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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )תיקון מס' 13(, התש"ע-2010

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה(, התשנ"ה-1995 1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום 1 תיקון סעיף 1
כ' באב התש"ע )31 ביולי 2010(" יבוא "עד יום ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011(" 

התשנ"ה-1995  שעה(,  )הוראת  ביטחון  שירות  חוק 
)להלן - הוראת השעה(, קובע תקופת שירות סדיר נוספת, 
בת שישה חודשים, אשר תיחשב כחלק מתקופת השירות 
הסדיר לגבר, הקבועה בסעיף 15 לחוק שירות ביטחון ]נוסח 
משולב[, התשמ"ו-1986, וזאת לתקופה של שנתיים מיום 
פרסומה של הוראת השעה, ביום כ' בסיוון התשנ"ה )18 

ביוני 1995( 

סעיף 1 להוראת השעה, כפי שפורסם בשנת התשנ"ה, 
קבע לאמור:

"הוראת שעה - תיקון סעיף 15

1  בתקופה של שנתיים החל ביום פרסומו של חוק זה, 
יראו כאילו בסעיף 15 לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, 

התשמ"ו-1986 -

נאמר  חודשים"  "שלושים  במקום   ,)1( )1( בפסקה 
"שלושים ושישה חודשים";

)2(, במקום "עשרים וארבעה חודשים"  )2( בפסקה 
עשר  "שמונה  ובמקום  חודשים"  "שלושים  נאמר 

חודשים" נאמר "עשרים וארבעה חודשים";

)3(, במקום "שנים עשר חודשים" נאמר  )3( בפסקה 
"שמונה עשר חודשים "

לעת  מעת  הכנסת  ידי  על  הוארכה  השעה  הוראת 
בתקופות נוספות ולאחרונה הוארכה בחוק שירות ביטחון 
)הוראת שעה( )תיקון מס' 12( עד יום כ' באב התשע"א )31 

ביולי 2010(  

ביום כ"ח בשבט התשס"ו )26 בפברואר 2006( אימצה 
הממשלה, בהחלטה מס' 4711, את עקרונות דוח הוועדה 
לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה ליוצאי צבא גברים 
אשר מונתה בשנת 2005 בידי שר הביטחון דאז מר שאול 
מופז ובראשה עמד פרופ' בן בסט  בכך הביעה הממשלה 
ליוצאי  החובה  שירות  בקיצור  העקרונית  תמיכתה  את 

צבא גברים  

עם זאת, לאחר מלחמת לבנון השנייה, בשל המצב 
צה"ל  נחשפו  שאליהם  הדחופים  והצרכים  הביטחוני 
ומערכת הביטחון כולה, לרבות הצורך להכשיר את הכוחות 
הסדירים ואת כוחות המילואים לצד הפעילות הביטחוניות 

השוטפת, הוארכה הוראת השעה כמה פעמים נוספות  

בנוסף, בשנים האחרונות מתמודד הצבא עם ירידה 
במספר  ניכרת  ירידה  עקב  זאת,  הכוחות   סדר  בהיקף 
בהיקף  ירידה  הילודה,  בהיקף  ירידה  נוכח  המתגייסים, 
העלייה וכן בשל סיבות נוספות  נוסף על כך, בשנת 2008 
נחקק חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, שבו נקבעו 
מגבלות על משך שירות המילואים המרבי ועל אופי שירות 

המילואים  

יודגש, כי מערכת הביטחון אינה שוללת באופן עקרוני 
את קיצור שירות החובה ליוצאי צבא גברים ואולם לאור 
הטעמים שפורטו לעיל, ובייחוד הצורך לייצב את כוחות  
הביטחון ולהכשירם, לא ניתן לעשות זאת בעת הזו  לפיכך 
מוצע להאריך את תוקף הוראת השעה, עד יום ה' בטבת 

התשע"ב )31 בדצמבר 2011( 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 332;  התשס"ח, עמ' 734   1
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