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 פרק אי: פרשנות

ק ן, מטרתו של חוק זה להגדיר את מבנה מערך המילואים של צבא הגנה לישראל, כשירותו  מטרת החו

 ומטרותיו, וכן את המתווה לקריאה לשירות מילואים ואת חובותיו של חייל המילואים

 וזכויותיו, והכל תוך ראיית מערך המילואים כחלק בלתי נפרד מצבא הגנה לישראל

 המהווה נדבך מרכזי שעליו נשען הצבא לצורכי ביטחון המדינה ותוך ראיית הנמנים

 עם מערך המילואים כתורמים תרומה ייחודית למדינת ישראל,

ת 2 , (א) בחוק זה — ו  פרשנ

 ״הוראות הפיקוד העליון״ — כמשמעותן בסעיף 2א לחוק השיפוט הצבאי;

 ״הרמטכ״ל״ — ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל;

;  ״חוק הביטוח הלאומי״ — חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה—1995ן

 ״חוק השיפוט הצבאי״ — חוק השיפוט הצבאי, התשט״ו—21955;

 ״חוק שירות ביטחון״ — חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו—31986;

 ״חייל מילואים״ — מי שנמנה עם מערך המילואים לפי הוראות סעיף 4;

א לקרוא לחייל מילואים לשירות ב צ  ״מוסמך״ — מי שהוסמך בפקודות ה

 מילואים;

 ״מערך המילואים״ — כלל כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל;

 ״פוקד״ — מי שמונה לפוקד לפי סעיף 50 לחוק שירות ביטחון;

 ״פקודות הצבא״ — כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי;

 ״שירות מילואים״ — שירות פעיל במערך המילואים;

 ״תעסוקה מבצעית״ — פעולה צבאית שמטרתה ביטחון שוטף באזורים שייקבעו

 בפקודות הצבא;

 ״הוועדה״ — ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;

 ״השר״ — שר הביטחון

 (ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק שירות ביטחון

 פרק בי: מערך המילואים

 היקף מערך 3 , (א) היקף מערך המילואים הנדרש לצורך היערכות צבא הגנה לישראל למשימותיו
ם וכשירותו _! _! _! _! אי לו  המי

 בשעת חירום ייקבע בידי הממשלה, לפי הצעת השר שתינתן לאחר שהובאה לפניו

 המלצת הרמטכ״ל לעניין זה; היקף מערך המילואים שנקבע כאמור אינו טעון פרסום

 ברשומות או כל פרסום פומבי אחר

ת הצורך בשינוי היקף  (ב) הממשלה תבחן, לפחות אחת לשנה, לפי הצעת השר, א

 מערך המילואים הנדרש שנקבע לפי הוראות סעיף קטן (א)

ת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ע צ  * התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר בי התשס״ח (2 באפריל 2008); ה

 הממשלה - 295, מיום י״ט באייר התשס״ז (7 במאי 2007), עמי 584,

 ן ס״ח התשנ״ה, עמי 210,

 2 ס״ח התשט״ו , עמי 171,

 3 ס״ח התשמ״ו, עמי 107,

 502 ספר החוקים 2152, י״א בניסן התשס״ח, 4,2008 ,16



 ינהונמבנישםירעוםתמסערדיך
לואים  המי

רות  חובת שי
לואים  מי

רות  מטרות שי
ם אי לו  המי

רות  משך שי
ם אי לו  המי

ת רמת כשירות  (ג) על צבא הגנה לישראל מו טלת החובה והאחריות להבטי ח א

 מערך המילואים והמשרתימ בו באמצעות מיתן הכשרות, אימונים וציוד הולמים על

ת הכשורות הנדרשת ממערך  פי משימות יחידותיו; הרמטכ״ל יקבע בפקודות הצבא א

 המילואים לצורך היערכות לשעות ח ירום וכן מדדים לבחינת רמת הכש ירות הנדרשת

 כאמור, לרבות התקופות המזעריות שלל ושירות מילואים הנדרשות לשם שמהרה עול

 כשירות זו כשירות זו

 (ד) רמת הכשירות הנד רשת, כפי שקתע הרמטכ״ ל כאמור עסעימ קטן(ג), טעונה אישור

ת רמת הכשירות, כפי שא והשרה על ידו, לפני הממשלה  השר; אחת לשנה יציג השר א

 ויביאה לידיעת הוועדא; רמת עכשהרות האמורה אינה וטע ונה פרסום ברשומות אפ

 פרסום פומבי אחר פרסום פומבי אחר

 יוצא צבא, שנמצא כשר צשירות ביטח ון לפ י חוק שירות ביטחוי ושאינו בשירות סדיר,

 יימנה עם מערך המילמנהם, אלא ראם כן קיבל ופטור מ שירות בביטחון לרי השראות סטיפים

 36 או 36א לחוק שירות ביטחול

 פרק גי: שירות מילואים

 ש(יאר)ות חייל מי5לואים(אח)ייבחביישלי רמויתל ומאיילםואחיייםבלבפישיהרוורתאומתילחוואקי זםהלפי הוראות חוק זה

 (ב) חייל מילואים( בח)ייבחלייהלתימייצלובאליםשירחוייתבמליהלותיאיצם,באלםשינרקורתאמליכלךו,אביים,דיאמםו סנקמרך,אבלצכו,ך,

 בדרך שנקבעה בפקודות הצבא, במקום ובזמן שבקב עו בונו, ובכן חייב הוא לשרת ש יריית

 מילואים כל זמן שהמיצול ועאוימםדכבלתזומקןפושהצו עומד בתוקפו

 חייל מילואים ייקרא לשירות מילואים למטרות אלה בלבד:

 (1) הכשרה ואימון של חייל ה מילואים א ו של היחידה שאליה הוא משתייך לשם

 מימוש ייעודיהם במשיעמותשח יירועום;דילהענםי יבן זשהע,ת״ החיכרושרם;הלועאנייימןו ןז״ה,—״להרכבושתרהפ ועיאילומותן״שי—שלרבבהו

 תרומה ישירה ומשתמרעוומתיהתי שליהרכהשורמהשאמועולתאייתמ וןלהשכלשרחיהי לאוהלמיאליומאוןיםשלאוחישיל הימחיילדוהא י

 שאליה הוא משתייך לשה הואוש הייעודים כאמור;

 (2) ארגון וניהול ננוח אדם, ובכלל זה שיבוץ חייב המילואים ביחידה, אכיפת משמעת

 וטיפול בפרט; וטיפול בפרט;

 (3) תעסוקה מבצ(ע3י)ת; תעסוקה מבצעית;

 (4) שירות בתפקידים ובמקצועות למטרה שקבע הש ר מטו, באישור השעדה, לאחר

 ששוכנע כי אין חלופה סבירה אח רחת לשם בשגת מטרה זו אלא אם כן ייק רא חליל

א תעלה תגיל שלוש שנים, ל  מילואים לשירות מילואים; צו לפי פסקה זו יינתן לתק ופה ה

 וניתן להאריכו לתקופות נוספות •שלתא יעלו עול שלתש שנים לכל נפעם.

