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 חוק שירות בטחון (תיקון מס׳ 17), התשמ״ה—1984

 תיקון טעויות דפוס



 חוק שירות בטחון(תיקון מס׳ 17), התשמ״ה-984ז

 תיקיו סעי!׳ 26 1. בסעיף 26 לחוק שירות בטחון, התשי״ט—1959 [נוסה משולב] 1 (להלן — החוק
 העיקרי), במקום סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) צו של שר הבטחון להתייצב לשירות סדיר או לשירות מילואים שניתן על פי
 סעיף קטן (א) וכן צו של פוקד או מפקד שניתן על פי סעיף קטן(א) לצרכי כוננות יובאו
 על ידי שר הבטחון, בהקדם ככל האפשר אחרי הינתנם, לידיעת ועדת החוץ והבטחון של

 הכנסת.

 (ג) הועדה רשאית לאשר צו כאמור בסעיף קטן (ב), בשינויים או בלי שינויים,
 או לא לאשרו, או להביאו בפגי הכנסת; תקפו של הצו יפקע ארבעה עשר ינזים מיום
 הינתנו, מלבד אם אושר, וכפי שאושר, בידי הועדה או בידי הכנסת לפני תום המועד

 האמיר.״

 2. הוראות חוק זה לא יחולו על צו פוקד או מפקד כאמור בסעיף 26(א) לחוק העיקרי,
 שניתן לפני תחילתו של חוק זה.
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ר 1984): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1670, ב מ ב ו נ ת ביום ב׳ בכסלו התשמ״ה (26 ב ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 התשמ״ד, עמי 184.

ד, עמ׳ 84.  1 ס״ח התשי׳׳ט, עמי 286; התשמי

 תיקון טעויות דפוס
 (לפי סעיף 16(ט) לפקודת סדרי השלטון והמשפט; התש׳׳וו—1948)

 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד—1984, שפורסם בס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198 —
 (1) בסעיף 27, בכותרת השוליים, במקום ״ומועמדים״ צ״ל ״ומועדים״;

 (2) בסעיף 51(א)(4), במקום ״אוזר״ צ״ל ״אחד״;
 (3) בסעיף 56(א), במקום ״בבל״ צ״ל ״ככל״;

 (4) בסעיף 68(ד), במקום ״נוכחית״ צ״ל ״נוכחים״.

ר החוקים 1127, י״א בכסלו התשמ״ה, 5.12.1984 פ  12 ס
 המחיר 30 שקלים ISSN 0334—2832 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


