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 נזוזפרסחזת בזה הצפות חזק מטעם הממשלה

 חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי״א—1951

 1. בחוק זה —
 ״בחירות״ פירושו — בחירות הנערכות על ידי גוף ציבורי למוסד ממוסדותיו,
 שהממשלה — לפי בקשת הגוף — אישרה אותן לצורך חוק זה׳ באכרזה שפורסמה

 ברשומות ז והאכרזה תשמש ראיה חותכת שהגוף הוא גוף ציבורי;
 ״תקנון״ פירושו — כל מסמך המגדיר את זכות ההשתתפות בבחירות או הקובע

 הוראות אחרות בעניני בחירות ז
 ״בוחר״ פירושו — מי שזכאי לפי התקנון להשתתף בבחירות;

 ״תחנת בחירות״ פירושו — כל מקום הנועד להצבעה של בוחרים לפי התקנון ז
 ״תעודת בוחר״ פירושו — כל תעודה או מסמך אחר המקנים זכות או המעידים על

 זכות להשתתף בבחירות ו
 ״פנקס בוחרים״ פירושו — כל פנקס׳ רשימה או מסמך אחר הערוכים לפי התקנון

 והמכילים את שמות הבוחרים.

 פירושים

 2. (א) הממונה על המחוז רשאי לקבוע סדרים לתחנות הבחירות שבמחוזו, במידה שהתקנון
 אינו קובע אותם׳ ולפקח על הנעשה בהן.

 (ב) הממונה על המחוז או בא כוחו דשאי להסדיר את כניסת הבוחרים אל
 תחנת בחירות.

 >ג) בשעת הצבעה לא יימצא אדם בתחנת בחירות זולת אלה:
 (1) הממונה על המחוז או בא כוחו ־,

 (2) מי שלפי התקנון זכאי להימצא בתחנה!
 (3) שוטרים הדרושים, לדעת הממונה על המחוז או בא כוחו, לשמירת הסדר ן

 (4) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
 (ד) הממונה על המחוז או בא כוחו רשאי להרחיק מתחנת בחירות כל אדם המתנהג בה
 שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ובלא רשותו לא יוחזר אותו אדם לתחנה! אך אין

 להשתמש בכוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע בתחנה מהשתמש בזכותו זו.

 3. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) בהיותו ממונה על הפצת תעודות בוחר, מנע אדם, ללא סיבה מתקבלת על הדעת,

 מרכוש תעודת בוחר!
 (2) מסר תעודת בוחר מתוך כוונה שמי שאינו זכאי לכך ישתמש בה לשם הצבעה *,

 (3) קיבל תעודת בוחר מתוך כוונה להשתמש בה לשם הצבעה מבלי להיות זכאי לכך,
 דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

 4. (א) מי שעשה אחת מאלה:
 (1) זייף׳ השמיד או שינה שלא כחוק תעודת בוחר או פנקס בוחרים, או חלק מהם 1

 (2) הפריע את המהלך הסדיר של בחירות ז
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 הצבעה שלא
 כחוק

רות אחרות  עבי
 בקשר ?בחידות

 (& מפריע לבוחר בד&בעה או מבעאותו מהצביע 1
 (4) ׳טיפל בקלפי בלא רשות או הוציא קלפי מרשות הממונים.-עליה ו

 >5) התערב בלא רשות בפתיחת קלפי או-במבין קולות;
 זיינו מאסר עד שנה אחת או קנס עד חמש מאות לירות או שני העבשים באחד.

 (ב) הממונה על קלפי או על שמירת הסדר בתחנת בחירות׳ שעשה אהד המעשים
 הנזכרים בסעיף קטן(א)׳ דינו — מאסר עד שלוש שנים או קנם עד אלף וחמש מאות לירות

 או שני העבשים כאחד.

 5. (א) מי שעשה אחת מאלה:
 (1) נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר —

 (I) להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או
 בעד מועמד מסויים ן או

 (II) להיות מועמד או להימנע או להסתלק מהיות מועמד, בכלל או ברשימת
 מועמדים מסויימת ? ..

