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תקנות ההוצאה לפועל )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	68א)ט(	ו–88	לחוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-11967	)להלן	 	
-	החוק(,	ולפי	סעיף	108	לחוק	בתי	המשפט	]נוסח	משולב[,	התשמ"ד-21984,	ובאישור	ועדת	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	37יא	לתקנות	ההוצאה	לפועל,	התש"ם-31979	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	- �1
	אחרי	פסקה	)2(	יבוא: 	)1(

	על	פתיחת	חקירה	נגדו	בשל	חשד	לביצוע	עבירת	משמעת	לפי	חוק	לשכת	 ")2א(
עורכי	הדין	התשכ"א-41961,	או	על	פתיחת	חקירה	נגדו	לפי	סעיף	12	לחוק	רואי	

חשבון,	התשט"ו-51955;";

	אחרי	פסקה	)3(	יבוא: )2(

	אם	הוכרז	פושט	רגל	או	פסול	דין;"; ")3א(

	בפסקה	)5(,	אחרי	"כחוקר	ההוצאה	לפועל	לבין"	יבוא	"ענייניו	האישיים	או"� )3(

	בתקנה	37יב	לתקנות	העיקריות	- �2
	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

	בפסקה	)2(,	המילים	"למעט	כאמור	בתקנה	37יז)ג("	-	יימחקו; )א(

	בפסקה	)4(,	אחרי	"לא"	יבוא	"יבדוק	ולא"; )ב(

	אחרי	פסקה	)4(	יבוא: )ג(

	לא	יגלה	מידע	שהגיע	אליו	במסגרת	מילוי	תפקידו,	ולא	יעשה	בו	כל	 )5("
שימוש	אלא	לצורך	ביצוע	תפקידו;";

	בתקנה	משנה	)ב(,	במקום	"עברה	שנה"	יבוא	"עברו	שלוש	שנים"� )2(

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"סעיף	זה"	יבוא	"תקנה	זו",	אחרי	המילים	"חייב	או	זוכה"	 )3(
יבוא	"ואם	היה	החייב	או	הזוכה	חברה	-	לרבות	חברה–אם	וחברה–בת,	כמשמעותן	או	
כהגדרתן	בחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-61968,	לפי	העניין,	וכן	חברה	אחרת	הנשלטת	בידי	

אותו	אדם�"

	במקום	תקנה	37יג	לתקנות	העיקריות	יבוא: �3

"בדיקת	בקשות	
ושיקולי	הוועדה	

	 הממליצה

ואם	 לה	 שהוגשו	 בבקשות	 תדון	 הממליצה	 	הוועדה	 	)א( 37יג�
ראתה	צורך	בכך	תזמין	את	המבקש	לדיון	בבקשתו�

סירוב	לתת	 	לצורך	החלטת	הוועדה	בדבר	מתן	המלצה,	 )ב(
את	 השאר,	 בין	 הוועדה,	 תשקול	 המלצה,	 ביטול	 או	 המלצה	
עיסוקים	 משמעתי,	 או	 פלילי	 עבר	 בעל	 המבקש	 של	 היותו	
אחרים	או	עניין	אישי	אחר	של	המבקש	העלולים	ליצור	ניגוד	
התאמתו	 ואת	 לפועל	 הוצאה	 חוקר	 של	 תפקיד	 עם	 עניינים	

לתפקיד�"

תיקון תקנה 37יא

תיקון תקנה 37יב

החלפת תקנה 37יג

_________
	ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116;	התשס"ט,	עמ'	42;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1070� 1

	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	198;	התשמ"ט,	עמ'	48� 2

	ק"ת	התש"ם,	עמ'	386� 3

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178� 4

	ס"ח	התשט"ו,	עמ'	26� 5

	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234� 6
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	אחרי	תקנה	37יג	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

