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הצעת חוק שירות ביטחון)הוראת שעה()תיקון מסי  ,(10התשסייז2006-

14

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות ביטחון)הוראת שעה()תיקון מס'  ,(10התשם״ז2006-
לקץ

ת

סעי

ףן

 .1בחוק שירות ביטחון)הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו' ,בסעיף  ,1ברישה ,במקום ״עד יום
טי בחשון התשס״ז) 31באוקטובר (2006״ יבוא ״עד יום י״ז באב התשס״ז)ו באוגוסט (2007״.
דברי

חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( ,התשנ״ה995-ו
)להלן  -הוראת השעה( ,קובע כי תקופת השירות הסדיר
הנוסף ,בת ששת החודשים ,תיחשב כחלק מתקופת
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(.
וזו לשונו של סעיף ו להוראת השעה:
״הוראת שעה  -תיקון סעיף 15
ו .בתקופה של שנתיים החל ביום פרסומו של חוק זה,
יראו כאילו בסעיף 5ו לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
התשמ״ו986-ו -
)ו( בפסקה )ו( ,במקום ״שלושים חודשים״ נאמר
״שלושים ושישה חודשים״;
) (2בפסקה ) ,(2במקום ״עשרים וארבעה חודשים״
נאמר ״שלושים חודשים״ ובמקום ״שמונה עשר
חודשים״ נאמר ״עשרים וארבעה חודשים״;

הסבר
) (3בפסקה ) ,(3במקום ״שנים עשר חודשים״ נאמר
״שמונה עשר חודשים״.״
הוראת השעה הוארכה על ידי הכנסת מעת לעת
בתקופות נוספות ולאחרונה הוארכה בחוק שירות ביטחון
)הוראת שעה( )תיקון מסי  ,(9התשס״ו) 2005-ס״ח התשס״ו,
עמי  ,(2עד יום ט׳ בחשון התשס״ז) 31באוקטובר .(2006
מוצע להאריך את תוקף הוראת השעה כך שתעמוד
בתוקפה עד יום י״ז באב התשס״ז)ו באוגוסט  ,(2007וזאת
נוכח צורכי הביטחון שנוצרו בעקבות הלחימה בצפון,
אשר מחייבים תהליך של בחינה מחדש של סוגיית קיצור
שירות החובה של גברים.
יצוין כי ביום כ״ח בשבט התשס״ו ) 26בפברואר
 (2006אימצה ממשלת ישראל בהחלטה מסי  4711את
עקרונות דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות
החובה ,ובימים אלה נעשית עבודת מטה לבחינת יישומה
של ההחלטה והתאמתה למצב הביטחוני החדש שנוצר
בעקבות הלחימה בצפון.

ס״ח התשנ״ה ,עמי  ;332התשס״ו ,עמי .2
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