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בחוק חובת המכרזים (תיקון מס'  - 24הוראת שעה) ,התשע"ה 015-( 12להלן  -החוק
העיקרי) ,בסעיף  ,1במקום "חמש שנים" יבוא "שמונה שנים".

הוספת סעיף 3

	.2

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:
"הארכת תוקף
הוראת השעה

שר האוצר רשאי ,בצו ,להאריך בשנתיים נוספות את התקופה
הקבועה בסעיף ".1
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מוצע להסמיך את שר האוצר להאריך ,בצו ,את
הוראת השעה בשנתיים נוספות .
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