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. למתאימה" שימצא דרך בכל בצבא שתפורסם "בהוראה יבוא "להורות" אחרי , (ב) קטן
410 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף410 אחרי . 410א2 סעיף הוספת
דיון"מותב לדון מותר מחוזו שבתחום מחוזי צבאי דין בית נשיא .(א) 410א

המחוזי הצבאי הדין בית של יותר או אחד מותב כי להורות רשאי מקוצר,
מקוצר דיון לדון מותר עוד כל בתוקף תעמוד וההוראה יחידי, דן של יהיו
מותר ההוראה, של תקפה ותם יחידי דן לפני במשפט הוחל מחוז? כאותו

לסיומו. עד יחידי הדן בפני במשפט להמשיך
שופט יחידי דן לתפקיד יקבע המחוזי הצבאי הדין בית נשיא (ב)

. מחוזי צבאי דין בית של כנשיא להתמנות הכשיר משפטאי
בית אב ושל מחוזי צבאי דין בית של הסמכויות כל יחידי לדן (ג)

 אולם הדין;
יותר של מאסר שדינן בעבירות ידון לא יחידי דן (1)
שלוש על העולה לתקופה מאסר עונש יטיל ולא שנים מעשר

שנים;
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סמכותו את להגביל רשאי המחוזי הצבאי הדין בית נשיא (2)
שיקבע עבירות של מסויים בסוג לשפיטה יחידי הדן של

בהוראה."

סעיף יבוא;הוספת העיקרי לחוק סעיף518 אחרי .3
518א

דרגה "ציון
אדם של צבאית

חייל שאינו

פקודות לפי המוענקת צבאית דרגה בציון אדם ישתמש לא .(א) 518א
ואין  האמורה הדרגה את לאחר או לו לייחס כדי בה שיש בדרך הצבא,
הדרגה בעל אם אלא  לא או הוענקה אמנם דרגה אותה אם מינה נפקא

.1 בסעיף כמשמעותו חייל זמן באותו הינו
הכנסת, של והבטחון החוץ ועדת באישור יקבע, הבטחון שר (ב)
פקודות לפי שהוענקה דרגה בציון השימוש ואופן הנסיבות התנאים, את

. (א) קטן שבסעיף האיסור יחול לא שבהם הצבא,
חדשים ששה מאסר  דינו (א), קטן סעיף הוראות על העובר (ג)

". לירות מאות חמש קנס או
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העבירה היתה כאילו לדין עליה יובא סעיף518א לפי עבירה שעבר "וחייל
צבאית". עבירה האמורה

באבתחילה י"ז ביום היא העיקרי לחוק לסעיף518א ו(ג) (א) קטנים סעיפים של תחילתם .5
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שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
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