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חוק מבקר המדינה)תיקון מס׳  ,(8תשל״ה5-ד* 19
תיקון סעיף !0

במפיף  0 ) 1 0לחוק מבקר המדינה ,תשי״ח] 1958-נוסח משולב[! )להלן
.1
העיקרי( ,אחרי ״ ל פ י הצעת הממשלה״ יבוא ״או המבקר״.

תיקון ס ע י ף «

.2

החלפת סעיף !8

.3

בסעיף  13לחוק העיקרי
)(1

 -החוק

-

בדישה ,במקום ״ ס ע י ף  (5)9ו־)(7״ יבוא ״סעיף  (7) ,(5)9ו־)(8״;

) (2בפסקה ) ,(2אחרי ״בקשר לאותו איגוד״ יבוא ״ובדבר הנסיבות שבהן
ידווח רואה החשבון למבקר במישרין״.
במקום סעיף  18לחוק העיקרי יבוא:

״סדרי הדיון
ב ו ע י ה

י

ב כ נ ט ח

) .18א( הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת ,תדון בו הועדה ותגיש
לכנסת ,תוך שלושה חדשים וחצי ,את סיכומיה והצעותיה לאישור ,אך
רשאית הועדה להגיש את סיכומיה והצעותיה בשני חלקים ,הראשון תוך
התקופה האמורה והשני תוך ארבעה חדשים והצי נוספים.
)כ> לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה או חלק מהם תוך
שלושה חדשים וחצי כאמור ,תדון הכנסת בדין וחשבון ,אלא שהועדה
רשאית ,עד תום התקופה של ארבעה חדשים וחצי הנוספים ,להגיש
לאישור הכנסת סיכומים והצעות בכל עניין שבדין וחשבון שעדיין לא
נדון בכנסת.
)ג( סיכומיה והצצותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין
וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף ) 17א( או )ב( ,לא
יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת.״

בסעיף  20לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ג( יביא:

תיקון סעיף 20

.4

תיקון סעיף 32

)א( האמור בסעיף  32לחוק העיקרי יסומן)א( ובסופו יבוא ״ ע ל מינוי מנהל הנצי
.5
בות לא תחול חובת המכרז לפי סעיף  19לחוק שירות המדינה )מינויים( ,השי״ט— 2 1959״ .

״)ד( אחרי פרסומם על פי סעיף  27של דין וחשבון שהומצא
לועדה כאמור בסעיף קטן )ג( או של חוות דעת על פי סעיף  ,21רשאית
הועדה להניח את סיכומיה והצעותיו׳״ לדין וחשבון או לחוות הדעת ע 1.
שולחן הכנסת ורשאית היא ,א פ ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת
של הענין ,לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה ולהצעותיה.״

)ב(

אחרי סעיף קטן )א( האמור יבוא:
״)ב( משנהפנתה משרתו ש ל מנהל הנציבות ,או משנבצד ממנו
למלא תפקידו מסיבה כלשהי ,רשאי נציב תלונות הצ־־בור להטיל את מילוי
התפקיד על אדם אחר לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.״

• נתקבל בכנסת ביופ ט״ז בשבט תשל״ה ) 28בינואר  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,,1152תשל״ה,
עמי .70
י ס״ח תשי״ח ,עמי  ;92תשכ״ב ,עמי  ,6עצי  ;42תשכ״ד ,עמי  ;42תשכ״ט ,עמי  ;98תשל״א ,עמי  ;112תשל״ב,
עמי  ;134השל״ד ,עמי .38
 2ם״ח תשי״ט ,עמי .86
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בסעיף  43לחוק העיקרי _

תיקון סעיף 43

) (1בסעיף קטן )א( ,בסוסו ,במקום ״ועל הדרך לתיקונו״ יבוא ״ועל הדרך
והמועד לתיקונו״;
)(2

במקום סעיף קטן)ב( יבוא:
״)ב( מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבור,
תוך המועד האמור בסעיף קטן)א( ,על הצעדים שננקטו; לא עשה כן ,או
שההודעה אינה מניחה את דעתו ש ל נציב תלונות הציבור ,רשאי הוא
להביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר או הועדה.״

.7

בסעיף ) 47א( לחוק העיקרי ,במקום ״ 26ו־28״ יבוא ״ 28 ,26ו״30״.

