק,רשאיםהצדדיםלקבועהוראות
אחרותמההוראותשבפסקההאמורה;ואולם,לאייקבעוהוראותאחרותכאמור
אלאאםכןהדברנדרשבשלאופייההמיוחדשלההתקשרותאושהןאינןבלתי

הוגנותבאופןחריגר

המצאתחשבוןלמזמיןלפיסעיףזהתיעשהבכלאחתמדרכיםאלה: )ט(

במסירהאישיתלמזמיןעלידיהספקאומימטעמו; )1(

בדואררשוםעםאישורמסירה; )2(

במסראלקטרוניכהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-82001)בסעיף )3(
קטןזה-מסראלקטרוני(עםאישורמסירהשניתןבאמצעיאלקטרוני)בסעיףקטן

זה-אישורמסירהאלקטרוני(;

הודעה של תרשומת עם או אלקטרוני מסירה אישור עם בפקסימיליה )4(
טלפוניתשניתנהלמזמיןבדברשליחתהחשבון;

במסראלקטרוניבאמצעותמערכתייעודיתממוחשבתשלהמזמין; )5(

בדרךסבירהאחרתשהוסכמהביןהספקלמזמיןר )פ(

תמורההקבועהבחשבוןשלאשולמהעדהמועדלתשלוםהחשבוןכמשמעותו4רריביתוהצמדה )א(
3,תשולםלספקבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,ובחלוף30ימיםמהמועד בסעיף

האמור-בתוספתריביתפיגוריםר

הוראותסעיףקטן)א(יחולועלהתקשרותביןמזמיןשהואגוףכאמורבסעיף3)ה( )ב(
)1(אועסקכאמורבסעיף3)ז(וביןספק,רקבהתקשרותשבההיתהלאותוגוףאועסק,

לפיהעניין,עדיפותבעיצובתנאיהחוזהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלספקלכלסעדאחרשהואזכאילו )ג(
לפידיןבשלאיתשלוםהתמורהבמועדר

השרים,בהתייעצותעםהשרהנוגעלענייןלפידיןובאישורהוועדה,רשאיםלקבוע5רהקלותופטורים
ו־4,כולןאוחלקן,אומועדיתשלוםאחריםמהמועדים 3 פטורמהוראותסעיפים
של שונים לסוגים בהתייחס שיקבעו, לתנאים בהתאם והכול ,3 בסעיף הקבועים

מזמינים,שלספקיםאושלעסקאותר

חיובחוזימכוח
החוק

חיוביםהחליםעלצדלחוזהלפיסעיפים3ו־4,יראואותםכחלקמאותוחוזהרפר

התניהלטובת
הספק

איןלהתנותעלהוראותחוקזהאלאלטובתהספקר7ר

שמירתחובות
המעסיק

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמחובותמעסיקכלפיעובדיור8ר

לספקכאמורעדשהספקהמציאלמזמיןחשבוןמתוקן,שבותוקנוהליקויים
)1(,לאתבואבמנייןהימיםלתשלוםהחשבון שפירטהמזמיןכאמורבפסקה

כאמור;לענייןזה,"תקופתהבדיקה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

לענייןעסקאותלפיסעיפיםקטנים)א(,)ה(,)ו(,למעטעסקהלביצוע )א(
עבודותהנדסהבנאיות,ו–)ז(-23ימיעסקיםממועדהמצאתהחשבון;

לביצוע )ו( קטן סעיף לפי ועסקה )ב( קטן סעיף לפי לענייןעסקה )ב(
עבודותהנדסהבנאיות-0פימיםממועדהמצאתהחשבוןר

עלאףהאמורבפסקה)2(,בהתקשרותביןמזמיןשהואגוףכאמורבסעיף )3(
קטן)ה(אועסקכאמורבסעיףקטן)ז(וביןספק,רשאיםהצדדיםלקבועהוראות
אחרותמההוראותשבפסקההאמורה;ואולםלאייקבעוהוראותאחרותכאמור
אלאאםכןהדברנדרשבשלאופייההמיוחדשלההתקשרותאושהןאינןבלתי

