
* תשל"ח1978 ,(13 מס' (תיקון בטחון שירות חוק

30 סעיף החוקתיקון  (להלן משולב]1 ננוסח תשי"ט1959 בטחון, שירות לחוק 30 בסעיף ,1
 העיקרי)

שבהווי "טעמים יבוא דתית" שבהכרה "טעמים במקום (ג), קטן בסעיף (1)
דתי"? משפחתי

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (2)
של החלטה ידי על נפגעת עצמה הרואה אשה, צבא, יוצא "(ד)
בתקנות, שייקבעו ובדרך בתנאים רשאית, (ג) קטן בסעיף כאמור רשות

. הבטחון שר שימנה ערר ועדת לפני עליה לערור

כסדרי קשורה תהא לא (ד) קטן סעיף לפי שמונתה ערר ועדת (ה)
השא לבירור ביותר מועילה שתראה בדרך תפעל אלא ראיה ובדיני דין

". להחלטתה העומדות לות

, תשל"ח בה"ח1326, פורסמו הגזבר ודברי החוק הצעת ביולי1978); 20) תשל"ח בתמוז ט"ו ביום בכנסת נתקבל *
. 100 עמי

.270 עמ' תשל''ו, ;286 עמ' תשי"ט, ס"ח 1



יבוא: העיקרי לחוק 30 סעיף אחרי . 30א2 סעיף הוספת

מטעמי "פטור
דתית הכרה

לפקודת 15 סעיף לפי בכתב שהצהירה כטחון לשירות מיועדת 30א.
דין בבית דיין או שופט בפני תשל"א21971, חדש], [נוסח הראיות

אלה: שלושה רבני,
כשירות מלשרת אותה מונעים דתית שבהכרה טעמים (1)

בטחון;
לו; ומחוצה בכית כשרות על שומרת היא (2)

 בשבת נוסעת אינה היא (3)

באופן התצהיר, את שתמסור לאחר בטחון שירות מחובת פטורה תהא
". לכך שהוסמך לפוקד בתקנות, שייקבעו ובמועד

יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 32 .בסעיף 3

". 30א סעיף לפי פטור על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ה)
32 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 32 סעיף אחרי . 32א4 מעיף חוסמת

פטור "ביטול
30א מעיף לפי

בית של סופי דין בפסק בטחון לשירות מיועדת הורשעה (א) 32א.
לחוק 239 סעיף לפי עבירה על או 35 סעיף לפי עבירה על משפט
מעיקרו בטל 30א, סעיף לפי תצהיר כשל תשל"ז31977, העונשין,

30א. סעיף לפי הפטור
ההרשעה ליום עד 30א סעיף לפי הפטור מיום שעבר הזמן (ב)

". 15 שבסעיף התקופות במנין יובא לא (א) קטן בסעיף כאמור

30א". סעיף לפי "פטור יבוא "28 סעיף "לפי אחרי העיקרי, לחוק (2) (א) 35 בסעיף . 535 סעיף תיקון

"לועדת יבוא (ג)" 30 סעיף לפי שנקבעה "לרשות אחרי העיקרי, לחוק (ב) 41 .בסעיף 6
(ד)". 30 סעיף לפי שמונתה ערר

41 סעיף תיקון

בטחון שירות מחובת אותה לפטור ביקשה זה חוק של תחילתו שערב אשה, צבא, .יוצא 7
לקבל תוכל לשירות, התייצבה וטרם תשי"ב41952, (פטור), כטחון שירות תקנות לפי
לפי הנדרשים התנאים את שמילאה ובלבד מכוחו שהותקנו והתקנות זה חוק לפי אף פטור

זה. חוק

מעבר הוראות

נבון יצחק
המדינה בשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ויצמן עזר
הבטחון שר

.421 עמ' ,18 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2
.226 עמ' תשל''ז, ס"ח 3
עמ'.1024 תשי''ב, ק"ת 4




