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חוק לתיקון פקודת שטח השיפוט והסמכויות׳ תשט״ז* 1956-
אחרי סעיף  2לפקודת שטח השיפוט והסמכויות׳ תש״ח— ,!1948יווסף סעיף זה:
.1
2א .כ ל כלי שיט או כלי טיס ,באשר הם שם ,הרשומים בישראל ,יראו
 ,מ י שיט
אותם ,לענין השיפוט ש ל בתי המשפט ,כאילו היו חלק משטח מדינת
ישראל.״
י כ ? י

ט י ס

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה ושר הבטחון

דוד בן־גוריון
שר המשפטים
יצחק בן ־צבי
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תשט״! ) 14בפברואר  ;(1956הצעת החול! ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 ,253תשט״ז ,עמי .32
עייר תש״ח ,תום' א' מם'  ,23עמי .61
1

חוק נכסי נפקדים)תיקון(׳ תשט״ז* 1956-
סעיף  17לחוק נכסי נפקדים ,תש״י950-נ! ,יסומן ״) 17א(״ ויווסף לו סעיף קטן)ב(

.1

לאמור:
״)ב( דין אדם ששכר מן האפוטרופוס בעסקה לפי סעיף קטן)א( בית־דירה
או בית־עסק ,כדין דייר אי דייר משנה כמשמעותו בחוק הגנת הדייר ,תשי״ד—
 ,21954ובחוק הגנת הדייר ,תשט״ו— ,31955בין תוך תקופת העסקה ובין לאחריה.״
תחילתו ש ל חוק זה היא ביום  3׳ בניסן תש״י) 20במרס .(1950

,2

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

לוי אשכול
שר האוצר

יצחק בן ־צבי
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ב' באדר תיש ט״ ו ) 14בפברואר  ;(1956הצעת החוק ודברי הכבר נתפרסמו ב ה״ ח
 ,254תשט״ז ,עמי .40
ם״ח  ,37תש״ י ,עמי  ;86ם״ח  ,70תשי״א ,עמי.70
ם״ח  ,151תשי״ד ,עמי .92
ס״וו  ,188תשט״ו ,עמי .151
1

2
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חוק יום העצמאות)תיקון מס׳ (4׳ תשט״ז* 1956-
הכתוב בסעיף  2לחוק יום העצמאות ,תש״ט~ ,1 1949יהיה סעיף קטן)א( ואחריו
.1
יווםף סעיף קטן זה:
״)ב( על אף האמור בסעיף  ,0)1מוסמך ראש הממשלה להורות הוראות
בדבר קיום עבודה ושירותים ,שלדעתו אין להפסיקם ביום העצמאות ,וכן
את שעותיהם וסדריהם באותו יום.״

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה
יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

» נתקבל בכנסת ביום ב׳ באדר תשט״ז ) 14בפברואר  ;(1950הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח
 ,254תשמ״ז ,עמי .40
ם״ח•  ,5ו מ ״ ט  ,עמי  ;10פ״ח  ,38תש׳׳י ,עמי  ;106ס״ח  ,74תשי״א ,עט׳  ;109ס״ח  ,147תשי׳׳ד,
עמי .80
1

ספר החוקים  ,198י״א באדר תשט״ז23.2.1956 ,
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המחיר  50פ ר ו ט ה

הודפס ע״י המדפים הממשלתי

