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)להלן  החוק העיקרי( ,יבוא :

תשל"ד* 1974
תשי"ט] 1959נוסח משולב[ג תיקון
סעיף5

")ב( הסמכות הנתונה לפוקר לפי סעיף קטן )א( נתונה לו גם לגבי יוצא צבא
ששירת שירות סדיר ,או היה נמנה עם כוחות המילואים ,וניתן לו פטור משירות
סדיר או משירות מילואים מחמת שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר
ארעית לשירות.
)ג( מי שנמצא בלתי כשר לשירות ובבדיקה חוזרת נמצא כשר לשירות ,הרי
אם טרם נקרא לשירות סדיר ,או אם נקרא לשירות סדיר אך טרם השלים את
תקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק זה ,רשאי פוקד בצו לקרוא לו 
) (1להתייצב לשירות סדיר או
מלאו לו  23שנים ;

להשלמת תקופת השירות

 אם טרם

) (2להתייצב לשירות סדיר או להשלמת תקופת השירות לתקופה שלא
תעלה על ששה חדשים או על תקופה שיש בה כדי להשלים את תקופת
השירות שהוא חייב בה לפי חוק זה ,הכל לפי התקופה הקצרה יותר 
אם מלאו לו  23שנים ;
) (3להתייצב לשירות סדיר או להשלמת תקופת השירות לתקופה
בסעיף  11או  ,12לפי גילו ,אם הוא מורשה או זכאי להיות מורשה
ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה ,21947 ,או לעסוק ברפואת
על פי פקודת רופאי שיניים 3 1945 ,בין שמלאו לו  23שנים ובין
מלאו לו ;
ומי שנקרא  חייב להתייצב כאמור.

כאמור
לעסוק
שיניים
שטרם

)ד( מי שנמצא בלתי כשר ארעית לשירות ובבדיקה חוזרת נמצא כשר לשירות,
הרי אף אם נקרא לשירות סדיר,אך טרם השלים את תקופת השירות שהוא חייב
בה לפי חוק זה ,רשאי פוקד ,בצו ,לקרוא לו להתייצב להשלמת תקופת השירות
שהוא חייב בה לפי חוק זה ,ומי שנקרא  חייב להתייצב כאמור.
)ה( בכל בדיקה חוזרת תשתמש הועדה הרפואית במבחנים שהם בתוקף בשעת
ביצוע הבדיקה החוזרת".
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בסעיף

 9לחוק העיקרי 

) (1בפסקה ) ,(1אחרי "על פי פקודת המתעסקים ברפואה /'1947 ,יבוא "או
לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי שיניים; "1945 ,
) (2בפסקה ) ,(2אחרי "לעסוק ברפואה" יבוא "או ברפואת שיניים".
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בסעיף  11לחוק העיקרי 
) (1בפסקה )) (2א( ,אחרי "על פי פקודת המתעסקים ברפואה ,"1947 ,יבוא "או
לעסוק ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי שיניים; "1945 ,
) (2בפסקה )) (2ב( ,אחרי "לעסוק ברפואה" יבוא "או ברפואת שיניים".
.

בסעיף  12לחוק העיקרי 
) (1בפסקה ) ,(1אחרי "על פי פקודת המתעסקים ברפואה ,"1947 ,יבוא "או
ברפואת שיניים על פי פקודת רופאי שיניים; "1945 ,
) (2בפסקה ) ,(2אחרי "לעסוק ברפואה" יבוא "או ברפואת שיניים".
אחרי

סעיף  14לחוק העיקרי יבוא :

14א .נענש אדם כדין ,לאחר שחרור משירות סדיר ,בשל היעדרות מן השירות
שלא כדין או בשל היעדרות ברשות שהושגה בטענות כוזבות ,ובית הדין הצבאי
או קצין השיפוט הבכיר לא הורה כי לענין חישוב זמן השירות יראו את תקופת
ההיעדרות כתקופה שבה מילא אותו אדם חובת שירות סדיר ,רשאי הפוקד לקראו
להתייצב להשלמת תקופת השירות הסדיר שהיה חייב בו לפי חוק זה לולא
שוחרר".
בסעיף  15לחוק העיקרי ,בסופו יבוא :
")ד( סעיף קטן )א( לא יחול על מי שנקרא להתייצב לשירות סדיר לפי סעיפים
)5ג( או )ד( או 14א",
סעיף  18לחוק העיקרי  בטל.
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בסעיף  26לחוק העיקרי 
) (1בסעיף קטן )א( ,אחרי "ולשרת כל זמן שהצו יעמוד בתקפו" יבוא :
"או להסמיך בצו פוקד או מפקד כאמור בסעיף ) 19ג( לקרוא בצי ליוצאצבא
להתייצב ולשרת כאמור" ;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "צו שניתן על פי סעיף קטן )א(" יבוא :
"צו של שר הבטחון שניתן על פי סעיף קטן )א(".

החלמת
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ידיעות
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ס"ח

סעיף  33לחוק העיקרי יבוא :
)א( שר הבטחון רשאי ,בתקנות ,לחייב בני אדם מסוגים שנקבעו
.33
בהן למסור לפוקד לפי דרישתו פרטים שנקבעו בתקנות ,ככל שהם
ידועים להם ,בנוגע לאדם המיועד לשירות בטחון או שהוא יוצא צבא
שנמצא כשר לשירות ,או בנוגע לסוג בני אדם כאמור.
)ב( דרישה לפי סעיף קטן )א( למסור פרטים רפואיים לא תופנה
אלא למי שמורשה לעסוק ברפואה על פי פקודת המתעסקים ברפואה,
 ,1947לא תתייחס אלא לפרטים הדרושים לקביעת כושר לשירות ,ולא
תטיל חובה למסור פרטים כאמור אלא לפוקד שהוא חייל כמשמעותו
בחוק השיפוט הצבאי ,תשט"ו ,41955המורשה לעסוק ברפואה.

תשט"ו ,עמ' .171

)ג( לא תידרש לפי סעיף זה מסירת פרטים על מחלת נפש אלא
אם המחלה נקבעה בתקנות שהתקין שר הבטחון בהתייעצות עם שר
הבריאות.
)ד( מי שהגיעה אליו לפי סעיף זה ידיעה בדבר מחלה ,חייב
לשמרה בסוד ולא לגלותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק
זה והתקנות על פיו ,או אם הורשה לכך מאת בית משפט או מאת בית
ידין צבאי מכוח החובה לענות על שאלות שמציג לו מי שמוסמך לערוך
חקירות על ביצוע עבירות.
)ה( סעיף  28לחוק לטיפול בחולי נפש ,תשט"ו ,81955לא
יחול על מי שחייב למסור ידיעות לפי סעיף קטן )א(".
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סעיף 43

)43א( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (3יבוא :
הסמכות לתת צווים לסי סעיף )26א( רישה".

יוצא צבא שנקרא להתייצב לשירות סדיר או לשירות מילואים לפי סעיף  26לחוק
. 11
העיקרי ,בין אם ביום תחילתו של חוק זה הוא משרת בשירות האמור ובין שנקרא אך
עדיין לא התייצב לשירות ,יראו אותו כאילו נקרא להתייצב לשירות מילואים או לשירות
סדיר לפי סעיף  26בנוסחו לפי חוק זה,

רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

 5ס"ח תשט"ו ,עמי, .121
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