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*(38 מס' (תיקון הכנסת חוק–יסוד:

42ב 42ב -1.תיקון סעיף בסעיף הכנסת1, בחוק–יסוד:

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (1)

או ביזמתו המשפט, בית וקבע  פלילית בעבירה שהורשע  הכנסת חבר "(א)
מכהונתו יושעה קלון, העבירה עם שיש  לממשלה, המשפטי היועץ לבקשת

סופי."; נעשה הדין פסק שבו למועד ועד המשפט בית קביעת מיום בכנסת

הכנסת, חבר  כל  הצעת פי על  הכנסת ועדת "רשאית במקום  (ב), קטן  בסעיף  (2)
"יושעה"; יבוא להשעותו"

בטל. סעיף קטן (ג) - (3)

אולמרט אהוד

הממשלה ראש
ציק אי דליה

המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק דליה

יושבת ראש הכנסת
__________

בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.26 עמ' התשס"ז (8 בינואר 2008), בטבת י"ח מיום  ,125 ― הכנסת חוק  
.393 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

מעבר), (הוראות עזה בחבל צבאי משפט בית שגזר מאסר עונש חוק
התשס"ז-2007*

-1.הגדרות בחוק זה

לערעורים, צבאי משפט בית או  צבאי משפט בית עזה" - בחבל צבאי משפט "בית
הצו; לפי שכוננו

כוחות מפקד שהוציא התש"ל-1970, עזה), חבל הוראות ביטחון (אזור בדבר צו - "הצו"
עזה; באזור חבל הגנה לישראל צבא

התשט"ו-11955; הצבאי, השיפוט חוק - הצבאי" השיפוט "חוק

שטרם ובין שהופעל בין תנאי, על קנס ומאסר אי–תשלום בשל מאסר לרבות - "מאסר"
הופעל;

הצבאי. השיפוט כמשמעותו בחוק צבאי-משפטאי" - "שופט

מאסר עונש דין
משפט בית שגזר
עזה בחבל צבאי

בישראל,2. חוק זה, יבוצע של תחילתו עזה לפני בחבל צבאי שגזר בית משפט מאסר עונש
הקלה בעונש קציבה, חנינה, לענין לרבות וענין דבר לכל זה, חוק להוראות ודינו, בכפוף

בישראל. שנגזר מאסר עונש כדין ממאסר, מוקדם שחרור או

תקופת3. תהיה  ,2 בסעיף כאמור מאסר, עונש עזה בחבל צבאי משפט בית גזר (א)
הצבאי המשפט בית ידי על  שנגזרה התקופה לשאת בישראל, האסיר שעל המאסר
אותה עבירה בשל להטיל שניתן המרבי מהעונש חמור שנגזר העונש אם כאמור, גם

בישראל. הדין לפי

התשל"ז- העונשין, לחוק 41 סעיף הוראות (א), מהוראות סעיף קטן לגרוע בלי (ב)
כאמור עזה, בחבל  צבאי משפט בית שגזר עולם מאסר עונש על יחולו  לא ,21977 

קצובה. בלתי לתקופה מאסר כעונש כאמור עולם מאסר עונש ויראו ,2 בסעיף

שגזר4. מאסר עונש הומר או תנאי, על מאסר עונש עזה בחבל צבאי משפט בית גזר (א)
בעונש הקלה בדבר החלטה במסגרת תנאי, על מאסר לעונש כאמור צבאי משפט בית
בידי נגזר כאילו הפעלתו, עונש המאסר על תנאי, לענין את יראו לצו, בהתאם שניתנה

בישראל. משפט בית

הקלה בדבר בהחלטה  או תנאי  על מאסר עונש נגזר שבו הדין  בגזר אוזכרה  (ב)
(א), קטן כאמור בסעיף תנאי, מאסר על מאסר לעונש עונש שבמסגרתה הומר בעונש,
חבל באזור לישראל הגנה צבא שהוציא מפקד כוחות חקיקה דבר הוראת לפי עבירה
במהותה לה עבירה הדומה כמאזכרים כאמור ההחלטה את או גזר הדין את יראו עזה,

בישראל. הדין לפי

.5- זה בסעיף (א)

לפי הצו; שכונן לערעורים הצבאי המשפט בית - לערעורים" הצבאי "בית המשפט

הצבאי לערעורים; המשפט בית למעט - עזה" בחבל משפט צבאי "בית

הצבאי. השיפוט בחוק - כמשמעותו לערעורים" הצבאי הדין "בית

המיוחד(ב) הצבאי בית הדין - (להלן לערעורים מיוחד דין צבאי בית בזה מוקם (1)
.7 סעיף לפי חוזרים ובמשפטים סעיף זה בערעורים לפי ידון אשר לערעורים),

ראש ידי על ייקבע לערעורים המיוחד הצבאי הדין בית של מושבו מקום (2)
הרמטכ"ל). - זה (בסעיף לישראל הגנה צבא של הכללי המטה

לבית שופטים לערעורים, ימנה הצבאי הדין בית בהמלצת נשיא הרמטכ"ל, (3)
הדין בית של צבאיים-משפטאים שופטים מקרב לערעורים המיוחד הצבאי הדין

לערעורים. הצבאי

השופטים מבין ימנה לערעורים, הצבאי הדין בית נשיא בהמלצת הרמטכ"ל, (4)
לערעורים. הדין הצבאי המיוחד לבית נשיא ,3 בפסקה כאמור שמונו

מבין נשיאו ידי על  יורכב לערעורים המיוחד הצבאי הדין  בית מותב (5)
ואולם בשלושה, ידון הדין בית זה; דין בית של הצבאיים-משפטאים השופטים
בשינויים  הצבאי, השיפוט 215 לחוק בסעיף המנויות מהנסיבות אחת בהתקיים

בחמישה. ידון המחויבים,

ושביום זה, חוק של תחילתו לפני עזה בחבל צבאי משפט בית שנתן דין פסק  (ג)
המועד חלף טרם הקובע) המועד - זה (בסעיף (12 בספטמבר 2005) באלול התשס"ה ח'
חוק  של תחילתו מיום 30 ימים לערעור, בתוך ניתן לצו, בהתאם עליו להגשת ערעור

לערעורים. הדין הצבאי המיוחד בית לפני זה

הקובע במועד ועומד תלוי בחבל עזה צבאי משפט של בית דין פסק על ערעור היה (ד)
המיוחד לערעורים, הצבאי הדין בית בו ידון לצו, בהתאם לערעורים המשפט הצבאי בבית

הצבאי לערעורים. המשפט הגיע בית שאליו השלב בו מן ולדון הוא להמשיך ורשאי
__________

בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.6 עמ' התשס"ו (31 באוקטובר 2005), בתשרי כ"ח מיום  ,207 ― הממשלה חוק  
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.


