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 .1ביום כ"ח בתמוז התשע"ו 3 ,באוגוסט  ,2016אישרה מליאת הכנסת את תיקון מס'  25לחוק חובת
המכרזים ,התשנ"ב  ,1992 -שעניינו קידום עסקים זעירים ,קטנים ובינוניים.
 .2ביום כ"ו בתמוז התשע"ו 1 ,באוגוסט  ,2016אישרה ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,את תיקון מס'
 11לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שעניינו קידום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ו .1998 -
 .3התיקונים הנ"ל פורסמו ברשומות ביום י"ב באב התשע"ו 16 ,באוגוסט  ,2016והם מופיעים בקובץ תקנות
מס'  .2580התיקונים נכנסו לתוקף מיום פרסומם ברשומות.
 .4להלן ריכוז עיקרי התיקונים כפי שבאים לידי ביטוי בחוק חובת המכרזים (תיקון מס'  ,)25התשע"ו-
:2016
 .4.1סעיף  – 1הגדרות
 .4.1.1הוספת הגדרות של "עסק זעיר ,קטן או בינוני"" ,עסק זעיר"" ,עסק קטן"" ,עסק בינוני".
 .4.2הוספת סעיף 2א(א:)1
 .4.2.1במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מ 50-מיליון  ,₪לא יתנה עורך המכרז את קבלת
מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת
המכרז ,אלא במקרים ובסכומים שיקבע שר האוצר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת .נכון
ליום פרסום הוראה זו לא קבע שר האוצר הוראה כאמור.
 .4.3הוספת סעיף 2ג  -קביעת התאמות לעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים במכרז ופרסום נתונים:
 .4.3.1עורך המכרז יבחן בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר ,קטן או בינוני ,בלי
שיהיה בכך כדי לפגוע במוצר ,בעבודה או בשירות המבוקשים ,ואם הדבר אפשרי – יפעל
לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם.
 .4.3.2גופים עליהם חל חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-ובהם משרדי ממשלה ,יפרסמו
באתרי האינטרנט שלהם ,או באתר אינטרנט שבו מתפרסמים המשותף פרסומים לכמה
מהם ,עד  31במרס של כל שנה ,נתונים על שילוב עסקים זעירים ,קטנים ובינוניים
בהתקשרויותיהם בשנה שחלפה .תיקון זה נכנס לתוקף שנתיים מיום פרסומו של החוק ,קרי
 16באוגוסט .2018
 .5להלן ריכוז עיקרי התיקונים כפי שבאים לידי ביטוי בחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' ,)11
התשע"ו:2016-
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 .5.1.1לא יתקשר גוף ציבורי עם ספק בעסקה למכירת נכס או למתן שירות ,לגוף הציבורי ,אלא אם
כן נוכח מי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה ,על פי תצהיר בכתב מאת אותו ספק ,כי
מתקיים אחד מאלה:
 .5.1.1.1הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן:
"חוק שוויון זכויות") לא חלות עליו.
 .5.1.1.2הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן.
 .5.1.1.2.1אם הספק מעסיק  100עובדים לפחות ,הוא הצהיר על התחייבותו
לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .ואולם לא תינתן
הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מידי ,כהגדרתו בסעיף
(8ה) לחוק שוויון זכויות.
 .5.1.1.2.2התחייב הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,לפי ההנחיה כאמור לעיל ונעשתה
איתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל – הוא הצהיר כי פנה
כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .5.1.1.2.3הספק הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי
פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
 .5.1.1.3המנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים יפרסם באתר
האינטרנט שלו רשימה של ספקים שפנו אליו לשם בחינת יישום חובותיהם לפי
סעיף  9לחוק שוויון זכויות.
 .5.1.1.4שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים יעביר ,אחת לשנה ,במשך חמש
שנים ,החל מיום ג' באדר התשע"ז ( 1במרס  )2017לוועדת חוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,דיווח על מספר הפניות ,לפי סעיף 5.1.1.2.1בשנה שקדמה למועד
הדיווח.
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