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בסעיף  40לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו—1986( 1להלן — החוק העיקרי),
האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) חדל להתקיים לגבי מיועדת לשירות ביטחון תנאי מהתנאים שלגביהם הצהירה
כאמור בסעיף קטן (א) ,במהלך  24החודשים שלאחר מסירת התצהיר או במהלך תקופת
הקריאה להתייצבות לשירות סדיר כאמור בסעיף  ,20לפי המאוחר ,תודיע על כך מיד
לפוקד".
בסעיף  41לחוק העיקרי —
()1

בכותרת השוליים ,במקום "סעיף  "40יבוא "סעיף (40א)";

( )2בסעיף קטן (א) ,לפני "הורשעה" יבוא "מסרה מיועדת לשירות ביטחון הודעה לפי
סעיף (40ב) או" ,ובכל מקום ,במקום "לפי סעיף  "40יבוא "לפי סעיף (40א)";
( )3בסעיף קטן (ב) ,במקום "לפי סעיף  40עד" יבוא "לפי סעיף (40א) עד למועד מסירת
הודעה לפי סעיף (40ב) או עד".
בתקופה שמיום התחילה כאמור בסעיף  4לחוק זה עד תום שלוש שנים מהמועד
האמור —
()1

יקראו את החוק העיקרי כך שאחרי סעיף  40יבוא:

"בקשה לביטול פטור 40א( .א) בסעיף זה ובסעיפים 40ב עד 40ו —

של מיועדת לשירות
ביטחון לפי סעיף 40
על ידי פוקד

"הוועדה" — הוועדה לבחינת הפטור שניתן למיועדת לשירות
ביטחון לפי סעיף  ,40שמונתה בסעיף 40ג;
"הוועדה המשותפת" — ועדה משותפת לוועדת החוץ
והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
"פוקד" — כמשמעותו בסעיף  ,50שהוא בדרגת רב–סרן
לפחות.
(ב) היה לפוקד יסוד ממשי להניח כי מיועדת לשירות
ביטחון שקיבלה פטור לפי סעיף (40א) נהגה באופן שאינו
תואם מהותית תנאי מהתנאים שלגביהם הצהירה בהתאם
לאותו סעיף ,במהלך  24החודשים שלאחר מסירת התצהיר
או במהלך תקופת הקריאה להתייצבות לשירות סדיר כאמור
בסעיף  ,20לפי המאוחר ,רשאי הוא להגיש לוועדה בקשה
לביטול הפטור ,ובלבד שמסר על כך הודעה למיועדת לשירות
ביטחון.

הודעת הפוקד
למיועדת לשירות
ביטחון

40ב .בטרם יגיש הפוקד את הבקשה לביטול הפטור לוועדה ,ימסור
הפוקד למיועדת לשירות ביטחון ,הודעה שתפרט את כל
אלה:
( )1כוונתו להגיש בקשה לביטול הפטור בצירוף פירוט
העובדות ,הנימוקים והמסמכים שעליהם מבוססת הבקשה;
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להתייצב
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לשירות ביטחון
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המיועדת
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לענייןאת
טענותיהולטעון
להתייצב בלפניו
ולטעון את
זכותה
לפניו,לפניו
לפניו ,זכותה להתייצב
מטעמה ,וזכותה לשלוח
לשלוח
וזכותה מי
מטעמה,בלוויית
בעצמה או
בלוויית מי
תרצה בכך,
בעצמה או
אם
אם תרצה בכך,
את מיום שקיבלה את
שקיבלהימים
מיוםבתוך 30
והכל
ימים
בכתב,
בתוך 30
טיעוניה
והכל
את טיעוניה בכתב,את
ההודעה;
ההודעה;
לפניאוהוועדה ,בעצמה או
בעצמה
טענותיה
הוועדה,
להשמיע את
טענותיה לפני
( )3אתזכותה
( )3זכותה להשמיע
בקשה לביטול הפטור
הפטור
הפוקד
לביטול
בקשהיגיש
מטעמה ,אם
מי הפוקד
בלווייתיגיש
בלוויית מי מטעמה ,אם
לוועדה.
לוועדה.
הקמת הוועדה
והרכבה

