
בכנסת נתינתם סדר לפי החוקים

ק ו ח ה ביוםשם בכנסת ניתן

המקומיות המועצות פקודת תיקון
. . (3 (מס' ופיתוח) (הגנה הברזל ומסילות הדרכים פקודת תיקון

(שילוט) הדרכים
. . . . בטחון) (אזורי תקנותשעתחירום של תוקף הארכת
. . . וגיוסו) ציוד (רישום תקנותשעתחירום של תוקף הארכת

האנושות נגד בפשעים התיישנות ביטול
פיתוח) להשקעת (הנפק ישראל מדינת איגרות

(8 (מס' הבנקאות פקודת תיקון
(5 מס' (תיקון פיתוח מילווה

(3 מס' (תיקון דיינים
. . . (6 מס' (תיקון ההיטל) תקופת והארכת (תיקון בטחון בול

(2 מס' (תיקון בטחון בול
(הארכה) חובה וחסכון קליטה מילווה

. . . . חובה) (תשלומי חירום תקנותשעת של תקפן הארכת
מקדמה

(8 (מס' הכנסה מס פקודת תיקון
(תיקון) ערים איגודי

(9 (מס' הכנסה מם פקודת תיקון
(5 מס' (תיקון יוצאיחוץ למסמכים נוטריונים

הים מי לתוך שמניים של שפיכתם פקודת תיקון
(תיקון) ומוצריו הצמח יצוא על פיקוח

(תיקון) הצומח הגנת
(תיקון) היהודיים הדתיים השירותים תקציבי

(תיקון) לישראל כניסה
חוסים על ההגנה

(7 (מס' התעבורה פקודת תיקון
(7 (מס' הנמלים פקודת תיקון

(3 מס' (תיקון (תגמולים) מילואים שירות
. . . . מוברות)/ אדמות (עיבוד תקנותשעתחירום תיקון

(28 (מס' הפלילי החוק פקודת תיקון
(2 מס' (תיקון דרכונים

שונות) (הוראות הבוחרים פנקס
(4 מס' (תיקון (תגמולים) מילואים שירות

(תיקון) הכנסת בניני חסינות
. . . . נוספות) והוראות מפתח בדמי (שכירות הדייר הגנת

(תיקון) השידור רשות

(10.1.1966) תשכ"ו בטבת י"ח
(25.1.1966) תשכ"ו בשבט ד'
(31.1.1966) תשכ"ו בשבט י'
(3144966) תשכ"ו בשבט י'
(31.1.1966) תשכ"ו בשבט יי'
(14.2.1966) תשכ"ו בשבט כ"ד
(22.2.1966) תשכ"ו באדר ב'
(22.2.1966) תשכ"ו באדר ב'
(22.2.1966) תשכ"ו באדר ב'
(10.3.1966) תשכ"ו באדר י"ח
(15.3.1966) תשכ"ו באדר כ"ג
(15.3.1966) תשכ"ו באדר כ"ג
(16.3.1966) תשכ"ו באדר כ"ד
(16.3.1966) תשכ"ו באדר כ"ד
(16.3.1966) תשכ"ו באדר כ"ד
(23.3.1966) תשכ"ו בניסן א'
(30.3.1966) תשכ"ו בניסן ט'
(30.3.1966) תשכ"ו בניסן ט'
(11.5.1966) תשכ"ו באייר כ"א
(20.6.1966) תשכ"ו בתמוז ב'
(20.6.1966) תשכ"ו בתמוז ב'
(20.6.1966) תשכ"ו בתמוז ב'
(11.7.1966) תשכ"ו בתמוז כ"ג
(13.7.1966) תשכ"ו בתמוז כ"ה
(18.7.1966) תשכ"ו באב א'
(19.7.1966) תשכ"ו באב בי
(19.7.1966) תשכ"ו באב ב'
(19.7.1966) תשכ"ו באב ב'
(19.7.1966) תשכ"ו באב ב'
(20.7.1966) תשכ"ו באב ג'
(2.8.1966) תשכ"ו באב ט"ז
(2.8.1966) תשכ"ו באב ט"ז
(9.8.1966) תשכ"ו באב כ"ג
(9.81966) תשכ"ו באב כ"ג
(10.8.1966) תשכ"ו באב כ"ד
(10.8.1966) תשכ"ו באב כ"ד

טעות תיקון

 50 עמי (תיקון), היהודיים הדתיים השירותים תקציבי בחוק
"הדתיים צ"ל "הדתיים" במקום /(2)(1) משנה בפסקת ,1 בסעיף

היהודיים".

ירושלים הממשלתי, המדפיס ע"י הודפס


