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, במקום סעיף 533 יבוא: י 1955-  החלפת סעיף 533 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו

 ״הורדה מדרגה 533. (א) בסעיף זה -
 עקב חיוב

בע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך ן ובן התו דו י ך - הנ י  בבית משפט ״בעל ד

 לבך על ידו:

ן הורדתו מדרגה, באמור בסעיף קטן(ב): י עדה דנה בענ  ״נידון״ - מי שהו

ה שופט כמפורט להלן ויצא לקצבה או פרש:  ״שופט בדימום״ - מי שהי

:  (ו) שופט צבאי־משפטאי

תו בחוק בתי המשפט:  (2) שופט כמשמעו

ן לעבודה. ת הדי תו בחוק בי  (3) שופט כמשמעו

ת דין אחר, למעט בית די בית משפט או בי יב על י  (ב) אדם שנתחי

 דין צבאי, בעבירה שיש עמה קלון, והוא בדרגת רב סמל ראשון לפחות, בין

 אמ הוא משרת בצבא ובין אם לאו, רשאית ועדה, בראשות שופט בדימוס

דו מדרגתו ולקבוע את רי  שהוא קצין בדרגת אלוף משנה לפחות, להו

ן בה ו י עדה, המקרים שבהם תדון וסדרי הד  הדרגה שאליה יורד: הרכב הו

ה מי שדרגתו גמובה הי ה לא י עד ו בלבד שחבר ה  ייקבעו בפקודות הצבא, ו

. ן  מדרגת הנידו

ר ב ס  ה

 שיש עמה קלון, תהיה בידי ועדה בראשית שופט בדימוס
 הנושא דרגת קצונה בכירה של אלוף משנה לפחות(להלן
- הועדה), וכן לקבוע זכות ערעור על החלטת הועדה

 לפני בית הדין הצבאי לערעורים.

 על פי ההסדר המוצע, תהיה הועדה רשאית
 להוריד מדרגתו, בדרגה אחת או יותר, אדב הנושא דרגת
 רב סמל ראשון ומעלה שהורשע בעבירה שיש עמה קלון,
 ולקבוע את הדרגה שאליה יורד, זאת, בשל האינטרס
 הציבורי שאדם שהורשע בעבירה כאמור לא יישא
 בדרגה צבאית משמעותית. יצוין כי גם היום לפי
 הפרשנות הניתנת לסעיף 533 לחוק, בין השאר לאור
 חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו, ניתן לפי חםעיף האמור
 גם להוריד אדם בדרגה ולא בהכרח לשלול אותה ממנו

 באופן מוחלט.

 עוד מוצע לקבוע, בי לא יהיה הבר הועדה מי
 שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון, וזאת בדומה להוראת
 סעיף 218 לחוק לעגין דרגות השופטים בבתי הדין

 הצבאיים (לסעיף קטן(ב) המוצע).

י ר ב  ד

 סעיף 533 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-955ו
 (להלן - החוק), קובע לאמור:

 ״שלילת דרגה עקב חיוב בבית משפט

 533. אדם שנתחייב על ידי בית משפט או בית דין אחר
 בעבירה שיש בה משום קלון, והוא בעל דרגה, בין אם
 הוא משרת בצבא ובין אם לאו, רשאי הרמטב״ל באישור

 שר הביטחון, לשלול ממנו את דרגתו.״

 תוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, מעגן את זכות
 האדם לכבוד כזכות יסוד. בשל היותה של זכותו של
 אדם לשאת דרגה צבאית, שאותה השיג בעמל רב, זכות
 הקשורה לכבודו כאדם אשר פגיעה בה היא פגיעה
 בכבודו, ראוי כי ההליך ברבר בחינת פגיעה בזכות
 האמורה לא יהיה הליך מינהלי, אלא הליך הנושא אופי

 שיפוטי.

