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 תיקון מעות



 חוק מבקר המדינה (תיקון), תשכ״ב-1961*

 1. בחוק מבקר המדינה, תשי״ח--1958 [נוסח משולב!«, אחרי סעיף 4 יבוא:

האחרים] שישולמו לו בתקופת  ־משכירת 4א. משכורתו של המבקר! והתשלומים י
ר מותו, ייקבעו ח א  ותשלומים כהונתו או אחריה. לריבות אלה שישולמו לתלויים בו ל
ך את ועדת הכספים; כ  א על ידי החלטת המסת, והיא רשאית להסמיך ל

 החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.״

 2. החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה, שופטי המדינה ומבקר
 המדינה, תשי״א - 1950 ? לא יחול על משכורתו של מבקר המדינה.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״וו בתשון תשכ״ב (7 בנובמבר 1961); הצעת החוק ודברי זזפבר נתפרסמו בה׳׳ח 479,
 תשכיב, עמ׳ 10.

 1 0״ח 248, תשי״זן, עמי 92.
 2 ט״וז 62, תשי״א, עמי 10.

 חוק חמרי נפץ (תיקון), תשכ״ב-1961*

,  1. בסעיף 15 לחוק המרי נפץ, תשי״ד--954וי (להלן — החוק העיקרי), בסעיף קטן(א)

 בסופו, יבוא:
 ״היתר לפי חוק זה יכול שיהיה כללי או מםוייג לחומר פלמי או לסוג

 פלוני של חמרים.״

 2. סעיף 22 לחוק העיקרי יתוקן כך:

, ובמקום פסקה (1) שבו יבוא:  (1) האמור בו יסומן כסעיף קטן(א)

 ״(1) ייבוא, ייצור, החזקה, החסנה והעברה ממקום למקום
 של המרי נפץ בידי צבא־־הגנה לישראל, משטרת ישראל
 ושירות בתי הסוהר (להלן — הגופים הפטורים), ועל קניה
 ומכירה של המרי נפץ על ידי אחד הגופים הפטורים, אלא
 שהחומר לא ייקנה אלא ממי שיש לו היתר מכירה ולא יימכר

 אלא למי שיש לו היתר קניה;״

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) שר הבטחון רשאי להורות כי מפעל פלוני ממפעלי מערכת
 הבטהון או שלוחה פלונית משלוהותיה, דינם לענין סעיף קטן (א)(1),
 בולו או הלקו, כדין הגופים הפטורים; ובלבד שהודיע על כך בכתב למי
 שממונה על מתן ההיתרים שעליהם חלה ההוראה ולועדת החוץ והבגזחון:

 הוראה כאמור יכול שתהיה לתקופה מפויימת או ללא הגבלת זמן.

 ~~׳<7תקבי1ב«סת ביומ כ״וו בחשון תשג״ב(7 בנובגבר 1961); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 221, תעב'א׳
 עמי 221.

 1 ס״ה 144, תשי׳־ד, עמי 64•

 ספר החוקלט 352, ה׳ בכס5ו תשכ״ב, 13.11.1861



 (ג) חומר נפץ שצמטד מטעם צבא״הגנה לישראל לצורך אימונו
 של אדם הנמנה עם יחידה ששד הבטחון הכריז עליה ברשומות כיחידת
 אימון לענין סעיף קטן זה לא יחולו עליו ההוראות בדבר החזקת חומר
 נפץ והעברתו ממקום למקום - לרבות נשיאתו על ידי המתאמן תוך כדי
 אימונו, אם מלאו למתאמן שש עשרה שנה והאימון נערך בהדרכת צבא־
 הגנה לישראל ובפיקוחו האישי של חייל שהוסמך כמדריך לענין סעיף
 קטן זה לפי פקודות צבא־הגנה לישראל; ובלבד שאם לא היתה היחידה
 מוסד חינוכי המוחזק או המנוהל על ידי צבא־־הגנה לישראל תהיה ההכרזה
 עליה כיחידת אימון טעונה אישורה של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.״

ו ן י ר ו ג ־ ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בעדן צרכי מזון)(מס׳ 2)
 תשכ״ב-1961*

- תיקון ם&יף 8 1 1 9 : 51 ; , ( ן ו ז  1, בסעיף 8 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מ

 (1) בסעיף קטן (3) יימחקו המלים ״או שהוא בלתי ראוי למאכל אדם או

 לשימושו״.

 (2) אחרי סעיף קטן(3) יווםף סעיף קטן זה:

 ״(4) נתגלה מתוך בדיקה או אנליזה כאמור בסעיף קטן (1) כי

 מזון פלוני עלול להזיק לבריאותו של אדם, או שהוא בלתי ראוי למאכל
 אדם, מחמת רקב או הזדהמות, או מחמת כל סיבה אחרת, רשאים רופא
 של הממשלה או של רשות מקומית, או רופא וטרינרי של הממשלה או

 של רשות מקומית׳ לפסול את המזון ולצוות להשמידו או למנוע באופן
 אחר את השימוש בו כמאכל אדם, והודעה על כך תישלח לבעל המזון

 לפני ביצוע הצו או לאחריו׳ הכל לפי ראות עיני הרופא.״

; ר י פ ה ש ש ם מ י י ן ח ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הבריאות

ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

גרי הפגר גתפרסמו בה״ח 475, תשכ״א, ו  » נתקבל בכנסת ביופ כ״ח בהמון תשכ׳׳ב (7 בנובמבר 1981), הצעת החוק ו
 עמי 296.

 1 עייר 1935, תום׳ 1 מט׳ 6מ4, עמי 53; ם״ח 13, תש״», עמי 9».

 ?tac החוקים 352, ה׳ בכםקו תשכ׳׳נ, 81(!13,11.1 .׳:;• יי: • ,• . 7



 תיקון טעות

 בפקודת התעבורה׳ דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש׳ 7, בסעיפים 41 ו״42, במקום ״38״
 צ״ ל ״37״׳ ובסעיף 63, בשורה השלישית׳ במקום ״בתוספות״ צ״ל ״בתוספת הראשונה או

 השניה״.

 ספר החוקים 852, ה׳ בכס15 תשכ״ב, 13.11.1061

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 8 אגורות


