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: משק המדינה (תיקון) * ד סו י ק-  תו

ף 1(ב), אחרי ״ושיעוריהם לא נקבעו בגוף החוק״ י ע ס ה י, ב נ י ד מ ף 1 1. בחוק־יסוד: משק ה י ע  תיקו! ס

א ״ולא נקבעה בחוק הוראה שקביעתם בתקנות טעונה אישור הכנסת או ועדה ו ב  י
 מועדותיה״.

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק־יסוד: משק המדינה, בסוף סעיף קטן (ב)(1) יבוא ״אך לא יאוחר

ת הכספים״.  מששים ימים לפני תחילת שנ

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ב׳ בסיון התשמ״ב (24 במאי 1982); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״וז 1569, התשמ״ב ו
 עמ׳ 88.

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 תיקון טעויות דמע
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948)

 1. בחוק השיפוט הצבאי (תיקון מם׳ 15), התשמ״ב—1982 בסעיף 8, בסעיף 243ב(ב) החדש,
 במקום ״הדין״ יבוא ״הדיון״.

 2. בחוק סדר הדין הפלילי [נופח משולב], התשמ״ב—1982 2 —

 (א) בסעיף 15(א), במקום ״סעיף 116״ יבוא ״סעיף 117״.

 (ב) בסעיף 218, במקום ״הכרעת הדין״ יבוא ״פסק הדין״, במקום ״ממנה״ יבוא־ ״ממנו״
 ובמקום ״תכנה״ יבוא׳ ״תכנו״.

 (ג) בתוספת הראשונה, בכותרת במקום ״4(ב)״ יבוא ״6(ב)״.

 3. בחוק פיצוי מפוני סיני, התשמ״ב—1982 3 —

 (א) בסעיף 27(טו), במקום ״התשל״ח—1978״ יבוא ״התשל״ח—1977״.

 (ב) בנספח ו׳ לתוספת ג׳ (עמי 126), בחלק א, במקום ״בשל שנת מגורים רביעית״ יבוא
 ״בשל חלק משנת מגורים רביעית״.

 (ג) בנספח לתוספת ו׳ (עמי 132) בכותרת, במקום (״בערכי 3.12.1981)״ יבוא ״(בערכי
 31.12.1981)״.

 1 ס״ת התשמ״ב, עמי 38.

 2 ס״ת התשמ״ב, עמ׳ 43.

 י• ס״וו התשמ״ב, עמי 99.
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