) (2אחראי על קטין לפי פסקה ) (3להגדרה "אחראי על קטין או חסר
ישע";";
) (2בהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" ,בפסקה ) (2שבה ,בסופה יבוא "בן זוגו
של אומן ,וכן הורהו של אומן ,צאצאו של אומן ,אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של
כל אחד מאלה;".

.3

בסעיף 368ד לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

תיקון סעיף 368ד

")ג (1היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת
מין לפי סעיפים  345עד  348 ,347ו– ,351בידי בן משפחה שטרם מלאו לו  18שנים ,חובה
על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה
זו ,דינו  -מאסר שלושה חודשים; בסעיף זה" ,בן משפחה"  -כמשמעותו בפסקה )(2
להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.
)ג (2בעל מקצוע מהמנויים בסעיף קטן )ב( ,שעקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה
לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים  345עד
 348 ,347ו– ,351בידי בן משפחה שטרם מלאו לו  18שנים ,חובה עליו לדווח על כך
בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו ,דינו  -מאסר שישה
חודשים.
)ג (3היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר
ישע עבירת מין לפי סעיפים  345עד  348 ,347ו– ,351בידי בן משפחה שטרם מלאו לו
 18שנים ,חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר
על הוראה זו ,דינו  -מאסר שישה חודשים".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

ד ני א ל פ ר י ד מ ן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס'  ,(95התשס"ז*2007-
.1

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה ,11995-בסעיף - 326
)(1

האמור בו יסומן ")א(" ,ובו במקום "בפרק י"א או לפי סעיף  "310יבוא "בפרק י"א,
לפי סעיף  310או בידי מי שבעד ילדו ניתנת גמלה לפי סעיף )74ב())(1א( או )ב(";

)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 326

")ב( נדון אדם למאסר עולם בשל עבירה לפי סעיף  300לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977אשר בוצעה מתוך מניע לאומני  -לא תשולם לו קצבה לפי סימן ג' בפרק
י"א".
__________
* התקבל בכנסת ביום ד' בסיון התשס"ז ) 21במאי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,56מיום ב' בכסלו התשס"ה ) 15בנובמבר  ,(2004עמ' .23
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשס"ז ,עמ' .306
ספר החוקים  ,2096י"ג בסיון התשס"ז30.5.2007 ,

317

תחילה ותחולה

.2

הוספת סעיף 11א

.1

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בסיון התשס"ז ) 1ביוני ) (2007להלן  -יום התחילה( ,והוא
יחול על פשע שבוצע ביום התחילה ואילך.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

י צ ח ק ה ר צ וג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק חינוך ממלכתי )תיקון מס'  ,(7התשס"ז*2007-
בחוק חינוך ממלכתי ,התשי"ג ,11953-אחרי סעיף  11יבוא:
"השתתפות רשות 11א .קבע השר ,לפי סעיף  ,11סדרים ותנאים להשתתפות המדינה
מקומית בתקציבי
בתקציבי שעות הלימוד של מוסדות חינוך מוכרים לא
מוסדות חינוך
רשמיים ,בשיעור יחסי להשתתפות המדינה בתקציביהם של
מוכרים לא רשמיים
מוסדות חינוך רשמיים דומים )בסעיף זה  -ההסדר הקובע(,
תשתתף רשות חינוך מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים
לא רשמיים הפועלים בתחומה בשיעור יחסי להשתתפותה
בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים הפועלים
בתחומה ,לפי ההסדר הקובע; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע
מסמכותה של רשות חינוך מקומית לקבוע שיעור השתתפות
העולה על השיעור בהסדר הקובע".
יולי תמיר
שרת החינוך

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום ד' בסיון התשס"ז ) 21במאי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,296מיום י"ט באייר התשס"ז ) 7במאי  ,(2007עמ' .608
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;173התשס"ד ,עמ' .25

חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים( )תיקון( ,התשס"ז*2007-
תיקון סעיף 10

.1

בחוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים( ,התשנ"ד ,11994-בסעיף  ,10הסיפה החל
במילים "אלא על פי"  -תימחק.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
דליה איציק
ממלאת מקום נשיא המדינה

יעקב בן–יזרי
שר הבריאות
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
* התקבל בכנסת ביום ד' בסיון התשס"ז ) 21במאי  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,138מיום ט"ז באדר התשס"ז ) 6במרס  ,(2007עמ' .108
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
ספר החוקים  ,2096י"ג בסיון התשס"ז30.5.2007 ,
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