 (2) קיבל או הסכים לקבל שוחד, לעצמו או.בשביל אחר,.תמורת הסכמתו —
 (I) להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימה

 או בעד מועמד מסויים ז או
 (II) להיות.מועמד או להימנע או להסתלק מהיות מועמד, בכלל או ברשימת

 מועמדים מםויימת! או
 (ווו) להשפיע על אחר שיצביע או שיימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת

 מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסרים-ן או
̂\1) להשפיע על אחר שיהיה מועמד או שיימנע או שיסתלק מהיות מועמד,  

 מלל או ברשימת מועמדים מסויימת: ־
 (3) איים על בוחר בגרימת נזק — בין גופני, כין חמרי ובין כל נזק אחר —
 לבוחר או לאחר, אם הבוחר יצביע או אם יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת
 מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או.אם יהיה מועמד או אם יימנע או אם

 יסתלק מהיות מועמד, בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת,
 דינו — מאסר עד שנה אחת או קנס עד חמש מאות לירות או שני העגשים כאחד.

 (ב) ״שוחד״, בסעיף זה, כולל מתנה, זכות, הלוואה וכל טובת הנאה אחרת.

 6. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) הצביע על יסוד תעודת בוחר, פנקס זיהוי או תעודת זהות שאינם שלו ז

 (2) הצביע, בניגוד לתקנון, יותר מפעם אחת, בין באותה תחנת בחירות ובין
 בתחנות שובות *

 (3) הטיל לתוך הקלפי, בניגוד לתקנון, יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק הצבעה
 ובין שהיא ריקה,

 דינו —• מאסר עד ששה חדשים או קנם עד מאתים וחמישים לירות או שני העבשים כאחד.

 7. מי שעשה אחת מאלה:
 (1) הפריע את המהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות או כל •תעמולת

 בחירות אחרת ז
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 (2) הסיר, השמיד, פיסה או לכלך הודעה בעניני בחירות או מודעה או־ •כל חוטר אוזר׳
 שיש בהם משום תעמולת בחירות, מלבד אם.עבר זמנם, או אם הודבקו בביתו׳ בחנותו או

 במשרדו בלי הסכמתו 1
 (3) ניהל במועד הבחירות תעמולת בחירות, בכתב, בעל פה׳ או בצורה אחרת, בתחנת

 בחירות או במרחק של פחות מעשרים וחמשה מטר ממנה!
 (4) השמיד, לכלך, העלים או לקח שלא כדין פתק הצבעה המצוי בתא הצבעה,

 דינו — מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאתים וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.

 ביצוע ותסנות 8. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בזה נועד, מצד אחד, להבטיח הגנה חוקית לבחירות אל גופים ציבוריים
 שאושרו לצורך זה, לפי בקשתם, על ידי הממשלה, ומצד שני — לאפשר פיקוח ממשלתי על

 סדרי בחירות כאלה.
 עריכתה של הצעת החוק באה ביזמת ההסתדרות הציונית העולמית שביקשה ערובות
 חוקיות מתאימות שיש בהן כדי להגן על טהרת הבחירות לקונגרס הציוני הממשמשות
 ובאות! אך נקבעה להצעת החוק מסגרת רחבה יותר, העשויה להקיף גם בחירות אחרות

 לגופים ציבוריים שונים.
 החוק המוצע לא יחול באורח אוטומטי על בחירות לכל גוף ציבורי, כי אם יופעל
 אך ורק לגבי אותם הגופים שיבקשו את חסותו והממשלה תמצאם ראויים לכך. לשון אחרת:
 השימוש בחוק המוצע לא יהיה חובה אלא רשות בלבד — בחינת מכשיר שהמוסדות
 המעונינים יובלו, באישור הממשלה, להשתמש בו, מבלי שהממשלה אומרת לכפותו עליהם.
 פרטי ההוראות נוסחו בעקבות הסעיפים 26, 40, 41׳ 42 ו־43 לפקודת העיריות, 1934,
 כפי שהוחקו על ידי הכנסת בחוק לתיקון פקודת העיריות׳ תש״י—1950 לכך נוסף סעיף
 הדן בעבירות בקשר לתעודות בוחר (סעיף 3), שתכליתו לשמש תריס בפני שימוש לרעה

 בתעודות כאלה(כגון שקלים) ולאפשר את הפצתן ללא תקלח.

