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תקנות שירות ביטחון )תנאים נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות 
והוראות שונות(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ג, 26כג)א(, 26כד)ד(, 26כז, 36 ו–43 לחוק שירות ביטחון 
]נוסח משולב[, התשמ"ו-11986 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -  .1
"ישיבה" לעניין תקנות 5, 10 ו–11 - ישיבה, לרבות כולל, המנויים ברשימה שגיבש 

השר על פי החוק;

"מפקד מיטב" - מפקד יחידת מיטב באגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל או סגנו;

"פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-21955;

"צו דחיית שירות" - צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף 22ב או לפי פרק ג'1 לחוק.

התנאים  על  שנוסף  ביטחון  לשירות  למיועד  אלא  שירות  דחיית  צו  יינתן  לא  )א(   .2
הקבועים בסעיפים 22ג או 26כג לחוק, מתקיים בו אחד מאלה:

למד או לומד באופן סדיר מיום שמלאו לו שש עשרה שנים לפחות, במוסד   )1(
ייחודיים,  תרבותיים  חינוך  מוסדות  בחוק  כהגדרתו  ייחודי  תרבותי  חינוך 
 )1( בפסקה  כהגדרתה  ייחודית  תרבות  לקבוצת  ומשתייך  התשס"ח-32008, 

להגדרה קבוצה תרבותית ייחודית או בישיבה תיכונית;

למד או לומד באופן סדיר בחטיבה עליונה במוסד חינוך בפיקוח אגף החינוך   )2(
הדתי לפי תקנה 6)א( לתקנות חינוך ממלכתי )מוסדות מוכרים(, התשי"ד-41953, 

ונבחן או מתעתד להיבחן, אם טרם השלים את לימודיו התיכוניים, באופן הזה:

בשני מקצועות לפחות, האחד מהם תנ"ך, והשני תלמוד, תושב"ע או  )א( 
לימודי יהדות;

יחידות  שלוש  של  בהיקף  המקצועות  משני  באחד  ייבחן  התלמיד  )ב( 
יחידות   5 של  בהיקף  השני,  ובמקצוע  חיצונית,  בבחינה  לפחות  לימוד 

לימוד, מתוכן ניתן להיבחן בשתי יחידות לימוד בבחינות פנימיות;

למד או לומד באופן סדיר מיום שמלאו לו שש עשרה שנים לפחות, במוסד   )3(
התשע"ה-52015;  חרדי(,  לימוד  )מוסד  ביטחון  שירות  בצו  הנכלל  חרדי  לימוד 
ובלבד שהמנהל הכללי המשרד האחראי על הפיקוח במוסד הלימוד האמור או 
מי שהוא הסמיך לכך, יודיע כי מתקיימים באותו מוסד לימודי קודש בהיקף של 

שתים עשרה שעות שבועיות לפחות;

שש  לו  שמלאו  מיום  לישראל  מחוץ  הממוקמת  בישיבה  סדיר  באופן  למד   )4(
עשרה שנים לפחות.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, יכול שיינתן צו דחיית שירות למיועד לשירות  )ב( 
ביטחון אף שלא התקיימו בו התנאים הקבועים בה, ובלבד שהוא מקפיד לנהל אורח 
חיים דתי הכולל שמירה על כשרות ושבת, והוכר כ"חוזר בתשובה" לפי פקודות הצבא.

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ד, עמ' 367.  1

2 ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

3 ס"ח התשס"ח, עמ' 742.

4 ק"ת התשי"ד, עמ' 104.

5 ק"ת התשע"ה, עמ' 466.

הגדרות

תנאים מוקדמים
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מיועד לשירות ביטחון שטרם ניתן לו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו  )א(   .3
לשירות  להתייצב  אמור  הוא  שבו  למועד  הקודם  בניסן  א'  מיום  יאוחר  לא  כאמור 

ביטחון.

מיועד לשירות ביטחון שניתן לו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו נוסף  )ב( 
לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד פקיעת תוקפו של הצו הקיים.

פוקד רשאי, מטעמים מיוחדים בהחלטה מנומקת בכתב, לקבל בקשה של מיועד  )ג( 
הקבועים  המועדים  מן  בחריגה  הוגשה  אם  אף  שירות,  דחיית  לצו  ביטחון  לשירות 

בתקנות משנה )א( ו–)ב(.

מיועד לשירות ביטחון יגיש בקשה לדחיית שירות בלשכת הגיוס או במקום אחר  )א(   .4
כפי שהורה הפוקד בהודעה לציבור לפי סעיף 3 לחוק.

לבקשה לדחיית שירות מכוח פרק ג'1 לחוק, יצרף המיועד לשירות ביטחון תצהיר  )ב( 
כאמור בסעיף 26כג)א()4( לחוק, פירוט בתצהיר של הימים והשעות שבהם הוא לומד 
באותה ישיבה, תצהיר ראש הישיבה כאמור בסעיף 26כג)א()5( לחוק וכל אישור אחר, 

המעיד כי מתקיימים בו התנאים למתן הצו.

