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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות
בתי הסוהר( )תיקון מס' 7(, התשע"ו-2015 

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר(, התשס"ה- 1 תיקון סעיף 1
2005 1, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" יבוא 

"עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(" 

סעיף 24ב לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,   סעיף 1 
התשמ"ו-1986 )להלן - החוק(, שעניינו "שירות   
ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר", מאפשר את הצבתו 
של יוצא צבא ביחידות של שירות בתי הסוהר שתפקידן הוא 
אבטחת בתי סוהר המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים 
בלבד או של אגפים בבתי הסוהר המשמשים להחזקת אסירים 
כאמור  כמו כן מאפשר הסעיף הצבת חיילים ביחידות אחרות 
של שירות בתי הסוהר בתפקידים של שירותי מנהלה הנוגעים 
לארגון כוח אדם וטיפול בפרט שיינתנו לחייל שיוצב בשירות 
בתי הסוהר  יצוין כי המונח "יוצא צבא" מוגדר בחוק ונכללים 
בו חיילים בשירות סדיר ובשירות מילואים  ואולם יובהר כי 
בהקשר לסעיף 24ב לחוק, הכוונה היא לחיילים המשרתים 

בשירות חובה בלבד 

סעיף זה נוסף לחוק ביום ה' באדר א' התשס"ה )14 
בפברואר 2005( כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, 
במסגרת חוק שירות ביטחון )הוראת שעה(, התשס"ה-2005 

)להלן - הוראת השעה(  

פעמים  כמה  הוארך  השעה  הוראת  של  תוקפה 
בדצמבר    31( התשע"ו  בטבת  י"ט  יום  עד  ולאחרונה 
שעה(  )הוראת  ביטחון  שירות  חוק  במסגרת  זאת   ,)2015
 ,)6 מס'  )תיקון  הסוהר(  בתי  בשירות  צבא  יוצאי  )הצבת 

התשע"ב-2012 

העיגון בחוק של הצבת חיילים בשירות בתי הסוהר 
נעשה בעקבות סיכום בין משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל 

לבין המשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר ולפיו 
הועברה האחריות למכלול הטיפול באסירים הביטחוניים 

מידי צבא הגנה לישראל לידי שירות בתי הסוהר  

יצוין כי נושא הצבת יוצאי צבא ביחידות של שירות 
בתי הסוהר בכללותו והגבלת הצבתם של יוצאי הצבא 
משרד  בידי  העת  כל  נבחן  בפרט,  מסוימות  ביחידות 
לישראל  הגנה  צבא  הפנים,  לביטחון  המשרד  הביטחון, 
ושירות בתי הסוהר וימשיך להיבחן גם בשנים הקרובות  
בהחלטת הממשלה מס' 2612 מיום מיום י"ב בטבת התשע"א 
2010( אישרה הממשלה את המלצותיו של  )19 בדצמבר 
צוות בין–משרדי שהוקם על יסוד החלטת ממשלה מס' 
4711, מיום כ"ח בשבט התשס"ו )26 בפברואר 2006(, שעסק 
במסגרות השירות שמחוץ לצבא הגנה לישראל ובכללם 

השירות בשירות בתי הסוהר  

בתי  בשירות  צבא  יוצאי  בהצבת  שהצורך  מאחר 
הסוהר עודנו קיים, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת 

השעה עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(      

יודגש כי הצבת יוצא צבא בשירות בתי הסוהר לפי 
סעיף 24ב לחוק, נעשית בהסכמתו של יוצא הצבא  כמו כן 
יובהר, כי ליוצאי צבא המוצבים בשירות בתי הסוהר יש 
מעמד זהה לחיילי צבא הגנה לישראל, בכל הקשור לחוקים 

הנוגעים לחיילים משוחררים ולחוקי השיקום 
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