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תיקון טעויות דפוס

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מם׳  ,(60התשם״ט*2009-
ה ח ל פ ת סעיף 203

^

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו) 1955-להלן  -החוק העיקרי( ,במקום סעיף  203יבוא:
1

״דיון לפני דן יחיד
בבית דין צבאי
1
מ ח ו ז י

.203

)א(

על אף הוראות סעיפים  201ו־ ,202בית דין צבאי מחוזי
_1_ 1

ידון בעבירות המפורטות להלן ,בשופט צ ב א י  -מ ש פ ט א י
אחד:
)(1

עבירה לפי סעיפים 94 ,94א 121 ,ו־127א;

) (2עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה
עצמית ,בלא היתר ,לפי סעיף )7ג( סיפה לפקודת הסמים
המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל״ג) 1973-בסעיף זה -
פקודת הסמים המסוכנים( ,ועבירה של החזקת כלים
המשמשים לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת
סם מסוכן לצריכה עצמית ,בלא היתר ,לפי סעיף 10
סיפה לפקודה האמורה;
2

) (3עבירה לפי סעיפים  130 ,129או  133בשל אחד
מאלה:
)א( היעדרות של חייל מהשירות או מהמקום
שהוא חייב כדין להימצא בו ,שלא ברשות,
כאמור בסעיף ;94
)ב(

איבוד קשר עם היחידה ,כאמור בסעיף 94א;

)ג(

בריחה ממשמורת ,כאמור בסעיף ;121

)ד( סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים
מסוכנים ,כאמור בסעיף 127א;
)ה( החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה
עצמית ,בלא היתר ,או החזקת כלים המשמשים
לצריכה עצמית של סם מסוכן או להכנת סם
מסוכן לצריכה עצמית ,בלא היתר ,כאמור
בסעיפים )7ג( סיפה ו־ 10סיפה ,לפקודת הסמים
המסוכנים
)ב( שופט צבאי-משפטאי שדן בעבירה לפי הוראות סעיף
קטן )א( לא יטיל ,בשל אותה עבירה ,עונש מאסר לריצוי
בפועל העולה על שנה
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )א( ,בית דין צבאי מחוזי ידון
בעבירה המנויה באותו סעיף קטן ,במותב שיורכב לפי סעיפים
 201ו־ ,202באחד מאלה:
) (1נשיא בית הדין או סגנו החליט ,ביוזמתו או
לבקשת הנאשם או תובע צבאי ,כי יש לקיים א ת הדיון
במותב כאמור;
התקבל בכנסת ביום זי באב התשס״ט ) 28ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,256מיום כ״ג בתמוז התשס״ו ) 19ביולי  ,(2006עמי .568ס״ח התשט״ו ,עמי  ;171התשס״ט ,עמי .288
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמי .526
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) (2הפרקליט הצבאי הראשי הודיע בנש יהא ביות הדין
כי הוא סבור שיש צורך לקייב! א ת הדיון לפני מותב
כאמור״
כאמור ״
הוראות סעיף  203לחוק התיקעי ,כנוס לן בסעיף  1ליהוק זה ,לבא יחולו לל עבירות כאמור תחולה
בסעיף )203א( האמוס אשר כאב האישום בשלבן הוגש לבית דין צבאי כל חוןי לפני
תחילתו של חוק זהשל חוק זה

,2

בנימין נתיהו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

א ה ו ד ברק
שר הביטחון
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה()תיקון כים׳  ,(17התשם״ט*2009 -
1י

בחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( ,התש״ט949-ו )להלן  -החוק הע)קריל,
בסעיף  ,20אחרי סעבף קטן)ג( יבוא:
1

תיקון סעיף 20

״)ג (1יושב ראש ועדו; התעסבקה ימונה לתקועה אח ת בלהד של שש שנים.
)ג (2חבר ועדת התעסוחה ימונה לתקופה השל שלוש שנים ,וניתן לעזוב ולמנותו
לתקופות כהונה נוסלפתוקתופכואתמכורה״ונה נוספות כאמור ״
2י

בסעיף )23ב (1לחוק העיקרי ,במקום ״משיב בע רעור״ יבוא ״משיב בערעיב א ״למשיט
ועדת התעסוקה״ ועדת התעסוקה ״

תיקון סעיף 23

3י

בסעיף 41א)ב( לחוק העיקרי ,במקום ״לפי סעיף קטן זה ״אלא א ע כן יוכיח״ יבוא ״לפי
סעיף זה ,אלא מטעמים כמי •,חדים שיירשמו שבשלהם יש למתיר א ת הפיטורים ,ורק
אם הוכיח ״
אם הוכיח״

ותיקון סעיף ו4א

.4

)א(

ותחילתו של חוק זה  30ימים מי ום פרהומו)להלן  -יום התמולה(.