ביטחון  לשירות  המיועד  יצרף  לחוק,  22ב  סעיף  מכוח  שירות  לדחיית  לבקשה  )ג( 
שבהם והשעות  הימים  של  בתצהיר  פירוט  לחוק,  22ג)א()4(  בסעיף  כאמור   תצהיר 
כאמור הישיבה  ראש  מאת  תצהיר  ציונית,  גבוהה  ישיבה  באותה  לומד   הוא 

בסעיף 22ג)א()5( לחוק וכל אישור אחר המעיד, כי מתקיימים בו התנאים למתן הצו.

משולב,  בשירות  משרת  או  שירות  דחיית  צו  עליו  שחל  ביטחון  לשירות  מיועד  )א(   .5
רשאי בכל שנה שלא ללמוד באופן סדיר בישיבה בפרקי זמן אלה:

בין יום י"א בתשרי ליום ל' בתשרי;  )1(

בין יום א' בניסן ליום ל' בניסן;  )2(

בין יום ה' באב ליום ב' באלול;  )3(

בימי חופשה חלופיים לפי תקנת משנה )ב(.  )4(

מי ששר הביטחון הסמיכו לעניין זה, רשאי, לבקשת ראש ישיבה, להתיר למיועדים  )ב( 
הוראות  שיחולו  ובלבד  חלופיים  חופשה  ימי   14 בישיבה,  הלומדים  ביטחון  לשירות 

אלה:

לפני  שבוע  עד  חלופיים  חופשה  לימי  הבקשה  את  יגיש  הישיבה  ראש   )1(
תחילת כל שנת לימודים; 

)א()1(  משנה  בתקנת  המנויות  מהתקופות  ייגרעו  החלופיים  החופשה  ימי   )2(
עד )3(; 

הלומדים  ביטחון  לשירות  המיועדים  לכלל  הישיבה  לראש  יינתן  האישור   )3(
בישיבה, בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות לפי פרק ג'1 או לפי סעיף 22ב לחוק,   .6
רשאי לצאת מן הארץ בתקופת חופשה כאמור בתקנה 5 ובשבעה ימים נוספים.

מפקד מיטב רשאי להתיר בקשה ליציאה מחוץ לישראל לתקופות נוספות על אלה   .7
המנויות בתקנה 6, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על שישה חודשים ושהתקיים 

אחד מאלה:

המועד להגשת 
בקשה

אופן הגשת הבקשה

חופשת "בין 
הזמנים" וימי 

חופשה חלופיים

יציאות לחוץ לארץ

יציאות לחוץ לארץ 
בהיתר מיוחד
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התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת בהחלטה מנומקת בכתב;  )1(

התקופה  ובתום  ביטחון,  לשירות  המיועד  על  החל  השירות  דחיית  צו  בוטל   )2(
שאושרה לשהייתו מחוץ לישראל ייקרא המיועד לשירות ביטחון להתייצב לשירות 

סדיר לפי סעיף 13 לחוק. 

מפקד מיטב רשאי להתיר בקשה ליציאה לחוץ לישראל לתקופה רצופה העולה על   .8
חצי שנה, בהתקיים כל התנאים האלה:

המיועד לשירות ביטחון הצהיר כי היציאה לחוץ לארץ היא לשם לימוד תורה;  )1(

קיימים נימוקים מיוחדים לעשות כן;  )2(

בוטל צו דחיית השירות החל על המיועד לשירות ביטחון;  )3(

המיועד לשירות ביטחון ייקרא להתייצב לשירות סדיר לפי סעיף 13 לחוק בשנת   )4(
הגיעו  מיום  יאוחר  ולא  לישראל  מחוץ  לשהייתו  שאושרה  לתקופה  העוקבת  הגיוס 
המפורטות  החובות  יחולו  גיוסו  לבין  לישראל  מחוץ  חזרתו  שבין  בתקופה   ;24 לגיל 

בסעיף 26כג)א()1(, )2(, )3( ו–)4( לחוק;

ההיתר יהיה לתקופה רצופה שאינה עולה על שנתיים ולא יינתן היתר נוסף לפי   )5(
תקנת משנה זו.

מפקד מיטב או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לדחות את בקשתו של מיועד לשירות   .9
ביטחון לצאת לחוץ לארץ לפי סעיפים 7 או 8, אם מצא, בין השאר, כי המיועד לשירות 

ביטחון לא קיים בעבר תנאי מתנאי הצווים לפי החוק שחלו עליו.

