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ה - הגדרות ופרשנות ק ז  1. (א) בחו

; י ו 9 86 - ו ן [נוסח משולב], התשמ״ רות ביטחו רות ביטחון״ - חוק שי  ׳חוק שי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הישיבות. בראשות הועדה עמד שופט בית המשפט
 העליון בדימוס צבי א׳ טל.

 המלצות הועדה הוגשו לראש הממשלה ושר
 הביטחון בחודש אפריל שנה זו. השינויים המומלצים על
 ידי הועדה נועדו לאפשר לעה׳־ל לקלוט את האוכלוסידז
 החרדית למסגרות המתאימות להם ובמקביל לאפשר
 לתלמידי הישיבה ישנת הכרעה׳, שבסיומה רשאי
 התלמיד לחזור ללימודיו התורניים בישיבה או להשתלב,
 כפוף לצורכי הצבא, בשירות צבאי מקוצר או בשירות

 אזי־חי, ובי בשירות מילואים.

 מוצע לעגן, לתקופה של חמש שנים, את סמכותו
 של שר הביטחון לדחות את גיוסם של בני הישיבה
 שתורתם אומנותם ואת ההמלצות האחרות של ועדת
 טל; ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, על פי הצעת
 הממשלה, תהיה רשאית להאריך את תוקפו של החוק

 המוצע לתקופות נוספות.

א ו ב  מ

 בית המשפט העליון בבג־ץ 3267/97 רובינשטיין נ׳
 שר הביטחון(פריי נב(5) 481) קבע בי ההסדר הקיים של
 דהיית הגיוס לתלמידי הישיבות אשר ׳תורתם אומנותם־
 הוא הסדר ראשוני אשר אינו תקף בלא עיגון בחקיקה
 הראשית, ואין די בסמכות הכללית הקבועה בסעיף 56
ק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמיו-986ו(להלן ו [ י ^ 

 ':•׳- חוק שירות ביטחון).

 בג־ץ השעה את בטלותו של ההסדר לתקופה של
 ,־שנים עשר חודשים, ולאחר מכן הוארך המועד לתקופה
 *יספת של. 6 חורשים. תקופה זו פגה ביום 8 ביוני

 ־2006.

 כעקביה פסיקת בג־ץ מינה ראש הממשלה ושד
 לביטחון ועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני

 ס־ח התשמיו, עמ׳ 07ו: התש־ס, עמ׳ 64.

 **עית חוק 2839, כ־ד בסמן ההש׳־ס, 7.6.2000; 455



ם ברשימה י לי ו הכל ים בלבד, ו י רנ ם תו י ד מו י ם בהם ל מי י בה או בולל, שמתקי ישיבה״ - ישי  ׳

ן זה השר לפי סעיף 6; י  ״ שקבע לענ

, ת בשבר ובין שנעשית י א נעשי רה שכר, בין שהי דה שמקובל לקבל בעבו ו ל עב  ״עיסוק״ - כ

ל עיסוק אחר שיקבע השר; ם, הכשרה מקצועית, וכן כ די מו  שלא בשכר, לי

. ן  ״השר־ - שר הביטחו

דעת להם בחוק שירות ו נ ת ה ם בחוק זה תהא המשמעו חי נ  (ב) לכל שאר המו

 ביטחון.

יצבותו ת, בצו, את מועד התי רות ביטחון, רשאי השר לדחו עד לשי ו  2. לבקשת מי

ת שירות) אם התמלאו בו כל י י ח ן - צו ד (להל ן טחו רות בי ות או לשי ת רפואי קו  לרישום, לבדי

 אלה:

ם וחמש שעות מד בישיבה באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מארבעי א לו  (ו) הו

 בשבוע, למעט בתקופות חופשה שיקבע השר;

ו בישיבה; י ד מו ל עיסוק נוטף על לי ו עוסק בכ נ א אי  (2) הו

ת [נוסח חדש£, ו יתן בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראי ר שנ ר, בתצהי א הצהי  (3) הו

