
טעות* תיקון

התש"ח1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 0וא סעיף (לפי

 החוק)  (להלן 1 התשנ"ה1995 (תיקון), המכס סוכני בחוק . 1

;"(3)5" להיות צריך "5(א)(3)" במקום ,6 בסעיף )ו(

;'')3(5" להיות צריך "5(א)(3)" במקום 9(1)(א), בסעיף (2)

.(1996 ביולי (ג2 התשנו באב ז' ביום בכנסת נתקבל *
.356 עמ' התשנה, סח י



לחוק (א)(1) ו17 4(א)(5) 4(א)(3), סעיפים של ''תחילתם במקום 22)א(, בסעיף )3(

לחוק 4(א)(3)ו17(א)(3) סעיפים של ''תחילתם להיות צריך זה" בחוק כנוסחם העיקרי,
בסעיף העיקרי לחוק 4(א)(5) סעיף של החלפתו ותחילת זה בחוק כנוסחם העיקרי

זה''. בחוק 5 בסעיף כנוסחו 4(א)(4)

החוק. של תחילתו ביום התיקון של תחילתו .2

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נתניהו בנימין
המשפטים שר

דפוס טעויות תיקוני
התשח948ו) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 0וב סעיף (לפי

''או''. להיות צריך חוק' פי ''על אחרי 41(ב), בסעיף הממשלה1, בחוקיסוד: ו.

התשנ"ד21994, התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה במשק הסדרים בחוק .2
במקום ,(2)(2) קטן בסעיף החדש, 121 בסעיף הכנסה, מס פקודת את המתקן ,(8)3 בסעיף

."35%" להיות צריך "30%"

התשנ"ד31994, חקיקה), (תיקוני בהכנסות והפערים העוני ממדי לצמצום בחוק .3
הרכב שבטור קיצבה'' "נקודת המילים ,5 בפרט ,(3)2 בסעיף המובאת בתוספת
לפי שאירים קיצבת או זקנה קיצבת למקבל ''השיעור בטור להיות צריכות המשפחה''

פרט. שבאותו השניה בשורה הביטוח", חוק

 התשנ"ד41994 בנאמנות, משותפות השקעות בחוק .4

"לתבוע"; להיות צריך ''לקבוע" במקום ,41 בסעיף 0)

"על". להיות צריך "כל" במקום השוליים, בכותרת ,112 בסעיף (2)

(תיקוני הפלסטינית לרשות סמכויות של מכינה העברה בדבר ההסכם יישום בחוק .5

לנפגעי הפיצויים חוק את המתקן 10 בסעיף התשנ"ה51995, שונות), והוראות חקיקה
"לא". להיות צריך "תחול" המלה לפני ,(2) בפסקה התשל"ה1975, דרכים, תאונות

 התשנ"ה61995 משפחה, לעניני המשפט בית בחוק .6

 1 בסעיף (1)

;"1922" להיות צריך "1992" במקום ,0) בפסקה (א)

משנה פסקאות להימחק, צריך (א) הסימן משפחתו", "בן בהגדרה ,(2) בפסקה (ב)
לפני (ב) והסימן בהתאמה, (ו) עד (א) מסומנות להיות צריבות (6) עד (1)

להימחק; צריך "הורה" ההגדרה

ו(2). (1) לפסקאות מתחת מודפסות להיות צריכות (6) עד (3) פסקאות (ג)

.214 עמ' התשנ"ב, 1ס"ח
.42 עמ' התשנ''ד, ס''ח 2
256. עמ' התשנ''ד, ס''ח 2
308. עמ' התשנ"ד, ס''ח 4
524. עמ' התשנ"ה, ס''ח *
.393 עמ' התשנ''ה, ס''ח *



בכותרת התשל"ג1973, זוג, בני בין ממון יחסי חוק את המתקן ,21 בסעיף (2)
."3 "מס' להיות צריך "2 'מס' במקום השוליים,

גילוי' במקום ו(ו), בסעיף התשנ"ה995ו7, ,(9 מס' (תיקון הנאצים רדיפות נכי בחוק 7

גילו" להיות צריך

9ו, סעיף את המתקן ו, בסעיף התשנ"ו996ו8, ,(44 מס' (תיקון והבניה התכנון בחוק 8

כל" "שלא להיות צריך כל" "של במקום (1)(ג), בפסקה החדש (או) קטן בסעיף

,245 סעיף את המתקן ,(1)7 בסעיף התשנ"ו996וי, ,(7 מס' (תיקון הלאומי הביטוח בחוק 9

"מתקופת". להיות צריך "בתקופת'' במקום (2)(ב), בפסקה החדש, (א) קטן בסעיף

,10 התשנ"ו1996 החשוד), בגוף חיפוש  אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר בחוק .10

 (4) בפסקה התשל"ב1971, חדש], [נוסח הסוהר בתי פקודת את המתקן 17 בסעיף

להימחק; צריכה "קבלת" המילה החדש, 95ד בסעיף (1)

להימחק. צריכה "שאינם" המילה החדש, 95ט(ב) בסעיף (2)

"סעיף'' במקום החוק, בשם י, י ו התשנ"ו996 ,(2 מס' (תיקון רחצה מקומות הסדרת בחוק 11
"מס'" להיות צריך

בסעיף ,3 בסעיף ,12 התשנ"ו1996 ,(25 מס' (תיקון (בחירות) המקומיות הרשויות .חוק 12
להיות צריכות קנס", או שנים 3 מאסר  "דינו המילים (א)(3), קטן בסעיף החדש 85א

(א) הקטן הסעיף סימן עם ומיושרת (א) קטן בסעיף האחרונה שהיא נפרדת בשורה
הסעיף. שבתחילת

צריך "ובין" במקום 9(א)(2), בסעיף התשנ"ו131996, ולעובד, לעובדת שווה שכר בחוק 13
"ובאין". להיות

במקום ברישה, ו, בסעיף ,14 התשנ"ו1996 ,(3 מס' (תיקון המדינה נשיא בחוקיסוד; 14
המדינה" נשיא "בחוקיסוד; להיות צריך המדינה" "בחוקיסוד:

444 עמ' התשנ"ה, ס"ח 7
ו סו עמ' התשנ"ו, ס"ח 8
ו 27 עמ התשנו סח 9

214 עמ' התשנב, סח 10
174 עמ' התשנו, סח 11
226 עמ' התשנו, סח 12
230 עמ' התשנו, סח 13
234 עמ' התשנו, סח 14