מיועד לשירות ביטחון הלומד בישיבה שהיא כולל, רשאי ללמוד בשני כוללים לכל   .10
שעות  מ–20  יפחתו  לא  מהכוללים  אחד  בכל  שלו  הלימוד  ששעות  ובלבד  היותר 
בשבוע; לומד מיועד לשירות ביטחון כאמור, ידווח למפקד מיטב או למי שהוא הסמיך 

לכך, על מועדי שהותו בכל אחד מהכוללים.

עבר מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות ללמוד בישיבה אחרת, יגיש    .11
קבלת  את  יאשר  והפוקד  המעבר  מיום  ימים   14 בתוך   4 תקנה  לפי  חדשה  בקשה 
הבקשה בתוך 30 ימים לאחר הגשת הבקשה; לא הגיש המיועד לשירות ביטחון בקשה 

כאמור, יפקע צו דחיית השירות שבו הוא מחזיק.

בכתב,  לכך,  הסמיך  שהוא  מי  כך  על  יודיע  בישיבה,  הכרה  הביטחון  שר  ביטל  )א(    .12
לתלמידי הישיבה האמורה שהם דחויי שירות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–7 ימים 

מיום ביטול ההכרה כאמור.

צו דחיית שירות שניתן לדחוי שירות שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, יוסיף  )ב( 
לעמוד בתוקפו עד יום תחילת הלימודים שלאחר תום החופשה הקרובה מהישיבה 
ללימודים  השירות  דחוי  נרשם  האמורה;  ההודעה  קבלת  ממועד   5 בתקנה  הנזכרת 
בישיבה מוכרת אחרת בתוך התקופה האמורה - יודיע על כך לפוקד בתוך 14 ימים; 
לא נרשם דחוי השירות לישיבה מוכרת אחרת בתוך התקופה האמורה - יפקע תוקפו 

של צו דחיית השירות.

על אף האמור בתקנה 11 לא יהיה מיועד לשירות ביטחון רשאי לעבור - )א(   .13
כהגדרתה לישיבה  לחוק,  22א)א(  בסעיף  כהגדרתה  הסדר,  מישיבת   )1( 

בסעיף 26ב לחוק;

יציאות לחוץ לארץ 
לשם לימוד תורה

סמכות מפקד מיטב 
לעניין יציאה לחוץ 

לארץ

לימוד בשני כוללים

מעבר בין ישיבות

שמירת תוקף צו 
דחיית שירות 

לתלמידי ישיבה 
שההכרה בה 

בוטלה

מעבר בין מסלולים
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26ב  בסעיף  כהגדרתה  לישיבה  לחוק,  22ב)א(  בסעיף  כהגדרתה  מישיבה   )2(
לחוק אלא אם כן יתייצב לשירות סדיר לפי סעיף 13 לחוק עד הגיעו לגיל  26. 

על אף האמור בתקנה 11 יהיה מיועד לשירות ביטחון רשאי לעבור לישיבה אחרת  )ב( 
בכפוף לקבלת היתר מאת הפוקד, ולפי תנאים שייקבעו בפקודות הצבא במקרים אלה:

מישיבת הסדר, כהגדרתה בסעיף 22א)א( לחוק, לישיבה כהגדרתה בסעיף   )1(
22ב)א( לחוק, ולא יאוחר מחודש טרם מועד גיוסו לשירות סדיר;

מישיבה כהגדרתה בסעיף 22ב)א( לחוק, לישיבת הסדר, כהגדרתה בסעיף   )2(
22א)א( לחוק, ובלבד שטרם מלאו לו 22 שנים;

כהגדרתה הסדר,  לישיבת  לחוק,  26ב  בסעיף  כהגדרתה  מישיבה   )3( 
שטרם  ובלבד  לחוק  22ב)א(  בסעיף  כהגדרתה  לישיבה  או  לחוק  22א)א(  בסעיף 

מלאו לו 22 שנים.

התנאים  מן  תנאי  לקיים  וחדל  שירות  דחיית  צו  עליו  שחל  ביטחון  לשירות  מיועד    .14
שבהם הותנה הצו, יתייצב מיד לפני פוקד ויחול עליו סעיף 13 לחוק.

ח' באב התשע"ז )31 ביולי 2017(
)חמ 3-4950(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

תקנות שירות ביטחון )אמות מידה לגיבוש רשימה של ישיבות(, 
התשע"ח-2017

משולב[,  ]נוסח  ביטחון  שירות  לחוק  ו–26כד  22ד  22א,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתקין  אני  הכנסת,  של  והביטחון  החוץ  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11986 

תקנות אלה:

בתקנות אלה -   .1
איגוד  לחוק,  ג'1  פרק  לפי  ישיבות  לעניין  ישראל  בארץ  הישיבות  ועד   - "איגוד" 
הישיבות הגבוהות הציוניות לעניין ישיבות גבוהות ציוניות או איגוד ישיבות 

ההסדר לעניין ישיבות ההסדר;