	 	לא	ייכלל	אדם	ברשימת	חוקרי	ההוצאה	לפועל	אלא	אם	כן	"הכשרה 37יג1�
לפועל,	 לעניין	סמכויות	חוקר	ההוצאה	 עיונית	 עבר	הכשרה	
מנהל	 שיורה	 כפי	 הכל	 הליך	הבדיקה,	 ניהול	 ואופן	 חובותיו	

מערכת	ההוצאה	לפועל�"

"ותפורסם	 יבוא	 באתר"	 "ותפורסם	 המילים	 במקום	 העיקריות,	 לתקנות	 37יד	 בתקנה	 	�5
�"www�eca�gov�il	"שכתובתו	יבוא	ובסופה	ובאתר"	ברשומות

	במקום	תקנה	37טו	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6

	 בקשה	"ביטול	המלצה לפי	 או	 מיוזמתה	 רשאית,	 הממליצה,	 	הוועדה	 	)א( 37טו�
או	תלונה	שהופנתה	אליה,	לשקול	מחדש	את	המלצתה	לגבי	

חוקר	הוצאה	לפועל�

	הוועדה	הממליצה	לא	תמליץ	על	הוצאת	שמו	של	חוקר	 )ב(
הזדמנות	 לו	 שתיתן	 לאחר	 אלא	 הרשימה,	 מן	 לפועל	 הוצאה	
להביא	את	טענותיו	לפניה	ואם	ראתה	כי	נתקיים	אחד	מאלה:

סירוב	 להצדיק	 כדי	 בה	 שהיה	 עילה	 בו	 	נתקיימה	 )1(
למנותו	לחוקר	הוצאה	לפועל;

מן	החובות	המוטלות	עליו	בסעיף	 	הוא	הפר	חובה	 )2(
68א	לחוק	ובתקנות	אלה;

	הוא	התנהג	באופן	שאינו	הולם	את	תפקידו; )3(

	הוא	אינו	ממלא	את	תפקידו	כראוי�" )4(

יבוא	 "ימציא"	 ובמקום	 "לשכת"	 יבוא	 "חוקר"	 37טז	לתקנות	העיקריות,	במקום	 בתקנה	 	�7
"תמציא"�

	בתקנה	37יז	לתקנות	העיקריות	- �8
	במקום	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )1(

חוקר	 לרשות	 תעמיד	 אשר	 לפועל,	 ההוצאה	 בלשכת	 תיערך	 	הבדיקה	 ")א(
ההוצאה	לפועל	את	הסיוע	הטכני	הנדרש�"

	במקום	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )2(

	הבדיקה	תתנהל	בדלתיים	סגורות,	ורשאים	להיות	נוכחים	בה	החייב	והזוכה	 ")ג(
ובאי	כוחם,	וכן	מנהל	לשכת	ההוצאה	לפועל	או	מי	מטעמו�"

	אחרי	תקנת	משנה	)ג(	יבוא: )3(

	הבדיקה	תתנהל	בהתאם	להוראות	אלה: ")ד(

	בתחילת	הבדיקה	יזהה	חוקר	ההוצאה	לפועל	את	החייב	והזוכה,	יסביר	 )1(
דבר	 אמירת	 מפני	 אותם	 ויזהיר	 הבדיקה,	 משמעות	 ואת	 תפקידו	 את	 להם	

שקר;

	החייב	יתבקש	למסור	הצהרה	בדבר	מצבו	הכלכלי	ובדבר	יכולתו	לשלם	 )2(
את	החוב	הפסוק	כאמור	בסעיף	7א)2(	לחוק;

	החוקר	יבדוק	את	הפרטים	המפורטים	להלן,	על	יסוד	עיון	בבקשת	החייב,	 )3(
בהצהרת	החייב	ובמסמכים	שצורפו	להן	לפי	סעיף	7א	לחוק,	עיון	במסמכים	
אחרים	שהמציא	החייב	ועיון	במידע	שנמסר	לו	מאת	לשכת	ההוצאה	לפועל:

הוספת תקנה 
37יג1

תיקון תקנה 37יד

החלפת תקנה 37טו

תיקון תקנה 37טז

תיקון תקנה 37יז
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	היקף	נכסיו	של	החייב; 				)א(

	גובה	הכנסתו	של	החייב	ומקורותיה; 				)ב(

	סך	כל	חובותיו	והוצאותיו	של	החייב; 				)ג(

	חוקר	ההוצאה	לפועל	יגיש	לרשם	ההוצאה	לפועל	דין	וחשבון	שיכלול	את	אלה: )4(

	הפרטים	שבדק	כאמור	בפסקה	)3(; )א(

	ציון	אם	החייב	השיב	לשאלות	שנשאל	או	סירב	להשיב	לשאלות	שנשאל; )ב(

	פירוט	מסמכים	שלא	נמסרו	על	ידי	החייב; )ג(

פירעון	 לאופן	 באשר	 הבדיקה	 במהלך	 והחייב	 הזוכה	 הגיעו	 שאליו	 	הסכם	 )ד(
החוב	כאמור	בסעיף	68א)ח(	לחוק;	

	בסיום	הבדיקה	יידע	חוקר	ההוצאה	לפועל	את	הצדדים	בדבר	זכותם	לבקש	 )ה(
להתייצב	לפני	רשם	ההוצאה	לפועל	לחקירת	יכולת	לפי	הוראות	תקנה	37כא�"	

	בתקנת	37יח	לתקנות	העיקריות	- �9
	בתקנת	משנה	)א(,	בסופה	יבוא	"על	הפרוטוקול	ועל	ניהולו	יחולו	ההוראות	החלות	 )1(

על	ניהול	פרוטוקול	בדיון	לפני	רשם	ההוצאה	לפועל,	בשינויים	המחויבים"�

	בתקנת	משנה	)ב(,	המילים	"במסירה	ידנית,"	-		יימחקו� )2(

	תקנות	משנה	)ג(	ו–)ד(	-	יימחקו� )3(

	תקנה	37יט	-	בטלה�	 �10
	במקום	תקנה	37כ	לתקנות	העיקריות	יבוא: �11

"ביקורת	על	חוקר	
ההוצאה	לפועל

מערכת	 מטעם	 לגורם	 יאפשר	 לפועל	 ההוצאה	 חוקר	 	)א(	 37כ�
ההוצאה	לפועל	לערוך	ביקורות	לפי	הוראות	תקנה	זו�

לאופן	 הבדיקה,	 להליך	 השאר,	 בין	 תתייחס,	 	הביקורת	 )ב(
ניהולה	ותיעודה	ולהגשת	הדין	וחשבון	לרשם	ההוצאה	לפועל�

חוקרי	 של	 עבודתם	 על	 שוטף	 באופן	 תיערך	 	הביקורת	 )ג(
יוגש	 הביקורת	 תוצאות	 בדבר	 וחשבון	 דין	 לפועל;	 ההוצאה	
למנהל	מערכת	ההוצאה	לפועל,	לוועדה	הממליצה	ולממונה	

על	הרשמים�"

	אחרי	תקנה	37כ	לתקנות	העיקריות	יבוא: �12

"בקשה	להתייצב	
לפני	רשם	

ההוצאה	לפועל

ההוצאה	 חוקר	 שערך	 מהבדיקה	 נפגע	 עצמו	 את	 	הרואה	 37כא�
וחשבון	שהוגש	לרשם	ההוצאה	לפועל	או	כל	 לפועל,	הדין	
פעולה	אחרת	של	חוקר	ההוצאה	לפועל,	רשאי	לבקש	מרשם	
לפניו	 להתייצב	 בכתב,	 מנומקת	 בבקשה	 לפועל	 ההוצאה	

