( )3חבר ועדת תעסוקה ,כאמור באותו סעיף קטן ,שבתום שנה מיום התחילה לא
השלים תקופת כהונה של שלוש שנים בתפקיד כאמור  -ימשיך לכהן בתפקידו
עד תום שלוש השנים.
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חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)
(תיקון מס'  ,)3התשס"ט2009-*
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בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) ,התשס"ה-
2005 ,1בסעיף - 1
( )1ברישה ,במקום "עד יום ד' בטבת התשס"ט ( 31בדצמבר  ")2008יבוא "עד יום י"א
בסיוון התש"ע ( 24במאי ;")2010
()2

בסעיף 24ב לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו1986- ,2המובא בו -
(א) בסעיף קטן (א) ,אחרי "אסירים ביטחוניים בלבד" יבוא "או של אגפים בבתי
הסוהר ,המשמשים להחזקת אסירים ביטחוניים בלבד" ואחרי "של אסירים כאמור
וליווים" יבוא "וכן ביחידות אחרות של שירות בתי הסוהר ,בתפקידים של שירותי
מינהלה הנוגעים לארגון כוח אדם וטיפול בפרט שיינתנו רק ליוצא צבא שהוצב
לשרת בשירות בתי הסוהר ,ששר הביטחון קבע בצו";
(ב)

אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת דיווח
שנתי על מספר יוצאי הצבא המוצבים בכל יחידה של שירות בתי הסוהר
לפי הוראות סעיף זה ועל התפקידים שבהם הם משרתים והמשימות שהם
מבצעים".

תחילתו של חוק זה ביום א' בסיוון התשס"ט ( 24במאי .)2009
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התקבל בכנסת ביום ז' באב התשס"ט ( 28ביולי  ;)2009הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,428מיום י"ח באייר התשס"ט ( 12במאי  ,)2009עמ' .315ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;138התשס"ח ,עמ' .814
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107

ספר החוקים  ,2207ט"ו באב התשס"ט5.8.2009 ,