ם בפסקה (1) ו־(2); אי ם בו התנ ימי / כי מתקי ו 9 ד 1 - א ־ ל ש ת  ה

אי שבפסקה (0, ם בו התנ י א לומד אישר בכתב כי מתקי בה שבה הו שי  (4) ראש הי

אי האמור. ם בל התנ י ך 50 ימיס, אם חדל להתקי ע לפוקד, בתו י ד ב להו י התחי  ו

ה אחת. נתן לתקופה שלא תעלה על שנ י  3. (א) צו לפי סעיף 2 י

ר והאישור בלבד שהתצהי לתת צו לפי סעיף 2 מעת לעת, ו ור ו  (ב) השר רשאי לחז

. דוש הצו ו מחדש עובר לחי נתנ י  לפי סעיף 2(3) ו־(4) י

ם בסעיף האמור, אלא אם כן אי ם בו התנ מי י ל מי שמתקי כ נתן ל י  (ג) צו לפי סעיף 2 י

ם מאפשרים זאת. נ ת ישראל אי נ ן של מדי רכי הביטחו ע השר שעו כנ  שו

ו התנאים ו חל עלי ם במי שהצ י כו להתקי אי שימשי נתן בתנ י  4. צו לפי סעיף 2 י

ם נוספים, אי ה בתנ תנ ת מו ו ו להי ל הצ כו י ד הצו בתוקפו, ו ל עו ם בסעיף 2(ד) ו־(2) כ רי  האמו

 כפי שיקבע השר.

ים לפחות, ו צו לפי סעיף 2 במשך חמש שנ י ן שחל על רות ביטחו עד לשי ו  5. (א) מי

ת בצו את ם שבסעיף 2, רשאי השר לדחו אי  י55לאו לדי־£3-י£2״39 ולא מתקיימי^3ו-זגו.ד.. התנ

ן לתקופה שלא תע^ודע^^ רות ביטחו ות או לשי ת רפואי קו תו לרישום, לבדי צבו י  מועד התי

ת את הצו בתנאים. ו א להתנ ה אחת, ורשאי הו  שנ

 דחיית שירות

 הוראות בדבר
 מתן הצו

 תנאיס לדחיית
 שירות

 שנת הכרעה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע לקבוע כי כל מי שעומד בדרישות הקבועות
 בחוק המוצע יוכל לקבל דחיית שירות, אלא אם כן קבע
 שר הביטחון שצורכי הביטחץ של מדינת ישראל אינם

 מאפשרים זאת.

 סע1ף 5 סעיף זה מעגן את המלצת הועדה לאפשר
 לתלמידי ישיבות שנת הכרעה אחת בלבד
 בהגיעם לגיל 23 ובתנאי שלמדו בישיבה ברציפות 5

 שנים לפחות.

 על פי מסקנות הועדה, בצד אותם תלמידי ישיבות
 המתמסרים ללימוד התורה מצוי גם מספר ניכר של
 תלמידים שאינם מסוגלים להמשיך, אך בשל היעדר

 סעיף 2 כדי להבטיח את העמידה בתנאי הסדר
 תורתו אומנותו מוצע העיקרון שלפיו
 תלמיד ישיבה יחויב, כתנאי לדחיית התייצבותו לשירות

 סדיר, לתת תצהיר על קיום תנאי תורתו אומנותו.

 בנוסף, מוטלת אחריות על ראש הישיבה, לאשר בכתב
 את היותו של התלמיד לומד בישיבה באופן סדיר
 ובהיקף האמור בסעיף ובן להודיע כשחדל תנאי זה

 להתקיים.

 םעיפיס סעיפים אלה נועדו להבטיח את בדיקת
 3 עד 4 התנאים האמורים בסעיף 2 המוצע כל
 שנה מחדש, לשם הידוק אכיפת ההסדר.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 18, עמ׳ ו42.
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 שירות אזרחי

 חובות םי שחל
 עליו צו

 רשימת ישיבות

 ביטול צו

ותר מפעם אחת. ן י עד לשירות ביטחו ו נתן צו לפי סעיף זה למי י  (ב) לא י

ת סעיף 3(ג). ראו לו הו חו  (נ) על צו לפי סעיף זה י

צא צבא ו י ת צו לפי סעיף 2 ל ת י לפגוע בסמכות השר ל ת סעיף זה כד ראו  (ד) אין בהו

ם שבסעיף 2. אי ימו בו התנ  ששבו והתקי

נוך, ת למטרות ביטחון, בריאות, רווחה או חי רו ׳ - שי  6. (א) בסעיף זה, ׳׳שירות אזרחי

ים, שר ן הפנ בהסכמת השר לביטתו ות שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ו  בהתאם לתקנ

ן של ץ והביטחו עדת החו ר ו , ובאישו ן י ך, לפי הענ ו נ חה ושר החי ו הרו ה ו ד ו  הבריאות, שר העב

 הכנסת.

