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 מהעי ע

 ״צמב

 הצעת חוק שירות ביטחון(שירות מילואים) (הוראת שעד. *היד.•••
 התשם״ג- 2003

 בחוק שיירות ביטחון (שירות מילואים) (הוראת שעה). ההשם י-;200 ,
y 51 ר ר ש ת בוא ״ר בטבת ה  :דישה, ברלקום ״כ״ו בטבת התשס״ג(31 בדצמבר 2002)׳ י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ~ בוטלה באופן זמני ההבהנה, לעניי:־שי• הש־יית. ב־:
 שירות מילואים בתעסוקה מבצעיה לשירית מילואים
 באימונים והכשרה, כך ש־גה'ל ייבל לזמן אד, איד.•
 המילואים בהתאם לצרכיה הצבאייפ ילא בכפוף
 למגבלות בדבר ייעורו של שירית המ־לואיב הקביעות

 בחוק.

 נוכח המצב הביטחוני הש־־ר כיוס במדינה
 המחייב את הצבא להיערכות שונה .־מ־גברת של מעייך
 המילואים מוצע להאריך בשנה את הוראת השעה, כך
 שתעמוד בתוקפה עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר

.(2003 

 הצעת החוק פורסמה בהצעות ך,וק - הממשלה 2.
 מיום נדו בחשון התשם״ג (21 באוקטובר 2002: עמי 10

 והיא מתפרסמת כעת בשנית.

2003 

 שירות ביטחין!שירות מילואי
 התשס״ב-2002 (להלן - הוראת השעה;,

י ל ר ז ״  ו

 ;הוראת שעה),
 תיקן את סעיף
 29 דחוק שיירות ביטחון [נוסח משולב!. התשמי.י-1986,
 שענינו שירות מילואים שנתי כך שבתקופה שמיום

 פרסומו(10 ביולי 2002) ועד ליום 31 בדצמבר 2002 -
- הוגדל באופן זמני מספר ימי המילואים המרבי
 שלהם אפשר לקרוא ליוצא צבא הנמנה עם כוחות
 המילואים, מתקופת שירות מילואים שנתי בת שלושים
 ימים, לתקופת שירות מילואים בת שלושים ושבעה

 ימים.

- בוטלו באופן זמני ההגבלות בדבר צירוף ימי שירות
 המילואים החודשי לזה השגתי. כך שאפשר לצרף, גם
 לגבי חוגרים, עד שישה ימי שירות מילואים חודשי
 לשירות המילואים השנתי, ובלבד שיופחת מספרם מסך
 ימי שירות המילואים החודשי בשנה שלהם אפשר

 לקרוא לאיש המילואים.

 c״n התשס״ב. עמי 475.

 העעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה)(תיקון מס׳ 7), התשס״ג-2003
ה בניקופ ״שבע ש י י , בסעיף 1. ב ראת ישעה), התשנ״ה-1995י (הו ן רות ביטחו  תיקון סעיף י 1. בחוק שי

שה חורשים״. שי ה חודשים״ יבוא ״תשע שנים ו ש י ש ם ו י  שנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חודשים״ נאמר ״עשרים וארבעה חודשים־־•
 (3) בפסקה ;3), במקום ״שנים עשר חירשים׳

 נאמר ״שמונה עשר חודשים־;־

 הוראת השעה האמורה הוארכה על יז־י הכנסת
̂זיק שירות  מעת לעת בתקיפות נוספות. ולאחרונה ב
 ביטחון(הוראת שעה)(תיקון מם־ 5), ההשס״ב-2001 (ס־־ח

 התשס״ב, עמי 40).

 מוצע להאריך בשנתיים נוספות את הוראת השעה
 בך שתעמוד בתוקפה עד יום 18 בדצמבר 2004 וזאת בשל
 המצב הביטחוני השורר בימים אלה ולנוגה צורכי
 הביטחון אשר אינם מאפשרים לעת עתה. לקצו־ את

 הישירות הצבאי ליוצאי צבא, גברים

 הצעת התוק פורסמה בהצעות חוק - הממשלה 2,
 מיום ט״ו בחשון התשס״ג (21 באוקטובר 2002; ענו •ו,

 והיא מתפרסמת בעת בשנית.

