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*1691-ז"תשכ, (1' מס)ו סדרי השלטון והמשפט צ
 

ובתוקף , 1691-ח"תש, ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט11תוקף סמכותה לפי סעיף ב 
 :מצווה הממשלה לאמור, שאר סמכויותיה לפי כל דין אחר

השיפוט , ר בתוספת נקבע בזה כשטח שבו חלים המשפטאישראל המתו-שטח של ארץה .1
 .והמינהל של המדינה

 ".1691-ז"תשכ, (1' מס)צו סדרי השלטון והמשפט "צו זה ייקרא ל .2
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 .2961' עמ 21.9.1691מיום  2199' ז מס"ת תשכ"קורסם פ* 
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