
התשנ"ג1993* ,(8 מס' (תיקון האזרחית ההתגוננות חוק

 העיקרי) החוק  (להלן התשי"א11951 האזרחית, ההתגוננות לחוק 1 בסעיף . 1

יבוא: עזר" "ארגוני הגדרת אחרי (1)

התשל"ז21977"; העונשין, לחוק 91 בסעיף כמשמעותו  ""אויב"

אויב"; "מצד יבוא זרה" מדינה "מצד במקום קרבות", "תקופת בהגדרת (2)

 התקפה" "שעת בהגדרת (3)

אויב"; "מצד יבוא זרה" מדינה "מצד במקום (א), בפסקה (א)

יבוא: (ב) פסקה במקום (ב)

מתן עד אזעקה אות ממתן הזמן  הג"א תימרוני בשעת או קרבות בעת "(ב)
לפי המותקף, בשטח הדרושות ההצלה פעולות סיום עד או ארגעה, אות

;"; המאוחר

יבוא: "חייל" הגדרת במקום (4)

הצבאי, השיפוט בחוק כמשמעותם  הצבא" ו"פקודות "חייל" ""הרמטכ"ל",
". התשט"ו31955

ו סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 3 בסעיף . 2

הרמטכ"ל"; המלצת פי "על יבוא הבטחון" "שר אחרי (א), קטן בסעיף (1)

3 סעיף תיקון

ד' מיום ,2124 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעות בינואר1993)1 26) התשנ"ג בשבט ד' ביום בכנסת נתקבל *
.286 עמ' ,(1992 במרס 9) התשנ"ב ב' באדר

:194 עמ' התשל"ו, ;220 עמ' התשל"ה, !130 עמ' התש"ל, !156 עמ' התשכ"ט, :126 עמ' התשכ"ד, :78 עמ' התשי"א, ס"ח 1
211. עמ' התשנ"ב, :140 עמ' התשנ"א,

.38 עמ' התשל"ט, :226 עמ' התשל"ז, ס"ח 2
108. עמ' התשל"ט, :171 עמי התשט"ו, ס"ח 3



יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

רשאי זה, חוק לפי מחוזי הג"א למפקד שנמסרו מהסמכויות לגרוע מבלי "(ג)
בפקודות לקבוע הכנסת, של והבטחון החוץ וועדת הבטחון שר באישור הרמטכ"ל,

את וכן הג"א, ראש בידי יהא לא בהם והניהול שהפיקוד המחוזות את הצבא
". לישראל וצבאהגנה הג"א במסגרת ימלאו שהם התפקידים

5 סעיף הרמטכ"ל".תיקון "באישור יבוא הג"א", "ראש אחרי העיקרי, לחוק 5(א) בסעיף .3

8ד סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 8ג סעיף אחרי .4

צבאיים את"תפקידים הצבא בפקודות לקבוע רשאי הבטחון, שר באישור הרמטכ"ל, 8ד.
הג"א מפקד מחוזי, הג"א מפקד הג"א, ראש ימלאו אשר הצבאיים התפקידים
''. חייל על אלא כאמור, תפקידים יוטלו שלא ובלבד הג"א, ואנשי פיקודי

זה.תחילה חוק של מפרסומו חדשים שלושה בתום (2)2 סעיף של תחילתו . 5

הרצוג חיים

המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

רבין יצחק