הוגנותבאופןחריגר

המצאתחשבוןלמזמיןלפיסעיףזהתיעשהבכלאחתמדרכיםאלה: )ט(

במסירהאישיתלמזמיןעלידיהספקאומימטעמו; )1(

בדואררשוםעםאישורמסירה; )2(

במסראלקטרוניכהגדרתובחוקחתימהאלקטרונית,התשס"א-82001)בסעיף )3(
קטןזה-מסראלקטרוני(,עםאישורמסירהשניתןבאמצעיאלקטרוני)בסעיףקטן

זה-אישורמסירהאלקטרוני(;

הודעה של תרשומת עם או אלקטרוני מסירה אישור עם בפקסימילה )4(
טלפוניתשניתנהלמזמיןבדברשליחתהחשבון;

במסראלקטרוניבאמצעותמערכתייעודיתממוחשבתשלהמזמין; )5(

בדרךסבירהאחרתשהוסכמהביןהספקלמזמיןר )פ(

תמורההקבועהבחשבוןשלאשולמהעדהמועדלתשלוםהחשבוןכמשמעותו4ר )א(
3,תשולםלספקבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,ובחלוף30ימיםמהמועד בסעיף

האמור-בתוספתריביתפיגוריםר

ריביתוהצמדה

הוראותסעיףקטן)א(יחולועלהתקשרותביןמזמיןשהואגוףכאמורבסעיף3)ה()1( )ב(
אועסקכאמורבסעיף3)ז(וביןספק,רקבהתקשרותשבההיתהלאותוגוףאועסק,לפי

העניין,עדיפותבעיצובתנאיהחוזהר

איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמזכותושלספקלכלסעדאחרשהואזכאילו )ג(
לפידיןבשלאי–תשלוםהתמורהבמועדר

השרים,בהתייעצותעםהשרהנוגעלענייןלפידיןובאישורהוועדה,רשאיםלקבוע5ר
ו־4,כולןאוחלקן,אומועדיתשלוםאחריםמהמועדים 3 פטורמהוראותסעיפים
של שונים לסוגים בהתייחס שיקבעו, לתנאים בהתאם והכול ,3 בסעיף הקבועים

מזמינים,שלספקיםאושלעסקאותר

הקלותופטורים

חיובחוזימכוחחיוביםהחליםעלצדלחוזהלפיסעיפים3ו־4,יראואותםכחלקמאותוחוזהרפר
החוק

התניהלטובתאיןלהתנותעלהוראותחוקזהאלאלטובתהספקר7ר
הספק

שמירתחובותאיןבהוראותחוקזהכדילגרועמחובותמעסיקכלפיעובדיור8ר
המעסיק

ס"חהתשס"א,עמ'210ר 8
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השריםממוניםעלביצועחוקזהר9רביצוע

החלתהוראות
הנוגעותלמשרד

ממשלתיעלגופים
נוספים

הוראותסעיף3)א(ו–)ב(יחולועלמזמיןשהואאחדמהגופיםשהוראותסעיף3)ה(10ר )א(
חלותעליו,לענייןעסקאותבינווביןספק,בתוםשנהמיוםהתחילה,אלאאםכןנקבע
אחרתלגביאותםגופים,כולםאוחלקם,והכולבהתאםלתנאיםשיקבעוהשריםוראש
הממשלה,לאחרהתייעצותעםהשרהנוגעלענייןלפידין,עםהסוכנותלעסקיםקטנים
ובינונייםובאישורהוועדה,ורשאיםהשריםוראשהממשלהלקבועבדרךהאמורה
תנאיםשוניםלסוגיםשוניםשלספקיםאושלעסקאות;תקנותכאמוריכולשיכללו

גםמועדיתשלוםמאוחריםמהמועדיםהקבועיםבסעיף3ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,שרהכלכלהוהתעשייה,באישורהוועדה,רשאי )ב(
להאריךאתהתקופההאמורהבאותוסעיףקטןבתקופהנוספתשלאתעלהעלשנהר

תחילתושלחוקזה,למעטסעיף3)א(,)ב(ו–)ו(,שלושהחודשיםמיוםפרסומו11רתחילה )א(
)בחוקזה-יוםהתחילה(ר

תחילתושלסעיף3)א(,)ב(ו–)ו(,ארבעהחודשיםמיוםפרסומו,ואולםהשרים )ב(
רשאיםלדחות,בצו,אתמועדתחילתםשלהסעיפיםהקטניםהאמורים,לתקופהשלא
תעלהעלארבעהחודשים,לשםהתקנתתקנותכאמורבסעיףקטן)ג(;בתקנותכאמור

