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חוק מבקר המדינה )תיקון מס' 43(, התשס"ח-2008*

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[ 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 14)ב( - 1 תיקון סעיף 14

)1( האמור בו יסומן ")1(" ובפסקה )1(, אחרי "דין וחשבון נפרד" יבוא "אשר יונח על 
שולחן הכנסת ויפורסם"; 

)2( אחרי פסקה )1( יבוא:

")2( על אף האמור בפסקה )1(, המציא המבקר לוועדה דין וחשבון נפרד כאמור 
באותה פסקה, בימי פגרת הכנסת, יפורסם הדין וחשבון האמור במועד שיקבע 
המבקר, מוקדם ככל האפשר, ויונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע 

הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת "

בסעיף 16)א()2( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת, 2 תיקון סעיף 16
יונח הדוח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של 

הכנסת "

16)א()2( 3 תיקון סעיף 20 סעיף  הוראות  זה  לעניין  "ויחולו  יבוא  בסופו  העיקרי,  לחוק  20)ו(  בסעיף 
סיפה" 

בסעיף 21 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 21

)1( האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "תפורסם" יבוא "תונח על שולחן הכנסת ותפורסם";

)2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, הכין המבקר חוות דעת כאמור באותו סעיף 
קטן, בימי פגרת הכנסת, תפורסם חוות הדעת האמורה במועד שיקבע המבקר, 
מוקדם ככל האפשר, ותונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון 

של הכנס הקרוב של הכנסת "

בסעיף 28)א()1( לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 28

או  הכנסת  שולחן  על  "להנחתה  יבוא  "לפרסומה"  במקום  )ב(,  משנה  )1( בפסקת 
לפרסומה", ובמקום "לפי אותו סעיף" יבוא "לפי סעיף 21)ב(, לפי המוקדם;";

)2( אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:

")ב1( לעניין דוח נפרד לפי סעיף 14)ב( - מועד ההנחה על שולחן הכנסת או 
מועד הפרסום לפי סעיף 14)ב()2(, לפי המוקדם;" 

בסעיף 46 לחוק העיקרי -6 תיקון סעיף 46

)1( בסעיף קטן )א(, במקום "יגיש לכנסת" יבוא "יכין" ובסופו יבוא "דין וחשבון כאמור 
יונח על שולחן הכנסת";

)2( בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת" 
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התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשס"ח )29 ביולי 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 244, מיום ו' בתמוז התשס"ח )9 ביולי 2008(, עמ' 382 
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