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תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) (תיקוןו) ,התשע"ג234 ��������������������������������������������������2012-
תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) ,התשע"ג238 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון) ,התשע"ג239 ������������������������������������������������������������� 2012-
תיקון טעות

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  4 ,3ו– 5לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,11992-בהתייעצות
עם שר האוצר ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תיקון תקנה 2

 .2אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  1לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) ,התשנ"ג1993-
(להלן  -התקנות העיקריות) ,לפני ההגדרה "מכרז" יבוא:

2

""חוק החברות הממשלתיות"  -חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה".31975-

"העדפת התקשרויות 2א( .א)  משרד הביטחון יעדיף ,ככל האפשר ,לבצע התקשרויות
במכרז
בדרך של מכרז פומבי ,גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה
לבצע את אותן התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי.
(ב) החלטה של משרד הביטחון לבצע התקשרות בדרך של
מכרז סגור תיעשה לפי תקנות אלה ,לאחר בחינת האפשרות
לערוך מכרז פומבי וככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין
לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי.
(ג) החלטה של משרד הביטחון לבצע התקשרות שלא בדרך
של מכרז ,תתקבל לפי תקנות אלה לאחר בחינת האפשרות
לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז ,וככל שהדבר מוצדק
וסביר בנסיבות העניין.
(ד) משרד הביטחון יעשה כל שאפשר כדי שהתקשרות לא
תהפוך דחופה ,באופן המצריך את עשייתה בפטור ממכרז
לפי תקנה ".)12(3
תיקון תקנה 3

 .3בתקנה  3לתקנות העיקריות -
( )1בפסקה ( ,)1בכל מקום ,במקום " "10,000יבוא " "22,000ובמקום " "25,000יבוא
"  ;"55,000
( )2בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "עלה סכום העסקה על  1,800,000שקלים חדשים ,טעון
הפטור גם אישור המנהל;";
()3

במקום פסקה ( )3יבוא:
"( )3עסקה עם בעל רעיון חדשני וייחודי בתחום הביטחוני ,שפנה מיוזמתו,
לבחינת הרעיון או לפיתוחו הראשוני ,ובלבד שוועדת פטור החליטה ,מטעמים
שיירשמו ,שאין מקום לפנייה לקבלת רעיונות מגורמים נוספים או שנעשתה פנייה
כאמור והיא לא נענתה; הפטור טעון גם אישור המנהל;";

(   )4בפסקה ( ,)6אחרי "(בפסקה זו  -עסקת המשך)" יבוא "נעשתה העסקה הראשונה
שלא בעקבות מכרז ,טעון הפטור לעסקת המשך בסכום העולה על  1,800,000שקלים
חדשים גם אישור המנהל;";
()5

במקום פסקה ( )8יבוא:
"(   )8עסקאות המשך בין אותם צדדים ,הנערכות מטעמים של חיסכון או יעילות
במסגרת פרויקט אחד ,עד לסיום הפרויקט;";

__________
1
2
3
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ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשס"ו ,עמ' .356
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;841התשס"ח ,עמ' .388
ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
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(   )6בפסקה ( ,)9במקום "ובלבד שהעסקה הינה בתנאים שאינם גרועים למזמין מאלה
שבהתקשרות שבוטלה" יבוא "ובלבד שקבלן המשנה או ספק המשנה הועסק בהיקף
מהותי במסגרת ההתקשרות שבוטלה ושהעסקה היא בתנאים שאינם גרועים למזמין
מאלה שבהתקשרות שבוטלה";
(   )7בפסקה ( ,)11בסופה יבוא "פטור לעסקה כאמור בסכום העולה על  1,800,000שקלים
חדשים ,טעונה גם את אישור המנהל;";
( )8בפסקה ( ,)12במקום "הודעה על הפטור מחובת מכרז תימסר למנהל" יבוא "בעסקה
שסכומה עולה על  1,800,000שקלים חדשים טעון הפטור גם את אישור המנהל ובעסקה
שסכומה נמוך מ– 1,800,000שקלים חדשים תימסר למנהל הודעה על הפטור;";
()9

