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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 25( )שילוב תלמידי ישיבות(, 
התשע"ח-2018

בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-11986)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,1צתיקוןסעיף1
אחריההגדרה""זמן",לענייןחובתהתייצבותלפיחוקזה"יבוא:

בעקבותביטולושלחוקדחייתשירותלתלמידי  כללי
התשס"ב-2002, אומנותם, שתורתם ישיבות 
עלידיבג"ץע6298/0רסלרנ'כנסתישראל)פורסםבנבו,
,)19 מס' )תיקון ביטחון שירות חוק נחקקו 2012צ02צ21(,
התשע"ד-2014)ס"חהתשע"ד,עמ'50ע()להלן-תיקון19
לחוק(,וחוקשירותביטחון)תיקוןמס'21(,התשע"ה-2015
)ס"חהתשע"ו,עמ'262()להלן-תיקון21לחוק(,אשרתיקנו
אתחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-1986)להלן

-חוקשירותביטחוןאוהחוק(צ

תיקונים19ו־21לחוקקבעו,במסגרתפרקג'1לחוק,
הסדרחדשלשילובםבשירותשלתלמידיהישיבותשבבסיסו
ההכרהכיישלהתייחסלחברההחרדיתכאלמכלולשל
הייחודיים הערכים בשל זאת לזהצ זה הערבים פרטים
המשותפיםלבניהמגזרהחרדיובשלהתייחסותהמדינה

לחברהזוכחברהייחודיתבמשךיותרמשבעיםשנהצ

בהתאםלכך,קבעותיקונים19ו־21לחוקעיקרוןולפיו
ישלשלבאתבניהמגזרהחרדיבשירותבצה"לבהליך
הדרגתיומדודהנפרסעלפניכמהשניםולאפשרלהם
לשרתגםבמסלוליםחלופייםלשירותהצבאיצמימושעקרון
גיוס יעדי קביעת באמצעות התבצע ההדרגתי השילוב
שנתייםשלהמשרתיםבשירותהצבאיוהאזרחימקרבכלל

הציבורהחרדיבשנתוניהגיוסהרלוונטייםצ

תיקון19לחוק,מיוםי"זבאדרב'התשע"ד)19במרס
2014(,קבעכייעדיהגיוסייקבעובהחלטותממשלהוכי
תיקבעתקופתהסתגלותשלשלוששנים)עדליוםו'בתמוז
התשע"ז)0עביוניע201((שבהאיעמידהביעדיהגיוסשקבעה
הממשלהלאתגרורסנקציהצלאחרשלושהשנים,תחלתקופת
הממשלה שקבעה הגיוס ביעדי אי–עמידה שבה הקבע
תצמצםאתסמכותושלשרהביטחוןוהואיוכללדחותאת
שירותםשלבניהמגזרהחרדיעדלגיל21בלבד,ואילועלבני

21ומעלה,למעט1,800"מתמידים",תחולחובתגיוסצ

תיקון21לחוקמיוםי"חבכסלוהתשע"ו)0עבנובמבר
2015(דבקבאותוהעיקרון-קביעתיעדיגיוסלכללהחברה
החרדיתצהתיקוןקבעכיתקופתההסתגלותתוארךבשלשו
שנים)עדליוםח'בתמוזהתש"ף)0עביוני2020((ותיקרא
"תקופת תיקבע כי וכן הראשונה" ההסתגלות "תקופת
בתמוז י"א ליום )עד שנים שנייה"שלשלוש הסתגלות
הגיוס ביעדי אי–עמידה שבה ע202(( ביוני )0ע התשפ"ג
שקבעההממשלהתצמצםאתסמכותושלשרהביטחון

והואיוכללדחותאתשירותםשלבניהמגזרהחרדיעד
לגיל21בלבדצלאחרגילזהיהיהשרהביטחוןרשאילדחות
אתגיוסםשלשארדחוייהשירותמקרבהציבורהחרדי

"בשיםלבליעדהשנתיהכולללגיוסשקבעההממשלה"צ

ביוםכ"אבאלולהתשע"ז)12בספטמברע201(,נפסק
נ' בבג"ץ14/עע18התנועהלמעןאיכותהשלטוןבישראל
אינו לחוק 21 תיקון כי ע201צ9צ12( בנבו, )פורסם הכנסת
חוקתיוכיפרקג'1לחוקיבוטלהחלביוםג'בתשריהתשע"ט
)12בספטמבר2018(צפסקהדיןקבעכיתיקון21לחוקאינו
חוקתיבשלפגיעתובזכותהיסודלשוויוןואי–עמידתושל
ההסדרהקייםבתנאיפסקתההגבלהבחוק–יסוד:כבוד
האדםוחירותוצכךנקבעכיתיקון21אינועומדב"מבחן
לתכלית האמצעי התאמת של התיאורטי" הרציונאלי
החוק,ביןהשאר,בשלהעדרהשלתקופתקבעועמימות
לאחרתוםתקופתההסתגלותהשנייה; לגביהדיןהחל
העדר"שיניים"בתקופותההסתגלות;עמימותלגבישיקול
הדעתהנתוןלשרהביטחוןבתקופתההסתגלותהשנייה
בנוגעלדחייתשירותםשלתלמידיהישיבותמעללגיל
21;דחייתהשירות"האוטומטית"עדלגיל21באיןעמידה
ביעדיהגיוסשקבעההממשלה;הותרתשיקולהדעתהרחב
בידיהממשלהושרהביטחוןבנוגעלדחייתשירותאומתן
פטורלתלמידיהישיבותמצדאחדוקביעתיעדיהגיוסעל

ידיהממשלהבהמלצתשרהביטחון,מצדשניצ

נוסףעלכךקבעפסקהדיןכיגם"במבחןהרציונאלי
המעשי"לאהוכחכיהאמצעיתואםאתתכליתהחוק,
בשיםלבלכךשיעדיהגיוסבפועללאהושגו,כיהפער
ביןהגיוסבפועללביןיעדיהגיוסהלךוגדלואףנראהכי
אחוזיהגיוסקטנוביחסלגידולהשלהאוכלוסייההחרדית
באוכלוסייההכלליתצלאורכלזאת,כאמור,פסלבג"ץאת

פרקג'1לחוקצ

ועדה הביטחון שר הקים בג"ץ פסיקת בעקבות
הביטחון למערכת המשפטי היועץ בראשות מקצועית
לישראל, הגנה בצבא אדם כוח אגף ראש ובהשתתפות
הפרקליטהצבאיהראשי,הרבהצבאיהראשיוראשהאגף
הוועדה(צ - )להלן הביטחון במשרד הביטחוני-חברתי
תפקידהוועדההיהלגבשהסדרברקיימא,שיעלהבקנה
אחדעםצורכיהצבאכצבא־עםממלכתי,עםפסיקתבית
המשפטהעליוןבבטלואתתיקון21לחוק,ויזכהלהסכמה
הרחבההנדרשת,לשםעיגונובחקיקהצהוועדהנפגשהעם
גורמיצבא,גורמיםממשלתיים,רבניםואנשיציבורנוספיםצ

ס"חהתשמ"ו,עמ'ע10;התשע"ז,עמ'2ע2צ 1

ס"התשמ"א,עמ'128צ 2
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""חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-21981;"צ

בסעיף22ב,במקוםסעיףקטן)ו(יבוא:2צתיקוןסעיף22ב

""חוקהגנתהפרטיות"-חוקהגנתהפרטיות,התשמ"א-21981;"צ

תיקוןסעיף22בבסעיף22ב,במקוםסעיףקטן)ו(יבוא:2צ

הוועדהסברהכיהשוויוןבגיוסלצה"להואערךעליון
והואחיונילשמירהעלצה"לוחיזוקוכצבא־עםממלכתי
ישראלוהבטחת מדינת הגנהעל - הממלאאתייעודו
קיומהצהוועדההכירהבחשיבותםשללימודולומדיהתורה
בעםישראלובמדינתישראלצבדבבד,סברההוועדהכייש
לנקוטצעדיםמשמעותייםואקטיבייםלצמצוםהאי־שוויון
בשירותולהעלאתשיעורהמתגייסיםמקרבבניהציבור
החרדי,מתוךהבנהמעשיתכישיעורהגיוסבמגזרהחרדי
לאישתווהבאופןמלאבשניםהקרובותלשיעורהגיוס

במגזרהכלליצ

כדילאפשרלתהליכיםהמתרחשיםבענייןזהבמגזר
החרדילהעמיקולהבשיל,המליצההוועדהלקבועיעדי
מדורגת עלייה שישקף תהליך וליצור טווח ארוכי גיוס
בשיעורהגיוסבמגזרהחרדילטווחהרחוקצעםזאת,ברור
כיפוטנציאלהגידולבמספרהמשרתיםמקרבבניהציבור
החרדיילךויפחתככלשמספרהמשרתיםמקרבםיעלהצעל
כןהמליצההוועדהלהתבססעלשיעוריהגיוסהקיימים
כנקודתמוצא,תוךקביעתשיעורגיוסהתחלתילצה"לשל
100,עמשרתים)עלבסיסכ־000עחרדיםשהתגייסולצה"ל
בשירות התחלתי השתלבות ע201(ושיעור הגיוס בשנת
הלאומי-אזרחישל600משרתים)עלבסיסכ־0ע5חרדים

שהשתלבובשירותהלאומי-אזרחיבשנתהגיוסע201(צ

כמוכןהוצעכיבסופהשלכלשנה,תיבחןהשגת
יעדיהגיוסצעםזאת,כדילאפשרהיערכותשלהמדינה
ליישוםהמלצותהוועדהוכןלאפשרהשפעהראשוניתשל
הצעדיםהמומלציםשייעודםהגברתשיעורהגיוס,הומלץ
כילאיהיוהשלכותבפועללאי–השגתיעדיהגיוסבמהלך
השנתייםהראשונותלתחולתההסדרהמוצעצהחלמהשנה
השלישית,שיעורגיוסבפועלהנופלמ־95%מיעדהגיוס
השנתייביאלצמצוםבהיקףהתמיכההכוללתבישיבות
)למעטישיבותשבהןקיימיםשיעוריגיוסמעללרףמסוים
ההשלכות וכן השנתיים הגיוס יעדי בחוק(צ שייקבע
הכלכליותבשלאי–עמידהבהםייקבעובחוקוהןיגברו

ככלשלאיושגוהיעדיםבמשךכמהשניםרצופותצ

ככלשלאיושגשיעורגיוסבהיקףשל85%לפחות
מיעדיהגיוסהשנתייםבמשךשלוששניםרצופות)להוציא
השנתייםהראשונותמתחילתהתיקוןהמוצע,שבהןכאמור
יפקע הגיוס(, ביעדי אי–עמידה בשל צעדים יינקטו לא

התיקוןלחוקלאחר12חודשיםצ

לכלל תגמולים להסדיר יש כי הוועדה סברה עוד
של בתרומתם הכרה שיבטאו מלא, שירות המשרתים
לדוגמה, קיומהצ ולהבטחת המדינה להגנת המשרתים
העלאתדמיהקיוםשלהמשרתיםשירותמלא,והוקרה
לימודי של המדינה מטעם מלא מימון בדמות ותגמול
תוארראשוןלכללמסיימיהשירותהצבאיבאופןמלא,

לחיזוקו בצה"ל, המשרתים להוקרת עמדה נקיטת יהוו
כצבא־עםממלכתיולצמצוםהאי–שוויוןצבדבבד,המליצה
הוועדהלשקולהרחבהשלהפעולותכלפימישמפראת
חובתהשירותבלאשקיבלדחייתשירותאופטורונעדר
מןהשירותשלאכדין,וזאתבאופןכלליולאודווקאבמגזר
החרדיצבענייןזהראוילשקולצעדיםמינהלייםכגוןשלילת
עבודה נדרשת זה בנושא מעניקהצ שהמדינה הטבות

בין־משרדיתלגיבושצעדיםמתאימיםצ

היו הלאומי-אזרחי לשירות הגיוס נתוני לבסוף,
ההסדרים במסגרת שהוצבו מהיעדים מאוד רחוקים
הקודמיםבחוקצהטעמיםלכךכפישהוצגלוועדה,הם,בין
השאר,קביעהבחוקשלגילמינימלילצורךההצטרפות
ביחס כלכלי תמריץ והעדר הלאומי-אזרחי לשירות
ללומדיםבישיבותצלפיכךסברההוועדהכיקיימתחשיבות
אטרקטיביים לאומי-אזרחי שירות מסלולי ליצירת רבה
בעבורהאוכלוסייההחרדית,לפיקוחובקרהעלמסלולי
השירותוכןליצירתתמריציםלהשתלבותבהםצכמוכן
הומלץלהקדיםאתגילההצטרפותלשירותלאומיבעבור
נשואיםבלבדלגיל20)במקוםגיל21כיום(צבצדמסלולי
הבכירות את לשמר הומלץ הלאומי-אזרחי השירות
תשלומים המתגייסים, גיל מבחינת הצבאי לשירות

ותמריציםאחריםלמתגייסיםצ

אשרעלכן,בהתאםלהמלצותהוועדהמוצעלקבוע
בחקיקהאתיעדיהגיוסשלהציבורהחרדיבאופןהזה:
שיעורהשירותיגדלב־8אחוזיםבשלושהשניםהראשונות
מתחילתהתיקון,ב־5צ6אחוזיםבשלושהשניםהבאות,
וב־5אחוזיםבארבעהשניםשלאחרמכןעדסיוםתקופת
עשרהשניםהראשונותלאחרתחילתהתיקוןלחוקצבעשר
השניםשלאחרמכןייקבעהגידולביעדיהגיוסכשיעור
הגידולהממוצעשלהאוכלוסייההחרדית,בתוספתאחוז
אחדצלאחרעשריםשנהמיוםהתחילהייקבעויעדיהגיוס
החרדית האוכלוסייה של הממוצע גידולה שיעור לפי
לקבוע מוצע כך, על נוסף כאמורצ האחוז תוספת בלא
בחוקהשלכותכלכליותבהעדרעמידהביעדיהגיוס,את
ביטולהמתווהבהעדרעמידהביעדיהגיוס,הפחתתגיל
קבלתהפטורלאחרדחייתהשירותמגיל26לגיל24,ואת
האפשרותלשרתשירותלאומי-אזרחיחלףהשירותהצבאי
לנשואיםמגיל20והכולבמטרהלעודדאתשירותםשל

החרדיםואתשילובםהמיטביבתעסוקהצ

מוצעלתקןאתסעיף22בלחוק,שעניינודחיית  סעיף 2 
שירותלתלמידיישיבותגבוהותציוניותצההסדר 
החוקילדחייתשירותלתלמידיישיבותייוותרעלכנו,אך
יובהרכיצודחייתהשירותשניתןלפיסעיףזהיראואותו
כאילוניתןלפיסעיף6עלחוקצבהתאם,יחולועלצודחיית

שירותשניתןלפיסעיףזההוראותסעיפיםעעו־8עלחוקצ
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יראוצולדחייתשירותשניתןלפיסעיףזה,כאילוניתןלפיסעיף6ע;תמהתקופת ")ו(
הדחייהאושבוטלהצו-יחולועליוהוראותסעיףע1צ"

במקוםפרקג'1לחוקהעיקרייבוא:עצהחלפתפרקג'1

 "פרק ג'1: שילוב תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות
חינוך חרדיים

סימן א': מטרה והגדרות

מטרתושלפרקזהלצמצםאתהאי־שוויוןבגיוסלשירות26בצמטרה
הסדירולשירותהלאומי-אזרחיתוךהכרהבחשיבותלימוד

התורהצ
בפרקזה-26גצהגדרות

לאומי-אזרחי, שירות חוק - לאומי-אזרחי" שירות "חוק
התשע"ד-2014ע;

"ישיבה"-ישיבהאוכוללשמתקיימיםבהםלימודיםתורניים
והכלוליםברשימהשגיבשלענייןזהשרהביטחוןלפי

סעיף26יב;

"צודחייתשירות"-צושניתןלפיסעיף26ד;

"שירותלאומי-אזרחי"-כהגדרתובחוקשירותלאומי-אזרחיצ"

סימן ב': דחיית שירות ושילוב בשירות סדיר ובשירות 
לאומי-אזרחי

דחייתשירות
לתלמידיישיבות

שהוא26דצ ביטחון לשירות מיועד לבקשת רשאי הביטחון שר
תלמידישיבה)בסימןזה-מבקש(,לדחותבצו,אתמועד
התייצבותולשירותסדיר,אםמצאכימתקיימיםלגביוכל
התנאיםלדחייתשירותכאמורבסעיף26הוראהלנכוןלעשות

כןבהתחשבבצורכיהביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםצ

וזהנוסחושלסעיף22ב)ו(שמוצעלמחקו:

שניתן שירות דחיית צו של תוקפו פקע או בוטל ")ו(
לפיסעיףזהיחולועלהמיועדלשירותביטחוןהוראות

סעיףע1צ"

