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בפקודת הבנקאות1941 , ,1בסעיף 8ד ,2בסופו יבוא "המפקח יביא את הדין וחשבון לידיעת
הציבור בדרך שיקבע ,לרבות בדרך של פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל".
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בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י1950- ,1בסעיף ,13
בפסקה ( ,)2הסיפה החל במילים "ובלבד שלא יעלה התגמול"  -תימחק.
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תחילתו של חוק זה ב– 1בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול
על תגמולים המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
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בפקודת מס הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,בסעיף ()2(9ב) -
( )1בהגדרה "שליטה" -
(א) פסקה ( - )2תימחק;
(ב) בפסקה ( ,)3במקום הרישה עד המילים "או ( ")2יבוא "בידי כמה גופים
מגופים אלה :רשות מקומית ,מפעל הפיס ,מוסד ציבורי או קופת גמל";
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בהגדרה "החזקה מהותית" ,בפסקה ( ,)1במקום " "10%יבוא "."20%
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ח ,עמ' .524
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