בתהוועדה תהיה בת
הוועדה;
הוועדה תהיה
הוועדה;ימנה את
אתהביטחון
ימנהשר
הביטחון (א)
הוועדהשר 40ג.
הקמת (א)
40ג.
בתקנות כאמור בסעיף
ייקבע בסעיף
והרכבהכאמור
חבריםבתקנות
חמישה ייקבע
והרכבהחמישה חברים והרכבה
קטן (ב).
קטן (ב).
ובאישורהמשפטים ובאישור
המשפטים עם שר
הביטחון,שרבהתייעצות
בהתייעצות עם
(ב) שר הביטחון( ,ב) שר
וסדריהרכב הוועדה וסדרי
הוועדהלעניין
הרכבהוראות
לענייןיקבע
המשותפת,
הוועדההוראות
הוועדה המשותפת ,יקבע
הוראה שאין לגביו הוראה
לגביו וראיות
סדרי דין
וראיותשלשאין
דין עניין
סדריבכל
הדין בה;
הדין בה; בכל עניין של
הוועדה בדרך שתיראה
שתיראה
תפעל
בדרך
הוועדהאחר
תפעלבחיקוק
אחרזה או
בחיקוקחוק
לפי חוק זה או לפי
העומדות להחלטתה.
להחלטתה.
העומדותהשאלות
ביותר לבירור
השאלות
מועילה
לבירור
לה מועילה ביותר לה

הדיון בוועדה
בבקשה לביטול
הפטור

ביטחון את טענותיה עד
טענותיה עד
המיועדתאתלשירות
לשירות ביטחון
המיועדתלא טענה
40ד( .א)
בוועדהלא טענה
הדיון (א)
40ד.
בבקשה לביטול
שוכנע הפוקד מטענותיה,
מטענותיה,
הפוקדאו לא
שוכנע40ב()2
לאבסעיף
האמור
40ב( )2או
המועד
הפטור המועד האמור בסעיף
על לוועדה ,ויודיע על
הפטור
ויודיע
לביטול
לוועדה,
בקשה
הפטור
להגיש
לביטול
בקשה הוא
רשאי הוא להגיש רשאי
למיועדת לשירות ביטחון.
החלטתוביטחון.
החלטתו למיועדת לשירות
שלושים ימים מיום
מיום
בתוך
ימים
בבקשה,
שלושים
תחליט
הוועדהבתוך
תחליט בבקשה,
(ב)
(ב) הוועדה
הודעת הפוקד כאמור
כאמור
ביטחון
הפוקד
לשירות
הודעת
למיועדת
שהומצאה ביטחון
שהומצאה למיועדת לשירות
לצדדים הזדמנות לטעון
הזדמנות לטעון
לאחר שנתנה
לצדדים
שנתנה(א),
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א) ,לאחר
מיוחדים מטעמים מיוחדים
הוועדה רשאית,
לפניה;מטעמים
טענותיהםרשאית,
לפניה; הוועדה
את טענותיהם את
החלטתה ,לתקופה אחת
למתן אחת
לתקופה
התקופה
החלטתה,
להאריך את
התקופה למתן
שיירשמו,
שיירשמו ,להאריך את
תעלה על שלושים ימים.
שלושים ימים.
בלבד שלא
נוספת על
נוספת בלבד שלא תעלה
למיועדתותומצא למיועדת
ותומצא מנומקת
הוועדה תהיה
החלטתמנומקת
הוועדה תהיה
(ג)
(ג) החלטת
לשירות ביטחון .לשירות ביטחון.
על המצאה לפי סעיף
סעיף
יחולו
ו–()2לפי
המצאה
(55ה)()1
יחולו על
ו–( )2סעיף
הוראות
(55ה)()1
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זה.
זה.