 לפיכך מוצע להחליף את סעיף 533 לחוק ולקבוע,
 כי הסמכות להורדה בדרגה של אדם שהורשע בעבירה
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 600 הצעות חוק - הממשלה 50, כ״ח בתמוז התשם״ג, 28.7.2003



דו מדרגתו באמור בסעיף רי עדה החליטה להו ו ן אשר ה דו י  (ג) נ

ך על ידו, כ בע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך ל  קטן(ב), וכן התו

ן הצבאי לערעורים. י ת הד עדה לפני בי  רשאים לערער על החלטת הו

ם א שלושי  (ד) התקופה להגשת ערעור כאמור בסעיף קטן (ג) הי

יתנה ההחלטה שלא במעמד בעל דין, ם מתן החלטת הועדה: נ ו ם מי מי  י

ה שלא תנ י ן שההחלטה נ ן התקופה להגשת הערעור, לגבי בעל די י  יחל מנ

ת עדה: נשיא בי דעה על החלטת הו ם שבו נמסרה לו הו ו , מן הי  במעמדו

ת הגשת ערעור ם רשאי, לבקשת בעל דין, להרשו רי ן הצבאי לערעו י  הד

 לאחר שעברו התקופות האמורות.

ן י ת הד ן בי דו עדה כאמור בסעיף קטן(ג) י ר על החלטת הו  (ה) בערעו

ת לם רשאי נשיא בי או ־משפטאי אחד, ו ם בשופט צבאי רי  הצבאי לערעו

ן לפני מותב של שלושה דו י ר י ם לקבוע כי הערעו רי ן הצבאי לערעו  הדי

ר ם: בערעו ם־משפטאי י ו שופטים צבאי הי ת י ם מהם לפחו י י  שופטים, ששנ

כה מדרגת הנידון.״ מו  כאמור בסעיף קטן זה לא ישב מי שדרגתו נ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כמו בן מוצע לקבוע בי בערעור על התלטת הועדה
 ירון בית הדין הצבאי לערעורים בשופט צבאי־משפטאי
 אחד ורשאי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקבוע בי
 הערעור יידון לפני מותב מורחב כמפורט בסעיף המוצע,
 ובלבד שבערעור לא ישב מי שדרגתו נמוכה מדרגת

 הנידון(לסעיף קטן(ה) המוצע).

 מוצע לקבוע בי נידון אשר הועדה החליטה
 להורידו מדרגתו וכן התובע הצבאי הראשי או תובע
 צבאי שהוסמך לכך על ידו, רשאים לערער על החלטת
 הועדה בתוך שלושים ימים, ואולם רשאי נשיא בית הדין
 הצבאי לערעורים, לבקשת בעל דין, להאריך תקופה זו

 (לסעיפים קטנים (ג) ו־(ד) המוצעים).

 הצעת חוק השיפוט הצבאי(תיקון מם׳ 45) (מינוי סגן לפרקליט צבאי והעברת
 סמכויות פרקליט צבאי לסגנו), התשס״ג-ב200

1 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף דדו - תיקון סעיף 77ו ו 955 - ו ׳ , התשט׳  ו. בחוק השיפוט הצבאי

בוא ״מינוי פרקליט צבאי ראשי וסגנו ופרקליטים ם י י י ל תרת השו  (1) במקום כו

ם וסגניהם״: י  צבאי

(ג) יבוא:  (2) אחרי סעיף קטן

כו לבך, ימנה, על פי המלצת הפרקליט  ״(ר) הרמטכ״ל או מי שהוא הסמי

ון משפטי של י ניסי ם בעל י נ ים שהם קצי ם לפרקליטים צבאי י נ , סג  הצבאי הראשי

ם לפחות.״ י  ארבע שנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לתקופות זמן קצרות בלבד, יש בהליך המינוי הקבוע
 בסעיף 177 לחוק משום סרבול מיותר.

 לפיכך מוצע, בסעיף 1 להצעת החוק, לתקן את
 סעיף 177 לחוק, שענינו מינוי פרקליט צבאי ראשי
 ופרקליטים צבאיים, ולהסמיך את הרמטב״ל או מי
 שהוסמך לכך על ידו, למנות, על פי המלצת הפרקליט
 הצבאי הראשי, סגנים לפרקליטים צבאיים, שתנאי

 כשירותם זהים לאלה הנדרשים מפרקליטים צבאיים.

