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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת

 חוק מבקר המדינה(תיקון מם׳ 7), תשל״ד-1974

 1, בסעיף 6 לחוק מבקר המדינה, תשי״ח-1958 [נוסח משולב! * (להלן-החוק העיקרי),

 במקום ״ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא ״הועדה של הכנסת לעביבי בקורת המדינה״,

 2. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום ״על ידי הועדה״ יבוא ״על ידי ועדת הכספים של

 הכנסת״, ובמקום ״הועדה רשאית״ יבוא ״ועדת הכספים רשאית״.

 3. בסעיף 32 לחוק העיקרי, במקום ״ועדת הכנסת״ יבוא ״הועדה״.

 4, בסעיף 36(2) לחוק העיקרי, במקום ״שוועדת הכנסת״ יבוא ״שהועדה״.

 5, בסעיף 046:) לחוק העיקרי, במקום ״ועדת הכנסת״ יבוא ״הועדה״.

, במקום ״ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא  6. בסעיף 3(3) לפקודת המועצות המקומיות 2

 ״הועדה של הכנסת לעניני בקורת המדינה״.

 ך, בסעיף 29ו לחוק נכסי נפקדים, תש״י-1950 3, במקום ״שועדת הכספים של הכנסת״

 יבוא ״שהועדה של הכנסת לעניני בקורת המדינה״.

 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 24

 תיקון סעיף 32

 תיקון סעיף 36

 תיקון סעיף 46

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקדמיות

 תיקון חוק נכסי
 נפקדים

 דגד« הסגר

7 לחוק המוצע). ־  ועל ועדי נאמנים (ראה סעיפים 6 ו

 אין החוק המוצע בא לשנות את הוראות החוק העיקרי
 בדבר סמכותה של ועדת הכנסת להמליץ בפני נשיא
 המדינה על מינוי המבקר(סעיף 2 לחוק העיקרי) ולמנות
 ממלא מקום המבקר (סעיף 29), או בדבר סמכותה של
 ועדת הכספים לקבוע משכורתו של המבקר (סעיף 4א)

 ולקבוע את תקציב משרד המבקר (סעיף 24).

 כמו־כן נשאר בתקפו סעיף 41 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), תשי״ט-1959, הקובע כי ״לגבי עובדי לשכת
 נשיא המדינה, עובדי הכנסת ועובדי לשכת מבקר המדינה
 נתונות הסמכדות של הממשלה ושל ועדת השירות לפי

 קוק זה, בידי ועדת הכספים של הכנסת״.

 החלטת הכנסת להקים ועדה מיוחדת לעניני בקורת
 המדינה מחייבת תיקון חוק מבקר המדינה.

 החוק המוצע מעביר את הסמכויות הנוגעות לעניני
 בקורת המדינה ולטיפול בדינים וחשבונות המבקר, שהיו
 עד כה בידי ועדת הכספים או בידי ועדת הכנסת, לידי
 הועדה החדשה - ראה סעיף 1 המתקן את הגדרת
 ״הועדה״ בסעיף 6 לחוק המבקר; תיקון זה יחול על
 הוראות סעיפים 9(7) ו־(8), 10(ב), 17(א), (ב) ו־(ג), 18,
 20(ב} ו־(ג), 21, 25, 26, 27(א) ו־(ב), 32, 36 ו־46;
 כמו־כן יתוקנו סעיף 3(ב) לפקודת המועצות המקומיות
 וסעיף 29ו לחוק נכסי נפקדים, המסמיכים את ועדת
 הכספים להפעיל את בקורת המדינה על ועדים מקומיים

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 92; תשכ״ב, עמי 6, עמי 42; חשכ״ד, עמ׳ 42; תשב״ט, עמ׳ 98; תשל״א, עמי 112; תשל׳׳ב,
 עמי 134.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 3 ס״ח תש״י, עמי 86; תשכ״ה, עמי 58.
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 המחיר 10 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


