
חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 13), התשס"ד2004*

2 סעיף 1. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו1 1986 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 2,תיקון
יבוא: (2) פסקה אחרי

שמונה פלוני לאדם מלאו לא או מלאו אם החישוב, על תחול לא (2) פסקה "(2א)
 לענין שנים, עשרה

שירות לענין למעט  ו16 15,13 וסעיפים 1 שבסעיף צבא" "יוצא ההגדרה 0)
כמשמעותו תשלום ללא ושירות הצבא, בפקודות שהוכרו העתודה במסלולי

האמורות; בפקודות
(2) סעיפים 20(א) ו(א1), 24 ו24א."

20 סעיף תיקון העיקרי לחוק 20 בסעיף .2

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (1)

"(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), יוצא צבא לא ייקרא להתייצב לשירות
כמשמעותו תשלום ללא ולשירות הצבא בפקודות שהוכרו העתודה במסלולי
תקופות בתוך הוא להתייצבות שנקבע הזמן בן אם אלא האמורות, בפקודות

אלה:
שמונה לגיל בהגיעו קבוע תושב או ישראלי אזרח שהיה מי לגבי (ו)
לפי עשרה שמונה לגיל שהגיע מיום  (2)2 סעיף הוראות לפי עשרה
לגיל שהגיע מיום חודשים וארבעה עשרים תום עד (2)2 סעיף הוראות

2(2א); סעיף הוראות לפי עשרה שמונה

* התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס"ד (2 בפברואר 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  32, מיום ד' בסיון התשס"ג (4 ביוני 2003), עמ' 486.

1 ס"ח התשמ''ו, עמ' 107: התש"ס, עמ' 266.



לגיל הגיעו לאחר קבוע לתושב או ישראלי לאזרח שהיה מי לגבי (2)

לתושב או לאזרח שהיה מיום  (2)2 סעיף הוראות לפי עשרה שמונה
עשרה שמונה לגיל שהגיע מיום חודשים וארבעה עשרים תום עד כאמור
שהיה מיום חורשים וארבעה עשרים בתוך או 2(2א), סעיף הוראות לפי
שישה בתוך לא ואולם מביניהם, המאוחר לפי כאמור, לתושב או לאזרח
הסכים כן אם אלא כאמור לתושב או לאזרח שהיה מיום חודשים

לכך.",

הענין"; לפי (או), "או יבוא (א)" קטן ''בסעיף אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

(או)"; ''(א), יבוא "(א)" במקום ברישה, (ג), קטן בסעיף (3)

(4) בסעיף קטן (גו), במקום "(א)" יבוא "(א), (א1)":

ו(או)". (א) קטנים "סעיפים יבוא (אד קטן "סעיף במקום (ד), קטן בסעיף (5)

יום  זה (בסעיף (2004 בינואר 1) התשס"ד בטבת ז' ביום זה חוק של תחילתו (א) .3
התחילה).

הוראות לפי לשירות, לקריאה התקופה לגביו חלפה התחילה יום שערב מי (ב)
סעיפים הוראות עליו לחול ימשיכו התחילה, יום ערב כנוסחן העיקרי, לחוק ו20 2 סעיפים
כהגדרתה  לשירות" לקריאה "התקופה זה, קטן סעיף לענין התחילה; יום ערב כנוסחן אלה,

התחילה. יום ערב כנוסחו העיקרי, לחוק 20(ג2) בסעיף

ותחולה תחילה

שרון אריאל
הממשלה ראש

מופז שאול
הביטחון שר

קצב משה
המרינה נשיא

ריבלין ראובן