לשם	עריכת	חקירת	יכולת�

בקשה	לדחיית	
מועד	בדיקה

	ביקש	החייב	לדחות	את	מועד	הבדיקה,	יגיש	בקשה	מנומקת								 37כב�
בכתב	לרשם	ההוצאה	לפועל�

	מנהל	מערכת	ההוצאה	לפועל	ידווח	לשר	המשפטים	ולוועדת	דיווח 37כג�
ביצוע	 על	 לשנה,	 אחת	 הכנסת,	 של	 ומשפט	 חוק	 החוקה	
הוראות	פרק	זה;	דיווח	ראשון	יימסר	לשר	המשפטים	בתום	

שנה	ממועד	תחילתן	של	תקנות	אלה�"

	בתוספת	הראשונה	לתקנות	העיקריות,	במקום	טופס	10ו	יבוא: �13

תיקון תקנה 37יח

ביטול תקנה 37יט

החלפת תקנה 37כ

הוספת תקנות 
37כא עד 37כג

תיקון התוספת 
הראשונה
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"טופס 10ו
)תקנה	37טז(

אל	�������������������������������
לשכת	ההוצאה	לפועל	ב������������������	

מס'	תיק	���������������������������������������������������

לפני		חוקר	הוצאה	לפועל����������������

הזמנה לבדיקה בדבר יכולת
בהתאם	לסעיף	68א	לחוק	ההוצאה	לפועל

לפועל ההוצאה	 בלשכת	 להתייצב	 מוזמן	 אתה	 לפועל	 ההוצאה	 רשם	 להחלטת	 בהתאם	 	�1	
עריכת	 לשם	 	 בשעה�����������������������	 	 ביום����������������������	 	 	 שבכתובת�����������������������	 ב��������������������������	
בדיקה	לפני	חוקר	הוצאה	לפועל,	בדבר	יכולתך	להחזיר	חובותיך�	ממצאי	הבדיקה	יועברו	

לעיונו	של	רשם	ההוצאה	לפועל	הרשאי	לתת	כל	צו	על	סמך	הדין	וחשבון	שיוגש	לו�

אתה	רשאי	להיות	מיוצג	בידי	עורך	דין	וכן	לבדוק	את	זכאותך	למינוי	עורך	דין	לפי	הוראות	 	�2
חוק	הסיוע	המשפטי,	התשל"ב-1972	)אין	בבדיקת	הזכאות	כדי	לדחות	את	מועד	הדיון(�

עליך	למלא	ולהגיש	30	יום	לפני	מועד	הדיון	שאלון,	כתב	ויתור	על	סודיות	ובקשה	לצו	חיוב	 	�3
בתשלומים	לפי	טופס	21	)את	הטופס	אפשר	לקבל	בלשכת	ההוצאה	לפועל	הקרובה	למקום	

מגוריך	או	למוצאו	באתר	האינטרנט	של	מערכת	ההוצאה	לפועל(�

עליך	לצרף	לטופס	21	את	המסמכים	הנזכרים	בו	ולהביא	עמך	למועד	הדיון	מסמכים	אלה: 	�4

	צילום/העתק	של	תעודת	הזהות	כולל	הספח; )1(

בני	ביתך,	לרבות	 ושאר	 זוגך	 בן/בת	 	 	מסמכי	בעלות	ברכב	או	כלי	אחר,	שלך	או	של	 )2(
מסמכי	שעבוד	או	משכון;

	מסמכים	המעידים	על	בעלות	או	שימוש	בנכסים	כגון	דירה,	מקרקעין	אחרים	)נסח	טאבו,	 )3(
אישור	חברה	משכנת,	חוזה	שכירות,	וכיוצא	באלה(	שלך,	בן/בת	זוגך	ושאר	בני	ביתך;

	אם	אתה	גר/ה	בשכירות	יש	להמציא	חוזה	שכירות; )4(

	עותק	מתדפיס	פירוט	חיובי	כרטיסי	אשראי	שלך,	בן/בת	זוגך	ושאר	בני	ביתך	לתקופה	 )5(
של	שישה	חודשים	אחרונים;