תיקון סעיף 47

יצחק רבי ן
ראש הממשלה
אפרים קציר
י נשיא המדינה

חוק בית הדין לעבודה )תיקון מם׳  ,(5תשל״ה~ 1975״
בסעיף ) 24א() (5לחוק בית הרין לעבודה ,השכ״ט~) » 19«9להלן — החוק העיקרי(,
,1
בסופו יבוא ״או ב כ ל חוק אחר״.
.2

בסעיף  27לחוק העיקרי

—

תיקון סעיף 24

תיקון סעיף 27

) (1במעיף קטן)ב( ,במקום ״ ש כ ר מולן״ יבוא ״שכר ע ב ו ד ה ״ ובמקום ״השכר
ה מ ו ל ך ׳ יבוא ״ ש כ ר העבודה״;
) (2אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ג( ש ר המשפטים רשאי ,לאהד התייעצות ע ם ש ר העבודה,
לקבוע בתקנות סמכויות ששופט בית ד י ן אזורי יהיה ר ש א י להעביר
 .לרשם.״
.3

רחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( ,תש״ט— ,21949בסעיף ) 27ב( ,במקום
<

״בדרך תביעה אזרחית רגילה״ יבוא ״בביית ד י ן אזורי״.
יצחק רבין
ראש הממשלה

•חוק
״יקיז י
החיילים
המשוחררים
)החזרה לעבודה(

חייםי ׳ צדוק
שר המשפטים

אפרים קציר
נשיא המדינה
׳> נתקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט תשל״ח ) 28בינואר  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1072תשל״ג,
עמ׳ .356
 1סייח תשכ״ט ,עמי  ;70תשל״א ,עמי  ;176תשל״ב ,עמי  ;73תסל״ג ,עמי  ,78עמי .80
 2ס״ח תשי״ט ,עמי  ;13תשי״א ,עמי  ;58תשי״ד ,עמי  ;224תשכי׳ט ,ממי  ;76תש״ל ,עמי .121
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חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מם׳  ,(5תשל״ה*1975-
הוספת סעיף 17א

,1

בפקודת הרוקחים

״הסדר תורנות
בתי מרקחת
בתחום רשות
מקומית

י,

אחרי סעיף  47יבוא:

47א) .א( רשות מקומית רשאית לקבוע בהתייעצות עם לשכת הבריאות
המחוזית תורנות בתי מרקחת בתחום שיפוטה ,לימים ולשעות שבהם
בתי מרקחת סגורים במהלך פעילותם הרגילה.
)ב( שר הבריאות ושר הפנים יחדיו רשאים ,בצו כללי או מיוחד,
לחייב רשות מקומית להשתמש בסמכותה לפי סעיף זה.
)ג( רשות מקומית שקבעה תורנות לפי סעיף זה תמנה ועדת ערר,
ובה נציג לשכת הבריאות המחוזית ,שבפניה יהיה רשאי לערוד מי שהוט
לה עליו תורנות כאמור וטוען כי אינו יכול למלאה או מי שרואה עצמו
נפגע שלא בצדק על ידי שיתופו או אי שיתופו התורנות כאמור :ועדת
הערר רשאית לפי שיקול דעתה לפטור אדם מתורנות ,פטור מלא או
חלקי ,בהגבלת זמן או ללא הגבלה ,או לקבוע שיתופו בתורנות של מי
שביקש זאת ,ורשאית היא להורות לרשות המקומית לשנות סדרי התורנות
אם הדבר מתחייב מהחלטתה בערר.
)ד( בעל בית מרקחת שלא קיים תורנות שנקבעה לו לפי סעיף זה,
דינו — קנס שלושת אלפים לירות או מאסר ששה חדשים.
)ה( לענין סעיף זה ,״בית־מרקחת״
סמים וסמי רעל כמשמעותם בפקודה זו.״

תיקון סעיף 33

,2

 -מקום המשמש לחלוקת

בסעיף  33לפקודת הרוקחים ,בראשית הסעיף יבוא ״בכפוף להוראות סעיף 47א״.

יצחק רבין
ראש הממשלה

ו י ק ט ו ר שם ־ט וב
שר הבריאות

אפרים קציר
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום ט״ז בשבט תשל״ה ) 28בינואר  ;(1975הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1061תשל״ג,
עמי .286
 1חוקי א״י ,כרך בי ,פרק <ךי ,עמי  ;1002תש״ך ,עמי  ;3תשכ״ד ,ע»׳  ;194תש״ל ,עמי  ;96תשל״א ,עמי .69

60

המחיר  32אגורות

39ר החוקים  ,758כ׳׳ה בשבט תש?"׳ה6.2.1975 ,

נדםס בדפוס הממשלה ,ירושלים

