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התשס"ח-2007* ,(15 מס' (תיקון הקאדים חוק

סעיפים הוספת
ו–16ב 16א

יבוא:1. סעיף 16 אחרי העיקרי), החוק - התשכ"א-11961 (להלן הקאדים, בחוק

אתיקה "כללי
לקאדים

של16א. הקאדים חבר בהסכמת לערעורים, השרעי הדין בית נשיא
המשפטים, שר עם התייעצות ולאחר לערעורים השרעי הדין בית

לקאדים. אתיקה כללי לקבוע רשאי

אתיקה עם16ב.ועדת התייעצות  לאחר  לערעורים,  השרעי הדין  בית  (א) נשיא
- והם חברים, שלושה ועדת אתיקה בת ימנה המשפטים, שר

יהיה והוא לערעורים, השרעי הדין בית של קאדי (1)
ראש; היושב

מהם יהיה ויכול שאחד שרעי, דין של בית שני קאדים (2)
לקצבה. שרעי שיצא בית דין של קאדי

אתיקה של בענייני מקדימה דעת חוות תיתן האתיקה (ב) ועדת
שנקבעו לקאדים האתיקה שכללי קאדי של פנייה לפי קאדים,

אליו. בעניין הנוגע עליו - חלים 16א סעיף לפי

וניתן שנים, שש  של לתקופה ימונה  האתיקה ועדת  חבר (ג)
יהיו לא שהתקופות ובלבד נוספות כהונה לתקופות למנותו

רצופות.

בלא שנתנה, מקדימה דעת חוות תפרסם האתיקה ועדת (ד)
מזהים ופרטים הדעת חוות ניתנה שלגביו מי של שמו ציון

אחרת. החליטה כן אם אלא אחרים,

דיוניה, וסדרי  עבודתה נוהלי את תקבע האתיקה ועדת  (ה)
זה." חוק לפי נקבעו שלא ככל

18 יבוא:2.תיקון סעיף (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 18(א) בסעיף

16א." שנקבעו לפי סעיף לקאדים האתיקה הפר כלל מכללי (5)"

מעבר או מחדל 3.הוראת מעשה לגבי יחול לא 2 לחוק זה, כנוסחו בסעיף לחוק העיקרי, 18(א)(5) סעיף
16א לפי סעיף שנקבעו לקאדים אתיקה כללי של לתוקף כניסתם מועד שנעשו לפני

זה. לחוק 1 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

פרידמן  דניאל
המשפטים שר

פרס ן  שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (23 באוקטובר 2007); התשס"ח בחשוון י"א ביום בכנסת  * התקבל

.624 עמ' התשס"ז (21 במאי 2007), בסיוון ד' מיום  ,299 ― הממשלה חוק  
.6 עמ' התשס"ח, 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 118;

,(4 מס' (תיקון של עברייני מין במוסדות מסוימים העסקה למניעת חוק
התשס"ח-2007*

(להלן 1. התשס"א-12001  מסוימים, במוסדות מין עברייני  של העסקה למניעת בחוק
 - 2 החוק העיקרי), בסעיף -

תימחק; - עליה" במילים "ונידון הסיפה החל (א), קטן בסעיף (1)

שנים". 20 - למאסר נידון ואם ההרשעה, "לאחר יבוא אחרי "20 שנים" קטן (ג), (2) בסעיף

.2 - העיקרי 15 לחוק בסעיף

יבוא מין" בשל עבירת יותר או בפועל מאסר לשנת "שנידון (א), במקום קטן בסעיף (1)
מין"; בעבירת "שהורשע

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

העסקתו המשך לעניין במוסד המועסק בגיר על יחולו לא זה חוק הוראות "(ג)
מין עברייני של העסקה למניעת תחילתו של חוק לפני הורשע אם מוסד, באותו
של  שביום תחילתו ובלבד התיקון), זה - התשס"ח-2007 (בסעיף ,(4 מס' (תיקון

מוסד." באותו להעסקתו המשטרה אישור בידו יש התיקון,

פרסומו.3. מיום חודשים שלושה זה חוק של תחילתו

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

דיכטר  אבי
הפנים לביטחון השר

פרס ן  שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (23 באוקטובר 2007); התשס"ח בחשוון י"א ביום בכנסת  * התקבל

.246 עמ' התשס"ז (9 ביולי 2007), בתמוז כ"ג ― 163, מיום הכנסת חוק  
.245 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשס"א, עמ' 509;

התשס"ח-2007* ,(100 מס' (תיקון הלאומי הביטוח חוק

העיקרי), בסעיף 1. החוק התשנ"ה-11995 (להלן - משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק
(1 ביוני 2007)" התשס"ז בסיון ט"ו "ביום במקום הניסיון", "תקופת בהגדרה 225א(א),

(1 בינואר 2008)". התשס"ח בטבת כ"ג "ביום יבוא

התשס"ז2. בסיון  ט"ו ביום זה,  בחוק כנוסחו  העיקרי, לחוק  225א סעיף של  תחילתו
(1 ביוני 2007).

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

הרצוג  יצחק
החברתיים והשירותים הרווחה שר

פרס ן  שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי  דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 באוקטובר 2007); התשס"ח בחשוון י' ביום בכנסת  * התקבל

.828 עמ' התשס"ז (16 ביולי 2007), באב א' ― 322, מיום הממשלה חוק  
.443 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210;


