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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 25( )שילוב תלמידי ישיבות(, 
התשפ"ב-2021

הצעות חוק הממשלה - 1454, י"ד בחשוון התשפ"ב, 20.10.2021
בחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,התשמ"ו-11986)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1,2עתיקוןסעיף2

בפסקה)3(,אחרי"שבתוספת"יבוא"הראשונה"ע

בעקבותביטולושלחוקדחייתשירותלתלמידי  כללי 
ישיבותשתורתםאומנותם,התשס"ב-2002,על 
כנסת נ' רסלר 6298/07 בבג"ץ העליון המשפט בית ידי
)ניתןביום2012ע02ע21(,נחקקוחוקשירותביטחון ישראל
)350 עמ' התשע"ד, )ס"ח התשע"ד-צ201 ,)19 מס' )תיקון
)להלן-תיקון19לחוק(,וחוקשירותביטחון)תיקוןמס'21(,
התשע"ה-2015)ס"חהתשע"ו,עמ'262()להלן-תיקון21
לחוק(,אשרתיקנואתחוקשירותביטחון]נוסחמשולב[,
התשמ"ו-1986)להלן-חוקשירותביטחוןאוהחוק(עיחד
עימםנחקק,כחלקממכלולשלם,חוקשירותלאומי-אזרחי,

התשע"ד-צ201)להלן-חוקשירותלאומי-אזרחי(ע

תיקונים19ו–21לחוקקבעו,במסגרתפרקג'1לחוק
)להלן-פרקג'1(,הסדרחדשלשילובםבשירותשלתלמידי
לחברה להתייחס יש כי ההכרה שבבסיסו הישיבות,
החרדיתכאלציבורשלפרטיםהערביםזהלזהעזאתבשל
הערכיםהייחודייםהמשותפיםלבניהמגזרהחרדיובשל
במשך ייחודית כחברה זו לחברה המדינה התייחסות

למעלהמשבעיםשנהע

בהתאםלכך,קבעותיקונים19ו–21לחוקעיקרוןולפיו
ההגנה בצבא בשירות החרדי המגזר בני את לשלב יש
לישראל)להלן-צה"ל(,בתהליךהדרגתיומדודהנפרשעל
פניכמהשניםולאפשרלהםלשרתגםבמסלוליםחלופיים
לשירותהצבאיעמימושעקרוןהשילובההדרגתיהתבצע
באמצעותקביעתיעדיגיוסשנתייםשלהמשרתיםבשירות
הצבאיובשירותהלאומי-אזרחימקרבכללהציבורהחרדי

בשנתוניהגיוסהרלוונטייםע

תיקון19לחוק,מיוםי"זבאדרב'התשע"ד)19במרס
צ201(,קבעכייעדיהגיוסייקבעובהחלטותממשלהוכי
בתמוז ו' יום )עד שנים 3 של הסתגלות תקופת תיקבע
הגיוס ביעדי אי־עמידה שבה ))2017 ביוני 30( התשע"ז
שקבעההממשלהלאתגרורסנקציהעלאחרשלושהשנים
האמורותתחלתקופתהקבעשבהאי־עמידהביעדיהגיוס
שקבעההממשלהתצמצםאתסמכותושלשרהביטחון
והואיוכללדחותאתשירותםשלבניהמגזרהחרדיעד
תלמידי 1,800 למעט ומעלה, 21 בני ועל בלבד, 21 לגיל

ישיבה"מתמידים",תחולחובתגיוסע

תיקון21לחוקמיוםי"חבכסלוהתשע"ו)30בנובמבר
2015(דבקבאותוהעיקרון-קביעתיעדיגיוסלבניהמגזר
החרדיעהתיקוןקבעכיתקופתההסתגלותתוארךב־3שנים
)עדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020((ותיקרא"תקופת
ההסתגלותהראשונה"וכןכיתיקבע"תקופתהסתגלות

