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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 
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, 
תחילה  מועדי  לקבוע  זה  ובכלל  התוספת  את  לשנות  בצו, 

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, 
תחילה  מועדי  לקבוע  זה  ובכלל  התוספת  את  לשנות  בצו, 

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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