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86

חוק חובת המכרזים )תיקון מס' 22 - הוראת שעה(, התשע"ג-2013*

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד תום שנתיים מהיום האמור, יקראו את סעיף 1 תיקון סעיף 3א
3א)א()1( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 1 )להלן - החוק העיקרי(, כך שאחרי ")בחוק 

זה - אזור(" יבוא "ורכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים" 

חובת התקנת תקנות 
ותוקף תקנות

תקנות לפי סעיף 3א)א()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין רכישת טקסטיל 2 
בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים, יוגשו לאישור ועדת החוקה חוק 
ומשפט של הכנסת בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה; עד להתקנת תקנות כאמור 
יראו את תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ( )הוראת שעה(, התשע"א-2011 2, 

כאילו הותקנו כדין מכוח סעיף 3א)א()1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י                
                   יושב ראש הכנסת

חוק מבקר המדינה )תיקון מס' 46(, התשע"ג-2013*

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 2)ב(, 1 תיקון סעיף 2
במקום "עשרים ימים" יבוא "שלושה שבועות" 

בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:2 תיקון סעיף 3

הצעת מועמד למבקר המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף ")א(  )1(
הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת 

לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד 

מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד למבקר   )2(
המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר 

הכנסת כאמור בפסקה )3( 

שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של   )3(
חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים 
של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא 
שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא 

יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 504, מיום כ"ה בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013(, עמ' 19 

ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ב, עמ' 476   1

התקבל בכנסת ביום י' בתמוז התשע"ג )18 ביוני 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 503, מיום י"ט בסיוון התשע"ג )28 במאי 2013(, עמ' 16 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשע"ב, 390   1

ק"ת התשע"א, עמ' 1302   2
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חוק–יסוד: נשיא המדינה )תיקון מס' 8(*

בחוק–יסוד: נשיא המדינה  1 )להלן - חוק–היסוד(, בסעיף 5, במקום "עשרים יום" יבוא 1 תיקון סעיף 5
"שלושה שבועות" 

בסעיף 6 לחוק היסוד, במקום סעיף קטן )א( יבוא:2 תיקון סעיף 6

הצעת מועמד לנשיא המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף ")א(  )1(
הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת 

לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד  

מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד לנשיא   )2(
המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר 

הכנסת כאמור בפסקה )3( 

שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של   )3(
חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים 
של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא 
שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא 

יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

חוק–יסוד: נשיא המדינה )תיקון מס' 8(*

בחוק–יסוד: נשיא המדינה  1 )להלן - חוק–היסוד(, בסעיף 5, במקום "עשרים יום" יבוא 1 
"שלושה שבועות" 

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לחוק היסוד, במקום סעיף קטן )א( יבוא:2 

הצעת מועמד לנשיא המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף ")א(  )1(
הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת 

לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד  

מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד לנשיא   )2(
המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר 

הכנסת כאמור בפסקה )3( 

שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של   )3(
חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים 
של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא 
שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא 

יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"ג )25 ביוני 2013(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 504, מיום כ"ה בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013(, עמ' 18 

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118; התשס"ג, עמ' 524   1

ספר החוקים 2399, י"ט בתמוז התשע"ג, 2013 6 27
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