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תקנות חובת המכרזים )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 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, התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות העיקריות( -    1
אחרי ההגדרה "ועדה לבחינת התקשרויות" יבוא:  )1(

העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  חוק   - האכיפה"  להגברת  ""חוק 
התשע"ב-32011";

בהגדרה "עבודה או שירותי עתירי כוח אדם", במקום "שירותי שמירה, אבטחה   )2(
וניקיון" יבוא "שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה" 

בתקנה 3)4()ב()1()ב( לתקנות העיקריות, אחרי "שקלים חדשים" יבוא "ואם ההתקשרות    2
הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין 
המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים" 

בתקנה 6)א( לתקנות העיקריות -   3
בפסקה )3(, אחרי "האישורים" יבוא "והתצהירים" ובסופה יבוא ")בתקנות אלה -   )1(

חוק עסקאות גופים ציבוריים(";

בפסקה )4(, במקום "בעלי השליטה בו" יבוא "בעלי הזיקה אליו" ובמקום ""בעל   )2(
שליטה"" יבוא ""בעל זיקה"" 

בתקנה 6א לתקנות העיקריות -   4
בתקנת משנה )א( -  )1(

בפסקה )1(, במקום "מבעלי השליטה בו" יבוא "מבעלי הזיקה אליו"; )א( 

)2(, במקום "בעלי השליטה בו" יבוא "בעלי הזיקה אליו" ובמקום  בפסקה  )ב( 
זו, "בעל זיקה" - כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק  הסיפה יבוא "לעניין תקנת משנה 

עסקאות גופים ציבוריים "; 

בתקנת משנה )ב(, בכל מקום, אחרי "המציע" יבוא "או בעל הזיקה אליו"   )2(

בתקנה 10א)ב( לתקנות העיקריות -   5
מכרז  בעקבות  תיעשה  ההתקשרות  "ואם  יבוא  חדשים"  "שקלים  אחרי  ברישה,   )1(
סגור או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, ששווייה עולה על 300,000 שקלים 

חדשים";  

פסקת משנה )3( - תימחק   )2(

אחרי תקנה 24ד לתקנות העיקריות יבוא:   6

 "בקרה על ועדת
פטור משרדית

פטור  לוועדת  התראה  לתת  רשאי  הכללי  )א(  החשב  24ה  
או  בהתנהלותה  לדעתו  שנפלו  פגמים  על  משרדית 

בהחלטותיה 

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשע"ג, עמ' 193   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשע"ב, עמ' 1544   2
ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ג, עמ' 201   3
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ועדת  חזרה  ההתראה  אף  על  כי  הכללי  החשב  סבר  )ב( 
את  יביא  כאמור,  פגומה  התנהלות  על  המשרדית  הפטור 
של  הכללי  המנהל  הם:  שחבריה  ועדה  לפני  לדיון  העניין 
האוצר  משרד  של  הכללי  המנהל  הממשלה,  ראש  משרד 

והחשב הכללי )בתקנה זו - ועדת הבקרה( 

ועדת  בהתנהלות  פגם  נפל  כי  הבקרה  ועדת  ראתה  )ג( 
סכומי  את  להגביל  רשאית  היא  המשרדית,  הפטור 
לאשר,  רשאית  המשרדית  הפטור  שוועדת  ההתקשרות 
תאושר  אלה  סכומים  מעל  משרד  אותו  של  והתקשרות 
העניין;  לפי  הכללי,  החשב  בידי  או  הפטור  ועדת  בידי 
ראתה ועדת הבקרה כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הפטור 
רשאית  היא  סמכויותיה,  ביטול  את  המצדיק  המשרדית 
לבטל את סמכויותיה, והתקשרות של אותו משרד תאושר 

בידי ועדת הפטור או החשב הכללי, לפי העניין "

משרדית  מכרזים  ועדת  תהיה  אלה,  תקנות  של  פרסומן  מיום  שנתיים  של  לתקופה    7
רשאית לערוך מכרז סגור להתקשרות ששווייה אינו עולה על 400,000 שקלים חדשים, 
ובלבד שקיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים לגבי אותה התקשרות ויראו את 
כל הספקים כאמור כרשימת המציעים למכרז סגור ותחול תקנה 16)ד( ו–)ה( בשינויים 

המחויבים 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, למעט תקנה 6 שתחילתה ביום כ"ט    8
בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( 

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
)חמ 3-2385(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר   

תקנות חובת המכרזים )תיקון( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4 ו–7 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-11992, ובאישור 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 45 לתקנות חובת המכרזים )תיקון(, התשס"ט-22009 -   1
בתקנת משנה )א( -  )1(

בכותרת השוליים, המילים "הוראות שעה" - יימחקו; )א( 

הרישה עד המילים "יראו כאילו" - תימחק; )ב( 

בכל מקום, במקום "נאמר" יבוא "יבוא"; )ג( 

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

בטבת  י'  יום  עד   )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  שמיום  בתקופה  ")ב( 
התשע"ה )1 בינואר 2015( יחולו על גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי התקנות 

הוראת שעה

תחילה

__________
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114   1

ק"ת התשס"ט, עמ' 442; התש"ע, עמ' 992; התשע"א, עמ' 468 ועמ' 702; התשע"ב, עמ' 504 ועמ' 1549   2
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העיקריות בלא תיקונן בתקנת משנה )א(, למעט התיקונים שבפסקאות )3()ג()4(, 
)7( ו–)8( בתקנת המשנה האמורה" 

תקנת משנה )ג( - תימחק   )3(

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(    2
י"ח בשבט התשע"ד )19 בינואר 2014(

)חמ 3-2385(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

הודעת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשע"ד-2014
  בהתאם לסעיפים 1)א()4()א( ו–51 להחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, 

התשס"א-12001 )להלן - ההחלטה(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי מדד תעריפי התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2013 לעומת מדד תעריפי    1
התקשורת שפורסם בחודש דצמבר 2012, ועקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם 
 ,2012 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  מדד  לעומת   2013 דצמבר  בחודש 
בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  והם  בהחלטה,  הקבועים  הסכומים  התעדכנו 

2014(, כלהלן:

נושאסעיף בהחלטה
 סכום מעודכן

בשקלים חדשים

25,016רדיו-טלפון-נייד1)א()4(

615דואר ומברקים4)א(

3,295שכר דירה12

105כלכלה14)א(

2,665כלכלה 14)ב(

105כלכלה 14)ג(

1,470הוצאות נסיעה20)א(

5,422העסקת עובד בלשכה34)ב(

2,419הוצאה מהתקציב השנתי39)ה()1(

27,115אירוח49

4,040לימודי שפה50א

914בדיקה רפואית50ד

כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(
ר ו ד י ב א ם  י י )חמ 3-226(                      ח

                       חשב הכנסת

תחילה

עדכון סכומים

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 916; התשע"א, עמ' 509 ועמ' 510; התשע"ג, עמ' 642   1




