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׳ תשם״ז-1.956 *  חוק לתיקון תקנות־שעת־חי־רום (יציאה לחוץ״לארץ)

 1. אחרי תקנה 2 לתקנות״שעת־חירום (יציאה לחוץ־לארץ)׳ תש״ח—1918 ! (להלן —
 התקנות), תבוא תקנה זו!

אה 2א. מי שנתונה בידו הסמכות על פי תקנה 2 רשאי לתת היתר יציאה ליוצא צי תר י  ״הי

ם צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תש״ט— 1949 2, הנמנה עם כוחות י א י ? י  5*י9־ ם

 המילואים, בתנאי ששר הבטחון או מי שנתמנה על ידיו לכך הסכים בכתב
 למתן ההיתר.״

 2. אחריי תקנה 2א לתקנות תבוא תקנה זו:

ד הבטחון או מי שנתמנה לכך על ידיו רשאי לקבוע תנאים ם למת! 2ב. (א) ש אי  ״תנ

ה להסכמתו למתן הייתר יציאה. א י צ י י ת י  ה

̂ תנאים שנקבעו לפי תקנה זו, כדין עבירה לפי  (ב) דין עבירה על
 תקנה 8.״

 3. תקפן של תקנות 2א ו־2כ הוא עד יום כ״ז בטבת תשי״ז(31 בדצמבר 1956).

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש  ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן י
 ראש הממשלה שר הפנים

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

דברי הסבר נתפרסמו ז (12 במרס 1956) ; הצעת החוק ו ום כ״ט באדר תשט״  * נתקב? בכנסת בי
, עמי 48.  בה״ח 255, תשט״ו

 1 ע״ר תשייט, תום׳ א' מם' 33, עמי 45.

 2 ם״ח 25, תש״ט, עמי 271.

 חוק בתי דין דתיים(הזמנה לבית הדין)׳ תשט״ז-1956

 (1) בית דין רבני כמשמעותו בדבר״המלך־במועצתו, 1922—1947 1, ובחוק שיפוט
 בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי״ג—1953 2 ;

 (2) בית דין דתי כמשמעותו בדבר־המלך־במועצתו, 1922—1947.

 2. בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי להזמין כל אדם לבוא לפניו כדי להשיב
 על תביעה שהוגשה נגדו או לטעון לתביעה שהגיש.

 3. בית דין, כשהוא דן בענין שבש־פוטו, רשאי להזמין כל אדם לבוא לפניו כדי להעיד
 או להגיש מסמך שברשותו, והכל במידה הדרושה לבירור הענין.

דברי הסבר נתפרסמו בה״ח ם ב' בניםז תשט״ז (14 בטרם 1956) ; הצעת החוין ו ו  * נתקב? בכנסת בי
, עמי 152. ו  238, תשט״

 1 חוקי א״י, כרד גי, עמי 2738.

, עטי 165. נ ״  2 סייח 134, תשי

 מספד 26

 הוספת
 תקנה 2א

 ח וספת
 תקנה 2ב

 תקופת תוקף!

 מספר 27

ת 1. בחוק זה - ו דר  הג

ך  ״בית די

מנת  הז
ן  בעי: י די

ם ת עדי מנ  הז

׳ נניסן חשס״ז, 22.3,1956  4.0 ס8ו החוקיה 200, י



ית  4. אדם שהוזמן כאמור בסעיף 2, והענין שבקשר אליו הוזמן הוא בשיפוטו הייחודי• של כפי
ת ו ג צ י י ת , וכן אדם שהוזמן כאמור בסעיף 3, ולא התייצבו במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה ה ן  בית הדי

 ולא נתנו נימוק לכך להנחת דעתו של בית הדין׳ רשאי בית הדין ליתן צו מעצר לשם כפיית
׳ לחייבו בתשלום ההוצאות׳  התייצבותו של המוזמן; ורשאי הוא, אם ניתן צו כאמור ואם לאו
 כולן או מקצתן, שנגרמו מחמת אי־התייצבותו ולקנסו בסכום שלא יעלה על שבעים וחמש

 לירות.

