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 עמוד

ת חוק חובת המכרזים(תיקון מס׳ ל), התשנ״ד-994 ו 528 ע צ  ה



ת חזק מטעם הממשלה: ע צ  מתפרסמת בזה ה

ו 9 9 4 - ד ״ נ ש ת ת חוק חובת המכרזים (תיקון מם׳ ד), ה ע ע  [844] ה

ב) יבוא: ) , במקום סעיף! קטן י 1 9 9 2 ־ ב ׳ י נ ש ת  תיקון סעיף 9 ו. בסעיף 9 לחוק חובת המכרזים, ה

ד יום כ״א 2) לסעיף 3א(א) או ע ) ־ ל תקנות לפי פסקאות (1) ו ד כניסתן לתוקף ש  ץב} ע

י פ ל תקנות ל ר כניסתן לתוקף ש  באב התשנ״ד (29 ביולי 1994), לפי המוקדם, וכן ע

ד יום כ״ח בטבת התשב׳׳ד (31 בדצמבר 1994), לפי המוקדם,  פסקה (3) לסעיף 3א(א) או ע

נים המפורטים בפסקאות האמורות, לפי י י נה וכל תאגיד ממשלתי, בכל הענ  ינהגו, המדי

ל חוק זה.״ י תחילתו ש ו נוהגים לפנ  הענין, לפי הכללים והנהלים שהי

ל חוק זה ביום כ• בתמוז התשנ״ד (29 ביוני 1994).  תחילה 2. תחילתו ש

 החוקה חוק ומשפה של הכנסת את דיוניה בתקנות שהציעה

 הממשלה בשני נושאים בלבד - תוצרת הארץ ושיתוף

 פעולה עסקי.

 מאחר שהתקנות סרס נדונו בועדת החוקה חוק ומשפט

 של הכנסת מוצע להאריך את תוקפה של הוראת המעבר

 בשני הנושאים האמורים בחודש נוסף. ובהתאם להמלצות

 של ועדת המשנה, מוצע להאריך את הוראת המעבר לעניץ

 העדפת התוצרת של אזורי עדיפות לאומית לחצי שנה

 נוספת, על־מנת ליתן שהות לגיבוש מתבונת מתאימה של

 התקנות.

 סעיף 3א(א) לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992

 (להלן - החוק), מסמיך את הממשלה לקבוע בתקנות,

 באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, תקנות

 בשלושה עניינים: העדפה של תוצרת הארץ, העדפה בשל

 התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או לרכש גומלין

 בינלאומי והעדפה של תוצרת מאזור עדיפות לאומית.

 בהוראת מעבר אשר הוארכה במה פעמים נקבע בחוק,

 כי עד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור ולא יאוחר מיום כ׳

 בתמוז התשנ״ד (29 ביוני 1994), יימשך ההסדר שהיה קיים

 באותם נושאים קודם לכניסת החוק לתוקף. בימים אלה

 סיימה ועדת משנה משותפת לועדת הכלכלה ולועדת

 ו ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 114; התשנ״ד, עמי 1:2.
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