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 חוק השיפוט הצבאי(תיקון מם׳ 9), תשל״ז~1976 *

, תשט׳׳ו--1953 י (להלן - החוק העיקרי), תיקון מעיף 17 . (א) בסעיף 17 לחוק השיפוט הצבאי ! 
 פסקה (13) - בטלה.

, תשכ״ה— ן הפלילי  (ב) מעיף זה אינו בא לגרוע מתחולתו של סעיף 2 לחוק סדר הדי
 21965, על עבירות צבאיות.

״ _ תיקון סעיף 27 1 3 , המלים ״או על עבירה לפי סעיפים 29! אן 0  2, (א) בסעיף 27 לחוק העיקרי

 יימחקו.

נו בא לגרוע מסמכותו של בית דין צבאי להשיל את העונש של  (ב) סעיף זה אי
.  גירוש מהצבא על מי שהורשע על עבירה לפי מעיפים 129 או 130 לחוק העיקרי

, ממקום ״שלוש מאות לירות״ יבוא ״אלף וממש מאות תיקון ם9יף 29  3, בסעיף 29 לחוק העיקרי
ים וחמישים לירות״.  לירות״ ובמקום ״חמישים לירות״ יבוא ״מאתי

, במקום ״המש מאות לירות״ יבוא ׳״אלפיים וחמש מאות תיקון סעיף 35  4, בסעיף 35 לחוק העיקרי
 ליריות״.

, תיקון סעיף 77 ת״ רו , בכל מקום שנאמר ״מאה לירות״ יבוא ״המש מאות לי  5, בטעיף 77 לחוק העיקרי

 6, (א) סעיף 103 לחוק העיקרי — בסל, ביטול טעיף 103

ו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של חייל לפי חוק לתיקון דיני נ ף זה אי  (ב) סעי
ן (עבירות שוהד), תשי״ב—1952 3.  העונשי

(א) יבוא: תיקון סעיף 109 , אחרי סעי׳ ף קטן  7, בסעיף 109 לחוק העיקרי

) חייל שאיחר לישיבת בית דין צבאי שאליה הוזמן כדין » )  ״
, דינו — מאטד חודש אחד.״  ולא הראה סיבה מספקת לאיחורו

 8, במקום סעיפים 122 ד־123 לחוק העיקרי יבוא: הדולפת סעיפים
 122 ו־123

ד ל י יד לא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד תוך מ  ״סירוב לקיים 122. חייל שבמז
ה תפקידו או שמירב לקיימה בין בדיבור ובין בהתנהגות, דינו — מאסר ד י ו י 3 

נו —  שלוש שנים? עבר את העבירה תוך פעולה קרבית של יחידתו, די
 מאסר חמש עשרה שנה.

יל שלא קיים פקודה שניתנה לו מאת מפקד, דינו — מאסר  אי-קיום פקודה 123. חי
ו — מאסר נ  שנתיים; עבר את העבירה תוך פעולה קרביה של יחידתו, די

״  עשר שנים.

 * נתקבל בכנסת ביומ ז׳ בטבת תשל״ז(28 בדצמבר 1976); הצעת התיק ודברי הםבר פףרםמו בה״ת 1241, תשל״ו,
 עמי 244.

 1 ס״ה תשט״ו, עמי 171; תשי״ח, עמי 122; תשכ״ג, עמי 120; תשכ״ד, עגן׳ 148; השביט, עמי 193; תשיל, עמי
 20; תשל״ב, עמי 140; תשל״ד, עמ׳ 128; תשל״ה, עמי 198.

 2 סייח תשביה, עמי !»1.

 3 ס״וז תשי״ב, עמי 126.
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 ביטול סעיף 154

 החלפת סעיף 155

, במקום פסקה (3) יבוא:  תיקון סעיף 152 9. בסעיף 152 לחוק העיקרי

 ״(3) קנם בסכום השווה לשבר ימוד חדשי של טוראי בשירות
יל  חובה כפי שהוא בשעת הטלת העונש, ואפ הנידון הוא חי
״  בשירות חובה — בסכות השווה לחלק השש י משבר כאמור.

