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שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א— ,21950וצו המועצות
המקומיות )ב( ,התשי"ג— ,31953בהתאם לחוק זה ובשינויים המחויבים ,בתוך שישים
ימים מיום התחילה.
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חוק מבקר המדינה )תיקון מס'  ,(45התשע"ב—*2012
הוספת סעיף 8ג
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בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח—] 1958נוסח משולב[ ,1אחרי סעיף 8ב יבוא:
"סמכות להשלמת
דין וחשבון וחוות
דעת

8ג.

מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות
דעת והסתיימה כהונתו כאמור בסעיף  ,(1)8שלושה חודשים
או יותר לאחר מסירת הטיוטה ,יהיה מוסמך לסיים את הכנת
הדין וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים
מיום סיום כהונתו".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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ר א וב ן ר י ב ל י ן
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חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון — שיפוט
בעבירות ועזרה משפטית( ,התשע"ב—*2012
הארכת תוקף

.1

תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון — שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,
התשכ"ז— ,11967כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק ,מעת לעת ,מוארך בזה ,עד יום
ו' בתמוז התשע"ז ) 30ביוני .(2017
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יעקב נאמן
שר המשפטים

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' בתמוז התשע"ב ) 26ביוני  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה —  ,691מיום י"ד בסיוון התשע"ב ) 4ביוני  ,(2012עמ' .854
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2741ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;20ס"ח התשס"ז ,עמ' .364

ISSN 0334-3030

ספר החוקים  ,2365ז' בתמוז התשע"ב27.6.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

