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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת	חוק	שירות	ביטחון	)תיקון	מס'	7	והוראת	שעה(	)שירות	במשטרה	
ושירות	מוכר(	)תיקון	מס'	11(,	התש"ע-2010

7 והוראת שעה( )שירות במשטרה ושירות מוכר(, 1 תיקון סעיף 6 בחוק שירות ביטחון )תיקון מס' 
התשנ"ה-1995 1, בסעיף 6, ברישה, במקום "כ"ז באדר התש"ע )13 במרס 2010(" יבוא 

"י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(" 

תחילתו של חוק זה ביום כ"ז באדר התש"ע )13 במרס 2010( 2 תחילה

משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  24א  סעיף 
התשמ"ו-1986 )להלן - החוק(, מאפשר הצבתו של יוצא 
צבא, כהגדרתו בחוק האמור, ביחידות של משטרת ישראל 
שאינן משמר הגבול, שעיקר תכלית פעילותן הוא ביטחון 
המדינה ותושביה  הצבת יוצא הצבא בשירות במשטרה 
נעשית בהסכמתו, וליוצאי הצבא המוצבים בשירות כאמור, 
מעמד זהה לחיילי צבא הגנה לישראל, בכל הקשור לחוקים 

הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום 

 סעיף 24א האמור הוסף בחוק שירות ביטחון )תיקון
מוכר(,  ושירות  במשטרה  )שירות  שעה(  והוראת   7 מס' 
התשנ"ה-1995, ונקבע כהוראת שעה לתקופה של שנתיים  
הוראת השעה הוארכה כמה פעמים, ולאחרונה הוארך 
תוקפה עד יום כ"ז באדר התש"ע )13 במרס 2010(, בחוק 
שירות ביטחון )תיקון מס' 7 והוראת שעה( )שירות במשטרה 

ושירות מוכר( )תיקון מס' 10(, התשס"ט-2009 

בחיילים  ישראל  משטרת  בתגבור  המקורי  הצורך 
בשירות חובה, נוסף על החיילים המשרתים במשמר הגבול, 
נבע מהמצב הביטחוני שדרש ממשטרת ישראל מאמצים 

לשם  פיגועים,  לסיכול  האחריות  נטל  בהרמת  מיוחדים 
שמירת ביטחון הפנים של המדינה  

נושא הצבת יוצאי צבא ביחידות משטרת ישראל, 
בכללותו, ובפרט הגבלת הצבתם של יוצאי הצבא ביחידות 
המשרד  הביטחון,  משרד  בידי  העת  כל  נבחן  מסוימות, 
ישראל,  ומשטרת  לישראל  הגנה  צבא  הפנים,  לביטחון 
ובשנים האחרונות - על ידי ועדה בין–משרדית שמינה 
מיום   ,4711 מס'  ממשלה  החלטת  יסוד  על  הביטחון  שר 
כ"ח בשבט התשס"ו )26 בפברואר 2006(  הוועדה הגישה 
לאחרונה את המלצותיה לשר הביטחון והוא עתיד להביאן 
לפני הממשלה  הוועדה ממליצה לסיים עד סוף שנת 2012 
במשטרת  חובה  בשירות  חיילים  של  הצבתם  הסדר  את 
ישראל  עד לאותו מועד יצומצם בהדרגה מספר החיילים 

המוצבים במשטרה 

הבין– הוועדה  להמלצות  בהתאם  כן,  על  מוצע 
משרדית ועד לגיבוש מסקנות והחלטות סופיות בנושא, 
להאריך את הוראת השעה עד יום י"ח בטבת התשע"ג )31 

בדצמבר 2012( 
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