בשל ההסבר, לדברי הכללי בחלק כאמור  סעיף 3
ביטולושלפרקג'1לחוק,מוצעלקבועמחדשאת 
פרקג'1שכותרתו"שילובתלמידיישיבותובוגרימוסדות
חינוךחרדיים",ובמסגרתולקבועהסדריםאשרייתנומענה
לקשייםשהעמידההסדרהקודם,ויביאולקידוםתכלית
צמצוםהפגיעהבשוויוןעלידישילובהדרגתישלתלמידי
ישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדייםבשירותסדירובשירות
הלאומי-אזרחיצבמסגרתפרקג'1המוצע,מוצעלקבועאת
סימןא'שכותרתו"מטרהוהגדרות",אתסימןב'שכותרתו
"דחייתשירותושילובבשירותסדירובשירותלאומי-אזרחי,
אתסימןג'שכותרתו"יעדיהגיוסוהשלכותבשלאי־עמידה
ביעדהגיוסהשנתיהכולל",אתסימןד'שכותרתו"שילוב

בתעסוקה"ואתסימןה'שעניינוהוראותכלליותצ

לסעיף 26ב המוצע

מוצעלקבועסעיףמטרהלפרקג'1המוצע,המצהיר
כיתכליתושלהפרקהיאלצמצםאתאי־השוויוןבגיוס
לשירותסדירובשירותהלאומי-אזרחיתוךהכרהבחשיבות

לימודהתורהצ

לסעיף 26ג המוצע

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםהמשמשיםבהוראות
פרקג'1המוצעצביןהשאר,מוצעלקבועאתהגדרתהמונח
לימודים בהם שמתקיימים כולל או כישיבה "ישיבה"
תורנייםוכלוליםברשימתהישיבותשגיבששרהביטחון
דחיית "צו להגדיר מוצע עוד המוצעצ 26יב סעיף לפי
שירות"כצושניתןלפיסעיף26דהמוצעצמונחיםנוספים
המשמשיםבפרקג'1המוצעמוגדריםבמסגרתהסימנים

הספציפייםלפרקשבהםהםמשמשיםצ

לסעיף 26ד המוצע

מיועד לבקשת הביטחון, שר את להסמיך מוצע
לשירותביטחוןשהואתלמידישיבה,לדחותבצואתמועד

ס"חהתשע"ד,עמ'80עצ ע
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תנאיםלדחיית
שירותשלתלמיד

ישיבה

התנאיםלדחייתשירותושלמבקשהםכמפורטלהלן:26הצ

הואלומדבישיבהלימודיםתורניים,באופןסדיר,בהיקף )1(
שלאיפחתמ־45שעותבשבוע,ובכולל-40שעותבשבוע,

למעטבתקופותחופשהשקבעשרהביטחון;

בישיבה; לימודיו נוסףעל הואלאעוסקבכלעיסוק )2(
ואולם,רשאימיועדלשירותביטחוןנשוישמלאולו22שנים,
לעסוקבעיסוקנוסףעללימודיובישיבה,ובלבדשלאיעסוק
בעיסוקכאמורבשעותהלימודיםבישיבהכאמורבפסקה)1(;
בפסקהזו,"עיסוק"-עבודהשמקובללקבלבעבורהשכר,בין
שהיאנעשיתבשכרוביןשנעשיתשלאבשכר,למעטהכשרה
תעסוקתיתמיועדתכהגדרתהבסעיף26כב,ולרבותכלעיסוק

אחרשקבעשרהביטחון;

הואקייםאתחובותיולפיחוקזה,ובכללזההתייצב )ע(
לרישוםולבדיקהרפואיתלפיסעיפיםעו־5;

הואהצהיר,בתצהירבכתבשניתןלפיסעיף15לפקודת )4(
הראיות,כימתקיימיםבוהתנאיםשבפסקאות)1(עד)ע(;

ראשהישיבהשבההואלומדאישר,בתצהירבכתב )5(
במיועד מתקיים כי הראיות, לפקודת 15 סעיף לפי שניתן
)1(והתחייבכיאםיחדל לשירותביטחוןהתנאישבפסקה
להתקייםבמיועדלשירותביטחוןהתנאיהאמור,יודיעעל

כךלפוקדבתוך21ימים;

תנאיםמוקדמיםנוספיםשקבעשרהביטחון,באישור )6(
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתצ

מתןצולדחיית
שירות

צולדחייתשירותיינתןלתקופהשלאתעלהעלשנהצ26וצ )א(

לדחיית צו למבקש ולתת לחזור רשאי הביטחון שר )ב(
שירות,עדהגיעולגיל24צ

לבקשהלקבלתצודחייתשירותלפיסעיףקטן)ב(,יצרף )ג(
המבקשתצהיריםוהתחייבותכאמורבסעיף26ה)4(ו–)5(צ

תנאיםלדחיית
שירותשלתלמיד

ישיבה

התנאיםלדחייתשירותושלמבקשהםכמפורטלהלן:26הצ

הואלומדבישיבהלימודיםתורניים,באופןסדיר,בהיקף )1(
שלאיפחתמ־45שעותבשבוע,ובכולל-40שעותבשבוע,

למעטבתקופותחופשהשקבעשרהביטחון;

בישיבה; לימודיו נוסףעל הואלאעוסקבכלעיסוק )2(
ואולם,רשאימיועדלשירותביטחוןנשוישמלאולו22שנים,
לעסוקבעיסוקנוסףעללימודיובישיבה,ובלבדשלאיעסוק
בעיסוקכאמורבשעותהלימודיםבישיבהכאמורבפסקה)1(;
בפסקהזו,"עיסוק"-עבודהשמקובללקבלבעבורהשכר,בין
שהיאנעשיתבשכרוביןשנעשיתשלאבשכר,למעטהכשרה
תעסוקתיתמיועדתכהגדרתהבסעיף26כב,ולרבותכלעיסוק

אחרשקבעשרהביטחון;

הואקייםאתחובותיולפיחוקזה,ובכללזההתייצב )ע(
לרישוםולבדיקהרפואיתלפיסעיפיםעו־5;

הואהצהיר,בתצהירבכתבשניתןלפיסעיף15לפקודת )4(
הראיות,כימתקיימיםבוהתנאיםשבפסקאות)1(עד)ע(;

ראשהישיבהשבההואלומדאישר,בתצהירבכתב )5(
במיועד מתקיים כי הראיות, לפקודת 15 סעיף לפי שניתן
)1(והתחייבכיאםיחדל לשירותביטחוןהתנאישבפסקה
להתקייםבמיועדלשירותביטחוןהתנאיהאמור,יודיעעל

כךלפוקדבתוך21ימים;

תנאיםמוקדמיםנוספיםשקבעשרהביטחון,באישור )6(
ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתצ

מתןצולדחיית
שירות

צולדחייתשירותיינתןלתקופהשלאתעלהעלשנהצ26וצ )א(

לדחיית צו למבקש ולתת לחזור רשאי הביטחון שר )ב(
שירות,עדהגיעולגיל24צ

לבקשהלקבלתצודחייתשירותלפיסעיףקטן)ב(,יצרף )ג(
המבקשתצהיריםוהתחייבותכאמורבסעיף26ה)4(ו–)5(צ

התייצבותולשירותסדיר,אםראהלנכוןלתתצוכאמור
בהתחשבבצורכיהביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםבצבא
הגנהלישראל,ואםהתקיימולגבימבקשדחייתהשירות

תנאיםכמפורטבסעיף26ההמוצעצ

לסעיף 26ה המוצע 

בהם לעמוד השירות דחיית מבקש שעל התנאים
נוגעיםלהיקףשעותהלימודיםבישיבהשבההואלומד,
לחובתצירוףתצהירמאתראשהישיבהשבההואלומד
המאשראתלימודיובהיקףכאמור,להעדרעיסוקנוסף
עללימודיובישיבה)למעטמבקשמגיל22שהואנשוי,
הרשאילעסוקבעיסוקנוסףובלבדשלאיעסוקבעיסוק
כאמורבשעותהלימודיםבישיבה(,לקיוםחובותיולפי
חוקשירותביטחוןלענייןהתייצבותלפניהפוקדלצורך

בכתב תצהיר לצירוף ולחובתו רפואית, ובדיקה רישום
עלהתקיימותהתנאיםלפיסעיףזהצשרהביטחוןרשאי,
באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתלקבועתנאים
לעמוד השירות דחיית מבקש שעל נוספים מוקדמים

בהםצ

לסעיף 26ו המוצע

מוצעלקבועכיצודחייתשירותיינתןלתקופהשלא
תעלהעלשנהצכמוכןמוצעכישרהביטחוןיהיהרשאי
לחזורולתתצודחייתשירותכאמור,מדישנהבשנה,עד
24צתלמידהישיבהאשריחזור הגיעושלהמבקשלגיל
ויבקשצודחייתשירותכאמור,יצרףלכלבקשהתצהירים

והתחייבותלפיסעיף26ההמוצעצ
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פטורמשירותסדיר
למישהגיעלגיל24

נדחהשירותושלהמבקשלפיהוראותסימןזה,מזמןלזמן,26זצ
מחובת בצו, הביטחון, שר אותו יפטור ,24 לגיל הגיעו עד

שירותסדירצ

שירותסדירבתום
תקופתהדחייה

אובשלביטולצו
לדחייתשירות

יראוצולדחייתשירות,כאילוניתןלפיסעיף6ע;תמהתקופת26חצ
הדחייהאושבוטלהצו-יחולועליוהוראותסעיףע1צ

הפניהלשירות
לאומי-אזרחי

מיועדלשירותביטחוןשהואתלמידישיבהשניתןלו26טצ )א(
צודחייתשירות,ולאחרשמלאולו21שניםואםהיהנשוי
-לאחרשמלאולו20שנים,תמהתקופתהדחייהאושהצו
בוטל,רשאיהפוקד,להפנותולשירותלאומי-אזרחי,לאחר

שבחןאתכלאפשרויותהצבתובשירותסדירצ

לשירות להפנייתו ביטחון לשירות המיועד הסכים )ב(
לאומי-אזרחי,ידחהשרהביטחון,בצו,אתמועדהתייצבותו
לא הלאומי-אזרחי; השירות ביצוע לצורך סדיר לשירות
רשאי כאמור, להפנייתו ביטחון לשירות המיועד הסכים

הפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשירותסדירצ

פטורמשירות
סדירלמיששירת

בשירותלאומי-
אזרחי

מיששירתבשירותלאומי-אזרחיכאמור26טוניתןלו26יצ )א(
אישורעלהשלמתהשירותלפיסעיף12לחוקשירותלאומי-

אזרחי,יפטוראותושרהביטחון,בצו,מחובתשירותסדירצ

הופסקהשירותהלאומי-אזרחילפיהוראותסעיףע2 )ב(
לו לקרוא בצו, הפוקד, רשאי לאומי-אזרחי, שירות לחוק

להתייצבלשירותסדירצ

לסעיף 26ז המוצע 

מוצעכימיועדלשירותביטחוןששירותונדחהמעת
לעתוהגיעלגיל24יקבלמאתשרהביטחוןפטורמחובת
שירותסדירויחולועליוהוראותסעיף26כאהמוצעלעניין

שילובובתעסוקהצ

לסעיף 26ח המוצע  

מוצעלהבהירכיצודחייתשירותשניתןלפיסעיף
26דיראואותוכצודחייתשירותשניתןלפיסעיף6עלחוקצ
בהתאםלכך,אםתלמידישיבהלאיקייםאתתנאידחיית
השירות,תחולעליוחובהלהתייצבלפניהפוקדולהודיע
לועלהנסיבותשבגללןאיןעודבידולקייםאתתנאידחיית
השירות)סעיףעעלחוק(,ואםתמהתקופתדחייתהשירות
שניתנהלתלמידישיבה,בלישניתןלוצודחייתשירות
לתקופהנוספת,אובוטלצודחייתהשירותשניתןלו,חייב
הואלהתייצבלפניהפוקד)סעיף8עלחוק(,ויחולובעניינו

הוראותסעיףע1לחוקצ

לסעיף 26ט המוצע

לו שניתן ביטחון לשירות מיועד כי לקבוע מוצע
תקופת ותמה המוצע 26ד סעיף לפי שירות דחיית צו
הדחייהאושבוטלצוזהלאחרשהגיעלגיל21,ואםהוא
נשוי-לאחרשהגיעלגיל20,יתייצב,בהתאםלדרישת

הפוקד,למיוןלשירותביטחוןצהפוקדיבחןתחילהאתכל
אפשרויותהצבתובשירותסדיר,ולאחרמכןהוארשאי
המיועד הסכים אם לאומי-אזרחיצ לשירות להפנותו
לשירותביטחוןלהפנייתולשירותלאומי-אזרחיכאמור
ידחהשרהביטחוןבצואתמועדהתייצבותולשירותסדיר
לצורךביצועהשירותהלאומי-אזרחי,בהתאםלתנאיחוק
חוק - )להלן התשע"ד-2014 הלאומי-אזרחי, השירות
לשירות המיועד הסכים לא אם לאומי-אזרחי(צ שירות
ביטחוןלהפנייתוכאמור,רשאיהפוקדלקרואלולהתייצב

לשירותסדירצ

מסלולהשירותהלאומי-אזרחינועדלאפשרשילוב
תלמידיישיבותבשירותחלופי,באופןהדרגתי,מתוךניסיון
ליצורערוציםנוספיםלנשיאהבנטלשיגבירואתצמצום

פעריהשוויוןבנשיאהבנטלצ

לסעיף 26י המוצע

שהשלים ביטחון לשירות מיועד כי לקבוע מוצע
השלמת על אישור וקיבל הלאומי-אזרחי שירותו את
שר אותו יפטור לאומי-אזרחי, שירות חוק לפי השירות
הביטחוןמשירותסדירצאםהופסקהשירותהלאומי-אזרחי
שירות חוק הוראות לפי ביטחון לשירות מיועד של

לאומי-אזרחי,רשאיהפוקדלקרואלולהתייצבלשירותסדירצ
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מיששרהביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפיסעיף26ז,26יאצגיוסלאחרפטור
רשאילהתנדבלשירותסדיראולשירותלאומי-אזרחי,ויחולו

עליוהוראותסעיפיםע26,1טו־26יבשינוייםהמחויביםצ

שרהביטחוןיגבשאתרשימתהישיבותלענייןפרקזה,26יבצרשימתהישיבות )א(
בהתאםלאמותמידהשיקבעבתקנות;החלטתשרהביטחון
בדברהכללתישיבהברשימהתיעשהבהתחשבבהמלצת
ועדהישיבותבארץישראל;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי
למנועמישיבהלפנותלשרהביטחוןבבקשהלהיכללברשימת

הישיבותצ

רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשלאגףכוח )ב(
אדםבצבאההגנהלישראלותוצגלעיוןהציבורבלשכות

הגיוסהאזוריותצ

שרהביטחוןרשאילהסירישיבהמרשימתהישיבות, )ג(
לאחרשנתןלראשהישיבההזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו,

אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

שהם הישיבה תלמידי מקרב מסוים שיעור )1(
לרישום מתייצב אינו ביטחון, לשירות מיועדים
ולבדיקהרפואיתלפיסעיפיםעו־5;שרהביטחוןיקבע

אתהשיעורהאמור;

ראשהישיבהאינוממלאאתחובותיובהתאם )2(
להוראותסעיף26ה)5(;

חדללהתקייםבישיבהאחדמהתנאיםבהתאם )ע(
בסעיף כאמור הביטחון שר שקבע המידה לאמות

קטן)א(;

התקיימונסיבותאחרותהמצדיקות,לדעתשר )4(
הביטחון,אתהסרתהמהרשימהצ

מיששרהביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפיסעיף26ז,26יאצגיוסלאחרפטור
רשאילהתנדבלשירותסדיראולשירותלאומי-אזרחי,ויחולו

עליוהוראותסעיפיםע26,1טו־26יבשינוייםהמחויביםצ

שרהביטחוןיגבשאתרשימתהישיבותלענייןפרקזה,26יבצרשימתהישיבות )א(
בהתאםלאמותמידהשיקבעבתקנות;החלטתשרהביטחון
בדברהכללתישיבהברשימהתיעשהבהתחשבבהמלצת
ועדהישיבותבארץישראל;איןבהוראותסעיףקטןזהכדי
למנועמישיבהלפנותלשרהביטחוןבבקשהלהיכללברשימת

הישיבותצ

רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשלאגףכוח )ב(
אדםבצבאההגנהלישראלותוצגלעיוןהציבורבלשכות

הגיוסהאזוריותצ

שרהביטחוןרשאילהסירישיבהמרשימתהישיבות, )ג(
לאחרשנתןלראשהישיבההזדמנותלטעוןאתטענותיולפניו,

אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

שהם הישיבה תלמידי מקרב מסוים שיעור )1(
לרישום מתייצב אינו ביטחון, לשירות מיועדים
ולבדיקהרפואיתלפיסעיפיםעו־5;שרהביטחוןיקבע

אתהשיעורהאמור;

ראשהישיבהאינוממלאאתחובותיובהתאם )2(
להוראותסעיף26ה)5(;

חדללהתקייםבישיבהאחדמהתנאיםבהתאם )ע(
בסעיף כאמור הביטחון שר שקבע המידה לאמות

קטן)א(;