 5. אדם שהתייצב או הובא לפני בית דין כאמור, וסירב למסור עדות, או להגיש מסמך חובה
יח ענ ז ?הי , ו ש ת ע ת ך ז ן נ ה ! | ק ל ו מ י  שברשותו, או להשיב על השאלה שהוצגה לו, ולא נתן לסירובן נ

 בית הדין, רשאי בית הדין לקנסו בסכום שלא יעלה על שבעים וחמש לירות, ולחייבו
, שנגרמו מחמת סירובו: אך בית הדין לא יהיה מוסמך  בתשלום ההוצאות כולן או מקצתן
ל שלא השיב על שאלה או שלא הגיש מסמך שלדעת בית הדין לא  לקנוס או לחייב אדם ע

 היה חייב להשיב או להגיש על פי הדין המחייב בבית המשפט.

 6. בית דין רשאי לצוות, שבעל דין ישלם לאדם שהוזמן והתייצב לפניו דמי בטלה
 בשיעור שייקבע בתקנות.

י מ י ל ע  ת
 דמי בטלה

ת ארם מנ י י ה , מ ז מ ו ה א  7. (א) בית דין המזמין אדם לפי סעיף 2 כשהענין הוא בשיפוטו הייחןךי, ;
 . > 1 , י כלוא בבית־םוהר

 אדם לפי סעיף 3, והאדם כאמור כלוא בבית סוהר או נתון במעצר, רשאי להורות בצו
 ערוך אל הממונה על בית הסוהר או על מקום המעצר, להביאו לפני בית הדין: צו שניתן

 לפי סעיף זה כוחו יפה לישיבה אחת בלבד של בית הדין.
 (ב) ההודאות שבסעיף 95 (2), (3) ו־(4) שבפקודת בתי הסוהר, 1946 3, יחולו בשי־
 נויים המחוי־יבימ לפי הענין, על הבאתו של אדם כאמור, על שמירתו ועל הפקדת ההוצאות

 הכרוכות בהבאתו.
ע ותקנות צו  8. שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. בי

ד ב ן ־• ג ו ר י ו ן ו  ד
 ראש הממשלה

י ב ק •ב ן״ צ ח  י צ
 נשיא המדינה

 8 ע״ר 1946, תים' 1 טסי 1472, עמי 6.

 מספר 28
)׳ תשטי׳ז-1956 * ן י נזקי מלחמה(תיקו  חוק הארנונה לפיצו

! סעיף! 1  1. בסעיף 1 לחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, תשי״א—11951 (להלן — החוק העיקרי): תיקו

 (1) בהגדרת ״בנין חקלאי״, בסופה, יווסף ״או מבנה מאגר״:
ן תעשייתי״ יווספו הגדרות אלה: י  (2) לאחר הגדרת ״בנ

 ״״מבנה מאגר״ — בריכת מים, מגדל מים, מגדל תחמיץ ובור תחמיץ:
 ״בנין״ - בנין עירוני, בנין חקלאי, בנין תעשייתי ומבנה מאגר״:

ז (14 בטרם 1956) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ה ם ב׳ בנים! תשט״ ו  * נתקבל בכנסת בי
, עמי 187. ו  214, תשט״

״א, עט׳ 44.  1 ם״ח 68, תשי

א ר י פ  משה ש
 שר הדתות

41 22.3.1956 ,  ספר התיקים 200, י' בנים! תשט״ז



נורות מים שמתחת ים״ יבוא ״למעט רשת צי ״ אחד ״מתקנ ד ו י צ  ג3) בהגדרת ״
 לפני הקרקע״;

״ יבוא ״מבנה מאגר״; יתי ן תעשי י  (4) בהגדרת ״נכסים״ אחר ״בנ

״ — ל ע ב  (5) בהגדרת ״

״ יבוא ״בבנין תי י ן עירוני׳ או כבנין תעשי י מ ב  (א) בפסקה (1), במקום ״
, כבנין תעשייתי או במבנה מאגר שאינם מוחכרים לתקופה שלמעלה י נ  עירו