א-1951  חוק שירות בטחון(תיקון)(מס׳ 2), תשי״

׳ יתוקן כך:  1. חוק שירות בטחון, תש״ט—1949 3
 צ ף י ע ס  (א) ב

 (!) בהערת השוליים, במקום המלים ״כושר רפואי״ יבואו המלים ״כושר
 לשירות בטחון״ ן

 (2) במקום סעיפים קטנים(א) וץב) יבואו סעיפים קטנים אלה;
 ״(א) פוקד רשאי, בצו׳ לקרוא לכל יוצא־צבא להתייצב׳ במקום ובזמן

 שנקבעו בצו, לבדיקה לשם קביעת כשרו לשירות בטחון.
ם ח׳ כשגט חש״י (26.1.50), עם׳ 41. ו י  * כפר החוקים 31 ס

ם כ״א באלו5 תש״ט (15.9.49), עם׳ 271. ו י  י ספר החוסים 25 ס
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 ^(ב) יוצא־צבא שנקרא להתייצב כאשר, חייבלהמייצב, במקום ובז«ז שנקבעו -
 בצו, ולהיבדק על ידי ועדה רפואית כל בדיקה שתידרש; לדעת הועדה; לשם-
 קביעת כשרו הרפואי לשירות בטחמ׳ ולהיבדק — באופן שייקבע בתקנות—
 כל בדיקה אחרת לשם קביעת בשרו הכללי בשירות בטחון. המבחנים לכושר

 רפואי לדרגותיו — ייקבעו בתקנות.״
 >3) אחרי סעיף קטן(ה) יבוא סעיף קטן זד׳:

 ״>ו)יפוקד רשאי׳ בצו, לקרוא לתושב קבוע בגיל 17׳ להתייצב במקום
 ובזמן שנקבעו בצו, לבדיקה לשם קביעת כשרו לשירות בטחון. ניתן צו כזה,
 יחולו על אותו תושב קבוע סעיפים קטנים (ב)׳ (ג) ו־(ח׳ כאילו היה

 יוצא־צבא.״
 (ב) בסעיף 6— .

 >1) אחרי סעיף קטן >ג) יבואו סעיפים קטנים אלה:

 ״(גא) פוקד רשאי, בצו׳ לקרוא ליוצא־צבא, בעל מקצוע נדרש שנמצא בשר
 לשירות והוא —

 (1) גבר באחד הגילים שמ־30 עד 39 ועד בבלל *
 >2) אשה באחד הגילים שמ־27 עד 34 ועד בכלל ן

 להתייצב תוך התקופה הנזכרת בסעיף קטן(דד) לשירות סדיר, במקום ובזמן
 שנקבעו בצו! ואותו יוצא־צבא חייב להתייצב באמור.

 (גב) יוצא־צבא שנקרא להתייצב לשירות סדיר על פי סעיף קטן (גא) חייב
 בשירות סדיר של שמונה עשר חדשים, ועל אף האמור בסעיף קטן (0,

 יוקדש שירותו זה, אחרי אימון צבאי ראשוני, לתפקידים בגדר מקצועו.״
 (2) זמזךי סעיף קטן(ד), יבוא סעיף קטן זה:

 (״דד) יזצא־צבא לא ייקרא להתייצב לשירות סדיר לפי סעיף קטן (גא),
 אלא אם הזמן שנקבע להתייצבותו הוא תוך שנים עשר חדשים מיום שמקצועו
 היה למקצוע נדרש או מיום שיוצא הצבא היה לבעל מקצוע נדרש או מיום

 שעלה ארצה, הכל לפי התאריך המאותר יותר.״
 (3) אחדי סעיף קטן(יא), יבוא סעיף קטז זה:

 ״(יב) בסעיף זה —
 ״מקצוע נדרש״ — פירושו — רפואה׳ בקטריולוגיה או מקצוע אחר
 שהוכרז על ידי שר הבטחון, באישור הועדה לעניני חוץ ובטחון של

 הכנסת, כמקצוע נדרש. אברזה כאמור תפורסם ברשומות ז
 ״בעל מקצוע נדרש״ פירושו — מי שהוסמך למקצוע נדרש לפי כללים

 שייקבעו בתקנות.״

 >ג) במקום סעיף 7 יבואו סעיפים אלה:
ם 7. >א) יוצא־צבא שנמצא כשר לשירות והוא אינו בשירות סדיר יהיה אי 5ו ת םי רו  .שי

 נמנה עם כוחות המילואים של צבא־הגנה לישראל וחייב בשירות
 מילואים שנתי ובשירות מילואים חדשי לתקופות המפורטות להלן.

