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 2016–, התשע"ו(10חוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס' הצעת 

 

החוק העיקרי(, אחרי  –)להלן  19761–בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1 ג2הוספת סעיף 

 ב יבוא:2סעיף 

"העברת מסמך   

 בדרך דיגיטלית

  –בסעיף זה  )א( ג.2

לחוק  21כמשמעותו בסעיף  –"גוף מתוקצב"     

 ;1985–יסודות התקציב, התשמ"ה

שובר קבלה, חשבונית למעט חשבונית  –"מסמך"       

המשמשת תעודת משלוח, הודעת זיכוי או 

חשבונית מס למעט חשבונית המשמשת 

תעודת משלוח, כמשמעותם בהוראות לפי 

 הפקודה.

בהתקשרות בעסקה למכירת נכס או למתן  )ב(      

מתוקצב שחלות עליו שירות בין המדינה או גוף 

( ובין ספק שהוא 1ההוראות לפי סעיף קטן )ד()

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  )ג(       

המדינה או על סוגי עסקאות המנויים בתוספת; שר 

באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של  האוצר,

הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת; ואולם 

לעניין סוגי עסקאות שהכנסת היא צד להן לפי כל 

דין, במקום "שר האוצר, באישור ועדת המדע 

והטכנולוגיה של הכנסת" יקראו "יושב ראש 

 הכנסת".

                                                                    
 .105; התשע"ה, עמ' 280"ח התשל"ו, עמ' ס 1



 - 2 - 

שר האוצר, באישור ועדת המדע  )ד(      

הכנסת, רשאי לקבוע הוראות והטכנולוגיה של 

 לעניין תחולת הוראות סעיף זה על אלה:

סוגי גופים מתוקצבים, ולעניין זה  (1)       

רשאי הוא להתחשב בגובה תקציבו של הגוף 

מספר העסקאות בשנה שהוא בהמתוקצב, 

 סכומן;במבצע או 

ספקים, ולעניין זה רשאי הוא סוגי  (2)       

היקף המחזור השנתי סוג הספק, להתחשב ב

מספר העסקאות בשנה ב, והספק של

שמבוצעות בינו ובין המדינה או הגוף 

 סכום העסקה."בהמתוקצב או 

 לחוק העיקרי יבוא: 5אחרי סעיף  .2 הוספת תוספת

 "תוספת  

 "ג(2)סעיף   

 שירות הביטחון הכללי; .1  

 המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים." .2  

ג)ד( לחוק העיקרי, 2תחילתו של חוק זה ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף  .3 תחילה

 חוק זה.בל 1בסעיף כנוסחו 

תקנות ראשונות 

 וצו ראשון

ג לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יובאו 2תקנות ראשונות וצו ראשון לפי סעיף  .4

לא יאוחר מתום שישה חודשים  –לאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת 

 מיום פרסומו של חוק זה.

לא יאוחר  – ןהם צד לההמדינה או גופים של המדינה עסקאות שלעניין  (1)  

 (;2016בדצמבר  31ב' בטבת התשע"ז )מיום 

לא יאוחר מיום ו'  –הם צד להן  יםמתוקצב פיםףגועסקאות שלעניין  (2)  

 (.2017ביוני  30בתמוז התשע"ז )

 
 


