
 מס' 10), תשכ"ד1964*  (תיקון  הלאומי  הביטוח חוק

,  עמ' 1 1 ס"ח תש"ט,
6.   עמ'  תשי"ב,  ס"ח 2

 עמ' 70.  תשי"א, 3ס"ח

 אשכול לוי
 הממשלה ראש

 אלון יגאל
 העבודה שר

 שזר  זלמן שביאור
 המדיבה בשיא

 תשכיל/  בה"ח 599/  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת  ביוני 1964);  תשכיר (16  בתמוז  ו'  ביום  בכנסת  נתקבל *
.88  עמ'

 עמ' 36;  תש"ך, ;160   עמ'  תשי"ט, ;178   90/ עמ'  88/ עמ'  עמ'  תשי"ז, ;127   עמ'  תשט"ו,  עמ' 6;  ס"ח תשי"ד, 1
8.   תשכיל/ עמ' ;120   תשכ"ג עמ' ;40  תשכיב/ עמ'

 ראש  יושב  ימלא  המדינה  נשיא  מקום  כממלא  או  בפועל  המדינה  כנשיא  בכהונתו (ג)

 לנשיא  הנתונות  בסמכויות  וישתמש  בחוק  המדינה  נשיא  על  המוטלים  התפקידים  את הכנסת
 החוק.  לפי המדינה

   ברשומות  הודעה  הכנסת  ראש  יושב  יפרסם  אלה  על  (א) .24
 המדינה;  נשיא  של  כהונתו  תחילת  על (1)

 המדינה;  נשיא  של  מקומו  התפנות  על (2)
 המדינה/  נשיא  של  מקום  כממלא  הכנסת  ראש  יושב  כהונת  של  תחילתה  על (3)

.  או (3)  סעיף 22(א) (2)  לפי  זו'  כהונה וסיום
 הממשלה  ראש  יפרסם  שובו  ועל  המדינה  גבולות  את  המדינה  נשיא  יציאת  על (ב)

 ברשומות. הודעה

 ברשומות הודעות

 להפקיע  זה,  חוק  לשנות  תקנותשעתחירום  של  בכוחן  אין  אחר  דין  בכל  האמור  אף  על , 25
 תנאים.  בו  לקבוע  או  תקפו  את זמנית

יציבות החוק

   בטלים  (א) . 26

;1   תש"ט1949  המעבר'  לחוק  ו7 6   (ג)'  סעיפים 2 (1)
 תשי"ב2 1951;  המדינה'  נשיא  כהונת  חוק (2)

 הראשיים  והרבנים  הממשלה  חברי  המדינה'  נשיא  של  משכורתם  לקביעת  החוק (ב)
 התשלומים  על  או  המדיבה  נשיא  של  משכורתו  על  עוד  יחול  לא ,3   תשי"א1950 לישראל'

 לשאיריו.  או  לו המגיעים

ביטול

 רואים  במאי 1963),  תשכ"ג (21  באייר  כ"ז  ביום  הכנסת  ידי  על  שנבחר  המדינה  נשיא . 27

 לפיו.  וכמכהן  זה  חוק  לפי  נבחר  כאילו אותו

 מעבר הוראת

 אשכול לוי
 הממשלה ראש

 יבוא: ,1   תשי"ד1953  הלאומי'  הביטוח  לחוק  סעיף 109  אחרי .  סעיף1 הוספת
109א  הכנסת/"גימלאות  של  הכספים  ועדת  ובאישור  בתקנות  יקבע  העבודה  שר 109א.

 מקצו  לשופטים  שישולמו  מוות  או  פרישה  לאחר  הגימלאות  בדבר הוראות
 לער  הדין  בית  ולאב  שלום  שופטי  שאינם  המקומיים  הדין  בתי  של עיים

".  לשאיריהם  או  מחוזי,  משפט  בית  שופט  שאינו עורים


