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מילואים. שהוא בשירות בדין רק שעה עמית ישב שופט (ד)

כשופט צבאי- הוראה אחרת בחוק זה, יראו שופט עמית (ה) באין
דבר וענין. לכל הצבא, של המילואים כוחות עם משפטאי הנמנה

לערעורים  הדין הצבאי שנשיא בית בדין במקרים עמית ישב שופט (ו)  
כך." על החליט הענין, לפי המיוחד, הצבאי הדין בית נשיא או

שנתמנה  מי "ולמעט הדין לעבודה" יבוא חוק בית "או לפי אחרי העיקרי, 190 לחוק בסעיף .3
עמית". שופט

נתמנה הוא יבוא "אם כשופט" "נפסקה כהונתו לפני ,(4) בפסקה העיקרי, לחוק 193 בסעיף .4
186(ב) -". סעיף הוראות לפי

"שדרגתו לפי שאינו" יבוא או מסרן למטה "שדרגתו העיקרי, במקום 237א(ב) לחוק בסעיף .5
ושאינו". מסרן למטה היא תקן

"והסמכויות צבאיות" יבוא "עבירות שאינן אחרי (2א), בפסקה העיקרי, לחוק 541 בסעיף .6
הדין בית לאב גם  עבירות, אותן  לגבי  נתונות,  יהיו  משפט  לבית  האמור בסעיף  הנתונות
אב הדין, בית יתנו "לא יבוא הדין" בית יתנה "לא ובמקום הצבאי" הדין בית ולנשיא הצבאי

הענין". הדין, לפי בית או נשיא הדין בית

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

,(2 מס' (תיקון משפחותיהם ולבני מילואים לחיילי קצבאות תשלום חוק
התשס"ו-2006*

התשס"ב-12002 משפחותיהם, ולבני מילואים לחיילי קצבאות תשלום בחוק .1 
- 14 בסעיף העיקרי), החוק - (להלן

לכיסוי"; "וכן יבוא "לרבות" במקום (א), קטן בסעיף (1)

לקצבה "הזכאי יבוא שאירי" או לקצבה משלימה "הזכאי במקום (ב), קטן בסעיף (2)
מוות". למקרה הוני למענק "או הזכאים יבוא ובסופו שאירי" משלימה,

זה,  "לענין יבוא ובסופו משפחתו" "לבני יבוא "לשאיריו" במקום העיקרי, 15 לחוק בסעיף .2
מאלה: אחד - כל משפחה" "בן

הקבע; שירות לחוק (1)21 בסעיף כמשמעותו זוג, בן (1)

הורה; (2)

וילד מאומץ; ילד חורג ילד, לרבות (3)
__________

בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל

.568 עמ' התשס"ה (9 במרס 2005), כ"ח באדר א' מיום  ,165 ― הממשלה חוק  
.915 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשס"ב, עמ' 400;

קיימים כי זה, סעיף הוראות לפי שנקבעו הכללים פי על מצא, שהממונה אחר אדם (4)
לאותו אדם." מוות הוני למקרה מענק המצדיקים תשלום טעמים מיוחדים

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(31 (מס' הסוהר בתי פקודת לתיקון חוק
אחרי הפקודה), בסעיף 19א, התשל"ב-11971 (להלן - חדש], [נוסח הסוהר בתי בפקודת .1

יבוא: המשפט" "בית ההגדרה

סוהר בכיר." סגנו שהוא לרבות סוהר" - ""מנהל בית

19ב לפקודה - בסעיף .2
ההפרדה מטרת את להשיג ניתן כשלא "והכל יבוא מאלה" "לאחד אחרי ברישה, (1)

אחרת"; בדרך

יבוא: (2) אחרי פסקה (4)

בארגוני פשיעה, מאבק לחוק ב' סימן לפי עבירה אלימות, עבירת מניעת  (5)"
[נוסח המסוכנים הסמים לפי פקודת סמים עסקת של עבירה או התשס"ג-22003,

התשל"ג-31973."; חדש],

תימחק. - כשלא" "והכל במילים החל הסיפה (3)

19ג לפקודה - בסעיף .3
יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

המפורטות אחת מהעילות אסיר לגבי נתקיימה בכיר כי סוהר שוכנע (1) "(א)
לתקופה בהפרדה  האסיר של החזקתו על להורות הוא רשאי  19ב, בסעיף
זוטר בדרגת  של סוהר בכיר, רשאי סוהר 48 שעות; בהעדרו על עולה שאינה
בהפרדה האסיר של החזקתו על להורות כאמור, שוכנע אם כלאי, רב
זו  תקופה להאריך בכיר  סוהר  ורשאי 12 שעות על עולה שאינה לתקופה

