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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק שירות ביטחון)הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין -
הוראת שעה()תיקון מסי  ,(4ה ת ש ס ״ ו 2 0 0 5 -
תיקון סעיף 1

.1

בחוק שירות ביטחון )הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין

 -הוראת שעה(,

התשס״ב) 2002-להלן  -הוראת השעה( ,בסעיף - 1
1

)(1

ברישה ,במקום ״חי בחשון התשס״ו ) 10בנובמבר (2005״ יבוא ״יי בטבת התשס״ז

) 31בדצמבר (2006״;
)(2

פסקה )-(1תימחק;

) (3בפסקה ) ,(2במקום הקטע החל במילים ״היה י ו צ א צבא כאמור קצין״ עד המילים
״נתן את הסכמתו לכך ,או״ יבוא ״ולענין י ו צ א צבא כאמור שהוא קצין אשר טרם מלאו
לו ארבעים ושתיים שנים  -גם״ ובמקום ״על פי סעיף קטן זה והטעמים״ יבוא ״לאחר
שהרמטכ״ל או מי שהוא הסמיך לכך השתכנע כי קיימים טעמים המצדיקים זאת ,וכן
את הטעמים״.
תיקון סעיף 1א

.2

בסעיף 1א להוראת השעה -
)(1

בסעיף קטן )א( ,בהגדרה ״תגמול מיוחד״ ,במקום ״בסעיף זה״ יבוא ״בחוק זה״;

ד ב ר י

ה ס ב ר

חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ״ו) 1986-להלן

מלאו להם  41שנים ,וזאת אם השתכנע הרמטכ״ל או מי

 -חוק שירות ביטחון( ,קובע בסעיף 29ב)א( לאמור:

שהוא הסמיך לכך כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

״הגבלות קריאה

29ב) .א( י ו צ א צבא ,שמלאו לו ארבעים ואחת שנים,
המשרת שירות מילואים ביחידה קרבית ,כהגדרתה
בפקודות הצבא ,ואשר שירת שירות מילואים ביחידה
כאמור תקופה כוללת של עשר שנים לפחות ,לא ייקרא
לשירות מילואים לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית ,אלא
אם כן נתן הסכמתו לכך ,או שהוא נמנה עם בעלי
מקצועות ותפקידים חיוניים או שקיים בהם חוסר בכוח
אדם ,כפי שקבע הרמטכ״ל באישור ועדת ה ח ו ץ והביטחון
של הכנסת״.
בעקבות המאורעות הביטחוניים בשנים האחרונות
והגידול

במשימות הביטחוניות המוטלות על צה״ל,

נוצר בצבא מחסור בכוח אדם ובמיוחד בתפקידי קצונה
ביחידות קרביות.
כדי לענות על הצרכים המבצעיים של צה״ל
ולאפשר לו להתמודד עם משימות הביטחון המוטלות
עליו נחקק בדצמבר  ,2001כהוראת שעה לשנה ,חוק
שירות ביטחון)הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין
 הוראת שעה( ,התשס״ב) 2001-להלן  -הוראת השעה(,המאפשר קריאתם של קצינים במילואים ,המשרתים
ביחידות קרביות ,לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית ,גם אם