 (א) (1) מספר הימים המרבי שבהם יש רת חייל מילואים בשירות מילואים לא

ש א  יעלה על מספר הימים כמפורט להלן, לפי העניין, במהלך תקופה של ש

 שנים רצופות: שנים רצופות:

 (א) לגבי חייל מי(לוא)איםלגשביאינחוי יקלצימןיולומאמילםאשתאפינקוידקצשיןאיונוממפליקאודתיפק—י ד54ש

 ימים; ימים;

 (ב) לגבי חייל מילואים שאינו קצימ ומאילא תפקיד פיק ודי — 70 ימים;

 (ג) לגבי חייל מיל(וג)איםלגשבהיואחייקלציןמיל—ו4א8י יםמישםה וא קצין — 84 ימים

 (2) הוראות לעניין מספר הימים המרבי שבהם מישרת חייל שילהםים בש ירות

 מילואים בכל שנה, מילבעו בפקלדונת הצבא.
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 (ב) (1) השר רשאי לקבוע בצו, באישור הוועדה, כי מספר הימים המרבי שבו ישרת

 חייל מילואים בשירות מילואים, בתפקידים ובמקצועות כפי שיקבע יעלה על

 מספר הימים כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שלא יעלה על 108 ימים במהלך תקופה

 של שלוש שנים רצופות, אם התקיים אחד מאלה:

 (א) יש צורך בתקופות הכשרה ואימון ארוכות יותר, לשם שמירה על רמת

 הכשירות הנדרשת מחייל המילואים או מהיחידה שאליה הוא משתייך;

 (ב) לעניין שירות מילואים לשם מטרות שנקבעו בצו לפי סעיף 6(4)

 — קיים חוסר בכוח אדם בתפקידים או במקצועות שבהם נקרא חייל

 המילואים לשירות

 (2) צו לפי פסקה (1) יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, וניתן להאריכו

 לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים בכל פעם

 (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) —

 (1) אורכו של שירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית, כאמור בסעיף 6(3) לא

 יעלה על 25 ימים בכל פעם;

 (2) חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים למטרת תעסוקה מבצעית כאמור

 בסעיף 6(3) יותר מפעם אחת במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות; ואולם רשאי

 השר, אם שוכנע כי קיימים צורכי ביטחון המצדיקים זאת, לקבוע בצו, באישור

 הוועדה, כי ניתן לקרוא לחייל מילואים למטרת תעסוקה מבצעית יותר מפעם

 אחת במהלך תקופה כאמור, הכל כפי שיקבע בצו; צו לפי סעיף קטן זה יינתן

 לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, וניתן להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו

 על שלוש שנים בכל פעם

 (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), אורכו של שירות מילואים למטרת ארגון וניהול

 כוח אדם לפי סעיף 6(2) לא יעלה על יום אחד בכל פעם

 (ה) בכפוף להוראות סעיף זה, חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים, למעט שירות

 כאמור בסעיף 6(2), יותר משלוש פעמים בשנה, אלא אם כן הסכים לכך בכתב

 (ו) במניין ימי שירות המילואים כאמור בסעיף זה יבואו ימי המנוחה כמשמעותם

 בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—41948, וכן ימים אחרים שבהם, על פי פקודות

 הצבא, אין לשחרר חייל מילואים משירות מילואים

 (ז) השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דינה של תקופת שירות מילואים

 שהתחילה בשלהי שנה אחת והסתיימה, תוך כדי שירות רצוף, בשנה שלאחריה

 (ח) בסעיף זה, ״שנה״ — תקופה שמ־1 בינואר של שנה פלונית עד 31 בדצמבר של

 אותה שנה

ם ^ (א) על אף הוראות סעיפים 6 ו־7, רשאי השר, באישור הממשלה, בנסיבות חירום רות מילואי  שי
 בנסיבות חירום _!

 ולאחר ששוכנע שביטחון המדינה מחייב זאת —

 (1) לקרוא, בצו, לכל חייל מילואים להתייצב לשירות מילואים כפי שנקבע בצו,

 במקום ובזמן שנקבעו בצו, ולשרת שירות מילואים כל זמן שהצו עומד בתוקפו;

 (2) להסמיך, בצו, פוקד או מוסמך, לקרוא לחייל מילואים להתייצב ולשרת

 כאמור בפסקה (1),

 ע״ר התש״ח, תוסי אי, עמי 1
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 חושנייריוםת מחיולוניאיים
 במצב מיוחד

רות מילואיב!  שי
ו מקלומםששךירותתק ,  בה
ו ק ך ת ש מ ר ל  סה,ד י

 כללים לעניין
לואים רות מי  שי

 (ב) (1) שוכנע (השיר, כי )עקב דחיפות העניי ן יש לקרוא ל חייל מילואים לשירחת ל פי

 סעיף קטן (א) עוד לספנעיףשקניטןת ן( אל)קעבולדאלתפ ניא ישנוירתןהלמקמבשללאה,תראשיאשיורהוהא,מ מבשהלסכה,מרתש

 ראש הממשלה, לקרואאשלהשמירמושתלבהנ,סליבקורותאחילרשויםר ובתלאבנאסיבשוותר כחיארומוםר;בלמכאהןאירשאורש

 הממשלה כשר הביהטמחומן,שילתיהיכעץש רעםהבמיטמלחואן,ימקתוייםערץאעשםהממממלשאלמה,ק ואםםראמושנההממש

 (2) פעל השר לפי הוראות פסקה (1), יודרע על כך מי(־ לממישלע, והיא רשאית

 לאשר את הקריאה לשמות בשינויים או בלו שינויים! או שלא לאשרה; איש רה

 הממשלה את הקריאה לשירות, יראו ראותה כאילו אישרה מראש על ידי הממשלה

 לפי הוראות סעיף קוטן( א); תוקפה של קרי אה לשירות כאמור יפקע כעבור שבעה

 ימים מיום שניתנה, מאם לא אושרה בהדי םממשלה קודם לכן.

 (ג) צו לפי סעיף קטן (א) או(ב) יובא על ידיי השבי, בהקדם האפשרי ולא יאוחר א־48

 שעות מעת שניתן, שאושמ הוועדה, אשר רשאית לאשרו, בשעואם או בלי שינויים,

ם ו  לא לאשרו, או להביאו לפני ה כנסת; בתוקפו של צו כאמור יפקע כעבו ר 14 ימים ע

 שניתן, אם לא אושרשנבייתדן,י אהוםו עלדאהאואושרביבדידיה כהנוסועת,דקהודאום בליכדןי הכנסת, קודם לכן

 9 , (א) החליטה הממשלה, על יפי המלצת השר, לי קיימים צרכים ביטחונימם חיונכים או

יוחהדתרחשה פגיעהכיח מהותררהחבששהלופגםיהעצהיבחומר,ו רההנפבש לאווםההרכצויבשו ר,א והנכיפ קשייאםו חהרשכוששלפאגוי עכיה ב מכי צ מ  ב

 חמורה כאמור (בסעחף זה — אמלטה על מצב מיוחד), רשאית הבא, מנימוקים ש״רשמו

 ואם שוכנעה בשים אב לשסכבות בעניין באותה עת כי אין אמצעי מתאים אחר, לאשר

 לשר להסמיך, בצו, פושד לאו מוסמךב לק רוא ל חייל מילואלם הנמנה עם יחידות, תפקיהים

 או מקצועות כפי שיקבע בצו, למטרות או לתקופות החורגות מהמטרות או מהתקופות

 הקבועות בסעיפיםה6קוב־ו7ע(ובתס עביסףעזיהפי—ם 6קרוי־א7 (הבלסשעיףרוזתהב—מ צקרביאמיהוחלד)ש ירות במצב מיוחד

 (ב) תקופת תוקפ (הב)של תהקורפיאתהתולקשפירהותש למיהוקחרדי אלהא לתעשילרהותעלמ י5ו2חידמילםא מתיעולםהשענילת5נ2הי

 (ג) הוראות סעיף ג)ב) יחולו, בשינויים המחויבים, על החלטה ועל מצב מהחד בשל

 התרחשות פגיעה חמתרה בשלום! הציחור, הנ פש לאו הרכוש

 (ד) קריאה לשירות במצב מיוחד תובא על צבי הושר, בהבדם דה אפשרי ולא האוחר מ־48

 שעות מעת שניתנה, לאישור הוועדה, אשר רשאית לאשרה, בשינויים או בלי שינויים,

 לא לאשרה, או להלביאאלהאלשפרניה ,האכונ סלתה;ביתואקהפלהפנשילההכנקסרית;א הת ויקפפקהע כשעלבוהרק רישבאעההי פיקמיעםכ

 מיום שניתנה, אם לא םושרה בידי םוועדה שו הידי ה כנסת, קודם לכן.