בת ה לפחות, פטור מחו ת אזרחי למשך שנ רו רות ביטחון ששירת שי ועד לשי  (ב) מי

 שירות סדיר.

ם בשנה לפחות, לא מי רות אזרחי למשך ו2 י ן ששירת שי רות ביטחו עד לשי ו  (ג) מי

תה שנה. ם באו אי לו רות מי  ייקרא לשי

רות ות ולשי ת רפואי קו תו לרישום, לבדי צבו י ת את מועד התי  (ד) השר רשאי לדתו

רות אזרחי. ן המשרת בשי רות ביטחו עד לשי ו  ביטחון של מי

ו צו לפי חוק זה ן שחל עלי עד לשירות ביטחו ו ל אלא על מי חו  (ה) סעיף זה לא י

די רות אזרחי אושרה על י ̂ שי דלשר ז &ז «ן * אשז ם ו י לו 24 שנ ^ו ם לפחות, י&ל־ י  במשך שש שנ

 השר.

ם שנקבעו בהתאם לסעיפים אי ים את התנ יב לקי ו צו לפי חוק זה חי י  7. (א) מי שחל על

ן.  4 או 5, לפי העני

יב 2) חי ) ר בסעיף 2(0 או ים בו האמו ל להתקי חד ו צו לפי סעיף 2 ו  (ב) מי שחל עלי

ע על כך. י ד להו ם ו מי ך 30 י ו בתו רי ו וס הקרובה למקום מג י  להתייצב בלשכת הג

דחה תו נ ו צב י עד התי ב מי שמו י ימה תקופת תוקפו של צו לפי חוק זה, חי  (ג) הסתי

. תו צבו י עד אחר להתי ם לא נקבע מו ם בלשבח הגיוס, א מי ך שבעה י  להתייצב בתו

ת בארץ בו עד הישי ן חוק זה. על פי המלצת ו י ת לענ כרו בות המו  .8. השר יקבע רשימת ישי

ת בו דה שיקבע השר; רשימת הישי ת מי בהתאם לאמו בות ההסדר, ו ד ישי ו ג  :ישראל או אי

ר בדרך שיקבע השר. בו ן הצי ו ד לעי ה פרסום ברשומות, והיא תעמו נ  ^אינה טעו

יתן ו נ ל יתן לפי חוק זה כאי לו לגבי צו שנ חו רות ביטחון, י ת סעיף 38 לחוק שי ראו  ־9. הו

 ::לפי סעיף 36 לחוק האמור.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בלי לאבד את המעמד של מי ש׳׳תורתו אומנותו־, ובכך
 להקל על המעבר מאורח חיים של לימודים תורניים

 לאורח חיים אחר.

 סעיף 6 סעיף זה מיועד לאפשר מסגרת של שירות
 אזרחי למשך שנה אחת לפחות. השירות
 האזרחי יהא כזה שיופנה רק למטרות רווחה, בריאות
 וחינוך זאת בהתאם לתקנות שיקבע שר הביטתון
 בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת החוץ
 והביטחון של הכנסת: אפשרות זו לשירות אזרחי תהא

 אפוא רק אם וכאשר יותקנו תקנות אלה.

 :נרות שירות מתאימות מזה והאיסור לעסוק בכל
 יודה מזה, נאלצים לשהות בין כתלי הישיבה.

 מטרת שנת ההכרעה היא, לאפשר לאלה
 !מתלכטים אם להמשיך בלימודים או לפנות למסגרות
 חרות שיאפשרו השתלבותם במשק, במעגל העבודה

 בחברה בכלל, יוכלו לשקול את צעדיהם.

 אלה שיחליטו על עזיבת הלימודים בישיבה, יוכלו
 גות לפי החוק המוצע למסגרות מתאימות הן בצבא

 במסגרות הולמות דומות שיתרמו לציבור.