 במקרים שבהם נעדר פרקליט צבאי מהארץ, או
 שנתפנה מקומו וטרם החל פרקליט צבאי אחר לכהן, או
 שנבצר ממנו באופן זמני למלא את תפקידו, רשאי למלא
 את מקומו ולהשתמש בסמכויות הנתונות לו לפי בל
 חיקוק, רק מי שמונה כפרקליט צבאי. במקרים אלה גה־ג
 למנות את סגן הפרקליט בפרקליט צבאי, לפי הנוהל
 הקבוע בסעיף 177 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1953
 (להלן - החוק), ובהתאם לתנאי הכשירות הקבועים
 בסעיף האמור. מאחר שבמקרים רבים מדובר במינוי
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 הוספה סעיף 79וא 2. אחרי סעיף 179 לחוק העיקרי יבוא:

ר פרקליט צבאי הדש לא כל עו  ״העברת סמכויות 79וא. נתפנה מקומו של פרקליט צבאי ו

ית למלא ל לכהן, או נעדר פרקליט צבאי מהארץ או נבצר ממנו זמנ י התחי א ב ט צ י ^ ° 

 את תפקידו, ימלא סגנו את התפקידים המוטלים על הפרקליט הצבאי,

ת לו לפי בל חיקוק.״ ו נ תו ות הנ י  וישתמש בסמכו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פרקליט צבאי את מקומו וישתמש בסמכויותיו, וזאת
 בדומה להוראת סעיף 178א(א) לחוק, לעגין העברת

 סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי לסגנו.

 כמו כן מוצע, בסעיף 2 להצעת החוק, להוסיף סעיף
 79 ו א לחוק, שענינו העברת סמכויות פרקליט צבאי
 לסגנו, ולקבוע בו את המקרים שבהם ימלא סגנו של

 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מם׳ 22) (ניכוי דמי השתתפות
 בביטוח סיעודי), התשם״ג-2003

ם (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק כי  תיקון סעיף 14 1. בחוק הנ

בוא ״וכן דמי ם ״ודמי השתתפות״ י לי  העיקרי), בסעיף 14(ב), במקום הסיפה החל במי

, שסידר הארגון״. די הדדי י ובביטוח סיעו ם הדד י ת בביטוח חי  השתתפו

־ ו בחודש שלאחר וסחו בסעיף ו לחוק זה ב  תחילה ותחולה 2. תחילתו של סעיף 14(ב) לחוק העיקרי כנ

ו. עד האמור ולאחרי א יחול על תגמול המשתלם החל במו הו  פרסומו ו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לתקן את סעיף 14(ב) לחוק ולאפשר לקצין
 התגמולים לנכות מן התגמול של נכה גם דמי השתתפות
 בביטוח סיעודי הדדי שסידר.הארגון ובכך לאפשר לנכה
 ביטוח סיעודי הדדי בתנאים שהסדיר הארגון, דבר
 שיסייע לנכים הנזקקים לטיפול רפואי מחמת מצבם
 הרפואי וגילם. עלויות הביטוח ימומנו בירי הנכים
 ומשרד הביטחון, בחלקים שווים. חלקו של מימון זה
 מטעם משרד הביטחון יהיה עד שישה מיליון שקלים

 חדשים בשנה.

 סעיף 2 מוצע לקבוע את מועד תחילתו של התיקון
 המוצע ב־1 בחודש שלאחר פרסומו, וכן
 לקבוע כי הוא יחול על תגמול המשתלם ההל במועד

 האמור ולאחריו.

 סעיף! 1 סעיף 14 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
 התשי־ט-959ו [נוסח משולב] (להלן -
 החוק), שענינו איסור העברת תגמול, קובע בסעיף קטן(ב)
 כי קצין תגמולים רשאי לנכות מתגמולו של נכה, דמי
 חברות בארגון שהוכרז על ידי שר הביטחון כארגון היציג
 של הנכים (להלן - הארגון), לקרן עזרה הדדית של אותו
 ארגון ולדמי השתתפות בביטות חיים הדדי שסידר

 הארגון.

 סעיף קטן (ד) של הסעיף האמור קובע כי נכה
 המתנגד לניכויים כאמור בסעיף קטן (ב) יודיע על כך
 לקצין התגמולים והניכוי מתגמולו יופסק בתום חודש

 מיום קבלת הודעתו.
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