
* תשל"ז1976 ,(9 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

, העיקרי) החוק  1(להלן תשט"ו1955 הצבאי, השיפוט לחוק 17 נסעיף (א) , 1

בטלה.  (13) פסקה

תשכ"ה הפלילי, הדין סדר לחוק 2 סעיף של מתחולתו לגרוע בא אינו זה סעיף (ב)
צבאיות. עבירות על ,21965

17 סעיף תיקון

 "130 או 129 סעיפים לפי עבירה על "או המלים העיקרי, לחוק 27 בסעיף (א) .2
. יימחקו

של העונש את להטיל צבאי דין בית של מסמכותו לגרוע בא אינו זה סעיף (ב)
העיקרי. לחוק 130 או 129 סעיפים לפי עבירה על שהורשע מי על מהצבא גירוש

27 סעיף תיקון

מאות וחמש "אלף יבוא לירות" מאות "שלוש ;מקום נ העיקרי, לחוק 29 בסעיף . 3

, לירות" וחמישים "מאתיים יבוא לירות" "חמישים ובמקום לירות"

29 סעיף תיקון

מאות וחמש "אלפיים יבוא לירות" מאות "חמש במקום העיקרי, לחוק 35 בסעיף . 4
. לירות"

35 סעיף תיקון

. לירות" מאות "חמש יבוא לירות" "מאה שנאמר מקום בכל העיקרי, לחוק 77 בסעיף . 577 סעיף תיקון

בטל.  העיקרי לחוק 103 סעיף (א) , 6

דיני לתיקון חוק לפי חייל של הפלילית מאחריותו לגרוע בא אינו זה סעיף (ב)
.3 תשי"ב1952 , שוחד) (עבירות העונשין

103 מעיף ביטול

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 109 בסעיף .7

כדין הוזמן שאליה צבאי דין בית לישיבת שאיחר חייל "(אא)
> ". אחד חודש מאסר  דינו לאיחורו, מספקת סיבה הראה ולא

109 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק ו123 122 סעיפים במקום . סעיפים8 החלפת
ו123 122

לקיים "סירוב
פקודה

מילוי תוך מפקד מאת לו שניתנה פקודה קיים לא שבמזיד חייל . 122
מאסר  דינו בהתנהגות, ובין בדיבור בין לקיימה שסירב או תפקידו
 דינו יחידתו, של קרבית פעולה תוך העבירה את עבר שנים; שלוש

. שנה עשרה חמש מאסר

פקודה מאסראיקיום  דינו מפקד, מאת לו שניתנה פקודה קיים שלא חייל . 123

מאסר  דינו יחידתו, של קרבית פעולה תוך העבירה את עבר שנתיים;
". שנים עשר

תשל"ו, ,1241 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1976); 28) תשל''ז בטבת ז' ביום בכנסת נתקבל *
.244 עמ'

עמ' תשיל, ;193 עמ' תשכ"ט, ;4,48 עמי תשכ"ד, ;120 עמ' תשכ"ג, ;122 עמ' תשי"ח, ;171 עמ' תשט"ו, ס''ח 1
198. עמ' תשל"ה, ;128 עמי תשל''ד, ;140 עמ' תשל"ב, ;20

161. עמ' תשכיח, ס''ח 2
126. עמ' תשל"ב, ס''ח 3

תשל''ז,6.1.1977 בטבת ט"ז החוקים837, סטר



152 סעיף יבוא:תיקון (3) פסקה במקום העיקרי, לחוק 152 כסעיף . 9

בשירות טוראי של חדשי יסוד לשכר השווה בסכום קנס (3)"
חייל הוא הנידון ואם העונש, הטלת בשעת שהוא כפי חובה
". כאמור משכר הששי לחלק השווה בסכום  חובה בשירות

153 סעיף יבוא:תיקון (3) פסקה במקום העיקרי, לחוק 153 בסעיף . 10

יסוד שכר של שיעורים שני לסך השווה כסכום קנס (3)"
הטלת בשעת שהוא כפי חובה בשירות טוראי של חדשי

השווה בסכום  חובה בשירות חייל הוא הנידון ואם העונש,
". כאמור שכר של אחד משיעור לשליש

154 סעיף .ניטול בטל  העיקרי לחוק 154 סעיף , 11

155 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 155 סעיף במקום . 12

בפיצויים לחייבו,"חיוב רשאי זה חלק לפי בעבירה חייל שהרשיע שיפוט קצין (א) . 155

העבירה, עקב שנגרם הנזק על פיצויים בתשלום עונש, לכל בנוסף
העולה סכום זה סעיף לפי לשלם נאשם זוטר שיפוט קצין יחייב לא ואולם
בשעת שהוא כפי חובה בשירות טוראי של חדשי יסוד שכר מחצית על

זה סעיף לפי לשלם נאשם יחייב לא בכיר שיפוט וקצין החיוב, הטלת
כאמור. שכר של שיעורים שלושה כל סך על העולה סכום