התקיימונסיבותאחרותהמצדיקות,לדעתשר )4(
הביטחון,אתהסרתהמהרשימהצ

לסעיף 26יא המוצע

מוצעכימיועדלשירותביטחוןששרהביטחוןפטר
אותומחובתשירותסדירלפיסעיף26זהמוצע,יהיהרשאי
להתנדבלשירותסדיראולשירותלאומי-אזרחיויחולו
עליוהוראותסעיףע1לחוקוהוראותסעיפים26טו־26י
המוצעים,בשינוייםהמחויביםצבהתאםלהוראותסעיףע1
לחוק,דינושלמתנדבלשירותלענייןזכויותיווחובותיולפי
כלחיקוק,כדיןמישמשרתמכוחחוקזהשירותסדיר,והוא
יהיהחייבבשירותעדתוםהתקופהשאליההתנדב,אלא
אםכןהוחלטעלשחרורובמועדמוקדםיותרצלפיסעיפים
26טו־26יהמוצעיםלחוק,יוכלמישקיבלפטורמשירות
סדירלפיסעיף26זהמוצעלהתנדבלשירותסדירלצורך

ביצועהשירותהלאומי-אזרחיצ

לסעיף 26יב המוצע

רשימת את יגבש הביטחון שר כי לקבוע מוצע
הישיבותהמוכרותלענייןפרקג'1המוצע,בהתאםלאמות

מידהשיקבעבתקנותובהתחשבבהמלצתועדהישיבות
בארץישראלצמוצעלהבהירכיישיבהרשאיתלפנותלשר
הביטחוןבבקשהלהיכללברשימההאמורהצעודמוצעכי
רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשלאגףכוח
אדםבצבאהגנהלישראלותופקדלעיוןהציבורבלשכות

הגיוסהאזוריותצ

להסיר רשאי יהיה הביטחון שר כי לקבוע מוצע
ישיבהמרשימתהישיבות,לאחרמתןזכותטיעוןלראש
הישיבה,אםמצאכיתלמידיהישיבההמיועדיםלשירות
ביטחון,ראשהישיבהאוהישיבהעצמהאינםעומדים
בתנאיםאובאמותהמידהשייקבעובתקנותלענייןזהאו
בהתקייםנסיבותאחרותהמצדיקותלדעתשרהביטחוןאת
הסרתהשלהישיבהמהרשימהצעודמוצעכישרהביטחון
שהוסרה ישיבה תלמידי לעניין הוראות בתקנות יקבע
לדחיית בתנאים ושעומדים כאמור הישיבות מרשימת

שירותלפיסימןזהצ
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תלמידי לעניין הוראות בתקנות יקבע הביטחון שר )ד(
בתנאים ושעומדים הישיבות מרשימת שהוסרה ישיבה

לדחייתשירותהמפורטיםבסעיף26הצ

סימן ג': יעדי הגיוס והשלכות בשל אי־עמידה ביעד הגיוס 
השנתי הכולל

בסימןזה-26יגצהגדרות

,18 לגיל 14 גיל בין שלמד מי - חרדי" חינוך מוסד "בוגר
שנתייםלפחות,במוסדחינוךשהואאחדמאלה:

בחוק כהגדרתו ייחודי, תרבותי חינוך מוסד )1(
מוסדותחינוךתרבותייםייחודיים,התשס"ח-42008,
)1( לקבוצתהאוכלוסייההמפורטתבפסקה המיועד

להגדרה"קבוצהתרבותיתייחודית"בחוקהאמור;

מוסדלימודיחרדיאוחלקממוסדלימודיהמיועד )2(
לתלמידיםחרדים,ששרהביטחוןקבעבהתייעצותעם
שרהחינוךאועםשרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתיים,לפיהעניין,ובאישורועדתהחוץוהביטחון

שלהכנסת;

ישיבות תלמידי גיוס לעניין שרים ועדת - שרים" "ועדת
הוראות לפי שמונתה חרדים חינוך מוסדות ובוגרי

סעיף26יט;

לסעיפים 26יג ו־26טז המוצעים וסעיף 10

הגיוס "יעדי שכותרתו ג' סימן את לקבוע מוצע
הכולל" השנתי הגיוס ביעד אי־עמידה בשל והשלכות
השנתיים הגיוס יעדי לעניין הוראות לקבוע ובמסגרתו
הישיבות תלמידי אוכלוסיית בהםצ אי־עמידה ולעניין
קבוצת היא החרדי הציבור של החינוך מוסדות ובוגרי
היחסשלגביהייבחנויעדיהגיוסוהעמידהבהםצתלמיד
ישיבההואכלמיועדלשירותביטחוןאשרקיבלדחיית
שירותלפיסעיף26דלחוקצבוגרמוסדחינוךחרדימוגדר
לצורךסימןזהבאופןהכוללאתבוגריהםשלשניסוגי

מוסדותחינוך:

מוסדותהחינוךהחרדייםהמוגדריםעלידימשרד )1(
החינוךכ"מוסדחינוךתרבותיייחודי"המיועדלקבוצת
"קבוצה להגדרה )1( בפסקה המפורטת האוכלוסייה
תרבותיתייחודית"בחוקמוסדותחינוךתרבותייםייחודיים,

התשס"ח-2008צ

משרד ידי על המתוקצבים חרדיים חינוך מוסדות )2(
החינוךשלאבאמצעותתקצובמוסדותחינוךתרבותיים
ייחודיים)כגוןחלקממוסדותהחינוךשלתנועתחב"ד(או
כיתותלימודחרדיותהפועלותבתוךבתיספרממלכתיים־

דתיים,הכלוליםבצושירותביטחון)מוסדלימודחרדי(,
התשע"ה-2014צ

מוצעכיבוגרמוסדחינוךחרדיכאמוריוגדרכמי
שלמדבמוסדשנתייםבטווחהגילאים14עד18צהתלמידים
במוסדותאלהגדלובחברההחרדיתצההיבטיםהתרבותיים
והסוציו־אקונומייםשלהלומדיםבמוסדותאלהעלפירוב
דומיםוכךגםיחסםאלהמדינהומוסדותיהבכללואל
השירותהצבאיוהלאומי-אזרחיבפרטצהמדינהמבקשת
לעודדאתגיוסםשלאלהולשלבםבחברההישראליתצ
אשרעלכן,הלומדיםבמוסדותאלהבמהלךמחציתלפחות
שהמדינה אלה הם )18 14עד )גילאי בחרותם מתקופת
מעוניינתלעודדאתשילובם,בלאתלותבהשקפתעולמם

הדתיתבעתגיוסםצ

מוצעלקבועכי"מתגייסבפועל"הואתלמידישיבה
אובוגרמוסדחינוךחרדישהחללשרתבשנתגיוסמסוימת
בשירותבצה"לאובשירותהלאומי-אזרחיצכמוכןמוצע
לקבועכי"שנתגיוס"תוגדרככזושתחילתהבראשוןביולי

וסיומהבשלושיםביוניבשנההעוקבתצ

עודמוצעלהגדיראתיעדיהגיוסהשנתילשירות
השנתי הגיוס יעד ואת הלאומי-אזרחי לשירות הסדיר,

ס"חהתשס"ח,עמ'42עצ 4
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"יעדגיוסשנתילשירותסדיר",לגביכלשנהמשנותהגיוס
- השנייה שבתוספת א' ללוח א' בטור המפורטות
כמפורט סדיר לשירות השנתי המתגייסים מספר

בטורב',לצדאותהשנה;

"יעדגיוסשנתילשירותלאומי-אזרחי",לגביכלשנהמשנות
הגיוסהמפורטותבטורא'ללוחא'שבתוספתהשנייה
-מספרהמתגייסיםהשנתילשירותהלאומי-אזרחי

כמפורטבטורג',לצדאותהשנה;

"יעדגיוסשנתיכולל",לגביכלשנהמשנותהגיוסהמפורטות
בטורא'ללוחא'שבתוספתהשנייה-מספרהמתגייסים
השנתיהכולללשירותסדירולשירותלאומי-אזרחי

כמפורטבטורד',לצדאותהשנה;

"מתגייסבפועל"-מישהחללשרתבשירותסדיראובשירות
תלמידי מקרב מסוימת גיוס בשנת לאומי-אזרחי,

הישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדים;

"שנתגיוס"-שנההמתחילהב־1ביוליוהמסתיימתב־0ע
ביוניבשנההעוקבתצ

יעדיהגיוס
השנתיים

הממשלהתפעל,לשםגיוסהמיועדיםלשירותביטחוןמקרב26ידצ
תלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדים,בהתאם
ליעדיהגיוסהשנתייםלשירותהסדיר,יעדיהגיוסהשנתיים

לשירותהלאומי-אזרחיוליעדיהגיוסהשנתייםהכולליםצ

"יעדגיוסשנתילשירותסדיר",לגביכלשנהמשנותהגיוס
- השנייה שבתוספת א' ללוח א' בטור המפורטות
כמפורט סדיר לשירות השנתי המתגייסים מספר

בטורב',לצדאותהשנה;

"יעדגיוסשנתילשירותלאומי-אזרחי",לגביכלשנהמשנות
הגיוסהמפורטותבטורא'ללוחא'שבתוספתהשנייה
-מספרהמתגייסיםהשנתילשירותהלאומי-אזרחי

כמפורטבטורג',לצדאותהשנה;

"יעדגיוסשנתיכולל",לגביכלשנהמשנותהגיוסהמפורטות
בטורא'ללוחא'שבתוספתהשנייה-מספרהמתגייסים
השנתיהכולללשירותסדירולשירותלאומי-אזרחי

כמפורטבטורד',לצדאותהשנה;

"מתגייסבפועל"-מישהחללשרתבשירותסדיראובשירות
תלמידי מקרב מסוימת גיוס בשנת לאומי-אזרחי,

הישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדים;

"שנתגיוס"-שנההמתחילהב־1ביוליוהמסתיימתב־0ע
ביוניבשנההעוקבתצ

יעדיהגיוס
השנתיים

הממשלהתפעל,לשםגיוסהמיועדיםלשירותביטחוןמקרב26ידצ
תלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדים,בהתאם
ליעדיהגיוסהשנתייםלשירותהסדיר,יעדיהגיוסהשנתיים

לשירותהלאומי-אזרחיוליעדיהגיוסהשנתייםהכולליםצ

הכולללמסגרותאלהציעדיהגיוסייקבעובלוחא'שבתוספת
השנייההמוצעתלחוקלפישנותהגיוס,במספריםעוליםצ

לענייןזהנקבעובלוחא'בתוספתהשנייההמוצעת
יעדיהגיוסלכלסוגשירותבמספריםהולכיםוגדליםבין
השנים2018עדע202צבשנים2028עדעע20יגדלויעדיהגיוס
משנהלשנהבשיעורממוצעהגידולשלשנתוניהאוכלוסייה
החרדית)כפישיוסברלהלן(בתוספתאחוזאחדצכלומר,
עלייהשלאחוזאחדאפקטיביבשנהבמשךעשרשנים
)מעברלגידולהטבעיבאוכלוסייההחרדית(צהחלמשנת
8ע20יגדלויעדיהגיוסמשנהלשנהרקבשיעורהממוצע

האמור)שיעורהגידולהטבעיבאוכלוסייההחרדית(צ

חישובממוצעשנתוניהאוכלוסייההחרדיתיתבסס
עלתחזיותהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלשנתוןהגברים
של השירות( דחיית )גילאי ע2 עד 18 בגילאי החרדיים
אותהשנהצהחישוביהיההממוצעשלהגידולביןששת
2028ייבדקוששת השנתוניםהאמוריםצלדוגמה,בשנת
שנתוניהגיוסשלגבריםחרדייםבגילאי18עדע2באותה
עתצתחילהיחושבשיעורהגידולביןשנתוןלשנתוןולבסוף
יצורףאחוז המתקבלת לתוצאה הגידולצ יחושבממוצע

אחדביןהשנים2028עדעע20צ

בהמשךלקביעתיעדיגיוסלכלסוגשירותכאמור,
מוצעלקבועיעדגיוסשנתיכוללשהואתוצאתחיבוריעדי
הגיוסהשנתילצה"לולשירותהלאומי-אזרחיומפורטבטור
ד'ללוחא'בתוספתהשנייההמוצעתצהיעדהשנתיהכולל
הואסכוםהיעדיםהפרטנייםשלכלסוגשירות)שירות
בצה"לאושירותלאומי-אזרחי(האמוריםבטוריםב'ו־ג'
ללוחא'בתוספתהשנייה,אךהעמידהבואינהתלויה
בהשלמתהיעדהמדויקבכלסוגשירותבנפרדצכךלמשל,
אםבשנתגיוסמסוימתהיעדהשנתיהכוללהוא100,והוא
מורכבמיעדשנתילענייןגיוסלצה"להעומדעל60ומיעד
גיוסשנתילשירותלאומי-אזרחיהעומדעל40,ובאותה
שנתגיוסהתגייסולצה"ל100איש,ייחשבהדברכעמידה

ביעדהגיוסהשנתיהכוללצ

לסעיף 26יד המוצע

מוצעלקבועשהממשלהתפעל,ביןהשארבאמצעות
ומוסדות הישיבות לגיוסםשלבוגרי שרים, מינויועדת
החינוךהחרדייםבהתאםליעדיהגיוסהשנתייםהקבועים

בלוחא'בתוספתהשנייההמוצעתצ
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קבלתמידע
סטטיסטיעל
שנתוןחרדי

בסעיףזה,"אוכלוסייהחרדית"-אוכלוסייתהגברים26טוצ )א(
החרדיםבגילאים18עדע2צ

שנה מדי תאסוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה )ב(
בשנהסטטיסטיקההמתייחסתלממוצעהגידולבאוכלוסייה

החרדיתצ

מידעכאמורבסעיףקטן)ב(יימסרלשרהביטחון,והוא )ג(
ישמשלבחינתהעמידהביעדיהגיוסהשנתייםלשירותסדיר,
יעדיהגיוסהשנתייםלשירותלאומי-אזרחיוליעדיהגיוס

השנתייםהכולליםצ

עמידהביעדהגיוס
השנתיהכולל

לענייןסימןזה,יראועמידהביעדהגיוסהשנתיהכולל,לגבי26טזצ
כלשנהמשנותהגיוסהמפורטותבטורא'ללוחא'שבתוספת
השנייה-גיוסשלמספרהמתגייסיםהשנתיהכוללהקבוע
גיוס שנת באותה אם אף לפחות, לוח, אותו של ד' בטור
פחתמספרהמתגייסיםלשירותהסדירמזההקבועבטורב'
מזה אושפחתמספרהמתגייסיםלשירותהלאומי-אזרחי

הקבועבטורג'צ

הפחתתסכום
התמיכההשנתי

בישיבותבשל
אי–עמידהביעד

הגיוסהשנתי
הכולל

בסעיףזה-26יזצ )א(

"חוקיסודותהתקציב"-חוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-
;51985

"סכוםתמיכהשנתיבישיבות"-סכוםשהואחלקמהסכום
עא סעיף לפי המחולק שנתי, תקציב בחוק שנקבע
לחוקיסודותהתקציבלצורךתמיכהבמוסדותציבור
שהםמוסדלימודתורני,המיועדלישיבות,למעטחלק
הסכוםכאמורהמיועדלישיבותמעודדותגיוס;לעניין
זה,"ישיבהמעודדתגיוס"-ישיבהשבה,בשנתגיוס
מיעד בפועל המתגייסים מספר פחת שבה מסוימת
הגיוסהשנתיהכולל,הקבועהבטורא'ללוחב'בתוספת
השנייה,שיעורהמתגייסיםבפועלמתוךתלמידיההוא
"תלמיד זה, לעניין הלוח; שבאותו ב' בטור כמפורט
לפחות חודשים עשרה במשך שלמד מי - ישיבה"
הגיוס שנת של הגיוס שנות שתי במהלך ברציפות

המסוימתכאמורושנתהגיוסשקדמהלה;

לסעיף 26טו המוצע

תאסוף לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה כי מוצע
הגידול לממוצע ביחס סטטיסטי מידע בשנה שנה מדי
ע2ותמסור 18עד באוכלוסייתהגבריםהחרדיםבגילאי
אותולשרהביטחון,לצורךבחינתהעמידהביעדהגיוס
השנתיהכוללהחלבשנתגיוסע202ואילךכאמורבלוחא'
שבתוספתהשנייהצשכן,החלבשנתע202חישוביעדזה
הואתוצאהשלחישובהגידולבששתהשנתוניםהחרדיים
העומדיםבתנאידחייתהשירות)גילאי18עדע2באותה

שנתגיוס(צ

לסעיף 26יז המוצע

מוצעלקבועהשלכותכלכליותבשלאי־עמידהביעד
הגיוסהשנתיהכוללהחלבשנתגיוס2020כמפורטלהלןצ

לשםכך,מוצעלהגדירמונחיםהמשמשיםבסעיףזהצ

מוצעלהגדיר"ישיבהמעודדתגיוס"כישיבהשבה,
השנייה בתוספת ב' בלוח א' בטור הקבועה גיוס בשנת
שבהלאהיתהעמידהביעדהגיוסהשנתיהכולל,שיעור
המתגייסיםמביןתלמידיהעומדעלהשיעורהקבועלצד
אותהשנתגיוסבטורב'באותולוח,לפחותצלענייןזהמוצע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60צ 5
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"שיעורההפחתה"-הפערביןמספרהמתגייסיםבפועללבין
יעדהגיוסהשנתיהכוללבאותהשנתגיוסחלקייעד
הגיוסהשנתיהכוללבאותהשנתגיוס,מוכפלבמקדם
ההפחתההקבועבטורב'בלוחג'שבתוספתהשנייה
ובלבדששיעורההפחתההמרבילאיעלהעלחמישים
אחוזים;מקדםההפחתהישתנהבהתאםלשנתהגיוס
מ־95 בפועל המתגייסים מספר פחת שבה הרצופה
אחוזיםמיעדהגיוסהשנתיהכולללאותהשנתגיוס

כמפורטבטורא'ללוחג'שבתוספתהשנייהצ

פחתמספרהמתגייסיםבפועל,החלבשנתהגיוס2020, )ב(
הוראות יחולו הכולל, השנתי הגיוס מיעד אחוזים מ־95

הפחתהאלהעלסכוםהתמיכההשנתיבישיבות:

שנת אותה במהלך שהחלה הכספים בשנת )1(
גיוס-לאיעלהסכוםהתמיכההשנתיבישיבותעל
הסכוםכאמורכפישהיהבתחילתשנתהכספיםלרבות

השינוייםשנערכובועדלתוםשנתהגיוס;

בשנתהכספיםשתחילתהלאחרתוםאותהשנת )2(
גיוס-

לאיעלהסכוםהתמיכההשנתיבישיבות )א(
שנת בתחילת שהיה כפי כאמור הסכום על
הכספיםשקדמהלהלרבותהשינוייםשנערכו

בועדלתוםשנתהגיוס;

כאמור בישיבות השנתי התמיכה סכום )ב(
בפסקתמשנה)א(יופחתבשיעורההפחתהצ

"שיעורההפחתה"-הפערביןמספרהמתגייסיםבפועללבין
יעדהגיוסהשנתיהכוללבאותהשנתגיוסחלקייעד
הגיוסהשנתיהכוללבאותהשנתגיוס,מוכפלבמקדם
ההפחתההקבועבטורב'בלוחג'שבתוספתהשנייה
ובלבדששיעורההפחתההמרבילאיעלהעלחמישים
אחוזים;מקדםההפחתהישתנהבהתאםלשנתהגיוס
מ־95 בפועל המתגייסים מספר פחת שבה הרצופה
אחוזיםמיעדהגיוסהשנתיהכולללאותהשנתגיוס

כמפורטבטורא'ללוחג'שבתוספתהשנייהצ



פחתמספרהמתגייסיםבפועל,החלבשנתהגיוס2020, )ב(
הוראות יחולו הכולל, השנתי הגיוס מיעד אחוזים מ־95

הפחתהאלהעלסכוםהתמיכההשנתיבישיבות:

שנת אותה במהלך שהחלה הכספים בשנת )1(
גיוס-לאיעלהסכוםהתמיכההשנתיבישיבותעל
הסכוםכאמורכפישהיהבתחילתשנתהכספיםלרבות

השינוייםשנערכובועדלתוםשנתהגיוס;

בשנתהכספיםשתחילתהלאחרתוםאותהשנת )2(
גיוס-

לאיעלהסכוםהתמיכההשנתיבישיבות )א(
שנת בתחילת שהיה כפי כאמור הסכום על
הכספיםשקדמהלהלרבותהשינוייםשנערכו

בועדלתוםשנתהגיוס;

כאמור בישיבות השנתי התמיכה סכום )ב(
בפסקתמשנה)א(יופחתבשיעורההפחתהצ

להגדירתלמידישיבהכמישלמדבמשךעשרהחודשים
א' בטור הקבועה הגיוס שנת במהלך ברציפות לפחות

כאמורובשנהשקדמהלהצ

בישיבות" שנתי תמיכה "סכום להגדיר מוצע עוד
המחולק שנתי, תקציב בחוק שנקבע מהסכום כחלק
יסודות לחוק עא סעיף לפי תמיכה מבחני באמצעות
התקציב,התשמ"ה-1985,לצורךתמיכהבמוסדותציבור
חלק למעט לישיבות, המיועד תורני, לימוד מוסד שהם
מקרב גיוס מעודדות לישיבות המיועד כאמור התקציב

הישיבותהחרדיותצ

כשיעור הפחתה" "שיעור להגדיר מוצע כן, כמו
הפערשביןיעדהגיוסהשנתיהכוללבשנתגיוסהקבועה

בטורא'בלוחג'בתוספתהשנייהלביןמספרהמתגייסים
בפועלבאותהשנה,כפולמקדםהפחתההקבועבטורב'
בלוחג'לצדאותהשנתגיוסצמקדםההפחתהיעלהככל
שאי־העמידהביעדהגיוסהשנתיהכוללתימשךבמשך
השנייהצ בתוספת ג' בלוח כמפורט רצופות, שנים כמה
שיעורההפחתהלאיעלהעל50%מסכוםהתמיכההשנתי

בישיבותצ

מוצעלקבועכיהחלבשנתהגיוס2020,בשנתגיוס
שבהאיןעמידהב־95%מיעדהגיוסהשנתיהכולל,יופחת
סכוםהתמיכההשנתיבישיבותבשיעורההפחתהכמפורט

להלן:

בשנתהכספיםשתחילתהבמהלךאותהשנתגיוס )א(
-כיווןששנתהגיוסמסתיימתבאמצעשנתכספים)בסוף
חודשיוני(,ואילוהפחתתסכוםהתמיכההשנתיבישיבות
תתרחשרקבשנתהכספיםשלאחרשנתהגיוס,בהתאם
לעמידהאולאי–העמידהביעדהגיוסהשנתיהכוללשל
תקציב את להעלות אפשרות למנוע מוצע שנה, אותה
שנתהכספיםהנוכחיתבחציהשנהשנותרהעדלהפחתת

התקציבובכךלאייןאתההשלכההכלכליתצ

שנת אותה תום לאחר שתחילתה הכספים בשנת )ב(
על יעלה לא בישיבות השנתי התמיכה סכום - גיוס
סכוםהתמיכההשנתיבישיבותכפישהיהבתחילתשנת
הכספיםהקודמת,לרבותהשינוייםשנערכובועדלתום
שנתהגיוסצכמוכןסכוםהתמיכההשנתיבישיבותיופחת
הגדלה כל זה, באופן לעילצ כמוסבר ההפחתה בשיעור
לא הכלכלית ההשלכה את לאיין שתפקידה תקציבית

תבוצעצ
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עלאףהוראתסעיףע1)א(לחוקיסודותהתקציב,נותר )ג(
בשנתכספיםפלוניתסכוםעודףבתכניתשבסעיףתקציב,
את האוצר שר יתיר לא )ב(, קטן סעיף לפי הפחתה בשל
לתכנית שלאחריה, הכספים בשנת סכום באותו השימוש

שבהנכללאולתכניתאחרתשבאותוסעיףתקציבצ

פקיעתפרקג'1
בשלאי־עמידה

ביעדהגיוסהשנתי
הכולל

פחתמספרהמתגייסיםבפועל,החלמשנתהגיוס26,2020יחצ )א(
מ־85אחוזיםמיעדהגיוסהשנתיהכוללבמשךשלוששנות
גיוסרצופות,יפקעפרקג'1לחוקזהלאחרשנהמתוםשלוש

שנותהגיוסהרצופותהאמורותצ

שרהביטחוןיודיעלכנסתבתוך0עימיםמתוםשלוש )ב(
שנותהגיוסהרצופותהאמורותעלהאי־עמידהכאמורצ

ועדתשריםלעניין
גיוסבוגריישיבות

ומוסדותחינוך
חרדיים

ישיבות26יטצ בוגרי גיוס לעניין שרים ועדת תמנה הממשלה
הביטחון, שר יעמוד שבראשה חרדיים, חינוך ומוסדות
ושתפקידהלבחון,בשםהממשלה,אתכללההיבטיםהנוגעים

לענייניםאלהולהביאלאישורההמלצותלגביהם:

יעדי סדיר, לשירות השנתיים הגיוס ביעדי עמידה )1(
הגיוסהשנתייםלשירותלאומי-אזרחיויעדיהגיוסהשנתיים

הכוללים;

ולשירות סדיר לשירות בגיוס האי־שוויון צמצום )2(
לאומי-אזרחיביחסלכללהמשרתיםבשירותהסדירובשירות
הלאומי-אזרחילרבותתגמולםוהעדפתםשלכללהמשרתים
בתחומיםכלכלייםוחברתיים,עלבסיסתקציבםשלמשרדי

הממשלההנוגעיםבדבר;

של שילובם לצורך מיטביים שירות מסלולי קביעת )ע(
בוגריישיבותומוסדותחינוךחרדייםבשירותסדירובשירות

לאומי-אזרחי;

צעדיםמינהלייםשניתןלנקוטכלפיחייליםהנעדרים )4(
מהשירותבצבאכדילהביאאותםלהתייצבלשירותובכך
להפחיתמחומרתענישתםעלעבירהלפיסעיפים92ו־94

לחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-61955צ

עודמוצעכיאםבשנתכספיםמסוימתנותרסכום
עודףבתקציבהתמיכהבישיבותבשלההפחתהכאמור
לעיל)לדוגמה-כאשרבחוקהתקציבהשנתינקבעסכום
בשל בישיבות לתמוך ניתן שבו הסכום מן יותר גבוה
לתמיכה המיועד כסכום יועבר לא זה סכום ההפחתה(
בישיבותבשנההעוקבת,שאםלאכן,לאתהיהמשמעות

להפחתהבתקציבהישיבותצ

לסעיף 26יח המוצע 

ג'1 פרק ,2020 הגיוס בשנת החל כי לקבוע מוצע
המוצעיפקעככלשמספרהמתגייסיםבפועליפחתמ־85%
מיעדהגיוסהשנתיהכוללבמשךשלוששניםרצופותצ
שלוש מתום שנה לאחר לתוקפה תיכנס החוק פקיעת

השניםהרצופותהאמורותצמוצעכישרהביטחוןיודיע
לכנסתבתוך0עימיםמתוםשלושהשניםהאמורותעל

האי–עמידהביעדיםופקיעתהחוקבעודשנהבשלכךצ

לסעיף 26יט המוצע 

מוצעלקבועכיהממשלהתמנהועדתשריםלעניין
גיוסבוגריישיבותומוסדותחינוךחרדיים)להלן-ועדת
השרים(,בראשותשרהביטחון,אשרתבחןאתההיבטים
הנוגעיםלעמידהביעדיהגיוסהשנתיים;לצמצוםהפגיעה
הלאומי-אזרחי ולשירות הסדיר לשירות בגיוס בשוויון
ביחסלכללהמשרתיםבשירותהסדירובשירותהלאומי-

אזרחי;לקביעתמסלולישירותמיטבייםלצורךשילובם
שלבוגריישיבותומוסדותחינוךחרדייםבשירותהסדיר

ס"חהתשט"ו,עמ'1ע1צ 6
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הודעותבדבר
מספרהמתגייסים

בפועל

שרהביטחוןיודיעלוועדתהשריםבתוםכלשנתגיוס26כצ )א(
עלמספרהמתגייסיםלשירותסדירמקרבתלמידיהישיבות
ובוגרימוסדותהחינוךהחרדייםבאותהשנתגיוס,ויפרסם

עלכךהודעהברשומותלאיאוחרמיום5ביוליצ

השרהממונהעלהשירותהלאומי-אזרחייודיעלוועדת )ב(
בשירות המשרתים מספר על גיוס שנת כל בתום השרים
לאומי-אזרחישהחלולשרתבאותהשנתגיוס,ויפרסםעל

כךהודעהברשומותלאיאוחרמ־5ביוליצ

ועדתהשריםתמסורלממשלה,אחתלשנה,דיווחעל )ג(
עבודתה;דיווחכאמוריימסרלוועדתהחוץוהביטחוןשל

הכנסתצ

סימן ד': שילוב בתעסוקה

בתעסוקה,26כאצשילובבתעסוקה הישיבות בוגרי של שילובם קידום לשם )א(
רשאיעובדמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים
ששרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםהסמיכולכך
לקבלמפוקדאומאדםמטעמומידעשישבידיולגבימיששר
הביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפיסעיפים26זאו
26י)בסעיףזה-מקבלפטור(;מידעכאמוריימסרלמטרת
החברתיים והשירותים העבודההרווחה משרד של פנייה
אושלמפעיללמקבלהפטור;עובדמשרדהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתייםיבקשמפוקדמידעלפיפסקהזורק

לתכליתהאמורהובמידהשנדרשצ

מידעיועברלפיהוראותסעיףקטן)א(באופןמאובטח )ב(
הרווחה העבודה במשרד שייקבעו לנהלים בהתאם

והשירותיםהחברתייםצ

סעיף הוראות לפי הועבר לגביו שמידע פטור מקבל )ג(
יישמר; ולא יימחק האמור שהמידע לדרוש זכאי )א(, קטן
דרשמקבלפטורכאמור,ימחקעובדמשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתייםאוהמפעילאתהמידעצ

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףקטן)א(ולא )ד(
יעשהבוכלשימושאלאלתכליתהאמורהבאותוסעיףקטןצ

הודעותבדבר
מספרהמתגייסים

בפועל

שרהביטחוןיודיעלוועדתהשריםבתוםכלשנתגיוס26כצ )א(
עלמספרהמתגייסיםלשירותסדירמקרבתלמידיהישיבות
ובוגרימוסדותהחינוךהחרדייםבאותהשנתגיוס,ויפרסם

עלכךהודעהברשומותלאיאוחרמיום5ביוליצ

השרהממונהעלהשירותהלאומי-אזרחייודיעלוועדת )ב(
בשירות המשרתים מספר על גיוס שנת כל בתום השרים
לאומי-אזרחישהחלולשרתבאותהשנתגיוס,ויפרסםעל

כךהודעהברשומותלאיאוחרמ־5ביוליצ

ועדתהשריםתמסורלממשלה,אחתלשנה,דיווחעל )ג(
עבודתה;דיווחכאמוריימסרלוועדתהחוץוהביטחוןשל

הכנסתצ

סימן ד': שילוב בתעסוקה

בתעסוקה,26כאצשילובבתעסוקה הישיבות בוגרי של שילובם קידום לשם )א(
רשאיעובדמשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים
ששרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםהסמיכולכך
לקבלמפוקדאומאדםמטעמומידעשישבידיולגבימיששר
הביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפיסעיפים26זאו
26י)בסעיףזה-מקבלפטור(;מידעכאמוריימסרלמטרת
החברתיים והשירותים העבודההרווחה משרד של פנייה
אושלמפעיללמקבלהפטור;עובדמשרדהעבודההרווחה
והשירותיםהחברתייםיבקשמפוקדמידעלפיפסקהזורק

לתכליתהאמורהובמידהשנדרשצ

מידעיועברלפיהוראותסעיףקטן)א(באופןמאובטח )ב(
הרווחה העבודה במשרד שייקבעו לנהלים בהתאם

והשירותיםהחברתייםצ

סעיף הוראות לפי הועבר לגביו שמידע פטור מקבל )ג(
יישמר; ולא יימחק האמור שהמידע לדרוש זכאי )א(, קטן
דרשמקבלפטורכאמור,ימחקעובדמשרדהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתייםאוהמפעילאתהמידעצ

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףקטן)א(ולא )ד(
יעשהבוכלשימושאלאלתכליתהאמורהבאותוסעיףקטןצ

ובשירותהלאומי-אזרחי;ולצעדיםמינהלייםשבהםניתן
לנקוטכלפיחייליםהנעדריםמהשירותבצבאכדילהביא
תביא השרים ועדת כי מוצע לשירותצ להתייצב אותם

לאישורהממשלההמלצותלגביענייניםאלהצ

לסעיף 26כ המוצע 

על הממונה והשר הביטחון שר כי לקבוע מוצע
השירותהלאומי-אזרחייודיעו,כלאחד,לוועדתהשרים
בתוםכלשנתגיוס,עלמספרהמתגייסיםלשירותסדיר
מקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדיים
בהתאמה, לאומי-אזרחי, בשירות המשרתים מספר ועל
שהחלולשרתבאותהשנתגיוסצהודעותכאמוריפורסמו

ברשומותעדיום5ביוליצ

עודמוצעלקבועכיועדתהשריםתמסורלוועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסת,אחתלשנה,דיווחעלעבודתה

כאמורבסעיף26יטהמוצעצ

לסעיף 26כא המוצע 

החרדיות הישיבות בוגרי של שילובם קידום לשם
הרווחה העבודה משרד עובד כי מוצע בתעסוקה,
והשירותיםהחברתייםששרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםהסמיכולכך,יהיהרשאילקבלמפוקדאומאדם
מטעמומידעלגבימיששרהביטחוןפטראותומחובת
שירותסדירלפיסעיפים26זאו26יהמוצעיםצמידעכאמור
יימסרלשםפנייהשלמשרדהעבודההרווחהוהשירותים
החברתייםאושלמישמפעילמטעםהמשרדהאמורמרכז
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בסעיףזה- )ה(

"מידע"-מספרזהות,שםפרטיושםמשפחה,מעןלמשלוח
דוארומספרטלפוןקוויונייד;

העבודה משרד מטעם מקיים או שמפעיל מי - "מפעיל"
או תעסוקה מרכז החברתיים והשירותים הרווחה

