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צו שירות המילואים )שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם 
אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019 

לאחר  התשס"ח-12008,  המילואים,  שירות  לחוק  7)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ששוכנעתי כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של 

הכנסת, אני מצווה לאמור:

בתוספת,  המפורטים  ובמקצועות  בתפקידים  המשרת  מילואים  לחייל  לקרוא  ניתן   .1
של  תקופה  במהלך  אחת  מפעם  יותר  מבצעית  תעסוקה  למטרת  מילואים  לשירות 

שלוש שנים רצופות.

תוקפו של צו זה מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב   .2
)31 בדצמבר 2021(.

תוספת
)סעיף 1(

חייל המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון;  .1

חייל המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד הצפון;  .2

חייל המשרת בתפקיד מפקד כלי שיט, מפקד מוצב שליטה, מפקד שאינו קצין )מש"ק(   .3
השטה ימי או סגן מפקד דבור בחיל הים;

לוחם המשרת ביחידת שייטת 13;  .4

חייל המשרת ביחידת מטוסים זעירים ללא טייסים )מזל"טים( בזרוע היבשה;  .5

חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 6217;  .6

חיילים וקצינים המשרתים ביחידה 217;    .7

מילואים  לשירות  נקראו  שאם  ובלבד  קל,  חי"ר  בגדודי  המשרתים  וקצינים  חיילים   .8
למטרת תעסוקה מבצעית בשנה מסוימת, לא ייקראו לשירות מילואים כאמור בשנה 

שלאחריה;

לשירות  נקראו  שאם  ובלבד  )צמ"ה(,  הנדסי  מכני  ציוד  בפלוגות  המשרתים  חיילים   .9
מילואים  לשירות  ייקראו  לא  מסוימת,  בשנה  מבצעית  תעסוקה  למטרת  מילואים 

כאמור בשנה שלאחריה; 

חיילים וקצינים המשרתים בצוות "רז" ביחידה 611/282.  .10

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(

)חמ 3-3856-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

צו שירות המילואים )קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר 
הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות( 

)הוראת שעה(, התשע"ט-2019 

 - )להלן  התשס"ח-12008  המילואים,  שירות  לחוק  7)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ס"ח התשס"ח, עמ' 502.  1

תעסוקה מבצעית 
בתדירות גבוהה

תוקף
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יש  שלגביהם  להלן,  א'  בטור  כמפורט  ובמקצועות  בתפקידים  המשרת  מילואים  חייל   .1
צורך בתקופות הכשרה ואימון ארוכות יותר מן התקופות המנויות בסעיף 7)א()1( לחוק, 
משתייך,  הוא  שאליה  מהיחידה  או  ממנו  הנדרשת  הכשירות  רמת  על  שמירה  לשם 
להלן,  ב'  בטור  לצדם  המפורט  על  יעלה  שלא  ימים  למספר  מילואים  בשירות  ישרת 

במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:

טור א'  
תפקידים ומקצועות

טור ב'
מספר הימים המרבי

108)1( המפורטים בתוספת הראשונה      

84)2( המפורטים בתוספת השנייה

70)3( המפורטים בתוספת השלישית

עם  הנמנים  להלן,  א'  בטור  כמפורט  ובמקצועות  בתפקידים  המשרת  מילואים  חייל   .2
התפקידים והמקצועות שנקבעו בצו לפי סעיף 6)4( לחוק ואשר קיים לגביהם חוסר 
בכוח אדם, ישרת בשירות מילואים למספר ימים שלא יעלה על המפורט לצדם בטור 

ב' להלן, במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:

טור א'  
תפקידים ומקצועות

טור ב'
מספר הימים המרבי

108)1( המפורטים בתוספת הרביעית      

84)3( המפורטים בתוספת החמישית

תחילתו של צו זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019( והוא יעמוד בתוקפו עד    .3
יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(.

תוספת ראשונה
)סעיף 1)1((

1. מפקד חטיבה, סגן מפקד חטיבה, ראש מטה חטיבה, מפקד גדוד, סגן מפקד גדוד, מפקד 
פלוגה;

מפקד אגד לוגיסטי מרחבי;   .2

קצין אג"ם, קצין מודיעין, קצין קשר, קצין הנדסה - חטיבתי או אוגדתי, מפקד סיוע     .3
חטיבתי, מפקד מרכז אש באוגדה, ובתנאי שאין בעל תפקיד בשירות סדיר המשרת 

בתפקיד זה;

קצין עוזר במפקדת הגדוד: קצין שלישות, קצין מבצעים, קצין מודיעין, קצין קשר, קצין    .4
חימוש, קצין שיתוף ארטילרי;

טייס, נווט ומכונן אוויר;   .5

6. מפקד וסגן מפקד נפה בפיקוד העורף;

ובחיל  היבשה  בזרוע  האוויר,  בחיל  מאוישים  בלתי  טיס  כלי  בצוות  המשרת  7. קצין 
המודיעין;

הקצינים  של  שמספרם  ובלבד  הדרום,  בפיקוד  בטרור  ללוחמה  ביחידה  המשרת  8. קצין 
כאמור המשרתים מכוח צו זה, לא יעלה על 5;

9. מפקד אגד במרכז הובלה;

10.  קצין ולוחם ביחידת שייטת 13;

חריג מטעמי צורך 
בתקופות הכשרה 

ואימון 
 

חריג מטעמי חוסר 
בכוח אדם

תחילה ותוקף
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11. קצין המשרת בעוצבת האש, למעט: קצין המשרת במפקדת עוצבת האש,  בעוצבת 
שקנאי, בחטיבת הצנחנים, במפקדת חטיבת חוד החנית, ובמפקדת חטיבת חצי האש;

קצין וחייל שהוא מכונאי מסוק כבד מוטס;  .12

13. קצינים וחיילים במערך רפואת אב"כ, ובלבד שמספרם של הקצינים והחיילים כאמור 
המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 15.

תוספת שנייה
)סעיף 1)2((

1.  פקח העמסה בצוות עזר אוויר;

2.  חייל המשרת ביחידה ללוחמה בטרור בפיקוד הדרום;

3.  לוחם המשרת ביחידת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון, ובלבד שמספרם של  
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 50;

4. חיילים המשרתים ביחידות התגובה המהירה בחטיבה המרחבית הבקעה. 

תוספת שלישית
)סעיף 1)3((

1. לוחם המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון, ובלבד שמספרם של 
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 50;

ובלבד  בלבד,  החטיבה  בגדודי  האש,  עוצבת  של  האש  חצי  בחטיבת  המשרת  2. חייל 
שמספר החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 100;

3. חייל המשרת בגדוד חיל הנדסה בחטיבת חצי האש של עוצבת האש, ובלבד שמספר 
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 100;

4. חייל המשרת ביחידת המודיעין והסיור של עוצבת האש, ובלבד שמספרם של החיילים 
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על 50;

של  שמספרם  ובלבד  מבצעי,  נהיגה  מדריך  בתפקיד  האש  בעוצבת  המשרת  5. חייל 
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכח צו זה לא יעלה על 60.

תוספת רביעית
)סעיף 2)1((

1. רופא.

תוספת חמישית
)סעיף 2)2(( 

1. פרמדיק.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-3856-ת3(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר הביטחון  
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