 תיקון סעיף 53! 10, בסעיף 153 לחוק העיקרי, במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) קרס בסכום השווה לסך שני שיעורים של שכר יסוד
 חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בשעת הטלת
ן הוא הייל בשירית חובה — בסכום השווה  העובש, ואם הנידו

״  לשליש משיעור אחד של שכר כאמור.

קרי - בטל.  11, סעיף 154 לחוק העי

 12. במקום סעיף 155 לחוק העיקרי יבוא:

יל בעבירה לפי הלק זה רשאי לחייבו, ע חי  ״חייב בפיצוייפ 155 . (א) קצין שיפוט שהרשי
ם עקב העכירה, ר ע יים על חנוק ש  בנוסף לכל עונש, בתשלום פיצו
ף זה סכום העולה  ואולם לא יחייב קצין שיפוט זוטר נאשם לשלם לפי סעי
ד יסוד חדשי של טוראי״ בשירות הוכה כפי שהוא בשעת  על מחצית שכ
 הטלת החיוב, וקצין שישוט בכיר לא יחייב נאשש לשלם לפי סעיף זה

 םכום העולה על פך בל שלושה שיעורים של שכר כאמור.

ף זה אינו פוטר מאחריות לנזקיש  (ב) חיוב בפיצויים לפי סעי
״  לפי כל דין אחר.

, במקום פסקה (3) יבוא:  תיקון סעיף 167 13, בסעיף 167 לחוק העיקרי

עור הקנס.״  ״(3) היה העונש קנס — יקטין את שי

ו יבוא: א) ואחרי ) מן סו 1 14. האמור בסעיף 185 לחוק העיקרי י 8 י 5 י ע ז ס י ק י 1  ו

ן, שהוא שופט  ״(ב) שר הבטהין, בהמלצת הרמטכ״ל, ימנה קצי
ן הצבאי לערעורים, להיות ממלא מקום קבוע של  משפטאי בבית הדי

״  נשיא בית הדין הצבאי לערעורים.

 תיקון סעיף 86! 15, בסעיף im לחוק העיקרי

והד אים של בתי הדין הצבאיים המי  (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״נשי
 והמחוזיים וממלאי מקום קבועים״;

 (2) בסופו יבוא:

) הרמטכ״ל, בהמלצת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, ע  ״
, להיות ממלא מקום קבוע ן, שהוא שופט צבאי משפטאי  רשאי למנות קצי

 לנשיא בית הדין הצבאי המיוחד או לנשיא בית דין צבאי מחוזי.

, להיות  (ד) יבול שיתמנה קצין אחד, שהוא שופט צבאי משפטאי
 ממלא מקום קבוע אף למספר נשיאים של בתי דין צבאיים מחוזיים וכן
 להיות אותה שעה גפ ממלא מקום קבוע לנשיא בית הדין הצבאי המיוחד.
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, להיות ן אחד, שהוא שופט צבאי משפטאי  (ה) יכול שיתמנה קצי
ם ולהיות אותה שעה גם נשיא בית רי ן הצבאי לערעו  שופט בבית הדי

ן הצבאי המיוחד.״  הדי

 16. אחרי מעיף 5)1.8 לחוק העיקרי יבוא: היטפתמעיף 186א
-ממכרות נשיא , 186א. נפטר נשיא בית דין צבאי או נבצר ממנו להשתמש בסמכויותיו

א מסיבה אחרת, יהיו סמכויותיו נתונות לממלא מקומו הקבוע.״ ל מ " ו ל י ת ד י  ב

 מקום קבוע י י
, כמקום פסקה (2) יבוא: תיקון מעיף 243  17. בסעיף 243 (א) לחוק העיקרי

יה - לשופט משפטאי שבאותו מותב של  ״(2) בערכאה שנ
״  בית הדין הצבאי לערעורים.