שנייה"למשך3שנים)עדיוםי"אבתמוזהתשפ"ג)30ביוני
הממשלה שקבעה הגיוס ביעדי אי־עמידה שבה ))2023
תצמצםאתסמכותושלשרהביטחוןוהואיוכללדחות
אתשירותםשלבניהמגזרהחרדיעדלגיל21בלבדעלאחר
גילזהיהיהשרהביטחוןרשאילדחותאתגיוסםשלשאר
דחוייהשירותמקרבבניהציבורהחרדי"בשיםלבליעד

השנתיהכולללגיוסשקבעההממשלה"ע

ביוםכ"אבאלולהתשע"ז)12בספטמבר2017(נפסק
נ' בבג"ץצ1877/1התנועהלמעןאיכותהשלטוןבישראל
הכנסת)ניתןביום2017ע9ע12()להלן-פסקדיןהתנועהלמען
איכותהשלטון(,כיפרקג'1כנוסחובעקבותתיקון21לחוק
אינוחוקתיוביוםג'בתשריהתשע"ט)12בספטמבר2018(
הואיבוטלעפסקהדיןקבעכיפרקג'1אינוחוקתיבשל
פגיעתובזכותהיסודלשוויוןובשלאי־עמידתושלההסדר
האדם כבוד בחוק־יסוד: ההגבלה פסקת בתנאי הקיים
וחירותועכךנקבעכיפרקג'1אינועומדב"מבחןהרציונלי
התיאורטי"שלהתאמתהאמצעישנוקטיםאותולתכלית
החוק,ביןהשאר,בשלהעדרהשלתקופתקבעועמימות
לגביהדיןהחללאחרתוםתקופתההסתגלותהשנייה,
העדראמצעיםבעליהשפעהממשיתבתקופותההסתגלות,
עמימותלגבישיקולהדעתהנתוןלשרהביטחוןבתקופת
ההסתגלותהשנייהבנוגעלדחייתשירותםשלתלמידי
"האוטומטית" השירות דחיית ,21 לגיל מעל הישיבות
עדלגיל21באיןעמידהביעדיהגיוסשקבעההממשלה,
הותרתשיקולהדעתהרחבבידיהממשלהושרהביטחון
בנוגעלדחייתשירותאומתןפטורלתלמידיהישיבות,וכן
הותרתשיקולדעתרחבבענייןקביעתיעדיהגיוסעלידי

הממשלהבהמלצתשרהביטחוןע

נוסףעלכך,קבעפסקהדיןכיגם"במבחןהרציונלי
המעשי"לאהוכחכיהאמצעיתואםאתתכליתהחוק,
בשיםלבלכךשיעדיהגיוסבפועללאהושגו,כיהפער
ביןהגיוסבפועללביןיעדיהגיוסהלךוגדלואףנראהכי
אחוזיהגיוסקטנוביחסלגידולהשלהאוכלוסייההחרדית
באוכלוסייההכלליתעלנוכחכלזאת,כאמור,פסלבג"ץאת

פרקג'1לחוקכנוסחובתיקון21ע

ועדה הביטחון שר הקים בג"ץ פסיקת בעקבות
הביטחון למערכת המשפטי היועץ בראשות מקצועית
ובהשתתפותראשאגףכוחאדםבצבאההגנהלישראל,
הפרקליטהצבאיהראשי,הרבהצבאיהראשיוראשהאגף
הוועדה(ע - )להלן הביטחון במשרד הביטחוני-חברתי
תפקידהוועדההיהלגבשהסדרבר־קיימה,שיעלהבקנה

ס"חהתשמ"ו,עמ'107;התשע"ט,עמ'158ע 1
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במקוםפרקג'1לחוקהעיקרייבוא:2עהחלפתפרקג'1 החלפתפרקג'1במקוםפרקג'1לחוקהעיקרייבוא:2ע

אחדעםצורכיהצבאכצבא־עםממלכתיועםפסיקתבית
המשפטהעליוןאשרביטלהאתפרקג'1,ויזכהלהסכמה
הרחבההנדרשת,לשםעיגונובחקיקהעהוועדהנפגשהעם
גורמיצבא,גורמיםממשלתיים,רבניםואנשיציבורנוספיםע

