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מתפדםמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק שידות ביטחון)הודאת שעה()תיקון מם׳  ,(9התשם״דז2005-
תיקון סעיף ו

 .1בחוק שירות ביטחון)הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו' ,בסעיף  ,1ברישה ,במקום ״עד יום כ״ח
בתשרי התשס״ו) 31באוקטובר (2005״ יבוא ״עד יום י״ב באייר התשס״ז) 30באפריל (2007״.

דברי

הם ב ד

חוק שירות ביטחון)הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו

) 30באפריל  ,(2007וזאת נוכח צורכי הביטחון אשר אינם

)להלן  -הוראת השעה( ,קבע כי תקופת השירות הסדיר

מאפשרים את קיצור השירות הצבאי של הגברים ,שמערך

הנוסף ,בת ששת החודשים ,תיחשב כחלק מתקופת

הלחימה ,ברובו הגדול ,מושתת עליהם ,ל־ 30חודשים.

השירות הסדיר לגבר ,הקבועה בסעיף 5ו לחוק שירות
ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו986-ו ,וזאת לתקופה של
שנתיים מיום פרסומה של הוראת השעה ,ביום כי בסיון
התשנ״ה)8ו ביוני 995ו(.

יתרה

מכך ,אם תפקע

הוראת

השירות הצבאי כאמור יביא הדבר לירידת סדר הכוחות
במערך הלוחם בכ־ .20%ירידה זו תצריך הפעלה של
כוחות מילואים רבים יותר .יצוין כי

וזו לשונו של סעיף ו להוראת השעה:

השעה

ויקוצר

לאחרונה עברה

בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק שירות המילואים,
התשס״ה ,2005-מטעם הממשלה ,ולפיה ייערך בשנים
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הקרובות

שינוי

ניכר

במערך

המילואים ,ובכלל

זה

בתקופה של שנתיים החל ביום פרסומו של חוק זה,

צמצום משמעותי של המשימות שלשמן ניתן יהיה לקרוא

יראו כאילו בסעיף 5ו לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,

לשירות מילואים .משימות אלה יוטלו בשל כך על חיילי

התשמ״ו986-ו -

שירות החובה.

ו.

)ו(

בפסקה )ו( ,במקום ״שלושים חודשים״ נאמר

פחות מקצועי ,ומאידך גיסא ,להגדלת עלות ההכשרות

״שלושים ושישה חודשים״;
)(2

בפסקה ) ,(2במקום ״עשרים וארבעה חודשים״

נאמר ״שלושים חודשים״ ובמקום ״שמונה עשר
חודשים״ נאמר ״עשרים וארבעה חודשים״;
)(3

קיצור השירות יביא מחד גיסא ,למערך לוחם
הנדרשות

לחיילי

שירות

החובה .חלק

מההכשרות

כאמור הן הכשרות ארוכות במיוחד ,כך שמשך השירות
למעשה של הגברים הנדרשים לעבור הכשרה כאמור ,אם
יקוצר שירותם הצבאי ל־ 30חודשים ,לא יביאם לרמה

בפסקה ) ,(3במקום ״שנים עשר חודשים״ נאמר

״שמונה עשר חודשים״.

המקצועית הנדרשת.
בנוסף ,בשל הקיצוצים בתקציב הביטחון נדרש

הוראת השעה הוארכה על ידי הכנסת מעת לעת

הצבא לצמצם את היקף המשרתים בו ולוותר על אלפי

שירות

משרתים בשירות קבע ואזרחים עובדי צה״ל .כתחליף

ביטחון )הוראת שעה( )תיקון מסי  ,(8התשס״ה2004-

לכך מסתמך הצבא על החיילים המשרתים בשירות

)ס״ח התשס״ה ,עמי  ,(50עד יום כ״ח בתשרי התשס״ו

חובה ,ולפיכך אין באפשרותו לספוג ,בעת הנוכחית,

)ו 3באוקטובר .(2005

ירידה נוספת בסדר הכוחות הקיים על ידי קיצור שירות

בתקופות

נוספות,

ולאחרונה

הוארכה

בחוק

מוצע להאריך את הוראת השעה בשמונה עשר

החובה של הגברים המשרתים בו.
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