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חוק שירות ביטחון )הוראת שעה( )הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר(,
התשס"ה―*2005
הוראת שעה ―
הוספת סעיפים
24ב ו24-ג

 .1בתקופה של שלוש שנים החל ביום פרסומו של חוק זה ,אחרי סעיף 24א בחוק שירות
ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו― ,11986יקראו:
"שירות ביחידות 24ב) .א( שר הביטחון ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ,רשאי להורות
ביטחוניות
בצו כי יוצא צבא שנמצא כשר לשירות והוא באחד הגילים משמונה
בשירות בתי
עשרה עד עשרים ותשע ,ישרת ביחידות של שירות בתי הסוהר שתפקידן
הסוהר
הוא אבטחה של בתי סוהר המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים
בלבד ,ולצורך אבטחתם של אסירים כאמור וליווים )בסעיף זה ― יחידות
ביטחוניות בשירות בתי הסוהר(.
)ב( ) (1יוצא צבא שהוצב לשרת בשירות בתי הסוהר רשאי,
משהודע לו על הצבתו ,להביע את התנגדותו לפני הקצין שהודיע
לו על כך ,או לפני קצין מוסמך; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר
מארבעה חודשים מיום שהודע לו על הצבתו או שלושה חודשים
מיום הצבתו בפועל ,לפי המאוחר מביניהם ,ומשעשה כן ― יוצב
לשירות בצבא הגנה לישראל.
) (2אין בהוראות פסקה ) (1כדי לגרוע מזכותו של יוצא צבא
שהוצב ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר להגיש בקשה,
בכל עת ,בהתאם לפקודות הצבא ,לעבור לשרת ביחידות צבא
הגנה לישראל; עשה כן ,תידון בקשתו ותישקל בדרך המקובלת
בצבא.
) (3בסעיף קטן זה" ,קצין מוסמך" ― קצין צבא שהוסמך לענין זה
על ידי ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל.
)ג( מספר יוצאי הצבא שישרתו ביחידות ביטחוניות בשירות בתי
הסוהר ייקבע בידי שר הביטחון ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ,ובאישור
הממשלה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
)ד( הוראות סעיפים  24ו 26-יחולו לגבי יוצא צבא המשרת ביחידות
ביטחוניות בשירות בתי הסוהר ,בשינויים המחויבים.
סמכויות וחובות
של המשרת
בשירות בתי
הסוהר

24ג) .א( כל עוד יוצא צבא משרת בהתאם לצו לפי סעיף 24ב ,לא יראוהו
לענין חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו― ,21955והתקנות לפיו ,כחייל כהגדרתו
בסעיף  1לאותו חוק ,ואולם סעיפים 250ב ו250-ג לאותו חוק יחולו באופן
שהסמכות הנתונה בהם לקצין משטרה צבאית שהוא קצין שיפוט בכיר
תהא מסורה לסוהר בכיר שמונה לענין זה על ידי נציב בתי הסוהר ,וביצוע
הבדיקות ייוחד לגילוי שימוש בסם מסוכן או החזקת סם מסוכן בשירות
בתי הסוהר.
)ב( דינו של יוצא צבא המשרת כאמור הוא כדין סוהר בכל הנוגע
לסמכויותיו וחובותיו ,לרבות כללי המשמעת ,ואולם ―

__________
* התקבל בכנסת ביום ל' בשבט התשס"ה ) 9בפברואר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה ―  ,160מיום כ"ח בשבט התשס"ה ) 7בפברואר  ,(2005עמ' .560
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התשס"ד ,עמ' .294
 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
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) (1לא יחולו עליו הוראות סעיף )80ג() (2בפקודת בתי הסוהר
]נוסח חדש[ ,התשל"ב― ,31971בדבר הסמכות לשחררו או לפטרו,
והוראות סעיפים  86 ,83 ,82ו 87-בפקודה האמורה;
)(2

שכרו יהיה כשכרו של יוצא צבא המשרת שירות סדיר".

אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

שאול מופז
שר הביטחון
ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

__________
3
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