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חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס' 69(, התשע"ו-2016*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 543)א(, במקום 1 תיקון סעיף 543 
הסיפה החל במילים "נציב קבילות חיילים" יבוא "נציב קבילות חיילים )בחלק זה - נציב 

הקבילות(; נציב הקבילות יכהן תקופת כהונה אחת בלבד של שבע שנים"  

"נציב 2 תיקון סעיף 543א יבוא  חיילים"  קבילות  "נציב  במקום  מקום,  בכל  העיקרי,  לחוק  543א  בסעיף 
הקבילות", במקום "משלושים" יבוא "מתשעים" ובמקום הסיפה החל במילים "ואם 
נתפנה מקומו" יבוא "והוועדה תדון בהצעתו לא יאוחר משישים ימים לפני תום תקופת 

כהונתו של נציב הקבילות המכהן" 

בסעיף 543ב לחוק העיקרי - 3 תיקון סעיף 543ב

בסעיף קטן )א(, במקום "רשאי שר הביטחון למנות" יבוא "ימנה שר הביטחון,   )1(
בתוך 14 ימים,", אחרי "שלושה חודשים" יבוא "או עד שיחזור למלא את תפקידיו, לפי 
המוקדם" ובסופו יבוא "הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על ממלא מקום נציב הקבילות 

שמונה לפי סעיף זה";

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "רשאי שר הביטחון" יבוא "יראו אותו   )2(
כאילו התפטר מתפקידו ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "נציב קבילות חיילים" יבוא "נציב הקבילות", במקום "רשאי   )3(
שר הביטחון למנות" יבוא "ימנה שר הביטחון, בתוך 14 ימים," ובמקום הסיפה החל 

במילה "עד" יבוא "עד לכניסתו לתפקיד של נציב קבילות חדש";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )4(

)ב( או התפנה  נבצר מנציב הקבילות למלא את תפקידיו לפי סעיף קטן  ")ד( 
מקומו לפי סעיף קטן )ג( לפני תום תקופת כהונתו, יגיש שר הביטחון לאישור ועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת את שם המועמד לתפקיד נציב הקבילות מוקדם ככל 
האפשר ולא יאוחר משלושים ימים מהיום שבו נבצר ממנו למלא את תפקידיו 
או התפנה מקומו, לפי העניין; הוועדה תדון בהצעת שר הביטחון כאמור מוקדם 

ככל האפשר ולא יאוחר משלושים ימים מיום שהגיש לה את שם המועמד  

543א וטרם הושלם  החל הליך מינויו של נציב הקבילות כאמור בסעיף  )ה( 
ביום סיום כהונתו של נציב הקבילות המכהן, רשאי שר הביטחון להאריך את 
כהונתו של נציב הקבילות לתקופה אחת שלא תעלה על שלושה חודשים או עד 
לכניסתו לתפקיד של נציב קבילות חדש, לפי המוקדם; לא היה ניתן להאריך את 
כהונתו של נציב הקבילות כאמור, יחולו הוראות סעיף 23א לחוק שירות המדינה 

)מינויים(, התשי"ט-1959 2 "

על נציב 4 הוראת מעבר יחולו  1 לחוק זה, לא  בסעיף  כנוסחו  העיקרי,  לחוק  543)א(  סעיף  הוראות 
הקבילות המכהן לעניין תקופת כהונתו 
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התקבל בכנסת ביום כ' באדר א' התשע"ו )29 בפברואר 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 923, מיום ה' בתמוז התשע"ה )22 ביוני 2015(, עמ' 616 
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