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36

חוק מבקר המדינה )תיקון מס' 48(, התשע"ה-2014*

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 45א - 1 תיקון סעיף 45א

בכותרת השוליים, אחרי "מעשי שחיתות" יבוא "הפרות חיקוק או פגיעה במינהל   )1(
תקין";

)1(, אחרי "מעשי שחיתות" יבוא "הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה  בפסקה   )2(
חמורה במינהל תקין" ואחרי "שבו הוא עובד" יבוא "או על כך שסייע לאחר להודיע 

כאמור" 

בסעיף 45ב לחוק העיקרי, במקום "מעשי שחיתות" יבוא "מעשים כאמור באותו סעיף" 2 תיקון סעיף 45ב

הוראות חוק זה יחולו על תלונות בדבר פגיעה בעובד שהודיע מיום פרסומו של חוק 3 תחולה
זה ואילך על ביצוע מעשים כאמור בסעיף 45א)1( לחוק העיקרי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

חוק החברות )תיקון מס' 26(, התשע"ה-2014*

בחוק החברות, התשנ"ט-1999  1, בסעיף 245)א1(, אחרי פסקה )2( יבוא:1  תיקון סעיף 245

הדירקטור החיצוני הציע את מועמדותו לכהונה נוספת והמינוי אושר בהתאם   )3("
להוראות פסקה )1( "

תיקון פקודת 
החברות - מס' 18

בפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983 2 -2 

בסעיפים 171)ב(, 173)א( ו–174)א(, בכל מקום, אחרי "שנקבע בתקנות" יבוא "באישור   )1(
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת";

בסעיף 382, אחרי "השר" יבוא "באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת"   )2(

תחילתו של סעיף 2 לחוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו  3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

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

התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ה )18 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 574, מיום ב' באב התשע"ד )29 ביולי 2014(, עמ' 204 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670    1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשע"ב, עמ' 507   2

התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ד )18 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 569, מיום כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(, עמ' 160 

ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ד, עמ' 32   1
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