א החלטה לפי סעיף זה על פי ה  (ה) לעניין שירות במשמר הגבול לפי מעיף 5ה ת

 המלצה של השר לבהימטלחצוןההשפנליםהשר לביטחון הפנים

 0י. (א) חייל מילואים שלא שירת ישירות סדיר אש שט רם השלים אימון צבאי רששוני, חייב

 בשירות מילואים מעבר לתקופה שהוא חריל בה לפי הוראות פרק זה, למשך ותק ופה

 שלא תעלה על ארבשעלהאחתועדלשיהםע ל ארבעה חודשים

 (ב) שירות מילואיב לפי סעיף זה יהיה רצוף, ואףלם רשאי מצסמך להורות כי תקופת

 השירות כאמור תחוהלשקי רלושתניכיאםמואור לתשחולולקש הל,שבניאיוםתהאושלנשהלואושבה,כבמאהותשנהי םשנרהצ ואפותבכמה

 כ ל! (א) כללים לעניין שירות מילואים לפי חוק זמ, לרבות לעניין מתן הודעה מראש עת

ה לשירות מילקוראייאם,היילקשבירעותבפמיקולודואיתם,היציבקאב;עוכ ןבייפקובדעוותבהפקצובדאו;תכןהיציבקאב זעוכ וביופתקיווד א י ר ק ם י א ו ל י  מ

 וחובותיו של חייל ומיחולובואיתיםו בששלי רחוייתלמימילולואיאיםם בשירות מילואים

 (ב) מידע בדבר כללים, זכויות וחורבות לפי סעיף תטן(א) יובפ לידיע ת חייא המילואים,

 בדרך שיקבע השר בתקנ ושי

י כל ומימך־, שלא על פ י הכמךים  (ג) (1) נקרא חיגל מילואים לשירות מילואים על ד

א והובא הדבר לידיעת מוסמך, יבטל  שנקבעו בפקודות הצבא לפי סעיף ק טן ב

 המוסמך או יתקן, לפי העניךן, את קריאתו השל חייל ה מילאתם לשירות מילואים.
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 (2) תוקנה הקריאה לשירות מילואים של חייל מילואים, יתייצב חייל המילואים

 לשירות מילואים, כאמור בקריאה המתוקנת

 (ד) (1) לא קיבל חייל מילואים הודעה על תיקון או ביטול הקריאה לשירות מילואים,

 כאמור בסעיף קטן (ג), חייב חייל המילואים להתייצב לשירות המילואים שאליו

 נקרא

 (2) חייל מילואים שהתייצב לפי הוראות פסקה (1), לא ישרת שירות מילואים,

 אלא אם כן תוקנה קריאתו וכאמור בקריאה המתוקנת, או אם נמסר לו כי מוסמך

 אישר כי קריאתו נעשתה על פי הכללים

ציאה לחוץ לארץ 2^ (א) השר, לאחר התייעצות עם שר החוץ, רשאי לקבוע מדינות שכניסת חיילי מילואים  י

 אליהן תהיה אסורה, מוגבלת או מותנית בתנאים

 (ב) (1) השר רשאי, בנסיבות חירום ואם שוכנע כי ביטחון המדינה מחייב זאת,

 או אם התקבלה החלטה על מצב מיוחד כאמור בסעיף 9, לקבוע בצו כי חייל

 מילואים לא יצא לחוץ לארץ אלא לפי היתר מאת השר; היתר לפי סעיף קטן

 זה יכול שיהא כללי או לסוג מסוים של חיילי מילואים או לגבי חייל מילואים

 פלוני, בתנאים או בלא תנאים, ולרבות תנאים בדבר שהותו של בעל ההיתר

 בחוץ לארץ

 (2) השר רשאי לקבוע, בצו, לגבי סוג מסוים של חיילי מילואים, או לגבי

 חייל מילואים פלוני, כי צו לפי פסקה (1) יחול לגביו כל עוד מתקיימים תנאים

 שקבע

 (ג) צו שניתן לפי סעיף קטן (ב) יובא לאישור הוועדה בהקדם האפשרי ולא יאוחר

 מ־48 שעות מעת שניתן; הוועדה רשאית לאשר צו כאמור, בשינויים או בלי שינויים,

 לא לאשרו, או להביאו לפני הכנסת; תוקפו של הצו יפקע כעבור שבעה ימים מיום

 שניתן, אם לא אושר בידי הוועדה או בידי הכנסת, קודם לכן

ת חוק השיפוט 3^ חייל מילואים החייב להתייצב לשירות מילואים, רואים אותו לעניין חוק השיפוט ל ו ח  ת

י הצבאי, כאילו היה בשירות מן הזמן שנקבע להתייצבותו בצו או בקריאה לפי חוק זה; א ב צ  ה

 לא התייצב, בלא צידוק מספיק, רואים אותו כאילו באותו זמן עזב את השירות שלא

 ברשות

 פרק די: התנדבות לשירות מילואים

רות 4^ (א) מי שאינו חייב בשירות מילואים לפי חוק זה רשאי להתנדב לשירות במערך ת לשי ו ב ד נ ת  ה

ם המילואים, ובלבד שהגיע לגיל שבו רשאי פוקד לקרוא ליוצא צבא לשירות סדיר לפי י א ו ל י  מ

 סעיף 13 לחוק שירות ביטחון,

 (ב) חייל מילואים רשאי להתנדב לשירות מילואים לתקופה נוספת מעבר לתקופה

 שהוא חייב בה

 (ג) חייל מילואים רשאי להתנדב לשירות מילואים למטרה שאינה אחת המטרות

 המנויות בסעיף 6 ובלבד שהשר שוכנע, ולעניין שירות מילואים במשמר הגבול לפי

 סעיף 15 — שהשר לביטחון הפנים שוכנע, כי לא יושגו מטרות השירות כנדרש אם לא

 ייקרא חייל המילואים לשירות מילואים לאותה מטרה

 (ד) התנדבות כאמור בסעיף זה תהא בהצהרה חתומה בידי המתנדב וטעונה אישור

 השר, ולעניין שירות מילואים במשמר הגבול לפי סעיף 15 — אישור השר לביטחון הפנים,

 אשר יינתן בכפוף להיקף מערך המילואים שנקבע לפי הוראות סעיף 3; ההצהרה תפרט

 את תקופת ההתנדבות
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 שיירות מיילו אים
 במשמר הגבול

 בסמהכתויאותם ולחוצבוותלפי
תף תבשסירעוי  לשכלהגהדמרשתרו
ף מבשסמערי םתבו יר אד ילהוג מכ  ל

 הגבול

 (ה) מי שהתנדב להי סעיף זה לשירות מילואים או לתקופת שירות מי לואקם נוספת

 חייב בשירות מילוחים עד יתום התקופה הנק ותה בהצהרת ההתנדבות, אלא אם כן

 הורה השר על שחרהווררוהב מהושערד עמלוקשדחםריוורותר,במאועאדםמומקסדרםהיומתרנ,דאב,ו באמםו עמדס רשנהקמבתענ דלבכ,ךב

 בתקנות, הודעה מובקתדקמנות,ת,בכהותדב,עהעלמורקצודנמותל,הבשכתחב,ררע ל רצונו להשתחרר

 (ו) שירות מילוא(ם בהתרדב ומת לפא םעבף זנה בונו כדין שיףות מילואים לכל דבר

 ועניין ועניין

 (ז) השר רשאי לקבוע תקופות יה תנדבות לקשירות ממלואות וכללים בדבר קםלת

 מתנדבים לשירות מיתואים ובדבר שחרורם מהשירבת,

 (ח) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע התנדהות של חייל מילואים —

 (1) לשירות מילואים בתנאר קבע, בהתאם לכללקב שייהבעו בפקודות הצבא;

 (2) לשירות מילואים למטרות אימון מתנלבים ב יאימות החילוץ שלל משטרה

 ישראל, ובלבד שההתנדבות כאמור אהשרה בידכ השר לביטחון הפנים ואינה

 פוגעת בשירות מילואים של חייל המילואים למחרות אחרות לפי חוק זה,

 פרק הי: שירות מילואים במסגרת ביטחונית שאינה צבאית

יעצות הם ,הבזה לביטחון הפנים א ו במי חזה וא הסמיך לכך, רשאי  (א) ה שר, בהתי

 רלההגוברוולת, בצו, כי חילילהורמויתל,ו אביצםו, שכניקרחיאי ללמשירלותאיםמילשונאקירםאללפיש ירהורתאומיתלוחאויקםזלהפישהרותר

