תיקוני טעויות *
א.

לפי סעיף 10א)ב(

לפקודת סדרי

השלטון

והמשפט,

תש"ח1948

בסעיף  2לחוקן לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(19תשל"ג ,11973בסעיף 35א)א(
החדש ,בשורה השלישית ,המלה "ממס"  תימחק.
*נתקבל בכנסת ביום די בניסן תשל"ד ) 27במרס . (1974
 1ס"ח תשל"ג ,עמ' .238

בסעיף  2לחוק עבודת נשים )תיקון מס'  ,(4תשל"ג ,11973בפסקה ) (1החדשה
לסעיף )6ב( לחוק העיקרי ,במקום "ליותר" יבוא "ביותר".
*נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תשל"ד ) 3באסריל . (1974
 1ס''ח תשל"ג ,עמ' .260

תשל"ג) 1 1973להלן

בסעיף  (1)7לחוק זכות מטפחים,
.1
"לישראל"  יימחק.
 .2בסעיף )29ד( לחוק ,במקום "וארבע" יבוא "וארבעה".
 .3בסעיף )50ב( לחוק ,במקום "הועדה" יבוא "הודעה".
 .4בסעיף)101א( לחוק ,המלים "בזן כאמור"  יימחקו.
*נתקבל בכנסת ביום י''א בניסן תשל"ד ) 3באסריל . (1974
 1ס"ח תשל"ג ,עמ' .272

,

 החוק(,

הפסיק

אחרי

 .1בסעיף )6ב( לחוק
)להלן  החוק( ,במקום
 .2בסעיף  (3)19לחוק,
 .3בסעיף )38ב( לחוק,

המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא(/
"תביעת" יבוא "קביעת".
במקום "לתכנון" יבוא "לתכנן .
במקום "הועדה" יבוא "המועצה".

תשל"ג1 1973

_*נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תשל"ד ) 3באפריל . (1974
 1ס"ח תשל"ג ,עמ' .292
ו

בסעיף )2ג( לחוק מועצת תפירות )ייצור ושיווק(' תשל"ג) 11973להלן
.1
במקום "שיתן השר" יבוא "שיתנו השרים".
 .2בסעיף )14ב( לחוק ,במקום "בסימון" יבוא "במימון".
 .3בסעיף )21ב( לחוק ,במקום "מסמכויותיו" יבוא "את סמכויותיו".
 .4בסעיף )25ג( לחוק ,במקום "מסמכויותיו" יבוא "את סמכויותיו*.
 .5בסעיף )41ב( לחוק ,במקום "ההצעה" יבוא "ההוצאה".
 .6בסעיף  59לחוק ,במקום "למבקר" יבוא "למפקח".
 .7בסעיף )64א( לחוק' אחרי "דמי הביטוח" יבוא ".":
 .8בתוספת ,למטה מהמלה "התוספת" יבוא ")סעיפים  1ו."(62

 החוק(,

*נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תשל''ד ) 3באפריל .(1974
 1ס"ח תשל"ג ,עמ' .310

5

בסעיף  13לחוק הספנות )ימאים( ,תשל"ג)1 1973להלן  החוק( ,לפני "בהתייעצות
.1
עם שר החקלאות" יבוא "גם".
 .2בסעיף  15לחוק ,במקום "ויכול" יבוא "ויכולה".
 .3בסעיף  25לחוק ,במקום "יפורסמו" יבוא "יפורסם" ,וכותרת השוליים תהיה "פרסום
המינוי".
 .4בסעיף  51לחוק 
) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "נוטש" יבוא "ניטש" ;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "שנוטש" יבוא "שניטש".
 .5בסעיף  63לחוק ,המלים "או בפרטים אחרים שבה"  יימחקו .
 .6בסעיף )64א( לחוק ,במקום "שכלי שיט" יבוא "שבעלי כלי שיט".
 .7בסעיף  83לחוק ,במקום "שאליו" יבוא "שעליו".
 .8בסעיף  86לחוק ,במקום "נוסח חדש" יבוא "נוסח משולב".
 .9בסעיף )166ב( לחוק ,במקום "סעיף" יבוא "סימן".
 .10בסעיף 190לחוק ,אחרי "סדרי הדין" יבוא "של בית הדין וסדרי הדין".
 .11בסעיף )198ב( לחוק ,במקום "הקטין" יבוא "הנער".
 .12בסעיף  223לחוק ,במקום "בשולחו" יבוא "כשלוחו".
ישעיהו
ישראל
יושב ראש הכנסת
*נתקבל בכנסת ביום י"א בניסן תשל"ד ) 3באפריל .(1974
 1ס"ח תשל"ג ,עמ' .329

צדוק
חיים י'
שר המשפטים

ב.

לפי סעיף ) 16ח( לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

תש"ח1948

בפקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ,תש"ל ,11970בסעיף )187ב() ,( 2במקום
"הי" יבוא "ו".
ורהפטיג
זרח
יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

צדוק
חיים י'
שר המשפטים

*נתקבל גועות החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום ד' בניסן תשל''ד ) 27במרס . (1974
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ' .337

ג.

לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח 1948

בסעיף  15לחוק שירות המדינה )גמלאות( )תיקון מס'  ,(7תשל"ג,1 1973
)85ד( החדש ,במקום "בשירות זה" צ"ל "בשירות שחוק זה".
1ס''ח

בסעיף

תשל''ג ,עמ' 255.

בסעיף  2לחוק עבודת נשים )תיקון מס' , (4תשל"ג ,11973בסיפה החדשה לסעיף
)6ב( לחוק העיקרי ,במקום "הודיע" יבוא "הודיעה".
 1ס''ח

תשל''ג ,עמ' 260.

בסעיף )13ג( לחוק זכות מטפחים ,תשל"ג1 1973
.1
יבוא "בעקיפין".

)להלן

,2

בסעיף )41א( לחוק ,במקום "שניצולו" יבוא "שניצלו".

.3

בסעיף)103ב( לחוק ,אחרי "הוגשה" יבוא "תוף".

1ס''ח

 החוק( ,במקום "בעקיפים"

תשל"ג ,עמ' 272.

בסעיף  26לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות )ייצור וייצוא( ,תשל"ג1 1973
.1
)להלן  החוק( ,במקום "לגביה" יבוא "לגביהם".
.2

בסעיף )38א( לחוק ,במקום "תנאים" יבוא "התנאים".

.3

בסעיף  45לחוק ,במקום "החלטות" יבוא "החלטת".

.4

בסעיף )59ג( לחוק ,במקום "מטעמה" יבוא "מטעמו".

1ס''ח

תשל''ג ,עמי292.
ו

 .1בסעיף (6)48לחוק הספנות )ימאים( /תשל"ג)1 1973להלן  החוק( במקום "לביצועו"
יבוא "לביצוע".
.2

בסעיף  79לחוק ,במקום "נמצאו" יבוא "נמצא".

.3

בסעיף 150לחוק ,אחרי "כולו" יבוא "או".

.4

בסעיף  225לחוק' כותרת השוליים תהיה "פטור".

1ס''ח

תשל"ג ,עמ'329.

בסעיף  4לחוק מועצת חפירות )ייצור ושיווק(' תשל"ג1973

1ס''ח

1

)(1

בסעיף קטן )ב() ,(2במקום "מוצרי מוצרי" יבוא "מוצרי"

)(2

בסעיף קטן )ג( ,במקום "רשאי" יבוא "רשאים".

:

תשל"ג ,עמ' .310

ו

1

י

ו

