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תקנות העיריות )מכרזים( )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

הוראת  תקנות   - )להלן  התשע"ח-22018  שעה(,  )הוראת  )מכרזים(  העיריות  בתקנות   .1
השעה(, בשם התקנות, במקום ")הוראת שעה(" יבוא ")תיקון מס' 2(".

2.  בתקנה 1 לתקנות הוראת השעה, בפסקה )15( המובאת בה -
בפסקת משנה )ב(, במקום הקטע החל במילים "וכי היא מיטיבה" עד סופה יבוא   )1(

"וכי היא מיטיבה עם העירייה, וזאת בשים לב לעקרונות השוויון וההגינות";

במקום פסקת משנה )ג( יבוא:  )2(

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  )ג( 
העירייה,  על  החלים  המכרזים  דיני  לפי  ייעשו  העירייה,  עם  מההתקשרות 

בשינויים המחויבים;";

בסופה יבוא:  )3(

האינטרנט  באתר  ויפורסמו  ינומקו  )ב(  משנה  פסקת  לפי  הוועדה  "החלטות 
של העירייה שבעה ימי עבודה לפחות לפני כריתת החוזה, לרבות האפשרות 
לפנות לוועדה בנושא, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, אלא אם כן החליטה 
הוועדה אחרת בהחלטה מנומקת מטעמים של דחיפות; הסכם שנערך לפי פסקה 
מיום  עבודה  ימי  משבעה  יאוחר  לא  העירייה  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  זו 

כריתתו;".

תקנה 2 לתקנות הוראת השעה - בטלה.  .3
ו' בתמוז התשפ"א )16 ביוני 2021(

)חמ 3-483-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )הוראת שעה( )תיקון(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"ח-22018 )להלן - צו הוראת השעה(,   .1
בשם הצו, במקום ")הוראת שעה(" יבוא ")תיקון מס' 4(".

בסעיף 1 לצו הוראת השעה, בפסקה )15( המובאת בו -  .2
סופה  עד  מיטיבה"  היא  "וכי  במילים  החל  הקטע  במקום  )ב(,  משנה  בפסקת   )1(
השוויון  לעקרונות  לב  בשים  וזאת  המקומית,  המועצה  עם  מיטיבה  היא  "וכי  יבוא 

וההגינות";

במקום פסקת משנה )ג( יבוא:  )2(

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  ")ג( 
על  החלים  המכרזים  דיני  לפי  ייעשו  המקומית,  המועצה  עם  מההתקשרות 

המועצה המקומית, בשינויים המחויבים;";

תיקון השם 

תיקון סעיף 1 

תיקון השם 

תיקון תקנה 1 

ביטול תקנה 2 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התש"ן, עמ' 94.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 820.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 821.  2
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בסופה יבוא:  )3(

האינטרנט  באתר  ויפורסמו  ינומקו  )ב(  משנה  פסקת  לפי  הוועדה  "החלטות 
לרבות  החוזה,  כריתת  לפני  לפחות  עבודה  ימי  שבעה  המקומית  המועצה  של 
האפשרות לפנות לוועדה בנושא, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, אלא אם כן 
החליטה הוועדה אחרת בהחלטה מנומקת מטעמים של דחיפות; הסכם שנערך 
לפי פסקה זו יפורסם באתר האינטרנט של המועצה המקומית לא יאוחר משבעה 

ימי עבודה מיום כריתתו;".

סעיף 2 לצו הוראת השעה - בטל.  .3
ו' בתמוז התשפ"א )16 ביוני 2021(

)חמ 3-269-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הוראת שעה(, התשע"ח-22018 )להלן -   .1
צו הוראת השעה(, בשם הצו, במקום ")הוראת שעה(" יבוא ")תיקון מס' 7(".

בסעיף 1 לצו הוראת השעה -  .2
בכותרת השוליים, במקום "התוספת הרביעית" יבוא "התוספת השנייה";  )1(

בפסקה )15( המובאת בו -  )2(

בפסקת משנה )ב(, במקום בקטע החל במילים "וכי היא מיטיבה" ועד סופה  )א( 
יבוא "וכי היא מיטיבה עם המועצה האזורית, וזאת בשים לב לעקרונות השוויון 

וההגינות";

במקום פסקת משנה )ג( יבוא: )ב( 

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  ")ג( 
מההתקשרות עם המועצה האזורית, ייעשו לפי דיני המכרזים החלים על 

המועצה האזורית, בשינויים המחויבים;";

בסופה יבוא: )ג( 

"החלטות הוועדה לפי פסקת משנה )ב( ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט 
של המועצה האזורית שבעה ימי עבודה לפחות לפני כריתת החוזה, לרבות 
האפשרות לפנות לוועדה בנושא, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, אלא 
דחיפות;  של  מטעמים  מנומקת  בהחלטה  אחרת  הוועדה  החליטה  כן  אם 
הסכם שנערך לפי פסקה זו יפורסם באתר האינטרנט של המועצה האזורית 

לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום כריתתו;".

סעיף 2 לצו הוראת השעה - בטל.  .3
ו' בתמוז התשפ"א )16 ביוני 2021(

)חמ 3-136-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת הפנים  

ביטול סעיף 2 

תיקון סעיף 1 

ביטול סעיף 2 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; התשנ"ד, עמ' 240.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 820.  2
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, 
התשפ"א-2021

בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 
לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

הקבוע  לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי  עקב   .1 
 20,136,853  ,)2021 ביולי   1( התשפ"א  בתמוז  כ"א  מיום  והוא  לתקנות,  3)א(  בתקנה 

שקלים חדשים.  

4)א(  בתקנה  הקבוע  אחת  בהצעה  המרבית  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי  עקב   .2
לתקנות, והוא מיום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(, 2,684,370 שקלים חדשים.

 

י"א בתמוז התשפ"א )21 ביוני 2021(
)חמ 3-3027-ת2(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
           יושבת ראש רשות ניירות ערך

עדכון סכום 
התמורה בהצעת 

ניירות ערך 
לעובדים של תאגיד 

שאינו תאגיד 
מדווח

עדכון סכום 
התמורה המרבית 
בהצעה אחת של 

תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח  

ק"ת התש"ס, עמ' 616; התש"ף, עמ' 1624.  1
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