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חוק משק החשמל )תיקון( ,התשנ״ז-ד*199
תיקון סעיף 60

בחוק משק החשמל ,התשנ״ו996-ו )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 60

ו.

י

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום ״ולא יאוחר משנה״ יבוא ״ולא יאוחר מיום ב׳ באלול
התשנ״ז) 4בספטמבר (1997״;
) (2בסעיף קטן)ב( -
)א( במקום ״ערב תחילתו של חוק הספקת חשמל״ יבוא ״ערב תחילתו של חוק
זה לפי הוראות חוק הספקת חשמל״;
)ב( במקום ״ולא יאוחר משגה״ יבוא ״ולא יאוחר מיום ב׳ באלול התשנ״ז
) 4בספטמבר  997ו(״•,
) (3בסעיף קטן)ג( ,במקום ״במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה״ יבוא ״עד יום ב׳
באלול התשנ״ז) 4בספטמבר 997ו(״.
.2
.(1997

תחילה

)א( תחילתו של חוק זה ,למעט סעיף ו)2ץא( ,ביום ב״ה באדר א׳ התשנ״ז) 4במרס

)ב( תחילתו של סעיף )60ב( לחוק העיקרי ,בנוסחו לפי סעיף ו)2ץא( לחוק זה ,ביום
י״ג באדר התשנ״ו) 4במרס .(1996
בנימין נתניהו
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* נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר א׳ התשנ״ז) 4במרס 997ו(; הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2583מיום י׳ באדר א׳ התשנ״ז) 7ו בפברואר  ,(1997עמי  76ו.
י סייח התשנ״ו ,עמי .208

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות )תיקון מס׳ ,(3
התשנ״ז997-ו*
תיקון סעיף 1

תיקון סעיף
תיקון סעיף 4

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ׳׳ה'1995-
.1
)להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו ,בהגדרה ״נכסים פיננסיים״ ,המילים ״פקדונות לסוגיהם
במטבע ישראלי או במטבע חוץ״ וכן ״ובתבניות חסכון״  -יימחקו.
3

.2

בסעיף )3א( לחוק העיקרי ,פסקה ) - (2תימחק.

.3

בסעיף )4ג( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4השקעות בקופות גמל;״.
נתקבל בכנסת ביום כ־ה באדר א׳ התשנ״ז) 4במרס  ,•(1997הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2545מיום ג׳ באייר התשנ״ו) 22באפריל  996ו( ,עמי .806
ם״ח התשנ״ה ,עמי 6ו ;4התשנ״ז ,עמי 0ו.
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בסעיף )8בץ (1לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״לענין זה ,״פעולות נלוות״  -לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או
במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של
הכנסת לפי חוק עידוד החסכון ,הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות ,התשט״ז-
; 1956״.
2
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חוק הרבנות הראשית לישראל )הוראת שעה( )הארכת תקופת כהונה של
מועעת הרבנות הראשית( ,התשנ״ז-ד*199
על אף הוראות סעיף  16לחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש״ם980-ו )להלן -
.1
החוק( ,חברי המועצה שנבחרו ביום י״ד באב התשנ״א) 25ביולי  ,(1991או מי שבא במקומם
בהתאם להוראות סעיף  21לחוק ,יוסיפו לכהן עד היבחרם של חברי המועצה הנבחרים
/
על פי החוק.

הארכת כהונה

תוקפו של חוק זה ,עד היבחרם של חברי המועצה לפי סעיף ו או עד ליום א׳ באדר
.2
התשנ״ח ) 27בפברואר  ,(1998לפי המוקדם.

הוראת שעה
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נתקבל בכנסת ביום כ״ה באדר א׳ התשנ״ז) 4במרס  ;(1997הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2565מיום ט״ו בבסלו התשנ״ז) 26בנובמבר  ,(1996עמי .84
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