 בשירות המילואים שאליו נקרא, כולו או חלקו, במשמר הגב ויל, הכל כשמור בצו,

 (ב) לא ייקרא חייל מיל ואים לשירות מ ילואים כ אמור בסעיף קטן( א), מלא אם כן קשירת

 שירות סדיר במשמר הגבול או אם נתן הסכמתו ל כך בכת ה

 (ג) נקרא חייל מילואים לשירית מילואים כאמור בסעיף קטן (א), יתייצב לשירות

 במשמר הגבול בהתבאמםשלמרא מהוגרבובלצ ובהתאם לאמור בצו

 (ד) חייל מילואים, החייב להתייצב לשירות מילואים לפש סעיף זה, רואים אותו,

 לעניין פרק בי לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראלות ששוות),

 התשס״ו—52006 (בפהק זה — חוק המשטרה), ו כ— לעקיין סעיפיהם 77ח 1 עד 77ח25 ילםקודת

(בפרק זה — פקודת המשטרה), כמי שנ מנה עם  המשטרה [נוסח חדש], התשל״א—ו 97ו6

 כוחות משטרת ישראל מן הזמן שתקבע ללהתייהבותו בצו לפי סעיף קנת( א); ללא ה תעיצב,

ת השירות שלא ברש ות.  בלא צידוק מספיק, רואיצ אותו כאילו באותוזמן עזב א

 (ה) שירות מילואיה במשמר הגבול לפי סעיף זה דיבו כדין שירות מילואים לכל דבר

 ועניין ועניין

 (א) וכל עוד חייל מילואים מש רת ש ירית מילואים תמשמר המבול בהתמם לצו לפו

ף 15, לא יראוהו, לעניין חוק השופוט הצבאי והתקשית טפע, כחייל כהנדרתו בסעיף עי  ש

 1 לאותו חוק, ואולם סעיפעם 250ב או250ג לחוק האמבר יחולו באופן שהסמכות הנתונה

א מסורה לקצין משטרה בכיר ה  בהם לקצין משטרה צבאלת שהמא קצין שיפות בכהר ת

 שמונה לעניין זה בשדי המפקח הכללי של משטחת ישראל, לביצשע תבדירות יווחצ

י של שימוש בסים ומסוכן שאו החזקות סמ מכו כאו א ב  במשטרת ישראל ל

 (ב) דינו של חייל מילואים המשרת שמחת מילואים כאשיר בסעיף קטן (אא הוא כדין

 שוטר בכל הנוגע לסמכועתיו וחובותיו, לרבות כללח המשמלת, וכן בכל הנוגע להוראןת

 פרק גי לחוק המשטפררה,ק וגיאוללחוםק—המשטרה, ואולם —

 5שי1רו

 ס6מ1כ

 ס״ח התשס״ו, עמי 130,
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390,
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 (1) לא יחולו עליו הוראות סעיף 10(2) לפקודת המשטרה בדבר הסמכות לשחררו

 או לפטרו, והוראות סעיפים 11 עד 13 ו־18 עד 20 וכן הפרק הרביעי, לפקודה

 האמורה;

 (2) במהלך שירות המילואים לפי סעיף 15 לא יקבל חייל המילואים המשרת

 בשירות כאמור שכר ממשטרת ישראל אלא תגמולי מילואים לפי הוראות חוק

 הביטוח הלאומי, והוראת סעיף 286 לחוק האמור לא תחול

יעצות עם ראש הממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי  (א) (1) השר, בהתי

 להורות, בצו, כי חייל מילואים ישרת בשירות מילואים לפי הוראות חוק זה,

 כולו או חלקו, בשירות הביטחון הכללי, במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

 או ביחידת סמך אחרת של משרד ראש הממשלה שתכלית פעילותה היא ביטחון

 המדינה ותושביה (בסעיף זה — יחידת סמך)

 (2) ראש הממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, יפרט בצו אילו סמכויות נוספות

 יהיו לחייל המילואים בעת שירות המילואים ביחידת הסמך, נוסף על סמכויותיו

 כחייל מילואים, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 (א) חייל המילואים עבר הכשרה מתאימה כפי שהורה ראש הממשלה

 או מי שהוא הסמיך לכך, לעניין הסמכויות המסורות לו לפי הצו;

 (ב) חייל המילואים עמד בתנאי כשירות כפי שהורה ראש הממשלה או

 מי שהוא הסמיך לכך

ב לשרת ביחידת סמך לפי הוראות סעיף צ ו ה ל מילואים ש י  (ב) (1) חי

ת התנגדותו לכך בפני הקצין  קטן (א) רשאי, משהודע לו על הצבתו, להביע א

 שהודיע לו על כך או לפני קצין מוסמך; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיים

 מיום הצבתו כאמור, ומשעשה כן — יוצב לשירות מילואים בצבא הגנה לישראל

 (2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של חייל מילואים שהוצב

 ביחידת סמך להגיש בקשה, בכל עת, בהתאם לפקודות הצבא, לעבור ולשרת

 שירות מילואים בצבא הגנה לישראל; עשה כן — תידון בקשתו ותישקל בדרך

 המקובלת בצבא

 (3) בסעיף קטן זה, ״קצין מוסמך״ — קצין צבא שהוסמך לעניין זה בידי ראש

 אגף משאבי אנוש בצבא הגנה לישראל

 (ג) חייל מילואים המשרת שירות מילואים לפי סעיף זה בשירות הביטחון הכללי,

 יהיו לו, נוסף על סמכויותיו וחובותיו כחייל מילואים, סמכויות וחובות הנתונות לעובד

, לפי הוראות השירות  השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב—72002

 או נוהלי השירות כהגדרתם בחוק האמור ובהתאם לאמור בצו לפי סעיף קטן (א)(2);

 על חייל מילואים כאמור יחולו הוראות בעניין משמעת שחלות לפי כל דין על עובד

 השירות במסגרת תפקידו וביחס לסמכויות ולחובות כאמור

 (ד) חייל מילואים המשרת שירות מילואים לפי סעיף זה במוסד למודיעין ולתפקידים

 מיוחדים, יהיו לו, נוסף על סמכויותיו וחובותיו כחייל מילואים, סמכויות וחובות

 הנתונות לעובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים לפי כל דין או הוראת מינהל

 ובהתאם לאמור בצו לפי סעיף קטן (א)(2); על חייל מילואים כאמור יחולו הוראות בעניין

 משמעת שחלות לפי כל דין על עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים במסגרת

 תפקידו וביחס לסמכויות ולחובות כאמור

רות מילואים 17  שי
 ביחידות סמך

ד ראש ר ש ל מ  ש
ת י ל כ ת , ש ה ל ש מ מ  ה

א ביטחון י  פעילותן ה
ה ותושביה נ י ד מ  ה

 ס״ח התשס״ב, עמי 179
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 (ה) חייל מילואים המשרות שירות מילואים ביחידות סמך לאיי סעיף דה, סמא לכפוף

 פיקודית למי שעומפדי קבורדאיתש ילחמידשתעוהמסדמךבראוא לשמייחישדהתו אה סהמסךמיאךו לכמךי שהוא הסמיך לכך

 (ו) שירות מילואי(ום) לפישיסרעויתף זמיהלודיאניוםכלדיפןי סשיעריוףתז המ ידליונואיכםדילןכלש ידרוברת ומעינלייוןאים לכל ד

 פרק וי: תגמולים, זכויות והוקרה

 אתיגמעול מפיוחכדל ד
 לחיילי מילואים

 8ג, (או חייל מילואים! זכאי, נוסף על תגמולים אחףים שלהם הוא זכאי על פה כל דין,

 לתגמחל מיוחד בשל;שירות מילואים שביצע(ב סעיף זה — תגמול במיוחד); תנאי הזכאות

 לתגמול המיוחד, לרתות משך תקופת שחה ת המילואים המזכה , ומן שיעורה ודרכי

 ביצוע התשלום, ייקבעו בפקודות הצבא.