הוועדהסברהכיהשוויוןבגיוסלצה"להואערךעליון
והואחיונילשמירהעלצה"לוחיזוקוכצבא־עםממלכתי
ישראלוהבטחת מדינת הגנהעל - הממלאאתייעודו
קיומהעהוועדההכירהבחשיבותםשללימודולומדיהתורה
בעםישראלובמדינתישראלעבדבבד,סברההוועדהכייש
לנקוטצעדיםמשמעותייםואקטיבייםלצמצוםאי־השוויון
בשירותולהעלאתשיעורהמתגייסיםמקרבבניהציבור
החרדי,תוךהבנהמעשיתכישיעורהגיוסבמגזרהחרדי
לאישתווהבאופןמלאבשניםהקרובותלשיעורהגיוס

במגזרהכלליע

כדילאפשרלתהליכיםהמתרחשיםבענייןזהבמגזר
החרדילהעמיקולהבשיל,המליצההוועדהלקבועיעדי
מדורגת עלייה שישקף תהליך וליצור טווח ארוכי גיוס
בשיעורהגיוסבמגזרהחרדילטווחהארוךעעםזאת,ברור
כיפוטנציאלהגידולבמספרהמשרתיםמקרבבניהציבור
החרדיילךויפחתככלשמספרהמשרתיםמקרבםיעלהעעל
כן,המליצההוועדהלהתבססעלשיעוריהגיוסהקיימים
כנקודתמוצא,וקביעתשיעורגיוסהתחלתילצה"לשל
3,100משרתים)עלבסיסשלכ–3,000חרדיםשהתגייסו
התחלתי השתלבות ושיעור )2017 הגיוס בשנת לצה"ל
600משרתים)עלבסיסשל בשירותהלאומי-אזרחישל
כ–530חרדיםשהשתלבובשירותהלאומי-אזרחיבשנת

הגיוס2017(ע

כמוכןהוצעכיבסופהשלכלשנהתיבחןהשגת
יעדיהגיוסעעםזאת,כדילאפשרהיערכותשלהמדינה
ליישוםהמלצותהוועדהוכןלאפשרהשפעהראשונית
שלהצעדיםהמומלציםשייעודםהגברתשיעורהגיוס,
הומלץכילאיהיוהשלכותבפועללאי־השגתיעדיהגיוס
המוצעע ההסדר לתחולת הראשונות השנתיים במהלך
החלמהשנההשלישית,שיעורגיוסבפועלהנופלמ–95%
מיעדהגיוסהשנתייביאלצמצוםבהיקףהתמיכההכוללת
בישיבות)למעטישיבותשבהןקיימיםשיעוריגיוסמעל
וכן השנתיים הגיוס יעדי בחוק(ע שייקבע מסוים לרף
ההשלכותהכלכליותבשלאי־עמידהבהםייקבעובחוק,
וככלשלאיושגויעדיהגיוסבמשךכמהשניםרצופות

השפעתההשלכותהאמורותתגברע

לפחות 85% של בהיקף גיוס שיעור יושג לא אם
מיעדיהגיוסהשנתייםבמשךשלוששניםרצופות)להוציא
השנתייםהראשונותמתחילתהתיקוןהמוצע,שבהןכאמור
יפקע הגיוס(, ביעדי אי־עמידה בשל צעדים יינקטו לא

התיקוןלחוקלאחר12חודשיםע

לכלל תגמולים להסדיר יש כי הוועדה סברה עוד
של בתרומתם הכרה שיבטאו מלא, שירות המשרתים
לדוגמה, קיומהע ולהבטחת המדינה להגנת המשרתים

