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 חוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה(
)תיקון מס' 2(, התש"ע-2009*

בחוק איסור התערבות גנטית )שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה(, התשנ"ט-1999 1  1 תיקון סעיף 8 
)להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 8, במקום "עד יום ה' באדר התשס"ט )1 במרס 2009(" 

יבוא "עד יום ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(" 

תחילתו של חוק זה ביום א' בסיוון התשס"ט )24 במאי 2009( )בסעיף זה - יום התחילה(, 2 תחילה
ואולם לא יועמד אדם לדין בשל מעשה שעשה בניגוד להוראות החוק העיקרי, בתקופה 

שבין יום התחילה לבין יום פרסומו של חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                            
                                     ראש הממשלה ושר הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

 חוק מס הכנסה )תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנות המס
2009 ו–2010( )הוראת שעה(, התש"ע-2009*

תרומה לקרן לאומית 
או למוסד ציבורי 
בשנות המס 2009 

ו–2010 - הוראת 
שעה 

על אף הוראות סעיף 46)א( לפקודת מס הכנסה  1, לעניין תרומה שתרם אדם לקרן לאומית 1 
או למוסד ציבורי, כאמור באותו סעיף - 

בשנת המס 2009, יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום   )1(
העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים 
לקרן" ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 

7,500,000 שקלים חדשים";

בשנת המס 2010, יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום   )2(
העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים 
לקרן" ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 

7,500,000 שקלים חדשים" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום א' בחשוון התש"ע )19 באוקטובר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 434, מיום ט"ז בסיוון התשס"ט )8 ביוני 2009(, עמ' 342 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ט, עמ' 264   1
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- הוראת שעה  בשנת המס 2009, יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום   )1(
העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים 
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7,500,000 שקלים חדשים" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
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ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

ספר חוקים - 2212, ד' בחשוון התש"ע, 2009 10 22

התקבל בכנסת ביום כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 447, מיום א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(, עמ' 768 

ס"ח התשנ"ט, עמ' 47; התשס"ד, עמ' 340   1


