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 2102 -שירות אזרחי(, התשע"ב  -הצעת חוק שירות הביטחון )תיקון 

החוק  –)להלן  19861–לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו 1בסעיף  .1 הוספת הגדרות

 " יבוא:רופא שינייםהעיקרי(, אחרי ההגדרה "

שירות למטרות בריאות, רווחה, קליטה עליה, שמירת  –"שירות אזרחי""  

הסביבה וביטחון הפנים ושירותי הצלה, בהתאם לתקנות שקבע שר 

הסכמת השר ושר האוצר, בהתייעצות עם השרים וב חההעבודה והרוו

הנוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

 ;";הכנסת

במקום " לשירות סדיר במקום ובזמן שקבע בצו  ,לחוק העיקרי 13סעיף ב .2  13תיקון סעיף 

יבוא: " לשירות סדיר או לשירות אזרחי במקום ובזמן שקבע בצו " הפוקד

   הפוקד";

 ( יבוא:3, אחרי פסקה )חוק העיקריל 15סעיף ב .3 15סעיף  תיקון

י של שניים עשר חודשים אם הוא נקרא להתייצב לשירות אזרח (4)"   

 ";כשהוא באחד מהגילאים משמונה עשרה עד עשרים ושש.

 ( יבוא:2אחרי פסקה ) חוק העיקריל 16סעיף ב .4 16סעיף תיקון 

של שניים עשר חודשים אם היא נקראה להתייצב לשירות אזרחי  (3")   

 כשהיא באחד מהגילאים משמונה עשרה עד עשרים ושש.

 יבוא: 13עיף בחוק העיקרי, אחרי ס .5 א13הוספת סעיף 

"ערר על הצבה   

 לשירות סדיר

ליוצא צבא לצורך שירות אזרחי,  קרא פוקד בצו א.13

יהיה רשאי יוצא הצבא להגיש ערר לשר הביטחון 

שר הביטחון,  ;בבקשה להצבתו בשירות סדיר

רשאי להורות לפוקד לקרוא בצו ליוצא הצבא 

  "לשירות סדיר. 
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תיקון חוק הביטוח 

הלאומי ]נוסח 

 ולב[מש

בהגדרת  ,19952–חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הל 158בסעיף  .6

 ( יבוא:3) פסקה"מבוטח", אחרי 

חודשים, מיום  12-מי ששירת שירות חובה אזרחי לתקופה של לא פחות מ (4")  

 סיום השירות ולמשך שנה מאותו יום";

תיקון חוק קליטת 

 חיילים משוחררים

1994–בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד .7
3

, במקום ההגדרה 1, בסעיף 

 "שירות אזרחי" יבוא: 

טחון ]נוסח משולב[, ישירות בבחוק  כהגדרתו -שירות אזרחי" ""  

 ."1986–התשמ"ו

   

   

ר ב ס ה י  ר ב  ד

מטרתה של הצעת חוק זו הינה להשית את חובת השירות הצבאי או האזרחי על כלל אזרחי 
ינת ישראל. מסקנות וועדת טרכטנברג הביאו לידי ביטוי את תחושת אי הצדק בחברה מד

הישראלית "אי הצדק מופנה כלפי אלו אשר אינם שותפים מספיק בנשיאת הנטל, הן בשל 
השתתפותם המועטה בתעסוקה, והן בשל הימנעותם משירות לכלל ובפרט משירות צבאי", חוק 

 .הבאי והאזרחי, באופן שוויוני, בין כל קבוצות האוכלוסייזה בא לפעול למען חלוקת הנטל הצ

ערב פקיעת תוקפו של חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אמונתם, נדרש חוק אשר 
יהווה מחליף ומשלים לו, חוק זה שם לו למטרה לפעול בנושא זה תוך מאמץ לחלוקת נטל שווה 

 באוכלוסיה. 

המיר את השירות הצבאי בשירות אזרחי, בהתאם לשיקול תיקון חוק זה נותן את האפשרות ל
דעתו של צה"ל, זאת על מנת לאפשר לכלל האוכלוסייה לשרת שירות חשוב ומשמעותי, בקהילה 
או בצבא. שירות אזרחי זה מותאם לכלל החברה הישראלית, על רבדיה השונים, תוך מתן 

 אפשרות לשותפות ותרומה למען ערכיה של מדינת ישראל. 
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