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חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )תיקון מס׳  ,(3תשל״ג* 1972-
הוספת סעיף 6א

.1

אחרי סעיף  6לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,תשכ״ב ,11962-יבוא:

״פעולות בטלות

6א .פעולה משפטית של קטין שהיא רכישת נכס באשראי א ו במקח־
אגב־שכירות ,שכירות בכס או קבלת שירות באשראי ,אין לה תוקף ,על
אף האמור בסעיפים  5ו־ ,6כל ע ו ד לא באה עליה הסכמת נציגו :לענין
סעיף זה ,״אשראי״  -לרבות תשלום בשיעורים.״

גולדה מאיר
ראש הממשלה

י ע ק ב ש׳ ש פ י ר א
שר המשפטים

שביאור זלמן שזר
בשיא המדינה

י נתקבל בכנסת ביום כ״א בטבת תשלי 28):בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה• ח  ,982תשל״ב,
עמי .163
 1סייח תשכ״ג ,עמי  ,120תשב״ה ,עמי  ;114תש״ל ,עמי .125

חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום)פיקוח על אניות()תיקון(,
תשל״ג• 1972-
הארכת תוקף

תחילה

תקפן של תקנות־שעת־־חירום )פיקוח ע ל אניות( )תיקון( ,תשי״ז ,!1957-מוארך
.1
בזה עד יום י״ז בטבת תשל״ה ) 31בדצמבר .(1974
.2

תחילתו של חוק זה היא ביום ב׳׳ו בטבת תשל״ג  3 0בדצמבר .(1972

גולדה מאיר
ראש הממשלה

שמעון פרס
שר התחבורה

שביאור זלמן שזר
בשיא חמדיבה

« נתקבל בכנסת ביום ב״א בטבת תשל״ג) 26בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1032השל״ג,
עמי .104
 1טייח  ,673תשי״ז ,עמי  ;96סייח  ,267תשייט ,עמי  ;15ס״ח  ,309תש״ך ,עמי  ;42סייח  ,345תשכ״א ,עמי ;164
מ״ח  ,374תשכיב ,עמי  ;92טייח  ,413תשכ״ד ,עמי  ;40ם״ת תשכ״ה ,עמ׳  ;156ס״זז תשכ״ז ,עמי  ;14סייח תשכ״ט,
עמי  ;17סייח תשלי* ,עמי  ;26טייח תשל״ב ,עמי  24ו־.133
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חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת׳״חירום
)השטחים המוחזקים על-ידי צבא־הגנה לישראל -
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,תשל׳יג*1972-
תקפן של תקנות־שעת־חירום )השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל -
.1
שיפוט בעבירות ועזרה משפטית( ,תשכ״ז ,! 1967-מוארך בזה עד יום ו׳ בטבת תשל״ד
) 31בדצמבר .(1973
.2

תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ו בטבת תשל״ג) 31בדצמבר .(1972

גולדה מאיר
ראש הממשלה

הארכת תוקף

תוךלד,

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

שביאור זלמן שזר
נשיא המדיבה

* נתקבל בכנסת ביום כ״א בטבת תשל״ג) 26בדצמבר  ;(1972הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1026תשל״ג,
עמי .63
 1ק״ת  ,2069תשכ״ז ,עמי  ;2741ס״ח תשכ״ח ,עמי  ;20תשכ״ט ,עמי  ;32תש׳׳ל ,עמ׳  ;15תשל׳׳א ,עפ׳  ;27תשל״ב,
עמי .24

ספר החוקים  ,676א׳ בשבט תשל״ג4.1.1973 ,

33

המחיר  20אגורות

הודפס עי״ המדפיס הממשלתי ,ירושלים