פעילותלהכוונהתעסוקתיתצ

הכשרהתעסוקתית
מיועדת

עלאףהאמורבסעיף26ה,בתקופהשבהמיועדלשירות26כבצ )א(
ביטחוןשניתןלוצודחייתשירותלפיפרקזהנמצאבהכשרה
בסעיף כאמור השעות מהיקף יופחת מיועדת, תעסוקתית
26ה)1(,מספרהשעותשבהןהואנמצאבהכשרהתעסוקתית

מיועדת,ולכלהיותר15שעותבשבועצ

בסעיףזה- )ב(

"הכשרהתעסוקתיתמיועדת"-השכלהאוהכשרהשאישר
שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,המיועדת
לקידוםשילובםהמקצועיבתעסוקהשלתלמידיישיבה
ששירותםנדחהלפיהוראותפרקזה,לרבותפעילות

הכוונהמקצועית;

"השכלה"-לימודיתכניתהיסודכמשמעותהבחוקחינוך
ממלכתי,התשי"ג-ע195ע,כולהאוחלקה,אוהשכלה
אחרתשאישרשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים
עלפיאמותמידהשקבעבשיםלבלצורכיהצבא,ובלבד
שהלימודיםאינםלקראתתוארמוכרכמשמעותובחוק

המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-81958צ

דיווחלכנסת-
שילובבתעסוקה

שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםידווחלוועדת26כגצ
העבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,אחתלשנה,עלהשפעות

יישוםהוראותסימןזהעלשילובבוגריישיבותבתעסוקהצ

תעסוקה,למקבלהפטורציובהרכימידעזהיתבקשמהפוקד
רקלתכליתזוובמידהשנדרשצ

מוצעכימידעכאמוריועברבאופןמאובטחבהתאם
לנהליםשייקבעולענייןזהוכימקבלהפטורשמידעלגביו
הועברלפיסעיףזה,רשאילדרוששהמידעיימחקולאיישמרצ

לסעיף 26כב המוצע 

מוצעלקבועכיעלאףהאמורבסעיף26הלענייןתנאי
דחיית המבקש ישיבה תלמיד של הלימוד שעות היקף
לו שניתן ביטחון לשירות מיועד שבה בתקופה שירות,
צודחייתשירותלפיפרקזהנמצאבמסגרתשלהכשרה
לפי הנדרש השעות מהיקף יופחת מיועדת, תעסוקתית
בהכשרה נמצא הוא שבהן השעות מספר 26ה)1( סעיף

כאמור,עד15שעותבשבועצ

תעסוקתית "הכשרה להגדיר מוצע זה לעניין 
מיועדת"כהשכלהאוהכשרהשאישרשרהעבודההרווחה

והשירותיםהחברתייםהמיועדתלקידוםשילובםהמקצועי
בתעסוקהשלתלמידיישיבהששירותםנדחהלפיהוראות
פרקג'1המוצע,לרבותפעילותהכוונהמקצועיתצעודמוצע
לקבועכי"השכלה"לענייןהגדרהזוהיאלימודיתכנית
היסודכהגדרתההחוקחינוךממלכתי,התשי"ג-ע195,או
השכלהאחרתשאישרשרהעבודההרווחהוהשירותים
החברתיים,עלפיאמותמידהשקבעבתקנות,בשיםלב

לצורכיהצבאולמעטלימודיםלקראתתוארמוכרצ

ערך קידום את לאפשר נועדו המוצעים הסעיפים
השילובבתעסוקה,בדבבדעםההכרהבערךלימודהתורה

ושימורוצ

לסעיף 26כג המוצע 

והשירותים הרווחה העבודה שר כי לקבוע מוצע
החברתייםידווחלוועדתהעבודההרווחהוהבריאותשל
הכנסת,אחתלשנה,עלהשפעתיישוםהוראותסימןד'

המוצעעלשילובםשלבוגריישיבותבתעסוקהצ

ס"חהתשי"ג,עמ'עע1צ ע

ס"חהתשי"ח,עמ'191צ 8
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סימן ה': הוראות כלליות

מניעתפגיעה
במעמדהשל

יוצא־צבאאישה

לאייפגעמעמדהושילובהשליוצא־צבאאישהבשירות26כדצ
ביטחוןבשלשירותםשלתלמידיישיבותובוגרימוסדותחינוך

חרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהצ

שמירהעלאורח
חיים

צבאההגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורחחייושל26כהצ
מישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהצ

שרהביטחון,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,רשאי26כוצתקנות
זהתקנות פרקזה,ובכלל הוראות להתקיןתקנותלביצוע

בענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )2(

לפי הישיבות ברשימת להכללה והכללים התנאים )ע(
סעיף26יבצ

שרהביטחוןידווחלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,26כזצדיווחלכנסת )א(
אחתלשנה,לגבישנתהגיוסשחלפה,בענייניםאלה:

מספרהמתייצביםלשירותסדירבכלל,ומספר )1(
ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב כאמור המתייצבים

מוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

מספרצווידחייתהשירותוצוויהפטורמשירות )2(
סדירשניתנולפיפרקזה;

ו–)2( )1( נתוניםבענייניםהמפורטיםבפסקאות )ע(
בהשוואהלשניםקודמות;

סימן ה': הוראות כלליות

מניעתפגיעה
במעמדהשל

יוצא־צבאאישה

לאייפגעמעמדהושילובהשליוצא־צבאאישהבשירות26כדצ
ביטחוןבשלשירותםשלתלמידיישיבותובוגרימוסדותחינוך

חרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהצ

שמירהעלאורח
חיים

צבאההגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורחחייושל26כהצ
מישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהצ

שרהביטחון,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,רשאי26כוצתקנות
זהתקנות פרקזה,ובכלל הוראות להתקיןתקנותלביצוע

בענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )2(

לפי הישיבות ברשימת להכללה והכללים התנאים )ע(
סעיף26יבצ

שרהביטחוןידווחלוועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,26כזצדיווחלכנסת )א(
אחתלשנה,לגבישנתהגיוסשחלפה,בענייניםאלה:

מספרהמתייצביםלשירותסדירבכלל,ומספר )1(
ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב כאמור המתייצבים

מוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

מספרצווידחייתהשירותוצוויהפטורמשירות )2(
סדירשניתנולפיפרקזה;

ו–)2( )1( נתוניםבענייניםהמפורטיםבפסקאות )ע(
בהשוואהלשניםקודמות;

לסעיף 26כד המוצע 

מוצעלקבועכימעמדןושילובןשלנשיםבשירות
ביטחוןבצבאהגנהלישראללאייפגעכתוצאהמיישומן
שלהוראותפרקג'1המוצע,וזאתכדילהבטיחכישילובם
שלתלמידיהישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדייםבשירות
נשים של ושילובן מעמדן חשבון על יבוא לא ביטחון

בשירותביטחוןצ

לסעיף 26כה המוצע 

מוצעלקבועכיצבאהגנהלישראליפעללאפשרלמי
שהתגייסלשירותסדירלפיהוראותפרקג'1המוצעלשמור
עלאורחחייו,וזאת,מתוךהכרהבערכיםהייחודייםשל

בניהמגזרהחרדיצ

לסעיף 26כו המוצע 

מוצעלהסמיךאתשרהביטחון,באישורועדתהחוץ
והביטחוןשלהכנסת,להתקיןתקנותלביצועושלפרקג'1
המוצעצבכללזהמוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלקבוע
והמועדים הדרכים המוקדמים, התנאים בעניין תקנות
והכללים והתנאים האמור, הפרק לפי בקשות להגשת

להכללהברשימתהישיבותלפיסעיף26יבהמוצעצ

לסעיף 26כז המוצע 

החוץ לוועדת ידווח הביטחון שר כי לקבוע מוצע
הגיוס שנת לגבי לשנה, אחת הכנסת, של והביטחון
שחלפה,עליישומושלפרקג'1המוצעובכללזהעלמספר
המתייצביםלשירותסדירומספרהמתייצביםכאמורמקרב
תלמידיהישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדייםבפרט,על
סדיר משירות הפטור וצווי השירות דחיית צווי מספר
שניתנולפיפרקג'1המוצעועלמסלולישירותהמותאמים
לשירותםשלתלמידיישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדיים

שנפתחואוהורחבוצ

כמוכןיציגשרהביטחוןנתוניםהשוואתייםביחס
לשניםקודמותוידווחעלהשפעותיישוםהוראותהפרק
המוצעעלהשירותבשירותביטחון,לרבותבנוגעלמעמדן
השפעות על דיווח ביטחוןצ בשירות נשים של ושילובן
כאמוריימסרגםלוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויון

מגדרישלהכנסתצ

עודמוצעלקבועכיועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת
תקייםאחתלשנהדיוןבדיווחיםשהתקבלולפיסעיףזה

לשםמעקבעלביצועהוראותפרקג'1המוצעצ
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השפעתיישומןשלהוראותפרקזהעלהשירות )4(
בשירותביטחון,לרבותבכלהנוגעלמעמדןולשילובן
שלנשיםבשירותביטחון;דיווחלפיפסקהזויימסרגם
לוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדרישלהכנסת;

מסלולישירותהמותאמיםלשירותםשלבוגרי )5(
ישיבותומוסדותחינוךחרדיים,שנפתחואושהורחבוצ

ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתתקייםאחתלשנהדיון )ב(
בדיווחיםשהתקבלולפיסעיףקטן)א(,לשםמעקבעלביצוע

ההוראותלפיפרקזהצ"

בסעיףעעלחוקהעיקרי,סעיףקטן)ג(-בטלצ4צתיקוןסעיףעע

בסעיף8עלחוקהעיקרי,בסעיפיםקטנים)א(ו–)ד(,המילים"סעיף22באופרקג'1"-5צתיקוןסעיף8ע
יימחקוצ

בסעיף49בלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ד(,במקום"26ב"יבוא"26ג"צ6צתיקוןסעיף49ב

בסעיף49דלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,המילים"התשמ"א-1981)בפרקזה-חוקעצתיקוןסעיף49ד
הגנתהפרטיות("-יימחקוצ

במקוםסעיף49ולחוקהעיקרייבוא:8צהחלפתסעיף49ו

משרדהביטחוןוצבאההגנהלישראליקימומאגרמידע49וצ"מאגרמידע )א(
לשםפיקוחעלקיוםהוראותחוקאלההנוגעותלתלמידי

ישיבה,לבוגרימוסדחינוךחרדיאולישיבות:

מוצעלתקןאתסעיףעעלחוק)תנאיםלדחיית  סעיפים
לפטור צו )ביטול לחוק 8ע סעיף ואת שירות(,  4 ו־5
כיום שבנוסחם שירות(, לדחיית או משירות 
חליםעלצולדחייתשירותשניתןלפיסעיף22באולפיפרק
ג'1לחוקצבשלהתיקוןהמוצעלסעיף22בלחוקובשלהחלת
לדחות משירות לפטור )סמכות לחוק 6ע סעיף הוראות
שירות(עלצודחייתשירותשניתןלפיסעיף26דהמוצע,
מוצעלמחוקאתההתייחסותלסעיף22בולפרקג'1לחוק
26ח 2ולסעיף בסעיפיםאלהצ)ראהדבריההסברלסעיף

המוצע(צ

וזהנוסחושלסעיףעע)ג(לחוקשמוצעלבטלו:

הוראותסעיףזהיחולוגםלגביצודחייתשירות ")ג(
שניתןלפיסעיף22באופרקג'1,בשינוייםהמחויבים"צ

מוצעלתקןבתיקוניםטכנייםאתסעיפים49ב  סעיפים 
ו־49דלחוק,כדילהתאימםלשינוייםהמוצעים  6 ו־7 

בתיקוןזהצ 

מידע מסירת חובת קובע לחוק 49ו סעיף  סעיף 8
ממשרדהחינוךלמשרדהביטחוןולצה"ללעניין 
בישיבות ישיבות תלמידי של נוכחותם בדבר נתונים
ונתוניםעלהלימודיםבישיבותלרבותביקורותשנערכו
הנוגעות החוק הוראות קיום על פיקוח לשם בישיבות
לתלמידיישיבהאולישיבותצלנוכחהצורךשלמשרד
הביטחוןוצה"ללקבלבאופןשוטףויום–יומימידעלשם
פיקוחעלקיוםהוראותהחוקהנוגעותלתלמידיישיבה,

לבוגרימוסדותחינוךחרדייםולישיבות,מוצעלהחליף
הביטחון משרד כי ולקבוע לחוק 49ו סעיף הוראת את
וצה"ליקימומאגרמידעלשםפיקוחעלהוראותהחוק
הנוגעותלעמידתושלתלמידישיבהאובוגרמוסדחינוך
חרדיבתנאיםלדחייתשירותכמשמעותםבסעיפים22א)ב(
ו־22גלחוקובפרקג'1המוצע,לעמידתהשלישיבהבאמות
22דו־26יבהמוצע 22א)ד(, המידהשנקבעולפיסעיפים

ולעמידהביעדיהגיוסלפיסימןג'לפרקג'1המוצעצ

מוצעכימאגרהמידעיכלול,ביןהשאר,נתוניםעל
תלמידיהישיבהשקיבלוצודחייתשירותלפיסעיף22ב
לחוקאולפיפרקג'1המוצעאושמשרתיםבשירותמשולב
כהגדרתובסעיף22אלחוק;נתוניםשישבידימשרדהחינוך
בדבררישומםונוכחותםבישיבהשלתלמידיישיבה,בין
שקיבלוצודחייתשירותוביןשלא;נתוניםעלהלימודים
בישיבותלרבותנתוניםעלביקורותשנערכובהםלשם
הרווחה העבודה משרד בידי שיש ונתונים פיקוח
והשירותיםהחברתייםבדבררישומםשלתלמידיישיבה

שקיבלוצודחייתשירות,להכשרהתעסוקתיתמיועדתצ

מוצעלקבועכיהעברתהנתוניםהאמוריםלמאגר
המידעתבוצעבאופןחודשיצכמוכןמוצעלהבהיראין
בהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידענוסףלפיחוק
הגנתהפרטיות,התשמ"א-1981ציצויןכיההוראותבדבר
סדריהעברתהמידעהקבועותבחוקזהיגברועלהוראות
סדריהעברתהמידעהקבועותלפיחוקהגנתהפרטיות,

התשמ"א-1981צ
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עמידתושלתלמידישיבהאובוגרמוסדחינוך )1(
משולב לשירות או שירות לדחיית בתנאים חרדי

כמשמעותםבסעיפים22א)ב(ו־22גובסעיף26ה;

עמידתהשלישיבהבאמותהמידהלפיסעיפים )2(
22א)ד(,22דו–26יב;

עמידהביעדיהגיוסלפיסימןג'לפרקג'1צ )ע(

מאגרהמידעיכלולאתאלה: )ב(

נתוניםלפיסעיףע)ב(עלתלמידיהישיבהשקיבלו )1(
או ג'1 פרק לפי או 22ב סעיף לפי שירות דחיית צו
שמשרתיםבשירותמשולבכהגדרתובסעיף22א,לרבות
מוגדרת שהיא כפי לומדים הם שבה הישיבה שם

במשרדהביטחוןוכפישהיאמוגדרתבמשרדהחינוך;

נתוניםשישבידימשרדהחינוךבדבררישומם )2(
ונוכחותםבישיבהשלתלמידיישיבה,ביןאםקיבלו

צודחייתשירותוביןאםלאו;

נתוניםעלהלימודיםבישיבותלרבותנתוניםעל )ע(
ביקורותשנערכובישיבותלשםפיקוחבענייןזה,ובלבד
עלחוק שהנתוניםלאיכללומידעכהגדרתובסעיף
הגנתהפרטיותאוידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם

אףאםאינהבגדרמידעכאמורצ

הרווחה העבודה משרד בידי שיש נתונים )4(
להכשרה רישומם בדבר החברתיים והשירותים
צו שקיבלו ישיבה תלמידי של מיועדת, תעסוקתית

דחייתשירותלפיפרקג'1צ

והשירותים הרווחה העבודה ומשרד החינוך משרד )ג(
בסעיף כאמור מידע הביטחון למשרד יעבירו החברתיים

קטן)ב(,מדיחודשבחודשוצ

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידענוסף )ד(
לפיהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותצ"

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"צ9צתיקוןהתוספת

עמידתושלתלמידישיבהאובוגרמוסדחינוך )1(
משולב לשירות או שירות לדחיית בתנאים חרדי

כמשמעותםבסעיפים22א)ב(ו־22גובסעיף26ה;

עמידתהשלישיבהבאמותהמידהלפיסעיפים )2(
22א)ד(,22דו–26יב;

עמידהביעדיהגיוסלפיסימןג'לפרקג'1צ )ע(

מאגרהמידעיכלולאתאלה: )ב(

נתוניםלפיסעיףע)ב(עלתלמידיהישיבהשקיבלו )1(
או ג'1 פרק לפי או 22ב סעיף לפי שירות דחיית צו
שמשרתיםבשירותמשולבכהגדרתובסעיף22א,לרבות
מוגדרת שהיא כפי לומדים הם שבה הישיבה שם

במשרדהביטחוןוכפישהיאמוגדרתבמשרדהחינוך;

