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תיקון סעיף 1

 .1בסעיף  1לחוק שירות בטחון ,תשי"ט) 1959נוסח משולב[) 1להלן  החוק העיקרי(/
בסופו ,יבוא:
""חיל המשטרה"  כמשמעותו בפקודת המשטרה;2
"חוקי השיקום"  חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי"ט 1959ננוסח
משולב[ ,3חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,
תש"י ,4 1950חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(' תש"ט
 ,5 1949וכל חוק אחר ששר הבטחון יכריז עליו כעל חוק שיקום".

הוספת סעיפים
18א18ד

.2
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לאחר

סעיף 18לחוק העיקרי יבוא:

"שירות במשמר
הגבול

18א .שר הבטחון ,בהתייעצות עם שר המשטרה או עם מי שהוסמך לכך
על ידיו' רשאי להורות כצו כי יוצאצבא ,גבר' שנמצא כשר לשירות
והוא באחד הגילים מן  18עד  29ועד בכלל ,ישרת במשמר הגבול שבחיל
המשטרה )להלן  משמר הגבול( כל תקופת השירות הסדיר שהוא חייב
בה או כל חלק ממנה' הכל כאמור בצו  בין שהתחיל בשירותו זה ובין
אם לאו  ועליו להתייצב לשירות במשמר הגבול בהתאם לאמור בצו.

שירות במשמר
הגבול כשירות
סדיר

18ב .שירות במשמר הגבול על פי חוק זה' דינו לענין חוק זה וחוקי
השיקום כדין שירות סדיר ,והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בחוק זה.

תחולת פקודת
המשטרה

18ג .כל עוד יוצאצבא משרת בהתאם לצו לפי סעיף 18א ,לא יחול עליו
חוק השיפוט הצבאי ,תשט'יו , 61955והתקנות על פיו ,אלא יחולו עליו
פקודת המשטרה והתקנות על פיה ,למעט הסמכות לפטרו ולגרשו על פי
סעיף  (3)7של אותה פקודה ,ולמעט הסעיפים 9 ,9א14 ,14 ,11 ,10 ,א
ו 15שבה' אולם שכרו יהיה כשכרו של יוצאצבא המשרת שירות סדיר.

המשך השירות
הסדיר אחרי
גמר השירות
במשמר הגבול

18ד.

יוצאצבא ששירותו במשמר הגבול בא לידי גמר בהתאם לאמור

בצו לפי סעיף18א או עקב ביטולו של הצו ,ותקופת השירות הסדיר שהיה
חייב בו אילמלא הצו ,עדיין לא עברה ,יהיה חייב בשירות סדיר עד תום
התקופה האמורה".

בסעיף  44לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,אחרי " "10יבוא "18א".
אשכול
לוי
ראש הממשלה
שניאור זלמן
נשיא המדינה

לוי

אשכול

שר הבטחון

שזר

* נתקבל בכנסת ביום י"א באב תשכ"ג )1
עמ' .328
 1ס"ח  , 296תשי"ט ,עמ'  ;286ס''ח  ,343תשכ''א  ,עמ' . 140

באוגוסט  , (1963הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  , 570תשכ"ג ,

 2חוקי א"י  ,כרך ב'  ,פרק קי''ב  ,עמ' 1124.
 3ס"ח  ,295תשי"ט ,עמ' 276.
.4ס"ח  , 52תש"י ,עמ' 162.
 5ס''ח  , 6תש"ט ,עמ' 13.
 6ס"ח  , 189תשט"ו ,עמ' 171.

