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חוק שירות בטחון )תיקון מסי  ,(2תשי"ב* 1952
.1

חוק

שירות בטחון,

תיקון החוק

תש"ט ,11949יתוקן כך:

)א( בסעיף  ,1בהגדרה של , ,יוצא צבא" ,בפסקה )ב( ,במקום המלים , ,עד  34ועד
בכלל" יבואו המלים "עד  38ועד בכלל".
)ב(

בסעיף 6
)(1



בסעיף קטן )א(



)ו( בפסקה ) ,(1אחרי המלים , ,עד  29ועד בכלל" יבואו מלים אלה ,, :או
שהוא מורשה' או זכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה על פי פקודת המת
עסקים ברפואה ,21947 ,והוא באחד הגילים שמ 30עד  38ועד בכלל" :
)וו( בפסקה ) ,(2אחרי המלים , ,עד  26ועד בכלל" יבואו מלים אלה ,, :או
שהיא מורשה ,או זכאית להיות מורשה ,לעסוק ברפואה ,כאמור ,והיא באחד
הגילים שמ 27עד  38ועד בכלל";
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא סעיף קטן זה :
),,אא( תושב קבוע שעדיין לא הגיע לגיל , 18אך מלאו לו 17.5שנים תמי
מות ,והוא נמצא כשר לשירות ,רשאי פוקד ,בצו ,לקרוא לו להתייצב
לשירות סדיר ,אם הוא ביקש זאת בכתב והוריו או אפוטרופסיו נתנו את
הסכמתם לכך בכתב ; ניתן צו כזה ,יחולו הוראות חוק זה על אותו תושב
קבוע כאילו היה יוצא צבא שהגיע לגיל  18ונקרא להתייצב לשירות סדיר
על פי סעיף קטן )א( .סעיף ) 2ב( לא יחול לגבי החישוב אם לאדם פלוני
מלאו 17.5שנים תמימות או לא ,כאמור":

)(3

בסעיף קטן )ב( 
)ו( בפסקה ) ,(1במקום המלים לעשרים וארבעה חדשים* יבואו המלים
"שלושים חודש":
)(11

במקום

פסקה ) (2תבוא פסקה זו :

 (1) (2),,של עשרים וארבעה חדשים  אם הוא נקרא להתייצב
לשירות סדיר כשהוא באחד הגילים שמ 27עד  29ועד בכלל,
או כשהוא מורשה ,או זכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה על פי
פקודת המתעסקים ברפואה ,1947 ,והוא באחד הגילים שמ30
עד  34ועד בכלל :אלא שאם בא לארץ כעולה אחרי שהגיע לגיל
 27יהיה חייב בשירות סדיר של שמונה עשר חדשים בלבד*
) (11של שנים עשר חדשים  אם הוא נקרא להתייצב לשירות
סדיר כשהוא מורשה ,או זכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה,
כאמור ,והוא באחד הגילים שמ 35עד  38ועד בכלל ":
) (4במקום סעיף קטן )ג( יבוא סעיף קטן זה :
")ג( יוצא צבא ,אשה ,שנקראה להתייצב לשירות סדיר על פי סעיף
קטן )א( ,חייבת בשירות סדיר 
) (1של עשרים וארבעה חדשים  אם היא נקראה להתייצב לשירות
* נתקבל בכנסת ביום ה' באלול תש"יב ) 26באוגוסט :(1952
בהצעות חוק  134מיום כ"ג באב תשי"ב ) ,(14.8.52עמ' .334
 1ספר החוקים  25מיום כ"א באלול תש''ט ) ,(15.9.49עמ' .271
* ע"ר מס'  1637מיום  ,30.12.47תוס'  ,1עמ' 262.

הצעת החוק

ודברי

הסבר

נתפרסמו

סדיר כשהיא באחד הגילים שמ 18עד  26ועד בכלל ,או כשהיא
מורשה ,או זכאית להיות מורשה' לעסוק ברפואה על פי פקודת
המתעסקים ברפואה ,1947 ,והיא באחד הגילים שמ 27עד  34ועד
בכלל :אלא שאם באה לארץ כעולה אחרי שהגיעה לגיל  27תהיה
חייבת בשירות סדיר של שמונה עשר חדשים בלבד ;
) (2של שנים עשר חדשים  אם היא נקראה להתייצב לשירות סדיר
כשהיא מורשה ,או זכאית להיות מורשה ,לעסוק ברפואה ,כאמור ,והיא
באחד הגילים שמ 35עד  38ועד בכלל".
) (5בסעיף קטן )ו( ,בפסקה ) ,(4במקום המלים "עד יום א' בתשרי תשי"ג )20
בספטמבר  "(1952יבואו המלים "עד יום א' בתשרי תשי"ד ) 10בספטמבר
."(1953
)ג( בסעיף  ,7אחרי סעיף קטן ) 0יבוא סעיף קטן זה :
")וו( החל מיום י"ח בסיון תשי"ב ) 1ביוני  ,(1953יוצא צבא ,גבר ,באחד הגילים
שמ 45עד  49ועד בכלל לא ייקרא לשרת שירות מילואים אלא בהגא ,כמשמעותו
בחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א :1 1951אך סייג זה לא יחול על יוצא צבא
שהוא בדרגת סגן משנה או בדרגה גבוהה מזו או שהוא בעל מקצוע ששר הבט
חון קבע אותו בתקנות כמקצוע נדרש לענין סעיף קטן זה".
)ד( בסעיף  ,15בסעיף קטן )א( ,במקום המלים "צו לפי סעיף " 12יבואו המלים ,,צו
לטי סעיף ) 6אא( או לפי סעיף ".12
הוראות מעבר

)א( סעיף ) 6ב( לחוק שירות בטחון ,תש"ט ,1949כפי שתוקן בחוק זה ,יחול על
.2
כל מי שלא השלים תקופת שירותו הסדיר לפני תחילת תקפו של חוק זה :אלא שאם כבר
שירת בשירות סדיר למעלה משמונה עשר חדשים לפני תחילת תקפו של חוק זה ,תופחת
תקופת שירותו הסדיר בתקופה ששר הבטחון יקבע בתקנות ,בין דרך כלל ,ובין לסוגים
של יוצאי צבא לפי אורך השירות ששירתו לפני תחילת תקפו של חוק זה.
)ב( המורשה ,או הזכאי להיות מורשה ,לעסוק ברפואה על פי פקודת המתעסקים
ברפואה ,1947 ,שביום תחילת תקפו של חוק זה הוא גבר באחד הגילים שמ 30עד  38ועד
בכלל או אשה באחד הגילים שמ 27עד  38ועד בכלל ,מותר יהיה לקראו לשירות סדיר
תוך עשרים וארבעה חדשים מיום תחילת תקפו של חוק זה.
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