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חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 20(, התשע"ה-2014*

בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 12 -1 תיקון סעיף 12

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )1(

")א1( במניין התקופה האמורה בסעיף קטן )א(, לא יובאו בחשבון - 

תקופות שעל פי סעיף 18)א( ו–)ב( אין רואים אותן, לעניין חישוב זמן   )1(
השירות, כתקופה שבה מילא אדם חובת שירות סדיר, ולעניין תקופות 
שבהן ריצה אותו אדם עונש מאסר או מחבוש בבית סוהר צבאי, מחנה 
הצבאי,  השיפוט  בחוק  כמשמעותם  צבאי  משמר  חדר  או  צבאי  מעצר 
התשט"ו-1955  2 - רק אם במהלך תקופות אלה סירב אותו אדם להיבדק 

או להשלים את הבדיקה;

תקופות שבהן אדם היה נתון במעצר על פי החלטה של בית דין צבאי    )2(
או של בית משפט אחר, למעט מעצר פתוח על פי סעיף 244 לחוק השיפוט 
הצבאי, התשט"ו-1955 , ולעניין תקופות שבהן היה אותו אדם עצור בבית 
סוהר צבאי, מחנה מעצר צבאי או חדר משמר צבאי כמשמעותם בחוק 
השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  - רק אם במהלך תקופות אלה סירב אותו 

אדם להיבדק או להשלים את הבדיקה;

תקופות שבהן אדם היה מנוע מלהמשיך בשירות תקין ביחידתו בשל   )3(
פסק דין או החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, ובכלל זה 

החלטה בדבר שחרור ממעצר בתנאים;

תקופות שבהן נעדר אדם מן השירות ובשלהן הוכרז על פי פקודות   )4(
הצבא כנפקד או כעריק ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "יוצא צבא שנמצא" יבוא "בלתי כשר לשירות או"   )2(

בסעיף 18 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 18

בסעיף קטן )ב(, במקום "לעניין סעיף זה" יבוא "לעניין סעיף קטן )א(";  )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

אדם שבתקופת שירותו הסדיר היה נתון במעצר למשך תקופה רצופה  ")ג( 
העולה על 14 ימים, על פי החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, 
למעט מעצר פתוח על פי סעיף 244 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, וכן אדם 
שהיה מנוע מלשרת שירות תקין ביחידתו למשך תקופה רצופה העולה על 14 
ימים, בשל פסק דין או החלטה של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, ובכלל 
זה החלטה בדבר שחרור ממעצר בתנאים, אין רואים את התקופה שבה היה נתון 
במעצר או שבה היה מנוע מלשרת שירות תקין ביחידתו כאמור )בסעיף קטן זה - 
תקופת ההיעדרות(, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה מילא חובת שירות 
סדיר, אלא אם כן הורה בית הדין הצבאי או בית המשפט הוראה אחרת; ואולם 
אם זוכה בדין, יראו את תקופת ההיעדרות, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה 
שבה מילא חובת שירות סדיר, ובלבד שצירוף תקופת ההיעדרות ותקופת השירות 

ששירת בפועל לא יעלה על זמן השירות שהוא חייב בו 

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 622, מיום ג' בחשוון התשע"ב )31 באוקטובר 2011(, עמ' 42 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 350   1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171   2
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נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, אדם שבתקופת שירותו הסדיר הוכרז לפי  )ד( 
פקודות הצבא כעריק, אין רואים את התקופה שבה נעדר מן השירות אשר בשלה 
הוכרז כעריק )בסעיף קטן זה - תקופת ההיעדרות(, לעניין חישוב זמן השירות, 
כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר; ואולם אם זוכה בדין לגבי ההיעדרות 
האמורה, יראו את תקופת ההיעדרות, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה 
מילא חובת שירות סדיר, ובלבד שצירוף תקופת ההיעדרות ותקופת השירות 

ששירת בפועל לא יעלה על זמן השירות שהוא חייב בו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס' 66(, התשע"ה-2014*

בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  1, בסעיף 490 - 1 תיקון סעיף 490

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "או בפני מותב" יבוא "ואם לא ניתן   )1(
לקיים הדיון בפני מותב זה - בפני אב בית הדין של המותב או בפני -

מותב אחר שיורכב לעניין זה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה;   )1(

שופט צבאי משפטאי אחד שימונה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה,   )2(
ובלבד שהנאשם נידון בפני שופט צבאי משפטאי אחד לפי הוראות חוק זה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

")ב1( נשיא הערכאה השיפוטית המזכה רשאי להורות על קיום דיון בבקשת 
נאשם כאמור בסעיף קטן )ב(, אף אם הוגשה לאחר המועד האמור באותו סעיף 

קטן, מטעמים שיירשמו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

נוסף על האמור בסעיף קטן )א(, אדם שבתקופת שירותו הסדיר הוכרז לפי  )ד( 
פקודות הצבא כעריק, אין רואים את התקופה שבה נעדר מן השירות אשר בשלה 
הוכרז כעריק )בסעיף קטן זה - תקופת ההיעדרות(, לעניין חישוב זמן השירות, 
כתקופה שבה מילא חובת שירות סדיר; ואולם אם זוכה בדין לגבי ההיעדרות 
האמורה, יראו את תקופת ההיעדרות, לעניין חישוב זמן השירות, כתקופה שבה 
מילא חובת שירות סדיר, ובלבד שצירוף תקופת ההיעדרות ותקופת השירות 

ששירת בפועל לא יעלה על זמן השירות שהוא חייב בו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס' 66(, התשע"ה-2014*

תיקון סעיף 490בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955  1, בסעיף 490 - 1 

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "או בפני מותב" יבוא "ואם לא ניתן   )1(
לקיים הדיון בפני מותב זה - בפני אב בית הדין של המותב או בפני -

מותב אחר שיורכב לעניין זה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה;   )1(

שופט צבאי משפטאי אחד שימונה בידי נשיא הערכאה השיפוטית המזכה,   )2(
ובלבד שהנאשם נידון בפני שופט צבאי משפטאי אחד לפי הוראות חוק זה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

")ב1( נשיא הערכאה השיפוטית המזכה רשאי להורות על קיום דיון בבקשת 
נאשם כאמור בסעיף קטן )ב(, אף אם הוגשה לאחר המועד האמור באותו סעיף 

קטן, מטעמים שיירשמו "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ן י ל ב י ר ן  וב א ר
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 695, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(, עמ' 894 

ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשע"ב, עמ' 128    1

ספר החוקים 2473, כ"ג בחשוון התשע"ה, 2014 11 16


