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

13 - 1.תיקון סעיף (להלן התשס"א-12001  מסוימים, במוסדות מין עברייני  של העסקה למניעת בחוק
."3 סעיף "לעניין יבוא בסופה השוליים, בכותרת ,13 בסעיף העיקרי), החוק

15 - 2.תיקון סעיף העיקרי 15 לחוק בסעיף

מעבר"; והוראת "תחולה יבוא "הוראות מעבר" במקום השוליים, בכותרת (1)

בטל. סעיף קטן (ב) - (2)

פרסומו.3.תחילה 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 (6 בנובמבר 2007); התשס"ח בחשוון כ"ה ביום בכנסת  * התקבל

.829 עמ' התשס"ז (17 ביולי 2007), באב ב' מיום  ,323 ― הממשלה חוק  
.23 עמ' התשס"ח, 1 ס"ח התשס"א, עמ' 509;

התשס"ח-2007* (תיקון), השניה העולם מלחמת ותיקי מעמד חוק

6 העיקרי), 1.תיקון סעיף החוק - (להלן התש"ס-12000  השניה, העולם מלחמת ותיקי מעמד בחוק
- 6 בסעיף

הטבות למענק זכאי "אינו ובמקום "ל–25%" יבוא "ל–15%" במקום (א), קטן בסעיף (1)
מביניהם"; הגבוה בלבד בשיעור אחד הטבות "זכאי למענק יבוא זה" חוק לפי

יאוחר לא שנה, "בכל יבוא כל שנה" של "בחודש אוגוסט במקום (ב), קטן בסעיף (2)
שווים". אוגוסט, בחלקים ובתחילת חודש במאי, מ–9

תחילתו 2.תחולה ערב העיקרי 7 לחוק סעיף לפי הטבות שמשתלם להם מענק אלמנה או אלמן
לחוק   6 בסעיף הנקוב  השיעור לפי הטבות  מענק להשתלם להם ימשיך זה, חוק  של
תקופת  למשך ואילך זה חוק של  תחילתו מיום זה, לחוק  1 בסעיף כנוסחו העיקרי,

סעיף. באותו כאמור זכאותם

(1 בינואר 2008).3.תחילה התשס"ח כ"ג בטבת ביום חוק זה של תחילתו

אולמרט אהוד
הממשלה ראש

ברק אהוד
הביטחון שר

פרס ן שמעו
המדינה נשיא

ק צי אי דליה
יושבת ראש הכנסת

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (5 בנובמבר 2007); התשס"ח בחשוון כ"ד ביום בכנסת  * התקבל

.16 עמ' התשס"ח (15 באוקטובר 2007), בחשוון ג' מיום  ,176 ― הכנסת חוק  
1 ס"ח התש"ס, עמ' 178.


