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חוקהשיפוטהצבאי)תיקוןמס'63(,התשע"א-2011*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 304 -1 תיקון סעיף 304

בסעיף קטן )א(, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";  )1(

בסעיף קטן )ב(, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה"   )2(
אחרי סעיף 404 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 404א

"הגבלה על מסירת 
מידע מהמרשם 
הפלילי וקיצור 
תקופת הרישום

על אף הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 404א   )א( 
התשמ"א-1981  2 )בסעיף זה - חוק המרשם הפלילי(, לעניין 
מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום יחולו 

הוראות סעיף זה 
עבירה  שאינה  עוון,  מסוג  בעבירה  נאשם  הורשע  )ב( 
מהעבירות המנויות בסעיף קטן )ג( או בתוספת השנייה, לא 
יימסר מידע מהמרשם הפלילי על פרט רישום בשל העבירה 
כאמור אלא לגופים כאמור בסעיף 13 רישה לחוק המרשם 
הפלילי או לגופים המפורטים בפרטים )כו( ו–)כז( שבתוספת 
הראשונה לחוק האמור, לצורך מילוי תפקידיהם )בסעיף זה 
- הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי(, אם הוטל על 

הנאשם עונש כמפורט להלן:
עונש שאינו כולל מאסר בפועל;  )1(

עונש שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל;  )2(

עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל   )3(
שבית הדין קבע שחלק ממנו, ירוצה בדרך של עבודה 
צבאית, ובלבד שהחלק שירוצה בכליאה אינו עולה על 
חודשיים; בסעיף זה, "עבודה צבאית" - כמשמעותה 

בסעיף 541)3()א()1(;

עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי מאסר בפועל   )4(
שבית הדין קבע שירוצה כולו בדרך של עבודה צבאית 

הורשע נאשם בעבירה לפי סעיפים 94 או 94א והוטל  )ג( 
עליו עונש כמפורט להלן, יחולו לעניין ההגבלה על מסירת 

מידע מהמרשם הפלילי הוראות אלה:
מאסר  חודשי  שלושה  על  עולה  שאינו  עונש   )1(
בפועל - ההגבלה תחול, אלא אם כן הורה בית הדין, 

מטעמים שיירשמו, כי היא לא תחול;
עונש העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל    )2(

ואינו עולה על שישה חודשי מאסר בפועל - ההגבלה 
מטעמים  הדין,  בית  הורה  כן  אם  אלא  תחול,  לא 

שיירשמו, כי היא תחול;

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
מיום  ,479  - הממשלה  חוק  ובהצעות   424 עמ'   ,)2008 ביולי   21( התשס"ח  בתמוז  י"ח  מיום   ,250  -  הכנסת 

י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 228 
ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 654   1

ס"ח התשמ"א, עמ' 322   2
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עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל -   )3(
ההגבלה לא תחול 

המרשם   לחוק  16)א(  בסעיף  כאמור  המחיקה  תקופת  )ד( 
הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת 
)ב( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  הפלילי  מהמרשם   מידע 

או )ג(, תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין  

הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא  )ה( 
תהווה העבירה פרט רישום 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו לעניין נאשם  )ו( 
שהוטל עליו עונש מאסר על–תנאי ובשל הרשעתו בעבירה 
נוספת כמשמעותה בסעיף 32)א(, שהיא עבירה כאמור בסעיף 
קטן )ב( או )ג(, רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על 
הפעלת העונש על–תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף 

זה אינו חל במקרה האמור " 

תיקון כותרת 
התוספת

בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 3 

הוספת תוספת 
שנייה

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:4 

"תוספתשנייה
)סעיף 404א)ה((

עבירה לפי הוראות אלה:

סעיפים 48, 49, 53, 54, 58)א( רישה, 62, 64, 67)א( רישה, 68, 70, 71, 80 רישה, 82,   )1(
89, 90, 91, 96, 106, 109)א(, 116, 117, 122 רישה, 123 רישה, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133 או 133א; 

ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה )1(;  )2(

6 לעניין  תקנות שירות ביטחון )חובות אנשי מילואים(, התשט"ז-1956 3: תקנה   )3(
איבוד קשר; תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, 

כלי שיט או כלי תחבורה אחר "

תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 תחילה 

הוראות סעיף 404א והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על 6 הוראות מעבר )א( 
מי שהורשע ערב יום התחילה בעבירה כאמור בסעיפים קטנים )ב( או )ג()1( רישה של 
סעיף 404א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה )להלן - סעיף 404א(, בתום שנה 
מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהרשעה כאמור היא ההרשעה היחידה בבית דין 
צבאי ואין פרטי רישום שקדמו לה בשל הרשעות של בית משפט או בית דין בפלילים 