"בקשה" - בקשה לפי תקנה 2;

"דחוי שירות" - מיועד לשירות ביטחון שקיבל צו דחיית שירות לפי סעיף 22ב או פרק 
ג'1 לחוק או שעומד בתנאים לדחיית שירות לפי הסעיפים האמורים והוא בן 

שש עשרה שנים לפחות;

אומנותם,  שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  חוק   - שירות"  דחיית  "חוק 
התשס"ב-22002;

שירות צבאי

הגדרות

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107; התשע"ה, עמ' 18.  1

ס"ח התשס"ב, עמ' 521.  2
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"היום הקובע" - י"ב באב התשע"ב )31 ביולי 2012(;

"ישיבה" - ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ציונית או ישיבה לפי פרק ג'1 לחוק;

"כולל" - ישיבה המיועדת בעיקר לאברכים נשואים או בעלי משפחות;

"המשרד" - משרד הביטחון;

"רשימת הישיבות ביום הקובע" - רשימת הישיבות לפי סעיף 8 לחוק דחיית שירות 
העומדת בתוקפה לפי הוראות סעיף 18)ב( לחוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, 

התשע"ד-32014;  

באלול  א'  ביום  שנה  בכל  המתחילה  בישיבה  לימודים  תקופת   - לימודים"  "שנת 
ומסתיימת ביום ל' באב של השנה העברית העוקבת;

"השר" - שר הביטחון;

הציבור  לתועלת  חברה  או  התש"ם-41980,  העמותות,  חוק  לפי  עמותה   - "תאגיד" 
שנרשמה בפנקס החברות לתועלת הציבור לפי חוק החברות, התשנ"ט-51999;

"תלמידים" - כלל התלמידים בישיבה לרבות מי שאינם דחויי שירות.

פרק א': הגשת בקשה להיכלל ברשימה לפי החוק

ישיבה המבקשת להיכלל ברשימת הישיבות לפי החוק, תגיש בקשה בכתב לשר  )א(   .2
לא יאוחר משישים ימים לפני תחילת הלימודים בישיבה, כמפורט להלן:

עד יום א' בתמוז לשם תחילת הלימודים בישיבה ביום א' באלול;  )1(

עד יום א' באלול לשם תחילת הלימודים בישיבה ביום א' בחשוון;  )2(

עד יום א' באדר לשם תחילת הלימודים בישיבה ביום א' באייר.  )3(

בקשה תיחתם ביד ראש הישיבה.  )ב( 

האמורים  התנאים  מתקיימים  בישיבה  כי  המעידים  מסמכים  יצורפו  לבקשה  )ג( 
בפרק ד' כמפורט להלן:

הצהרה של ראש הישיבה כנדרש לפי תקנה 4)א()4(;   )1(

לגבי ישיבה שמפעיל תאגיד - תעודת ההתאגדות של התאגיד;  )2(

לגבי ישיבת הסדר - הפרטים הנדרשים לפי תקנה 6;   )3(

דחוי  הוא  מי  יצוין  לצדם  בישיבה,  הלומדים  התלמידים  שמות  רשימת   )4(
שירות, ומספר הזהות של כל תלמיד -

רשימת  תצורף   - הקובע  ביום  הישיבות  ברשימת  שנכללה  בישיבה  )א( 
שמות התלמידים במועד הבקשה;

בישיבה שלא נכללה ברשימת הישיבות ביום הקובע - תותנה ההכרה  )ב( 
תחילת  מועד  לאחר  ימים  עשרה  עד  התלמידים  שמות  רשימת  בהצגת 

הלימודים בישיבה, כפי שאושר על ידי השר;

המלצת האיגוד, לפי סוג הישיבה, אם ניתנה.  )5(

השר יבחן את הבקשה להיכלל ברשימה לפי החוק או את התנייתה והוא רשאי,  )א(   .3
אם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, להזמין את נציגי הישיבה להופיע לפניו.

הגשת בקשה

בחינת הבקשה

3 ס"ח התשע"ד, עמ' 350.

4 ס"ח התש"ם, עמ' 210.

5 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.



7 קובץ התקנות 7868, ו' בתשרי התשע"ח, 26.9.2017 

השר רשאי לדרוש מנציג הישיבה כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם גיבוש  )ב( 
החלטתו לפי תקנות אלה.

בנסיבות  סביר  זמן  בתוך  )ב(  משנה  תקנת  לפי  שהתבקש  המידע  לשר  נמסר  לא  )ג( 
העניין, רשאי השר לגבש את החלטתו על יסוד המידע הקיים לפניו.

 14 בתוך  השר  יפנה  הישיבה,  סוג  לפי  האיגוד,  של  המלצה  לבקשה  צורפה  לא  )ד( 
ימים לגוף האמור לשם קבלת המלצתו; לא נמסרה המלצה כאמור בתוך 21 ימי עבודה 

מיום פנייתו של השר, יכריע השר בבקשה בלי להתחשב בהמלצה כאמור.

