
התשמ"ט1989* ,(3 מס' (תיקון בטחון שירות חוק

11 סעיף העיקרי),תיקון החוק  (להלן 1 התשמ"ו1986 משולב], [נוסח בטחון שירות לחוק 11 בסעיף .1
יימחקו.  שהוא" "גבר, המלים

14 סעיף שלתיקון קושי קיים אם אחד הורה בהסכמת די "ואולם יבוא: בסופו העיקרי, לחוק 14(א) בסעיף .2
עמדתו". לברר כדי השני ההורה עם קשר לקיים ממש

18 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 18 בסעיף .3

 אדם שבה תקופה כליאה כתקופת יראו ,31 סעיף ולענין זה סעיף לענין "(ב)

בפועל; מחבוש או מאסר עונש ריצה (1)

או התשל"ז21977, העונשין, חוק לפי שירות בעבודת מאסר עונש נשא (2)
;3 התשט"ו1955 הצבאי, השיפוט חוק לפי צבאית בעבודה

". התשל"ז1977 העונשין, לחוק ו' לפרק ז' סימן לפי סגור במוסד הוחזק (3)

30 סעיף לאתיקון זו "הוראה יבוא זה" "סייג במלים המתחילה הסיפה במקום העיקרי, לחוק 30 בסעיף .4
בתקנות". קבע הבטחון ששר צבא יוצאי סוגי על תחול

35 סעיף תיקון העיקרי לחוק 35 בסעיף .5

השיפוט חוק לענין אותו, "רואים יבוא נמנה" "יהא במקום (א), קטן בסעיף (1)
שנמנה"; כמי התשט"ו1955, הצבאי,

אותו "רואים יבוא בשירות" היה כאילו אותו "רואים כמקום (כ), קטן בסעיף (2)
בשירות". היה כאילו התשט"ו1955, הצבאי, השיפוט חוק לענין
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בשירות" החל כבר "אם במלים המסתיימת הרישה במקום העיקרי, לחוק 38(ד) בסעיף .6

לבדיקה לרישום, אחר במועד להתייצב נקרא ולא (3)36 סעיף לפי דחיה צו עליו שחל "מי יבוא
הדחיה, תקופת כתום חובתו למילוי להתייצב חייב השירות, להמשך או בטחון לשירות רפואית,

בצו". הפוקד לו שהורה במועד יתחיל שירותו אולם

38 סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 39 בסעיף . 7

אופן כך; על משהודיעו בטחון שירות מחובת פטורות יהיו הרה ואשה לילד אם "(א)
". בתקנות ייקבעו אליה שיצורפו והראיות ההודעה

39 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 43 בסעיף .8

כסדרם; (ט) עד (ו) יסומנו (ו) עד (ג) קטנים סעיפים (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

לפי אלא לארץ לחוץ יצא לא המילואים, כוחות עם הנמנה צבא, יוצא "(ג)
הבטחון. שר מאת היתר

כאמור צבא יוצא למעט המילואים, כוחות עם נמנה שאינו צבא יוצא (ד)

שהוא המעידה תעודה, לפי אלא לארץ לחוץ יצא לא ו(ב), (א) קטנים בסעיפים

הבטחון. שר ידי על שהוצאה כאמור, צבא יוצא

במדינה שקיים בתקופה אלא יחולו לא ו(ד) (ג) קטנים סעיפים הוראות (ה)

והמשפט, השלטון סדרי לפקודת 9(א) סעיף לפי אכרזה בתוקף חירום של מצב
התש"ח41948";

(ו)": קטן "סעיף יבוא (ג)" קטן "סעיף במקום (ז), קטן בסעיף (3)

(ח)". קטן "סעיף יבוא (ה)" קטן "סעיף כמקום (ט), קטן בסעיף (4)

43 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 55 בסעיף .9

של הקבוע מגוריו מקום כמען יראו זה "לענין יבוא: בסופו (ה20), קטן בסעיף (1)
במרשם הרשום מענו את  מסר לא ואם זה, חוק לפי שמסר המען את אדם

האוכלוסין";

יבוא: (ו) קטן סעיף אחרי (2)

יכול זה חוק לפי והיתר) תעודה לרבות  זה קטן (בסעיף אישי צו "(ז)
ובלבד ידיו על לכך שהורשה חייל בידי או להוציאו שהוסמך מי בידי שייחתם

ותפקידיהם". דרגותיהם שמותיהם, בצו שצויינו

35 סעיף תיקון

בכנסת. זה חוק קבלת ביום 8 סעיף של תחילתו . תחילה10
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