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מ ת פ ר ס מ ת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות
בתי הסוהר()תיקון( ,התשם״ח2008-
תיקון סעיף 1

,1

בחוק שירות ביטחון )הוראת שעה()הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר( ,התשס״ה-
 ,2005בסעיף  ,1ברישה ,במקום ״בתקופה של שלוש שנים החל מיום פרסומו של חוק
זה״ יבוא ״בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ,עד יום כ״ז בסיוון התשס״ח ) 30ביוני
(2008״
1

תחילה

2

,

תחילתו של חוק זה ביום ח׳ באדר א׳ התשס״ח ) 14בפברואר ,(2008

דברי
הוראת סעיף 24ב לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
התשמ״ו) 1986-להלן  -החוק( ,שעניינה ״שירות ביחידות
ביטחוניות בשירות בתי הסוהר״ הוספה לחוק ביום ה׳ באדר
א׳ התשס״ה ) 14בפברואר  (2005כהוראת שעה לתקופה
של שלוש שנים ,במסגרת חוק שירות ביטחון )הוראת
שעה()הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר( ,התשס״ה-
) 2005להלן  -הוראת השעה( ,הוראה זו מאפשרת א ת
הצבתו של יוצא-צבא ביחידות של שירות בתי הסוהר
שתפקידן ה ו א אבטחת בתי סוהר ה מ ש מ ש י ם להחזקת
אסירים ביטחוניים בלבד
לאור ה ס י כ ו ם בין מ ש ר ד הביטחון וצבא הגנה
לישראל לבין המשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר,
ולפיו האחריות למכלול הטיפול באסירים הביטחוניים
תועבר מידי צבא הגנה לישראל לידי שירות בתי הסוהר,

הסבר
מקבל הצורך בתגבור כוח האדם לשם אבטחת האסירים
הביטחוניים משנה תוקף,
הוראת השעה עמדה בתוקפה עד יום חי באדר אי
התשס״ח ) 14בפברואר  ,(2008אשר על כן ,מוצע לשוב ולהאריך
א ת תוקף הוראת השעה למפרע מהמועד שבו פג תוקפה
כאמור ועד יום כ״ז בסיוון התשס״ח ) 30ביוני  ,(2008וזאת כדי
לאפשר בתקופה זו בחינת ההסדרים להצבת חיילים מחוץ
לצבא הגנה לישראל ובכלל זה בשירות בתי הסוהר
יודגש כי הצבת יוצא-צבא בשירות בתי הסוהר לפי
סעיף 24ב לחוק ,היא אך ורק בהסכמת יוצא הצבא המיועד
כמו כן ,ליוצאי צבא המוצבים כאמור יש מעמד זהה לחיילי
צבא הגנה לישראל ,בכל הקשור לחוקים הנוגעים לחיילים
משוחררים ולחוקי השיקום
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