בפסקה ( ,)15המילים "התשל"ה - "1975-יימחקו;

()10

בפסקה ( ,)27בסופה יבוא "הפטור טעון גם את אישור ראש האגף הנוגע בדבר;";

()11

בפסקה (- )28
(א)

במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א) העברת זכות כאמור ,בדירה או במקרקעין שיש עליהם מבנה למגורים
(להלן בפסקת משנה זו  -מקרקעין) ,למי שהוא זכאי אגף שיקום נכים במשרד
הביטחון או אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון וגר באותה דירה או
באותם מקרקעין ,בהמלצת ראש האגף הנוגע בדבר; לא נעשו בדירה או
במקרקעין התאמות מיוחדות לזכאי כאמור עמו נעשית העסקה ,טעון הפטור
גם את אישור המנהל;";

(ב) בפסקת משנה (ב) ,אחרי "ממשלתי" יבוא "הפטור טעון גם את אישור המנהל;";
(   )12בפסקה ( ,)29אחרי "עסקת מכר עם קונה" יבוא "בישראל או עם קונה שהוא תושב
מדינת חוץ ",ואחרי "לא היתה פניה של קונים נוספים לגביה" יבוא "ושהתמורה בעדה
לא תפחת מהמחיר שקבעה ועדה לקביעת מחירי עודפים ,הפועלת במשרד הביטחון";
(   )13במקום פסקה ( )31יבוא:
"( )31עסקת ביטוח עם מי שאינו תושב ישראל או עם תאגיד שלא התאגד
בישראל לפי הדין הישראלי ואשר ניהולו השוטף ומרכז עסקיו אינם בישראל
(להלן בפסקת משנה זו  -גורם חוץ) ,כאשר לא ניתן לבצע העסקה בישראל או
כאשר לביצוע העסקה בישראל נדרש ביטוח משנה מיוחד מגורם חוץ;";
(   )14בפסקה ( ,)35במקום "ניתוח מערכות ,תיכנות" יבוא "ניתוח מערכות לשימושים
ביטחוניים  או תיכנות לשימושים ביטחוניים".
  .4בתקנה  4לתקנות העיקריות ,פסקה ( - )4בטלה.

תיקון תקנה 4

 .5בתקנה  5לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 5

()1

בתקנת משנה (א) -
(א)

בפסקה ( ,)1במקום " "100,000יבוא ";"220,000

(ב)

בפסקה ( ,)2במקום "מוגבל" יבוא "שמור";  

(ג)

במקום פסקה ( )6יבוא:
"(   )6עסקה לרכש או לאחזקה של טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים
בלתי נפוצים ,לרבות מערכות אמצעי לחימה ,מערכות שליטה ובקרה או
טובין שאין לגביהם מפרט טכני;";
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(ד) בפסקה ( ,)10במקום "ניתוח מערכות ,תיכנות" יבוא "ניתוח מערכות
לשימושים ביטחוניים או תיכנות לשימושים ביטחוניים";
()2
תיקון תקנה 7

בתקנת משנה (ג) ,במקום " "100,000יבוא " ."220,000

 .6בתקנה  7לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (א) -
(א) במקום הרישה יבוא:
"(א) משרד הביטחון רשאי לערוך מכרז מיוחד אשר ייערך לפי הכללים
שלהלן;":
(ב)

במקום פסקה ( )2יבוא:
"( )2ועדת המכרזים רשאית ,לאחר בחינת ההצעות למכרז ,להחליט לגבי
העסקאות המפורטות בתקנה (5א)( )5עד ( ,)10כי ינוהל לפי הכללים שלהלן,
משא ומתן עם הספקים שהצעותיהם יעברו את סף ההתאמה ,שייקבע
מראש על פי אמות מידה כאמור בפסקה ( ;)1המשא ומתן ינוהל תוך הקפדה
על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם הוא מנוהל; תוכנו של המשא
ומתן יירשם בפרוטוקול;".

