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חוק חובת המכרזים )תיקון מס' 25(, התשע"ו-2016*

בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1, בסופו יבוא:1  תיקון סעיף 1

""עסק זעיר, קטן או בינוני" - עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני שהוא עוסק פטור, עוסק 
מורשה או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  2, למעט 
תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה 

בו וחברה כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  3;

"עסק זעיר" - הוא מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו 
עולה על 2 מיליון שקלים חדשים; 

"עסק קטן" - הוא מעסיק בין שישה ל–20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו 
עולה על 2 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, 

ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר";

"עסק בינוני" - הוא מעסיק בין 21 ל–100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו 
עולה על 20 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים, 

ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" "

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

")א1( במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, 
לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד 
מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים ובסכומים שיקבע שר האוצר, 

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

אחרי סעיף 2ב לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 2ג

"קביעת התאמות 
לעסקים זעירים, קטנים 

ובינוניים במכרז 
ופרסום נתונים

עורך המכרז יבחן בכל התקשרות אם אפשר לבצעה 2ג  )א( 
באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי 
ואם  המבוקשים,  בשירות  או  בעבודה  במוצר,  לפגוע 
הדבר אפשרי - יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או 

ההתקשרות בהתאם 

הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  באישור  האוצר,  שר  )ב( 
 רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הבחינה כאמור בסעיף

של  התקשרות  או  מכרז  תנאי  התאמת  ולעניין  )א(,  קטן 
לעסקים  חלקם,  או  כולם  2)א(,  בסעיף  המנויים  הגופים 

זעירים, קטנים או בינוניים  

גופים המנויים בסעיף 2)א( יפרסמו באתרי האינטרנט  )ג( 
במשותף  מתפרסמים  שבו  אינטרנט  באתר  או  שלהם, 
פרסומים לכמה מהם, עד 31 במרס של כל שנה, נתונים על 
שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם 

בשנה שחלפה 

התשע"ו בתמוז  כ"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   4( התשע"ו  בתמוז  כ"ט  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)3 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 645, מיום כ"ב בסיוון התשע"ו 

)28 ביוני 2016(, עמ' 138 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשע"ה, עמ' 197   1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52   2
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שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה,  )ד( 
רשאי לקבוע בצו את פרטי הנתונים שיפורסמו בהתאם 

להוראות סעיף קטן )ג(, והוראות לגבי אופן פרסומם "

תחילתו של סעיף 2ג)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שנתיים מיום פרסומו של חוק 4 תחילה 
זה; שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה 

בתקופות שלא יעלו על שנה במצטבר 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס' 22(, התשע"ו-2016*

בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 28 יבוא:1 הוספת סעיף 28א

"סגירת סניפים 
קבועים

בסעיף זה - 28א  )א( 

"המפקח" - לרבות עובד בנק ישראל שהמפקח הסמיכו לכך;

לתקופה בלתי  "סניף קבוע" - סניף שניתן היתר לפתיחתו 
מוגבלת והוא נותן את שירותיו במקום קבוע 

תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע יגיש למפקח  )ב( 
בקשה מנומקת בכתב; המפקח רשאי לדרוש פרטים נוספים 

הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה 

ימים   30 בתוך  בכתב  מנומקת  החלטה  ייתן  המפקח  )ג( 
פרטים  ביקש  ואם  קבוע,  סניף  לסגירת  בקשה  קבלת  מיום 
נוספים כאמור בסעיף קטן )א( - בתוך 30 ימים מיום קבלתם; 
בהחלטתו יפרט המפקח, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת 
הסניף הקבוע, ורשאי הוא להתנות את סגירת הסניף הקבוע 
בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה; המפקח רשאי להאריך 
לתאגיד  כך  על  שהודיע  ובלבד  האמורות,  התקופות  את 

הבנקאי בהודעה מנומקת בכתב 

תתקבל  קבוע  סניף  לסגירת  התנגדות  בדבר  החלטה  )ד( 
את  להשמיע  הזדמנות  הבנקאי  לתאגיד  שניתנה  לאחר 

טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות 

ניתנה החלטה לפי סעיף זה בדבר הסכמה לסגירת סניף  )ה( 
סגירתו  על  הסניף  ללקוחות  הבנקאי  התאגיד  יודיע  קבוע, 
בהודעה בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות 
לאותם לקוחות; התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לסגור את הסניף 