 (ב) יוצא־צבא החייב בשירות מילואים באמור, רשאי פוקד, בצו,
 לקרוא לו להתייצב לשירות מילואים במקום ובזמן שנקבעו בצו!

 ושתו יוצא־צבא חייב להתייצב כאמור.
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 (ג) יוצא־צבא החייב בשירות מילואים, כאמור, והוא נמנה עפ
 יחידה של כוחות המילואים של צבא־ הגנה לישראל, רשאי מפקדו
 בדרגת סגז משנה או בדרגה גבוהה מזו לקרא לו, בכל דרך שימצא
 לנכון להתייצב לשירות מילואים ביחידתו במקום ובזמן שקבע המפקד,

 ואותו יוצא־צבא חייב להתייצב כאמור.
 (ד) תקופת שירות המילואים החדשי היא:

 (1) יום לכל חודש או שני ימים רצופים לכל חדשיים או
 שלושה ימים רצופים לכל שלושה חדשים, או

 (2) שתים עשרה שעות לכל חודש לסירוגין, הכל כפי שיקבע
 בכל מקרה ומקרה הפוקד או המפקד, כאמור בסעיפים קטנים
 (ב) או (ג), ובלבד שאותם ימים או אותן שעות לא יחולו

 בשבת או במועדי ישראל.
 (ה) תקופת שירות המילואים השנתי היא:

 (1) לגבר באחד הגילים שמ־18 עד 39 ועד בכלל׳ ולאשה
 באחד הגילים שמ־18 ועד 34 ועד בכלל — עד שלושים

 ואחד ימי שירות לכל שנה;
 (2) לגבר באחד הגילים שמ־40 עד 49 ועד בכלל — עד

 ארבעה עשר ימי שירות לכל שנה ן
 (3) לגבר או אשה בדרגת רב טוראי או בדרגה גבוהה מזו —
 עד שבעה ימי שירות כל שנה נוסף לימי השירות הנזכרים

 בפסקה(1) או(2).
 .(0 יוצא־צבא שנקרא להתייצב לשירות מילואים שנתי חייב
 לשרתו ברציפות, אלא אם כן הורה מפקד, כאמור בסעיף קטן(ג), כי
 שירותו יחולק לשנים, או — אם הסכים לכך בכתב יוצא־הצבא —

 לשלוש או ליותר.
 >ז) יוצא־צבא אשר בשרתו בשירות מילואים היה כלוא על
 עבירה על פי פסק דין של בית דין צבאי או של בית משפט או נעדר
 מהשירות ללא צידוק מספיק, הרי בחישוב זמן השירות אין רואים
 את תקופת כליאתו או היעדרו, כאמור, כתקופה שבה מילא חובת

 שירות מילואים.
ם 7א. תושב קבוע שהוסמך במקצוע הרפואה, לפי כללים שייקבעו פאי ת רו ו ד י  מ

 סשיעיש

 בתקנות, והוא —
 >א) גבר באחד הגילים שמ־50 עד 54 ועד בכלל, או

 (ב) אשה באחד הגילים שמ־35 עד 39 ועד בכלל,
 חלות עליו הוראות חוק זה כאילו היה יוצא־צבא, ולגבי תקופת שירות
 המילואים השנתי דינו כדין יוצא־צבא, גבר׳ באחד הגילים שמ־40

 עד 49 ועד בכלל.״
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 .החוק המוצע בא לתקן את חוק שירות בטחון, תש״ט—1949. ואלה התיקונים:
 לפייסעיף 5 של החוק הקיים רשאי פוקד לקרוא ליוצא־צבא להתייצב לבדיקה רפואית
 לשם קביעת כשרו הרפואי לשירות בטחון, ויוצא־הצבא חייב להתייצב ולהיבדק על ידי

 ועדה רפואית כל בדיקה שתידרש, לדעת הועדה, לשם קביעת כשרו זה.
 לפי התיקון המוצע רשאי יהיה הפוקד לקרוא ליוצא־צבא להתייצב לא רק לשט קביעת
 בשרו הרפואי, אלא גם לשם קביעת בשרו הכללי בשירות בטחון, כלומר כשרו למלא
 ׳תפקידים מסויימים בשירות בטחון מכל בחינה שהיא ולאו דוקא מבחינה רפואית ז ויוצא־

 הצבא חייב יהיה להיבדק נוסף לבדיקה הרפואית, כל בדיקה אחרת שתידרש לשם כך,
 לפי סעיף 4 לחוק הקיים רשאי פוקד לקרוא לתושב קבוע בגיל ל1 להתייצב

 לרישום בלבד.
 בא התיקון השני לסעיף 5 ומרשה לפוקד לקרוא לתושב, כאמור, להתייצב גם לשם

 בדיקת כשרו לשירות בטחוז בהתאם לסעיף 5, כפי שיתוקן.
 עם קבלת התיקונים המוצעים לסעיף 5 יהיה נוסח הסעיף כולו כדלקמן:

ת 5. (א) פוקד רשאי׳ בצו, לקרוא לכל יוצא־צבא להתייצב׳ במקום ו ר י ז  . כושר ל

ז . י ובזמן שנקבעו בצו,. לבדיקה לשם קביעת כשרו לשירות בטחון. - י ח ט  ב

 (ב) יוצא־צבא שנקרא להתייצב כאמור, חייב להתייצב, במקום
 ובזמן שנקבעו. בצו, ולהיבדק על ידי ועדה רפואית כל בדיקה שתידרש,
 לדעת הועדה, לשם קביעת כשרו הרפואי לשירות בטחון ולהיבדק —
 באופן שייקבע בתקנות — כל בדיקה אחרת לשם קביעת כשרו הכללי
 בשירות בטחון. המבחנים לכושר רפואי לדרגותיו — ייקבעו בתקנות.
 (ג) סיימה ועדה רפואית את בדיקתו של יוצא־צבא, תקבע
 הועדה, אם היא מוצאת אותו כשר מבחינה רפואית לשירות בטחון
 (להלן — כשר לשירות) או שהיא מוצאת אותו בלתי כשר מבחינה

 רפואית לשירות בטחון(להלן — בלתי כשר לשירות).
 (ד) יוצא־צבא שועדה רפואית מצאה אותו כשר לשירות או
 בלתי כשר לשירות, רשאי׳ בתנאים ־שייקבעו בתקנות׳ לבקש שועדה
 רפואית עליונה תבדוק אותו בדיקה רפואית נוספת ותקבע אם היא

 מוצאת אותו כשר לשירות או בלתי כשר לשירות.
 (ה) אופן הרכבתן של ועדה רפואית ושל ועדה רפואית עליונה

 וסדרי עבודתן — ייקבעו בתקנות.
 (0 פוקד רשאי, בצו, לקרוא לתושב קבוע בגיל 17 להתייצב
 במקום ובזמן שנקבעו בצו לבדיקה לשם קביעת כשרו לשירות בטחון.
 ניתן צו כזה, יחולו על אותו תושב קבוע סעיפים קטנים (ס׳(ג) ו־(ד),

 כאילו היה יוצא־צבא.״
 לפי סעיף 6 לחוק הקיים, יוצא־צבא. גבר, מעל לגיל 29 ויוצא־צבא, אשה, מעל

 לגיל 26, אינם חייבים בשירות סדיר.
 לפי התיקונים המוצעים לסעיף האמור יהיה חייב בשירות סדיר יוצא־צבא גם אם הוא
 למעלה מהגילים האמורים׳ בתנאי שהוא בעל מקצוע נדרש וגילו אינו עולה על 39 — אס

 הוא גבר, או על 34 — אם הוא אשה.
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 כבעל מקצוע נדרש נחשב אדם שהוא מוסמך ברפואה׳ בבקטריולוגיה או במקצוע אחר,
 ששר הבטחון יכריז עליו׳ באישור ועדת החוץוהבטחון של הכנסת, כעל מקצוע נדרש לצורך

 סעיף זה.
 בעל מקצוע נדרש בגילים הגבוהים האמורים מותר יהיה לגייסו לשירות סדיר רק

 תוך שנה —
 >1) מיום תחילת תקפו של החוק המוצע, אם הוא רופא אל בקטריולוגיבאותו

 יום 1 או
 (2) מיום שיוכרז על מקצועו כעל מקצוע נדרש, אם הוא מוסמך למקצוע שאינו

 רפואה או בקטריולוגיה 1 או
 (3) מיום שהיה לרופא או לבקטריולוג או לבעל מקצוע נדרש אחר — אם הוסמך

 באחד מאלה לאחר שהיו למקצועות נדרשים; או
 (4) מיום עלייתו ארצה — אם בהגיעו כבר היה בעל מקצוע נדרש.