()2

תקנת משנה (ב)  -בטלה;

()3

תקנת משנה (ג)  -בטלה;

()4

בתקנת משנה (ד)   -
(א) במקום הרישה יבוא:
"לגבי עסקאות לרכישת בעלות או זכות אחרת במקרקעין ,להלן הכללים
לעריכת מכרז מיוחד;":
(ב)

תיקון תקנה 8

בפסקה משנה ( ,)2המילים "ו–(ב)"  -יימחקו   .

 .7בתקנה  8לתקנות העיקריות -
()1

בתקנת משנה (ב) ,במקום "שלושה מליון" יבוא ";"5,000,000

( )2בתקנת משנה (יג) ,בסופה יבוא "ואולם חוות דעת של היועץ המשפטי למערכת
הביטחון או של נציגו ,שניתנה לוועדת הפטור ,תכריע בעניינים משפטיים".
תיקון תקנה 11

.8

תיקון תקנה 17

  .9בתקנה  17לתקנות העיקריות -

בתקנה (11ג) לתקנות העיקריות ,בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "לרבות מועדים לביצוע
ואופציה ,אם ישנה;".
( )1בתקנת משנה (א)   ,במקום "שבו יירשמו ,בין השאר ,מספר המעטפות שנמצאו
בתוכה ,תכולתן ,זיהוין ,וככל האפשר ,גם המחיר המוצע או המבוקש ,לפי העניין" יבוא
"שבו יירשם ,לפני פתיחת המעטפות ,האומדן לפי תקנה  13וכן יירשמו בו ,בין השאר,
מספר המעטפות שנמצאו בתיבת המכרזים ,זיהוין ,תכולתן ובמכרז רגיל  -גם המחירים
המוצעים;".
( )2בתקנת משנה (ה) ,אחרי "בכפוף להוראות תקנת משנה (ד) ,תפסול ועדת המכרזים"
יבוא "הצעות שהוגשו שלא בהתאם להצעה המבוקשת במסמכי המכרז ,או";
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()3

במקום תקנת משנה (ו) יבוא:
"(ו) הצעות שצורפה להן הסתייגות עקרונית או שיש בהן שינוי יסודי של תנאי
המכרז  -פסולות;".

( )4בתקנת משנה (ט) ,בסופה יבוא "; במכרז סגור טעונה החלטת ועדת המכרזים אישור
של ראש האגף הנוגע לגבי עסקה שסכומה אינו עולה על  1,800,000שקלים חדשים או
אישור של המנהל לגבי עסקה שסכומה עולה על  1,800,000שקלים חדשים;".
()5

בתקנת משנה (יא) -
(א) בפסקה ( ,)1אחרי "שההתקשרות בעסקה נושא המכרז נדרשת בדחיפות"
יבוא "או סברה שעריכת מכרז נוסף תביא תועלת";
(ב) בפסקה ( ,)2אחרי "שההתקשרות בעסקה נושא המכרז נדרשת בדחיפות"
יבוא  "או סברה שעריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת";

( )6בתקנת משנה (יב) ,בסופה יבוא "ואולם חוות דעת היועץ המשפטי למערכת
הביטחון או של נציגו ,שניתנה לוועדת המכרזים ,תכריע בעניינים משפטיים;".
()7

