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 חוק השיפוט הצבאי(תיקון מם׳ 49), התשס״ד-2004•

 תיקון סעיף 151 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955י(להלן - החוק העיקרי), בסעיף 151 -

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״ורשאי הוא לפעול באמור בסעיף 280(1:׳ או(2)״;

 (2) בסעיף קטן(ב), בסופו יבוא ״ורשאי הוא לפעול באמור בסעיף 280(1) או(2)״;

 תיקון סעיף ג15 2. בסעיף 153 לחוק העיקרי, סעיף קטן(ב) ־ בטל.

ות בכתב אלא י ו  תיקון סעיף 159 3. בסעיף 159 לחוק העיקרי, אחרי ״אלא בפניו״ יבוא ״ובן לא יעיין בעד
 אם בן ניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בהם״.

 הוספת סעיף 189א 4. אחרי סעיף 159 לחוק העיקרי יבוא:
 159א. (א) נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, יחולו הוראות

 אלה:
 ״חוות דעת

 מטעם הנאשם
 בדיון משמעתי

 שנערך על פי
פוט חוות דעת הוראת פרקליט  (1) הנאשם יהיה רשאי להגיש לקצין השי

 מטעמו בקשר להוראת הפרקליט, לרבות חוות דעת שהוכנה
 בידי סניגור (בחלק זה - חוות דעת);

 (2) הוגשה חוות דעת מטעם הנאשם - רשאי הפרקליט
 הצבאי, בכפוף לפקודות הצבא, להעביר את התייחסותו לחוות

 הדעת לקצין השיפוט:
ר בפסקה (2)  (3) הועברה התייחסות הפרקליט הצבאי כאמו
ן השיפוט  לקצין השיפוט - רשאי הנאשם להגיש לקצי
 התייחסות נוספת מטעמו, לרבות התייחסות שהוכנה בידי
ל  סניגור, בקשר להבהרת ענין שהתעורר בהתייחסותו ש

 הפרקליט הצבאי.
ת דעת ו  (ב) בפקודות הצבא ייקבעו כללים לענין הגשת חו
 והתייחסויות לקצין השיפוט באמור בסעיף קטן (א); בחלק זה. ״הוראת
 פרקליט״ - הוראה של פרקליט צבאי או של הפרקליט הצבאי הראשי, בי

 תלונה תידון בדיון משמעתי באמור בסעיפים 280(3), 281(5) או 282.״

 בסעיף 163 לחוק העיקרי -
 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, יהיה

 המועד להגשת הערר חמישה עשר ימים מיום מתן הפסק.״-,
 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

יל על זכותו ע לחי די ו  ״(או) קצין שיפוט שהטיל על חייל עונש בדין משמעתי, י
 להגיש ערר ועל המועד להגשתו, כאמור בסעיף קטן(א).״:

 (3) בסעיף קטן(ב), אחרי ״באמור״ יבוא ״בסעיף קטן(א)״-,
 (4) אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

ל הנאשם, י  ״(ב1) נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט, חובה החי
 רשאי הפרקליט הצבאי הראשי, אם סבר כי יש ראיות מספיקות להוכחת

 תיקון סעיף ג16 5.

 התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשם־ד(12 ביולי 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הממשלה - 53, מיוס כיח בתמוז התשס״ג(28 ביולי 2003), עמי 618.

 ם״ח התשט״ו, עמי 171; התשם״ד, עמ׳ 29ג.
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 החלפת סעיף 165

 החלפת סעיף 167ב

 תיקון סעיף 168

יל הנאשם, להגיש, בתוך חמישה עשר ימים מיום שהובא  אשמתו של החי
 לידיעתו הפסק, ערר לפני קצין שיפוט בביר בדרך שנקבעה בפקודות הצבא;
 הוגש ערר כאמור על ידי הפרקליט הצבאי הראשי, יחולו הוראות סעיף 159א,

 בשינויים המחויבים.״;
 (5) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) קצין השיפוט הדן בערר לפי סעיף זה לא יגבה עדויות אלא בפגי החייל
 הנאשם ולא יעיין בעדויות בכתב, אלא אם כן ניתנה לחייל הנאשם הזדמנות

 לעיין בהן.״

 6. במקום סעיף 165 לחוק העיקרי יבוא:
-סמכויות קצין 165. קצין שיפוט הדן בערר רשאי לעשות אחד מאלה:

 שיפוט הדן בערר
 (ו) לגבי כל ערר - לדחות את הערר:

 לגבי ערר של הנידון - (2)
 (א) לקבל את הערר ולזכות את הנידון:

 (ב) להקל בעונש: היה הערר גם על חיוב בפיצויים -
 לבטל את החיוב או להקטין את שיעור הפיצויים;

 (ג) להחמיר בעונש בתחום סמכותו כקצין שיפוט, ובלבד
 שלא יחמיר בעונש בל עוד לא נתן לנידון הזדמנות

