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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 127( )הסתה או שידול לעריקה של מי שהתנדב
לשירות בכוח מזוין(, התשע"ו–2016 *

בחוק העונשין, התשל"ז–1977 1, בסעיף 109)ב(, בסופו יבוא "לעניין זה, "משרת בכוח מזוין" – 1.תיקון סעיף 109
לרבות מי שמשרת לאחר שהתנדב לצבא הגנה לישראל לפי הוראות סעיף 17 לחוק שירות 

ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 2" 

הפלילית  העבירה  כי  להבהיר  מוצע  זה  בתיקון 
התשל"ז–1977 העונשין,  לחוק  109)ב(  בסעיף   הקבועה 

)להלן – חוק העונשין(, חלה גם על הסתה או שידול לערוק 
משירות כלפי מי שמשרת בצבא לאחר שהתנדב לפי סעיף 
התשמ"ו–1986  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק   17

)להלן – חוק שירות ביטחון(  

פלילית  עבירה  קובע  העונשין,  לחוק  109)ב(  סעיף 
שבצדה עונש של שבע שנות מאסר על מי שהסית או שידל 
מפעולה  או  משירותו  לערוק  מזוין  בכוח  המשרת  אדם 

צבאית, או סייע לו בעריקה  

בהתנדבות  עוסק  ביטחון,  שירות  לחוק   17 סעיף 
רשאי  בשירות  חייב  שאינו  מי  ולפיו  ביטחון,  לשירות 
בהצהרה  לישראל,  הגנה  בצבא  סדיר  לשירות  להתנדב 
כי  קובע  הסעיף  הביטחון   שר  ובאישור  בידיו  שתיחתם 
מי שהתנדב יהיה חייב בשירות עד תום התקופה הנקובה 
קיצורה,  על  הביטחון  שר  הורה  כן  אם  אלא  בהצהרתו, 
וכי דינו לעניין זכויותיו וחובותיו לפי כל חיקוק כדין מי 

שמשרת שירות סדיר  

התיקון נועד להדגיש את חשיבות ההתנדבות לשירות 
צבאי ולנקוט עמדה ברורה נגד התופעה של גינוי חברתי 

שמתנדבים מקהילות מסוימות נאלצים להתמודד עמה 

הצעת חוק מס' פ/1563/20 )מספר פנימי: 565827(; הועברה לוועדה ביום כ"ט באדר א' התשע"ו )9 במרס 2016(   *
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