	חשבונות	חשמל,	ארנונה,	מים,	גז,	טלפון,	טלפון	סלולרי	לששת	החודשים	האחרונים; )6(

	דפי	חשבון	המפרטים	פעולות	בחשבונות	עובר	ושב	שלך,	בן/בת	זוגך,	ושאר	בני	ביתך	 )7(
לששת	החודשים	האחרונים;

	אישורים	על	יתרות	הכספים	המופקדים	בקופות	גמל,	תכניות	חיסכון,	קרנות	השתלמות,	 )8(
קרנות	פנסיה,	וביטוחים	שלך,	של		בן/בת	זוגך,	ושאר	בני	ביתך;

	שישה	תלושי	משכורת	אחרונים	שלך,	של	בן/בת	זוגך,	ושאר	בני	ביתך; )9(

	העתק	מתעודת	גירושין	או	הסכם	יחסי	ממון	עם	בן/בת	הזוג; )10(

לרבות	 או	קצבאות/גמלאות	אחרות,	 ילדים	 קצבת	 קבלת	 על	 לאומי	 	אישור	מביטוח	 )11(
קבלת	דמי	אבטלה	או	הבטחת	הכנסה,	שלך	או	בן/בת	זוגך;

אם	לא	תתייצב	לבדיקה	יהיה	רשאי	רשם	ההוצאה	לפועל	להורות	בצו	על	הבאתך	לפניו	 	�5	
)צו	הבאה(;

הזוכה	רשאי	להתייצב	לבדיקה;	הבדיקה	תתקיים	אף	אם	לא	התייצב	הזוכה� 	�6

שהוגש	 וחשבון	 מהדין	 לפועל,	 ההוצאה	 חוקר	 שערך	 מהבדיקה	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 	�7
לרשם	ההוצאה	לפועל	או	מכל	פעולה	אחרת	של	חוקר	ההוצאה	לפועל,	רשאי	לבקש	מרשם	

ההוצאה	לפועל,	בבקשה	מנומקת	בכתב,	להתייצב	לפניו	לשם	עריכת	חקירת	יכולת�

העתק	לזוכה�"																																																																																				
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	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �14
כ"ח	בשבט	התשע"א	)2	בפברואר	2011(

)חמ	3-63(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

					

תקנות שמאי מקרקעין )ועדת פיקוח על הבחינות( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	11)ב(	ו–43)א()1(	לחוק	שמאי	מקרקעין,	התשס"א-12001,	אני	 	

מתקין	תקנות	אלה:

התשס"ז-22007, הבחינות(,	 על	 פיקוח	 )ועדת	 מקרקעין	 שמאי	 לתקנות	 4)א(	 בתקנה	 		�1	
בפסקה	)2(,	בראשה	יבוא	"לגבי	בחינה	ששיעור	הנכשלים	בה	עולה	על	75%	-"�	

	תקנות	אלה	יחולו	לגבי	ועדת	פיקוח	בנוגע	לבחינות	שייערכו	לאחר	פרסומן�	 �2
ד'	באדר	א'	התשע"א	)8	בפברואר	2011(

)חמ	3-1225(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

_________
	ס"ח	התשס"א,	עמ'	436� 1

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	992� 2

תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - מניעת שריפות בשדות(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	1	ו–2	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	 	
החוק(,	בהסכמת	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר,	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

	- )להלן	 התש"י-21949	 בשדות,	 שריפות	 למניעת	 החוק	 מהוראות	 הוראה	 על	 עבירה	 		�1
החוק(,	כמפורט	בטור	א'	שבתוספת,	היא	עבירה	מינהלית�

ב'	 בטור	 לצדה	 כקבוע	 קצוב	 מינהלי	 קנס	 יהיה	 	1 בתקנה	 כאמור	 מינהלית	 לעבירה	 	�2
בתוספת;	נעברה	עבירה	מינהלית	כאמור	בפרט	)4(	לתוספת	על	ידי	תאגיד,	יהיה	הקנס	