ים״;  משלוש שנ

 (ב) בפסקה (4) (ב), במקום הקטע המתחיל במלים ״(ב) בחפירת משנה״
 והמסתיים במלים ״תקופת החכירה הראשית״ יבוא קטע זה:

 ״(ב) לענין פסקת משנה (א) —
 (1) בחכירת משנה שהיא לכל תקופת החכירה הראשית ובמכירת
 משנה ליותר מ־15 שנה, שהיא חלק מחכירה ראשית יבוא חוכר

 המשנה במקום החוכר הראשי:
 (2) בכל מקרה אחר של חכירת משנה, יראו את חוכר המשנה
 כחוכר ראשי לגבי חלק יחסי מחלקו של החוכר הראשי, כיחס

 שבין תקופת חכירת המשנה ליין תקופת החכירה הראשית״.

 (ג) בפסקה (5), במקום ״יראו את החברה או האגודה השיתופית כבעלו של
 הנכס, על אף האמור בפסקה (4)״ יבוא ״יראו את הנכם לעני ן פסקה 4 (א)
 כאילו לא היה מוזזכר בחכירה ראשית או בחכירת משנה, הכל לפי העני}״.

ף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי - ! סעי  תיקו

 (1) בסעיף קטן (ב) -

 (א) במקום פסקאות (1), (2) ר־(3) תבוא פסקה זו:
 ״(1) לגבי בנין - 0,45%״.

 (ב) פסקאות (4), (5), (6) ו־(ד) יסומנו בפסקאות (2), (3), (4) ו־(5).

ד) יבואו סעיפים קטנים אלה: )  (2) במקום סעיף קטן
 ״(ד) בנינים שבנייתם נגמרה לאחר ה־1 באפריל של שנת שומה מםויימת,
 וכן מטעים שניטעו או ציוד שהובא מחוץ לשטח המדינה לאהד התאריך
 האמור, תהיה הארנונה המגיעה מבעליהם באותה שנת שומה סכום שיחסו
(ב) כיחס יתרת חדשי שנת  לסכום הארנונה לפי השיעור שנקבע בסעיף קטן

 השומה לשנים עשר, ולצורך זה רואים חלקו של חודש ככולו.

 (ה) לגבי נכסיו של בעל משק בנקודת התישבות חקלאית שתקופת קיומה
ו שיעורי הארנונה  אינה עולה על חמש שנים והם משמשים לאותו משק, יהי

 מחצית השיעורים הנקובים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ד), לפי הענין.
 ״נקודת התישבות חקלאית״ לענין סעיף קטן זה - נקודת התישבות חקלאית
 או משק חקלאי יחיד אשר מרחקם ממקום ישוב שתקופת קיומו עולה על

 חמש שנים הוא למעלה מ־3 קילומטר.״

ף 4 3. בסעיף 1 לחוק העיקרי - ! סעי  תיקו

, בסופו, במקום המלים ״בהערכה האחרונה שקדמה לשנת (א)(1)  (1) בסעיף קטן
 השומה״ יבואו המלים ״בהערכה לפי הפקודות האמורות שנקבעה לאחרונה

 לפני שנת השומה״.

 42 ספר החוקים 200, י׳ בנים! תשגו״!, 22.3.1056



 (2) אחד־׳ סעיף קטן (א) יווסף סעיף קטן זה:
ו בתקופות שונות יראו את התאריך בו•  ״(א1) כבנין שחלקיו השוגים נבנ
 נגמרה בנייתו של החלק הגדול ביותר באותו בנין כתאריך גמר בנייתו של
 הבנין כולו, ובלבד שאם היו בבנין כמה חלקים גדולים ביותר והם שווים
; ה  ביניהם, יראו אותו החלק שנבנה אחרון כחלק הגדול ביותר לענין סעיף ז

ן השונים ייקבע לפי שטח הרצפות של כל חלק.״ י מ  גודל חלק־ ה

(ב) יבוא סעיף קטן זה:  (3) במקום סעיף קטן
 ״(ב) בבני ן חקלאי ובמבנה מאגר - כפולת השווי השנתי הנקי, לפי הענין׳

. כשווי שנתי נקי יראו -  בהתאם לשיעורים האמורים בסעיף קטן(א)
 (1) כבנין חקלאי — את הסכום המתקבל מהכפלת מספר המטרים
 הרבועים של כל שטח הרצפות שבבנין, להוציא מרפסות פתוחות

 וגזוזטראות, בלירה אחת:

 (2) במבנה מאגר - את הסכום המתקבל מהכפלת מספר המטרים
 המעוקבים של נפח המבנה, כלהלן:

 (א) בריכת מים - בלירה;
 (ב) מגדל מים - בלירה וחמש מאות פרוטות;

 (ג) מגדל תחמיץ - ב־500 פרוטות;

 (ד) בור תחמיץ - ב־250 פרוטות.״

 (4) יימחק סעיף קטן (ג).

 (5) בסעיף קטן (ד) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״או״ יבוא פסיק ואחרי ״בננות״ יבוא ״ושאר עצי
 פרי שאינם זיתים או גפנים״, ובמקום ״-.75 ל״י״ יבוא ״עד 100 ל״י״;

 (ב) בפסקה (2) יימחקו המלים ״עצי פרי״, ובמקום ״40 ל״י״ יבוא ״75 ל״י״.
 (6) לאחר סעיף קטן (ד) יבוא סעיף קטן זה:

ת י צ ח מ - י ר  ״(ד1) במטעים כאמור בסעיף קטן(ד) - כל עוד אינם נושאים פ
 הסכומים הנקובים באותו מעיף קטן, לכל דונם או לכל חלק ממנו.*

 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א1) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(א1) בעלו של בנין שבנייתו נגמרה, או שנרכש אחרי יום 1 באפריל של שנת
 שומה מסויימת, וכן בעלם של מטעים שניטעו או שנרכשו וציוד שהובא מחוץ
 לשטח המדינה אחרי התאריך האמור, חייב למסור למנהל הצהרה על הנכסים
 האמורים, תוך שלושים יום מיום גמר הבניה, הנטיעה, הרכישה או ההבאה כאמור.
 (א2) בעלם של בנין או של מטעים שמסר הצהרה לפי סעיפים קטנים (א) או
 (א1) בשנת שומה מסויימת, לא יהיה חייב, על אף האמור בסעיף קטן(א), למסור

 הצהרה עליהם בכל שגת שומה שלאחר מכן, אלא אם חל בהם שינוי.״

 5. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:

גר? 5א. הוכיח בעל נכסים, בעת מטירת ההצהרה לפי סעיף 5 ולהנחת דעתו  ״שווי מו

 של המנהל, כי שוויו של נכס מנכסיו לפי חוק זה הוא פחות מן הסכום
ו של הנכס, לענץ י ו  שהיה מתקבל בעדו בשוק במכירה מרצון, יהיה שו
 חוק זה, בפי שנקבע בתקנות, ובלבד שלא יעלה על הסכום שהיה מתקבל

 בעדו בשוק במכירה מרצון.״

22.3.1056 , ז  ספר החוקים 200, י׳ בנים! תשט״



 6. בסעיף 14 (א) לחוק העיקרי, בפסקה (1), במקום ״האחד ב־ן ביולי והאחד ב־1 בינואר
 של שנת השומה״, יבוא ״האחד לא יאוחר מיום 30 באפריל והאחד לא יאוחר מיום 31 באוק־

 טובר של אותה שנת שומה״.

 7. הנאמר בסעיף 17 לחוק העיקרי יהיה סעיף קטן(א) ואחריו יווםף סעיף קטן זה:

 ״(ב) (1) בכפוף להוראות סעיף קטן זה תיגבה הארנונה מאת בעל הנכסים:
 מ  (2) לא שילם בעל הנכסים את הארנונה במועד שנקבע לתשלומה, מותר ל
 סור הודעה על כך לכל אדם המשלם לבעל דמי שכירות בעד הנכסים או בעד
 חלק מהם, לפרש בה את סכום הארנונה שלא נפרעה במועדה, ולדרוש כי
 בעתיד׳ עד לפרעו ן סכום הארנונה אשר עליו נמסרה הודעה כאמור, ישולמו
 כל דמי השכירות (בין אם הגיע מועד פרעונם בעת מתן ההודעה ובין אם לאו)
 לקרן; הודעה כאמור תייפה כוחו של המנהל לגבות לזכות הקרן כל דמי שכירות

 כאמור, ולהפטיר מהם;

 (3) היו נכסים בבעלות משותפת בחלקים בלתי מטויימים, רשאי המנהל לגבות
 את הארנונה מכל אחד מהבעלים המשותפים או מאחדים מהם, וכל מי שנגבתה
 ממנו ארנונה כאמור זכאי לקבל מהשותפים עמו בבעלות סכום כשיעור האר־

 נונה המגעת מהם, ורשאי הוא לעקל את ההכנסה העולה מן הנכסים עד לגביית ״
 חםכוס המגיע מהם;

 (4) סעיף זה לא יפורש כבא לשנות, לסכל או לבטל את אחריותו של המחזיק
 בנכסים מכוח חוזה, הסכם או בדרך אחרת, כלפי בעל הנכסים בעניין חובת
 הדייר לשלם לו את הארנונה החלה על הנכס, אלא שלעולם יהיה הבעל חייב,

 כלפי הקרן והמנהל בתשלום הארנונה.״

 8. בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקום ״שנה״ יבוא ״שלוש שנים״.

 9. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא סעיף קטן זה:

ר 19. (א) בעל נכסים יהיה פטור מתשלום הארנונה אם שוויים של כל  ״פטו

 נכסיו לא עלה באחד הימים של שגת השומה על 100 לירות: הפטור לפי
 סעיף קטן זה אינו שולל כשלעצמו, מבעל הנכסים את הזכות לקבלת

 פיצויים למי חוק זה.״

 10. בסעיף 29 לחוק העיקרי יימחקו המלים ״ציוד או״.

 11. תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בניסן תשט״ז(1 באפריל 1956).

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

22.3.1956 ,  ספר החוסים 200, י' בניס! תשט״ז



 מספר 29
 חוק מם עזבון(תיקון)׳ תשט״ז-1956*

פפת  חו
 סעיו! 13א

 החלפת סעיו* 33

ף זה 5 ף 13 יווסף סעי ן - החוק), לאחר סעי ל ה ל )  בחוק מס עזבון, תש״ט-1949 ז
, ידיעות 13א. על אף האמור בכל דין רשאי המנהל לדרוש מכל עובד ציבורי , , 

ר סוד לפי פקודת הסטטיסטיקה, 1947 2, לפי חוק ת למעט עובד החייב לשמו י י ט ש " 
 בנק הדואר, תשי״א—31591, או לפי חוק בנק ישראל׳ תשי״ד—1954 4,

 למסור לו כל ידיעה הדרושה לו, לדעתו, לשמ ביצוע חוק זה.״

ה: ף ז  במקומ מעיף 33 לחוק יבוא סעי

ת 33. (א) לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו אגב ביצוע חוק זה ולא יראה ו די  ״סו

 מסמך שהוגש לו לפי חוק זה, אלא לשם ביצוע הוראות חוק זח או כדי
 להאשים אדם בעבירה שעבר בקשר למס עזבון.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) מותר לגלות שומתם של נכסי עזבון
 שנעשתה לצורך חוק זה למי שתפקידו לקבוע אגרות בית משפט בהלי־
 כים הקשורים בעזבון או אגרות החלות על העברת מקרקעין מהעזבון:
 מי שגילו לו שומה כאמור, לא יגלנה אלא לבית משפט ולצדדים שבהליך

 או שבהעברה.

