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חוק לתיקון פקודת השותפויות )מסי  ,(3ה ת ש נ ״ ט  9 9 8 -ו *
הוספת סעיף גא

בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ה 1975-י ,אחרי סעיף  3יבוא:
.1
״שותפות מקצועית 3א .על אף האמור בסעיף  ,3ובפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג-
'1933־ ,בסעיף - 4
)ו( שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם
יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים ואולם לא יותר מחמישים
חברים:
) (2שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
רשאי להחיל את הוראות פסקה )ו( על שותפויות אחרות של בעלי
מקצוע מסוימים לשם עיסוק במקצועם ,ורשאי הוא לקבוע את
המספר המרבי של החברים בשותפויות כאמור ,ובלבד שלא יעלה על
חמישים.״
בנימין ג ת ג י ה ו
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה

צחי ה ג ג ב י
שר המשפטים
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום כי׳ג בחשון התשנ״ט ) 12בנובמבר  ;(1998הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק 5ג 27מיום כ״א בתמוז התשנ״ח ) 15ביולי  998ו( ,עמי .45
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,28עמי  :549סייח התש״ם ,עמי .88
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש דג ,עמי .761

תיקון טעות*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח~948ו(
בחוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור ,התשנ״ח998-ו )להלן -
ו.
החוק( ,בסעיף  ,6במקום ־באמור בסעיף 2״ צריך להיות ״באמור בסעיף 3״.
י

.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
דן תיכון
יושב ראש הכנסת

צחי הנגבי
שר המשפטים

* נתקבל בכנסת ביום י״ג בחשון התשנ״ט ) 2בנובמבר .(1998
י ס־ח התשנ־ח ,עמי .236
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תיקון טעות*
)לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח948-ו(
בהוק הירושה )תיקון מס׳  ,(7התשנ־ח998-ו )להלן  -החוק( ,בסעיף  ,(2)26כמקום
ו.
״בסעיף )25ב( ,בסופו יבוא ׳׳בענין הנהו ך צריך להיות ״בסעיף  ,25האמור בו יסומן ״)א(״
ואחריו יבוא ־)ב( בענין הנתון״.
י

.2

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק.
דן ת י כ ו ן
יושב ראש הכנסת

נתקבל בכנסת ביום ביט בתשרי התשנ־ט ) 19באוקטובר .(1998
סיידו התשנ״ח ,עמי .240
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צחי הנגבי
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