 (ב) מסכום התגמ(ובל) המיוסחכודםניהתןת גלמקוזזל להצמיבואחדה גנניהתןלליקשזזראללצבאאת הגסנכהו מליםשרשאחלבאלתו הסכומים ש

 מי שזכאי לתגמול המימיושזחכדאי לתגמול המיוחד

וחדכהכנסה — ת תשלום התגמו ל המי א ו א ר י א ל , ן י  (ג) (1) על אף הוראות כל ד

(בסעיף זזה — הפהודה);  (א) לעניין פקודת אמס הכעסה8

 (ב) לעניין חוק ה (ביב)טוחלהעלניאיןומחי;וק הביטוח הלאומי;

.  (ג) לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד—ר99ן9

 (2) מקבל התגמול המיוחד חייב במס הכנחה בשיעור של 25% (בסעיף זה

 — המס המיוחד), לל—אהזמכוסתהלמניוכוחי,ד ),לקלילזואז ,זכלופתט ולרניאכוו י,ל להפקיחזותז,הלכפלטושרהאםו להפחתה כלשהם

 (3) המשלם ינכה(3מ)תשהלומםשהלםתגינמוכלההממתיושחלדו,םאהתתהגמוסלההממייווחחדד,ויאשתלמהומלספהקימדיוחד וישלמו

 השומה, כהגדרתו בפקודה, כהירוף דין וחשבהן שיגיש באותח מבעד

 (4) יראו את המס (־;!מיו חד כמס הכמסה לעניין כשומה, כביה ועונשין לפי הפקוהה;

 על ניכוי המס המיוחד יחולו מוראות לפי סעיף 164 לפק ולדה, כאילו היה ניכוי

 מס שהמשלם חייבמבסו שהמשלם חייב בו

 (5) שר האוצר ר (ש5א)י, בשהרס כהמאותצהרשרר,שלאי,ה תבקהיןס כתמקנתותה שבר,כללהנתוגקיען לתבקינצוותעבסכעלי ףהנוגע לביצוע

 קטן זה קטן זה

 (ד) הזכות לתגמול המי וחד אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא,

 9ג, בס חייל מילואים אכאי, נוס ף יעל תגמולים נשלה ם להוא זכאי על פי כל ודין, לתג מול תכמול נוסף

 נוסף (בסעיף זה — נתוגסמףו (לבנוססעיף)ף זה — תגמול נוסף)

 (ב) תשלום התגמ(ובל) ה נותסשףלויםתבהצתעגמעוללידהינ ורסףשויתתבהצמעס יעםלביידיש רראשלו תבדהרךמסישםקבבעישהרשארל בדרך שקב

 בהסכמת שר האוצברהסכמת שר האוצר

 (ג) תנאי הזכאות לתגמול הנוסף, לרבות משך תקופת לשירות המילואיפ המזכה, שיעור

 התגמול, וכן הליכיהבתקגרמוהלו,בויכרןו ר,היליקכיב עבוקרבהוורבאיורותר,הייפיקקבועדו הבעהלוירוןא,וותבלהבפדיקושדהזהכעאלויתון, ובלבד שה

 לתשלום לחייל מילואים םכל ישנה לא תעלה על סכום השווה לשתי כקודות ווכוי

 כהגדרתן בסעיף 33כאהלגפדקרותדןתבסמעסיףה כ3נ3סאהלפקודת מס הכנסה

ה יום המחויבים, על התגמול הנוסף, ע ש  (ד) הוראות סעיף 8)(ג) ו־(ד) יחוסלו, ב

 20, בבלי לגרוע מהוראות לעיפים 18 ו־19, רשאים המ משלה וכן כאל גו ף ציבורל לקיים פעולות

 או לתבוע הוראות שיש בוהן כהוי לתגמל ח יילי מילואים או חיהליע הוקרה כלפיהם,

 בהתחשב בין השאר, במספר הןמים ששירתו בשירמת מילואיםן במשך התקלפה בה

 שירתו בשירות מילואים, ברציפות שירות םמבלואים לאורך השנים, אטיבה ושל ההטבה

 רתיג מלוקלייוהםוקפרעוהלו
 לחיילי מילואים

ת ר ת ו ה מ נ ח ב  — ה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120
 ס״ח התשנ״ד, עמי 156,
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 שתינתן להם לפי פעולה או הוראה כאמור ובהיקפה; פעולה או הוראה כאמור שהיא

 סבירה ומידתית לא תיחשב הפליה אסורה; לעניין זה, ״גוף ציבורי״ — גוף מבוקר

, 1  כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי״ט—1958 [נוסח משולב]0

 (א) הממשלה תמנה ועדת שרים לעניין מערך המילואים, שבראשה יעמוד ראש

 הממשלה או השר כפי שיורה ראש הממשלה, ושתפקידה לבחון, בשם הממשלה,

 את כלל ההיבטים הנוגעים למערך המילואים, לרבות זכויותיהם של חיילי המילואים

 וחובותיהם והדרכים לתגמולם בתחומים שונים

 (ב) ועדת השרים לעניין מערך המילואים תביא לאישור הממשלה הצעות לתגמול

 ולהעדפת חיילי מילואים בתחומים כלכליים וחברתיים, על בסיס תקציבם של משרדי

 הממשלה הנוגעים בדבר

 (ג) ועדת השרים לעניין מערך המילואים תמסור לממשלה, אחת לשנה, דיווח על

 עבודתה; דיווח כאמור יימסר לוועדה

 יום הוקרה למערך המילואים יצוין מדי שנה, ביום י״ח באייר או במועד סמוך לו כפי

 שתורה ועדת השרים לעניין מערך המילואים, בהתאם להוראות שתורה ועדת השרים

 האמורה

 פרק זי: הוראות שונות

 (א) חייל מילואים אשר בהיותו בשירות מילואים היה כלוא בשל עבירה לפי פסק דין

 של בית דין צבאי או של בית משפט אחר, או לפי פסק של קצין שיפוט בכיר, וכן אדם

 שנעדר מן השירות שלא כדין או שנעדר ברשות שהושגה בטענות כוזבות והורשע על

 כך כדין, ואם היתה לו זכות ערעור — לא ערער על ההרשעה או שערעורו על ההרשעה

 נדחה, אין רואים את תקופת כליאתו ואת תקופת היעדרותו, לעניין חישוב זמן השירות,

 כתקופה שבה מילא חובת שירות מילואים, אלא אם כן הורה בית הדין הצבאי, בית

 המשפט או קצין השיפוט הבכיר, לפי העניין, הוראה אחרת; לעניין זה, ״קצין שיפוט

 בכיר״ — כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי

 (ב) לעניין סעיף זה, יראו כתקופת כליאה תקופה שבה אדם —

 (1) נשא עונש מאסר או מחבוש בפועל;

1 (בסעיף  (2) נשא עונש מאסר בעבודת שירות לפי חוק העונשין, התשל״ז—11977

 זה — חוק העונשין), או בעבודה צבאית לפי חוק השיפוט הצבאי;

 (3) הוחזק במוסד סגור לפי סימן זי בפרק וי לחוק העונשין

 השר רשאי, באישור הוועדה, להטיל בתקנות חובות על חיילי מילואים שעה שאינם

ת פעולתו התקינה של צבא הגנה לישראל  בשירות, אם תכלית חובות אלה להבטיח א

 ולשמור על רכושו שנמסר לחיילי מילואים כאמור

ת הסמכויות הנתונות בידיו לפי סעיפים 14(ג) עד (ה),  השר רשאי לאצול לאדם אחר א

 15 ו־17; הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ,

 חייל מילואים העושה אחת מאלה, דינו — מאסר שנתיים:

 (1) לא התייצב לשירות מילואים או שלא שירת שירות מילואים, בניגוד לצו שניתן

 לפי סעיפים 5(ב), 8(א), 9 או 15;