פרק ב': הכללה ברשימה

השר רשאי לכלול ישיבה ברשימת הישיבות לפי החוק אם מצא כי מתקיימים בה  )א(   .4
כל אלה:

הבקשה הוגשה לפי תקנה 2, ונכללו בה כל המסמכים הדרושים לפי אותה   )1(
תקנה;

במועד ההכללה ברשימת הישיבות, מספר התלמידים בישיבה הוא המספר   )2(
המזערי לפי תקנה 5, לפחות;

או  חומרתה  מהותה,  שמפאת  פלילית  בעבירה  הורשע  לא  הישיבה  ראש   )3(
נסיבותיה אינו ראוי לשמש בראש מוסד חינוכי;

ראש הישיבה הצהיר כי  בישיבה מתקיימים לימודים תורניים והיא מחנכת   )4(
להתנהלות בדרכי נועם;

בנוגע לישיבת הסדר - היא עומדת בתנאים שבתקנה 6.  )5(

מותנית  תהיה  ו–5)א()4(,  5)א()2(  בתקנות  כאמור  כולל  או  ישיבה  של  הכללה  )ב( 
בעמידה במספר המזערי ביום י' באייר, ביום י' באלול או ביום י' בחשוון של שנת 

הלימודים, לפי העניין. 

השר רשאי לאשר את הבקשה, לדחותה או לאשרה בתנאים והוא יודיע למגיש  )ג( 
הבקשה על החלטתו, בכתב, בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה; 

אישור להכללה ברשימת הישיבות יינתן לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. )ד( 

על בקשה לחידוש הכללה ברשימת הישיבות יחולו הוראות אלה: )ה( 

תום  לקראת  הישיבות  ברשימת  הכללתה  לחידוש  בקשה  ישיבה  הגישה   )1(
חמש השנים, יודיע השר על החלטתו בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה;

בפסקת האמור  המועד  את  להאריך  מיוחדות,  בנסיבות  רשאי,  השר   )2( 
משנה )1( בשישים ימים נוספים )להלן - תקופת ההארכה(; החליט השר כאמור, 
יודיע על כך בכתב לישיבה, והישיבה תמשיך להיכלל ברשימת הישיבות במשך 

תקופת ההארכה, עד להחלטת השר בעניינה;

לו  הדרוש  נוסף  מסמך  או  מידע  כל  הישיבה  מנציג  לדרוש  רשאי  השר   )3(
 לשם גיבוש החלטתו לפי תקנות אלה; דרש השר כאמור, יחל מניין הימים לפי

פסקה )1( החל ביום שבו נמסר לו המידע או המסמך שדרש.

מספר מזערי של תלמידים ובכללם דחויי שירות בישיבה, לעניין תקנה 3 יהיה  )א(   .5
כמפורט להלן:

בישיבה שנכללה ברשימת הישיבות ביום הקובע -  )1(

עד יום ל' באב התשע"ט - 35 תלמידים, מתוכם 25 לפחות דחויי שירות; )א( 

הכללה ברשימת 
הישיבות

מספר מזערי של 
תלמידים
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מיום א' באלול התשע"ט - 40 תלמידים, מתוכם 25 לפחות דחויי שירות;  )ב( 

בישיבה שלא נכללה ברשימת הישיבות ביום הקובע -  )2(

ברשימת ההכללה  שאחרי  הראשונות  הלימודים  שנות  בשתי   )א( 
הישיבות - 20 תלמידים, מתוכם 10 לפחות דחויי שירות;   

ברשימת ההכללה  שאחרי  השלישית  הלימודים  משנת   )ב( 
הישיבות - 40 תלמידים, מתוכם 25 לפחות דחויי שירות;

בכולל שנכלל ברשימת הישיבות ביום הקובע -  )3(

עד יום ל' באב התשפ"ב - 15 תלמידים, מתוכם 5 לפחות שהם דחויי  )א( 
שירות או 18 תלמידים, מתוכם 10 לפחות שהם דחויי שירות או ששירתו 

בשירות סדיר;  

מיום א' באלול התשפ"ב - 15 תלמידים, מתוכם 7 לפחות שהם דחויי  )ה( 
שירות או 18 תלמידים, מתוכם 10 לפחות שהם דחויי שירות או ששירתו 

בשירות סדיר;

בכולל שלא נכלל ברשימת הישיבות ביום הקובע -   )4(

ברשימת ההכללה  שאחרי  הראשונות  הלימודים  שנות  בשתי   )א( 
 18 או  שירות  דחויי  שהם  לפחות   5 מתוכם  תלמידים,   15  - הישיבות 
תלמידים, מתוכם 10 לפחות שהם דחויי שירות או ששירתו בשירות סדיר; 

