 8בפברואר 1980

חוק לתיקון פקודת השטרות )מס׳  ,(4תש׳׳ם—1980
חוק הנאמנות )תיקון( ,תש״ם—1980
חוק לקיים תקפן של תקמת־שעת־חירום )שירותי עבודה היוניים של רנטגנאים(,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
תש״ט—1980

ו

עמוד
64
64
65

חוק לתיקון פקודת השטרות)מס׳  ,(4תש״ם* 1980-
האמור בסעיף  73לפקודת השטרות ! )להלן  -הפקודה( יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 73

ן.

ביטול סעיף 3דא

.2

תיקון סעיף 74

 .3בסעיף  (1) 74לפקודה ,במקום ״לאחר הוצאתו״ יבוא ״לאחר התאריך הנקוב בו ,או
לאחר הוצאתו׳ לפי המאוחר מביניהם״.

״)ב( שיק יכול שהתאריך הנקוב בו יהיה מאוחר מיום הוצאתה
אולם שיק כזה )שיק מאוחר( לא יהיה בר־פרעון ולא יהיה ניתן לקיבול,
אלא מהתאריך הנקוב בו.״
סעיף 73א לפקודה  -בטל.

שמואל תמיר
שר המשפטים

מנחם בגין
ראש הממשלה
יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום י״א בשבט תשייט ) 29בינואר  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גח״ח  ,1414תשלי./
עמ׳ .274
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,2עמי  ;12ם״ח תשי״ה ,עמי  ;114תשכ״ד ,עמי  ;40תשל״ג ,עמי .63

חוק הנאמנות )תיקון( ,תש״ם* 1980-
ת

,

ק ו ן

תחילה

ם ע י ף 4 6

 .1בסעיף  46לחוק הנאמנות ,תשל״ט— ,! 1979בסופו יבוא ״למעט סעיף  35שתחילתו
תהיה ביום כ״ט בשבט תשמ״א ) 3בפברואר (1981״.
.2

תחילת חוק זה ביום ט״ז בשבט תש״ם ) 3בפברואר .(1980
מנחם בגין
ראש הממשלה

שמואל תמיר
שר המשפטים

יצחק גבון
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביו&י״א בשבט תש״מ ) 29בינואר  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1433תש״,8
עמי .103
 1ס״ח תשל״ט ,עמי .128

64

ספר הוווקיט  ,960כ״א בשבט תש״ם8.2.1980 ,

חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת־חירום)שירותי עבודה
חיוניים של רנטגבאים( ,תש״ם* 1980-
 .1תקנות־שעת־חירום )שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים( ,תש״ם— ,» 1979בנוסחן
כפי שהיה ביום ג׳ בשבט תש״ם ) 21בינואר  ,(1980יהיו בתוקף מיום תחילתו של חוק זה
ועד יום י״ח כאב תש״ם ) 31ביולי .(1980
,2

תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
מנחם בגין
ראש הממשלה

קיום תוקף

תחילה

אליעזר שוס ט ק
שר הבריאות

יצחק נבון
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום י״ב בשבט תש״ם ) 30בינואר  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1434תש ״ט,
עמי .106
ג ק״ת תש״ם ,עמי  ,86עמי 256א.

ספר החוקים  ,960כ״א בשבט תש״ט8.2.1980 ,

65

66
המהיר  2לירות

כפר החוקים  ,960נ״א ב״בס תש״ם8.2.1980 ,

ISSN 0334 — 2832

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושליח

