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התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א ( 3באוגוסט  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,576 -מיום כ"ב באדר ב' התשע"א ( 28במרס  ,)2011עמ' .590
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(ה) בסעיף זה -
"הורה במשפחת אומנה"  -הורה במשפחה שאושרה לשמש
משפחת אומנה ,בידי מי ששר הרווחה והשירותים
החברתיים הסמיכו לכך;
"הורה מיועד"  -כהגדרתו בחוק הסכמים לנשיאת עוברים
(אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו1996-".3
תחילה ותקנות
ראשונות
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(א) תחילתו של חוק זה ביום ד' בחשוון התשע"ב ( 1בנובמבר ( )2011להלן  -יום
התחילה).
(ב) עד יום התחילה יביא שר התעשייה המסחר והתעסוקה לאישור ועדת החינוך
התרבות והספורט של הכנסת תקנות ראשונות לפי סעיף 19ב לחוק העיקרי ,כנוסחו
בסעיף  2לחוק זה.
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נשיא המדינה
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