משנת הלימודים השלישית שאחרי ההכללה ברשימת הישיבות - 15  )ב( 
תלמידים, מתוכם 7 לפחות שהם דחויי שירות או 18 תלמידים, מתוכם 10 

לפחות שהם דחויי שירות או ששירתו בשירות סדיר;

 25 מתוכם  תלמידים,   40  - הקובע  ביום  ברשימה  שנכללה  הסדר  בישיבת   )5(
לפחות המשרתים בשירות משולב;

בישיבת הסדר שלא נכללה ברשימה ביום הקובע -  )6(

בשנת הלימודים הראשונה שאחרי ההכללה ברשימה - 15 תלמידים  )א( 
המשרתים בשירות משולב;

תלמידים   25  - ברשימה  הכללה  שאחרי  השנייה  הלימודים  בשנת  )ב( 
המשרתים בשירות משולב;

משנת הלימודים השלישית שאחרי ההכללה ברשימה - 40 תלמידים,  )ג( 
מתוכם 25 לפחות המשרתים בשירות משולב.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, התגייסו אחד או יותר מבין תלמידי הישיבה  )ב( 
במהלך  לחוק,  ג'1  בפרק  כהגדרתו  לאומי-אזרחי  לשירות  או  לצה"ל  השירות  דחויי 
שנת לימודים, ימשיכו אלה להיספר כתלמידי הישיבה עד תום שנת הלימודים שבה 

התגייסו.

על אף האמור בתקנת משנה )א()1( ו–)2(, בישיבה טכנולוגית יהיה המספר המזערי  )ג( 
לעניין תקנה 3 כמפורט להלן:

תלמידים,   15  - ברשימה  ההכללה  שאחרי  הראשונה  הלימודים  בשנת   )1(
מתוכם 10 לפחות שהם דחויי שירות;
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החל בשנת הלימודים השנייה שאחרי ההכללה ברשימה - 30 תלמידים,   )2(
מתוכם 20 לפחות שהם דחויי שירות;

במסגרת  הפועלת  גבוהה  ישיבה   - טכנולוגית"  "ישיבה  זו,  משנה  בתקנת   )3(
מוסד חינוך מוכר בעל מגמה טכנולוגית המופיע בצו שירות ביטחון )מוסד לימוד 
טכנולוגיים  לימודים  החינוך  מוסד  לבוגרי  המקיימת  התשע"ה-62014,  חרדי(, 
והטכנאים  ההנדסאים  בחוק  כהגדרתה  מוכרת  טכנולוגית  מכללה  במסגרת 

המוסמכים, התשע"ג-72012, ובהתאם לסעיף 26יג לחוק.

המדורגת  מקומית  רשות  לקבוע  השר  רשאי  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ד( 
באשכולות 1 עד 3 במדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבה לא 
תחול הוראות תקנת משנה )א( ותוכר בו ישיבה אף אם אינה עומדת בהוראות התקנה 

האמורה; השר יודיע על קביעתו כאמור לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

לעניין כולל שלומדים בו תלמידים לפי תקנה 10 לתקנות שירות ביטחון )תנאים  )ה( 
נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות והוראות שונות(, התשע"ז-82017 )להלן - 
תקנות תנאים נוספים( תידרש עמידה של הכולל במספר המזערי של תלמידים בכל 

שלב ביום שבו מתקיימים לימודים בכולל. 

ירד מספר התלמידים בישיבה מהמספר המזערי במהלך שנת הלימודים, לא יראו  )ו( 
בכך אי–עמידה במספר המזערי המחייב את הישיבה, אלא עד לאחר תום החופשה 
מספר  שירד  מיום  נוספים,  תנאים  לתקנות   5 בתקנה  כקבוע  מהישיבה  הקרובה 

התלמידים בישיבה מתחת למספר המזערי. 

ירד מספר התלמידים בישיבה מהמספר המזערי במהלך שנת הלימודים, תודיע  )ז( 
על כך הישיבה לתלמידים, בכתב, ובמקביל תשלח הודעה למשרד הביטחון.

נוסף על האמור בתקנה 4, על ישיבת הסדר יחולו תנאים נוספים כמפורט להלן:   .6
ומתאימים  הולמים  פיזיים  לימוד  תנאי  בישיבה  כי  הצהיר  הישיבה  ראש   )1(
ללימודים, לרבות מבחינה בטיחותית וסניטרית, והולמים את מספר התלמידים הנקוב 

ברשימת התלמידים שהוגשה בבקשה; 

הקבועות  הלימוד  שעות  על  נוסף  תכלול,  הסדר  ישיבת  של  הלימודים  תכנית   )2(
בחוק, גם הכנה ועידוד לשירות צבאי משמעותי. 

