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חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 182), התשע"א-2011 *

בפקודת מס הכנסה 1, בסעיף 9(29), בהגדרה "תמורה", ברישה, במקום "למוסד הלימוד 1.תיקון סעיף 9
והמחקר" יבוא "לנותן המלגה" ובפסקה (1) שבה, בסופה יבוא "והכל במוסד הלימוד 

והמחקר".

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ניץ י בל שטי ו י
שר האוצר

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 6, עמ' 85. 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"א, עמ' 194.  1

 חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות
בתי הסוהר) (תיקון מס' 5), התשע"א-2011 *

בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה-1.תיקון סעיף 1
(31 בדצמבר 2010)" 1, ברישה, במקום "עד יום כ"ד בטבת התשע"א   2005  1, בסעיף 

יבוא "עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)".

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).2.תחילה
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ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 553, מיום י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), עמ' 337. 

ס"ח התשס"ה, עמ' 138; התש"ע, עמ' 653.  1

 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה
ושירות מוכר) (תיקון מס' 12), התשע"א-2011 *

7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר), 1.תיקון סעיף 6 בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 
התשנ"ה-1995 1, בסעיף 6, ברישה, במקום "כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)" 

יבוא "כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011)".

תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).2.תחילה

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ברק ד  אהו
שר הביטחון

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                   
                      יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 553, מיום י"ג בטבת התשע"א (20 בדצמבר 2010), עמ' 336.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 440; התש"ע, עמ' 506.  1

ספר החוקים 2273, כ"א בשבט התשע"א, 26.1.2011
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