3

ס״ח התשס״ב ,עמי  ;50התשס״ה ,עמי .50

10

בחוק שירות ביטחון )הגבלות קריאה לשירות
מילואים של קצין( ,התשס״ג ,2003-הוארכה הוראת
השעה עד לסוף שנת  ,2003והוספה לה הוראת סעיף
1א שלפיה י ו צ א צבא כהגדרתו בסעיף האמור ,ששירת
בשירות מילואים בתעסוקה מבצעית בתקופה שמיום 18
במאי  2003עד יום  31בדצמבר  ,2003זכאי לתשלום מיוחד
בעד היום השמיני לשירותו במילואים כאמור ,בשיעור
של  400שקלים חדשים ,ובעד כל י ו ם נוסף עד ליום
השירות העשרים ושישה זכאי לתשלום מיוחד בשיעור
של  133שקלים חדשים)להלן  -התשלום המיוחד(.
הוראת השעה הוארכה כמה פעמים ,ולאחרונה
בס״ח התשס״ה ,עמי  ,50הוארכה הוראת השעה עד ליום
 10בנובמבר  2005ותוקן סעיף 1א)ב( שבה כך שהוחל
גם לגבי שירות מילואים כמפורט באותו סעיף שבוצע
במהלך השנים  2004ו־.2005
בשל המצב הביטחוני השורר כיום במדינה המחייב
את הצבא גם כיום להיערכות שונה ומוגברת של
מערך המילואים ,קיים עדיין צורך בגיוסם של קצינים
במילואים ,המשרתים ביחידות קרביות ,לצורך ביצוע
תעסוקה מבצעית ,גם אם מלאו להם  41שנים .יצוין ,כי
ביחידות הצפויות לבצע שירות מילואים החל בחודש
נובמבר  2005ולאורך שנת  2006משובצים קצינים רבים
מעל גיל  ,41במערכים מגוונים ,אשר תפקידם נדרש
לכשירות היחידות בהן הם נמצאים.

הצעות חוק  ,208כ״ח בתשרי התשס״ו31.10.2005 ,

)(2

בסעיף קטן )ב( ,ברישה ,במקום ״חי בחשון התשס״ו ) 10בנובמבר (2005״ יבוא ״יי

בטבת התשס״ז ) 31בדצמבר (2006״.
.3

אחרי סעיף 1א להוראת השעה יבוא:

״חישוב גילים

הוספת סעיף 1ב

1ב .לענין סעיף 29ב)א( סיפה לחוק שירות ביטחון ,כנוסחו בסעיף  ,(2)1לא
יחולו הוראות סעיף  (2)2לחוק שירות ביטחון על החישוב אם מלאו לאדם
פלוני ארבעים ושתיים שנים.״

.4

תחילתו של חוק זה ביום טי בחשון התשס״ו) 11בנובמבר .(2005

ד ב ר י

מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום
 31בדצמבר  2006ולסייג את תחולתה כך שתחול רק על
יוצאי צבא שהם קצינים אשר טרם מלאו להם  42שנים
)לפי הלוח העברי ,אך בלי להתחשב בחזקת הגילים
שבסעיף  (2)2לחוק שירות ביטחון( .זאת ,לעומת הוראת
השעה כנוסחה היום אשר אינה מגבילה ,כשלעצמה,
את גיל הקצינים שאותם ניתן לקרוא לתעסוקה מבצעית.
הארכת הוראת השעה באופן מסויג זה היא חלק מהמגמה
המתמשכת להקלת נטל המילואים ,אשר החלה זה מכבר
וששיאה במודל המילואים החדש הבא לידי ביטוי בהצעת
חוק שירות המילואים ,התשס״ה) 2005-פורסמה בהצעות
חוק הממשלה  ,176 -מיום  30במאי .(2005

הצעות חוק  ,208כ״ח בתשרי התשס״ו31.10.2005 ,

ת ח י

ל

ה

ה ס ב ר

כן מוצע להאריך עד למועד האמור את תקופת
תוקפן של ההוראות שבסעיף 1א להוראת השעה בדבר
התשלום המיוחד המשולם ליוצא צבא שהוא קצין
אשר מלאו לו  41שנים ,בעד שירות מילואים בתעסוקה
מבצעית.
עוד מוצע להבהיר כי סמכות הרמטכ״ל באישור
ועדת ה ח ו ץ והביטחון של הכנסת ,לקבוע מקצועות
ותפקידים חיוניים או שקיים בהם חוסר בכוח אדם ,אשר
לגביהם לא יחולו הגבלות הקריאה לשירות מילואים
הקבועות בסעיף 29ב)א( לחוק שירות ביטחון ,חלה גם
לגבי י ו צ א י צבא שהם קצינים.
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