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 חוק השופטים(תיקון מס׳ 4), תשל״ח-1977 ״

 הוספת ס«יף 817 1. בחוק השופטים, תשי״ג-1953 !, אחרי סעיף 17 יבוא:

 ״מינוי שופט 17א. מקום ששר הוסמך בחיקוק למנות שופט או מי שכשיר להיות

 לשעבר שופט ליושב ראש של ועדה או של גוף אחר, רשאי השר, לאחר התיי

 עצות בנשיא בית המשפט העליון ובהסכמת המועמד, למנות לכך, לתקופה
 שיקבע, מי שהיה שופט כמפורש בחיקוק ויצא לגמלאות או פרש, ורשאי
 השר למנות כאמור, בהסכמת המועמד, מי שהיה שופט של ערכאה גבוהה

 מזו שפורשה בחיקוק.״

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה ץ שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסת ביום כיו בחשק תשל״ח (7 בנובמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 1176, השליה,

 עמי .224 1 ם״זז תשי״ג, עמי 149; תשיי׳ט, עמי 134; תשכ״ד, עמי 140; תשב״ט, עמי 98.

 חוק רואי חשבון(תיקון מם, 2), תשל״ח-1977 *

 החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לחוק רואי חשבון, תשט״ו-1955 1 (להלן.- החוקהעיקויי), יבוא:

 ״מועצה רואי 2. (א) תוקם מועצת תאי חשבון (להלן-־ המועצה), ואלה חבריה:

 חשביו (1) יושב ראש שמינה שר המשפטים:

 (2) נציג שר האוצר:
 (3) נציג מבקר המדינה:

 (4) רשפ ההברות!
 (5) רשם האגודות השיתופיות;

 (6) המפקח על הבנקים או עובד בנק ישראל שמינה המפקח:
 (7) יושב ראש רשות ניירות עדך או חבר או עובד של רשות

 זו שמינה יושב ראש הרשות:
 (8) ששה רואי חשבון שמינה שר המשפטים לאחר התייעצות

 בלשכת רואי חשבון בישראל; הם יתמנו לשלוש שנים.

 (ב) שר המשפטים רשאי למנות ליושב ראש המועצה ממלא מקום
 מבין חבריה.״

 תיקון סעיף 12 2. בסעיף 12 לחוק העיקרי, אזורי סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ג) חבר המועצה שנתמנה לפי סעיף קטן (א) יוכל, באישור
 המועצה, להשלים חקירה שהתחיל בה אף לאחר שתמה תקופת כהונתו

 כחבר המועצה.״

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 י נתקבל בכנסה ניופ כ״ו בחשון השליח (7 בנובמבר 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1257, תשל״ו,

 עמי .362 1 סייח השט״ו, עמי 26; תשל״א, עמי 110.
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