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חוקהשיפוטהצבאי)תיקוןמס'60(,התשס"ט-2009*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 1 )להלן - החוק העיקרי(, במקום סעיף 203 יבוא:1 החלפת סעיף 203

"דיון לפני דן יחיד 
בבית דין צבאי 

מחוזי

על אף הוראות סעיפים 201 ו–202, בית דין צבאי מחוזי 203  )א( 
צבאי-משפטאי  בשופט  להלן,  המפורטות  בעבירות  ידון 

אחד:

עבירה לפי סעיפים 94, 94א, 121 ו–127א;  )1(

עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה   )2(
עצמית, בלא היתר, לפי סעיף 7)ג( סיפה לפקודת הסמים 
המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-1973 2 )בסעיף זה - 
פקודת הסמים המסוכנים(, ועבירה של החזקת כלים 
המשמשים לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת 
 10 סם מסוכן לצריכה עצמית, בלא היתר, לפי סעיף 

סיפה לפקודה האמורה;  

עבירה לפי סעיפים 129, 130 או 133 בשל אחד   )3(
מאלה:

היעדרות של חייל מהשירות או מהמקום  )א( 
ברשות,  שלא  בו,  להימצא  כדין  חייב  שהוא 

כאמור בסעיף 94;

איבוד קשר עם היחידה, כאמור בסעיף 94א; )ב( 

בריחה ממשמורת, כאמור בסעיף 121;  )ג( 

סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים  )ד( 
מסוכנים, כאמור בסעיף 127א;

החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה  )ה( 
עצמית, בלא היתר, או החזקת כלים המשמשים 
לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת סם 
כאמור  היתר,  בלא  עצמית,  לצריכה  מסוכן 
בסעיפים 7)ג( סיפה ו–10 סיפה, לפקודת הסמים 

המסוכנים   

שופט צבאי-משפטאי שדן בעבירה לפי הוראות סעיף  )ב( 
לריצוי  מאסר  עונש  עבירה,  אותה  בשל  יטיל,  לא  )א(  קטן 

בפועל העולה על שנה   

על אף הוראות סעיף קטן )א(, בית דין צבאי מחוזי ידון  )ג( 
בעבירה המנויה באותו סעיף קטן, במותב שיורכב לפי סעיפים 

201 ו–202, באחד מאלה:

או  ביוזמתו  החליט,  סגנו  או  הדין  בית  נשיא   )1(
לבקשת הנאשם או תובע צבאי, כי יש לקיים את הדיון 

במותב כאמור;

התקבל בכנסת ביום ז' באב התשס"ט )28 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 256, מיום כ"ג בתמוז התשס"ו )19 ביולי 2006(, עמ' 568 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשס"ט, עמ' 288   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526   2
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הפרקליט הצבאי הראשי הודיע לנשיא בית הדין   )2(
כי הוא סבור שיש צורך לקיים את הדיון לפני מותב 

כאמור "  

הוראות סעיף 203 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על עבירות כאמור 2 תחולה
בסעיף 203)א( האמור אשר כתב האישום בשלן הוגש לבית דין צבאי מחוזי לפני תחילתו 

של חוק זה  

ו ה י ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א               
                    שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוקחייליםמשוחררים)החזרהלעבודה()תיקוןמס'17(,התשס"ט-2009*

בחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 תיקון סעיף 20
בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 

יושב ראש ועדת התעסוקה ימונה לתקופה אחת בלבד של שש שנים  ")ג1( 

ולמנותו  לשוב  וניתן  שנים,  שלוש  של  לתקופה  ימונה  התעסוקה  ועדת  חבר  )ג2( 
לתקופות כהונה נוספות כאמור "

23)ב1( לחוק העיקרי, במקום "משיב בערעור" יבוא "משיב בערעור - למעט 2 תיקון סעיף 23 בסעיף 
ועדת התעסוקה "

בסעיף 41א)ב( לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף קטן זה אלא אם כן יוכיח" יבוא "לפי 3 תיקון סעיף 41א
סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק 