ערעור

לביטול פטור לפי סעיף
בבקשה סעיף
פטור לפי
הוועדה
שללביטול
בבקשה
הוועדהסופית
של החלטה
40ה.
ערעור החלטה סופית
40ה.
לעניינים מינהליים;
מינהליים;
בית משפט
לעניינים
לערעור לפני
בית משפט
ניתנת
לפני
40ד,
40ד ,ניתנת לערעור
לאלשירות ביטחון ,לא
מיועדת
ביטחון,
לשירותשל
לבטל פטור
מיועדת
הוועדה
פטור של
החליטה
החליטה הוועדה לבטל
התקופה להגשת ערעור
בתוםערעור
להגשת
התקופהאלא
בתום לתוקף
החלטתה
תיכנסאלא
תיכנס החלטתה לתוקף
פסק דין חלוט בערעור
בערעור
חלוט מתן
דין— עם
ערעור
הוגש פסק
עם מתן
ערעורר— ,ואם
כאמור ,ואם הוגש כאמו
החלטת הוועדה כאמור.
כאמור.
הוועדהאת
שמאשר את החלטתשמאשר

תקופה שלא תבוא
במניין תקופת
הקריאה לשירות
סדיר

תקופה שלא
שבמהלכןהתקופות שבמהלכן
התקופותלא יובאו
שבסעיף 20
יובאו
התקופות
שבסעיף  20לא
התקופות במניין
תבוא 40ו.
במניין
40ו.
במניין תקופת
סעיפים 40ד או ערעור
לפיערעור
הוועדהאו
סעיפים 40ד
הליכים לפני
הוועדה לפי
התנהלו
התנהלו הליכים לפני
הקריאה לשירות
סדיר לפי סעיף 40ה ;".לפי סעיף 40ה;".

התש"ס—2000 ,2כך שבתוספת
כך שבתוספת
מינהליים,
התש"ס—2000,2
מינהליים,לעניינים
בתי משפט
לעניינים
משפטאת חוק
( )2בתייקראו
( )2יקראו את חוק
לבחינת הפטור לפי סעיף
לפי סעיף
הוועדה
הפטור
החלטת
לבחינת
הוועדהעל
"או ערעור
החלטת
עליבוא
בסופו
ערעור
"או ,17
בפרט
יבוא
השנייה,
השנייה ,בפרט  ,17בסופו
40ה לחוק האמור"40 .ה לחוק האמור".
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תחילה ותקנות
ראשונות
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תיקון סעיף 2
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תיקון חוק בתי דין
מינהליים  -מס' 10

.2

תחילתו של סעיף  3ביום פרסומן של תקנות לפי הוראות סעיפים 40ג לחוק העיקרי,
כנוסחם בסעיף  3לחוק זה; תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור הוועדה המשותפת
לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך שלושים ימים
מיום פרסומו של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

אהוד ברק
שר הביטחון
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק שירותי הסעד (תיקון מס'  ,)7התשע"ב—*2012
בחוק שירותי הסעד ,התשי"ח—1958( 1להלן — החוק העיקרי) ,בסעיף — 2
()1

במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) בוועדת ערר יהיו שלושה חברים ,שימנה שר הרווחה והשירותים החברתיים,
ואלה הם:
( )1משפטן הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ,שימונה
בהתייעצות עם שר המשפטים ,והוא יהיה היושב ראש;
()2

נציג ציבור שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית;

( )3עובד סוציאלי שאינו עובד המדינה ואינו עובד רשות מקומית ,שעבד
כעובד סוציאלי בשירות המדינה או ברשות מקומית שבע שנים לפחות.
(ה )1ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992( 2להלן — חוק בתי דין
מינהליים) ,למעט סעיפים  25 ,12 ,11ו– 45לחוק האמור ,יחולו ,בשינויים המחויבים
ובשינויים לפי חוק זה ,על ערר ועל ועדת ערר;".
()2
ועם";

בסעיף קטן (ו) ,במקום "בהתייעצות עם" יבוא "בהתייעצות עם שר המשפטים

()3

אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
"(ט) ( )1החלטה סופית של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים
מינהליים.
( )2החלטה אחרת של ועדת ערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים
מינהליים אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים
מינהליים; לעניין זה" ,החלטה אחרת" — החלטה לעניין עיכוב ביצוע לפי
סעיף  33לחוק בתי דין מינהליים וכן החלטה בעניין סמכות עניינית".

" 	.25ועדות ערר לפי סעיף  2לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח—1958".4
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בחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב—1992 ,3בתוספת ,אחרי פרט  24יבוא:
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