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בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו1986-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף ,1
בהגדרה "מיועד לשירות ביטחון" ,במקום "שבע עשרה שנים" יבוא "שש עשרה שנים
וחצי".
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בסעיף  2לחוק העיקרי ,פסקאות ( )2ו–(2א)  -יימחקו.

תיקון סעיף 36א
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תיקון סעיף 14

בסעיף  14לחוק העיקרי ,סעיף קטן (ג)  -בטל.
בסעיף  20לחוק העיקרי -
()1

סעיף קטן (א - )1בטל;

()2

בסעיף קטן (ב) ,המילים "או (א ,)1לפי הענין"  -יימחקו;

()3

בסעיף קטן (ג) ,במקום "(א)( ,א )1ו–(ב)" יבוא "(א) ו–(ב)";

()4

בסעיף קטן (ג ,)1במקום "(א)( ,א )1ו–(ב)" יבוא "(א) ו–(ב)";

()5

בסעיף קטן (ד) ,במקום "סעיפים קטנים (א) ו–(א ")1יבוא "סעיף קטן (א)".

בסעיף 36א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד) לעניין סעיף זה ,יראו יוצא צבא כמי שמלאו לו ארבעים שנים ,ארבעים וחמש שנים
או ארבעים ותשע שנים ,לפי העניין ,בתום השנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור".
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התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע ( 9במרס  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,468מיום ד' בטבת התש"ע ( 21בדצמבר  ,)2009עמ' .112ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התש"ע ,עמ' .383

חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס'  ,)61התש"ע*2010-
תיקון סעיף 308
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בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955- ,1בסעיף  ,308במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) הפרקליט הצבאי הראשי או פרקליט צבאי רשאים לבטל כתב אישום שהוגש לבית
דין צבאי ,בכל עת עד להכרעת הדין; ואולם ביטול כתב אישום במקרים המפורטים
להלן ייעשה בידי הפרקליט הצבאי הראשי:
()1

כתב האישום הוגש על פי הוראת הפרקליט הצבאי הראשי;

()2

כתב האישום הוגש בעניין אירוע שבו נגרם מותו של אדם;
התשל"ז1977-2

(בחוק
( )3כתב האישום כולל עבירה לפי פרק ז' לחוק העונשין,
זה  -חוק העונשין) ,עבירה לפי סעיף  58 ,57 ,56 ,52 ,51 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43או 73
לחוק זה ,או כל עבירה אחרת שעניינה פגיעה בביטחון המדינה;
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התקבל בכנסת ביום כ"ג באדר התש"ע ( 9במרס התש"ע); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,247 -מיום ל' בסיוון התשס"ו ( 26ביוני  ,)2006עמ' .517
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשס"ט ,עמ' .302
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

ספר החוקים  ,2234ב' בניסן התש"ע17.3.2010 ,