(א) יבוא: תיקון מעיף 326 , במקום סעיף קטן  18. בסעיף 326 לחוק העיקרי

, לשם שמירה על סודיותן  ״(א) הפרקליט הצבאי הראשי רשאי
 של ידיעות הקשורות כבטחון המזיעה, להורות, בדרך כלל או למקרה
ון או וצא מבית דין צבאי העתק מן הפרוטוקול של די  מסויים, כי לא י
, כולם או מקצתם; הוראה כאמור לא ן  העתק מפסק דין, לרבות גזר די

״ ר. ן הגשת ערעו י ן ועל סניגורו של נאשם לענ  תחול על בעלי הדי

 19. במקום סעיף 517 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 517
-איסור על פרסים 517. (א) לא יפרסם אדם תכנו או תמציתי של פרוטוקול הדיון בבית
ן, שניתן בו, במידה שהפרקליט ז דין צבאי או של פסק דין, לרבות גזר די י ת י י  ב

 , הצבאי הראשי הורה לגבייה ס לפי סעיף 326; איסור הפרסום יחול גם
. ו  על בעל דין או סניגורו של נאשם אף אם ההוראה כאמור אינה חלה עלי

 (ב) לא יפרכם אדם דבר על דיון שהוחלט על עריכתו בדלתיים
ן או מאת  הגורות לפי סעיפים 324 או 325, אלא ברשות מאת בית הדי

. ן י  הרשות המזמנת, לפי הענ
ן ולא יפרסם מה שצולם בו:  (ג) לא יצלם אדם באולם בית הדי
 אולם רשאי׳ בית הדין מטעמים שבטובת הציבור להרשות את הצילום

.  או את פרסומו

״ ו - מאסר שנח. נ ף זה, די  (ד) העובר על הוראות סעי

. תיקון סעיף 521 ם 517 או 518א״ ף 518א״ יבוא ״סעיפי , במקום ״סעי  20. בסעיף 521 לחוק העיקרי

, במקום ״חמש לירות״ יבוא ״החלק השישי משכר יסוד תיקון סעיף 534  21. בסעיף 534 לחוק העיקרי
. יב״  חדשי של טוראי בשירות חובה כפי שהוא בעת הטלת החי

 22. סעיפים 9 עד 12 תחילתם בתום שלושים יום מיום פרסומו של חוק זה, והמ יחולו תחילה
 אף לגבי עבירות שנעברו תוך שלושים יום אלה.

ס ר ן פ ו ע מ ן ש י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר הבסהון

ר י צ ה ק י ו פ ! 
 נשיא המדינה
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 חוק שירות התעסוקה (תיקון מם׳ 4), תשל״ז--1978 *

1 (להלן — החוק העיקרי), ובכל  1, בכל מקוב בחוק שירות התעסוקה, תשי״ה—><>־:>< 1
 חיקוק אחר, שבו נאמר ״לשכת עבודה״ יבוא ״לשכת שירות התעסוקה׳״.

 2, בסוף מעיף 2 לחוק העיקרי יבוא ״כן יעמוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים
יפ מעקב אחדי השמתפ  דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכומתמ לעבודה מתאימה ויקי

 בעבודה והתמדתם בה.״

 תיקון סעיף 2

 3, אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא!
רות ן חובת תשלומ מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים דין שי י  ״פטורממסיט 84־ לענ

״ נה. ן המדי  התעסוקה כדי

, במקום ״במישור שר העבודה ובמסגרת התקן שאישר״  4, בסעיף 17 לחוק העיקרי
ת ו י מנהלי לשכות מהחי ו נ  יבוא ״במסגרת התקן שאישר שר העבודה״, ובסופו יבוא ״מי

.  ון גם ;עישור שר העבודה״

 הוספת סעיף 4א

 תיקון סעיף 17

 תיקון סעיף 23

 תיקון סעיף 27

, המליט ״של שיירות התעסוקה״ -«־ יימחקו, ובסופו יבוא  5. בסעיף 23 לחוק העיקרי
זיות של שיירות התעסוקה ולאחד לשכות  ״כין רשאי השר לקבוע לשכות אזוריות ומחו

זיות״, ות ללשכות מחו ורי  אז

 6. בסעיף 27 לחוק העיקרי —

רות ד הל לשכת שירות התעסוקה תהיה מועצת לשכת שי  (1) אחרי ״לי
יעצות ע0 מיגהלח, ׳״עירות , התי ״  התעסוקה״• יבוא ״אך דשאי שר העבודה לאו

