רשזנוות

ספר ההוקי
ט׳ בתמוז תשלי• ו

׳ל'י>

 7ביולי 1976
Tins

חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום )פיקוח על מצרכים ושירותים — היראות
נוספות( ,תשל״ו—1976
חוק לתיקון פקודת מם הכנסה )מס׳  ,(3תשכ״ג—) 1963תיקון מס׳  ,(3תשל״ו—1976
.
.
.
.
חוק מיל ווה פיתוח )תיקון מם׳  ,(15תשל״ו—1976
.
.
תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  ,(24תשל״ו—. 1976
תיקון טעות בחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( )תיקון(,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תשל״ו—1976
.
.
תיקון טעות דפוס בחוק לתיקון פקודת העיריות )מס׳  ,(20תשל״ו—1976
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חוק להארכת תקפן של תקנות שעת־חירום)פיקוח על מצרכים
ושירותים  -הוראות נוספות( ,תשל״ו* 1976-
הארכת תוקף

פ מ כ ו ת

נ י ט ו ל

לפני המועד
״חילה

תקפן של תקנות־שעת־הירום )פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות נוספות(,
,1
תשל״ו—) ! 1975להלן  -ה ת ק נ ו ת  /מוארך בזה עד יום י״ז בטבת ת ש ל ״ ז )  7בינואר .(1977
 .2שר המסחר והתעשיה רשאי בכל עת ,בצו שיפורסם ברשומות ,לבטל את התקנות,
כולן או מקצתן ,או להגביל סמכויות על פיהן.

,3

תחילתו של חוק זה ביום י׳ בתמוז ת ש ל ״ ו )  8ביולי .(1978

יצחק ר בין
ראש הממשלה

חיים בר־לב
שר המסחר והתעשיה

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ל׳ בסיון תשל״ו) 28ביוני  ;(1976הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בה״ח  ,1243תשל״ו,
עמי .255
 1ק״ת תשל״ו ,עמי « ;22ם״ח תשל״ו ,עמי .84

חוק לתיקון פקודת מם הכנסה )מס׳  ,(3תשכ״ג) 1963--תיקון מס׳ ,(3
תשל״ו* 1976-
תיקון סעיף 12

.1

בסעיף  12לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  ,(3תשכ״ג- 11963-
) (1בכותרת השוליים ,במקום ״בשנות המס  1962עד 1975״ יבוא ״בשנות
המס  1962עד 1978״;
) (2בסעיף קטן)ב( ,במקום ״בשנות המס  1968עד 1975״ יבוא ״בשנות
המס  1968עד 1978״.

יצחקרבין
ראש הממשלה

יהושע רבינובייץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

« נתקבל בכנסת ביום א׳ בתמוז תשל״ו) 29ביוני  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1234תשל״ו,
עמי .216
! סייח תשכ״ג ,עמי  ;73תשנ״ח ,עמי  ;180תשל״ג ,עמי .170

236

ספד החוקים  ,819ט׳ בחמה תשל״ו7.7.1976 ,

חוק מילווה פיתוח)תיקון מס׳  ,(15תשל״ו* 1976-
בסעיף  6לחוק מילווה פיתוח ,תש״ל—) !1960להלן
.1
בפסקה ) (3יסומן ״)(4״ ,ולפניו יבוא:

 -החוק העיקרי( ,האמור

תיקון סעיף 6

״) (3שאיגרות החוב יימכרו רק למוסד בנקאי כמשמעותו
בחוק בנק ישראל ,תשי״ד— ,21954לקופת גמל כמשמעותה
בסעיף  47לפקודת מם הכנסה  3או לסוג פלוני של קופות
גמל כאמור.״
,2

בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום ״סעיף (3) 6״ יבוא ״סעיף (4) 6״.

יצחק רבין
ראש הממשלה

תיקון סעיף 8

יהושע רביגוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסה ביום א׳ בתמוז השליו) 29ביוני  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1249תשליו,
עמי .311
 1פ״ח השייך ,עמי  ;47חשל״ו ,עמי .91
 2סייח השי״ד ,עמי  ;92תש״ל ,עמי .125
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ם״ח השליה ,עמי .168

תיקון טעות *
)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948
(

בסעיף  8לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  ,(24תשל״ו— ,! 1976במקום ״245״
יבוא ״) 245א(״.
ישראל ישעיהו
יושב ראש הכנסת

חיים י׳ צדוק
שר המשפטים

* נתקבל גכנסה ביופ כ״ד כסיון תשל״ו) 22ביוני .(1976
 1סייח  ,806תשל״ו ,עמי .156

ספר החוקים  ,819ט׳ בתמוז תשל״ו7.7.1976 ,
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תיקון טעות *
)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948
בסעיף  4לחוק המכר ) ד י ר ו ת ( ) ה ב ט ה ת השקעות ש ל רוכשי דירות()תיקון( ,תשל״ו—
 ,! 1976במקום ״ ס ע י ף  2א )  ( 1״ יבוא ״מעיפים 2א ו ־  2ב )  ( 1״ .

ישראל ישעיהו
י ו ש ב ראש הכנסת

חיים י׳ צדוק
ש ר המשפטים

• נתקבל בכנסת ביופ כ״ד בסיון תשל״ו) 22ביתי .(1976
 1ם״ח  ,803תשל״ו ,עמ׳ .134

תיקון טעות דמוס
)לפי סעיף  10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948
בסעיף  1לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס׳  ,(20תשל״ו— 1976י ,בסעיף ) 136א(
החדש ,במקום ״התקנות״ יבוא ״התקנון״.
1
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המחיר  32אגורות

ס״ח  ,805תשל׳׳ו ,עמ׳ .142

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,819ט׳ ב ת מ ו ז תשל״ו7.7.1976 ,

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