לנזקים מאחריות פוטר איבו זה סעיף לפי בפיצויים חיוב (ב)
". אחר דין כל לפי

167 סעיף יבוא:ויקרן (3) פסקה במקום העיקרי, לחוק 167 בסעיף . 13

". הקנס שיעור את יקטין  קנס העונש היה (3)"

185 סעיף יתיקון יבוא: ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 185 בסעיף האמור . 14

שופט שהוא קצין, ימנה הרמטכ"ל, בהמלצת הבטחון, שר "(ב)
של קבוע מקום ממלא להיות לערעורים, הצבאי הדין בבית משפטאי

". לערעורים הצבאי הדין בית נשיא

186 סעיף גיקון העיקרי לחוק 186 בסעיף . 15

המיוהד הצבאיים הדין בתי של "נשיאים יבוא השוליים כותרת במקום (1)
קבועים"; מקום וממלאי והמחוזיים

יבוא: בסופו (2)

לערעורים, הצבאי הדין בית נשיא בהמלצת הרמטכ"ל, "(ג)
קבוע מקום ממלא להיות , משפטאי צבאי שופט שהוא קצין, למנות רשאי

. מחוזי צבאי דין בית לנשיא או המיוחד הצבאי הדין בית לנשיא

להיות , משפטאי צבאי שופט שהוא אחד, קצין שיתמנה יכול (ד)
וכן מחוזיים צבאיים דין בתי של נשיאים למספר אף קבוע מקום ממלא
המיוחד. הצבאי הדין בית לנשיא קבוע מקום ממלא גם שעה אותה להיות



להיות , משפטאי צבאי שופט שהוא אחד, קצין שיתמנה יכול (ה)

בית נשיא גם שעה אותה ולהיות לערעורים הצבאי הדין בבית שופט
". המיוחד הצבאי הדין

יבוא: העיקרי לחוק 186 סעיף אחרי . 16(186 סעיף הוספת

נשיא "סמכויות
לממלא דין בית

קבוע מקום

בסמכויותיו להשתמש ממנו נבצר או צבאי דין בית נשיא נפטר 186א.
". הקבוע מקומו לממלא נתונות סמכויותיו יהיו אחרת, מסיבה

יבוא: (2) פסקה במקום העיקרי, לחוק (א) 243 בסעיף . 17

של מותב שבאותו משפטאי לשופט  שניה בערכאה (2)"

". לערעורים הצבאי הדין בית

243 סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 326 כסעיף . 18

סודיותן על שמירה לשם רשאי, הראשי הצבאי הפרקליט "(א)
למקרה או כלל בדרך להורות, המדינה, כבטחון הקשורות ידיעות של
או דיון של הפרוטוקול מן העתק צבאי דין מבית יוצא לא כי מסויים,
לא כאמור הוראה מקצתם; או כולם , דין גזר לרבות דין, מפסק העתק

". ערעור הגשת לענין נאשם של סניגורו ועל הדין בעלי על תחול

326 סעיף תיקון

יבוא'. העיקרי לחוק 517 סעיף במקום . 19517 סעיף החלפת

פרסום על ''איסור

דין בית הליכי
צבאי

בבית הדיון פרוטוקול של תמציתו או תכנו אדם יפרסם לא (א) .517
שהפרקליט במידה בו, שניתן דין, גזר לרבות דין, פסק של או צבאי דין
גם יחול הפרסום איסור ;326 סעיף לפי לגביהם הורה הראשי הצבאי
. עליו חלה אינה כאמור ההוראה אם אף נאשם של סניגורו או דין בעל על

בדלתיים עריכתו על שהוחלט דיון על דבר אדם יפרסם לא (ב)
מאת או הדין בית מאת ברשות אלא ,325 או 324 סעיפים לפי סגורות

. הענין לפי המזמנת, הרשות

בו; שצולם מה יפרסם ולא הדין בית באולם אדם יצלם לא (ג)
הצילום את להרשות הציבור שבטובת מטעמים הדין בית רשאי אולם

פרסומו. את או

". שנה מאסר  דינו זה, סעיף הוראות על העובר (ד)

518א". או 517 "סעיפים יבוא 518א" "סעיף במקום העיקרי, לחוק 521 בסעיף . 20521 סעיף תיקון

יסוד משכר השישי "החלק יבוא לירות" "חמש במקום העיקרי, לחוק 534 בסעיף . 21
החיוב". הטלת בעת שהוא כפי חובה בשירות טוראי של חדשי

534 סעיף תיקון

יחולו והם זה, חוק של פרסומו מיום יום שלושים בתום תחילתם 12 עד 9 סעיפים . 22

. אלה יום שלושים תוך שנעברו עבירות לגבי אף

תחילה

קציר אפרים
המדינה נשיא

רכין יצחק
הממשלה ראש

פרס שמעון
הבטחון שר