ת שירות התעסוקה״;  התעסוקה לקבוע מועצה אהת למספר לשכו

נה״ והםיפה המתחילה במלים ״שר  (2) המלים ״המפורטות בתוספת הראשו
״ — יימחקו.  העבודה רשאי

ו יבוא:  7. האמור בסעיף 36 לחוק העיקרי יניומן (א) ואחרי

 ״(ב) שר העבודה דשאי לקבוע בתקנות סוגי מעבידימ, אשר עמ
ד זקוק להם ושלא מ לגבי עובדים שמעבי  קבלת דרישה למסירת פרטי
 הלה עליהם זיקת חובה על פי׳ חוק זה, יהיו חייבים, תוך שבעה ימים
 מיום קבלת הדרישה, להמציא ללשכת שיריות התעסוקה המוסמכת את

״  הפרטים הנדרשים כאמור.

3 8. במקום סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא: ף 7 י ע ת ס פ ל ח  ה

ד המוסר הודעות פיטורים לעשרה עובדים או יותר או  ״הודעה«ל י 37. (א) מעבי
 פיטורים המוסר הודעות פיטורים לגביהם לנציגות העובדים — חייב למסור הודעה
 על הפיטורים ללשכת שירות התעסוקה המוסמכת, הכל כאמור בסעיף

. 0 ) ן ט  ק

 תיקון סעיף 36

 • נתקבל הכנסת ביופ ז׳ בטבת תשל״ז(28 בדצמבר 1676); הצעת הוזוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1254, תשל״ז,
 עמי 351.

 1 סייח תשי״ט, עמי 32; תשכ״ט, עמי 77; תשל״א, עמ׳ 180; תשל״ג, עמ׳ 261.
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(א) י הוראות סעיף קטן פ ד על־  (ב) החובה המוטלת על מעבי
ו גם אם מסר לנציגות העובדים הודעה מוקדמת בדבר כוונתו  תחול עלי

 לפטר עשרה עובדים או יותר.

י הוראות סעיפים פ  (0 הודעה ללשכת שירות התעסוקה על־
) תימסר — ב מ  קטנים (א) ו

ד לפיטורי עשרה עובדים  (1) אם התייחסו הודעות המעבי
 או יותר בעת ובעונה אחת — בזמן מסירת ההודעות כאמור

; ן י גות העובדים, לפי הענ  לעובדים או לנצי
ד לפיטורי עשרה עובדים  (2) אם התייחסו הודעות המעבי
 או יותר שלא בעת ובעונה אחת אך בתוך חודש אחד — בזמן
גות העובדים רי או לנצי  מסירת ההודעות כאמור לעובד העשי

״ . ן י ו, לפי הענ  לגבי

ים וחמש מאוח לירות״ יבוא ״שבעת אלפים תי?ז סעיף 79 , במקום ״אלפי ף 79 לחוק העיקרי  9. בסעי
ף וחמש מאות לירות״. ל א  וחמש מאות לירות״, ובמקום ״חמש מאות לירות״ יבוא ״

 10. בסעיף 80 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 80

ם 36 או 37״; פי ף 37״ יבוא ״לסעי  (1) בפסקה (2), במקום ״לסעי
ת״ יבוא ״שלושת אלפים רו ים וחמישים לי ף מאתי ל א  (2) בסיפה, במקום ״

. ת״ רו  ושבע מאות וחמישים לי

, אחרי ״34״ יבוא ״36 (ב)״. תיקון סעיף 90  11. בסעיף 90 לחוק העיקרי

 12. התוספת הראשונה לחוק העיקרי — בטלה. ביטול התוספת
 הראשונה

ם ע ר ב ה ש ן מ י ב ר ק ח צ  י
 ראש הממשלה שר העבודה

ר י צ ם ק י ר פ  א
נה  נשיא המדי
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ת ניםס בדפוס הממשלה, ירושלים־ י י ו ג 1 א 2 י 8 י ח מ  ה