אם הוכיח "

תחילה והוראות 
מעבר

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 4  )א( 

יושב ראש ועדת תעסוקה וחבר ועדת תעסוקה שתוקף מינוים לא הוגבל וכיהנו  )ב( 
בתפקידם ערב יום התחילה, יראו אותם כאילו מונו בהתאם להוראת סעיף 20)ג1( או 

)ג2(, לפי העניין, ואולם תקופת כהונתם תהיה עד תום שנה מיום התחילה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב( - )ג( 

יושב ראש ועדת תעסוקה, כאמור באותו סעיף קטן, שבתום שנה מיום   )1(
התחילה כיהן שש שנים לפחות בתפקיד כאמור - ניתן לשוב ולמנותו לתקופת 

כהונה נוספת אחת בלבד של שלוש שנים;

יושב ראש ועדת תעסוקה, כאמור באותו סעיף קטן, שבתום שנה מיום   )2(
התחילה לא השלים תקופת כהונה של שש שנים בתפקיד כאמור - ימשיך לכהן 

בתפקידו עד תום שש השנים בלבד;

התקבל בכנסת ביום ז' באב התשס"ט )28 ביולי 2009(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *

- 351, מיום ט"ז בטבת התשס"ח )25 בדצמבר 2007(, עמ' 278 
ס"ח התש"ט, עמ' 13; התשס"ח, עמ' 514   1

הפרקליט הצבאי הראשי הודיע לנשיא בית הדין   )2(
כי הוא סבור שיש צורך לקיים את הדיון לפני מותב 

כאמור "  

הוראות סעיף 203 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, לא יחולו על עבירות כאמור 2 
בסעיף 203)א( האמור אשר כתב האישום בשלהן הוגש לבית דין צבאי מחוזי לפני 

תחילתו של חוק זה  

תחולה

ו ה י ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ק ר ב ד  ו ה א               
                    שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

חוקחייליםמשוחררים)החזרהלעבודה()תיקוןמס'17(,התשס"ט-2009*

בחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט-1949 1 )להלן - החוק העיקרי(, 1 
בסעיף 20, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 

תיקון סעיף 20

יושב ראש ועדת התעסוקה ימונה לתקופה אחת בלבד של שש שנים  ")ג1( 

ולמנותו  לשוב  וניתן  שנים,  שלוש  של  לתקופה  ימונה  התעסוקה  ועדת  חבר  )ג2( 
לתקופות כהונה נוספות כאמור "

23)ב1( לחוק העיקרי, במקום "משיב בערעור" יבוא "משיב בערעור - למעט 2  בסעיף 
ועדת התעסוקה" 

תיקון סעיף 23

בסעיף 41א)ב( לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף קטן זה אלא אם כן יוכיח" יבוא "לפי 3 
סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק 

אם הוכיח" 

תיקון סעיף 41א

תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 4  תחילה והוראות )א( 
מעבר

יושב ראש ועדת תעסוקה וחבר ועדת תעסוקה שתוקף מינוים לא הוגבל וכיהנו  )ב( 
בתפקידם ערב יום התחילה, יראו אותם כאילו מונו בהתאם להוראת סעיף 20)ג1( או 

)ג2(, לפי העניין, ואולם תקופת כהונתם תהיה עד תום שנה מיום התחילה 

על אף האמור בסעיף קטן )ב( - )ג( 

יושב ראש ועדת תעסוקה, כאמור באותו סעיף קטן, שבתום שנה מיום   )1(
התחילה כיהן שש שנים לפחות בתפקיד כאמור - ניתן לשוב ולמנותו לתקופת 

כהונה נוספת אחת בלבד של שלוש שנים;

יושב ראש ועדת תעסוקה, כאמור באותו סעיף קטן, שבתום שנה מיום   )2(
התחילה לא השלים תקופת כהונה של שש שנים בתפקיד כאמור - ימשיך לכהן 

בתפקידו עד תום שש השנים בלבד;
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