תיקון טעויות
בחוק
במקום "רושם

לתיקון דיני

)הוראות

החברות

הקרקעות" צ"ל "רשם

החוקים

שונות( ,ספר

 439עמ' ,38

בסעיף ,(1) 16

הקרקעות".

בחוק נכי המלחמה בנאצים ,ספר
תשי"ד" צ"ל "כ"ו בטבת תשי"ד".
באותו ספר החוקים ,בחוק יום

החוקים  , 147עמ' ,76

העצמאות'

בסעיף  ,28במקום

בכותרת ,במקום

בחוק הגנת הדייר ,ספר החוקים  , 151עמ' 92

"כ"ח בשבט
")תיקון(".

")תיקון מס'  "(2צ"ל



בסעיף  ,(3) 3במקום "ג' באדר א'" צ"ל "א' באדר א'" ;
בסעיף  30לאותו חוק ,בשורה הראשונה של פסקה ) ,(3יש למחוק את המלה "של" שבסופה ;
בסעיף  ,43יש להקדים את השורה

השלישית.

הרביעית לשורה

בחוק לתיקון פקודת מס הרכוש החקלאי ,ספר החוקים  , 157עמ'  ,136בשורה הראשונה
לסעיף  , 1במקום "לאחר סעיף קטן ) "(7צ"ל "לאחר סעיף קטן ) ,"(5ובשורה השלישית של אותו
סעיף ,במקום "") "(8צ"ל "")."(6
בחוק כלי היריה
צ"ל "עובד אחר" ;
באותו ספר

)תיקון( ,ספר

החוקים ,עמ' ,152

בחוק לתיקון
"תשי"ד "1954צ"ל

החוקים  , 159עמ'  ,149בסעיף
במראה מקום ,1

פקודת מס הכנסה ,ספר
"תשי"ד; "1953

"עובד אחד"

10א)ב( ,במקום

במקום "פרק ק"ב" צ"ל "פרק

החוקים , 162

עמ' , 166

קי"ב".
במקום

בסעיף ,(2) 15

בסעיף  ,30בשורה השניה ,במקום " 3חדשים" "צ"ל " 6חדשים".
"שנת

בחוק לימוד חובה )הוראות שעה( )תיקון( ,ספר
הלימודים תשט"ו'י צ"ל "או שנת הלימודים תשט"ו'י.
בחוק

שירות הקבע

בצבאהגנה

לישראל

החוקים  ,163עמ'  ,178בסעיף  ,5במקום

)גימלאות( ,ספר

בסעיף

החוקים  , 163עמ' ,179

) 35ב( ,אחרי המלים , ,על סמך הבקשה" יבוא פסיק ;
באותו חוק,

בשוליים שליד סעיף  ,41במקום

"תקופת" צ"ל

בחוק שירות מילואים )תגמולים( )תיקון( ,ספר
"שכר עבודה הרגיל" צ"ל "שכר העבודה הרגיל".
בחוק

"תקופה".

החוקים  ,165עמ'  ,221בסעיף  ,(3) 5במקום

לתיקון פקודת מס בולים ,ספר החוקים  ,166עמ'  ,226בסעיף 8

בפסקה ) ,(4בסוף פסקת משנה )ב( צ"ל

"והמלים או



כאגודת אשראי )הכל לפי הענין(" ;

בפסקה ) ,(8בסופה ,לפני המרכאות הסוגרות יבוא פסוק זה :
 500פרוטות" ;
"בכל מקרה אחר
בפסקה ) ,(12לאחר "בפרט ) "(26יבוא "תחת

הכותרת מיל" ;

"בפסקה ),"(2

"בפסקה ),"(4

בפסקה ) ,(13אחרי המלים
המלים "תחת הכותרת פיטורין" ;
באותה
לפי הענין(" $

פסקה,

בסוף הפרט )ב(

בפסקה ), (17לאחר
בפסקה )(19

המלים

,בסופה ,יבוא

בחוק לתיקון דיני
"סעיף  "21צ"ל "סעיף ."22

ובסוף הפרט )ג( יבוא

"למעלה מ100
"והמלים או

העונשין )דרכי

לירית
כאגודת

ענישה( ,ספר

"פסקה ) "(5יבואו

"והמלים או

כאגודת

בכל

אשראי )הכל

הראשונות" יבוא "על כל 100
אשראי )הכל לפי

מקום

לירות" ;

הענין(".

החוקים  ,166עמ'  ,234בסעיף  ,23במקום

הודפס ע"י

המדפיס

הממשלתי

