חוק בתי הדין הדתיים )מנהל בתי הדין( )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח*2007-
תיקון חוק
הקאדים  -מס' 14

.1

תיקון חוק
בתי הדין הדתיים
הדרוזיים  -מס' 16

.2

בחוק הקאדים ,התשכ"א ,11961-בסעיף  ,10אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד( משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים והתשלומים האחרים שישולמו
לו בתקופת כהונתו ,יהיו כשל קאדי בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הכנסת,
והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו
ברשומות.
)ה( מנהל בתי הדין השרעיים ,דינו לעניין חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות
השלטון ,התשכ"ט ,21969-כדינו של קאדי בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן )ד(.
)ו( על אף הוראות סעיף  (1)2לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט) 31959-בסעיף
זה  -חוק המינויים( ,יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין השרעיים שאינו קאדי,
ודינו יהיה כדין עובד המדינה אשר נתמנה לפי חוק המינויים".
בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג- 41962-
) (1בסעיפים )11 ,10 ,3ג()12 ,א( ו–)ב(12 ,א)א()22 ,21 ,ב()23 ,א( ו–)ב()24 ,א( ו–)ב( ו–)26א(,
בכל מקום ,במקום "שר הדתות" יבוא "שר המשפטים";
)(2

בסעיף - 16
) (1האמור בו יסומן ")א(" ,ובו ,במקום "שר הדתות יקבע ,בהתייעצות עם ראש
בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים" יבוא "שר המשפטים יקבע ,בהתייעצות
עם ראש בית הדין לערעורים" ,ואחרי "מנהל לבתי הדין" יבוא "בין שהוא קאדי-
מד'הב ובין שאינו קאדי-מד'הב;",
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")ב( משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים והתשלומים האחרים
שישולמו לו בתקופת כהונתו ,יהיו כשל קאדי-מד'הב בדרגה ובתפקיד
שייקבעו בהחלטת הכנסת ,והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים;
החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.
)ג( מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,דינו לענין חוק גימלאות לנושאי
משרה ברשויות השלטון ,התשכ"ט ,21969-כדינו של קאדי-מד'הב בדרגה
ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן )ב(.
)ד( על אף הוראות סעיף  (1)2לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט-
) 31959בסעיף זה  -חוק המינויים( ,יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין
הדתיים הדרוזיים שאינו קאדי-מד'הב ,ודינו יהיה כדין עובד המדינה אשר
נתמנה לפי חוק המינויים;".

) (3בסעיף  ,18במקום "לשר הדתות" יבוא "לשר המשפטים" ובמקום "שר הדתות"
יבוא "שר המשפטים";
__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ז בתשרי התשס"ח ) 9באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,312מיום י"א בתמוז התשס"ז ) 27ביולי  ,(2007עמ' .698
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ד ,עמ' .329
 2ס"ח התשכ"ט ,עמ' .98
 3ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 4ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;20התשס"ד ,עמ' .329
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) (4בסעיף  ,30במקום "שר הדתות ממונה" יבוא "שר המשפטים ממונה" ובמקום "שר
הדתות רשאי ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים ",יבוא
"שר המשפטים ,בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ,רשאי ".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

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

חוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים )תיקוני חקיקה(,
התשס"ח*2007-
.1

בחוק העונשין ,התשל"ז) 11977-להלן  -חוק העונשין( -
)(1

בסעיף 185א)ב( ,הסיפה החל במילים "לא הציג האדם"  -תימחק;

)(2

בסעיף 193א)ג( ,הסיפה החל במילים "לא הציג האדם"  -תימחק;

)(3

בסעיף - 231

תיקון חוק
העונשין  -מס'
95

)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי "הוראות סימן זה ",יבוא "למעט הוראות סעיף
231א;",
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
")א (1הוראות סעיף 231א לא יחולו על סוגי הגרלות ,הגרלה מסוימת,
הימורים או הימור מסוים ,אשר שר האוצר ,או מי שהשר הסמיכו לכך,
התיר לערכם לקטינים; ואולם היתר כאמור בסעיף קטן זה לא יינתן להגרלות
ולהימורים שהזכות להשתתף בהם מותנית בתשלום כסף;".

)(4

אחרי סעיף  231יבוא:
"איסור מכירת
כרטיסי הגרלה
והימורים
לקטינים

231א) .א( המציע ,מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר,
הבאים להעיד על זכות להשתתף בהגרלה או בהימור
שלעריכתם ניתן היתר לפי סעיף )231א( )בסעיף זה -
כרטיסים( ,לקטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.
)ב( המציע ,מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם
המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה
ניתן לוודא את גילו".

.2

בחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז) 21967-להלן  -חוק להסדר ההימורים
בספורט( ,אחרי סעיף  10יבוא:

תיקון חוק להסדר
ההימורים
בספורט  -מס' 4

"איסור מכירת 10א) .א( המציע ,מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר ,הבאים
כרטיסי הימורים
להעיד על זכות להשתתף בהימור לפי חוק זה )בסעיף זה -
לקטינים
כרטיסים( ,לקטין ,דינו  -מאסר שישה חודשים.
__________
* התקבל בכנסת ביום כ"ז בתשרי התשס"ח ) 9באוקטובר  ;(2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ―  ,164מיום כ"ה בתמוז התשס"ז ) 11ביולי  ,(2007עמ' .252
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ז ,עמ' .316
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשנ"ה ,עמ' .130
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