
 רשומות ן

 ספר החוקים
אר 1998 ו ח 1653 ו ו בפבר ״ ט התשג  ט׳־ו בשב

ד  עמו

ת מוכר) רו ת במשטרה ושי רו (שי ראת שעה) הו ן (תיקון מם׳ ד ו ת בטחו רו  חוק שי

ו 126 9 98 ״ח-  (תיקון מס׳ 2), התשנ

ראת שעה) הו ) ם) י ר ו סה מהשכרת דירת מג נ םה (פטור ממם על הכ נ כ  הוק מס ה

י ג ו * 9 9 3 ״ח-  (תיקון מס׳ 5), התשנ



 חוק שירות בטחון(תיקון מס׳ ד והוראת שעה)(שירות במשטרה ושירות מוכר)
 (תיקון מם׳ 2), התשנ״ח-998ו*

 תיקון סעיף 6 ו. בחוק שירות בטחון (תיקון מס׳ ד והוראת שעה)(שירות במשטרה ושירות מוכר),

 התשנ׳׳ה-1995י, בסעיף 6 -

 (ו) ברישה, במקום ״שנתיים וחצי״ יבוא ״חמש שנים״;

 (2) בסעיף 24א(א) המובא בו, במקום ״ושתכלית פעילותן היא בטחון,׳ יבוא ״ישעיקר
 פעילותן הוא בטחון״.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום ט״ו בשבט התשנ״ח (וו בפברואר 998ו).

הו יצחק מרדכי י ן נתנ ימי  בנ
 ראש הממשלה שר הבטחת

ן כו  עזר ויצמן דן תי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י״ג בשבט התשנ״ח(9 בפברואר 998 ו); הצעת החוק ודברי. הסבר פורסמו בדצעוה חוק
 2665. מיום ט׳ בכסלו התשנ״ח 85 בדצמבר 1997), עמי 154.

 ס״ח התשנ״ה, עמי 440: התשנ״ז, עמי 208.

 חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)(הוראת שעה)
 (תיקון מס׳ 5), התשנ׳׳ח-998ו*

 תיקון העיף ל ו. בחוק מס הכנסה (פטור ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגוריס) ;הוראת שעה),

, בסעיף ר, במקום ״ב׳ בטבת התשנ״ח (ו3 בדצמבר 1997)״ יבוא ״י״ב בטבת  התשץ־990וו
 התשנ״ט (31 בדצמבר 1998)׳׳.

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998).

הו יעקב נאמן י ן נתנ ימי  בנ
 ראש הממשלה שר האוצי

ן כו יצמן דן תי  עזר ו
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 ־ נתקבל בכנסת ביום ז׳ בשבט התשנ״ח (3 בפברואר 1998); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 2682, מיום ו׳ בשבט התשנ״ח(2 בפברואר 1998), עמי 202.

 י סייח התשץ, עמי 48ו: התשנ״ו. עמי 90.
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