נתוניםשישבידימשרדהחינוךבדבררישומם )2(
ונוכחותםבישיבהשלתלמידיישיבה,ביןאםקיבלו

צודחייתשירותוביןאםלאו;

נתוניםעלהלימודיםבישיבותלרבותנתוניםעל )ע(
ביקורותשנערכובישיבותלשםפיקוחבענייןזה,ובלבד
עלחוק שהנתוניםלאיכללומידעכהגדרתובסעיף
הגנתהפרטיותאוידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם

אףאםאינהבגדרמידעכאמורצ

הרווחה העבודה משרד בידי שיש נתונים )4(
להכשרה רישומם בדבר החברתיים והשירותים
צו שקיבלו ישיבה תלמידי של מיועדת, תעסוקתית

דחייתשירותלפיפרקג'1צ

והשירותים הרווחה העבודה ומשרד החינוך משרד )ג(
בסעיף כאמור מידע הביטחון למשרד יעבירו החברתיים

קטן)ב(,מדיחודשבחודשוצ

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידענוסף )ד(
לפיהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותצ"

תיקוןהתוספתבתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"צ9צ

וזהנוסחושלסעיף49ושמוצעלהחליפו:

"מסירת מידע

ולצבא הביטחון למשרד ימסור החינוך משרד )א( 49וצ
בדבר בידיו שיש נתונים דרישתם, לפי לישראל, הגנה
נוכחותם,בישיבהשלתלמידיישיבה,הדרושיםלמשרד
קיום על פיקוח לשם לישראל הגנה ולצבא הביטחון
לישיבות; לתלמידיישיבהאו הנוגעות זה חוק הוראות
לשםכך,ימסרומשרדהביטחוןוצבאהגנהלישראללמשרד
החינוך,לפידרישתו,אתרשימתתלמידיהישיבהשקיבלו
צודחייתשירותלפיחוקזהאומשרתיםבשירותמשולב

כהגדרתובסעיף22א;מידעכאמורבסעיףקטןזהיימסררק
לתכליתהאמורהובמידהשנדרשצ

משרדהחינוךומשרדהביטחוןיעבירוביניהם )ב(
נתוניםעלהלימודיםבישיבות,לרבותנתוניםעלביקורות
שנערכובישיבותלשםפיקוח,ובלבדשהנתוניםלאיכללו
מידעכהגדרתובסעיףעלחוקהגנתהפרטיות,אוידיעהעל
ענייניוהפרטייםשלאדםאףאםאינהבגדרמידעכאמורצ

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידע )ג(
לפיהוראותפרקד'לחוקהגנתהפרטיותצ"
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הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:10צ

"תוספת שנייה
לוחא'

)סעיפים26יגו־26טז(

יעדי הגיוס השנתיים לשירות הסדיר ולשירות הלאומי-אזרחי

טורא'
שנתגיוס

טורב'
יעדגיוסשנתי
לשירותסדיר

טורג'
יעדגיוסשנתילשירות

לאומי-אזרחי
טורד'

יעדגיוסשנתיכולל

996,ע48648ע,ע2018

ע1ע,004עע61,ע2019

ע564,66עע90,ע2020

ע20214,1618064,96

28595,291ע20224,4

5ע209155,6ע,4ע202

20244,9569565,912

20255,2041,0046,208

20265,4641,0546,518

6,844ע1,10עעע,5ע202

2028עד
עע20

בכלשנתגיוס,יגדל
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניה
בשיעורממוצע
הגידולמשנתון

מסויםלזהשאחריו
בקרבהאוכלוסייה
החרדית,בתוספת

אחוזאחדצ

בכלשנתגיוס,יגדל
יעדהגיוסלשירות

הלאומי-אזרחיביחס
לשנתהגיוסשלפניה

בשיעורממוצע
הגידולמשנתון

מסויםלזהשאחריו
בקרבהאוכלוסייה

החרדיתבתוספת
אחוזאחדצ

מספרהשווהלצירוף
א' שבטור המספרים
הנוגעים ב' ובטור

לשנתהגיוסצ

8ע20
ואילך

בכלשנתגיוס,יגדל
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניה
בשיעורממוצע
הגידולמשנתון

מסויםלזהשאחריו
בקרבהאוכלוסייה

החרדיתצ

בכלשנתגיוס,יגדל
יעדהגיוסלשירות

הלאומי-אזרחיביחס
לשנתהגיוסשלפניה

בשיעורממוצע
הגידולמשנתון

מסויםלזהשאחריו
בקרבהאוכלוסייה

החרדיתצ

מספרהשווהלצירוף
המספריםשבטורא'

ובטורב'הנוגעים
לשנתהגיוסצ
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לוחב'

)סעיף26יז(

 שיעור המתגייסים בפועל מקרב תלמידי ישיבה לצורך הכרה בה כישיבה
מעודדת גיוס

טורא'

שנתגיוס

טורב'

שיעורהמתגייסיםבפועל

201820

201920

202020

202120

202220

25ע202

202425

202540

202640

40ע202

51"2028ואילך

לוחג'

)סעיף26יז(

מנגנון ההשלכות בשל אי–עמידה ביעד הגיוס השנתי הכולל

טורא'

השנהמתחילתפערהגיוס

טורב'

מקדםהפחתה

1השנהשבההחלפערהגיוס

1השנההשנייהברציפותלשנהשבההחלפערהגיוס

2השנההשלישיתברציפותלשנהשבההחלפערהגיוס

2השנההרביעיתברציפותלשנהשבההחלפערהגיוס
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תיקוןחוקשירות
לאומי־אזרחי

בחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-11-92014צ

בסעיףע2)ג(,במקום"הוראותסעיף26ח)ב(או26י)ב("יבוא"הוראותסעיף26י"; )1(

סעיף6ע-בטלצ )2(

תיקוןחוקסיוע
כלכלילעידוד

לומדיתורה
וסטודנטיםנזקקים

בחוקסיועכלכלילעידודלומדיתורהוסטודנטיםנזקקים,התשע"ז-ע10201,בהגדרה12צ
"לומדתורה",בפסקה)1(,במקום"26יח"יבוא"26ד",במקום"26כג)א()1("יבוא"26ה"

ובמקום"26יג"יבוא"26כב"צ

תלמידישיבהשישבידוצולדחייתשירותשניתןלפיפרקג'1לחוקהעיקריע1צתחולה )א(
כנוסחוערביוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(,שלאתמהתקופתהדחייה
שבווהואלאבוטל,ואשרביוםהתחילהמלאולו24שניםיחולעליוסעיף26זלחוק

העיקריכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

הוראותסימןג'לפרקג'1לחוקהעיקריכנוסחובסעיףעלחוקזה,יחולוגםעל )ב(
מתגייסבפועלשהחלאתשירותובתקופהשמיוםי"חבתמוזהתשע"ח)1ביולי2018(

עדיוםהתחילהצ

צודחייתשירותשניתןמכוחפרקג'1לחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילהיראו14צהוראותמעבר )א(
אותוכאילוניתןמכוחסעיף26דכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

שירות חוק את עקיף בתיקון לתקן מוצע  סעיפים
לעידוד כלכלי סיוע חוק ואת לאומי-אזרחי  11 ו־12

לומדיתורהוסטודנטיםנזקקים,התשע"ז-ע201, 
ולהתאימםלשינויהמוצעבפרקג'1לחוקצביןהשאר,מוצע
לבטלאתסעיף6עלחוקשירותלאומיאזרחי,הקובעאת
תוקפושלהחוקהאמורעדליוםי"אבתמוזהתשפ"ג)0ע
ביוניע202(צסעיף6עהאמורנחקקבהתאמהלתוקפוהזמני
שלההסדרבפרקג'1לחוקשירותביטחוןצבשלביטולושל
פרקג'1וקביעתהסדרחדששאינומוגבלבתוקפו,ובשלכך
שההסדריםבחוקשירותביטחוןובחוקשירותלאומיאזרחי
שלוביםותלוייםזהבזה,ישלבטלבהתאמהאתהגבלת

תוקפושלחוקשירותלאומיאזרחיצ

6עלחוקשירותלאומי-אזרחי, וזהנוסחושלסעיף
שמוצעלבטלו:

"תוקף

חוקזהיעמודבתוקףעדיוםי"אבתמוזהתשפ"ג )א( 6עצ
)0עביוניע202()בסעיףזה-מועדהפקיעה(צ

הוראותחוקזהיוסיפולחולאףלאחרמועד )ב(
הפקיעהעלמישהחלאתשירותולפיחוקזהלפנימועד
הפקיעהועלהגוףהמפעילשאצלוהואמשרת,עדתום

שירותוצ"

מוצעלהבהיראתהיקףתחולתהוראותהתיקון  סעיף 13
המוצעצכך,מוצעלקבועכיתלמידישיבהשבידו 
צולדחייתשירותשניתןלפיפרקג'1לחוקכנוסחוערביום
תחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(,ותקופתהדחייה
שלהצוהאמורלאתמהוהואלאבוטל,וביוםהתחילה
מלאולו24שנים-יחולעליוסעיף26זהמוצעכנוסחו

בסעיףעלהצעתהחוק)פטורמשירותסדירלמישהגיעלגיל
זונדרשתבשלהמעברממתןפטורמשירות 24(צהוראה
לתלמידיישיבהבגיל26לפיהוראותההסדרהקודם,למתן
פטורמשירותכאמורבגיל24לפיההסדרהמוצעצבאופן
זה,תלמידישיבהשביוםהתחילהמלאולו24שניםוצו
דחייתהשירותשבידותקף,יהיהפטורמחובתשירותסדיר

ויחולועליוההוראותלענייןשילובבתעסוקהצ

עודמוצעלקבועכיהוראותסימןג'לפרקג'1המוצע
כנוסחםבסעיףעלהצעתהחוק,יחולוגםעלמתגייסים
תלמידי מקרב לאומי-אזרחי לשירות או סדיר לשירות
שהתגייסו החרדיים, החינוך מוסדות ובוגרי הישיבות
בתקופהשמיום1ביולי2018ועדיוםהתחילהצהוראהזו
נועדהלהחילעלהמתגייסיםבפועלשהתגייסובתקופה
זואתהוראותסימןג'לפרקג'1המוצעלצורךחישוביעדי

הגיוסצ

ג'1לחוקוקביעתהסדר בשלביטולושלפרק  סעיף 14 
ובוגרי ישיבות תלמידי של לשילובם חלופי 
מוסדותחינוךחרדייםבשירותסדירובשירותהלאומי-

אזרחי,מוצעלקבועהוראותמעברהמבהירותאתהיחס
שביןהוראותההסדרשמוצעלבטלולביןהוראותפרקג'1

המוצעצ

כך,מוצעלקבועכיצודחייתשירותשניתןמכוחפרק
ג'1לחוקכנוסחוערביוםהתחילהיראואותוכאילוניתן
מכוחסעיף26דהמוצעצכמוכן,מוצעלקבועכיישיבה
שהיתהכלולהברשימהשגיבששרהביטחוןלפיסעיפים
22א,22דאו26כדלחוקכנוסחוערביוםהתחילה,יראו
שר שגיבש הישיבות ברשימת הכלולה כישיבה אותה

הביטחוןלפיסעיף26יבהמוצעצ

ס"חהתשע"ד,עמ'80ע;התשע"ז,עמ'668צ 9

ס"חהתשע"ז,עמ'20עצ 10
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ישיבהשהיתהכלולהברשימהשגיבששרהביטחוןלפיסעיף26כדלחוקהעיקרי )ב(
כנוסחוערביוםהתחילה,יראואותהכישיבהשכלולהברשימתהישיבותלפיסעיף

26יבכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

מוסדלימודיחרדיאוחלקממוסדלימודיהמיועדלתלמידיםחרדיםשהיוכלולים )ג(
בצושקבעשרהביטחוןלפיסעיף26טו)א(לחוקהעיקריערבתיקונושלחוקזה,יראו
אותםכמוסדכאמורשנקבעלפיפסקה)2(להגדרה"בוגרמוסדחינוךחרדי"שבסעיף

26יגלחוקהעיקריכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

השכלהאוהכשרהשאישרשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםכהכשרה )ד(
תעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26יגלחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותם
כהכשרהתעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26כב)ב(לחוקהעיקריכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

ישיבהשהיתהכלולהברשימהשגיבששרהביטחוןלפיסעיף26כדלחוקהעיקרי )ב(
כנוסחוערביוםהתחילה,יראואותהכישיבהשכלולהברשימתהישיבותלפיסעיף

26יבכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

מוסדלימודיחרדיאוחלקממוסדלימודיהמיועדלתלמידיםחרדיםשהיוכלולים )ג(
בצושקבעשרהביטחוןלפיסעיף26טו)א(לחוקהעיקריערבתיקונושלחוקזה,יראו
אותםכמוסדכאמורשנקבעלפיפסקה)2(להגדרה"בוגרמוסדחינוךחרדי"שבסעיף

26יגלחוקהעיקריכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

השכלהאוהכשרהשאישרשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםכהכשרה )ד(
תעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26יגלחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותם
כהכשרהתעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26כב)ב(לחוקהעיקריכנוסחובסעיףעלחוקזהצ

ממוסד חלק או חרדי לימודי מוסד כי מוצע עוד
בצו כלולים שהיו חרדים, לתלמידים המיועד לימודי
כנוסחו לחוק 26טו)א( סעיף לפי הביטחון שר שקבע

ערביוםהתחילה,יראואותוכמוסדכאמורשנקבעלפי
פסקה)2(להגדרה"בוגרמוסדחינוךחרדי"שבסעיף26יג

המוצעצ

שאישר לימוד מסלולי כי לקבוע מוצע כן כמו
כהכשרה החברתיים והשירותים הרווחה העבודה שר
תעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26יגלחוקכנוסחוערביום
התחילה,יראואותםכהכשרהתעסוקתיתמיועדתלפי

סעיף26כבהמוצעצ

ר ב ס ה י  ר ב ד
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וזהנוסחושלפרקג'1לחוקשמוצעלבטלו:

"פרק ג'1: שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך 
חרדיים

סימן א': פרשנות ותחולה

הגדרות - פרק ג'1 

בפרקזה- 26בצ

"חוקשירותלאומי-אזרחי"-חוקשירותלאומי-אזרחי,
התשע"ד-2014;

"יוםהתחילה"-י"חבאדרב'התשע"ד)20במרס2014(;

לימודים בהם שמתקיימים כולל או ישיבה - "ישיבה"
שר זה לעניין שגיבש ברשימה והכלולים תורניים

הביטחוןלפיסעיף26כד;

"שירותלאומי-אזרחי","שירותאזרחי-ביטחוני"ו"שירות
לאומי- שירות בחוק כהגדרתם - אזרחי-חברתי"

אזרחי;

"שנתגיוס"-שנההמתחילהב–1ביוליוהמסתיימתב–0ע
ביוני;

"תנאיםלדחייתשירות"-התנאיםהמנוייםבסעיף26כג;

"תקופתההסתגלותהראשונה"-התקופהשמיוםהתחילה
עדיוםח'בתמוזהתש"ף)0עביוני2020(;

"תקופתההסתגלותהשנייה"-התקופהשמיוםט'בתמוז
2020(עדיוםי"אבתמוזהתשפ"ג )1ביולי התש"ף

)0עביוניע202(צ

תחולה - פרק ג'1 

הוראותפרקזהיחולונוכחההכרהבחשיבות )א( 26גצ
לימודהתורהצ

הוראותפרקזהיחולוכמפורטלהלן: )ב(

)1(מישביוםהתחילהמלאולו18שניםוטרם
מלאולו22שנים,יחולועליוהוראותסעיפים

26העד26ח;

)2(מישביוםהתחילהמלאולו22שנים,יחולו
עליוהוראותסעיפים26טו–26י;

תקופת במהלך שנים 18 לו שמלאו מי )ע(
ההסתגלותהראשונה,יחולועליוהוראותסעיף

26יא;

תקופת במהלך שנים 18 לו שמלאו מי )4(
ההסתגלותהשנייה,יחולועליוהוראותסעיף

26יחצ

סימן ב': תקופת ההסתגלות הראשונה

תחולה - תקופת ההסתגלות הראשונה

הוראותסימןזהיחולובתקופתההסתגלותהראשונהצ 26דצ

דחיית שירות לתלמיד ישיבה שמלאו לו 18 שנים וטרם 
מלאו לו 22 שנים 

ביטחון לשירות מיועד לבקשת הביטחון, שר )א( 26הצ
שהואתלמידישיבהוביוםהתחילהמלאולו18שניםוטרם
מלאולו22שנים,רשאילדחות,בצו,אתמועדהתייצבותו
שלהמבקשלשירותסדיר,אםמצאכימתקיימיםלגביו
התנאיםלדחייתשירות,וראהלנכוןלעשותכןבהתחשב

בצורכיהביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםצ

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהצ

שרהביטחוןרשאילחזורולתתלמיועדלשירות )ג(
ביטחוןכאמורבסעיףקטן)א(צודחייתשירותלפיסעיף

זה,עדהגיעולגיל24צ

נדחהשירותושלמיועדלשירותביטחוןלפי )ד(
הוראותסעיףזה,מזמןלזמן,עדהגיעולגיל24,רשאישר
הביטחוןלפטוראותו,בצו,מחובתשירותסדיר,ויחולולגביו