המינהלי	קצוב	בשיעור	פי	חמישה	מהקבוע	לצדה	בטור	ב'	בתוספת�	

	הקנס	המינהלי	הקצוב	לעבירה	מינהלית	חוזרת	כמשמעותה	בסעיף	2)ג(	לחוק	העבירות	 �3
המינהליות	יהיה	כפל	הקנס	האמור	בתקנה	2,	לפי	העניין�

תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� 	�4

תחילה

תיקון תקנה 4

תחילה

עבירה מינהלית

קנס מינהלי קצוב

עבירה חוזרת

תחילה

_________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144� 1

	ס"ח	התש"י,	עמ'	32;	התשמ"ח,	עמ'	186� 2
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תוספת
)תקנות	1	ו–2(

טור	א'
העבירות	המינהליות

טור	ב'
קנס	מינהלי	קצוב	בשקלים	חדשים

	סעיף	3 )1(2,500

	סעיף	4)א( )2(2,000

	סעיף	4)ב( )3(3,000

	סעיף	5 )4(1,500

	סעיף	6)א( )5(2,500

ה'	באדר	א'	התשע"א	)9	בפברואר	2011(
)חמ	3-1922(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

_________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144� 1

	ס"ח	התש"י,	עמ'	32;	התשמ"ח,	עמ'	186� 2

צו העבירות המינהליות )שינוי התוספת לחוק(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	4	לחוק	העבירות	המינהליות,	התשמ"ו-11985	)להלן	-	החוק(,	 	
בהסכמת	שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר	ובאישור	ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	

מצווה	לאמור:

בתוספת	לחוק,	אחרי	- 		�1

טור	ב'טור	א'

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	"פקודת	המשקולות	והמידות,	1947
-	חיקוקי	צרכנות(,	התשמ"ח-1988"

יבוא:

	"חוק	למניעת	שריפות	בשדות,
התש"י-21949"

תקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	
התשע"א- בשדות(,	 שריפות	 מניעת	 	-

"32010

ה'	באדר	א'	התשע"א	)9	בפברואר	2011(
)חמ	3-1922(

נאמן יעקב	 	 	
שר	המשפטים 	 	

_________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31;	התשס"ח,	עמ'	144� 1

	ס"ח	התש"י,	עמ'	32� 2

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	700� 3
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תקנות חובת המכרזים )תיקון( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4	ו–7	לחוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-11992,	ובאישור	ועדת	 	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

ו–)ד(,	 )ג(	 )תיקון(,	התשס"ט-22009,	בתקנות	משנה	 חובת	המכרזים	 47	לתקנות	 בתקנה	 		�1
בכל	מקום,	במקום	"עד	ליום	כ"ד	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("	יבוא	"עד	יום	ה'	

בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(�	 �2
כ"ט	בשבט	התשע"א	)3	בפברואר	2011(

)חמ	3-2385(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	
שר	האוצר 	 	

_________
	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	442;	התש"ע,	עמ'	992;	התשע"א,	עמ'	468� 2

תקנות חובת המכרזים )הוראת שעה( )תיקון(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	4	ו–7	לחוק	חובת	המכרזים,	התשנ"ב-11992,	ובאישור	ועדת	 	

החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	חובת	המכרזים	)הוראת	שעה(,	התשס"ט-22009,	במקום	"כ"ה	בטבת	 		�1
התשע"א	)1	בינואר	2011("	יבוא	"ה'	בטבת	התשע"ב	)31	בדצמבר	2011("�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(�	 �2
כ"ט	בשבט	התשע"א	)3	בפברואר	2011(

)חמ	3-2385(

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	
שר	האוצר 	 	

_________
	ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	114� 1

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	1244;	התש"ע,	עמ'	800� 2

תיקון תקנה 47

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה




