חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'  ,)4התש"ע2010-*
תיקון סעיף 3

.1

תיקון סעיף 3א

.2

בפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה 975-( 11להלן  -הפקודה) ,במקום סעיף 3
יבוא:
"סייג למספר
השותפים הכלליים

.3

מספר השותפים הכלליים בשותפות לא יעלה על עשרים".

בסעיף 3א לפקודה -
( )1ברישה ,המילים "ובפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-בסעיף - "4
יימחקו;
()2

בפסקה ( ,)1הסיפה החל במילים "ואולם לא"  -תימחק;

()3

בפסקה ( ,)2הסיפה החל במילים "ובלבד שלא יעלה"  -תימחק.

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ט באדר התש"ע ( 15במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,307מיום א' באדר התש"ע ( 15בפברואר  ,)2010עמ' .104דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,28עמ'  ;549ס"ח התשנ"ט ,עמ' .26

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים  2009ו–( )2010תיקון מס'  ,)3התש"ע2010-*
תיקון סעיף 121

.1

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו– ,)2010התשס"ט2009- ,1בסעיף  ,121אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ג) ,הוראות פרק זה לא יחולו לעניין חיוב בתשלום
היטל בעד צריכת מים מיום ב' באייר התש"ע ( 16באפריל  )2010ועד יום כ"ד בטבת התשע"א
( 31בדצמבר ( )2010בסעיף זה  -תקופת אי–התחולה); ואולם במהלך תקופת אי–התחולה
רשאי שר האוצר ,בהסכמת שר התשתיות הלאומיות ,לפי המלצת מועצת רשות המים,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לקבוע ,בצו ,כי הוראות פרק זה יחולו לעניין חיוב
בתשלום היטל בעד צריכת מים בתקופת אי–התחולה ,כולה או חלקה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

436

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' בניסן התש"ע ( 16במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,314מיום כ"ב באדר התש"ע ( 8במרס  ,)2010עמ' .138ס"ח התשס"ט ,עמ'  ;157התש"ע ,עמ' .292

ספר החוקים  ,2235ז' בניסן התש"ע22.3.2010 ,

