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חוק בתי המשפט )תיקון( ,תשכ״ב* 1961-
בסעיף  46להוק בתי המשפט ,תשי״ז—) 1957להלן — החוק העיקרי( ,במקום ״את
.1
סדרי הדין והנוהג לפני בתי משפט ורשמים״ יבוא ״אח סדרי הדין והנוהג לפני בתי משפט,
רשמים ומשרדי הוצאה לפועל״.
1

.2

בסעיף  47לחוק העיקרי• במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3אגרות שיש לשלם בבתי משפט ובמשרדי הוצאה לפועל
והפטור מהן.״

ד וד ב ן ־ ג ור י ון
ראש הממשלה

דב יוסף
שר המשפטים

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביו 0י״ט בטבת חשכ׳יג ) 26נדצמגר  ;(1961הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,486השכ׳־ב׳
עמי .52
 1ס״ח 233׳ חשי״ן׳ עמי .148

חוק לתיקון פקודת הטבק ,תשכ״ב* 196!-
,1

אחרי סעיף  50לפקודת הטבק י ב ו א :
1

״מבירת טבק

ללאישייז

.2

50א .על א ף האמור בסעיפים  48ו־ ,50רשאי שר האוצר לפטור׳ דרך
כ ל ל או לסוגים׳ ובתנאים שיראה לקבוע ,מקבלת רשיון למכירת טבק
או להחזקתו או לרוכלות בו.״

תחילתו של חוק זה היא מיום כ ״ ה בטבת תשכ״ב ) 1בינואר .(1962

ד ו ד בן ־גוריו ן
ראש הממשלה

לוי אשכול
שר האוצר

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

* נתקבל ב מ ס ת ביום י״נ! בטבת תשצ״ב ) 26בדצמבר  ;(1961הצעת החוק ודברי הםבר פורסמו בהייה 443׳ תשכ״א׳
עמ׳ .54
 1דיני מדינת ישראל 5׳ ע מ י .100
ס פ ר החזקים  ,358נייד כטבת ודפכ״נ81.12.1061 ,

חוק שירות המדינה )מינויים()תיקון מס׳  ,(2תשכ״ב* 1961-
,1

בסעיף  48לחוק שירות המדינה )מיגויים( ,תשי״ט— 1959י׳ בסופו׳ יבוא!

תיקון »3יף

48

״וכן רשאי הוא׳ באישור ו ע ד ת השירות ,לאצול מסמכותו לייצג א ת
הממשלה בעשיית חודם מיוחדים לפי סעיף  ;40בעלי התפקידים שהנציב
רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף  40ייקבעו בתקנות ,באישור ועדת
העבודה ש ל הכנסת ,בתנאים שתראה.״

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

י נתקבל בבגסת ביוב י ״ ט בטבת תשכ״ב ) 26בדצמבר  ;(1861הצעת החוק ודברי הניגר פורסמו בה״ח 463׳ תשב״א,
עמי .211
 1ס״ה 279׳ ר־שי״ט׳ עמי  ;86סייח 317׳ תש״ך׳ עמי .99
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

