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חוק שירות בטחון)תיקון מם׳  ,(6ה ת ש ג ״ ה  9 9 5 -ו *
אחרי סעיף  44לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשכדו986-ו' )להלן  -החוק
הוספת סעיף 44א .1
העיקרי( ,יבוא:
44א) .א( לא ידרוש אדם ולא יעשה שימוש בבל נתון אישי צבאי ,אלא
״חסיון של
נתון אישי •גבאי אם בן הורשה לכך בחוק ,בתקנות לפי חוק זה או בפקודות הצבא ,ובלבד
שהדרישה או השימוש ייעשו למטרה שלשמה הורשה.
)ב( שר הבטחון יקבע הוראות לענין מסירתו של מידע רפואי שבידי
צבא הגנה לישראל ,שאינו נתון אישי צבאי ,ובלבד שאין איסור למסרו על
פי דין.
)ג( בסעיף זה -
״דרישה״  -לרבות פניה ,שמטרתה קבלת נתון אישי צבאי ,על מנת לעשות
בו שימוש לצרכי הפונה או אדם אחר:
״נתון אישי צבאי״  -הסימול המספרי המציין את מידת התאמתו של אדם
לשירות הצבאי ,או מסמך צבאי הקובע כושר לשירות צבאי או את
מידת ההתאמה לשירות ,וכן בל נתון אחר ששר הבטחון קבע בצו לענין
זה;
״פקודות הצבאי•  -כהגדרתן בסעיף ו לחוק השיפוט הצבאי ,התשט׳׳ו-
1955
בסעיף  46לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
תיקון סעיף 46
״)ג( העובר על הוראות סעיף 44א ,דינו  -כפל הקנס הקבוע בסעיף ו)6א^( לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ו ,״
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נתקבל בכנסת ביום ד׳ באב התשנ־ה ) 31ביולי  ;(1995הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2418
מיום ה׳ בתמוז התשנ״ה ) 3ביולי  ,(1995עמי .539
ס״דו התשמ״ו ,עמי  ;107התשנ יד ,עמי .266
ם •ח התשט״ו ,עבו  ;171התשנ יד ,עבר .358
י־ ס״ח התשל״ז ,עמי  ;226התשנ״ה ,עמי .392

חוק שירות בטחון)תיקון מס׳  7והוראת שעה()שירות במשטרה ושירות מוכר(,
התשנ״ה*1995-
ביטול סעיף

4

תיקון סעיף

5

.1

סעיף  4לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[ ,התשמיו986-ו'' )להלן  -החוק העיקרי( -

בטל.
בסעיף  5לחוק העיקרי ,בכל מקום ,אחרי ״יוצא־צבא״ יבוא ״או מיועד לשירות
.2
בטהוך.
* נתקבל בכנסת ביום ה׳ באב התשג-ה ) 1באוגוסט  ;(1995הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2333מיום ב׳ בטבת התשנ״ה ) 5בדצמבר  ,(1995עמי .167
י סייח התשמ״ו ,עמי  ;107התשנ״ד ,עמ׳ .266
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.3

סעיף  8לחוק העיקרי  -בטל.

ביטיל

.4

בסעיף  24לחוק העיקרי -
) (1בסעיף קטן)א( ,המלה ״גבר״  --תימחק:
) (2בסעיף קטן )ב( ,אחרי ״לענין חוק זה״ יבוא ״חוקים הנוגעים לחיילים
משוחררים״.

