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צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי חיובים 
שמטילה רשות המים(, התשע"ז-2017

והוצאות,  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

לחוק  א'  חמישי  בפרק  כמשמעותו  כספי  עיצום  שהוא  חוב  לגבי  החוק  של  תחילתו   .1
המים, התשי"ט-21959, תהיה ביום פרסומו של צו זה.

ו' באלול התשע"ז )28 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5458(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות )תחילת החוק לגבי חיובים 
שמטילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון(, התשע"ז-2017

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-
11995 )להלן - החוק(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס אזרחי או עיצום כספי כמשמעותו בחיקוקים   .1
המפורטים להלן, תהיה ביום פרסומו של צו זה, ובלבד שטרם החלו הליכי גבייתו: 

עיצום כספי לפי סעיף 92א לפרק ט'1 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,   )1(
התשמ"א-21981; 

)ייעוץ,  ו' בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  עיצום כספי לפי סעיף 32 לפרק   )2(
שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-32005; 

)ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  ו'  לפרק   34 סעיף  לפי  אזרחי  קנס   )3(
שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה-42005;

עיצום כספי לפי סעיף 43 לפרק ה' בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות   )4(
גמל(, התשס"ה-52005; 

עיצום כספי לפי סעיפים 3א)ו( לפרק ב' ו–11ב לפרק ג' בפקודת ביטוח רכב מנועי   )5(
]נוסח חדש[, התש"ל-61970.

כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-5388(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תחילת החוק לעניין 
עיצום כספי

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.  1

2 ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ז, עמ' 394.

תחילת החוק לעניין 
קנס אזרחי או 

עיצום כספי שנקבע 
בחיקוק

1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.

3  ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשע"א, עמ' 366.
4 ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

5  ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"א, עמ' 1135.
6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 3; ס"ח התשס"ג עמ' 546; התשע"ו, עמ' 1261.
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צו עסקאות גופים ציבוריים )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ז-2017

התשל"ו-11976  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  2ג)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, בהסכמת שר הבריאות לעניין סעיף 2)2( ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה 

של הכנסת לפי סעיף 2ג)ג()5( לחוק, אני מצווה לאמור:

בתוספת לחוק -  .1
אחרי פרט 2 יבוא:   )1(

"2א. הרשות להגנה על עדים;";

בסופה יבוא:   )2(

"8. עסקה שוועדת המכרזים שהחליטה על ההתקשרות לביצועה השתכנעה 
כי אין להעביר לגביה מסמך בדרך דיגיטלית, משיקולי הגנת הסייבר; בפרט זה, 
"ועדת מכרזים" - ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, 

התשנ"ג-21993;  

9.  עסקה של משרד הביטחון הנוגעת לטיפול רפואי והכוללת מידע אישי של 
מטופל;

10. עסקה ששווייה אינו עולה, בשנה, על 50,000 שקלים חדשים."

על אף האמור בסעיף 4 לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 10 והוראת שעה(,   .2
התשע"ו-32016, תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו, למעט העסקאות של משרדי 

הממשלה המפורטות מטה שמועד תחילת החוק לגביהן יהיה -   

לגבי משרד הביטחון, לרבות עסקה שמפורטת בפרט 9 לתוספת - ביום  י"א בתשרי   )1(
התשע"ח )1 באוקטובר 2017(;

הספקים  פורטל  באמצעות  שמבוצעת  עסקה  למעט  הבריאות,  משרד  לגבי   )2(
הממשלתי שבמערכת הרוחבית הכוללת במשרדי הממשלה )מערכת מרכב"ה( - ביום  

כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(;

לגבי משרד המשפטים לעניין תשלומים לעורכי דין הנותנים שירותים לסנגוריה   )3(
התשע"ט בטבת  כ"ד  ביום   - המשפטים  במשרד  משפטי  לסיוע  ולאגף   הציבורית 

)1 בינואר 2019(. 

צו זה יחול על עסקאות שהמדינה או גופים של המדינה צד להן ושנחתמו באחד מימי   .3
התחילה, לפי העניין, המפורטים בסעיף 2 או לאחריו.  

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 3-5373(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשע"ו, עמ' 1228.  1

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשע"א, עמ' 468.

ס"ח התשע"ו, עמ' 1228.  3

תיקון התוספת 
לחוק

תחילה

תחולה
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כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ז-2017  

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו–26 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, 
קובעת ועדת שירות המדינה כללים אלה:

ומבחנים(,  בחינות  )מכרזים,  )מינויים(  המדינה  שירות  לכללי  36)ד(  סעיף  אחרי   .1
התשכ"א-21961, יבוא: 

")ד1( על אף האמור בסעיף קטן )ד(, במשרות שצמוד להן יותר מדירוג אחד לרבות 
דירוג הרופאים, הרכב הוועדה יהיה כאמור בסעיף 36)ב( לכללים אלה."

כ"ו באלול התשע"ז )17 בספטמבר 2017(
)חמ 3-494(

ר ו ו א ר פ ד  ו ה א  
ממלא מקום יושב ראש ועדת השירות  

תיקון טעות  

שפורסמו  התשע"ז-2017,  בחינות(,  ומיזוג  ממוחשבות  )בחינות  חשבון  רואי  בתקנות 
ומיזוג  ממוחשבות  ")בחינות  במקום  בכותרת,   ,1738 עמ'  התשע"ז,   ,7862 התקנות  בקובץ 

בחינות(" צריך להיות ")תיקון(".

)חמ 3-5509(

תיקון סעיף 36

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1588.




