
תשכ"ח1967* שנושנו, חיקוקים לביטול חוק

בטלים.  בתוספת המנויים החיקוקים , חיקוקים1 ביטול

התוספת

1. במאי1918 7 מיום מסים גביית על מנשר .1
בנובמבר.21918 מיום15 וקרקעות בתים מס על מס'114 רשמית הודעה .2

בדצמבר.31919 21 מיום הציבורי144 האפוטרופוס על מנשר .3

, תשכ"ז ,709 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1967 בדצמבר 19) תשכיח בכסלו י''ז ביום בכנסת נתקבל *
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4. בדצמבר1921 מיום5 והקרקעות הבתים מס על הודעה .4
) בספטמבר51922. מיום18 והקרקעות הבתים מס על הודעה .5
6 בדצמבר1922 8 מיום והקרקעות הבתים מס על רשמית מודעה .6

(העלמה)ל. יבול פקודת .7
עבודה).8 (חוזי נשים פקודת .8

(חבישה).9 אסיריםנכריים פקודת .9
(תיקון).10 המעשר חוק פקודת .10
מעשרות(פדיון)11. פקודת .11

תעריף),121936. (שינוי המכס פקודת .12
בעקיפין)..131939 (גבייתם עיריה תשלומי פקודת . 13

(הקנאת והלבנון (א"י) פלשתינה ובין וסוריה (א"י) פלשתינה בין מכס הסכמי פקודת .14
14. חוקי)'1940 תוקף

15. מזרחה'1940 הירדן עבר של הספר חיל פקודת .15
מילואים)/.181940 (קציני מזרחה הירדן עבר של הספר חיל פקודת .16

1940.17 חיילים), של מילואים (גדוד מזרחה הירדן עבר של הספר חיל פקודת .17
מלחמה'181941. סיכוני מפני הביטוח פקודת .18

19, בעליחיים מס פקודת .19
מלאכות'.201945 מועצת פקודת .20

נוספות)'.211947 (הענקות ציבור שירות פקודת .21

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא שי יעקב
המשפטים שר

.6 עמ' ,1922 בינואר 1 58מיום ע''ר 4
,עמי.4 1922 בנובמבר 1 מיומ 8ל ע"ר 5
8. עמ' בינואר1923, 1 82מיום ע''ר 6
471. עמ' ל"ז, סרק א' כרך א''י, חוקי ל
.673 עמ' נ"ז פרק א' כרך א''י, חוקי 8
689. עמ' ס' פרק א' כרך א''י, חוקי 9

1382. עמ' קל''ט, פרק ב', כרך א''י, חוקי 10
1385. עמ' ק"מ, פרק ב' כרך א"י, חוקי 11
214. עמ' ,610 מסי 1 תוס' ע''ר1936, 12
עמי.67 ,912 מס' 1 תוס' ע"ר1939, 13
51. עמ' ,1014 מס' 1 תוס' ע''ר1940, 14

129. עמ' ,1052 מס' 1 תוס' ,1940 15ע"ר
171. עמ' ,1052 מס' 1 תוס' ,1940 16ע"ר
175. עמ' ,1052 מס' 1 תוס' ע"ר1940, 17
.89 עמ' ,1139 מס' 1 תוס' ,1941 ע"ר 18
120. עמ' ,1380 מס' 1 תוס' ,1944 ע"ר 19
91. עמ' ,1427 מס' 1 תוס' ,1945 ע''ר 20
133. עמ' ,1588 מס' 1 תוס' ,1947 21ע"ר