בחלוף 60 ימים מיום מסירת ההודעה בכתב כאמור "

שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה,  )ד( 
רשאי לקבוע בצו את פרטי הנתונים שיפורסמו בהתאם 

להוראות סעיף קטן )ג(, והוראות לגבי אופן פרסומם "

תחילתו של סעיף 2ג)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, שנתיים מיום פרסומו של חוק 4 
זה; שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה 

בתקופות שלא יעלו על שנה במצטבר 

תחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס' 22(, התשע"ו-2016*

הוספת סעיף 28אבחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 28 יבוא:1 

"סגירת סניפים 
קבועים

בסעיף זה - 28א  )א( 

"המפקח" - לרבות עובד בנק ישראל שהמפקח הסמיכו לכך;

"סניף קבוע" - סניף שניתן היתר לפתיחתו לתקופה בלתי 
מוגבלת והוא נותן את שירותיו במקום קבוע 

תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע יגיש למפקח  )ב( 
בקשה מנומקת בכתב; המפקח רשאי לדרוש פרטים נוספים 

הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה 

ימים   30 בתוך  בכתב  מנומקת  החלטה  ייתן  המפקח  )ג( 
פרטים  ביקש  ואם  קבוע,  סניף  לסגירת  בקשה  קבלת  מיום 
נוספים כאמור בסעיף קטן )א( - בתוך 30 ימים מיום קבלתם; 
בהחלטתו יפרט המפקח, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת 
הסניף הקבוע, ורשאי הוא להתנות את סגירת הסניף הקבוע 
בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה; המפקח רשאי להאריך 
לתאגיד  כך  על  שהודיע  ובלבד  האמורות,  התקופות  את 

הבנקאי בהודעה מנומקת בכתב 

תתקבל  קבוע  סניף  לסגירת  התנגדות  בדבר  החלטה  )ד( 
את  להשמיע  הזדמנות  הבנקאי  לתאגיד  שניתנה  לאחר 

טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות 

ניתנה החלטה לפי סעיף זה בדבר הסכמה לסגירת סניף  )ה( 
סגירתו  על  הסניף  ללקוחות  הבנקאי  התאגיד  יודיע  קבוע, 
בהודעה בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות 
לאותם לקוחות; התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לסגור את הסניף 

בחלוף 60 ימים מיום מסירת ההודעה בכתב כאמור "

התשע"ו בתמוז  כ"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   4( התשע"ו  בתמוז  כ"ט  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)3 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 643, מיום ט"ז בסיוון התשע"ו 

)22 ביוני 2016(, עמ' 132 
ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ו, עמ' 53   1
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בסעיף 29 לחוק העיקרי - 2 תיקון סעיף 29

בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע";  )1(

ברישה, אחרי "במתן היתר סניף" יבוא "ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע לפי   )2(
סעיף 28א" 

בסעיף 50ב)א( לחוק העיקרי, אחרי "28)א( או )ב(," יבוא "28א," 3 תיקון סעיף 50ב

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 10 והוראת שעה(, 
התשע"ו-2016*

בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976  1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 1 הוספת סעיף 2ג
2ב יבוא:

 "העברת מסמך
בדרך דיגיטלית

בסעיף זה - 2ג  )א( 

"גוף מתוקצב" - כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, 
התשמ"ה-1985;

"מסמך" - שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית המשמשת 
תעודת משלוח, הודעת זיכוי או חשבונית מס למעט 
כמשמעותם  משלוח,  תעודת  המשמשת  חשבונית 

בהוראות לפי הפקודה 

בהתקשרות בעסקה למכירת נכס או למתן שירות בין  )ב( 
המדינה או גוף מתוקצב שחלות עליו ההוראות לפי סעיף קטן 
)ג()3( ובין ספק שהוא תושב ישראל, לא יועברו מסמכים אלא 
בדרך דיגיטלית; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות 

לפי הפקודה 

הוראות סעיף זה לא יחולו על גופים של המדינה )ג(  )1(
או על סוגי עסקאות המנויים בתוספת 

