
* התשמ"ו1986 , (תיקון) המדינה במשק חירום לשעת הסדרים חוק

33 סעיף 1תיקון התשמ"ו1985 המדינה, במשק חירום לשעת הסדרים לחוק 33 בסעיף .1
ב' באדר "כי יבוא "(1985 בדצמבר 31) התשמ"ו בטבת "י"ט במקום (1)

; "(1986 במרס 31) התשמ"ו

בטבת כ' שמיום בתקופה ישראל בנק שינפיק כסף "שטרי יבוא בסופו (2)
(1986 במרס 31) התשמ"ו ב' באדר כ' יום עד (1986 בינואר 1) התשמ"ו

לבדו". ישראל בנק נגיד של חתימתו דמות את ישאו

חוק תיקון
על הפיקוח

ושירותים מצרכים

: יבוא התשי"ח21957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 11 סעיף אחרי .2

חברה "הפעלת
למדינה יש שבה
חיוני כלכלי ענין

מעורבת לחברה או ממשלתית לחברה בצו להורות רשאי שר (א) א. 11

לחברת או התשל"ה31975, הממשלתיות, החברות בחוק כמשמעותן
למדינה יש שבו בענין לעסוק שנועדה או העוסקת כאמור, חברה של בת
של קביעתו ; השר הוראות לפי לפעול תמשיך כי חיוני, כלכלי ענין
חיוני כלכלי ענין למדינה יש שבו בענין עוסקת כאמור חברה כי השר
זה. סעיף לענין יחולו לא 3 סעיף והוראות כך, על מכרעת ראיה תהווה

אדם למנות בצו, רשאי, (א) קטן סעיף לפי צו שנתן שר (ב)
ורשאי מיוחד), מפקח  (להלן הנהלתה על לפיקוח או החברה לניהול

והפיקוח. הניהול תפקידי את לפרט בצו הוא

הוראות לפי עליה יפקח או החברה את ינהל מיוחד מפקח (ג)
אחרי למלא חייב בחברה הנהלה בתפקיוי הנושא וכל מהשר, שקיבל
כל הסותרת הוראה מיוחד מפקח יורה לא ; המיוחד המפקח הוראות

השר. של בצו כן לעשות שהורשה במידה אלא מסמך

אם שנים לשלוש הוא זה סעיף לפי מיוחד מפקח של מינויו (ד)
להאריך רשאי השר ואולם יותר, קצרה תקופה על בצו השר הורה לא
שלוש על תעלה לא מהן אחת שכל נוספות לתקופות המינוי תוקף את

מיוחדים. מפקחים להחליף הוא רשאי וכן שנים,

לגביה יינקטו לא (א), קטן סעיף לפי צו עליה שחל חברה (ה)
ואכיפה, לפועל הוצאה זמניים, סעדים נכסים, כינוס פירוק, של הליכים

דין. כל לפי

בטבת כ' יום שלפני חברה לגבי (א) קטן סעיף לפי צו ניתן (ו)
 9 סעיף לפי מורשה מפקח לה מונה (1986 בינואר 1) התשמ"ו

ואת המורשה המפקח של מינויו את כתקפים יראו (1)
על האמור, הצו מתן יום עד מינויו מיום שעשה, הפעולות

; כהונתו בהמשך או במינויו פגם כל אף

,1770 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת , (1985 במרס 5) התשמ"ה א' באדר כ"ד ביום בכנסת נתקבל .*
122 עמ' התשמ"ו,

15 עמ' התשמ"ו, ס"ח 1
24 עמ' התשי"ח, ס"ח 2

132. עמ' התשל"ה, ס"ח 3



מיוחד למפקח מונה כאילו המורשה המפקח את יראו (2)
הצו." מתן מיום (ב) קטן סעיף לפי

.(1986 בינואר 1) התשמ"ו בטבת כי ביום זה חוק של תחילתו תחילה3.
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