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התשס"ה―2005* ,(50 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

― 179א בסעיף בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו―11955, .1

לסגן צבאי פרקליט סמכויות של ואצילה "העברה יבוא השוליים כותרת במקום (1)
פרקליט צבאי";

יבוא: ואחריו "(א)" קטן סעיף יהיה בו האמור (2)

לו צבאי מהסמכויות הנתונות פרקליט לסגן רשאי לאצול פרקליט צבאי "(ב)
מקצתן." או כולן חיקוק, כל לפי
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__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 במרס 2005); התשס"ה י' באדר ב' בכנסת ביום  התקבל  * 

.452 עמ' התשס"ה (6 בדצמבר 2004), בכסלו כ"ג מיום  ,144 ― הממשלה חוק  
.482 עמ' התשס"ד, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1

התשס"ה―2005* ,(51 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

.1― 518א בסעיף התשט"ו―11955, הצבאי, השיפוט בחוק

שם יחידה"; תפקיד או דרגה, "ציון יבוא במקום כותרת השוליים (1)

פגיעה הדרגה משום השימוש בציון באופן אין המילים "אם קטן (א), בסעיף (2)
יימחקו; ― בכבודו" או הצבא של הטוב בשמו

שעשה "מי יבוא (א)," קטן הוראות סעיף "העובר על במקום (ב), קטן בסעיף (3)
בו שיש באופן הצבאית, בשם יחידתו או בתפקידו הצבאי הצבאית, בדרגתו שימוש

בכבודו,"; או הצבא הטוב של בשמו פגיעה משום

תוקף

179א תיקון סעיף

סעיף 518א תיקון

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"א באדר ב' התקבל  * 

.121 עמ' התשס"ה (1 במרס 2005), א' באדר כ' מיום  ,72 ― הכנסת חוק  
.285 עמ' התשס"ה, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1
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יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (4)

לאי-ציות להוראת במטרה להביא (ב) קטן לפי סעיף עבירה מי שעבר "(ג)
מאסר שנה." ― דינו דין, כל הוראת של ביצועה את לסכל או דין כל
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התשס"ה―2005* ,(52 מס' (תיקון הצבאי חוק השיפוט

539א יבואתיקון סעיף בסופה ,(2) בפסקה 539א(ב), בסעיף התשט"ו―11955, הצבאי,  השיפוט  בחוק  .1
הארכיונים, בחוק הוגבלה בו שזכות העיון חומר ארכיוני על יחולו לא זו פסקה "הוראות
נקבע לפי הקהל אשר לחשיפתו לעיון כל התנאים אך התקיימו או לפיו, התשט"ו― 21955,

הפקדתו;". מיום שנים עשר של תקופה שעברה ובלבד האמור החוק

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (22 במרס 2005); התשס"ה בכנסת ביום י"א באדר ב' התקבל  * 

.294 עמ' התשס"ד (29 בדצמבר 2003), בטבת ד' מיום  ,75 ― הממשלה חוק  
.285 עמ' התשס"ה, ס"ח התשט"ו, עמ' 171;  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 14.  2