התוספת,  את  לשנות  בצו,  רשאי,  האוצר  שר   )2(
ובכלל זה לקבוע מועדי תחילה ותוקף של תחולה וסוגי 
עסקאות; שינוי כאמור לעניין גופים ששר הבריאות הוא 

השר הממונה עליהם טעון הסכמה של שר הבריאות 

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין תחולת   )3(
הוראות סעיף זה על סוגי גופים מתוקצבים, ולעניין זה 
רשאי הוא להתחשב בתקציב הגוף המתוקצב, במספר 
העסקאות בשנה שהוא מבצע או בסכומן, וכן בנסיבות 
מיוחדות שחלות בעניינו; הוראות כאמור לעניין רשות

התשע"ו בתמוז  כ"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   4( התשע"ו  בתמוז  כ"ט  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)3 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 622, מיום ז' באדר א' התשע"ו 

)16 בפברואר 2016(, עמ' 64 
ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשע"ה, עמ' 105   1
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מקומית או חברה עירונית ייקבעו על ידי שר הפנים, 
ולעניין קופת חולים - על ידי שר הבריאות 

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין תחולת   )4(
הוראות סעיף זה על סוגי ספקים, ולעניין זה רשאי הוא 
במספר  להתחשב בהיקף המחזור השנתי של הספק, 
העסקאות בשנה שמבוצעות בינו ובין המדינה או הגוף 

המתוקצב או בסכום העסקה 

צווים ותקנות לפי סעיף קטן זה טעונים אישור של   )5(
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת 

עסקאות  סוגי  לעניין  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ד( 
שהכנסת היא צד להן לפי כל דין, יושב ראש הכנסת רשאי, 
בצו, לשנות את התוספת ובכלל זה לקבוע מועדי תחילה 

ותוקף של תחולה וסוגי עסקאות "

אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת תוספת

"תוספת
)סעיף 2ג(

שירות הביטחון הכללי;   1

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;   2

משטרת ישראל לעניין עסקאות מסווגות;   3

שירות בתי הסוהר לעניין עסקאות מסווגות;   4

יחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, כפי שיקבע הממונה    5
על הביטחון במערכת הביטחון )להלן - מלמ"ב(;

עסקאות שמלמ"ב קבע שהן עסקאות מסווגות;   6

הכנסת, בסוגי עסקאות אלה: סוגי עסקאות שקבע שר האוצר שלא לעניין גוף    7
מסוים; החזר הוצאות; הענקות ותשלומים לפי חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 2 "

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017( יקראו 3 הוראת שעה
את פרט 3 לתוספת לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, כך:

משטרת ישראל;"    3"

תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 2ג)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה 4 תחילה

תקנות ראשונות 
וצווים ראשונים

תקנות ראשונות וצווים ראשונים לפי סעיף 2ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו 5 
לאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת - 

לעניין עסקאות שהמדינה או גופים של המדינה הם צד להן - לא יאוחר מיום ב'   )1(
בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(;

בתמוז  ו'  מיום  יאוחר  לא   - להן  צד  הם  מתוקצבים  שגופים  עסקאות  לעניין   )2(
התשע"ז )30 ביוני 2017( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

מקומית או חברה עירונית ייקבעו על ידי שר הפנים, 
ולעניין קופת חולים - על ידי שר הבריאות 

שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין תחולת   )4(
הוראות סעיף זה על סוגי ספקים, ולעניין זה רשאי הוא 
להתחשב בהיקף המחזור השנתי של הספק, במספר 
העסקאות בשנה שמבוצעות בינו ובין המדינה או הגוף 

המתוקצב או בסכום העסקה 

צווים ותקנות לפי סעיף קטן זה טעונים אישור של   )5(
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת 

עסקאות  סוגי  לעניין  )ג(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ד( 
שהכנסת היא צד להן לפי כל דין, יושב ראש הכנסת רשאי, 
בצו, לשנות את התוספת ובכלל זה לקבוע מועדי תחילה 

ותוקף של תחולה וסוגי עסקאות "

הוספת תוספתאחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:2 

"תוספת
)סעיף 2ג(

שירות הביטחון הכללי;   1

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;   2

משטרת ישראל לעניין עסקאות מסווגות;   3

שירות בתי הסוהר לעניין עסקאות מסווגות;   4

יחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, כפי שיקבע הממונה    5
על הביטחון במערכת הביטחון )להלן - מלמ"ב(;

