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האמור בסעיף  31להוק־יסוד :הכנסת! יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( נבחרה הכנסת שלא במועד הקבוע בסעיף  ,9תקבע ועדת
הכנסת את זמנם של שני הכנסים בשנה שבה נבחרה הכנסת כאמור.״
יצחק רבין
ראש הממשלה

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביו 0כ״ז בתמוז תשל״ד ) 17ביולי  ;(1974הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח  ,1129תשל״ד,
עמי .234
 1סייח תשי״ח ,עמי  ;69תשי״ט ,עמי  ;210 ,158 ,146תשכ״ז ,עמי  ;24ה״ח תשל״ג ,עמ׳ .445 ,424 ,234

חוק ל ע י ד ו ד השקעות הון)תיקון מם׳  ,(10תשל״ד~*1974
בסעיף )62א( לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי״ט— ,! 1959במקום ״5%״ יבוא ״15%״.

תיקון סעיף 62

ן.

תחילת

 ,2סעיף  1יחול בין אם המפעל או ההרחבה אושרו לפני תחילתו של חוק זה בין אם
אחריה.
יהושע רבינוביץ
יצחק רבין
שר האוצר
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה
י נתקבל בכנסת ביום כ״ו בתמוז תשל״ד ) 16ביולי  ;(1974חצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בח״ח  ,1127תשל׳״ד,
עמי .224
 1ס״ת תשי״ט ,עמי  ;434תשל״א ,עמי  ;30תשל״ד ,עמי .16

חוק הספנות )ימאים()תיקון( ,תשל״ד 1974-י
תיקון סעיף 231

תיקון סעיף 235

 .1האמור בסעיף  234לחוק הספנות ;ימאים( ,תשל״ג) ! 1973-להלן  -החוק העיקרי(,
יסומן ״)א(״ ,ואחריו יבוא:
״)ב( על אף ביטולו של סעיף )(2)60ד( ו־)ה( לפקודת הנמלים
]נוסח חדש[ ,תשל״א— ,21971הרק ז׳ לתקנות הנמלים )ימאים(,
תשל״ב— ,31971יעמוד בעינו עד יום תחילתם של פרקים ט״ו וט״ז.״
 .2בסעיף  235לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״אולם תחילתם של סעיף  71ופרקים ט״ו,
ט״ז וי״ח ביום כ׳ בניסן תשל׳׳ה ) 1באפריל (1975״.

אפרים קציר
נשיא המדינה

יצחק רבין
ראש הממשלה

גד יעקבי
שר התחבורה

• נתקבל בכנסת ביוט נ ״ ו בתמוז תשל״ד) 16ביולי  ;(1974הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת  ,1123תשל״ד,
עמי .196
 3ק״ת תשל״ב ,עמי .56
 2דיני מזיינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמי .443
 1סייח תשל״ג ,עמי ,329
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המחיר  10אגורות
המח׳

ספר החוקים  ,741ו׳ באב תשל״ד25,7.1974 ,
״

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