העלאתדמיהקיוםשלהמשרתיםשירותמלא,והוקרה
ותגמולבדמותמימוןמלאמטעםהמדינהשללימודיתואר
ראשוןלכללמסיימיהשירותהצבאי,יהוונקיטתעמדה
כצבא־עםממלכתי בצה"ל,לחיזוקו המשרתים להוקרת
ולצמצוםאי־השוויוןעבדבבד,המליצההוועדהלשקול
הרחבהשלהפעולותכלפימישמפראתחובתהשירות
בלאשקיבלדחייתשירותאופטורונעדרמןהשירותשלא
כדין,וזאתבאופןכלליולאודווקאבמגזרהחרדיעבעניין
זההומלץלשקולצעדיםמינהלייםכגוןשלילתהטבות
שהמדינהמעניקהעבנושאזהנדרשתעבודהבין–משרדית

לגיבושצעדיםמתאימיםע

היו הלאומי-אזרחי לשירות הגיוס נתוני לבסוף,
ההסדרים במסגרת שהוצבו מהיעדים מאוד רחוקים
הקודמיםבחוקעהטעמיםלכךכפישהוצגלוועדה,הם,בין
השאר,קביעהבחוקשלגילמינימלילצורךההצטרפות
ביחס כלכלי תמריץ והעדר הלאומי-אזרחי לשירות
ללומדיםבישיבותעלפיכךסברההוועדהכיקיימתחשיבות
אטרקטיביים לאומי-אזרחי שירות מסלולי ליצירת רבה
בעבורהאוכלוסייההחרדית,לפיקוחובקרהעלמסלולי
השירותוכןליצירתתמריציםלהשתלבותבהםעכמוכן,
הומלץלהקדיםאתגילההצטרפותלשירותלאומי-אזרחי
בעבורנשואיםבלבדלגיל20)במקוםגיל21כיום(עבצד
מסלוליהשירותהלאומי-אזרחיהומלץלשמראתהבכורה
תשלומים המתגייסים, גיל מבחינת הצבאי לשירות

ותמריציםאחריםלמתגייסיםע

ממשלתית, חוק להצעת תורגמו הוועדה המלצות
החוק הצעת - )להלן ה–20 הכנסת שולחן על שהונחה
והועברה ראשונה, בקריאה אושרה ההצעה הקודמת(ע
לטיפולועדהמיוחדתשהכנסתהקימהלענייןזהעואולם
עודבטרםהסתייםהדיוןבוועדההמיוחדתלקראתאישור
הצעתהחוקבקריאהשנייהושלישית,התפזרההכנסת
שלא לאחר התפזרו, ה–22 והכנסת ה–21 הכנסת ה–20ע
התחדשו וממילאלא מלאכתהרכבתהממשלה, צלחה
הליכיחקיקתהחוקעגםבכנסתה–23לאהובאהההצעה
לאישורהממשלהוהכנסת,שעסקובעיקרבטיפולבמגפת
הקורונהובמשברהכלכלישנלווהאליה,עדלהחלטהעל

פירוקהממשלהופיזורהכנסתבסוףחודשדצמבר2020ע

מספר בעניין הנתונים איסוף במהלך במקביל,
)תהליך 2018 הגיוס לשנת ביחס החרדים המתגייסים
שהתבצעביןהחודשיםאפריל-יוני2019(,התעוררחשש
בצה"לכינפלהטעותבדיווחעלאודותמספרהמתגייסים
החרדיםביחסלשנתהגיוס2017עבעקבותכך,נערכהבחינה
חוזרתומעמיקהשלהנתוניםעבעקבותהממצאים,הורה
הרמטכ"לביוםו'בכסלוהתש"ף)צבדצמבר2019(עלהקמת
צוותבדיקהלבחינתאופןאיסוףהנתוניםשלגיוסחרדים
לצה"לעבראשהצוותעמדהאלוףבמיל'רונינומה)להלן
-צוותנומה(עבחודשפברואר2020פורסמומסקנותצוות

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

סימן א': מטרה והגדרות

המתגייסים מספר כי השאר, בין קבע, נומה צוות
את תואם אינו 2018 עד צ201 בשנים לצה"ל החרדים
יעדיהגיוסעכמוכןנקבעכיספירתהנתוניםלגביהשנים
2016ו־2017נערכהעלידיהגורמיםהמקצועייםבצה"ל
בפרשנותמרחיבה,שחרגהמהוראותהחוקענוסףעלכך

נמצאותקלותבספירהבשניםאלהע

לצה"ל החרדים גיוס נתוני מופיעים הצוות בדוח
בשנותהגיוס2016ו–2017,כפישנקבעולאחרבדיקהחוזרת
על החרדים, המתגייסים מספר כי נמצא, הנתוניםע של
פיהגדרתהחוק,לשנתהגיוס2016עמדעל1,906ומספר
המתגייסיםכאמורלשנתהגיוס2017עמדעלצ1,37עיודגש,
שנקבעו כפי אלה מנתונים גם הסתייג נומה צוות כי
הן הנובעים ליקויים של שורה וקבע החוזרת, בבדיקה

מהגדרותהחוקוהןמאופןניתוחהנתוניםע

נוסףעלכך,צוותנומהצייןבדוחכיבמסגרתהבדיקה
עלתהסוגייתגילהפטורומידתהשפעתועלהיקפיהגיוס
ועלשילובבניהמגזרהחרדיבשוקהתעסוקה,בשלכך
שמדוברבסוגיהמהותיתבגיבושההסדרעהצוותהמליץ
את שישרת כך הפטור גיל את הדרגתי באופן להוריד

האסטרטגיההלאומיתשתסוכםע

לאחרהקמתהממשלהה–35,ביוםי"זבסיווןהתש"ף
)9ביוני2020(,שלחשרהביטחוןלממשלהולוועדתהחוץ
המתגייסים מספר בדבר דיווח הכנסת, של והביטחון
החרדיםבשנתהגיוס2018ובמחציתהראשונהשלשנת
שערך דיווח בעקבות נשלחו אלה דיווחים 2019ע הגיוס
צה"לבדברמספרהמתגייסיםבתקופותהאמורות,לאחר
שבוצעהבדיקהנוספתשלהנתוניםבעקבותדוחצוות
נומה,אךבהבהרהכימדוברבדיווחהיסודיביותרשניתן
עבודת הושלמה בטרם הקיים, הדברים במצב להכין
המטהליישוםהמלצותצוותנומהעעלפיהדיווחהאמור,
שהואכאמורהנתוןהמדויקביותרשניתןלהעמידבשלב
1,788מתגייסיםחרדים, ,2018 זה,התגייסובשנתהגיוס
983 התגייסו 2019 הגיוס שנת של הראשונה ובמחצית
מתגייסיםחרדיםעבהמשך,ועלבסיסאותםכללידיווח,
21( התשפ"א בטבת ו' ביום הביטחון שר בשם נשלח
החרדים המתגייסים מספר דיווחבדבר ,)2020 בדצמבר

בשנתהגיוס2019עהמספרעמדעל1,222ע

2021(פורסם )12באוגוסט ביוםד'באלולהתשפ"א
תזכירחוקלהערותהציבור,בנוסחדומהבעיקרולהצעת
החוקהקודמתשהוגשהלכנסתבשנת2018ועברהבקריאה

ראשונהע

הנוכחית, החוק להצעת שהוביל האמור, בתזכיר
בסעיףמטרתהחוק,חודדכימטרתושלפרקג'1המוצע
היאלצמצםאתאי־השוויוןבגיוסלשירותסדירלרבות
באמצעותשילובשלבניהציבורהחרדיבשירותלאומי-

אזרחי,ולצדזאתלקדםאתהשתלבותםשלחרדיםבשוק
התעסוקהואתתרומתםלמשקהמדינה,והכולתוךהכרה

בחשיבותלימודהתורהעבאופןזהניתןדגשכברבסעיף
המטרהשלהחוק,ובהמשךבסעיפיוהשוניםכפישיפורט
להלן,לחשיבותשבהשתלבותםשלחרדיםבמשקובשוק
התעסוקה,תכליתהעומדתלצדתכליתצמצוםאי־השוויון

