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2002   
" חוק טלת "חקיק

-בהוראת שעה ל
 שנים 5

נקודות ציון  

 מרכזיות

ההסדר החוקי  

  ניתנו מכוחו

צווי דחיית  

צווי  שירות ו

 פטור

)חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם,  "חוק טל"
 :  (2002-התשס"ב

 

  שר הביטחון רשאי לדחות, בצו, את מועד התייצבותו של מיועד
אם  לשירות ביטחון לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון, 

אינו ו, שעות בשבוע( 45לומד בישיבה באופן סדיר )לפחות  המיועד
 .על לימודיועוסק בכל עיסוק נוסף 

 פעם לשנה אחת בלבד, עם אפשרות למתן צווים הצו ניתן בכל
 נוספים.

 רשאי המיועד לצאת ל"שנת הכרעה" ללא  22עם הגיעו לגיל ,
חיית שירות לימודים בישיבה, ובסופה לשוב ללימודים ולקבל צו ד
שנת הכרעה  נוסף, או להתגייס לשירות ביטחון. לחלופין, במקום 

,  לשרת בשירות אזרחי במשך שנה אחת לפחות רשאי המיועד
 .ולקבל פטור משירות ביטחון

2006 
התנועה לאיכות   6427/02בג"ץ 

   בישראל נ' הכנסת: השלטון
פוגע   חוק טלההסדר בנקבע ש

בשוויון של מי שמשרתים  
אינו   בשירות ביטחון, והוא

עונה על תכלית החוק ולכן  
 אינו חוקתי.  

עם זאת, העתירה נדחתה בשל  
זמניותו של החוק, נקבע  

 שמוקדם מדי לבטלו.  

2007 
"  חוק טלהארכת "

בהחלטה של 
  שנים  5-להכנסת 

 נוספות

2012 
רסלר נ'  6287/07בג"ץ 

 כנסת ישראל:  
  לחוק טההסדר בנקבע ש

פוגע בשוויון, אינו עונה  
על תכלית החוק )לאור  
נתוני העבר והסתברות  

, הוא אינו  באשר לעתיד(
 -חוקתי ולא יכול לעמוד 

לא ניתן יהיה להאריכו  
 שוב.

1998 
רובינשטיין נ' שר   3267/97בג"ץ 

 הביטחון:  
תלמידי שדחיית שירות של  נקבע 

ישיבות בהיקפים הקיימים הוא  
בבחינת הסדר ראשוני, שצריך  

עקרונית  -להיקבע בהכרעה ערכית
 ע"י הכנסת, בחקיקה.  
שר  נקבע שהעתירה התקבלה, 

מוסמך לתת צווים  הביטחון אינו 
 .36מכוח ס' אלה בהיקפים 

 

1988 
   רסלר נ' שר הביטחון: 910/86בג"ץ 

 הוכר מעמד העותרים;.1

)=ביהמ"ש  נקבע שהנושא שפיט.2
 יכול לדון ולהכריע בו(;

העתירה נדחתה, נקבע ששר  .3
הביטחון מוסמך לתת צווי דחיית  

  36שירות וצווי פטור מכוח ס' 
בהיקפים הקיימים, אך "הכמות  

וייתכן שבהיקפים עושה איכות" 
גדולים יותר לא תעמוד לו  

 סמכותו.

 :לחוק שירות ביטחון 19תיקון מס' 
 

( 2017-2014בתקופת ההסתגלות)  
הממשלה תקבע יעדי גיוס, אך בפועל 
לא תוטל חובת שירות ביטחון על אף  

 אחד מתלמידי הישיבות.

( יעדי הגיוס   2017בתקופת הקבע )ואילך
 יהפכו מחייבים, ואי עמידה בהם תוביל

להחלת חובת שירות ביטחון או שירות  
אזרחי על תלמידי הישיבות  -לאומי

  1,800-)פרט ל 21שהגיעו לגיל 
תלמידים(. בהינתן עמידה ביעדים, ניתן 
יהיה לפטור את שאר תלמידי הישיבות  

 .26משירות ביטחון בגיל

2014 
תיקון  חקיקת 

נדון  - 19מס' 
בוועדה  

מיוחדת )ועדת  
 (שקד

 )על גלגוליו השונים(:  לחוק שירות ביטחון 36ס' 
 

ראה לעשות כן מטעמים הקשורים בהיקף הכוחות הסדירים או כוחות המילואים  , אםרשאי בצו "שר הבטחון
הגנה לישראל, או מטעמים הקשורים בצרכי החינוך, ההתיישבות הבטחונית או המשק הלאומי, או  -של צבא

 -מטעמי משפחה או מטעמים אחרים 
 צבא מחובת שירות סדיר, או להפחית את תקופת שירותו;-לפטור יוצא( 1)
 צבא מחובת שירות מילואים לתקופה מסויימת או לחלוטין;-לפטור יוצא 2)
צבא, לדחות בצו, לתקופה שיקבע בו,  -צבא או מיועד לשירות בטחון שאינו יוצא-( לפי בקשת יוצא3)

את מועד ההתייצבות שנקבע לאותו אדם לפי חוק זה לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות בטחון או להמשך  
 ר החל בשירות."שירות זה אם כב

1982-1970 
מספר עתירות  הוגשו 

, כולן  נגד ההסדר לבג"ץ
בשל   , מרביתןנדחו

היעדר זכות עמידה של  
לא הוכח כי  =העותרים )

הם נפגעו אישית( וחוסר  
 .שפיטות של הנושא

 

1999 
ועדת  

 טל

 ציר זמן: גיוס תלמידי ישיבות

1949 
מכסת   קביעת

  400שחרור של 
תלמידים 

 בשנה

1975 
מכסת   קביעת

שחרור של  
תלמידים   800

 בשנה

1975 

1977 
ביטול 

המכסות 
 המקסימליות

1968 
ועדת  
 שרים

1986 
ועמ"ש של 

 ועחו"ב

1992 
ועדת  

ישראל
 י

1986 1992 1999 

1989 
דוח  

מבקר  
 המדינה

2012   
ועדת  
 פלסנר

2013 
ועדת  

 פרי

1998 
דוח  

מבקר  
 המדינה

2004   
ועדת  
 עברי

2010 
דוח  

מבקר  
 המדינה

2010 
ועדת  
 גבאי

2017 
תום 

תקופת 
ההסתגלו

ת ותחילת 
תקופת 

הקבע לפי 
 19תיקון 

2023 
תום 

תקופת 
ההסתגלות 

השנייה 
לפי הצ"ח  

 21לתיקון 

2004 2010 


