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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת של הכנסת:

הצעת חוק חובת המכרזים )תיקון מס' 24 – הוראת שעה( )העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת 
הביטחון והמשרד לביטחון הפנים(, התשע"ה–2015*

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד תום חמש שנים 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 
כאילו  התשע"א–2011 2,  שעה(,  )הוראת  הארץ(  תוצרת  )העדפת  המכרזים  חובת  תקנות 

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

המכרזים,  חובת  חוק  תוקן   2010 שנת  בשלהי   סעיף 1 
הממשלה  את  שהסמיך  באופן  התשנ"ב–1992,   
להתקין תקנות בדבר העדפה של תוצרת הארץ במכרזים 
והמשרד  הביטחון  מערכת  בעבור  הטקסטיל  לרכישת 
לביטחון הפנים  תיקון זה נקבע כהוראת שעה לשנתיים, 
תוצרת  )העדפת  המכרזים  חובת  תקנות  הותקנו  ומכוחו 

הארץ( )הוראת שעה(, התשע"א–2011.

הוראת השעה היתה אמורה לפקוע ביום י"ז בטבת 
לכנסת  הבחירות  בשל  אך   ,)2012 בדצמבר   30( התשע"ג 
לחוק-יסוד:   38 סעיף  להוראות  ובהתאם  התשע-עשרה, 
הכנסת, עמדה הוראת השעה בתוקפה עד יום כ"ה באייר 
התשע"ג )5 במאי 2013( )להלן – הוראת השעה המקורית(  

חובת  חוק  נחקק  השעה  הוראת  פקיעת  לאחר 
התשע"ג–2013  שעה(,  הוראת   –  22 מס'  )תיקון  המכרזים 
)להלן – תיקון מס' 22(, כהוראת שעה חדשה שתוכנה זהה 
לתקופה של שנתיים נוספות מיום י"ט בתמוז התשע"ג )27 
המקורית  השעה  הוראת  של  פקיעתה  נוכח    )2013 ביוני 
בתיקון נקבע  מכוחה,  שהותקנו  התקנות  של   ופקיעתן 

את  יראו  חדשות  תקנות  של  להתקנתן  עד  כי   22 מס' 
כאילו  המקורית  השעה  הוראת  מכוח  שהותקנו  התקנות 

הותקנו כדין מכוח תיקון מס' 22.

בתמוז  י'  ביום  לפקוע  אמור  היה   22 מס'  תיקון 
לכנסת  הבחירות  בשל  אך   ,)2015 ביוני   27( התשע"ה 
העשרים, ובהתאם להוראות סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, 
יעמוד תיקון מס' 22 בתוקפו עד ליום י"ג בתמוז התשע"ה 

)30 ביוני 2015(, ולאחר מכן יפקע 

לתקופה  חדשה  שעה  הוראת  לחוקק  מוצע  לפיכך, 
של חמש שנים שתוכנה יהיה זהה לזה של שתי הוראות 

השעה הקודמות  

ושל   22 מס'  תיקון  של  הקרובה  פקיעתו  נוכח   סעיף 2 
מכוחו  הותקנו  כאילו  אותן  שרואים  התקנות   
לאישור  יוגשו  חדשות  תקנות  כי  לקבוע  מוצע  כאמור, 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך 30 ימים מיום 
תחילתו של תיקון מוצע זה, וכי עד להתקנת תקנות חדשות 
יראו את התקנות שהותקנו מכוח הוראת השעה המקורית 

כאילו הותקנו כדין מכוח התיקון המוצע 
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