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ח והבטחון של הכנפת: ח  מתפרסמת כזה הצעת חוה מטעם ועדת ה

 חוק שידזת נטחיז (חיקזן מסי 5), החש1״א-ז99ז [415]

 החלפת סעיף 43 1. במקום סעיף 43 לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986/ יכוא:

ח 43. (א) מיועד לשירות בטחון ויוצא־צבא הנמנה עם הכוחות הסדירים של ח  ״יכיאד. ל

ץ צבא־הגנה לישראל לא יצאו לחוץ לארץ אלא לפי היתר מאת שר הבטחון. ר א  ל

 (ב) יוצאיצבא שהמשך שירותו הסדיר נדחה, לא יצא לחוץ לארץ
 בתקופת הדחייה אלא לפי היתר מאת שר הבמחון.

 (ג) יוצא־צבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לא יצא לחוץ לארץ אלא
 לפי תעודה המעידה שהוא יוצא־צבא הנמנה עם כוחות המילואים, שהוציא שר

 הביטחון.

 (ד) יוצא־צבא שאינו נמנה עם כוחות המילואים, למעט יוצא־צבא
 כאמור בסעיפים קטנים(א) ו־(ב) לא יצא לחוץ לארץ אלא לפי תעודה, המעידה

 שהוא יוצא־צבא כאמור, שהוציא שר הבטחיז.

 (ה) שר הבטחון יהיה רשאי לקבוע בתקנות מדינות שכניסת יוצאי צבא
 הנימנים עם כוחות המילואים לאותן המדינות תהיה אסורה, מוגבלת או מותנית•
 בתנאים, ויראו הפרת הוראות אלו כיציאה לחוץ לארץ ללא ה־תר בעת שנדרש

 היתר כזה.

 (ו) הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) לא יחולו אלא בתקופה שקיים
 במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון

 והמשפט, התש״ח-21948.

 יציאה לחיץ 43א. (א) בתקופה ששר הבטחון הכריז עליה כעל תקופת חירום מיוחדת

ת לעניו סעיף זה, יחולו הכללים הבאים: ע ש ץ כ י א  ל

 חירום מיוחדת י
 (1) יוצאיצבא, הנמנה עם כוחות המילואים, לא יצא לחוץ לארץ

 אלא לפי היתר מאת שר הבטחון:
 (2) היתר לפי סעיף זה יכול שיהא, כללי או לסוג מסויים של יוצאי
 צבא כאמור בפסקה(1) או לגבי חייל פלוני, בתנאים או ללא.תנאים,
ח לארץ: היה ח  ולרבות תנאים בדבר שהותו של בעל ההיתר ב
 בהיתר תנאי, חייב בעל ההיתר לקיים את התנאי: אם עקב שינוי
 הנסיבות אין בידי בעל ההיתר אפשרות להמשיך ולקיים את התנאי
 יודיע בכתב תוך שלושים ימים, למי ששר הבטחון הורה בצו, על

 הנסיבות שבגללן אין עוד בידו לקיים את התנאי.

 (3) מי שניתנה לו הודעה לפי פסקה (2) יתן לבעל ההיתר, לפי
 דרישתו, תעודה המעידה על מתן ההודעה: כל עוד לא בוטל ההיתר
 או כל עוד לא נצטווה בעל ההיתר לחזור לישראל לפי סעיף זה,

 תשמש התעודה הצדק לאי קיום התנאי!

 י ס״ח התשמ״ו, עמ־ 107: התשמ״ז, עם׳ 184 ועמי 437
 ־ ס״דו התש״ח, עמי 2.
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 ,(4) לא קדים תנאי מתנאי ההיתר, רשאי שר הבטחון לבטל את
 ההיתר, ואם לא קדיים התנאי לאחר שבעל ההיתר יצא לחוץ לארץ,
 רשאי השר להודות לו בצו לחזור לישראל במועד שקבע בצו: בעל
 היתר שנצטווה כאמור, חייב לחזור לישראל לא יאוחר מן המועד

 שנקבע בצוז

 (5) לא ישתמש שר הבטחון בסמכותו לפי פסקה (4) אלא לאחר
 שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להביא בפניו את טענותיו.

 (ב) הכרזה של שר הבטתון שניתנה לפי סעיף קטן(א) תובא על ידי שר
 הבטחון, בהקדם ככל האפשר לאחר הינתנה, לידיעת ועדת החוץ והבטחון של

 הכגסח.

 (ג) הועדה רשאית לאשר הכרזה כאמור בסעיף קטן (ב) או שלא
 לאשרה, או להביאה לפני הכנסת! תקפה של ההכרזה יפקע ארבעה עשר ימים
 ׳ אחרי הינתנה מלבד אם אושרה, וכפי שאושרה, בידי הועדה או בידי הכנסת

 לפני תום המועד האמור.

 הרחבת תחולה 43ב. שר הבטחון יהיה רשאי לקבוע לגבי סוג מםויים של יוצאי צבא הנמנים

ח לארץ יחולו ח  עם כוחות המילואים, או לגבי חייל פלוני, כי לענין יציאתם ל
 הוראות סעיף 43א(א) גם שלא בשעת חירום מיוחדת.״

 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992). תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לארץ והן על גורמי צבא׳הגנה לישראל, הצריפים לעסוק
 בביורוקרטיה מיותרת של הוצאת אישורי היציאה.

 מוצע לבטל את הצורך לקבל מצבא־הגנה לישראל היתר
 יציאה מהארץ, למעט בתקופה של מלחמה או במצב של סכנת

 מלחמה קרובה.

 אין בחוק זה כדי לפטור מי שחייב בשירות מילואים
 מלהתייצב לשירות במועד שנקבע כצו.

 חבר הכנסת אברהם פורז

 לפי החוק הקיים, אזרחי המדינה החייבים בשירות
 מילואים המבקשים לצאת לחת לארץ, צריכים לקבל אישור
 יציאה מהארץ מיחידת המילואים שלהם. הנםיון מוכיח כי

 אישורים אלה ניתנים כדבר שבשיגרה.

 יוצא איפוא כי הצורך בקבלת אישור בכל פעם שבה
 אזרח מבקש לעזוב את האיץ,.מהווה נטל מיותר המכביד הן
 על האזרחים החייבים בשירות מילואים והרוצים לצאת לחוץ
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