בגיוסלשירותסדירע

לענייןזה,ראוילהפנותלדבריושלהשופטעמית,
בפסקדיןהתנועהלמעןאיכותהשלטון,בהתייחסולפרק

ג'1בנוסחוהקיים:

צמצום הן החוק של העיקריות התכליות "שתי
הפעריםבשוויוןבנטלוהשתלבותבשוקהעבודהעביןשתי
התכליותישיחסיגומלין,והאחתמקרינהעלהשניה,אך
איןהאחתנגררתלשניה,וכלאחתמהןעומדתאיתןעל
רגליהשלהעאכן,ההנחההיאכישירותבצה"לאושירות
לאומייסייעולצעירהחרדילהשתלבבשוקהעבודהעאך
הדרךלהשתלבותהחרדיםבשוקהעבודהאינהעוברת
הגדלת של המטרה את להשיג ניתן צה"לע דרך בהכרח
מספרהחרדיםהמתגייסיםבדרךההפוכה-דרךשילוב
מוגברשלחרדיםבשוקהעבודה,מתוךהנחהכיהשינוי
בחברההחרדיתיחלחלכלפימטה,ויעלהבסופושלדבר

גםאתשיעורהמתגייסיםע

לאיכולהלהיותמחלוקתכיהפטורלתלמידיישיבה
מגיוסלצה"לפוגעתבזכותלשוויון,זכותחשובההנגזרת
שהזכות ככל כי ולמדנו שנינו האדםע מכבוד ישירות
הנפגעתחשובהיותר,וככלשמידתהפגיעהבזכותקשה
יותר,ישלהצביעעלאינטרסציבורימשמעותישיצדיקאת

הפגיעה)ענייןרסלר,עמ'62והאסמכתאותשם(ע

הקשה הפגיעה על למחול ניתן בה הדרך לטעמי,
של ההשתלבות את נעמיד אם היא השוויון, בעקרון
חרדיםבשוקהעבודההאזרחיעלראששמחתנוכתכלית
תכלית עודףע משקל לה ליתן שיש כלכלית-חברתית
כלכליתיכולהלהיחשבכתכליתראויההמצדיקהפגיעה
למשפט האקדמי המרכז 2605/05 )בג"ץ אדם בזכויות
)2009ע11ע19((, 622 5צ5, נ'שרהאוצר,פ"דסג)2( ולעסקים
המשק של ובחוסנו בעתידו אנו עוסקים כאשר ובפרט
הישראליעהשתלבותחרדיםבשוקהעבודהמגשימהגם
מטרהחברתיתמהותיתוצורךחברתידוחק,אינטרסיםשיש
בהםכדילהצדיקאתהפגיעהבשוויון)למטרהחברתית
מהותיתולצורךחברתיככאלושיכוליםלהצדיקפגיעה
בכבודהאדםראודבריהנשיאברקבבג"ץ27/02צ6התנועה
למעןאיכותהשלטוןבישראלנ'כנסתישראל,פ"דסא)1(

698-700,619)2006((ע"

נותרו האמור הדין בפסק עמית השופט של דבריו
הדין, פסק מתן מאז שחלפו בשנים ואולם יחידע כדעת
התחדדההתכליתהכלכליתכפישיתוארלהלן,והצעת
נקודת ולהציב התכליות שתי בין לשלב מבקשת החוק

איזוןחדשהע
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מטרתושלפרקזהלצמצםאתאי־השוויוןבגיוסלשירותסדיר,26בעמטרה
לרבותבאמצעותשילובשלבניהציבורהחרדיבשירותלאומי-

אזרחי,ולקדםאתהשתלבותםבשוקהתעסוקהואתתרומתם
למשקהמדינה,והכולתוךהכרהבחשיבותלימודהתורהע

מטרתושלפרקזהלצמצםאתאי־השוויוןבגיוסלשירותסדיר,26בעמטרה
לרבותבאמצעותשילובשלבניהציבורהחרדיבשירותלאומי-

אזרחי,ולקדםאתהשתלבותםבשוקהתעסוקהואתתרומתם
למשקהמדינה,והכולתוךהכרהבחשיבותלימודהתורהע