 להשמיע את דברמ
 (5) לגבי ערר של הפרקליט הצבאי הראשי - לבטל את הזיכוי,
 להרשיע את החייל הנאשם ולהטיל עליו עונש, ובלבד שלא
 יעשה כן כל עוד לא נתן לחייל הנאשם הזדמנות להשמיע את

 דברו.״

 במקום סעיף 167ב לחוק העיקרי יבוא:
 167ב. (א) חייל שהועמד לדין משמעתי לפני הרמטכ״ל, לא יוכל לבקש
 העברת דינו לקצין שיפוט אחר לפי סעיף 149 ולא יחולו לגביו הוראות

 סעיף 163.
 (ב) חייל כאמור בסעיף קטן(א), שהוטל עליו עונש בדין משמעתי
 רשאי, בתוך שלושה ימים מיום מתן הפסק, להגיש לרמטכ״ל בקשה לעיון
 חוזר, בדרך שנקבעה בפקודות הצבא; הרמטכ״ל יודיע לחייל על זכותו

 כאמור.

 (ג) הרמטב״ל רשאי לקיים עיון חוזר בהחלטתו, אף אם הבקשה לכך
 הוגשה לאחר המועד, אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.

 (ד) סמכויותיו של הרמטב״ל בעיון החוזר יהיו בסמכויות קצין
 שיפוט שדן בערר, כאמור בסעיף 165(1) ו־(2).״

 בסעיף 68 ו לחוק העיקרי -
 (ו) בכותרת השוליים, במקום ״לבטל״ יבוא ״לבטל, לאשר בדיעבד״;

 (2) בסעיף קטן(א), אחרי ״הפרקליט הצבאי הראשי״ יבוא ״או פרקליט צבאי״;
 (3) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

.7 
 ״חייל שהועמד
 לדין משמעתי
 לפני הרמטכ־ל

.8 

 ספר החוקים 1950, א׳ באג התשם״ד, 19.7.2004 451



ן בעבירה או  ץגו) ניתן פסק בדין משמעתי וקצין השיפוט לא היה מוסמך לדו
 לדון את הנאשם באמור בסעיף קטן(ג^) או(2), רשאי הפרקליט הצבאי הראשי
 או פרקליט צבאי לאשר את הפסק בדיעבד, ובלבד שהיה רשאי להורות מראש
 לקצין השיפוט לדון בעבירה או לדון את הנאשם, לפי העניף, אישר הפרקליט
 הצבאי הראשי או פרקליט צבאי את הפסק כאמור, יראו את הפסק כפסק שניתן

 בסמכות מיום שניתן.״-,

ף קטן(ז) יבוא:  (4) אחרי סעי
 ״(זו) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי לעכב, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים
 מיום מתן הפסק, ופרקליט צבאי רשאי לעכב, לתקופה שלא תעלה על 4 ימים
 מיום מתן הפסק, ביצועו של עונש שאינו על תנאי שהוטל בדין משמעתי, לשם

 בירור הנסיבות הדרושות להפעלת סמכות מסמכויותיו לפי סעיף זה.״

 9. בסעיף 78וא(ב) לחוק העיקרי, אחרי ״הגדרת קצין מוסמך,״ יבוא ״163(ב1),״.

 10. בסעיף 280 לחוק העיקרי, בפסקה (3¿ במקום הסיפה החל במילים ״תובא לדין
 משמעתי״ יבוא ״תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בביר שקבע״.

 11. בסעיף 281 לחוק העיקרי, בפסקה (3), במקום הםיפה החל במילים ״תובא לדין
 משמעתי״ יבוא ״תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע״.

 12. בסעיף 282ב לחוק העיקרי, בסעיף קטן(א), במקום פסקה (2) יבוא:
 ״(2) להורות בי העבירה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;״.

 13. הוראות סעיף 163(א) ו־(בו) כנוסחן בסעיף 5(1) ו־(4) לחוק זה, והוראות סעיף 78וא(ב)
 כנוסחן בסעיף 9 לחוק זה, יחולו לגבי פסק בדין משמעתי שניתן לאחר תחילתו של חוק

 זה.

ז פ ו ל מ ו א ן ש ו ר ל ש א י ר  א
 ראש הממשלה שר הביטחון

ן ב ל י י ן ר ב ו א ה קצב ר ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק העונשין(תיקון מם׳ 9ד), התשם״ד-2004*

 תיקון סעיף 193» 1. בחוק העונשין, התשל״ז-1977י, בסעיף 93וא -
 (ו) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א1) המוכר משקה משכר לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים, דינו -
 מאסר שישה חודשים.״:

 התקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשס-ד(12 ביולי 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 53, מיום ה׳ בשבט חתשס־ד (28 ביגואר 2004), עמי 28.

 ם־ח התשל״ז, עמי 226; התשם״ד, עמי 390.