בשל פשעים או עוונות 

ק"ת התשט"ז, עמ' 359   3

עונש העולה על שישה חודשי מאסר בפועל -   )3(
ההגבלה לא תחול 

המרשם  לחוק  16)א(  בסעיף  כאמור  המחיקה  תקופת  )ד( 
הפלילי, לעניין פרט רישום שחלה לגביו הגבלה על מסירת 
)ב( קטן  סעיף  להוראות  בהתאם  הפלילי  מהמרשם   מידע 

או )ג(, תהיה חמש שנים ממועד מתן פסק הדין  

 

הורשע נאשם בעבירה המנויה בתוספת השנייה לא  )ה( 
תהווה העבירה פרט רישום 

הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( לא יחולו לעניין נאשם  )ו( 
שהוטל עליו עונש מאסר על–תנאי ובשל הרשעתו בעבירה 
נוספת כמשמעותה בסעיף 32)א(, שהיא עבירה כאמור בסעיף 
קטן )ב( או )ג(, רשאי בית הדין שהרשיעו כאמור לצוות על 
הפעלת העונש על–תנאי; בית הדין יציין בפסק הדין כי סעיף 

זה אינו חל במקרה האמור " 

תיקון כותרת בתוספת לחוק העיקרי, בכותרת, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה" 3 
התוספת

הוספת תוספת אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:4 
שנייה

"תוספתשנייה
)סעיף 404א)ה((

עבירה לפי הוראות אלה:

סעיפים 48, 49, 53, 54, 58)א( רישה, 62, 64, 67)א( רישה, 68, 70, 71, 80 רישה, 82,   )1(
89, 90, 91, 96, 106, 109)א(, 116, 117, 122 רישה, 123 רישה, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133 או 133א; 

ניסיון או קשר לעבור עבירה כאמור בפסקה )1(;  )2(

6 לעניין  תקנות שירות ביטחון )חובות אנשי מילואים(, התשט"ז-1956 3: תקנה   )3(
איבוד קשר; תקנה 12 לעניין שמירת רכוש צבאי, למעט אם הרכוש הוא נשק, כלי טיס, 

כלי שיט או כלי תחבורה אחר "

תחילה תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו )להלן - יום התחילה( 5 

הוראות סעיף 404א והתוספת השנייה לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על 6  )א( 
מי שהורשע ערב יום התחילה בעבירה כאמור בסעיפים קטנים )ב( או )ג()1( רישה של 
סעיף 404א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה )להלן - סעיף 404א(, בתום שנה 
מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהרשעה כאמור היא ההרשעה היחידה בבית דין 
צבאי ואין פרטי רישום שקדמו לה בשל הרשעות של בית משפט או בית דין בפלילים 

בשל פשעים או עוונות 

הוראות מעבר
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לא היתה ההרשעה כאמור בסעיף קטן )א( ההרשעה היחידה בבית דין צבאי  )ב( 
או שיש פרטי רישום שקדמו לה כאמור באותו סעיף קטן, רשאי מי שהורשע כאמור 
לפנות לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך לעניין זה )להלן - הגורם המוסמך( בבקשה 
להחיל עליו את הוראות סעיף 404א; הגורם המוסמך יורה על החלת סעיף 404א על 
 הפונה, אם מצא כי לא הוטל עליו עונש מאסר על–תנאי שיהיה ניתן להפעילו, כאמור

בסעיף 404א)ו( 

שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר הביטחון, להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה  )ג( 

ו ה ני 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

חוקלתיקוןפקודתהעיריות)הוראתשעה(,התשע"א-2011*

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( -1 הוראת שעה

בפקודת העיריות 1, בסעיף 249, אחרי פסקה )32( יבוא:  )1(

"שמירה, אבטחה 
וסדר ציבורי

להסדיר עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, )33(
לביטחון  והשר  השר  שקבעו  ובסייגים  בתנאים  בנושאים, 
הפנים כאחד, בהסכמת שר המשפטים, ואולם בחוק עזר לפי 
פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה 

על סכום שקבע השר ";

בפקודת המועצות המקומיות2, בסעיף 24א, אחרי "249)12א(" יבוא "ו–)33("   )2(

נקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה בחוק עזר שהיה בתוקף ערב 2 הוראות מעבר
תחילתו של חוק זה, תהיה רשות מקומית רשאית לגבות, בכפוף להוראות חוק העזר, 
את האגרה או ההיטל, בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ה' בטבת 
התשע"ב )31 בדצמבר 2011(, אף אם גובה האגרה או ההיטל שנקבעו לפיו עולה על 
הסכום שקבע שר הפנים לפי סעיף 249)33( לפקודת העיריות או לפי סעיף 24א לפקודת 

המועצות המקומיות, כנוסחם בחוק זה, לפי העניין 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א          
             שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א )28 במרס 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 541, מיום י' בחשוון התשע"א )18 באוקטובר 2010(, עמ' 179, עמ' 184 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 352   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 353   2
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