
* התשמ"ג1983 ,(16 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

77 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן התשט"ו11955 הצבאי, השיפוט לחוק 77 בסעיף .1
יבוא לירות" מאות "חמש בו שנאמר מקום ובכל (א), יסומן בסעיף האמור (1)

; הקובע" "הסכום

: יבוא (א) קטן סעיף אחרי (2)

גבוה סכום או שקלים אלפים חמשת  הקובע" ''הסכום זה, בסעיף "(ב)
הכנסת." של והבטחון החוץ ועדת באישור בתקנות, הבטחון שר שיקבע יותר

127א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 127 סעיף אחרי .2

להיבדק "סירוב
שימוש גילוי לשם
מסוננים בסמים

 דינו להיבדק, וסירב 250א סעיף לסי להיבדק שנצטווה חייל 127א.
שנתיים." מאסר

250א סעיף :הוספת יבוא העיקרי לחוק 250 סעיף אחרי .3

לשם "בדיקות
או החזקה גילוי
בסמים שימוש

מסוכנים

הצבאית המשטרה בחיל המשרת בכיר שיפוט קצין סבר (א) 250א.
ידי על שימוש או החזקה לגלות כדי דרושות זה סעיף לפי בדיקות כי
חדש], [נוסח המסוכנים הסמים בפקודת כמשמעותו מסוכן בסם חייל
שמו בנקיבת בין  חייל כל על לצוות הוא רשאי התשל'יג21973,

אלה. בדיקות להיבדק  אחרת בדרך ובין

את בתקנות יקבע הבריאות, שר באישור הבטחון, שר (ב)
על שיינתנו התעודות ואת עריכתן אופן את זה, סעיף לפי הבדיקות

תוצאותיהן."

321 סעיף בסעיףתיקון .4
:" יבוא הדין"
מ הדיון אם או

לבית נראה אם "אלא במלים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 321

השכלי, בכושרו לקוי או נפש חולה הנאשם כי הדין לבית נראה אם אלא
."328 סעיף לפי בפניו שלא תנהל

סעיפים החלטת
387א עד 386: יבוא העיקרי לחוק 387א עד 386 סעיפים במקום .5

שאינו ''נאשם
לעמוד מסוגל

בדין

נפש, בחולי לטיפול לחוק 6(א) סעיף לפי הדין, בית קבע . 386

סעי הוראות יחולו בדין, לעמוד מסוגל אינו שהנאשם ,8 התשט"ו1955
התשמ"ב41982, משולב], [נוסח הפלילי הדין סדר לחוק ו171 170 פים

המחוייבים." בשינויים

405 סעיף תימחק.תיקון  "387" המלה העיקרי, לחוק 405(ב)(1) בסעיף .6

415 סעיף "ו386".תיקון יבוא ו387" 386" במקום העיקרי, לחוק (1)415 בסעיף .7

489 סעיף בטל.תיקון  (ב) קטן סעיף העיקרי, לחוק 489 בסעיף .8

,1601 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1983 בפברואר 22) התשמ''ג באדר ט' ביום בכנסת נתקבל *
. 17 עמ' התשמ''ג,

.38 עמ' ,22 עמ' חתשמ''ב, ; 171 עמ' התשט"ו, ס''ח 1
526. עמ' ,27 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

121. עמ' התשט''ו, ס''ח 3
41. עמי התשמ"ב, ס''ח 4



: יבוא העיקרי לחוק ו501 סעיפים500 במקום .9
סעיפים החלפת

ו501 500
לקוי "אסיר

בנפשו
מעצר במחנה או צבאי סוהר בבית מאסר עונש המרצה אסיר (א) ,500
קצין רשאי אישפוז, או טיפול בדיקה, מצריך הנפשי ומצבו צבאי
באישור  להורות לכך מינה שהוא מי או הראשי הצבאית המשטרה
חולים לבית העברתו על  לכך הסמיך הבריאות ששר פסיכיאטר
שהאסיר זמן וכל המעצר, למחנה או הסוהר לבית שמחוץ נפש לחולי
כדין. במשמורת הוא כאילו ייחשב תמה, טרם מאסרו ותקופת שם מצוי
פסי בפני לערור ניתן (א), קטן בסעיף כאמור הוראה על (ב)
התשט"ו1955. נפש, בחולי לטיפול בחוק כמשמעותו מחוזי כיאטר

למאסר ופסיכיאטרהחזרה 500 סעיף לפי נפש לחולי חולים לבית אסיר הועבר . 501

בכתב הודיע התשט"ו1955, נפש, בחולי לטיפול בחוק כמשמעותו מחוזי
צורך עוד שאין לכך, מינה שהוא למי או הראשי הצבאית המשטרה לקצין
יוחזר  תמה טרם מאסרו ותקופת החולים, בבית האסיר של באישפוזו

המעצר." למחנה או הסוהר לבית האסיר

 התשט"ו1955 נפש, בחולי לטיפול בחוק . 10

; יימחקו  (א) והסימן (ב) קטן סעיף ,30 בסעיף (1)

חוק תיקון
בחולי לטיפול

נטש

: יבוא 30 סעיף אחרי (2)
שנעצר "חולה

השיפוט חוק לסי
או הצבאי,

לדין שהועמד
צבאי דין בבית

שנעצר חולה על המחוייבים, בשינויים יחולו, זה חוק הוראות 30א.
בית לפני לדין שהועמד או התשט"ו1955, הצבאי, השיפוט חוק לפי
וכל חוק, אותו לפי מוקדמת חקירה של בהליך שהואשם או צבאי דין
חוקר שופט או צבאי דין בית לרבות  משפט בבית מדובר שבו מקום

: יראו זה לענין ; במשמע
240(ד) סעיף לפי בערעור מדובר כאילו  6א(ה) בסעיף (1)

; התשטי'ו1955 הצבאי, השיפוט לחוק
המשפטי היועץ לצד כאילו , ו(ג) ו26(ב) 7(ב) בסעיפים (2)

; הראשי" הצבאי "ולפרקליט הוסף לממשלה
נאמר המחוז" "ולפרקליט במקום כאילו  (א) 17 בסעיף (3)

; הראשי" הצבאי "ולפרקליט
לממשלה" המשפטי "היועץ במקום כאילו  17(ב) בסעיף (4)

הראשי". הצבאי "הפרקליט נאמר

לחוק 387 או 386 סעיף לפי לעצרו צבאי דין בית פסק זה חוק תחילת שלפני מי . 11

לפי אישפוז הוראת היה כאילו הפסק את יראו פסק, אותו מכוח עצור עודנו והוא העיקרי, י
התשט"ו1955. נפש, בחולי לטיפול לחוק 6 סעיף

מעבר הוראת

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארנס משה
הבטחון שר