 חוק שירות ביטחון (הוראת שעה; התשנ״ה- 1995
 (להלן - הוראת השעה), קבע כי תקופה השירות הסדיר
 הנוסף, בת ששת החודשים, תיחשב כחלק מתקופת
 השירות הסדיר לגבר, הקבועה בסעיף 15 לחוק שירות
 ביטחון [נוסח משולב!, התשמ״ו-986ז. וזאת לתקופה של
 שנתיים מיום פרסומה של הוראת השעה, ביום 18 ביוני

.1995 
 וזו לשונו של סעיף 1 להוראת השעה:

 ״הוראת שעה - תיקון סעיף 15
 ז. בתקופה של שנתיים החל ביום פרסומו של חוק זה,
 יראו כאילו בסעיף 15 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],

 התשמ״ו-986ו -
 (1) בפסקה (ו), במקום ״שלושים חודשים״ נאמר

 ״שלושים ושישה חודשים״;
 (2) בפסקה (2;׳, במקום ״עשרים וארבעה הודשים״
 נאמר ״שלושימ חודשים״ ובמקום ״שמונה עשר

 סייח התשנ״ה, עמי 332; התשנ״ז, ענו 100; ההשנ־ט, עמי 0ל<2: התש״ס, עמ־ 210; התשס׳־א, עמי 0»:
 ההשס״ב, עמי 40.
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 הצעה חוק שירית ביטחון(הגבלות קריאה לשירות מילואים של קעין -
 הוראת שעה)(תיקון מם׳ 2), התשס״ג-2003

ת שעה), תיקון סעיף י א י ו ל קעין - ה לואים ש ת מי רו רות ביסחון (הגבלות קריאה לשי  1. בחוק שי
בוא ״שנתיים״.  התשס״ב-2001', בסעיף ו, ברישה, במקום ״שנה״ י

ר ב ס  ה

 כדי לענות על הצרכים המבצעיים של צה״ל
 ולאפשר לו להתמודד עם משימות הביטחון המוטלות
 עליו נחקק בדצמבר 2001, כהוראת שעה לשנה, חוק
 שירות ביטחון(הגבלת קריאה לשירות מילואים של קצין
- הוראת שעה), התשס״ב- 2001 (להלן - הוראת השעה),
 המאפשר את גיוסם של קצינים במילואים המשרתים
 ביחידות קרביות, לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית גם אם
 מלאו להם 41 שנים, וזאת אם השתכנע הרטמכ״ל או מי

 שהוא הסמיך לכך כי קיימים טעמים המצדיקים זאת.

 בשל המצב הביטתוני השורר ביום במדינה,
 המחייב את הצבא גם כיום להיערכות שונה ומוגברת
 של מערך המילואים מוצע להאריך בשנה את הוראת

 השעה.

 הצעת החוק פורסמה בהצעות חוק - הממשלה 2,
 מיום ט״ו בחשון התשס״ג (21 באוקטובר 2002), עמי 11,

 והיא מתפרסמת כעת בשנית.

י ר ב  ד

 חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986ו,
 קובע בסעיף 29ב(א) לאמור:

 ״הגבלות קריאה

 29ב. (א) יוצא צבא, שמלאו לו ארבעים ואחת שנים,
 המשרת שירות מילואים ביחידה קרבית, כהגדרתה
 בפקודות הצבא, ואשר שירת שירות מילואים ביחידה
 כאמור תקופה כוללת של עשר שנים לפחות, לא ייקרא
 לשירות מילואים לצורך ביצוע תעסוקה מבצעית. אלא
 אם בן נתן הסכמתו לכך, או שהוא נמנה עם בעלי
 מקצועות ותפקידים חיוניים או שקיים בהם חוסר בכוח
 אדם, כפי שקבע הרמטב״ל באישור ועדת החוץ והביטחון

 של הכנסת.

 בעקבות המאורעות הביטחוניים בעת האחרונה
 והגידול במשימות הביטחוניות המוטלות על צה״ל, נוצר
 בצבא מהסור בכוח אדם ובמיוחד ביחידות קרביות

 ובתפקידי קצינה.

 סייח התשס״ב, עמי 50.
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