 נוסף על האמור נוערה שנת ההכרעה לאפשר
 למירי הישיבוח, ללמוד מקצוע ולחפש תעסוקה וזאת

ד בסיון התש ״ם, 27.6.2000 ־  הצעות חוק 2899, כ



 ה  א בסעיף ו

 ישירות משולב־ - שירות סדיר המשלב שירות צבאי פעיל ולימוד בישיבה:

. י , ך^ סן ז  ״ישיבה־ - ישיבה בהגדרתה בסעיף ו, שנקבעה בהמלצת איגודיישיבות הז

 (ב) יוצא צבא רשאי לשרת בשירות משולב ובלבד שבקשתו אושירה עלפי הכללים

י - י  שנקבעו בפקודות הצבא. .- י

48 חודשיס ויכלול פרקי זמן של שירות צבאי  (ג) השירות המשולב לא יפחת מ־

 פעיל ופרקי זמן שבהם ילמדו יוצאי צבא בישיבה בתנאים של שירות בלא תשלום.

 (ד) כללים לשירות המשולב לרבות דרך הגשת הבקשה לשרת במסנרתו והתנאים

 לאישורה ייקבעו בפקודות הצבא.

 11. חישוב גילים לפי חוק זה יהיה לפי הלוח העברי, ואולם הוראות סעיף 2(2) לחוק

 שירות ביטחון לא יחולו.

 12. סעיפים 46 עד 48 לחוק שירות ביטחון יחולו בכל הנוגע לחוק זה, בשינויים

 המחויבים.

 15. (א) אין בהוראות חוק זה בדי לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 36 לחוק שירות

 ביטחון.

 (ב) בכל ענין שלא הוסדר בחוק זה, יחולו הוראוח חוק שירות ביטחון.

 14. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת,

 להתקין תקנות לביצועו, ובין היתר בענינים אלה:

 (ו) דרכי הגשת בקשות לפי חוק זה;

 (2) תנאים מוקדמים להגשת בקשה לפי סעיף 2;

 (3) המועדים להגשת תצהיר ואישור לפי סעיף 2;

 (4) שירות אזרחי לפי סעיף 6 לרבות דרכי הקבלה לשירות האזרחי, מספר המשרתים

 בשירות האזרחי, קביעת יעדי השירות, והפיקוח על המשרתים בשירות האזרחי;

 (5) התנאים והכללים להכרה בישיבה לפי סעיף 8.

 15. צו שניתן לפני תחילתו של חוק זה, לפי סעיף 36 לחוק שירות ביטחון, לפיו נדחה

 מועד ההתייצבות לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות סדיר של מיועד לשירות ביטחון

י חוק זה. פ ל ^ת^ ו ל ^א^ תו ו ^ ראו  שתוכתו אומנותו, י

 16. (א) תוקפו של חוק זה חמש שנים מיום פרסומו.

 (ב) ועדת החוץ והביטחון של כנסת רשאית, על פי הצעת הממשלה, להאריך את

 תקופת תוקפו של חוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

 ות סדיר
 המשלב שירות

 צבאי פעיל
 ולימוד בישיבה

 חישוב גילים

 עונשין

 שמירת הוראות
 חוק שידות

 ביטחק

 ביצוע ותקנות

 הוראת מעבר

 הוראת שעה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 16 כדי לזןפשר מעקב אחר התקדמות המגמות
 במסגרת הסדרי דחיית הגיוס לתלמידי
 ישיבות שתורתם אומנותם, ובעיקר על השפעת החוק
 המוצע על היקף תלמידי הישיבות הכלולים בהסדר•
 מומלץ בי תוקפו של חוק זה יהא לחמש שנים. עם זאת.
 ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, על פי הצעת
 הממשלה, רשאית להאריך את תוקפו בל פעם מחרש

 לתקופה שלא תעלה על חמש שנים כל אחת.

 סעיף 10 מוצע לענן גם אח ההסדר הקייס בישיבות
 ההסדר והמשלב לימודים בישיבה עם

 שירות צבאי פעיל בחקיקה.

 סעיף 12 מטרת סעיף זה להחיל את הוראות
 העונשין שבסעיפים 46 ער 48 לחוק שירות

 ביטחון, גס על מי שמפר את הוראות חוק זה.
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