
התש"ס2000* ,(12 מס' (תיקון ביטחון שירות חוק

5 סעיף 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1 1986(להלן  החוק העיקרי), בסעיף 5,תיקון
יבוא: (ג) קטן סעיף במקום

ביטחון לשירות מיועד או צבא יוצא של בדיקתו את רפואית ועדה סיימה (ו) "(ג)

היא אם (ב), קטן סעיף לפי שנקבעו לכושר למבחנים בהתאם הועדה, תקבע
לשירות כשר בלתי לשירות), כשר  (להלן ביטחון לשירות כשר אותו מוצאת
ביטחון לשירות ארעית כשר בלתי או לשירות) כשר בלתי  (להלן ביטחון

לשירות); ארעית כשר בלתי  (להלן
כשר בלתי שנמצא ביטחון, לשירות מיועד או צבא יוצא כי פוקד מצא (2)

בתנאי צבאי בתפקיד לשרת מתאים לשירות, ארעית כשר בלתי או לשירות
שנקבעו לכושר למבחנים בהתאם הרפואית, הועדה רשאית מיוחדים, שירות
כשר ביטחון לשירות המיועד את או הצבא יוצא את למצוא (ב), קטן סעיף לפי
בתנאים ביטחון לשירות כשר  (להלן מיוחדים בתנאים ביטחון לשירות

מיוחדים);

מי כדין זה חוק לענין דינו מיוחדים, בתנאים לשירות כשר שנמצא מי (3)

לשירות, כשר שנמצא
בפקודות הקבועים שירות תנאי  מיוחדים" שירות "תנאי זה, חוק לענין (4)

יוצא של או ביטחון לשירות המיועד של הרפואי לכושרו המתאימים הצבא,
הצבא." צורכי פי על הנדרשים ובמקצועות בתפקידים הצבא,

12 סעיף פוקדתיקון אישר בן אם "אלא יבוא להיבדק" סירב "ואם במקום העיקרי, לחוק 12(א) בסעיף .2
את המצדיקים שיירשמו מיוחדים טעמים קיימים כי לפחות משנה אלוף בדרגת שהוא

יהא". להיבדק, הצבא יוצא סירב התקופה; הארכת

20 סעיף תיקון העיקרי לחוק 20 בסעיף .3

לרישום, התייצבותו "שמועד יבוא הסדיר" 'ששירותי במקום (ב), קטן בסעיף (1)
ביטחון"; לשירות או לבדיקה

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

יבואו לא ו(ב) (א) קטנים סעיפים לפי להתייצבות התקופות במנין "(ג)
האלה: התקופות

לשירות מיועד ידי על דין פי על חובה קיום אי עקב שחלפה תקופה (ו)
או לרישום ביטחון לשירות המיוער של התייצבותו אי לרבות ביטחון,
את להשלים או להיבדק סירובו או ביטחון, לשירות כושרו לבדיקת

הבדיקות;
טיפול עקב חלפה אשר הצבא, בפקודות נקבע שאורכה תקופה (2)

קריאתו עוכבה ושבשלה ביטחון, לשירות המיועד של בבקשתו
סדיר; לשירות להתייצבות

מחוץ ביטחון לשירות מיועד שהה שבה חודשיים, על העולה תקופה (3)
לישראל, בין בהיתר לפי סעיף 43 ובין שלא בהיתר.":

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2000 באוגוסט 2) התש"ס באב אי ביום בכנסת נתקבל
2848, מיום ט באדר א' התש"ס (15 בפברואר 2000), עמ' 240.

1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התש"ס, עמ' 64.



יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי (3)

"(ג1) נמצא מיועד לשירות ביטחון בלתי כשר ארעית לשירות, לא תבוא במנין
זה לענין שנקבעה התקופה ו(ב) (א) קטנים סעיפים לפי להתייצבות התקופות
כשר בלתי ביטחון לשירות מיועד נמצא כשירות); אי תקופת  (להלן בתקנות
כל להתייצבות, התקופות במנין יבואו לא  אחת מפעם יותר לשירות ארעית

במצטבר. הכשירות אי תקופות
להתייצב צבא ליוצא לקרוא פוקר רשאי לשירות, לקריאה התקופה חלפה (ג2)
ובלבד לשירות, לקריאה התקופה מתום חודשים עשר שנים בתוך סדיר, לשירות
התקופה מתום שחלף הזמן משך יופחת הצבא, יוצא חייב שבו השירות שממשך
התקופה  לשירות" לקריאה "התקופה זה, קטן סעיף לענין לשירות; לקריאה
סעיפים הוראות לפי סדיר לשירות להתייצב הצבא ליוצא לקרוא היה ניתן שבה

קטנים (א) עד (ג1)."

 העיקרי לחוק 43 בסעיף .4

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (ו)

לרבות בתנאים, מותנה שיהיה יכול ו(ב) (א) קטנים סעיפים לפי היתר "(בו)
בהיתר, שייקבע כפי לישראל, מחוץ ההיתר מקבל של חזרתו מועד בדבר תנאי
סעיף לענין זה, חוק לפי חובה מילוי כאי ההיתר מתנאי תנאי הפרת ויראו

;".46

בטלים;  ו(ד) (ג) קטנים סעיפים (2)

לפי חובה מילוי "כאי יבוא "כיציאה" במילה החל הסיפה במקום (ה), קטן בסעיף (3)

;"46 סעיף לענין זה, חוק
בטל.  (ו) קטן סעיף (4)

ג4 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 43א(א) בסעיף .5

כאמור צבא יוצא "למעט יבוא המילואים" כוחות עם "הנמנה במקום (ו), בפסקה (ו)
ו(ב)"; 43(א) בסעיף

פלוני". צבא יוצא ''לגבי יבוא פלוני" חייל "לגבי במקום ,(2) בפסקה (2)

43א סעיף תיקון

ברק אהוד
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

ברק אהוד
הביטחון שר