הוראותסעיף26יבלענייןשילובבתעסוקהצ

)בוטל(צ )ה(

ביטול או פקיעת תוקף של צו דחיית שירות 

26ה סעיף לפי שניתן שירות דחיית צו בוטל )א( 26וצ
בשלאי–עמידהבתנאיםלדחייתשירות,יחולועלהמיועד

לשירותביטחוןהוראותסעיףע1צ

פקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלפיסעיף )ב(
26ה,ולאביקשהמיועדלשירותביטחוןלהאריכו,יחולו
עליוהוראותסעיףע1אםטרםמלאולו21שנים,והוראות

סעיף26ז-אםמלאולו21שניםצ

קריאה לשירות סדיר או הפניה לשירות לאומי-אזרחי 

מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירות )א( 26זצ
לפיפרקזה,ופקעתוקפושלהצולאחרשמלאולו21שנים,
רשאיפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשםבדיקתהתאמתו
לשרתבשירותביטחוןבמקוםובזמןשהפוקדאומישהוא
הסמיךלכךקבעבצו;מישנקראלהתייצבבצולפיסעיף

קטןזהחייבלהתייצבבמקוםובזמןשנקבעובצוכאמורצ

מצאהפוקדכיהמיועדלשירותביטחוןמתאים )ב(
לשרתבשירותביטחון,רשאיהוא,בצו,לקרואלולהתייצב,
בתוךהתקופותהנזכרותבסעיף20,לשירותסדיר,במקום
ובזמןשקבע,בצו,הפוקדאומישהואהסמיךלכך,והמיועד

לשירותביטחוןחייבלהתייצבכאמורצ

רשאי, הפוקד )ב(, קטן סעיף הוראות אף על )ג(
לאחרשבחןאתכלאפשרויותהצבתובשירותסדירשל

המיועדלשירותביטחון,להפנותולשירותלאומי-אזרחיצ

להפנייתו ביטחון לשירות המיועד הסכים )ד(
לשירותלאומי-אזרחי,ידחהשרהביטחון,בצו,אתמועד
התייצבותולשירותסדירלצורךביצועהשירותהלאומי-

אזרחי;לאהסכיםהמיועדלשירותביטחוןלהפנייתוכאמור,
רשאיהפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשירותסדירויחולו

הוראותסעיףקטן)ב(צ

ר ב ס ה ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ
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פטור משירות סדיר למי ששירת בשירות לאומי-אזרחי 
כאמור בסעיף 26ז

מיששירתבשירותלאומי-אזרחיכאמורבסעיף )א( 26חצ
26זוניתןלואישורעלהשלמתהשירותלפיסעיף12לחוק
שירותלאומי-אזרחי,יפטוראותושרהביטחון,בצו,מחובת

שירותסדירצ

מיועד של הלאומי-אזרחי השירות הופסק )ב(
לשירותביטחוןלפיהוראותסעיףע2לחוקשירותלאומי-

אזרחי,רשאיהפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשירותסדיר,
ויחולוהוראותסעיף26ז)ב(צ

הוראות לעניין מי שמלאו לו 22 שנים 

מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירות )א( 26טצ
לפיחוקדחייתשירותלתלמידיישיבותשתורתםאומנותם,
של הפקיעה ביום בתוקפו עמד והצו התשס"ב-2002,
החוקהאמורבי"גבאבהתשע"ב)1באוגוסט2012(,וביום
התחילהמלאולו22שנים,רשאיהפוקד,בצו,לקרואלו
להתייצבלשםבחינתשילובובשירותסדיראובשירות
לאומי-אזרחי,במקוםובזמןשהפוקדאומישהואהסמיך
לכךקבעבצו;מישנקראלהתייצבבצולפיסעיףקטןזה,

חייבלהתייצבבמקוםובזמןשנקבעובצוכאמורצ

בחרהמיועדלשירותביטחוןלהשתלבבשירות )ב(
סדיר,רשאיהפוקדאומישהואהסמיךלכך,בצו,לקרואלו
להתייצבבמקוםובזמןשקבעבצו,לשםבדיקתהתאמתו
לשרתבשירותביטחון,והואחייבלהתייצבבמקוםובזמן

שנקבעובצוכאמורצ

מצאהפוקדכיהמיועדלשירותביטחוןמתאים )ג(
לשרתבשירותביטחון,רשאיהוא,בצו,לקרואלולהתייצב,
,20 בסעיף הנזכרות להתייצבות הקריאה תקופות בתוך
לשירותסדיר,במקוםובזמןשקבע,בצו,הפוקדאומישהוא
הסמיךלכך,והואחייבלהתייצבבמקוםובזמןשנקבעובצו

כאמורצ

מצאהפוקדכימיועדלשירותביטחוןשבחר )ד(
לשרתבשירותסדיראינומתאיםלשרתבשירותביטחון,
לאחרשבחןאתכלאפשרויותהצבתושלהמיועדלשירות
ביטחוןבשירותסדיר,רשאיהוא,בצו,לקרואלולהתייצב

לשםבחינתשילובובשירותלאומי-אזרחיצ

בחרהמיועדלשירותביטחוןלהשתלבבשירות )ה(
לאומי-אזרחי,יפנהאותוהפוקדלשירותלאומי-אזרחי,
ושרהביטחוןידחה,בצו,אתמועדהתייצבותולשירות

סדירלשםביצועהשירותהלאומי-אזרחיצ

להשתלב שלא ביטחון לשירות המיועד בחר )ו(
בשירותסדיראובשירותלאומי-אזרחי,רשאישרהביטחון
לפטוראותו,בצו,מחובתשירותסדיר,ויחולולגביוהוראות

סעיף26יבלענייןשילובבתעסוקהצ

פטור משירות סדיר למי ששירת בשירות לאומי-אזרחי 
כאמור בסעיף 26ט 

מיששירתבשירותלאומי-אזרחיכאמורבסעיף )א( 26יצ
26טוניתןלואישורעלהשלמתהשירותלפיסעיף12לחוק

שירותלאומי-אזרחי,יפטוראותושרהביטחון,בצו,מחובת
שירותסדירצ

מיועד של הלאומי-אזרחי השירות הופסק )ב(
לשירותביטחוןלפיהוראותסעיףע2לחוקשירותלאומי-

אזרחי,רשאיהפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשירותסדיר,
ויחולוהוראותסעיף26ז)ב(צ

18 שנים במהלך תקופת  הוראות לעניין מי שמלאו לו 
ההסתגלות הראשונה 

שרהביטחון,לבקשתמיועדלשירותביטחון )א( 26יאצ
שהואתלמידישיבהשימלאולו18שניםבמהלךתקופת
מועד את בצו, לדחות, רשאי הראשונה, ההסתגלות
כי מצא אם סדיר, לשירות המבקש של התייצבותו
לנכון וראה שירות, לדחיית התנאים לגביו מתקיימים
הכוחות ובהיקף הביטחון בצורכי בהתחשב כן לעשות

הסדיריםצ

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהצ

שרהביטחוןרשאיבמהלךתקופתההסתגלות )ג(
כאמור ביטחון לשירות למיועד ולתת לחזור הראשונה
בסעיףקטן)א(צודחייתשירותלפיסעיףזה,עדהגיעו

לגיל24צ

עלמיועדלשירותביטחוןשמועדהתייצבותו )ד(
לשירותסדירנדחהלפיסעיףזה,יחולוהוראותאלה:

מלאולו24שניםבמהלךתקופתההסתגלות )1(
אותו לפטור הביטחון שר רשאי - הראשונה
בהגיעולגילהאמור,בצו,מחובתשירותסדיר,
ויחולולגביוהוראותסעיף26יבלענייןשילוב

בתעסוקה;

תקופת תום עד שנים 24 לו מלאו לא )2(
בתום עליו, יחולו - הראשונה ההסתגלות
תקופתהצוהאחרוןלדחייתשירותשניתןלפי

סעיףזה,הוראותסימןה'צ

בוטלצודחייתשירותשניתןלפיסעיףזהאו )ה(
פקעתוקפו,יחולוהוראותסעיף26וצ

סימן ג': שילוב בתעסוקה

שילוב בתעסוקה 

הישיבות בוגרי של שילובם קידום לשם 26יבצ)א(
בתעסוקה,רשאיעובדמשרדהכלכלהששרהכלכלה12
הסמיכולכךלקבלמפוקדאומאדםמטעמומידעשיש
שירות מחובת אותו פטר הביטחון ששר מי לגבי בידיו
סדירלפיסעיף26ה)ד(או26ט)ו()בסעיףזה-מקבלפטור(;
מידעכאמוריימסרלמטרתפנייהשלמשרדהכלכלהאו
שלמפעיללמקבלהפטור,ובלבדשלאיועברלמפעילמספר
הזהותשלמקבלהפטור;עובדמשרדהכלכלהיבקשמפוקד

מידעלפיפסקהזורקלתכליתהאמורהובמידהשנדרשצ

מידעיועברלפיהוראותסעיףקטן)א(באופן )ב(
מאובטחבהתאםלנהליםשייקבעובמשרדהכלכלהצ
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מקבלפטורשמידעלגביוהועברלפיהוראות )ג(
)א(,זכאילדרוששהמידעהאמוריימחקולא סעיףקטן
יישמר;דרשמקבלפטורכאמור,ימחקעובדמשרדהכלכלה

אוהמפעילאתהמידעצ

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףקטן )ד(
)א(ולאיעשהבוכלשימושאלאלתכליתהאמורהבאותו

סעיףקטןצ

בסעיףזה- )ה(

"מידע"-מספרזהות,שםפרטיושםמשפחה,מעןלמשלוח
דוארומספרטלפוןקוויונייד;

"מפעיל"-מישמפעילאומקייםמטעםמשרדהכלכלה
מרכזתעסוקהאופעילותלהכוונהתעסוקתיתצ

הכשרה תעסוקתית מיועדת 

מיועד שבה בתקופה 26כג, בסעיף האמור אף על 26יגצ
זה פרק לפי שירות צודחיית שניתןלו לשירותביטחון
נמצאבהכשרהתעסוקתיתמיועדת,יופחתמהיקףהשעות
כאמורבסעיף26כג)א()1(,מספרהשעותשבהןהואנמצא
בהכשרהתעסוקתיתמיועדת,ולכלהיותר15שעותבשבוע;

בסעיףזה-

"הכשרהתעסוקתיתמיועדת"-השכלהאוהכשרהשאישר
שרהכלכלהע1,המיועדתלקידוםשילובםהמקצועי
בתעסוקהשלתלמידיישיבהששירותםנדחהלפי

הוראותפרקזה,לרבותפעילותהכוונהמקצועית;

בחוק כמשמעותה היסוד תכנית לימודי - "השכלה"
או חלקה, התשי"ג-ע195,כולהאו חינוךממלכתי,
השכלהאחרתשאישרשרהכלכלהעלפיאמותמידה
שקבעבשיםלבלצורכיהצבא,ובלבדשהלימודים
אינםלקראתתוארמוכרכמשמעותובחוקהמועצה

להשכלהגבוהה,התשי"ח-1958צ

דיווח לכנסת - שילוב בתעסוקה 

שרהכלכלהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחת 26ידצ
לשנה,עלהשפעותיישוםהוראותסימןזהעלשילובבוגרי

ישיבותבתעסוקהצ

סימן ד': יעדי גיוס

ובתקופת  הראשונה  ההסתגלות  בתקופת  גיוס  יעדי 
ההסתגלות השנייה 

בסימןזה- )א( 26טוצ

,18 לגיל 14 גיל בין שלמד מי - חרדי" חינוך מוסד "בוגר
שנתייםלפחות,במוסדחינוךשהואאחדמאלה:

בחוק כהגדרתו ייחודי, תרבותי חינוך מוסד )1(
מוסדותתרבותייםייחודיים,התשס"ח-2008,המיועד
לקבוצתהאוכלוסייההמפורטתבפסקה)1(להגדרה

"קבוצהתרבותיתייחודית"בחוקהאמור;

לימודי ממוסד חלק או חרדי לימודי מוסד )2(
המיועדלתלמידיםחרדים,שקבע,בצו,שרהביטחון,
בהתייעצותעםשרהחינוךאועםשרהכלכלה,לפי

העניין,ובאישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת;

או סדיר בשירות לשרת שהחל מי - בפועל" "מתגייס
בשירותלאומי-אזרחי,בשנתגיוסמסוימת;

"הצוות"-הצוותהבין–משרדישהוקםלפיהוראותסעיף
26טו1צ

הממשלהתפעל,בתקופתההסתגלותהראשונה )ב(
ובתקופתההסתגלותהשנייה,להגדלההדרגתיתשלמספר
המתגייסיםבפועללשירותסדירולשירותלאומי-אזרחי
)בסעיףזה-גיוסלשירות(מקרבתלמידיהישיבותובוגרי

מוסדותהחינוךהחרדיםצ

לשםהגדלההדרגתיתשלמספרהמתגייסים, )ג(
של שנתיים יעדים על השאר, בין הממשלה, תחליט
ובתקופת הראשונה ההסתגלות בתקופת לשירות, גיוס
ההסתגלותהשנייה,ועלאופןהשגתם;היעדיםהשנתיים

יכללו-

שייקבע סדיר לשירות לגיוס שנתי יעד )1(
בשיםלבלהמלצתשרהביטחון;

לאומי-אזרחי, לשירות לגיוס שנתי יעד )2(
בחלוקהלשירותאזרחי-ביטחוניושירותאזרחי-

חברתישייקבעבשיםלבלהמלצתהשרהממונה
עלחוקשירותלאומי-אזרחי)בפרקזה-השר

הממונה(;

היעדים את הכולל מצטבר, שנתי יעד )ע(
השנתייםהמפורטיםבפסקאות)1(ו–)2()בסעיף

זה-יעדשנתיכולל(צ

בקביעתאופןהשגתםשלהיעדיםהשנתיים )ג1(
כאמורבסעיףקטן)ג(,תיתןהממשלהאתדעתהלתכניות

הרב–שנתיותשגיבשהצוותלפיסעיף26טו2צ

בקביעתיעדיהגיוסתיתןהממשלהאתדעתה )ד(
גםלמספרהמיועדיםלשירותביטחוןשניתןלהםצודחיית
שירותלפיסעיף26כ)ב(עדהגיעםלגיל26,ולמספריוצאי

הצבאשניתןלהםפטורלפיסעיף26ה)ד(או26ט)ו(צ

יעדיהגיוסיעלומדישנתגיוס,ובלבדשהיעד )ה(
השנתיהכולללשנתהגיוסשתחילתהבחודשיוליע201,

לאיפחתמ–00ע,עמתגייסיםלשירותצ

מספר מסוימת, גיוס בשנת ,1,000 על עלה )ו(
המתגייסיםלשירותסדירעדגיל20כלוחמים,יראו,לעניין
יעדיהגיוס,כלשנימתגייסיםנוספיםעדגיל20כלוחמים,

כשלושה;לענייןזה,"לוחם"-כהגדרתובפקודותהצבאצ

הקמת צוות בין–משרדי לקידום עמידה ביעדי הגיוס

הממשלהתקים,בתוך0עימיםמיוםתחילתושל 26טו1צ
חוקשירותביטחון)תיקוןמס'21(,התשע"ו-2015)בפרקזה
-תיקוןמס'21(,צוותבין–משרדי,בראשותהמנהלהכללי

שלמשרדהביטחון,שחבריויהיו:

ראשהמועצההלאומיתלכלכלההפועלת )1(
לפיהחלטתהממשלהמספר0ע4מיוםי"זבאלול

התשס"ו)10בספטמבר2006(;
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הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר; )2(

המנהלהכללישלמשרדהכלכלה; )ע(

המנהלהכללישלמשרדהחינוך; )4(

המנהלהכללישלהרשותלשירותלאומי- )5(
אזרחי;

של הכללי המטה ראש מטעם בכיר נציג )6(
צבאההגנהלישראל;

נציגהיועץהמשפטילממשלהצ )ע(

תפקידי הצוות 

לתקופת רב–שנתית תכנית יגבש הצוות )א( 26טו2צ
את שיקדמו אמצעים הכוללת הראשונה ההסתגלות
העמידהביעדיהגיוסלשירותסדירולשירותלאומי-אזרחי
שנקבעולפיסעיף26טו;לשםכךרשאיהצוות,ביןהשאר,
להציעתיקוניחקיקהולהמליץעלשימושבתכניותקיימות
לרבות הממשלה, משרדי של האחריות בתחומי שהן
תכניותהמעוגנותבהחלטותהממשלה,בהוראותתקנות
האוצר במשרד הכללי החשב של )תכ"מ( ומשק כספים

ובמבחניתמיכותצ

הצוותיגישאתהתכניתכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
לשרהביטחוןולשרהממונה,לאיאוחרמתום120ימים
מיוםתחילתושלתיקוןמס'21;שרהביטחוןיגבשהצעת
החלטה,בהסכמתהשרהממונה,בהתאםלתכניתשהוגשה
לוכאמורויביאהלאישורהממשלהלאיאוחרמ–40ימים
מיוםשהוגשהלוהתכנית;לאהגיעשרהביטחוןלהסכמה
עםהשרהממונהבענייןהצעתההחלטהכאמור,בתוך
0עימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית,יגיששרהביטחוןאת
הצעתההחלטהלממשלהויביאבדבריההסברלהצעהאת

