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משולב], [נוסח ביטחון שירות בחוק זה, חוק של פרסומו ביום החל שנה של בתקופה .1

התשמ"ו1 1986, אחרי סעיף 33א יבוא:

מילואים "שירות
 הגבול במשמר

שעה הוראת

מי או הפנים לביטחון השר עם בהתייעצות הביטחון, שר (א) 33ב.
לשירות שנקרא צבא יוצא כי בצו להורות רשאי לכך, הסמיך שהוא
נקרא, שאליו המילואים שירות את ישרת זה, חוק הוראות לפי מילואים

בצו. כאמור הכל הגבול, במשמר חלקו, או כולו

יתייצב (א) קטן בסעיף כאמור מילואים לשירות צבא יוצא נקרא (ב)
בצו. לאמור בהתאם הגבול במשמר לשירות

זה, סעיף לפי מילואים לשירות להתייצב החייב צבא, יוצא (ג)
התשל"או2197 המשטרה, לפקודת חמישי פרק לענין אותו, רואים
הזמן מן ישראל משטרת כוחות עם שנמנה כמי המשטרה), פקודת  (להלן
צידוק בלא התייצב, לא (א); קטן סעיף לפי בצו להתייצבותו שנקבע

ברשות. שלא השירות את עזב זמן באותו כאילו אותו רואים מספיק,

שירות כרין דינו זה סעיף לפי הגבול במשמר מילואים שירות (ד) .

זה, פרק לפי שנקבעו וכללים תקנות לענין לרבות וענין, דבר לכל מילואים
מסוים. לענין זה, בחוק אחרת מפורשת הוראה כשאין והוא

וחובות סמכויות
המשרת של

מילואים בשירות
הגבול במשמר

הגבול במשמר מילואים שירות משרת צבא יוצא עור כל (א) 33ג.
הצבאי, השיפוט חוק לענין יראוהו לא 33ב, סעיף לפי לצו בהתאם
התשט"ו3 1955, והתקנות לפיו בחייל כמשמעותו בסעיף 1 לאותו חוק,
הנתונה שהסמכות באופן יחולו חוק לאותו ו250ג 250ב סעיפים ואולם
לקצין מסורה תהא בביר שיפוט קצין שהוא צבאית משטרה לקצין בהם
ישראל, משטרת של הכללי המפקח ידי על זה לענין שמונה בכיר משטרה
מסוכן סם החזקת או מסוכן בסם שימוש לגילוי ייוחד הבדיקות וביצוע

ישראל. במשטרת
כרין הוא כאמור, מילואים בשירות המשרת צבא יוצא של דינו (ב)
המשמעת, כללי לרבות וחובותיו, לסמכויותיו הנוגע בכל שוטר

 ואולם

בדבר המשטרה לפקודת (2)10 סעיף הוראות עליו יחולו לא (ו)
ער ו18 13,12,11 סעיפים והוראות לפטרו, או לשחררו הסמכות

האמורה; לפקודה הרביעי, הפרק וכן 20
יוצא יקבל לא גנב סעיף לפי המילואים שירות במהלך (2)
צבא המשרת בשירות כאמור שכר ממשטרת ישראל אלא
[נוסח הלאומי הביטוח חוק הוראות לפי מילואים תגמולי
לא האמור לחוק 286 סעיף והוראת התשנ"ה41995, משולב],

תחול.

* נתקבל בכנסת ביום כ' בחשון התשס"ב (6 בנובמבר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
3035, מיום ח' באלול התשס"א (27 באוגוסט 2001), עמ' 791.

1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.
.390 עמ' ,17 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2

3 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.
4 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.



תחולת הרחבת
2 רביעי פרק

המשטרה לפקודת

צבא יוצא על יחולו המשטרה לפקודת 2 רביעי פרק הוראות (א) 33ד.
במהלך עבירה ביצע כי החשוד זה סעיף לפי מילואים בשירות המשרת
לחקירות המחלקה ירי על החקירה נפתחה אם גם המילואים, שירות
לא המילואים; סיום ממועד ימים 90 בתוך המחלקה)  (להלן שוטרים
משטרת תהא האמורה, התקופה בתוך המחלקה ידי על החקירה נפתחה

העבירה. את לחקור מוסמכת ישראל
(ב) בסעיף זה, "פתיחה בחקירה"  לרבות החלטה שלא לחקור."

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

אליעזר בן בנימין
הביטחון שר

בורג אברהם


