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חרק מבקר המדינה)תיקון מס׳  ,(7תשל״ד1974-י
תיקון סעיף 6

,1

בטעיף  6לחוק מבקר המדינה ,תשיי׳ח— 1958ונוסח משולב[

1

) ל ה ל ן  -ה ח ו ק העיקרי(,

במקום ״ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא ״הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת״.
תיקון סעיף 24

 ,2בסעיף  21לחוק העיקרי ,במקום ״על ידי הועדה״ יבוא ״על ידי ועדת הכספים של
הכנסת״ ,ובמקום ״הועדה רשאית״ יבוא ״ועדת הכספים רשאית״.

תיקון סעיף 32

,3

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

תיקון סעיף 36

,4

בסעיף  (2)36לחוק העיקרי ,במקום ״שוועדת הכנסתי׳ יבוא ״שהועדה״.

תיקון סעיף 46

,5

בסעיף  0)46לחוק העיקרי ,במקום ״ועדת הכנסת״ יבוא ״הועדה״.

תיקון פקודת
המועצות
המקומיות

,6

בסעיף )3ב( לפקודת המועצות המקומיות  ,במקום ״ועדת הכספים של הכנסת״ יבוא

תיקון חוק נכטי
נפקדים

2

^

״הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת״.
בסעיף 29ו לחוק נכסי נפקדים ,תש״י— , 1950במקום ״שועדת הכספים של הכנסת״
,7
יבוא ״שהועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת״.
3

גולדה מאיר
ראש הממשלה

קציר
אפרים
נשיא המדינה

י נתקבל בכנסת ביום ב״ז בשבט תשל״ד ) 19בפברואר  ;(1974הצעה החוק ודברי הסבר פורפמו בה״זז ,1105
תשל״ד ,עמי .96
 1פיח תשי״ח ,עמי  ;92תשכיב ,עמי  ,6עמי  ;42תשב־׳ד ,עמי  ;42תשכ״ט ,עמי  ;98תשל״א ,עמי  ;112תשל״ב,
עמי .134
 2דעי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
 3ם״ח תש״י ,עמי  ;86תשכ״ה ,עמי .58

חוק מילווה פיתוח )תיקון מם׳  ,(12תשל״ד*1974-
תיקון סעיף 1

 .1בסעיף  1לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך1960-י ,במקום ״ 2750מיליון לירות* יבוא
״ 5500מיליון לירות״.
גולדה מאיר
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר האוצר

אפריפ קציר
נשיא המדינה
י נתקבל בכנסת ביום כ״ו בשבט תשל״ד ) 18בפברואר  ;(1974הצעת החוק ודברי הסגר פורנמו בה״ח  ,1099תשל״ד,
עמי .70
 1ם״ח תש״ך ,עמי  ;47תשכ״א ,עמי  ;128תשכ״ב ,עמי  ;129תשכ״ד ,עמי  ,6עמי  ;116תשכ״ו ,עמי  ;15תש כ ״ז,
עמי  ;106תשכ״ח ,עמי  ;34תשכ״ט ,עמי  ;221תשל״ב ,עמי  ;29תשל״ג ,עמי  ,5עמי .150
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המחיר  10אגורות
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נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