עמדתהשרהממונהצ

שישהחודשיםלפניתוםתקופתההסתגלות )ג(
הראשונה,ישליםהצוותאתגיבושהשלתכניתרב–שנתית
לתקופתההסתגלותהשנייה;עלהתכניתהרב–שנתיתכאמור
יחולוהוראותסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויבים,והיא
תגובשבהתחשב,ביןהשאר,במידתהעמידהביעדיהגיוס
בתקופתההסתגלותהראשונהוביעילותםשלהאמצעים
שננקטובהתאםלתכניתהרב–שנתיתשגובשהלפיסעיף

קטן)א(צ

הצוותיגישאתהתכניתכאמורבסעיףקטן)ג( )ד(
לשרהביטחוןולשרהממונה,לאיאוחרמשישהחודשים
לפניתוםתקופתההסתגלותהראשונה;שרהביטחוןיגבש
הצעתהחלטה,בהסכמתהשרהממונה,בהתאםלתכנית
שהוגשהלוכאמורויביאהלאישורהממשלהלאיאוחר
מ–40ימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית;לאהגיעשרהביטחון
להסכמהעםהשרהממונהבענייןהצעתההחלטהכאמור,
בתוך0עימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית,יגיששרהביטחון
אתהצעתההחלטהלממשלהויביאבדבריההסברלהצעה

אתעמדתהשרהממונהצ

הצוותיערוךמעקבמתמידאחריישוםהחלטות )ה(
תקופת במהלך 26טו)ג( סעיף לפי שהתקבלו הממשלה

ההסתגלותהראשונהותקופתההסתגלותהשנייהצ

הצוותידווחלשרהביטחוןולשרהממונה,אחת )ו(
לשנה,עלביצועהוראותסעיףזהובכללזהעלאמצעי

המעקבשננקטוצ

הודעות בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים 
בשירות לאומי-אזרחי

שרהביטחוןיודיעלממשלהבתוםכלשנתגיוס 26טזצ)א(
עלמספרהמתגייסיםלשירותסדירמקרבתלמידיהישיבות
ובוגרימוסדותהחינוךהחרדייםבאותהשנתגיוס,ויפרסם

עלכךהודעהברשומותלאיאוחרמ–5ביוליצ

השרהממונהיודיעלממשלהבתוםכלשנת )ב(
גיוסעלמספרהמשרתיםבשירותלאומי-אזרחישהחלו
לשרתבאותהשנתגיוס,ויפרסםעלכךהודעהברשומות

לאיאוחרמ–5ביוליצ

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(, )ג(
עד5בינוארבכלשנהתימסרלממשלההודעהכמפורט
להלן,והממשלהתפרסםעלכךהודעהברשומותלאיאוחר

מ–15בינואר:

)1(הודעתשרהביטחוןעלמספרהמתגייסים
החודשים בששת זה, פרק לפי סדיר, לשירות

הראשוניםשלשנתהגיוס;

)2(הודעתהשרהממונהעלמספרהמשרתים
החודשים בששת לאומי-אזרחי בשירות

הראשוניםשלשנתהגיוסצ

סימן ה': תקופת הקבע

תחולה - תקופת הקבע 

הוראותסימןזהיחולובתקופתההסתגלותהשנייהצ 26יזצ

דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה 

ביטחון לשירות מיועד לבקשת הביטחון, שר 26יחצ)א(
מועד את בצו, לדחות, רשאי ישיבה, תלמיד שהוא
כי מצא אם סדיר, לשירות המבקש של התייצבותו
לנכון וראה שירות, לדחיית התנאים לגביו מתקיימים
הכוחות ובהיקף הביטחון בצורכי בהתחשב כן לעשות

הסדיריםצ

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהצ

שרהביטחוןרשאיבמהלךתקופתההסתגלות )ג(
השנייהלחזורולתתלמיועדלשירותביטחוןכאמורבסעיף

קטן)א(צודחייתשירותלפיסעיףזה,עדהגיעולגיל21צ

מלאולמיועדלשירותביטחון21שניםבמהלך )ד(
את לדחות ביטחון לשירות המיועד וביקש גיוס שנת
התייצבותולשירותסדיר,רשאישרהביטחוןלדחותאת
מועדהתייצבותושלהמבקשעדתוםשנתהגיוס,בכפוף
להוראותסעיףקטן)א(;לאביקשהמיועדלשירותביטחון
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לדחותאתמועדהתייצבותוכאמור,יחולועליוהוראות
סעיף26זצ

בשל זה סעיף לפי שירות דחיית צו בוטל )ה(
אי–עמידהבתנאיםלדחייתהשירותאופקעתוקפושל
צודחייתשירותלפיסעיףזהולאביקשמיועדלשירות
ביטחוןלהאריכו,יחולועלהמיועדלשירותביטחוןהוראות

סעיףע1צ

תחולת סעיפים בשים לב לעמידה ביעדי גיוס 

בתקופת נדחה ששירותו ביטחון לשירות מיועד 26יטצ
עליו וחלות 26יא סעיף לפי בצו הראשונה ההסתגלות
הוראותסעיףקטן)ד()2(שלהסעיףהאמור,ביןשניתןלגביו
צודחייתשירותנוסףלפיסעיף26יחוביןשלאניתן,ומלאו
לו21שנים,יחולועליובשנתהגיוסשלאחרתוםתקופת
הצוהאחרוןלדחייתשירותשניתןלפיהסעיפיםהאמורים,

הוראותאלה:

הושגויעדיגיוסבאותהשנתגיוס-יחולועליו )1(
הוראותסעיף26כ;

לאהושגויעדיגיוסבאותהשנתגיוס-יחולו )2(
עליוהוראותסעיף26זלענייןקריאהלשירותסדיראו
הפניהלשירותלאומי-אזרחי,בכפוףלהוראותסעיף

26כא)ד(לגבימועדהפעלתסמכויותיושלהפוקדצ

הוראות לעניין עמידה ביעדי גיוס 

הושגויעדיהגיוסשעליהםהחליטההממשלה )א( 26כצ
בשנתגיוסמסוימתהחלמשנתהגיוסשתחילתהבחודש
יולי2019,רשאישרהביטחוןלהמשיךולדחות,בצו,את
מועדהתייצבותולשירותסדירשלמיועדלשירותביטחון
שמתקייםבוהאמורבסעיף26יטרישה,באותהשנתגיוס,
עדהגיעולגיל26,אףאםלאהושגויעדיהגיוסבשנות
תקופת במהלך והכול גיוס שנת אותה שלאחר הגיוס

ההסתגלותהשנייהצ

ישיבה תלמיד שהוא ביטחון לשירות מיועד )ב(
ששירותונדחהלפיסעיףקטן)א(,עדהגיעולגיל26,רשאי

שרהביטחוןלפטוראותו,בצו,מחובתשירותסדירצ

)1(בוטלצודחייתשירותשניתןלפיסעיףזהבשל )ג(
אי–עמידהבתנאיםלדחייתשירות,יחולועלהמיועד

לשירותביטחוןהוראותסעיףע1צ

)2(פקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלפיסעיף
זה,ולאביקשהמיועדלשירותביטחוןלהאריכו,יחולו

עליוהוראותסעיף26זצ

הוראות לעניין אי–עמידה ביעדי גיוס 

החליטה שעליו שנתי גיוס יעד הושג לא 26כאצ)א(
הממשלהבשנתגיוסמסוימת,החלמשנתהגיוסשתחילתה
26כמתחילת בחודשיולי2019,לאיחולוהוראותסעיף

אותהשנתגיוסואילךצ

רישה 26יט בסעיף האמור בו שמתקיים מי )ב(
באותהשנתגיוסואילך,יחולועליוהוראותסעיף26יט)2(צ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיף26כ )ג(
ימשיכולחולעלמישמתקייםבוהאמורבסעיף26יטרישה
בשניםשקדמולאותהשנתגיוסוניתןלוצודחייתשירות

לפיסעיף26כצ

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיפעילהפוקד )ד(
אתסמכויותיולפיסעיף26זעדליום1בינוארשלאחרתום
שנתהגיוסשבהלאהושגיעדשנתיאלאלגבימישבאותה
תקופהפקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלוולאביקש
להאריכו;התקופההאמורהבסעיףקטןזהלאתבואבמניין

החודשיםלפיסעיף20)ב(צ

סמכויות שר הביטחון באין עמידה ביעדים

מיועד לבקשת 26כא, סעיף הוראות אף על 26כבצ)א(
לשירותביטחוןשהואתלמידישיבהשאינהישיבהגבוהה
26ז, ציונית,שפוקדרשאילקרואלולהתייצבלפיסעיף
התייצבותו מועד את בצו, לדחות, הביטחון שר רשאי
התנאים לגביו מתקיימים כי מצא אם סדיר, לשירות
לדחייתשירותוראהלנכוןלעשותכןבהתחשבבצורכי

הביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםצ

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהצ

שרהביטחוןרשאיבמהלךתקופתההסתגלות )ג(
השנייהלחזורולתתלמיועדלשירותביטחוןכאמורבסעיף

קטן)א(צודחייתשירותלפיסעיףזה,עדהגיעולגיל26צ

שרהביטחוןיחליטעלמספרהמיועדיםלשירות )ד(
ביטחוןשיינתןלהםצודחייתשירותלפיסעיףזהבכלשנת
גיוס,בשיםלבליעדהשנתיהכולללגיוסשקבעההממשלה

לפיסעיף26טוצ

)בוטל(צ )ה(

נדחהשירותושלמיועדלשירותביטחוןשהוא )ו(
תלמידישיבהלפיהוראותסעיףזה,מזמןלזמן,עדהגיעו
לגיל26,רשאישרהביטחוןלפטוראותו,בצו,מחובתשירות

סדירצ

פקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלפיסעיף )ז(
זהבטרםהגיעהמיועדלשירותביטחוןלגיל26,ולאהוארך,
יחולועלהמיועדלשירותביטחוןהוראותסעיף26ז,ואם
בוטלצודחייתהשירותבשלאי–עמידהבתנאיםלדחיית

שירות-יחולוהוראותסעיףע1צ

סימן ו': הוראות כלליות לעניין דחיית שירות

תנאים לדחיית שירות

אלא זה פרק לפי שירות דחיית צו יינתן לא )א( 26כגצ
למיועדלשירותביטחוןשהואתלמידישיבהשמתקיימים

בוכלאלה:

)1(הואלומדבישיבהלימודיםתורניים,באופן
בשבוע, שעות מ–45 יפחת שלא בהיקף סדיר,
בתקופות למעט בשבוע, שעות 40 - ובכולל

חופשהשקבעשרהביטחון;



1ע10 הצעותחוקהממשלה-8ע12,י"טבתמוזהתשע"ח,2018צעצ2

)2(הואלאעוסקבכלעיסוקנוסףעללימודיו
בישיבה;ואולםבתקופתההסתגלותהראשונה,
ובתקופתההסתגלותהשנייה-לגבימישסעיף
26כחלעליו,רשאיתלמידישיבהנשוישמלאו
לימודיו על נוסף בעיסוק לעסוק שנים, 22 לו
כאמור בעיסוק יעסוק שלא ובלבד בישיבה,
;)1( בשעותהלימודיםבישיבהכאמורבפסקה
לקבל שמקובל עבודה - "עיסוק" זו, בפסקה
ובין בשכר נעשית שהיא בין שכר, בעבורה
שנעשיתשלאבשכר,למעטהכשרהתעסוקתית
מיועדתכהגדרתהבסעיף26יג,ולרבותכלעיסוק

אחרשקבעשרהביטחון;

)ע(הואקייםאתחובותיולפיחוקזה,ובכלל
לפי רפואית ולבדיקה לרישום התייצב זה

סעיפיםעו–5;

)4(הואהצהיר,בתצהירבכתבשניתןלפיסעיף
15לפקודתהראיות,כימתקיימיםבוהתנאים

שבפסקאות)1(עד)ע(;

)5(ראשהישיבהשבההואלומדאישר,בתצהיר
הראיות, לפקודת 15 סעיף לפי שניתן בכתב
התנאי ביטחון לשירות במיועד מתקיים כי
להתקיים יחדל אם כי והתחייב )1( שבפסקה
במיועדלשירותביטחוןהתנאיהאמור,יודיע

עלכךלפוקדבתוך21ימים;

)6(תנאיםמוקדמיםנוספיםשקבעשרהביטחון,
באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתצ

צו ולקבל לחזור ביטחון לשירות מיועד ביקש )ב(
דחייתשירותלפיפרקזה,יצרףמחדשלכלבקשהכאמור

תצהיריםוהתחייבותכאמורבסעיףקטן)א()4(ו–)5(צ

רשימת הישיבות 

שרהביטחוןיגבשאתרשימתהישיבותלעניין 26כדצ)א(
פרקזה,בהתאםלאמותמידהשיקבעבתקנות;החלטתשר
הביטחוןבדברהכללתישיבהברשימהתיעשהבהתחשב
בהמלצתועדהישיבותבארץישראל;איןבהוראותסעיף
קטןזהכדילמנועמישיבהלפנותלשרהביטחוןבבקשה

להיכללברשימתהישיבותצ

רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשל )ב(
אגףכוחאדםבצבאהגנהלישראלותופקדלעיוןהציבור

הפוקדאתלשכותהגיוסהאזוריותצ

מרשימת ישיבה להסיר רשאי הביטחון שר )ג(
הישיבות,לאחרשנתןלראשהישיבההזדמנותלטעוןאת

טענותיולפניו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

)1(שיעורמסויםמקרבתלמידיהישיבהשהם
מיועדיםלשירותביטחון,אינומתייצבלרישום
ולבדיקהרפואיתלפיסעיפיםעו–5;שרהביטחון

יקבעאתהשיעורהאמור;

חובותיו את ממלא אינו הישיבה ראש )2(
בהתאםלהוראותסעיף26כג)א()5(;

מהתנאים אחד בישיבה להתקיים חדל  )ע(
הביטחון שר שקבע המידה לאמות בהתאם

כאמורבסעיףקטן)א(;

)4(התקיימונסיבותאחרותהמצדיקות,לדעת
שרהביטחון,אתהסרתהמהרשימהצ

לעניין הוראות בתקנות יקבע הביטחון שר )ד(
ושעומדים הישיבות מרשימת שהוסרה ישיבה תלמידי

בתנאיםלדחייתשירותצ

מניעת פגיעה במעמדה של יוצא צבא אישה 

26כהצלאייפגעמעמדהושילובהשליוצאצבאאישה
בשירותביטחוןבשלשירותםשלבוגריישיבותומוסדות

חינוךחרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהצ

שמירה על אורח חיים 

26כוצצבאהגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורח
חייושלמישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהצ

תקנות - פרק ג'1 

של והביטחון החוץ ועדת באישור הביטחון, שר 26כזצ
זה, פרק הוראות לביצוע תקנות להתקין רשאי הכנסת,

ובכללזהתקנותבענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )2(

)נמחקה(; )ע(

התנאיםוהכלליםלהכללהברשימתהישיבות )4(
לפיסעיף26כדצ

דיווח לכנסת -פרק ג'1 

שרהביטחוןידווחלוועדתהחוץוהביטחוןשל 26כחצ)א(
הכנסת,אחתלשנה,לגבישנתהגיוסשחלפה,בעניינים

אלה:

בכלל, סדיר לשירות המתייצבים מספר )1(
ומספרהמתייצביםכאמורמקרבבוגריהישיבות

ומוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

הפטור וצווי השירות דחיית צווי מספר )2(
משירותסדירשניתנולפיפרקזה;

)1( נתוניםבענייניםהמפורטיםבפסקאות )ע(
ו–)2(בהשוואהלשניםקודמות;

ביצועהוראותסעיף26טו2,לרבותהתכניות )עא(
המעקב ואמצעי הצוות שגיבש הרב–שנתיות
שננקטולפיאותוסעיף,וכןהחלטותהממשלה

שהתקבלובהתאםלהוראותסעיף26טו)ג(;

על זה פרק הוראות של יישומן השפעת )4(
הנוגע בכל לרבות ביטחון, בשירות השירות
ביטחון; בשירות נשים של ולשילובן למעמדן
זויימסרגםלוועדהלקידום דיווחלפיפסקה

מעמדהאישהולשוויוןמגדרישלהכנסת;
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של מסלולישירותהמותאמיםלשירותם )5(
בוגריישיבותומוסדותחינוךחרדיים,שנפתחו

אוהורחבוצ

ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתתקייםאחת )ב(
)א(,לשם לשנהדיוןבדיווחיםשהתקבלולפיסעיףקטן

מעקבעלביצועההוראותלפיפרקזהצ

הוראות לעניין פקיעת תוקפו של חוק שירות לאומי-אזרחי 

לפי לאומי-אזרחי שירות חוק של תוקפו פקע 26כטצ
הוראותסעיף6עלחוקהאמור,לאיהיהרשאיעודפוקד
ביטחון לשירות מיועד לאומי-אזרחי לשירות להפנות

שהפוקדקראלולהתייצבלפיהוראותפרקזהצ"
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