
התשמ"ט1989* ,(5 מס' (תיקון שונות) (הוראות המילוות חוק

2 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן התשל"ח11977 שונות), (הוראות המילוות לחוק 2(א) בסעיף . 1
יבוא: (1) פסקה כמקום

לבנק להעברה ניתן יהיה השניה בתוספת 6ב עד 6א בפרטים המצויין מילווה כי (1)"
."; בתקנות הקבועים בתנאים ישראל

ל' 1921,מיום חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת : (1989 באפריל 10) התשמ"ט בניסן ה' כיוס ככנסת נתקבל *
.55 עמ' ,(1989 במרס 7) התשמ"ט א' באדר

.75 עמ' התשמ"ח, ; 199 עמ' התשמ"ב, :38 עמ' התש"ם, 138 עמ' התשל"ט, : 18 עמ' התשל"ח, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 5 סעיף אחרי . סעיפים2 הוספת

עקב "העברה
גירושין

אחד לפי מילווה הראשונה, בתוספת המצויינים בחוקים האמור אף על 5א.
פי על לילדיהם, או המילווה בעל של לבןזוגו להעברה ניתן יהיה אלה מחוקים

מוסמך. דין בית של או משפט בית של לגירושין דין פסק

ו5ב 5א

איתחולת
מס שנת שינוי

מס שנת הראשונה, בתוספת המצויינים מהחוקים אחד בכל האמור אף על 5ב.
באפריל ב1 שתחילתה חדשים שניםעשר של תקופה תהא אלה חוקים לענין

". שנה כל של

יבוא: בסופה העיקרי, לחוק הראשונה בתוספת . 3

;2 התשל"ו1976 חסכון, מילוות חוק .24"

התשמ"ב31982; הגליל, שלום מבצע למימון חוק .25

התשמ"ד41984". מרצון), (הארכה בטחון מילווה חוק .26

התוססת תיקון
הראשונה

ובסעיף הראשונה לתוספת 12 עד 9 בפרטים המצויינים מהחוקים אחד לכל 7(ב) בסעיף .4

 תוספת לאותה 14 בפרט המצויין לחוק 7(ד)

מילווה"; "בעל יבוא "יחיד" אחרי (1)

תימחק.  "ששילם" המלה (2)

חוקי תיקון
מיליות

.(1987 בינואר 1) התשמ"ז בכסלו ל' ביום 2 בסעיף כנוסחו 5ב סעיף של תחילתו (א) . 5

.(1989 במאי 1) התשמ"ט בניסן כ"ו ביום 3 סעיף של תחילתו (ב)

תחילה

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

פרס שמעון
האוצר שר

.19 עמ' ,1 עמ' התשל"ח, :296 עמ' התשל"ו, ס"ח 2
76. עמ' התשמ"ח, !180 עמ' התשמ"ב, ס"ח 1