 , (ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס
 אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.״

.1 

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

דברי הםבר נתפרסמו בה״וו ז (14 במרס 1956) ; הצעת החוק ו ׳ ם ב׳ בנים! תשט׳ ו  « נתקבל בכנסת בי
, עמי 43.  254, תשט״ז

 1 ם״ח 22, תשייט, עמי 187.

 2 עייר 1947, תום' 1, מם' 1604, עמי 144.

״א׳ עמי 219.  3 ם״ח 79, תשי

״ר, עמי 192.  4 סייח 164, תשי

 מספר 30
ספת יוקר)(ביטול)׳ תשט״ז-1956 * לה(תו ז ן וקרן הו  חוק קרן פקדו

ל טו  1. (א) חוק קרן פקדון וקרן הוזלה (תוספת יוקר), תש״י-1950 1 - בטל. בי
 (ב) משמעותו של כל מונח בחוק זה כמשמעות שהיתה לו בחוק האמור (להלן —

 החוק הבטל).

ש בכספי מו  2. הכספים אשר ערב תחילתו של חוק זה נותרו בקרן ההוזלה ישמשו בידי שר האוצר השי
יתה ח ההי  בשביל מתן סיוע להוזלת מצרכים ושירותים חיוניים. ק

דברי הסבר נתפרסמו בה״ח ז (14 במרס 1956) ; הצעת החוק ו ם ב' בנים! תשט״ ו י  * נתקבל בכנסת ב
, עמי 122.  233, תשט״ו

 1 ס״ח 32, תש״ י, עמי 65.
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ם 3. (א) כל עובד שמגיעים לו הפרשים כאמור בסעיף 9(ב)(1) לחוק הבטל זכאי לקבלם י ש ו פ  זרת ה

ט תוך ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה. י י ב  י

ע זכותו של ק פ  (ב) כל הפרש שלא נתבע תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), ת
ף 2. יצורף לכספים האמורים בסעי  העובד לתבעו והוא יועבר לאוצר המדינה ו

ם 4. (א) בעל מפעל שהוא גוף מואגד ומילא אחרי חובת התשלום כאמור בסעיף 6 לחוק מי  וזרת סכו
ם י  עלי מפעלי

ו, יוחזרו לו תו אסור לו לחלק את רווחיו או הכנסותיו בין חברי  הבטל, והוכח של&י תקנ
 כל הסכומים ששילם כאמור ושהיתה חובה להעבירם לקרן ההוזלה לפי מעיף 9 (ב)(2) לחוק

 הבטל.
. ו , אין בעל מפעל חייב לשלמם לעובדי ( א ) ן ט ר בסעיף ק  (ב) הוחזרו סכומים כאמו
, זכאי לתבעם תוך שלושה א) )  (ג) בעל מפעל שמגיעים לו סכומים כאמור בסעיף קטן
 חדשים מיום תחילתו של חוק זה; סכומים שלא נתבעו כאמור — תפקע זכותו של בעל

 המפעל לתבעם.

. ן הנוגע לביצועו י ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל פנ ת 5. שר האוצר' ו  יצוע ותקנ

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר האוצר

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 טעויות דפופ
 במהדורות נוספות של חוק הביטוח הלאומי׳ תשיי-־ד—1953, שנדפסו בהשי״ד

 ובתשט׳׳ו׳ חלו טעויות דפוס אלה:

 בםעיז* במקום צ״ל

 4 (2) (ג) להלן בחלק זה בתוספת להלן בחלק זה ובתוספת
 21, בשוליים לגבי לנכי

 23, בשוליים גימנד. גימלה
 34 (א) העודף של העודף על

 96 רשאי כאמור רשאי עובד כאמור
 97 (ב) לא תפגע לא תיפגע

 102 (א) בית הדין לערעורים בשלושה בית הדין לערעורים ידון בשלושה
 104 (4) לתשלום דמי פגיעה לתשלום תמורת דמי פגיעה

 109 לחברי בתי הדין לחברי בית הדין
 110 שכל תפקידים שכל הפקידם

22.3.1936 , ז ' בנים! תשט״  הפד החוקים 200, י

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

46 
 המהיר 100 פרוסה


