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) (1במקום כותרת השוליים יבוא "מטבעות זכרון ,מטבעות מיוחדים ופריטים
נומיסמטיים";
) (2בסעיף קטן )א( ,אחרי "או כמטבע מיוחד" יבוא "או הוציא הבנק לציבור פריט
נומיסמטי שהוא הילך חוקי בישראל" ,במקום "אותו" יבוא "אותם" ובמקום הסיפה
החל במילים "על ידי הממשלה" יבוא "על ידי שר האוצר בהסכמת הנגיד";
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) (3בסעיף קטן )ב( ,במקום "מטבעות זכרון או מטבעות מיוחדים" יבוא "מטבעות
זיכרון ,מטבעות מיוחדים או פריטים נומיסמטיים";
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על אף הוראות סעיף 33א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק זה ,בתקופה של 18
חודשים שלאחר תחילתו של חוק זה ,תמונה לענין הסעיף האמור החברה הממשלתית
למדליות ולמטבעות בע"מ )בסעיף זה  -החברה( ,ואם הופרטה החברה בתוך תקופת
 18החודשים האמורה ,תמונה לענין הסעיף האמור ,החברה שהופרטה ,וזאת לתקופה
של שש שנים שלאחר מועד ההפרטה; לענין זה" ,הפרטה"  -הפיכת החברה מחברה
ממשלתית לחברה שחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,21975-אינו חל עליה.
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