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 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), התשנ״ד-994ו*

 הוראת שעה 1. ער לתום כהונתה של הכנסת השלוש עשרה יראו את סעיף 6 לחוק מבקר המדינה,

, כאילו בסופו נאמר:  התשי״ח-958ו [נוסח משולב],

 ץד) (1) הועדה תיבחר על ידי הכנסת; על אף האמור בחוק הכנסת (מספר החברים

, לא יעלה מספר החברים בועדה על שבעה עשר. 2  בועדות), התשנ״ד-994ו

עדה לועדה  (2) החלה הועדה את עבודתה, תהא הצטרפות מי שאינו חבר הו

 כרוכה במסירת הודעה לכנסת, אולם רשאי יושב ראש הועדה להזמין חבר כנסת

ניה אם ראה צורך בכך ללא הודעה כאמור.״ ו  שאינו חבר הועדה לדי

ן י ב ק ר ח צ ן י מ צ י ר ו ז  ע

נה ראש הממשלה  נשיא המדי

ס י י ח ו ב  ש

 יושב ראש הכנסת

 * נתקבל בכנסת ביום ד׳ בתמוז התשנ״ד (גו ביוני 1994); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 7272,
 מיום כ״ט באייר התשנ״ד (10 במאי 994ו), עמי 460.

 י ס״ח התשי״דו, עמי 92; התשנ״ד, עמי 144.

 2 סייח התשנ״ד, עמי 142.

 חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס׳ 2), התשנ״ד-994ו*

, יבוא: י -976ו  החלפת סעיף 62 1. במקום סעיף 62 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז

דה והרווחה של הכנסת, לקבוע  ״אגרות 62. השר רשאי, בצו באישור ועדת העבו

 אגרות בעד -

 (ו) רשיון, היתר זמני, היתר מוגבל ואישור תואר מומחה, שישולמו

 עם נתינתם ועם חידושם, הכל לפי הענין;

ב, שישולמו במועד דו ־ נות וביצוען לפי סעיפים 4 ו  (2) עריכת הבחי

 שיקבע השר.״

ה ג ם ס י ר פ ן א י ב ק ר ח צ  י

 ראש הממשלה שר הבריאות

ס י י ו ח ב ן ש מ צ י ו ר ז  ע

נה יושב ראש הכנסת  נשיא המדי

 נתקבל בכנסת ביום ד׳ בתמה התשנ״ד (13 ביוני 994ו); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2214,
 מיום י״ב בחשון התשנ״ד (27 באוקטובר 1993), עמי 60.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594; סייח התשמ״ז, עמי 62 ו.

 152 ספר התוקים 1467, י״ד בתמוז התשנ״ד, 23.6.1994
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