שעות. 48 על תעלה לא הכוללת ההפרדה שתקופת ובלבד

את להאריך הוא רשאי ,(1) כאמור בפסקה  הסוהר בית (2) שוכנע מנהל
כל  48 שעות על יעלו נוספות שלא לתקופות לעת ההפרדה מעת תקופת
 14 על תעלה לא זה, קטן לפי סעיף ההפרדה הכוללת שתקופת ובלבד אחת,

ימים."; של 30 בתקופה רצופים אינם אם אף 14 ימים על או רצופים ימים

(ב) - קטן (2) בסעיף

"רשאי, יבוא "רשאי" ובמקום יבוא "גונדר משנה" גונדר" "תת במקום ברישה, (א)
(א)(1),"; שוכנע כאמור בסעיף קטן אם

190 תיקון סעיף

193 תיקון סעיף

237א תיקון סעיף

541 תיקון סעיף

14 תיקון סעיף

15 תיקון סעיף
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קיימים כי זה, סעיף הוראות לפי שנקבעו הכללים פי על מצא, שהממונה אחר אדם (4)
לאותו אדם." מוות הוני למקרה מענק המצדיקים תשלום טעמים מיוחדים

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

פז מו ל   שאו
הביטחון שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ו-2005* ,(31 (מס' הסוהר בתי פקודת לתיקון חוק
אחרי הפקודה), בסעיף 19א, התשל"ב-11971 (להלן - חדש], [נוסח הסוהר בתי בפקודת .1

יבוא: המשפט" "בית ההגדרה

סוהר בכיר." סגנו שהוא לרבות סוהר" - ""מנהל בית

19ב לפקודה - בסעיף .2
ההפרדה מטרת את להשיג ניתן כשלא "והכל יבוא מאלה" "לאחד אחרי ברישה, (1)

אחרת"; בדרך

יבוא: (2) אחרי פסקה (4)

בארגוני פשיעה, מאבק לחוק ב' סימן לפי עבירה אלימות, עבירת מניעת  (5)"
[נוסח המסוכנים הסמים לפי פקודת סמים עסקת של עבירה או התשס"ג-22003,

התשל"ג-31973."; חדש],

תימחק. - כשלא" "והכל במילים החל הסיפה (3)

19ג לפקודה - בסעיף .3
יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

המפורטות אחת מהעילות אסיר לגבי נתקיימה בכיר כי סוהר שוכנע (1) "(א)
לתקופה בהפרדה  האסיר של החזקתו על להורות הוא רשאי  19ב, בסעיף
זוטר בדרגת  של סוהר בכיר, רשאי סוהר 48 שעות; בהעדרו על עולה שאינה
בהפרדה האסיר של החזקתו על להורות כאמור, שוכנע אם כלאי, רב
זו  תקופה להאריך בכיר  סוהר  ורשאי 12 שעות על עולה שאינה לתקופה

שעות. 48 על תעלה לא הכוללת ההפרדה שתקופת ובלבד

את להאריך הוא רשאי ,(1) כאמור בפסקה  הסוהר בית (2) שוכנע מנהל
כל  48 שעות על יעלו נוספות שלא לתקופות לעת ההפרדה מעת תקופת
 14 על תעלה לא זה, קטן לפי סעיף ההפרדה הכוללת שתקופת ובלבד אחת,

ימים."; של 30 בתקופה רצופים אינם אם אף 14 ימים על או רצופים ימים

(ב) - קטן (2) בסעיף

"רשאי, יבוא "רשאי" ובמקום יבוא "גונדר משנה" גונדר" "תת במקום ברישה, (א)
(א)(1),"; שוכנע כאמור בסעיף קטן אם

19א תיקון סעיף

19ב תיקון סעיף

19ג תיקון סעיף

__________
בהצעות פורסמו ודברי הסבר החוק הצעת (21 בדצמבר 2005); התשס"ו בכסלו כ' ביום בכנסת  * התקבל

.210 עמ' התשס"ה (3 בנובמבר 2004), בחשון י"ט מיום  ,134 ― הממשלה חוק  
.701 עמ' התשס"ה, ס"ח ;459 עמ' חדש 21, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

2 ס"ח התשס"ג, עמ' 502.

.526 עמ' חדש 27, נוסח ישראל, מדינת 3 דיני


