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הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 24( )הוראות לעניין דחיית שירות מחמת חבלה או מחלה(, 
התשע"ח–2018 *

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 1, אחרי סעיף 6עא יבוא:1 הוספת סעיף 6עב
"הוראות לעניין 

דחיית שירות 
מחמת חבלה או 

מחלה 

יוצא־צבא שנמצא בלתי חשיר ארעית לשירות מחמת חבלה או 6עב.
מחלה שאירעה בעת שירותו, לא ישוחרר מחובת שירות סדיר 
עד תום שישה חודשים מיום שנקבעה אי־חשירותו חאמור, אלא 
אם חן הסתיימה, עד אותו מועד, התקופה שהוא חייב בה בשירות 
סדיר לפי סעיף 15 או 16; חלפו שישה חודשים מיום שיוצא־צבא 
נמצא בלתי חשיר חאמור, רשאי שר הביטחון לפטור אותו מחובת 

שירות סדיר."

חתוצאה  או  במהלך  חיילים  נפגעים  אחת  לא 
משירותם הצבאי. לפי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, 
התשמ"ו–1986, אפשר לשחררם באופן זמני משירות צבאי 
זו תהליך  לתקופה שאינה עולה על חצי שנה. בתקופה 
ובמימונו של החייל  והשיקום הוא באחריותו  הטיפול 

שנפגע.

ועדה  מתחנסת  והשיקום  הטיפול  תקופת  בתום 
שנועדה לקבוע אם החייל חשיר לחזור לשירות צבאי או 
זו  ואז ישוחרר לצמיתות מהצבא. בתקופה  שאינו חשיר, 
חייל שמשוחרר מחמת חבלה או מחלה שרוי בחוסר ודאות 

הן בנוגע לעתידו הצבאי והן בנוגע לתחניותיו האפשריות 
ומבחינת הטיפול  בחיים האזרחיים מבחינה תעסוקתית 
הרפואי. למשל, אם הוא מועסק במקום עבודה הוא אינו 

יחול להתחייב להעסקה ממושחת.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע חי אם נקבע שחייל בלתי 
חשיר ארעית לשירות מחמת חבלה או מחלה, הוא לא 
ישוחרר משירות צבאי במשך שישה חודשים, אלא אם חן 
תקופת שירות החובה שלו מסתיימת ממילא. בתום תקופה 
זו, אם עדיין יהיה בלתי חשיר לשירות, יהיה שר הביטחון 

רשאי לפטור אותו משירות צבאי.

 יוזמים: חברי הכנסת עפר שלח, אבי דיכטר, יעקב מרגי, נורית קורן, איל בן ראובן,
נחמן שי, קארין אלהרר, אלעזר שטרן, איציק שמולי, איתן כבל 

הצעת חוק מס' פ/4579/20 )מספר פנימי: 2020419(; הועברה לוועדה ביום ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(    *

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ז, עמ' 2ע2   1

סודר והודפס במחלקת הדפוס והפרסומים של החנסת  ISSN 00ע0ע-4עע  המחיר 81 0 שקלים חדשים 

ר ב ס ה י  ר ב  דברי הסבר ד

הערות