על ישיבה שנכללה ברשימת הישיבות לפי תקנה 4, יחולו ההוראות אלה:  .7
כל עוד היא כלולה ברשימת הישיבות לפי החוק, היא עומדת בתנאי תקנה 4;   )1(

על הישיבה להודיע בתוך 21 ימים לשר, בכתב, על כל שינוי שחל בפרט מהפרטים   )2(
שמסרה לפי תקנה 2, ובכלל זה לעניין שינוי במספר התלמידים הלומדים בישיבה, לפי 

תקנה 5. 

ישיבה המבקשת להפסיק את פעילותה באופן זמני או לצמיתות, לפני תום התקופה   .8
שבה היא נכללת ברשימת הישיבות לפי החוק, תודיע על כך לשר בכתב, לא יאוחר 

מ–14 ימים לפני הפסקת הפעילות. 

תנאים להכרה 
בישיבת הסדר

חובות ישיבה 
המנויה ברשימה 

לפי החוק

 סיום פעילותה
של הישיבה

ק"ת התשע"ה, עמ' 466.  6

7 ס"ח התשע"ג, עמ' 18.

8 ק"ת התשע"ז, עמ' 2.
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פרק ג': ביטול או התליה של רישום ברשימה לפי החוק

השר רשאי להסיר ישיבה מרשימת הישיבות או להתלות רישום כאמור, אם מצא  )א(   .9
שהתקיים אחד מאלה:

חדל להתקיים בישיבה תנאי מן התנאים לפי פרק ד';  )1(

ההכללה ברשימת הישיבות ניתנה על יסוד מידע כוזב;  )2(

אי–קיום חובות דיווח של ראש הישיבה לפי החוק, ובכלל זה לפי פרק ד';  )3(

מיועדים  שהם  בישיבה  השירות  דחויי  התלמידים  מקרב   20% של  שיעור   )4(
לשירות ביטחון, אינו מתייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים 3 ו–5 לחוק, 

ולעניין כולל - שיעור כאמור ובלבד שמדובר בשני תלמידים לפחות; 

לעניין ישיבת הסדר - קריאה של הנהגת הישיבה הבכירה לאלימות נגד   )5(
חיילי צה"ל או חדל להתקיים בישיבה תנאי מהתנאים האמורים בתקנה 6)2(.

השר רשאי לדרוש מנציג הישיבה כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם גיבוש  )ב( 
החלטתו לפי סעיף זה; לא נמסר לשר המידע כאמור בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, 

רשאי הוא לגבש את החלטתו על יסוד המידע הקיים לפניו.

לישיבה  שהודיע  לאחר  אלא  )א(  קטן  סעיף  לפי  סמכותו  את  יפעיל  לא  השר  )ג( 
בהודעה מנומקת בכתב על כוונתו להסירה מרשימת הישיבות; הודיע השר לישיבה 
כאמור בסעיף קטן )ג(, רשאית הישיבה להגיש את תגובתה לשר, בכתב, בתוך 15 ימים.

השר רשאי, בטרם יחליט על הסרת ישיבה מרשימת הישיבות לפי סעיף קטן )א(,  )ד( 
לשקול נקיטת צעדים חלופיים להסרה, במטרה למנוע פגיעה בתלמידי הישיבה.

השר יכלול בהחלטתו לעניין סעיף קטן )א( את פירוט הטעמים והנימוקים להחלטה  )ה( 
כאמור.

השר יודיע לישיבה על החלטתו בכתב, בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה. )ו( 

על אף האמור בתקנות 2)ג()4(, 4)ד( ו–4)ה( -  .10
נכללה  כאילו  אותה  יראו  הקובע,  ביום  הישיבות  ברשימת  שנכללה  ישיבה   )1(
ברשימת הישיבות החל מיום פרסומן של תקנות אלה ועד יום א' באלול התשע"ח; 
על ישיבה כאמור להגיש את הבקשה להיכלל ברשימת הישיבות עד יום א' בחשוון 

התשע"ח, ועל השר להודיע על החלטתו בבקשה בתוך 180 ימים מיום שהוגשה לו;

להיכלל  בקשה  הקובע  ביום  הישיבות  ברשימת  נכללה  שלא  ישיבה  הגישה   )2(
החלטתו  על  השר  יודיע  התשע"ח,  באייר  א'  יום  שעד  בתקופה  הישיבות  ברשימת 

בבקשה בתוך 180 ימים מיום שהוגשה לו.

