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בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (14ג),
אחרי "לידיעת היועץ המשפטי לממשלה;" יבוא "ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה
הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין;".
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בסעיף  16לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 20
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תיקון סעיף 21א

.4

בסעיף 21א(ג) לחוק העיקרי ,אחרי "לתיקון הליקויים" יבוא "בתוך שישים ימים מהמועד
הקובע כהגדרתו בסעיף (28א)( ")1ובמקום "סמוך לאחר" יבוא "בתוך  15ימים מיום".

תיקון סעיף 21ב

.5

בסעיף 21ב לחוק העיקרי -

()1

בסעיף קטן (א)(- )1
(א) בפסקת משנה (א) ,במקום "בעניינים שבהם ימצא לנכון" יבוא "לגבי כל
ליקוי או פגיעה שפורטו בו";
(ב)

בפסקת משנה (ב) ,בסופה יבוא "כאמור בסעיף קטן (א;")1

(ג) בפסקת משנה (ג) ,במקום הקטע החל במילים "הערותיו המפורטות" ועד
המילים "בין השאר ",יבוא "דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים
וחשבונות קודמים ,לרבות";
()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1גוף מבוקר שעניינו נדון בדין וחשבון יעביר את תגובתו לראש הממשלה
לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בדין וחשבון הנוגעים לו ,בתוך מועד שיקבע
ראש הממשלה".

בסעיף  20לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי "ו–( ")9יבוא "(בסעיף זה  -גופים מבוקרים אחרים);",

()2

במקום סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד) ראש הגוף המבוקר כהגדרתו בסעיף 21א ,בגופים מבוקרים אחרים ,ימסור
למבקר ,בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון ,במלואו
או חלק ממנו ,את הערותיו לדין וחשבון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו.
(ה) הוראות סעיף (16ב) יחולו ,בשינויים המחויבים ,לעניין המועדים להגשת
ההערות לפי סעיף זה.
(ו) בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד) ,יונחו הדין וחשבון ,וכן ההערות על
שולחן הכנסת.
(ז) ראש הממשלה יקבע ,באישור הוועדה ,הוראות לעניין הכנת ההערות לפי
סעיף זה ,לרבות לעניין מתכונת כתיבתן ,אופן ריכוזן ועריכתן".

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "סמוך לאחר קבלתן" יבוא "בתוך שלושים ימים מיום
שדווחו לו";
()2

*
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אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
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.1
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יבוא:

"הצגת מחירים
בתחנות תדלוק

*
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2

עד 7ג

"הצגת מחירים
7א.
תדלוקבסעיף זה -
בתחנות(א)
7א.

(א) בסעיף זה -

"בעל תחנת תדלוק"  -כל אחד מאלה:
"בעל תחנת תדלוק"  -כל אחד מאלה:
( )1בעל רישיון העסק של תחנת התדלוק;
( )1בעל רישיון העסק של תחנת התדלוק;
( )2האדם שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו פועלת
בהנהלתו
בפיקוחו או
( )2האדם שבהשגחתו,
פועלת תדלוק;
מפעיל תחנת
לרבות
תחנת תדלוק,
תחנת תדלוק ,לרבות מפעיל תחנת תדלוק;
"מחיר דלק"  -מחירו הכולל של סוג דלק לאחר הנחות
לצרכן;דלק
של סוג
"מחיר דלק"  -מחירו הכולל
הנחות הכולל"  -כהגדרתו
לאחר"המחיר
לעניין זה,
המוצעות
כהגדרתו
הכולל"
"המחיר
זה,
המוצעות לצרכן; לעניין
בסעיף 17א לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-( 2בחוק
2
התשמ"א1981- (בחוק
הצרכן,
הגנת הצרכן);
הגנת -חוק
בסעיף 17א לחוק זה
זה  -חוק הגנת הצרכן);
"הממונה על הגנת הצרכן" " -הממונה" ,כהגדרתו בחוק
"הממונה" ,כהגדרתו בחוק
"הממונה על הגנת הצרכן"
הגנת -הצרכן;
הגנת הצרכן;
"דמי שירות"  -תשלום בעבור שירות התדלוק של כלי רכב,
התדלוק של כלי
"דמי שירות"  -תשלום בעבור
רכב ,ידי עובדי תחנת
לתדלוק על
שירותהמיועדת
במשאבה
לתדלוק על ידי עובדי תחנת
במשאבה המיועדת
התדלוק.
התדלוק.
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