 (2) יצא לחוץ לארץ, בניגוד להוראות לפי סעיף 12,

2  ועדת שרים לעניין 1
ם אי לו  מערך המי

2 ה למערך 2 ר ק ו  יום ה
ם אי לו  המי

ת 23 ו ר י ש  זמן ה
 במילואים לנעדר

ת ו ר י ש  מן ה

2 א 4 ל ת חובות ש ל ט  ה
ת ו ר י ש  בזמן ה

2 ות 5 י ת סמכו ל י צ  א

 עונשין 26

 ס״ח התשי״ח, עמי 92

 ס״ח התשל״ז, עמי 226,

 510 ספר החוקים 2152, י״א בניסן התשס״ח, 4,2008 ,16



 27 , (א) צו לפי חוק זה, למעוט צו לפי סעיפלמ 6(4) או 7יב), יכול להיות איש), כללי אה דין צווים

 לסוג מסוים, ואין חובה לפרסמו ארשחמות) צו ספי סעיפים ת(4) או 7(ב) יכול להעת

 כללי או לסוג מסויכםללי או לסוג מסוים

 (ב) סעיפים 49 ו־55(ג) עד (ז) םחוק שירות ביטחון יחולו, בשינויים המחויבים, על צו

 לפי חוק זה לפי חוק זה

ם י נ ת ת ר י מ  28 , היראות חוק זה באות להוסיף על הוראות חוק ישירות ביטחון חווגעות לשברות ב יטחגן, ש

 ואין בהן כדי לגרוע מהו ראות כיל דיר אחר העוסת כשירות חילואים, לרבות חו ק השאפוט

 הצבאי, חוקי השיקום, חו ק תש להם קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחואיםם,

, וחוק שווען ההזדמנויות שעבודה, זהתשמ״ח—988דה 1  התשס״ב—22002

 ד9יו2וח לווהעשדרהיגיש לוו9ע2דה —השר יגיש לוועדה — דיווח לוועדה

 (1) בתחילת כל (שנה דין וחשבון על התגמולחם שחולקו לחיילי מישואים בשנה

9כ ־  הקודמת מכוח סעיפים 18 ו

 (2) לקראת סוף שנה דין וחשבון ובו נתויןם על מספר ימי המ יעלאים הצפמיים

 בשנה הבאה, הפעיבלושתנהשהאובתאה ,אהמפורעילובתצעשמאועתרךה האמיולרולאיבםצ עב שמנעהר ךהבהאמיהלונאייצםולבישמניה הבאה וניצול י

 המילואים בשנה הקודמת, ילרבוש השוואה בין מספר ימי האילואים אשר תיכננו לשנה

 הקודמת לבין מספרהיקמויד מהתמ ילוביאןימםסשפברויצמעיוהבמפיולעולאיבםאושתבהוצשענוהבפועל באותה שנה

 30, באתר האינטרנט של צבא הגנה לישראל יפארסם מידע בדב ר הכלםים לעניין שירות פרסום באי נטרנט

 מילואים, לרבות —

 (1) זכויות וחובות של ח״ל מילואים בשי רות מילואים;

 (2) מתן הודעה מראש על הקריאה לשארות מילקאים;

 (3) הוראות לעניי(ן3)מספהרורהיאומיתםלהענמיירןבימסשפברההםיימישרםתהחמיריבלימשילבוהאםי יםשברשתירחויתילמימליולואיאיםם בשירות מילואי

 בכל שנה; בכל שנה;

 (4) תנאי הזכאות ללתגתנל המיוחד, לרתות משך תקופת שורות המילואים המזכה

 בתגמול, שיעורו ודברכתיג מבוילצ,ועש יהעותרושלוודםר;כי ביצוע התשלום;

 (5) תנאי הזכאות לתגמוא ההוסף, ל רבות משך תקופת שירות המילקאים המזכה

 בתגמול, שיעורו, דרבכתיגבמיוצל,ועשיהעתורשו,ל ודםר וכיהלביכציו עב קהרתהשולבוירםוורהללגיבכייהבם;קרה ובירור לגביהם;

 (6) תנאי הזכאות(6ל)תג מתונלאילפהיזפכראוקתי״לבתלגחמווקל הלבפיטפורחקהי״לבא ולמחיוק הביטוח הלאומי

 ב1י3צוע והתקשנורתממונה 1ע3ל ביצהועשרחומקמזונההוהעולאבירצשואעיחלוהקתזקהי ןו התוקאנורתשבאכיללעהניתיקןיןהנתוקגנעו תלבביכצולעוע ניי

 פרק חי: תיקונים עקיפקם

 32. בחוק שתרות ביטחון [נוגס ח משולב], התשמסו—1986" —

 (1) בסעיף 1 —

 (א) אחרי ההגדר (הא״)חו קאיחהרישיהקוהגםד״ריהבו״א:חוקי השיקום״ יבוא:

 ״״חוק שירות המילואים״ — חוק הירות המילואים, התשס״ח-2008;

 ״חייל מילואים״ — ״כחהיגידלרמתיולובאחיוםק״ש—י רכוהתגדהרמיתולובאיחום;ק״ ;שירות המילואים;״

 (ב) במקום ההגדרה ״י וצא וצבא״ יבוא:

 ״״יוצא צבא״ — אז״ר״חיויצשארצאלביא״או—תאוזשרבח יקבשורעאלשימאלואותולוש בשקמובנועה עששמרלהא

 שנים וטרם קיבל פטשר מ ששירות ביטחפן מחמת גיל לפי חעיף 36א;״;

 הבינוצגוע ולתבקינוצותע

רות  תיקון חוק שי
 ביטחון — מסי 15

 ס״ח התשס״ב, עמי 400

 ס״ח התשמ״ח, עמי 38

 ס״ח התשמ״ו, עמי 107; התשס״ז, עמי 472,
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 (ג) ההגדרה ״מוסמך״ — תימחק;

 (ד) במקום ההגדרה ״מיועד לשירות ביטחון״ יבוא:

 ״״מיועד לשירות ביטחון״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו שבע

 עשרה שנים וטרם קיבל פטור משירות ביטחון מחמת גיל לפי סעיף

 36א, ואשר עדיין לא התייצב לשירות ביטחון;״;

 (ה) בהגדרה ״שירות מילואים״, בסופה יבוא ״לפי חוק שירות המילואים״;

 (2) בסעיף 17 —

 (א) בסעיף קטן (א), המילים ״ומי שאינו חייב בשירות מילואים רשאי להתנדב

 לשירות בכוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, הכל״ — יימחקו;

 (ב) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים ״והחייב בשירות מילואים״ —

 תימחק;

 (ג) בסעיף קטן (ד), המילים ״או שירות מילואים, לפי העניין״ — יימחקו;

 (ד) בסעיף קטן (ה), המילים ״או לשירות מילואים או לתקופת שירות מילואים

 נוספת״ — יימחקו, והסיפה החל במילים ״אולם מי שהתנדב לשירות מילואים״

 — תימחק;

 (3) בסעיף 18(ב), ברישה, המילים ״ולעניין סעיף 31״ — יימחקו;

 (4) פרק די וסעיף 34 — בטלים;

 (5) בסעיף 35, סעיף קטן (ב) — בטל;

 (6) אחרי סעיף 36 יבוא:

ת 36א, (א) יוצא צבא שאינו קצין ושמלאו לו ארבעים שנים יהיה רו  ״פטור משי

ל פטור מחובת שירות ביטחון י ת ג מ ח  מ

 (ב) יוצא צבא שהוא קצין ושמלאו לו ארבעים וחמש שנים

 יהיה פטור מחובת שירות ביטחון

 (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) שר הביטחון

 רשאי לקבוע, בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,

 מקצועות או תפקידים שיוצא צבא הנמנה עמם יהיה זכאי

 לפטור מחובת שירות ביטחון רק אם מלאו לו ארבעים ותשע

 שנים; ואולם אם מלאו לו ארבעים שנים או ארבעים וחמש

 שנים, לפי העניין, לא ייקרא לשירות מילואים אלא בתפקידו

 או במקצועו; צו כאמור יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש

 שנים, וניתן להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש

 שנים בכל פעם ,״;

 (7) בסעיף 43, סעיף קטן (ב) — בטל;

 (8) סעיפים 43א ו־43ב — בטלים;