עסקאות שמלמ"ב קבע שהן עסקאות מסווגות;   6

הכנסת, בסוגי עסקאות אלה: סוגי עסקאות שקבע שר האוצר שלא לעניין גוף    7
מסוים; החזר הוצאות; הענקות ותשלומים לפי חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 2 "

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום ו' בתמוז התשע"ז )30 ביוני 2017( יקראו 3 
את פרט 3 לתוספת לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, כך:

הוראת שעה

משטרת ישראל;"    3"

תחילהתחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 2ג)ג( לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה 4 

תקנות ראשונות וצווים ראשונים לפי סעיף 2ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו 5 
לאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת - 

תקנות ראשונות 
וצווים ראשונים

לעניין עסקאות שהמדינה או גופים של המדינה הם צד להן - לא יאוחר מיום ב'   )1(
בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(;

בתמוז  ו'  מיום  יאוחר  לא   - להן  צד  הם  מתוקצבים  שגופים  עסקאות  לעניין   )2(
התשע"ז )30 ביוני 2017( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140   2
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חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' 11(, התשע"ו-2016*

בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 1, אחרי סעיף 2ב יבוא:1 הוספת סעיף 2ב1

 "ייצוג הולם
 לאנשים עם

מוגבלות - תנאי 
לעסקה עם גוף 

ציבורי

לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכירת נכס או 2ב1  )א( 
למתן שירות, לגוף הציבורי, אלא אם כן נוכח מי שמייצג את 
הגוף הציבורי באותה עסקה, על פי תצהיר בכתב מאת אותו 

ספק, כי מתקיים אחד מאלה:

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם   )1(
מוגבלות, התשנ"ח-1998 2 )להלן - חוק שוויון זכויות( 

לא חלות עליו;

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות )2( )א( 
עליו והוא מקיים אותן 

אם הספק מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא  )ב( 
הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של 
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
9 לחוק  לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
קבלת  לשם   - הצורך  ובמידת  זכויות,  שוויון 
הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה 
מדי  כבד  נטל  להטיל  כדי  בה  שיש  כאמור 

כהגדרתו בסעיף 8)ה( לחוק שוויון זכויות 

למנהל  לפנות  בעבר  הספק  התחייב  )ג( 
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
)ב(  משנה  פסקת  הוראות  לפי  החברתיים 
התחייב  שלגביה  התקשרות  אתו  ונעשתה 
כאמור באותה פסקת משנה - הוא הצהיר כי 
ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה 
הוא  זכויות,  שוויון  לחוק   9 סעיף  לפי  חובותיו 

גם פעל ליישומן 

להעביר  התחייבותו  על  הצהיר  הספק  )ד( 
למנהל  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק 
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות 

הרווחה )ב( העבודה  משרד  של  הכללי  המנהל   )1(
והשירותים החברתיים יפרסם באתר האינטרנט שלו 
יישום  בחינת  לשם  אליו  שפנו  ספקים  של  רשימה 

חובותיהם לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות 

התשע"ו בתמוז  כ"ח  ביום  שהחלה  ]בישיבה   )2016 באוגוסט   4( התשע"ו  בתמוז  כ"ט  ביום  בכנסת  התקבל   * 
)3 באוגוסט 2016([; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 628, מיום כ"ז באדר א' התשע"ו 

)7 במרס 2016(, עמ' 80 
ס"ח התשל"ו, עמ' 280; התשע"ו, עמ' 1228   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152   2
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החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר   )2(
ג'  יעביר, אחת לשנה, במשך חמש שנים, החל מיום 
חוק  החוקה  לוועדת   )2017 במרס   1( התשע"ז  באדר 
ומשפט של הכנסת, דיווח על מספר הפניות לפי סעיף 

קטן )א()2( בשנה שקדמה למועד הדיווח "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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

החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  שר   )2(
ג'  יעביר, אחת לשנה, במשך חמש שנים, החל מיום 
חוק  החוקה  לוועדת   )2017 במרס   1( התשע"ז  באדר 
ומשפט של הכנסת, דיווח על מספר הפניות לפי סעיף 

קטן )א()2( בשנה שקדמה למועד הדיווח "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר האוצר

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

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