יקבעוהשריםגםאתמועדהתחילהשלאותםסעיפיםקטניםר

השרים,באישורהוועדה,רשאיםלקבועהוראותלענייןאופןהחלתהוראות )ג(
סעיפים3)א(,)ב(ו–)ו(ו־4עלהגופיםהמנוייםבאותםסעיפים,כולםאוחלקם,אםנוכחו
כיישצורךבהתקנתתקנותכאמור;תקנותכאמוריכולשיכללופטורמהוראותהסעיפים
האמוריםאומועדיתשלוםמאוחריםמהמועדיםהקבועיםבהם,והכולבהתאםלתנאים
שיקבעו,ורשאיםהםלקבועבדרךהאמורהפטוראומועדיםמאוחריםכאמורלסוגים

שוניםשלספקיםאושלעסקאותר

תחולהוסייגים
לתחולה

חוקזהיחולעלחוזהשנכרתביוםהתחילהואילך,ולענייןמזמיןשהואאחד12ר )א(
מהגופיםהמנוייםבסעיף3)א(,)ב(ו–)ו(-עלחוזהשנכרתהחלבמועדתחילתםשל

אותםסעיפיםקטניםכאמורבסעיף11)ב(או)ג(,לפיהענייןר

חוקזהלאיחולעלחוזהשנכרתבעקבותהליךלפיחוקחובתהמכרזים,התשנ"ב- )ב(
91992,אולפיחוקאחר,שפורסםלפניהמועדיםהקבועיםבסעיףקטן)א(,לפיהענייןר

חוקזהלאיחולעלעסקאותביןמוסדותבריאותלספקיםלצורךמתןשירותים )ג(
בהתאםלחוקביטוחבריאותממלכתי,ואולםהשריםושרהבריאות,באישורהוועדה,
רשאיםלקבועכיהוראותסעיף3)א(,)ב(,)ו(ו–)ח(יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלעסקאות
כאמור,כולןאוחלקן,והכולבהתאםלתנאיםשיקבעו,דרךכללאובהתייחסלסוגים

שוניםשלמוסדותבריאותאושלספקים;בסעיףקטןזה-

"ביתחוליםציבורי"-כלאחדמאלה:

ביתחוליםממשלתי; )1(

ביתחוליםשבבעלותקופתחולים; )2(

ביתחוליםשבבעלותרשותמקומית; )3(

ביתחוליםשהואתאגידשהואמוסדציבוריכהגדרתובסעיף9)2(לפקודת )4(
מסהכנסה10;

ס"חהתשנ"ב,עמ'114ר 9

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ,עמ'120ר 10
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ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
לפיפקודתבריאותהעם,111940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-121994;

"מבוטח"-כהגדרתובחוקביטוחבריאותממלכתי;

"מוסדותבריאות"-כלאחדמאלה:

קופתחוליםכהגדרתהבחוקביטוחבריאותממלכתי; )1(

ביתחוליםציבורי; )2(

אגודתמגןדודאדוםבישראלשהוקמהבחוקמגןדודאדום,התש"י-131950ר )3(

הוראותסעיף3)ו(לאיחולועלרשותמקומיתבהבראה,אולםבתוםשנתייםמיום )ד(
התחילהרשאיםהשרים,באישורשרהפניםוהוועדה,לקבועכיהוראותהסעיףהאמור
יחולוגםעלרשויותמקומיותבהבראה,כולןאוחלקן,בתנאיםשיקבעו;בסעיףקטןזה,

"רשותמקומיתבהבראה"-כלאחתמאלה:

לפקודת 140ד סעיף לפי הבראה תכנית לה שאושרה מקומית רשות )1(
העיריות14,אוסעיף35דלפקודתהמועצותהמקומיות15,כלעודתכניתההבראה

בתוקף;

רשותמקומיתשמונהלהחשבמלווהלפיסעיף142בלפקודתהעיריותאו )2(
לפיהוראותהסעיףהאמורכפישהוחלובסעיף34אלפקודתהמועצותהמקומיות
אובסעיף17דלחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955פ1,כלעודמינויושלהחשב

