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חוק חובת המכרזים )תיקון מם׳  ,(17התשם״ה*2005-
 .1בחוק חובת המכרזים ,התשנ״ב992-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף  ,3אחרי סעיף
קטן)א( יבוא:
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״)או(

)ו( בסעיף קטן זה ,״אזורי עדיפות לאומית״  -האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד
לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי״ט959-ו )להלן  -חוק לעידוד השקעות הון(,
ואזורים אחרים שקבעה הממשלה ,מעת לעת ,לענין ההטבות לפי חוק לעידוד
השקעות הון או לענין חוק זה.
2

)(2

הודעה על קביעת אזורים אחרים לפי פסקה )ו( תפורסם ברשומות.

)2א( לענין חוק זה אזור התעשיה עטרות הוא אזור עדיפות לאומית ,ולענין
תקנות חובת המכרזים)העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( ,התשנ״ח998-ו
)להלן  -התקנות( ,יחולו הוראות אלה:

3

)ו( יראו את אזור התעשיה עטרות כ״אזור קו העימות״;
) (2לענין אזור התעשיה עטרות ,ההגדרות ״טובין מאזור קו העימות״
ו״שירותים מאזור קו העימות״ ייקראו כך :אחרי ״מתגוררים דרך קבע באזור
קו העימות״ ייקראו ״בשטח השיפוט של עיריית ירושלים או באזור אי״.
) (3שר האוצר ושר הביטחון ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,רשאים לקבוע ,בכל הנוגע להתקשרויות של מערכת הביטחון,
הוראות בענין העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית והוראות לענין
הגבלת מכרזים למציעים מאזורי עדיפות לאומית.
) (4הממשלה רשאית להחליט כי תינתן העדפה לתוצרת מאזורי עדיפות
לאומית גם בנוגע להתקשרויות של משרדי ממשלה אחרים; העדפה לפי
פסקה זו תינתן בהתאם לתקנות שיתקין שר האוצר ,באישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת.״
סעיף )9ג( לחוק העיקרי  -בטל.
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.2

תוקף תקנות

 .3יראו את תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( התשנ״ח-
998ו  ,כאילו הותקנו מכוח סעיף 3א)או( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה בכל הנוגע
לתקופה המתחילה ביום התחילה.
4

תחילה

 .4תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בתמוז התשס״ה ) ו באוגוסט ) (2005בחוק זה  -יום התחילה(,
ואולם מכרזים שפורסמו בתקופה שמיום התחילה ועד יום פרסומו של חוק זה לא ייפסלו רק
מן הטעם שלא נכללו בהם הוראות לפי סעיף 3א)או( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף ו לחוק זה,
או שלא ניתנה בהם העדפה לפי הסעיף האמור.
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אהוד אולמרט
ממלא מקום שר האוצר
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ה ת ק ב ל בכנסת ביום י״ז ב א ל ו ל התשס״ה )ו 2בספטמבר  ;(2005ה צ ע ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ה צ ע ו ת
חוק ה מ מ ש ל ה  ,205 -מיום טי ב א ל ו ל התשס״ה )3ו בספטמבר  ,(2005עמי 238ו.
ס״ח התשנ״ב ,עמי 4וו; התשס״ג ,עמי .545
ס״ח התשי״ט ,עמי 29ו.
ק״ת התשנ״ח ,עמי 020ו.
ק״ת התשנ״ח ,עמי 020ו.
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