 (9) בסעיף 46(א), בכל מקום, במקום ״סעיפים 43 או 43א״ יבוא ״סעיף 43;״

 (10) בסעיף 55(א), במקום ״38 ו־43א(א)(4)״ יבוא ״ו־38״, ובמקום ״סעיפים 38(א)(2), (3)

 או (4) או ״43א(א)(4)״ יבוא ״סעיף 38(א)(2), (3) או (4)״

ן —  תיקון חוק השיפוט 33 בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו—955ן5
י — מסי 58 א ב צ  ה

 ס״ח התשט״ו, עמי 171; התשס״ז, עמי 308,
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 (1) בסעיף 1, בהגדרה ״חסיל״, בפסקה (2), במקום ״חוק שירות ביטחון [נוס ח משולב],

 התשמ״ו—1986״ יבוא ״שוק —ירות המולואים, התשס״חמ2008״;

 (2) בסעיף ןן(א)(6), במקום ״התשדט—1949״ יבבוא ״[נוסח משולב], התשמדו—1986, באו

 לפי חוק שירות המילואיום, התשס״חמ2008״;

 (3) בסעיף 94א, במקום ״סעיף 33 לחומ שירות ביטחון [חוקח משולב], חתשמ״ו—86שו״

 יבוא ״סעיף 24 לחוקן שארות המנ2ואים, התשס״חמ2008״;

 (4) בסעיף 136(ב)(2)) במקום ״התשי״ט—59^ [נו סח משולב]״ יבוא ״לפי סעיל 24 לחוק

 שירות המילואים, השיתרשוסת״חהמ—י8ל0ו0א2י״ם, התשס״ח—2008״

1 — תיקון חוק הביטוח 6 ! ^ - ה ״ נ ש ת נ וסח משולב], ה ]  34. בחוק הבחטוח הלאומי
מי — מסי 107  הלאו

 (1) בסעיף 270 —

 (א) בהגדרה ״מילואים״, במקום ״כמשמעותו קחםק שירות ביטחון״ קבוא

 ״כהגדרתו בחוק שירכת המילואים, התשס״חמ2008״;

 (ב) אחרי ההגדר (הב״)מי לאוחאירים ״היהבגודא:רה ״מילואים״ יבוא:

 ״״שירות חצי־יומי״ — שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה 16:00

, אםנו עולה ו נ —  ושמשכו, לרבות זמני הנסיועה ראל מקום השסרות ו

ם ולכללים א ת ה  על שש שעות באותו ששם, בהתייאבות אחת, ב

 ולהוראות שייקבעו בפקודאת הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי,

 התשט״ו—955ן7ן;״;

 (ג) ההגדרה ״שכ (רג)מינ יהמוהגם״דר—ה ״תישמכחרק;מינימום״ — תימחק;

 (ד) בהגדרה, ״התגמול המזערה״, במקום ״שכר מינימנמ״ יב וא ״% 68 מהסכום

 הבסיסי״; הבסיסי״;

 (2) במקום סעיף 271 יבוא:

 ״הזכות לתגמול 1ה2. (לא) מי שמשרת כחוק במי לואים, ישולם לו תדמדל בשיעלר

 האמור בסעיף 272, בעד ימס שירותו במילואים כמפורט

 להלן, לפי העניין, אף אם הכנסתו לא פחתה מחמת שיאותו

 כאמור: כאמור:

 (1) לגבי שירות רצוף של שבשה ימ י מולושים, לרבהת

 כמה תקופות בנות שבעתה ומים כל א חת — בעמי כל

 יום מילואים; יום מילואים;

 (2) היתה יתרת ימ2 השהרות במילואים האחר ח ישוב

 התגמול כאמור בפסקה(ןל שישה ימפס — בעד שבעה

 ימים; פחתה היתרה כאמפר משישה ימים — בעד סך

 ימי המילואים הנותרים כשהוא מוכפת ב־4כ.

 (ב) שיעור התגמול למש שש ירת שירות חצי־יומי, יהיה

 מחצית השיעור האממחורצ יבתסהעישףי2ע7ו2ר ״;האמור בסעיף 272 ״;

 (3) בסעיף 273(א)(2), במקום ״משכר המינימום לחודש״ יבוא ״מ־68% מהסכום

 הבסיסי״; הבסיסי״;

 ס״ח התשנ״ה, עמי 210; התשס״ח, עמי 390,

 ס״ח התשט״ו, עמי 171,
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 (4) בסעיף 312, בסופו יבוא:

 ״(ה) על אף האמור בסעיף זה ובסעיף 281, המוסד לא יקזז כנגד התגמול לפי

 פרק י״ב סכום כמפורט בפסקאות משנה (א) עד (ג) שבסעיף קטן (ב)(1), אלא אם

 כן הסכים לכך הזכאי לתגמול״

, בסעיף 41ג — 1  בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-81949

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״בתוך שבעה ימים״ יבוא ״ככל האפשר בנסיבות העניין

 ובתוך זמן סביר״ והסיפה החל במילים ״הוראה זו תחול״ - תימחק;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״בתוך שבעה ימים ממועד״ יבוא ״בתוך זמן סביר לאחר״;

 (3) סעיף קטן (ג) - בטל.

, בסעיף 7 - 1  בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי״א-91951

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״חוק שירות ביטחון, התש״ט-1949״ יבוא ״חוק שירות

 ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״חוק שירות ביטחון, התש״ט-1949״ יבוא ״חוק שירות

 המילואים, התשס״ח-2008״.

- 2  בחוק חופשה שנתית, התשי״א-01951

 (1) בסעיף 4(ב)(1), במקום ״חוק שירות ביטחון, התש״ט-1949״ יבוא ״חוק שירות

 המילואים, התשס״ח-2008״;

 (2) בסעיף 5(א)(1), במקום ״חוק שירות ביטחון, התש״ט-1949״ יבוא ״חוק שירות

 המילואים, התשס״ח-2008״

, בסעיף 25(ב)(3)(ב), במקום ״סעיף 34 לחוק שירות 2  בחוק עבודת הנוער, התשי״ג-11953

 ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986״ יבוא ״סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס״ח-

 2008״

, בסעיף 38(6), במקום ״או המשרת 2  בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]2

 שירות פעיל בשירות מילואים לפי חוק שירות ביטחון, התשי״ט-1959 [נוסח משולב]״

 יבוא ״לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986, או המשרת שירות מילואים

 לפי חוק שירות המילואים, התשס״ח-2008״

- 2  בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-31963

 (1) בסעיף 2(1), במקום ״חוק שירות ביטחון, התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ושירות על

 פי צו לפי סעיף 26 לחוק האמור״ יבוא ״חוק שירות המילואים, התשס״ח-2008 (בחוק

 זה - חוק שירות המילואים)״;

ם 35 לי י  תיקון חוק החי
ם (החזרה י ר ר ח ו ש מ  ה

 לעבודה) - מסי 16

נות 36  תיקון חוק חסי
 חברי הכנסת,

ותיהם י  זכו
 וחובותיהם - מסי 36

 תיקון חוק חופשה 37
ת - מסי 10 י ת נ  ש

ת 38 ד ו ב  תיקון חוק ע
ר - מסי 12 ע ו נ  ה

 תיקון חוק מבקר 39
ה - מסי 42 נ י ד מ  ה

 תיקון חוק פיצויי 0^
 פיטורים - מסי 23

 ס״ח התש״ט, עמי 13; התשס״ח, עמי 204.

 ס״ח התשי״א, עמי 228; התשס״ח, עמי 30.

 ס״ח התשי״א, עמי 234; התשס״ז, עמי 10.

 ס״ח התשי״ג, עמי 115; התשס״ז, עמי 112.

 ס״ח התשי״ח, עמי 92, התשס״ח, עמי 205.

