
תשל"ה1975* ,(8 מס' (תיקון המדינה מבקר חוק

10 סעיף החוקתיקון  (להלן משולב]1 [נוסח תשי"ח1958 המדינה, מבקר לחוק (ב) 10 בסעיף . 1
. המבקר" "או יבוא הממשלה" הצעת "לפי אחרי , העיקרי)

13 סעיף תיקון העיקרי לחוק 13 בסעיף . 2

ו(8)"; (7) ,(5)9 "סעיף יבוא ו(7)" (5)9 "סעיף במקום ברישה, (1)

שבהן הנסיבות "ובדבר יבוא איגוד" לאותו "בקשר אחרי , (2) בפסקה (2)
במישרין". למבקר החשבון רואה ידווח

18 סעיף יבוא:החלטת העיקרי לחוק 18 סעיף במקום , 3

הדיון "סדרי
ובכנסת בועדה

ותגיש הועדה בו תדון הכנסת, שולחן על וחשבון הדין הונח (א) . 18

אך לאישור, והצעותיה סיכומיה את וחצי, חדשים שלושה תוך לכנסת,
תוך הראשון חלקים, בשני והצעותיה סיכומיה את להגיש הועדה רשאית

נוספים. וחצי חדשים ארבעה תוך והשני האמורה התקופה

תוך מהם חלק או והצעותיה סיכומיה את הועדה הגישה לא (ב)
שהועדה אלא וחשבון, בדין הכנסת תדון כאמור, וחצי חדשים שלושה
להגיש הנוספים, וחצי חדשים ארבעה של התקופה תום עד רשאית,
לא שעדיין וחשבון שבדין ענין בכל והצעות סיכומים הכנסת לאישור

בכנסת. נדון

הדין מן חלקים אותם לגבי הועדה של והצעותיה סיכומיה (ג)
לא (ב), או (א) 17 בסעיף כאמור הכנסת שולחן על הונחו שלא וחשבון

". הכנסת אותם אישרה כאילו ויראום הכנסת שולחן על הם גם יונחו

20 סעיף יבוא:תיקון (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 20 כסעיף . 4

שהומצא וחשבון דין של 27 סעיף פי על פרסומם אחרי "(ד)
רשאית ,21 סעיף פי על דעת חוות של או (ג) קטן בסעיף כאמור לועדה
על הדעת לחוות או וחשבון לדין והצעותיה סיכומיה את להניח הועדה
המיוחדת חשיבותו מחמת בכך צורך ראתה אם היא, ורשאית הכנסת שולחן

". ולהצעותיה לסיכומיה הכנסת אישור את לבקש הענין, של

32 סעיף הנציתיקון מנהל מינוי "על יבוא ובסופו (א) יסומן העיקרי לחוק 32 בסעיף האמור (א) . 5

."2 תשי"ט1959 (מינויים), המדינה שירות לחוק 19 סעיף לפי המכרז חובת תחול לא בות

יבוא: האמור (א) קטן סעיף אחרי (ב)

ממנו משנבצר או הנציבות, מנהל של משרתו משנתפנתה "(ב)

מילוי את להטיל הציבור תלונות נציב רשאי כלשהי, מסיבה תפקידו למלא
". חדשים שלושה על תעלה שלא לתקופה אחר אדם על התפקיד

,תשל"ה, 1152 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1975 בינואר 28) תשל"ה בשבט ט"ז בכנסתביום נתקבל .
. 70 עמי

תשל"ב, ; 112 עמ' תשל"א, ;98 עמ' תשכ"ט, ;42 עמ' תשכ"ר, ;42 עמי , 6 עמ' תשכ''ב, ;92 עמ' תשי"ח, ס"ח 1
38. עמ' תשל"ד, ;134 עמ'

. 86 עמ' תשי"ט, ס"ה 2

6.2.1975 תשל"ה, בשבט כ"ה. ,758 החוקים ספר



 העיקרי לחוק 43 בסעיף . 6

הדרך "ועל יבוא לתיקונו" הדרך "ועל במקום בסופו, (א), קטן בסעיף (1)
לתיקונו"; והמועד

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

הציבור, תלונות לנציב יודיע הממונה או עליו שהתלונה מי "(ב)

או כן, עשה לא שננקטו; הצעדים על (א), קטן בסעיף האמור המועד תוך

הוא רשאי הציבור, תלונות נציב של דעתו את מניחה אינה שההודעה

", הועדה או בדבר הנוגע השר לידיעת הענין את להביא

43 סעיף תיקון

ו30". 28 ,26" יבוא ו28" 26" במקום העיקרי, לחוק (א) 47 בסעיף , 747 סעיף תיקון

קציר אפרים
המדינה נשיא

רבין יצחק