 תיקון סעיף 178 א

 תיקון סעיף 280

 תיקון סעיף 281

 תיקון סעיף 282ב

 תחולה
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 (2) בסעיפים קטנים(ג) ו־(ד), בכל מקום, במקום ״כאמור בסעיף קטן(ב)״ יבוא ״שבו
 נמכרים משקאות משכרים״.

 תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו. תחילה

ד י פ ) ל י מ ו ט ף ( ס ו ן י ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שר המשפטים

ן י ל ב י ן ר ב ו א ב ר צ ה ק ש  מ
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מבירה ורכישה)(תיקון מם׳ ג5),
 התשס״ד-2004*

 1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-963ו', אחרי סעיף 109 הוספת סעיף 09זא
 יבוא:

 ״ייצוג נישום 109א. (א) רואה חשבון רשאי לייצג נישום בהליכים המתנהלים בפני
ו המנהל או עובדי משרדו לפי סעיף 87, בכל הקשור לחישוב המס בלבד, י ב ש ה ח א י י י ד י  ב

 בהתקיים כל אלה:
 (ו) מכירת הזכות במקרקעין או מכירת הזכות באיגוד

 המקרקעין אינה פטורה ממס:
 (2) הנישום חייב בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה לפי

 סעיף 31ו(א) לפקודה.
 (ב) הוראת סעיף קטן(א) אינה באה לפגוע בזכותו של עורך דין על

 פי חוק לשכת עורכי הדין, התשב״א- 21961.
 (ג) לענק סעיף זה, ״רואה חשבון״ - בהגדרתו בחוק רואי חשבון,

 התשט״ו-955ו5.״

ו ה י נ ת נ ן י מ י נ ן ב ו ר ש ל א י ר  א
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ר י ב ל י ן ב ו א  ר
 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ
 נשיא המדינה

 • התקבל בכנסת ביום כ־ג בתמוז התשס־ד(12 ביולי 2004): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 הכנסת - 27, מיום כ״ט בתמוז התשס־ג (29 ביולי 2003), עמי 105.

 1 ס־ח התשכ־ג, עמי 156; התשס״ג, עכר 427.

 2 ס־ח התשכ־א, עמי 178.

 J ס־ח התשט־ו, עמי 26.
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 חוק הגנת הצרכן(תיקון מם׳ 4ו), התשם״ד-2004•

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו -  ו. בחוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981ו

) אחרי ההגדרה ״מבר״ יבוא: ו ) 

 ״״מספר זהות״- בהגדרתו בסעיף ו לחוק החברות, התשג׳׳ט-יייו*;׳׳:
 (2) אחרי ההגדרה ״צרכן״ יבוא:

ם הרשום ש ד - ה י  ״״שם״, לעגין יחיד - השם הפרטי ושם המשפחה, ולענין תאג
ו הוקמ ומענו:״. ל פי ע ל התאגיד במרשם המתנהל בהתאם לדין ש  ש

 2. אחרי סעיף 4א לחוק העיקרי יבוא:
ו על גבי כל אחר  ״זהות העוסק 4ב. עוסק חייב לגלות לצרכן את שמו ומספר הזהות של

 מאלה:

 (1) תכתובת מטעמו המופנית לצרבן מסוים: לענין פסקה זו,
ר התקנה: שו אי  ״תכתובת״- טופס הזמנה, תעודת אחריות ו

 (2) הצעה מטעמו לכריתת חוזה:
 (3) חוזה שעליו הוא חותם:

 (4) שובר תשלום באשראי או חשבונית מס.״

 תיקון סעיף ו

 הוספת סעיף 4ב

 בסעיף 14א(ב^) לחוק העיקרי, המילה ״תעודת״ - תימחק.

 בסעיף 4וג(אץו) לחוק העיקרי, במקום ״השם״ יבוא ״השם, מספר הזהות״

 בסעיף 7 (XK31) לחוק העיקרי -
 (1) במקום ״היצרן״ יבוא ״היצרן, מספר זהותו״;

 (2) במקום ״היבואן״ יבוא ״היבואן, מספר זהותו״.

 תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשס־ה (1 בינואר 2005).

 תיקון סעיף 14 א 3,

 תיקון סעיף 4וג 4,

 תיקון סעיף 7 י 5.

 תחילה

ט ר ל מ ו ד א ו ה  א
ה המסחר והתעסוקה ר התעשי  ש

ן ו ר ל ש א י ר  א
ש הממשלה א  ר

ן י ל ב י ן ר ב ו א  ר
 יושב ראש הכנסת

ה קצב ש  מ
 נשיא המדינה

 התקבל בכנסת ביום ב״ג בתמוז התשם־ד(12 ביולי 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהעעות חוק
 הכנסת - *4, מיום כ״ו בסיון התשס־ד (15 ביוני 2004), עמי 24ז.

 ס־ח התשמ״א, עטי 248; התשס״ד, עמי 426.
 סייח התשנ״ט, עמי 189.
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