 ס״ח התשכ״ג, עמי 136; התשס״ו, עמי 386.
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 ףתי6ק2וןלחווקק שירות
ת ו י ו ש ר  ה

ות  המקומי
 (בחירות) - מסי 36

רות  תיקון חוק שי
ת ע ש  עבודה ב

 חירוכז - מסי 8

 תיקון חוק
ה לפועל א צ ו ה  ה

 יתפיהקוןהחולק במילי
ת לכנסת רו  הבחי

רות  תיקון חוק שי
ה (גמלאות) נ י ד מ  ה

- מסי 49

 יתיםק״ון חוק זכויות

 עמיבףצ1ע1י(ם2)ו,מבשמדרקיום

- מסי 6

 1̂ בחוק הרשויות המקומיות(עחירות), מתשכ״ש-1965מי -

ם פעיל לפי חוק שירוות ביטחון, התשי״ט-  (1) בסעיף 75(ג), בבלקןו־כן ׳׳או בשירות; מיאאי

 1959 [נוסח משולב]״ יבלא ״לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-1986 או

 בשירות מילואים לפי !חוק שירית המיקומים1, התשס״ח-2008״;

 (2) בסעיף 78(א), במקום ״או ב שירות מילואים ופעיל רלופי חוק שירות ביטחון, התשי״ט-

 1959 [נוסח משולב]״ יבואן ״לפי חוק ש״רות ביטחון [נוסח מושולב], התשמ״ו-1986 באו

 בשירות מילואים לבי יחווק שירלת המילואים, התשס״ח-2008״.

 42 . בחוק שירות עבודה בש עת חירו17, התשכ״ז-967 251 י-

 (1) בסעיף 1 -
״ 2 0 0 8 - ח ״ ס ש ת , ה ם י א ו ל י מ א:ה בות ו יר חוןש״י ק טו ביח  (א) אחרי הבהשגידררוהת ״מחיולקואשייםר ולתפ י

ת חירום ״2״4חוק בשיחורוקתשיהרמויתל ועאיבוםד״ה-בחשועקתשיחריורותם,המהיתלושאכי״זם,-7ה6ת19שס ״-ח-2008;״; ע ש  עבודה ב

י 8 (ב) בהגדר (ה1)״חייבלס״,עיבףפ1סק-ה (2), במקום ״סעיף 26 לחוק שירות ביטחון״ יבוא ס - מ

: א ו ב ״ י ן ו ח ט י ת ב ו ר י ק ש ו ח ה ״ ר ד ג ה ; ״ ה תא )המיאלוחראי ם  ״סעיף 8 לחוק שירו(

 (2) סעיף 12 - בטל;

 (3) בסעיף 16, בכל מקום, במקום ״סעיף 34 לחוק שירות ביוטן־זון״ יבוא ״כסעיף 8 לח וק
; ״ ם י א ו ל י מ ת ה ו ר י ק ש ו ח ף 8 ל י ע ס  שירות המילואים״ ״

, בסעיף 74יז(א)(1), במקום הסיפה החל במילים 2  43 . בחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-61967

 ״או נמצא בשירות מילואים״ יבוא ״לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-

 1986 או משרת שירות ומילואים לפי ״חוק שירות המילואים, התשס״ח-2008״.

- 2  44. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משללב], התשכ״ט-71969

א ההגדרה ״!חוקן שירות ביטחון״ יבוא:  (1) בסעיף 1, במק״
 ״״חוק שירות6ב8י9ט1חאוןו״מ-שרחותקששייררוותתמביילטוחאויןם[נלופסיחחומקשושליבר]ו,תההתמשימל״ווא-י6ם,8 9ה1;תשס״

 ״חוק שירות המילואים״ - חוק שירות המילואים, התשס״ח-2008;״;

 (2) בסעיף 56(ד), (ב1)מקו םב ס״עחיוףק 1,ש יברומתקובםי טהחהוגן״ד ריבהו״אח״וחקוקש ירשוירתובתיטהחמויןל״ויאביוםא״:;

 (3) בסעיף 130(ב), במקום ״הח ש האמור״ יבוא ״חוק שירות המילואים״.

, בסעיף 11(2), במקום 2 81970- סח משולב], הותש׳׳ק  5^ בחוק שירות המדינה (גימלאות) [נו
ת ה ו ר י ק ש ו ח  ״חוק שירות ביטחון(״2 )יבובאס״עחיוףק56ש(ידר)ו,תבמהקמויםלו״אחיוםק, השיתרושתס״בחי-ט8ח0ון0״2״יבוא ״

א 12(״)(2)ו במקום ״כמשמעותו, י ע ס , ב 2  6^ בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד-91984

195 [מסח משולב]״ יבוא ״כהגדרתו בחוק שירות ה  בחוק שירות ביטחון, התשי״ט-
״ 2 0 0 8 - ח ״ ס ש ת , ה ם י א ו ל י מ ת ה ו ר י ק ש ו ח א ״ ו ב ״ י ן ו ח ט י - מסי 49המילואים, התשס״״חח-ו8ק00ש2י״רות ב

 ס״ח התשכ״ה, עמי 248; התשס״ח, עמי 253
 ס״ח התשכ״ז, עמי 86; התשס״ח, עמי 176.

 ס״ח התשכ״ז, עמי 116; התשס״ה, עמי 913.

 ס״ח התשכ״ט, עמי 103; התשס״ז, עמי 142.
 ס״ח התש״ל, עמי 65; התשס״ח, עמי 447.
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 בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-85 3019,

 בסעיף 1, בהגדרה ״שירות חובה״, במקום ״הפרק הרביעי לחוק שירות ביטחון״ יבוא

 ״סעיפים 6 ו־7 לחוק שירות המילואים, התשס״ח-2008״.

, 3  בחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס״ו-12006

 בסעיף 1, בהגדרה ״יוצא צבא בשירות מילואים״, במקום ״חוק שירות ביטחון״ יבוא ״חוק

 שירות המילואים, התשס״ח-2008״

 פרק טי: תחילה והוראות מעבר

 (א) תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ב), ביום כ״ט בתמוז

 התשס״ח (1 באוגוסט 2008) (בסעיף זה - יום התחילה)

 (ב) תחילתו של סעיף 7, וכן תחילתו של ביטול כותרת פרק די לחוק שירות ביטחון

 וסעיפים 28, 29 ו־32 באותו פרק, לפי הוראות סעיף 32(4) לחוק זה, ביום ט״ו בטבת

 התש״ע (1 בינואר 2010); הוועדה תקיים דיון בהוראות הסעיפים האמורים בסמוך

 למועד האמור

 (ג) הוראות סעיף 19 יחולו על מי ששירת במילואים החל ביום י״א בטבת התשס״ז (1

 בינואר 2007) (בסעיף קטן זה - היום הקובע), ואולם לעניין מי שהיה בשירות מילואים

 ביום הקובע ושירותו החל לפני אותו יום, ישולם התגמול הנוסף כאמור באותו סעיף

 בעבור החלק מתקופת שירות המילואים שמהיום הקובע ואילך

 (ד) הוראות חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 34 לחוק זה, יחולו לגבי תקופת שירות

 מילואים שהחלה ביום התחילה ואילך, ואולם ההגדרה ״התגמול המזערי״ בסעיף 270

 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחה בסעיף 34(1) לחוק זה, תחול גם לגבי תקופת שירות

 מילואים שהחלה לפני יום התחילה, ובלבד שהתגמול המזערי כאמור ישולם בעבור

 החלק מתקופת שירות המילואים כאמור שמיום התחילה ואילך

 (ה) יוצא צבא שנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל לפי הוראות פרק די

 לחוק שירות ביטחון כנוסחו ערב יום התחילה, ושלא ניתן לו פטור מחובת שירות מילואים

 לפי סעיף 36(2) לחוק האמור, יראו אותו כחייל מילואים והוראות חוק זה יחולו עליו

4 ת 7 רו  תיקון חוק שי
ה נ ג א ה ב צ  הקבע ב
 לישראל (גמלאות)

- מסי 22

4 ה 8 ר ט ש מ  תיקון חוק ה
, בירור  (דין משמעתי

 קבילות שוטרים
 והוראות שונות)

- מסי 3

ה והוראות 49. ל י ח  ת
ר ב ע  מ

ק ר ד ב ו ה  א
 שר הביטחון

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל  ד
 יושבת ראש הכנסת

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 נשיא המדינה

 ס״ח התשמ״ה, עמי 142; התשס״ה, עמי 914.

 ס״ח התשס״ו, עמי 130; התשס״ח, עמי 130.
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