במקום תקנת משנה (יג) יבוא:
"(יג) לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על המציע או המציעים שהצעותיהם
נבחרו על פי ההחלטה של ועדת המכרזים ובמכרז רגיל תכלול ההודעה גם את
מחיר ההצעה או ההצעות שנבחרו; במשך תקופה שלא תעלה על  30ימים ממועד
ההודעה כאמור ,יהיה רשאי משתתף במכרז לבקש לעיין בהחלטה הסופית של
ועדת המכרזים ובנימוקיה ובהצעה הזוכה במכרז; העיון כאמור יינתן לו ,למעט
כאשר ועדת המכרזים החליטה בהחלטה מנומקת שלא להרשות את העיון ,כולו
או חלקו ,מסיבות של סודיות ביטחונית ,סודיות מסחרית או מקצועית ,פגיעה
בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ שלה ,בכלכלתה ,בביטחון הציבור או פגיעה בכל
זכות אחרת המוגנת על פי כל דין; ניתן לקבוע במסמכי המכרז כי העיון ייעשה
תמורת תשלום לכיסוי העלות".

 .10בתקנה (24א) לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 24

( )1בפסקה ( ,)2במקום " "100,000יבוא " ,"220,000במקום "חצי מיליארד" יבוא
" "1,100,000,000ובמקום " "300,000יבוא ";"660,000
()2

אחרי פסקה ( )2יבוא:
"(2א) עסקה של חברה בהפרטה ,כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ,אשר
מחזור העסקאות השנתי שלה עולה על  2,260,000,000שקלים חדשים ,ובלבד
ששווי העסקה אינו עולה על  3,300,000שקלים חדשים;".

 .11במקום תקנה (28א) לתקנות העיקריות יבוא:

תיקון תקנה 28

"(א)  המנהל הכללי של חברה ממשלתית ימנה לחברה ,באישור דירקטוריון החברה,
ועדה או ועדות מכרזים ,שבכל אחת מהן יהיו שלושה חברים לפחות ,כולל היושב ראש,
הנמנים עם עובדי החברה ואינם נמנים עם חברי דירקטוריון החברה; הרכב כל אחת
מהוועדות יהיה כלהלן:
( )1המנהל הכללי של החברה הממשלתית ,או מי שהוא מינה לנציגו ,יכהן
כיושב ראש הוועדה;
()2

חשב החברה הממשלתית או מי שהוא מינה לנציגו;
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( )3היועץ המשפטי של החברה הממשלתית או עורך דין שהוא מינה לנציגו; לא
מכהן בחברה יועץ משפטי הנמנה עם עובדי החברה ,ישתתף בישיבות הוועדה
יועץ משפטי שאינו נמנה עם עובדי החברה ,או נציגו ,ואולם מעמדו בה לא יהיה
כשל חבר ולא תהיה לו זכות הצבעה;
( )4עד שני חברים נוספים שימנה המנהל הכללי של החברה הממשלתית ,אם
החליט לעשות כן ורשאי הוא ,במקרים חריגים ,למנותם שלא מבין עובדי החברה
אם מצא כי בנסיבות המקרה קיים הכרח לכך ,ובלבד שנימק את החלטתו בכתב  ".
תיקון תקנה 33

 .12בתקנה  33לתקנות העיקריות ,במקום "לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה" יבוא
"ב– 15בינואר   ."2012

תחילה ותחולה

 .13תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מפרסומן והן יחולו על מכרזים שפורסמו מיום
תחילתן ולאחריו.
כ"ג בחשוון התשע"ג ( 8בנובמבר )2012
אהוד ברק
שר הביטחון

(חמ )3-2385

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  67 ,)2(29 ,1ו– 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו, 1975-
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

הוראת שעה

.1

בתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012עד יום י"ח בטבת התשע"ג
( 31בדצמבר - ) 2012
( )1יראו כאילו בתקנה (20ג)( )1לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו( 21976-להלן  -התקנות
העיקריות) ,במקום הקטע החל במילים "אינו עולה" עד "שקלים חדשים" נאמר "אינו
עולה על  1,500,000שקלים חדשים";
( )2פסקה ( )2בתקנה (20ג) לתקנות העיקריות לא תחול על הסכום האמור בפסקה ()1
לתקנה האמורה ,כתיקונה בתקנות אלה.

