)(2

סעיף 70א  -בטל.

 .26בחוק בתי משפט לענינים מינהליים ,התש"ס ,152000-בתוספת הראשונה ,אחרי פרט  29תיקון חוק בתי
משפט לענינים
יבוא:
מינהליים  -מס' 23

" .30תאגידים ביטחוניים  -החלטות לפי חוק התאגידים הביטחוניים )הגנה על
אינטרסים ביטחוניים( ,התשס"ו".162005-

שאול מופז
שר הביטחון

אריאל שרון
ראש הממשלה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

משה קצב
נשיא המדינה
__________
 15ס"ח התש"ס ,עמ'  ;190התשס"ו ,עמ' .15
 16ס"ח התשס"ו ,עמ' .174

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס'  ,(54התשס"ו*2006-
.1

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו) 11955-להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 168
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) (1בסעיף קטן )א( ,במקום הסיפה החל במילים "אם נוכח שהמעשה" יבוא "אם נוכח
שהנאשם אינו נושא באחריות לעבירה שבה הורשע;".
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "אם הדיון" יבוא "אם סבר כי קיים חשש של ממש לעיוות
דין אם לא יעשה כן ,לרבות בשל כך שהדיון".
.2

אחרי סעיף 187ב לחוק העיקרי יבוא:

"שופט עמית

הוספת סעיף 187ג

187ג) .א( הרמטכ"ל רשאי ,לפי הצעת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים
ובהסכמת המועמד ,למנות מי שכיהן כשופט צבאי-משפטאי ,והפסיק לכהן
בשל יציאתו לקצבה או פרישתו מהכוחות הסדירים של הצבא או מכהונתו
כשופט לפי חוק בתי המשפט או לפי חוק בית הדין לעבודה ,לכהן כשופט
צבאי-משפטאי עמית בבית הדין הצבאי לערעורים או בבית הדין הצבאי
המיוחד )בסימן זה  -שופט עמית(; ואולם לא יתמנה ולא יכהן כשופט עמית -
)(1

מי שגילו עולה על שבעים וחמש שנים;

) (2מי שעסק בפעולות שנתייחדו לעורך דין לפי חוק לשכת
עורכי הדין ,לאחר שיצא לקצבה או פרש.
)ב( שופט עמית לא יתמנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים,
למשנהו ,לנשיא בית דין צבאי מיוחד או לסגן נשיא.
)ג( שופט עמית יכהן כשופט צבאי-משפטאי בבית דין שדרגתו
אינה גבוהה מדרגת בית הדין שבו כיהן כשופט צבאי-משפטאי לפני שיצא
לקצבה או פרש.

__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,159מיום כ"ב בשבט התשס"ה ) 1בפברואר  ,(2005עמ' .554
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשס"ה ,עמ' .498
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)ד(

שופט עמית ישב בדין רק שעה שהוא בשירות מילואים.

)ה( באין הוראה אחרת בחוק זה ,יראו שופט עמית כשופט צבאי-
משפטאי הנמנה עם כוחות המילואים של הצבא ,לכל דבר וענין.
)ו( שופט עמית ישב בדין במקרים שנשיא בית הדין הצבאי לערעורים
או נשיא בית הדין הצבאי המיוחד ,לפי הענין ,החליט על כך".
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 .3בסעיף  190לחוק העיקרי ,אחרי "או לפי חוק בית הדין לעבודה" יבוא "ולמעט מי שנתמנה
שופט עמית".
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 .4בסעיף  193לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(4לפני "נפסקה כהונתו כשופט" יבוא "אם הוא נתמנה
לפי הוראות סעיף )186ב( ."-

תיקון סעיף 237א  .5בסעיף 237א)ב( לחוק העיקרי ,במקום "שדרגתו למטה מסרן או שאינו" יבוא "שדרגתו לפי
תקן היא למטה מסרן ושאינו".
תיקון סעיף 541

 .6בסעיף  541לחוק העיקרי ,בפסקה )2א( ,אחרי "עבירות שאינן צבאיות" יבוא "והסמכויות
הנתונות בסעיף האמור לבית משפט יהיו נתונות ,לגבי אותן עבירות ,גם לאב בית הדין
הצבאי ולנשיא בית הדין הצבאי" ובמקום "לא יתנה בית הדין" יבוא "לא יתנו בית הדין ,אב
בית הדין או נשיא בית הדין ,לפי הענין".
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

שאול מופז
שר הביטחון
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם )תיקון מס' ,(2
התשס"ו*2006-
תיקון סעיף 14

 .1בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם ,התשס"ב2002-
)להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף - 14

1

)(1

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

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "הזכאי לקצבה משלימה או שאירי" יבוא "הזכאי לקצבה
משלימה ,שאירי" ובסופו יבוא "או הזכאים למענק הוני למקרה מוות".
תיקון סעיף 15

 .2בסעיף  15לחוק העיקרי ,במקום "לשאיריו" יבוא "לבני משפחתו" ובסופו יבוא "לענין זה,
"בן משפחה"  -כל אחד מאלה:
)(1

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

)(2

הורה;

)(3

ילד ,לרבות ילד חורג וילד מאומץ;

__________
* התקבל בכנסת ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,165מיום כ"ח באדר א' התשס"ה ) 9במרס  ,(2005עמ' .568
 1ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;400התשס"ה ,עמ' .915
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