תיקון

אחרי סעיף  26לחוק העיקרי יבוא:
.5
26א) .א( בסעיף זה ,״שירות מוכר״  -שירות לפי פסקאות )ו( או ),(2
׳•שירות מוהר
ששר הבטחון קבע בצו באישור הממשלה וועדת החוץ והבטחון של
הכנסת -
) (1שירות ביחידות צבאיות במסגרת משרד הבטחון ויחידות
סמך של משרד הבטחון ומשרד ראש הממשלה שתכלית
פעילותן היא בטחון המדינה ותושביה;
) (2שירות ביחידות צבאיות במסגרת משרד ממשלתי או
במסגרת הארגונית של גוף ציבורי ובפיקוח משרד ממשלתי,
שתכליתו להשיג יעד בטחוני-לאומי באחד התחומים הבאים:
עליה וקליטה ,חינוך ,בריאות ,הגנת העורף או פעולות התנדבות
למען חיילי צה־ל ,והבל אם שוכנע שר הבטחון ,בשים לב
לנסיבות הענין באותה העת ,ובהתייעצות ,לפי הענין ,עם השר
לקליטת העליה ,שר החינוך ,התרבות והספורט או שר הבריאות
ובן עם שר המשפטים ,כי אם לא תיעשה הפעילות בידי
יוצא־צבא בשירות סדיר לא יושג היעד כנדרש.
)ב( צו לפי סעיף קטן )א( יפרט את המשרדים הממשלתיים ,את
הגופים הציבוריים ואת השירות המוכר שייעשה בהם בהתאם לסעיף
קטן )א(; צו באמור יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ,וניתן
להאריכו .באותה דרך ,לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל
אחת.
)ג( שר הבטחון רשאי להורות בצו כי יוצא־צבא ,שנמצא בשר
לשירות ועבר אימון צבאי ראשוני ,ישרת משך כל תקופת השירות הסדיר
או חלק ממנה ,במסגרת של שירות מוכר; לא יורה השר על שירותו של
יוצא־צבא במסגרת שירות מוכר לפי סעיף קטן )אץ (2אלא אם כן נתן
יוצא־הצבא את הסכמתו לכך.
)ד( שירות מוכר דינו כדין שירות סדיר לכל דבר ועגין.
)ה( שר הבטחון יקבע את ההסדרים ,לענין השירות המוכר ,שיחולו
על המשרד הממשלתי ועל הגוף הציבורי שבמסגרת הארגונית שלו משרת
יוצא־צבא.
)ו( שר הבטחון ימציא לועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,אחת
לשנה ,דין וחשבון על שירותם של יוצאי צבא ביחידות אחרות של משטרת
ישראל ובשירות מוכר ,ובן ימציא העתקו של דין וחשבון זה לוועדת
העבודה והרווחה של הכנסת.״
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.6
יבוא:

בתקופה של שנתיים החל ביום פרסומו של הוק זה ,אחרי סעיף  24לחוק העיקרי
24א) .א( שר הבטחון ,בהסכמת שר המשטרה ,רשאי להורות בצו בי
יוצא־ צבא שנמצא בשר לשירות והוא באחד הגילים משמונה עשרה עד
עשרים ותשע ,ישרת ביחידות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול,
ושתכלית פעילותן היא בטחון המדינה ותושביה )להלן  -יחידות אחרות
במשטרת ישראל(.
)ב( )ו( יוצא־צבא ,שהוצב לשרת ביחידות אחרות במשטרת
ישראל ,רשאי ,משהורע לו על הצבתו ,להביע את התנגדותו
בפני הקצין שהודיע לו על כך ,או בפני קצין מוסמך :הודעה
כאמור תימסר לא יאוחר מששה חודשים מיום הצבתו כאמור,
ומשעשה כן  -יוצב לשירות בצבא הגנה לישראל.
) (2אין בהוראות פסקה )ו( כדי לגרוע מזכותו של יוצא צבא
שהוצב ביחידה אחרת במשטרת ישראל ,להגיש בקשה בכל עת,
בהתאם לפקודות הצבא ,לעבור לשרת ביחידות צבא הגנה
לישראל; עשה כן ,תידון בקשתו ותישקל בדרך המקובלת
כצבא.
) (5בסעיף קטן זה ,״קצין מוסמך׳  -קצין צבא שהוסמך לעגין
זה על ידי ראש אגף בוח אדם בצבא הגנה לישראל.
)ג( מספר מצאי הצבא שישרתו ביחידות אחרות במשטרת ישראל
ייקבע בידי שר הבטחון ,בהסכמת שר המשטרה ,ובאישור הממשלה וועדת
החוץ והבטחון של הכנסת.
)ד( דינו של יוצא־צבא המשרת ביחידות אחרות במשטרת ישראל,
כדין יוצא־צבא המשרת במשמר הגבול והוראות סעיפים  25 ,24ו־,26
יחולו עליו בשינויים המחוייבים.״

״שירות ביחידות
אחרות של
משטרת ישראל

תיקון פקודת
המשטרה -
הוראת שעה

בתקופה של שנתיים ,החל ביום פרסומו של חוק זה ,בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[,
.7
התשל־׳א971 -ו -
)ו( בסעיף )67ב( ,במקום ״במשמר הגבול שבחיל המשטרה״ יבוא ״בחיל
המשטרה״־,
) (2בסעיף 77ט ,במקום ״במשמר הגבול שבחיל המשטרה״ יבוא ״בחיל המשטרה״.
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