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 תקנות העיריות )מכרזים( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

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

בתקנה 3 לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח-21987, אחרי פסקה )14( יבוא:  .1
")15( התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם 

רוב הרשויות המקומיות, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

השר אישר את שיעור התמורה שבהסכם; )א( 

העירייה,  מזכיר   - כללי  מנהל  ובאין  הכללי,  המנהל  הם  שחבריה  ועדה,  )ב( 
שוכנעה,  לעירייה,  המשפטי  והיועץ  העירייה  גזבר  ראש,  היושב  יהיה  והוא 
לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, כי ההתקשרות 
נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, וכי היא מיטיבה עם העירייה, וזאת בשים לב 
בתחרות  הפגיעה  מזעור  ותוך  המידות  וטוהר  השקיפות  השוויון,  לעקרונות 

הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות;

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  )ג( 
מההתקשרות עם העירייה, ייעשו במכרז לפי הדין החל על העירייה בשינויים 
באתר  ויפורסמו  ינומקו  )ב(  משנה  פסקת  לפי  הוועדה  החלטות  המחויבים; 
לרבות  החוזה,  כריתת  לפני  לפחות  עבודה  ימי  שבעה  העירייה  של  האינטרנט 
האפשרות לפנות לוועדה בנושא, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור, אלא אם כן 
החליטה הוועדה אחרת בהחלטה מנומקת מטעמים של דחיפות; הסכם שנערך 
ימי  משבעה  יאוחר  לא  העירייה  של  האינטרנט  באתר  יפורסם  זו  פסקה  לפי 

עבודה מיום כריתתו."

תקנות אלה יעמדו בתוקפן שלוש שנים מיום פרסומן.  .2
כ"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(

)חמ 3-483-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מתקין תקנות אלה:

בסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, התשי"ח-21958,   .1
אחרי פסקה )14( יבוא:

")15( התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם 
רוב הרשויות המקומיות, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

השר אישר את שיעור התמורה שבהסכם; )א( 

המועצה  מזכיר   - כללי  מנהל  ובאין  הכללי,  המנהל  הם  שחבריה  ועדה,  )ב( 
המשפטי  והיועץ  האזורית  המועצה  גזבר  ראש,  היושב  יהיה  והוא  האזורית, 
ההתקשרות  את  לערוך  האפשרות  בחינת  לאחר  שוכנעה,  האזורית,  למועצה 

תיקון תקנה 3

תוקף

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

2 ק"ת התשמ"ח, עמ' 229; התשע"ו, עמ' 1464.

תיקון התוספת 
הרביעית

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

2 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשע"ח, עמ' 124.
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בדרך של מכרז, כי ההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, וכי היא מיטיבה 
וטוהר  השקיפות  השוויון,  לעקרונות  לב  בשים  וזאת  האזורית,  המועצה  עם 

המידות ותוך מזעור הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות;

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  )ג( 
מההתקשרות עם המועצה האזורית, ייעשו במכרז לפי הדין החל על המועצה 
ינומקו  )ב(  משנה  פסקת  לפי  הוועדה  החלטות  המחויבים;  בשינויים  האזורית 
ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה האזורית שבעה ימי עבודה לפחות לפני 
ניתן  שבה  והתקופה  בנושא,  לוועדה  לפנות  האפשרות  לרבות  החוזה,  כריתת 
לפנות כאמור, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת בהחלטה מנומקת מטעמים 
של דחיפות; הסכם שנערך לפי פסקה זו יפורסם באתר האינטרנט של המועצה 

האזורית לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום כריתתו."

צו זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום פרסומו.  .2
כ"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(

)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מתקין תקנות אלה:

בסעיף  3 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומית, התשי"א-21950, אחרי פסקה )14( יבוא:  .1
")15( התקשרות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם חברה שבעלי המניות שלה הם 

רוב הרשויות המקומיות, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

השר אישר את שיעור התמורה שבהסכם; )א( 

המועצה  מזכיר   - כללי  מנהל  ובאין  הכללי,  המנהל  הם  שחבריה  ועדה,  )ב( 
המשפטי  והיועץ  המקומית  המועצה  גזבר  ראש,  היושב  יהיה  והוא  המקומית, 
ההתקשרות  את  לערוך  האפשרות  בחינת  לאחר  שוכנעה,  המקומית,  למועצה 
בדרך של מכרז, כי ההתקשרות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, וכי היא מיטיבה 
וטוהר  השקיפות  השוויון,  לעקרונות  לב  בשים  וזאת  המקומית,  המועצה  עם 

המידות ותוך מזעור הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות;

שנובעות  נוספים  צדדים  עם  התקשרויותיה  כי  התחייבה  החברה  )ג( 
מההתקשרות עם המועצה המקומית, ייעשו במכרז לפי הדין החל על המועצה 
)ב( ינומקו  המקומית בשינויים המחויבים; החלטות הוועדה לפי פסקת משנה 
לפחות  עבודה  ימי  שבעה  המקומית  המועצה  של  האינטרנט  באתר  ויפורסמו 
שבה  והתקופה  בנושא,  לוועדה  לפנות  האפשרות  לרבות  החוזה,  כריתת  לפני 
מנומקת  בהחלטה  אחרת  הוועדה  החליטה  כן  אם  אלא  כאמור,  לפנות  ניתן 
מטעמים של דחיפות; הסכם שנערך לפי פסקה זו יפורסם באתר האינטרנט של 

המועצה המקומית לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום כריתתו."

צו זה יעמוד בתוקפו שלוש שנים מיום פרסומו.  .2
כ"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(

)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר  א
שר הפנים  

תוקף

תיקון התוספת 
הרביעית

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

2 ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשע"ז, עמ' 254.

תוקף
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צו הכניסה לישראל )פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי 
מהרפובליקה של הודו(, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, 
ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

מבקר עסקי שהוא אזרח הרפובליקה של הודו פטור מהוראות סעיף 2)א()2( לחוק בדבר   .1
תקופת האשרה, לצורך קבלת אשרת כניסה רב–פעמית לתקופה מרבית של חמש שנים 
ובלבד שמשך תקופת כל ביקור לא תעלה על תשעים ימים; לעניין סעיף זה, "מבקר 
אשר  בתאגיד  אחר  תפקיד  בעל  עובד  או  מנהל  או  כבעלים  שמשמש  מי   - עסקי" 
תפקידו כולל ניהול, קידום או פיתוח של יוזמה עסקית של התאגיד, שמטרת הגעתו 
של  פעילותו  לתחום  מוכחת  זיקה  בעלת  עסקית  פעילות  קיום  לשם  היא  לישראל 
התאגיד שבו הוא בעלים או מועסק לרבות קיום פגישות עסקיות, השתתפות בכנסים 
ותערוכות, ביצוע חקר שוק, שיתוף פעולה במחקר ופיתוח, בחינה וניהול משא ומתן 
בנוגע למיזמים משותפים, השקעה בישראל, מכירה או רכישה של חברות ישראליות 
או  עבודה  ביצוע  או  שירותים  מתן  או  טובין  של  במישרין  אספקה  למטרת  ולמעט 

כהונה כנציג קבוע של התאגיד בישראל או תיווך או אספקת כוח אדם.

כ"א בטבת התשע"ח )8 בינואר 2018(
)חמ 3-5572(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

פטור