ח' באב התשע"ז )31 ביולי 2017(
)חמ 3-5025(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר הביטחון  

הסרה מרשימה לפי 
החוק או התלייתה

הוראות מעבר
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החלטת משכורת נשיא המדינה )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

בתוקף הסמכות לפי סעיף 16 לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, מחליטה ועדת הכספים של 
הכנסת לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ג  יום  עד   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  שמיום  בתקופה   .1 
כך  התשמ"ב-21982,  המדינה,  נשיא  משכורת  החלטת  את  יקראו   )2017 בדצמבר   31(

שאחרי סעיף 4 יבוא:

"גילום מס בשל 
הכנסה הנובעת 

 משדרוג רכב
לצורכי מיגון

הכנסה  בשל  המדינה  נשיא  על  המוטל  הכנסה  מס  )א(  4א. 
לצורכי  לרשותו  מעמידה  שהמדינה  רכב  משדרוג  הנובעת 

מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה.

בסעיף זה - )ב( 

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" - חלק ההכנסה השווה 
להפרש החיובי שבין אלה: 

)1( שווי השימוש המזערי ברכב שאפשר להעמיד 
שאפשר  המדינה,  בידי  המדינה,  נשיא  לרשות 
להתקין בו אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;

)2( שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד 
לרשות נשיא המדינה, בידי המדינה;

הכנסה  מס  בתקנות  כמשמעותו   - השימוש"  "שווי 
)שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז-31987." 

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמכ-2000050(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת שכר שרים וסגני שרים )הוראת שעה(, התשע"ח-2017
של  הכספים  ועדת  מחליטה  הממשלה1,  לחוק–יסוד:   36 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 

הכנסת לאמור: 
התשע"ח בטבת  י"ג  יום  עד   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  שמיום  בתקופה   .1 

כך  התשמ"ב-21982,  שרים,  וסגני  שרים  שכר  החלטת  את  יקראו   )2017 בדצמבר   31(
שאחרי סעיף 9ד יבוא:

"גילום מס בשל 
הכנסה הנובעת 

 משדרוג רכב
לצורכי מיגון

החוץ  שר  על  הממשלה,  ראש  על  המוטל  הכנסה  מס  )א(  9ה. 
רכב  משדרוג  הנובעת  הכנסה  בשל  הביטחון  שר  על  או 
שהמדינה מעמידה לרשות מי מהם לצורכי מיגון יהיה על 

חשבון אוצר המדינה. 

בסעיף זה - )ב( 

הוספת סעיף 4א - 
הוראת שעה

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1248.

3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 336.

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

2 ק"ת התשמ"ב, עמ' 508.

הוספת סעיף 9ה - 
הוראת שעה
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ההכנסה  חלק   - רכב"  משדרוג  הנובעת  "הכנסה 
השווה להפרש החיובי שבין אלה: 

שאפשר  ברכב  המזערי  השימוש  )1( שווי 
או  החוץ  שר  הממשלה,  ראש  לרשות  להעמיד 
שר הביטחון, בידי המדינה, שאפשר להתקין בו 

אמצעי מיגון לפי הנחיות גורמי הביטחון;

שאפשר  ברכב  המרבי  השימוש  )2( שווי 
להעמיד לרשות שר בידי המדינה;

הכנסה  מס  בתקנות  כמשמעותו   - השימוש"  "שווי 
)שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז-31987." 

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמכ-2000040(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית )הוראת שעה(, התשע"ח-2017

של  הכספים  ועדת  מחליטה  השפיטה1,  לחוק–יסוד:   10 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
הכנסת לאמור:

התשע"ח בטבת  י"ג  יום  עד   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  שמיום  בתקופה   .1 
)31 בדצמבר 2017( יקראו את החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-21981, 

כך שאחרי סעיף 9א יבוא:

"גילום מס בשל 
הכנסה הנובעת 

 משדרוג רכב
לצורכי מיגון

)א( מס הכנסה המוטל על נשיא בית המשפט העליון בשל  9א1. 
לרשותו  מעמידה  שהמדינה  רכב  משדרוג  הנובעת  הכנסה 

לצורכי מיגון יהיה על חשבון אוצר המדינה. 

)ב( בסעיף זה -

"הכנסה הנובעת משדרוג רכב" - חלק ההכנסה השווה 
להפרש החיובי שבין אלה: 

שאפשר  ברכב  המזערי  השימוש  )1( שווי 
להעמיד לרשות נשיא בית המשפט העליון, בידי 
לפי  מיגון  אמצעי  בו  להתקין  שאפשר  המדינה, 

הנחיות גורמי הביטחון;

)2( שווי השימוש המרבי ברכב שאפשר להעמיד 
לרשות נשיא בית המשפט העליון, בידי המדינה;

הכנסה  מס  בתקנות  כמשמעותו   - השימוש"  "שווי 
)שווי השימוש ברכב(, התשמ"ז-31987." 

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמכ-2000042(

ני פ ג ה  ש מ  
יושב ראש ועדת הכספים  

 הוספת סעיף 9א1
- הוראת שעה

ק"ת התשמ"ז, עמ' 336.  3

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  1

2 ק"ת התשמ"א, עמ' 1448.

3 ק"ת התשמ"ז, עמ' 336.