כ"א בחשוון התשע"ג ( 6בנובמבר )2012
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ -3-236ת)1

__________
1
2
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשס"ח ,עמ'  ;866התשע"א ,עמ' .492
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תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון) ,התשע"ג2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז ,11976-לאחר
התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתוספת לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) ,התשל"ג( 21973-להלן -
התקנות העיקריות) -
()1

תיקון התוספת

בפרט  ,12בטור ב' ,במקום פרט משנה ב' יבוא:
"ב 3 .חודשים טיפול נמרץ;".

()2

בפרט  ,15בטור ב' -
(א)

במקום פרט משנה א' יבוא:
"א 4 .שנים  -כירורגיה אורתופדית";

(ב)

פרט משנה ג'  -בטל;

(ג) בפרט משנה ז' ,אחרי "יחידה לטראומה" יבוא "כירורגיה כללית;".
( )3בפרט  ,31במקום האמור בטור ב' יבוא:
" 4שנים ,מהן -
א 2.5 .שנים רפואה גרעינית;
ב 6  .חודשים ביחידת ;PET CT
ג 6 .חודשים רדיולוגיה אבחנתית;
ד 3 .חודשים רפואה פנימית או רפואת ילדים;
ה 3 .חודשים באחד מאלה :אונקולוגיה רפואית ,אנדוקרינולוגיה ,כירורגיה
אורולוגית ,כירורגיה אורתופדית ,כירורגיה כללית ,נוירולוגיה ,קרדיולוגיה,
רדיותרפיה;".
()4

בפרט  ,43בטור ב' ,במקום פרט משנה א' יבוא:
"א .תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:
הרדמה ,יילוד וגינקולוגיה ,כירורגיה אורולוגית ,כירורגיה אורתופדית ,כירורגיה
כללית ,כירורגיה פלסטית ,כירורגיה של בית החזה ,מחלות אף אוזן גרון,
נוירוכירורגיה ,נוירולוגיה ,רפואה פנימית ,רפואה דחופה;".

()5

בסופה יבוא:
טור ב'

טור א'

" .56רפואה פליאטיבית א .תואר מומחה באחד מהמקצועות האלה:

__________
1
2

אונקולוגיה ,גריאטריה ,המטו-אונקולוגית ילדים,
הרדמה ,יילוד וגינקולוגיה ,כירורגיה אורולוגית,
כירורגיה אורתופדית ,כירורגיה כללית ,כירורגיית
חזה ולב ,כירורגיית כלי דם ,כירורגיה פלסטית ,מחלות
אף אוזן גרון וכירורגיית ראש וצוואר ,נוירוכירורגיה,
נוירולוגיה ,פסיכיאטריה ,רפואת המשפחה ,רפואת
ילדים ,רפואה פיזיקלית ושיקום ,רפואה פנימית;

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1924התשע"ב ,עמ' .1496
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טור ב'

טור א'

ב 2 .שנים ,מהן -
( 16 )1חודשים ביחידה פליאטיבית בבית
חולים ,ויכול ש– 7חודשים מתוכם יהיו ביחידה
פליאטיבית בקהילה;
()2

  2חודשים רפואה לשיכוך כאב;

( 3 )3חודשים אונקולוגיה או המטולוגיה;
( 3 )4חודשים גריאטריה או המטו-אונקולוגית
ילדים".
תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

הוראות מעבר

 .3

מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו ,יוכל להמשיך
ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

כ' בחשוון התשע"ג ( 5בנובמבר )2012
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה ושר הבריאות

(חמ -3-222ת)1

תיקון טעות
  בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים),
התשע"ג ,2012-שפורסמו בקובץ התקנות ,התשע"ג ,7183 ,עמ'  ,202בתקנה (10ב)( ,)2במקום
"בתוספת  "Fצריך להיות "בתוספת הראשונה".
(חמ )3-3693
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