ת ח י ל ה והוראות
מעבר

)ב( יושב ראש ועדת תיגסיבה וחבר ועדת תעסוק ה שתוקף מינויס לא הוגו ?:וכיהנו
בתפקידם ערב יום התחילה ,יראו אותם כאילה מרנו בהתאם להוראות סעיף )20ג (1או
)ג ,(2לפי העניין ,ואולם לתקופת כהונתם תהיה עד תוהו שנה מיום התחילה.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( מ
1

) (1יושב ראש ועדת תעשוקה ,כאמור באותו סע יף קטן ,שבתום שנה מיום
התחילה כיהן שש שנים לפחות בתפקיד כאמור  -ניתן לישוב ולמנותו לתקופת
כהונה נוספת אחתכבהלובנדה נשולס פשתלואשחתש ניבלם;בד של שלוש שנים;
) (2יושב ראש ועדת תעשוקה ,כאמור באותו סעיף קטן ,שבתום שנה מיום
התחילה לא השלים תקופת כהונה ששל שתק שנים בתפקיד כאמור י -י משיך לכהן
בתפקידו עד תום שבשת פהקישדניוםעבדלתבוד;ם שש השנים בלבד;

התקבל בכנסת ביום זי באב התשס״ט ) 28ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,351מיום ט״ז בטבת התשס״ח ) 25בדצמבר  ,(2007עמי .278ס״ח התש״ט ,עמי  ;13התשס״ח ,עמי .514
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) (3חבר ועדת תעסוקה ,כאמור באותו סעיף קטן ,שבתום שנה מיום התחילה לא
השלים תקופת כהונה של שלוש שנים בתפקיד כאמור  -ימשיך לכהן בתפקידו
עד תום שלוש השנים
א ה ו ד ברק
שר הביטחון

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

שמעון פרס
נשיא המדינה

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הםוהר(
)תיקון מם׳  ,(3התשם״ט*2009-
בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר( ,התשס״ה-
1
 ,2005בסעיף - 1

תיקון סעיף 1

.

1

) (1ברישה ,במקום ״עד יום די בטבת התשס״ט ) 31בדצמבר (2008״ יבוא ״עד יום י״א
בסיוון התש״ע ) 24במאי (2010״;
)(2

בסעיף 24ב לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו , 1986-המובא בו -
2

)א( בסעיף קטן )א( ,אחרי ״אסירים ביטחוניים בלבד״ יבוא ״או של אגפים בבתי
הסוהר ,המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים בלבד״ ואחרי ״של אסירים כאמור
וליווים״ יבוא ״וכן ביחידות אחרות של שירות בתי הסוהר ,בתפקידים של שירותי
מינהלה הנוגעים לארגון כוח אדם וטיפול בפרט שיינתנו רק ליוצא צבא שהוצב
לשרת בשירות בתי הסוהר ,ששר הביטחון קבע בצו״;
)ב(

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ה( השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיווח
שנתי על מספר יוצאי הצבא המוצבים בכל יחידה של שירות בתי הסוהר
לפי הוראות סעיף זה ועל התפקידים שבהם הם משרתים והמשימות שהם
מבצעים ״

תחילה

2

.

תחילתו של חוק זה ביום אי בסיוון התשס״ט ) 24במאי .(2009
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

•
1

2
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התקבל בכנסת ביום זי באב התשס״ט ) 28ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,428מיום י״ח באייר התשס״ט ) 12במאי  ,(2009עמי .315ס״ח התשס״ה ,עמי  ;138התשס״ח ,עמי .814
ס״ח התשמ״ו ,עמי .107

ספר החוקים  ,2207ט״ו באב התשס״ט5. 8.2009 ,

חוק יסודות התקציב )תיקון מם׳  ,(36התשם״ט2009-י
בחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה ,) 1985-להלן  -החוק העיקרי( ,ב-עהף 33א -
1

)(1

במקום כותרת השוליים יבוא ״חובת דיווח ששל גופים בשירות הציבופים

)(2

בכל מקום ,במקום ״גוף מתוםצב וגוף נתמך״ יבוא ״גופים״;

)(3

בסעיף קטן )ג( -
)א(

בפסקה ) ,(2המילים ״מתוקצבים ובגופים נתמכים״  -יימחקו;

)ב(

אחרי פסקה ) (2יבוא:

תיקון ס ע-ף 33א

״)2א( נתונים בדברי מספר העובדים הממספקיכן בגופים במשרה םלאה
ובמשרה חלקית ,וכן משיעור העיבדים המועסק ים בכל ם! יקף משקה ,לפי
פירוט כפי שיחליט הממונה;
)2ב( נתונים בדבר מספר העובדים המועסקים בגדפים ששכרם נ מוך
מהשכר הממוצע ,נתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להד םשלמה
לשכר מינימום מכולחשהכרסכמםיניאומוהםסמדכר,ו וחכןהסשכיםעורא וההעוסבדדר,י וםכןכ אשמיוערו רמהתועךובדים כאמור מת
כלל העובדים באותו גוף ונתונים באובר הושכר החצווני בכל גוף;
)2ג( לצד כל נתון הנכלל בדוכ י וצג הנתכן ה מדביל לו לגבי שנת הכספ יכו
שקדמה לתקופת הדשוקח;ד מלהא לצותיןק ונפתתוןהכדאוחמ;ו ר,ל יאציציוןי ןהנמתומןו נכהאמאותר ,יהנצייימןו קהימםמונה א ת הנימוקי
לכך;״;
לכך;״;
)ג( בפסקה ) ,(4במקום ״הגופים״ ימוא ״הגופים ״ה מתואצבהם והגופים
הנתמכים״;
הנתמכים״;
)(4

אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:
״)ג (1) (1שר האוצר יגיש לכנשת יחזו עם הדין וחשתון המוגש לפי וסעיף קטן )גו,
ולצד הנתונים כאמור באותו סעיף קוטן ולגבי כל ג וף ,נתקטם בדב ר העובדים
המועסקים בגופים האמצעות קבלן כו ח אדם ,כמפורט בפסקאות שלהלן:
)א( מספר העובדים ,תנאי העסקתם ,לרבות מידע בדב ר הבקף
משרות אלה ,וסוגי מהשתרפוקתידיאלםה,שוהסעווגיב דהיתםפמקימדליאםי ם;שהעובדים ממלאים;
)ב( נתונים בדבר מספר העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממ וצמו
ונתונים בדבר מספר העובדים שמשולמת להם השלשה לשכר
מינימום מכוח הסכמםיניאמווםהסמדכר,ו וחכןהסשכיםעורא וההעוסבדדר,י וםכןכ אשימוערו רמהתועךובדים כאמור מת
כלל העובדים באותכולגלוףהעובדים באותו גוף
) (2הוראות סעיף קטן )ג()2א( ח ו ל ו על דיווח לפי פסקה )  ,(1בשילויי ם
המחויבים
המחויבים
) (3הוראות פסקה ) (1לא יחולו לגבי עובד של קבלן כוח אדם המ ועסק
אצל גוף שהוא מעסאיצקל בגופףועשלהבותאפמקיעדסייקמ חבפשועב,ל אבותלפגקביידיעומבחדשושבל ,קאבולןלגבי עובד של קב
כוח אדם המועסק אצח גוף שהוא מעסיק ב פועל לתאופה שאינה עללה על
חודשיים ״;
חודשיים ״;

•
1

התקבל בכנסת ביום וי באב התשס״ט ) 27ביולי  ;(2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,249מיום י״ח בתמוז התשס״ח ) 21ביולי  ,(2008עמי .419ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשס״ח ,עמי .654

ספר החוקים  ,2207ט״ו באב התשס״ט5.8.2009 ,
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)(5

בסעיף קטן )ד( -
אחרי ההגדרה ״בעל תפקיד״ יבוא:

)א(

״״גוף״  -גוף מתוקצב ,גוף נתמך ,משרד ממשלתי ,יחידת סמך ותאגיד
בריאות כהגדרתו בסעיף  ,21ולמעט כוחות הביטחון;
״כוחות הביטחון״  -צבא הגנה לישראל ,משטרת ישראל ,שירות בתי
הסוהר ,ויחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה ומשרד
הביטחון ,שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;״;
אחרי ההגדרה ״הממונה״ יבוא:

)ב(

״״מעסיק בפועל״ ו״קבלן כוח אדם״  -כהגדרתם בסעיף  1לחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ״ו) 1996-בסעיף זה  -חוק
העסקת עובדים(;
2

״שכר מינימום״  -כהגדרתו בחוק שכר מינימום ,התשמ״ז; 1987-
3

״שכר ממוצע״  -כמשמעותו בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ״ה; 1995-״;
4

)ג(

בהגדרה ״תנאי העסקה״ ,במקום ״לעבודה״ יבוא ״לעבודה ,היקף המשרה,״;

)ד(

אחרי ההגדרה ״תנאי העסקה״ יבוא:
״״תפקידי מחשוב״  -כהגדרתם בסעיף 13א לחוק העסקת עובדים;״;

)(6

אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
״)ז( הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( ,למעט סעיף קטן )ג() ,(4יחולו לגבי כוחות
הביטחון ,בשינויים המחויבים כפי שיחליט הממונה ובכלל זה לשם מניעת פגיעה
בביטחון המדינה או בביטחון הציבור ,בהתייעצות עם ראש הגוף ,לפי העניין
)ח(

תיקון סעיף 33ג

2

.

תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור הוועדה.״

בסעיף 33ג לחוק העיקרי ,במקום ״מתוקצבים ובגופים נתמכים״ יבוא ״כהגדרתם בסעיף
33א)ד( וכן בגופים כאמור בסעיף 33א)ז(,״.

יובל שטייניץ
שר האוצר

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

ס״ח התשנ״ו ,עמי 201
ס״ח התשמ״ז ,עמי 68
ס״ח התשנ״ה ,עמי 210

306

ספר החוקים  ,2207ט״ו באב התשס״ט5. 8.2009 ,

חוק הקולנוע )הוראת שעה( )תיקון( ,התשם״ט*2009-
1י

,2

בחוק הקולנוע )הוראת שעה( ,התשס״ה004-עה בסעיף 1״ במקום ״די בטבת התשס״ט
) 31בדצמבר (2008״ 1ב ובא צמח בטבת התשע״ד ) 31בדצמבר (2013״.
תחילתו של 2וק זה ביום ה י בטבת התשס״ט )ה ביטואר .(2009

תיקון

סעיף י

תחילה

לימור לבנת
ל י מ ו ר לב נ ת
בנימין נתניהו בנימין נ תני ה ו
ראש ה ממשלה שרת ה ת רבו ת וה ס פושררטת התרבות והספו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

ר א ו בן ר י ב לי ן ר א ו ב ן ר י ב ל י ן
יו שב ראש הכנ ס ת יושב ראש הכנסת

ש מ ע ו ן פר ס
נשי א המדי נה

• התקבל בכנסת ביום וי באב התשס״ט) 27ביו לי  ;(2009הצעת והחוב ודב רי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,443מיום ט״ז בתמוז -ה3ת4ש,4ס״מטיו)ם 8טבי״וזלבית09מו0ז,(2ה תעמשיס2״5ט 8)7ביולי  ,(2009עמי 752ס״ח התשס״ה ,עמי  27ס״ח התשס״ה ,עמי 27
1

1

תיקון טעויות דפום
)לפי סעיף 10ב לפקודות ס ר י השלטץ והמשפט ,התש״ח(1 48-
ע

.1

מ

בחוק אוויר נקי ,התשכז״ח 2008-נ בתויספת השלישית -
) (1בפרט  ,1במקום ״11״ ,״12״ ,״ 1״ ,״14״ צריך להיות ״1.1״ ,״1.2״ ,״1.3״ ,״1.4״,
בהתאמה;
מ

ב

ה

ת

מ

א

;

ה

) (2בפרט  ,2במקובן ״ 21״2 ,״ ,״ ב23״23. 2 ,״ ,״24״ ,״״25״ ,״2 6״ ״צ ריך ^ דויוכו ״ ״2.״ ,״2 2״,
״2. 3.1״ ,״2. 3.2״ ,״2. 4״ ,״2.5״ ,״2.6״ ,בהתאמה;
1

ר

פר

) (3בפרט  ,3במקום ״ 1״ ,״32״ ,״ 3״ ,״34״ צריך להיות ״3.1״ ,״3.2״ ,״3ת״ ,״3.4״,
בהתאמה;
ב

ב

ה

ת

א

מ

מ

;

ה

) (4בפרט  ,4במקום ״41״441 ,״ ,״2מ4״ ״443״ ,״444״ ,״445״ ,״4.16״ ,״411.7״ ,״.8״41״ ,״.9״4״,
״42״ ,״42. 1״ ,״42.2״ ,״42.3״ ,״42.4״ ,״43״ ,״׳44״ ,״ 415״ ,״46״ צרייך להיות ״4.1״ ,״ 4.1.1״ ,״4.42״,
״4.1.3״ ,״4.1.4״ ,״1.5׳4״ ,״״ו1 .״ ״ ,״1 .7״4״ ,״^1.8״ ,״441 .9״ ,״4.2״ ,״4.2.1״ ,״2״4.2״ ,״4.2.3״,
״4.2.4״ ,״4.3״ ,״4.4״ ,״4.5״4.6" ,״ ,בהתאמה;
3

)(5

בפרט  ,5במקום ״51״ ,״52״ ,צביך לה יות ״1׳5״ ,״5.2״ ,בהתאמה;

) (6בפרט  ,6במקום ״61״ ,״62״ 63 ,״ ,״64״ צ ריך ל היות ״6.1״ ,״6.2״ ,״6.3״ ,״4״ 6״״
בהתאמה
יעקב נאמן
שר המשפטים
כ״ח בתמוז התשס״ט ) 20ביולי (2009

ס״ח התשס״ח ,עמי .752
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