
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
התשס"ב2002* (תיקון), (2002 הכספים לשנת הכלכלית והמדיניות

50א סעיף והמדיניותהוספת התקציב יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המרינה במשק ההסדרים בחוק .1

הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב1 2002, אחרי סעיף 50 יבוא:
חוק תיקון

גופים עסקאות
(אכיפת ציבוריים
חשבונות ניהול
 מס) ותשלום

5 מס'

50א. בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס), התשל"ו2 1976 

חובות ותשלום חשבונות ניהול "(אכיפת במקום החוק, בשם (1)

והעסקת מס חובות תשלום חשבונות, ניהול "(אכיפת יבוא מס)"
כדין)"; זרים עובדים

יבוא: 2א סעיף אחרי (2)

עובדים "העסקת
 כדין זרים

לעסקה תנאי
ציבורי גוף עם

תושב עם עיבורי גוף יתקשר לא (א) 2ב.
לגוף שירות למתן או נכס למכירת בעסקה ישראל
הגוף את שמייצג מי נוכח כן אם אלא ציבורי
מאת בכתב תצהיר פי על עסקה, באותה הציבורי
לפי אחר מסמך השר קבע ואם תושב, אותו
כי כאמור, מסמך פי על  (ג) קטן סעיף הוראות

אלה: שני התקיימו
לא אליו זיקה ובעל התושב (1)

חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעו
למועד שקדמה בשנה זרים עובדים

ההתקשרות,
זיקה בעל או התושב הורשעו אם (2)

או עבירות בשתי חלוט דין בפסק אליו
ההרשעה  זרים עוברים חוק לפי יותר
השנים בשלוש היתה לא האחרונה

ההתקשרות. למועד שקדמו
גוף רשאי (א), קטן סעיף הוראות אף על (ב)
כאמור בעסקה ישראל תושב עם להתקשר ציבורי

■ האמור התקיים לא אם אף קטן, סעיף באותו
העבירה אם (א) קטן סעיף של ו(2) (ו) בפסקאות
נעברה לפני יום י"ז בטבת התשס"ב (1 בינואר

.(2002

עסקה על יחולו לא זה סעיף הוראות (ג)

חדשים, שקלים 35,000 על עולה אינו שמחירה
הסכום האמור יעודכן ב1 בינואר בכל שנה,
לצרכן המחירים במדד העליה לשיעור בהתאם
שר לסטטיסטיקה; המרכזית הלשכה שמפרסמת
האמור הסכום את לשנות בצו, רשאי, האוצר

זה. קטן בסעיף

 נתקבל בכנסת ביום ו' באב התשס"ב (15 ביולי 2002);  הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
3043, מיום י"ב בחשון התשס"ב (29 באוקטובר 2001), עמ' 16,

1 ס"ח התשס"ב, עמ' 146.
2 ס"ח התשל"ו, עמ' 280.



נוסח את לקבוע רשאי האוצר שר (ד)
אחר מסמך וכן (א), קטן בסעיף כאמור התצהיר
סעיף אותו הוראות לפי הציבורי לגוף שיימסר

שיקבע. ובדרך השר שיקבע מי ידי על קטן

 זה בסעיף (ה)

ישראל, תושב ידי על שנשלט מי  זיקה" "בעל
בעל גם  אדם בני חבר הוא התושב ואם
שבשליטת אחר אדם בני חבר או בו השליטה

בו; השליטה בעל

"גוף ציבורי"  כאמור בפסקאות (1) ו"(2) להגדרה
;1 שבסעיף ציבורי" "גוף

(איסור זרים עוברים חוק  זרים" עובדים "חוק
הוגנים), תנאים והבטחת כרין שלא העסקה

התשנ"א3 1991;

ערך, ניירות בחוק כמשמעותה  "שליטה"
התשכ"ח4 1968;

ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו  בכתב" "תצהיר
התשל"א חדש], [נוסח הראיות לפקודת

ו5'', 971

2ב". או 2 "סעיפים יבוא "2 "סעיף במקום 3(א), בסעיף (3)

שרון אריאל
הממשלה ראש

שלום סילבן
 האוצר שר

קצב משה
המדינה נשיא

3  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.
4 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

בורג אברהם