 ארכה של תקופת השירות הסדיר של בעל מקצוע׳ כאמור׳ תהיה כאורך תקופת השירות
 הסדיר של גבר שהוא באחד הגילים שמ־27 עד 29 ועד בכלל. כלומר — שמונה עשר חדשים!
 והיא תוקדש, לאחר אימון צבאי ראשוני, לתפקידים בגדר המקצוע הנדרש שהוא מוסמך בו.

 תיקח נ סעיף 7 לחוק הקייס קובע:

 (א) יוצא־צבא שנמצא כשר לשירות, והוא אינו בשירות סדיר יהא נמנה עם כוחות
 המילואים של צבא הגנה לישראל, וחייב בשירות מילואים, כמפורט להלן —

 (1) גבר באחד הגילים שמ־18 עד 39 ועד בכלל ואשה באחד הגילים שמ־8נ עד
 34 ועד בכלל — עד שלושים ואחד ימי שירות רצופים בכל שנה ועוד יום שירות
 אחד בכל חודש, או שתים עשרה שעות לסירוגין, כפי שייקבע בתקנות, בכל חודש,

 ובלבד שאותו יום או אותן שעות לא יחולו בשבת או במועדי ישראל;
 (2) גבר באחד הגילים שמ־40 עד 49 ועד בכלל — עד ארבעה עשר ימי שירות
 רצופים בכל שגה ועוד יום שירות אחד בכל חודש או שתים עשרה שעות לסירוגין,
 כפי שייקבע בתקנות, בכל חודש׳ ובלבד שאותו יום או אותן שעות לא יחולו בשבת

 או במועדי ישראל.
 (3) מפקד — עד שבעה ימי שירות נוספים ברציפות לימי השירות הרצופים
 הנזכרים בפסקות (,נ) ו־(2). בפסקה זו׳ ״מפקד״ פירושו — יוצא־צבא כגבר באשה
 בדרגת רב טוראי בחיל היבשה או בדרגה מקבילה בחיל האויר או בחיל הים או

 בדרגה גבוהה מאלה.
 >אא) יוצא־צבא אשר בשרתו בשירות מילואים היה כלוא על עבירה, על פי פסק דין
 של בית דין צבאי או של בית משפט או נעדר מהשירות ללא צידוק מספיק, הרי בחישוב
 זמן השירות אין רואים אח תקופת כליאתו או העדרו כאמור, כתקופה שבה מילא חובת

 שירות מילואים.
 (ב) יוצא־צבא החייב בשירות מילואים כאמור, רשאי פוקד, בצו׳ לקרוא לו להתייצב

 לשירות מילואים במקום ובזמן שנקבעו בצו( ואותו יוצא־צבא חייב להתייצב כאמור,
 (ג) יוצא־צבא החייב בשירות מילואים כאמור, והוא נמנה עם יחידה של כוחות
 המילואים של צבא הגנה לישראל, רשאי מפקדו לקרוא לו בכל דרך שימצא לנכון, להתייצב
 לשירות מילואים ביחידתו במקום ובזמן שקבע המפקד! ואותו יוצא־צבא חייב להתייצב
 כאמור, אך הסמכות לקרוא ליוצא־צבא להתייצב כאמור אינה נתונה׳ אלא למפקד בדרגת סגן

 משנה בחיל היבשה או בדרגה מקבילה בחיל האויר או בחיל הים או בדרגה גבוהה מאלה.״
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 ^זוםיף לחוק 0עיף חדש— דא.
 בתיקון לסעיף האמור ניתנת למפקד המוסמך לכך'הרשות —

 (1) לחלק לשנים את תקופת השירות השנתי הרצוף, ובהסכמת יוצא־הצבא,
 לשלושה וליותר(

 (2) להורות על צבירתם של ימי השירות החדשי, עד לשלושה ימים רצופים לכל
 שלושה חדשים.

 הסעיף החדש דא בא לחייב תושבים קבועים המוסמכים במקצוע הרפואה לשרת שירות
 מילואים שנתי וחדשי אף שאינם בגיל של יוצא־צבא, תושב קבוע, כאמור, יהי חייב בשירות
 מילואים שנתי של ארבעה עשר יום ואם הוא בדרגת רב טוראי.או בדרגה גבוהה מזו —

 בשירות של עשרים ואחד יום.
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