המלווהבתוקףר

חוקזהלאיחולעלעסקאותביןמשרדהביטחוןוביןתאגידשהיקףההתקשרויות )ה(
ביניהם,בממוצעשנתי,הוא500מיליוןשקליםחדשיםלכלהפחות;איןבהוראהזוכדי

לפטוראתהתאגידמחובותיולפיהוראותחוקזהלענייןמועדיהתשלוםלספקיור

תקנותראשונותלפיסעיף3)ד(יובאולאישורהוועדהבתוךחמישהחודשיםמיום13רתקנותראשונות
קבלתובכנסתר

שרהאוצר,באישורהוועדה,יקבעבתוךשישהחודשיםמיוםהתחילההוראותלעניין14רדיווחלכנסת
דיווחיםשיימסרולוועדהעליישוםהחוק,לרבותבענייניםאלו:

הגופיםשיהיוחייביםבמסירתדיווח; )1(

מועדיהדיווח; )2(

חובתמסירתדיווחלגורמיםנוספים,כפישיקבער )3(

ן ה כ  י ל א
שרהכלכלהוהתעשייה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ביתחוליםשאינוביתחוליםכאמורבפסקאות)1(עד)4(,שבתעודתרישומו )5(
לפיפקודתבריאותהעם,111940,כלולותעמדותלרפואהדחופה)מיון(;

"חוקביטוחבריאותממלכתי"-חוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-121994;

"מבוטח"-כהגדרתובחוקביטוחבריאותממלכתי;

"מוסדותבריאות"-כלאחדמאלה:

קופתחוליםכהגדרתהבחוקביטוחבריאותממלכתי; )1(

ביתחוליםציבורי; )2(

אגודתמגןדודאדוםבישראלשהוקמהבחוקמגןדודאדום,התש"י-131950ר )3(

הוראותסעיף3)ו(לאיחולועלרשותמקומיתבהבראה,ואולםבתוםשנתיים )ד(
מיוםהתחילהרשאיםהשרים,באישורשרהפניםוהוועדה,לקבועכיהוראותהסעיף
האמוריחולוגםעלרשויותמקומיותבהבראה,כולןאוחלקן,בתנאיםשיקבעו;בסעיף

קטןזה,"רשותמקומיתבהבראה"-כלאחתמאלה:

לפקודת 140ד סעיף לפי הבראה תכנית לה שאושרה מקומית רשות )1(
העיריות14,אוסעיף35דלפקודתהמועצותהמקומיות15,כלעודתכניתההבראה

בתוקף;

רשותמקומיתשמונהלהחשבמלווהלפיסעיף142בלפקודתהעיריותאו )2(
לפיהוראותהסעיףהאמורכפישהוחלובסעיף34אלפקודתהמועצותהמקומיות
אובסעיף17דלחוקאיגודיערים,התשט"ו-1955פ1,כלעודמינויושלהחשב

המלווהבתוקףר

חוקזהלאיחולעלעסקאותביןמשרדהביטחוןוביןתאגידשהיקףההתקשרויות )ה(
ביניהם,בממוצעשנתי,הוא500מיליוןשקליםחדשיםלכלהפחות;איןבהוראהזוכדי

לפטוראתהתאגידמחובותיולפיהוראותחוקזהלענייןמועדיהתשלוםלספקיור

תקנותראשונותלפיסעיף3)ד(יובאולאישורהוועדהבתוךחמישהחודשיםמיום13ר
קבלתובכנסתר

תקנותראשונות

שרהאוצר,באישורהוועדה,יקבעבתוךשישהחודשיםמיוםהתחילההוראותלעניין14ר
דיווחיםשיימסרולוועדהעליישוםהחוק,לרבותבענייניםאלה:

דיווחלכנסת

הגופיםשיהיוחייביםבמסירתדיווח; )1(

מועדיהדיווח; )2(

חובתמסירתדיווחלגורמיםנוספים,כפישיקבער )3(

ן ה כ  י ל א
שרהכלכלהוהתעשייה

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל ב י ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191)א(239ר 11

ס"חהתשנ"ד,עמ'פ15ר 12

ס"חהתש"י,עמ'175ר 13

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197ר 14

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'פ25ר 15

ס"חהתשט"ו,עמ'48ר פ1

ספרהחוקים22פ2,ג'בניסןהתשע"ז,2017ר3ר30