חרדים גברים של התעסוקה שיעור להיום, נכון
)כ–8%צ,עלפיהנתוניםשהתקבלולפנימשברהקורונה(
בקרב 7%ע87 אחרות: לקבוצות ביחס משמעותית נמוך
גבריםיהודיםשאינםחרדיםו–76%בקרבגבריםערביםע
עולים,וזאת אינם בשניםהאחרונותשיעוריהתעסוקה
בניגודלשניםקודמותענתוניםנוספיםמצביעיםעלכך
2065האוכלוסייההחרדיתתהווהשלישמכלל שבשנת
האוכלוסייהבישראלוכךגםיהיהחלקםבכוחהעבודהע
אי־השתלבותם סוגיית כי מראה אלה נתונים שילוב
בתעסוקהשלהגבריםהחרדיםהיאאחדהאתגריםהמקרו־

כלכלייםהמשמעותייםביותרשאיתםמתמודדתמדינת
ישראלע

בשוק החרדים הגברים להשתלבות החסמים אחד
ביטחון, שירות לחוק ג'1 בפרק ההוראה היא התעסוקה
המונעתמגבריםחרדיםלהשתלבבתעסוקהכתנאילדחיית
שירותם,וזאתעדהגיעםלגילקבלתהפטורעבשלהוראה
זו,הגבריםהחרדיםנכנסיםלשוקהתעסוקהבגילמאוחר
יותרעהואילומרביתהגבריםהחרדיםבשכבותגילאלההם
נשואיםואבותלילדים-הצורךבהכנסהמיידיתמהווה
המשפיע דבר מקצועית, השכלה ברכישת מעכב גורם
בטווחהארוךעליכולתההשתכרותעכתוצאהמכךקיים
פערשלכ–30%בשכרביןגבריהודישאינוחרדיבגילצ2
לביןגברחרדיבאותוגיל,והפערהולךוגדללאורךהשניםע

בעברנמצאכיהורדתגילהפטורמגיוסמשפיעהעל
הגבר של התעסוקה ואיכות התעסוקה שיעורי העלאת
החרדיעעלפימחקרשלבנקישראלוהמועצההלאומית
הבריכה" "ריקון הקרוי ההסדר את בחן אשר לכלכלה,
)הסדרחד־פעמיבחוקשירותביטחוןשאפשרבשנתצ201
ביטחון משירות פטור 22 מגיל החרדים הגברים לכלל
הסדר בתעסוקה(, להשתלב להם אפשר מכך וכתוצאה
זההביאלגידולשלכ–10%בהשתלבותחרדיםבגילים
הרלוונטייםבשוקהתעסוקה,והגדילאתהשכרהשנתי

)ברוטו(שלהםבכ–20%ע

ביחס נוספים שינויים כמה בוצעו החוק בתזכיר
להצעתהחוקהקודמת:

ראשית,עודכנויעדיהגיוסשלבניהציבורהחרדי
החרדים מספר בדבר המעודכנים לנתונים בהתייחס
צוות מדוח שעלה כפי האחרונות, בשנים המתגייסים
נומהומבדיקותהנתוניםהנוספותשנערכולאחרפרסום
המלצותיוענקודתהפתיחהנקבעהעלבסיסנתוניהגיוס

שלשנת2019ע

שנית,לוחותהזמניםשהוצעובהצעתהחוקהקודמת
הותאמולמועדהגשתהצעתחוקזו,בשמירתהמתווהשל
עלייהמדורגתביעדיהגיוס,במהלךחמשעשרההשנים

הראשונותשלאחרתחילתהתיקוןלחוק)במקוםעשרשנים
בהצעתהחוקהקודמת(עבעשרהשניםשלאחרמכןייקבע
האוכלוסייה של הגידול כשיעור הגיוס ביעדי הגידול
החרדית,בתוספתאחוזאחדעלאחרעשריםוחמששנים
מיוםהתחילהייקבעויעדיהגיוסלפישיעורהגידולשל

האוכלוסייההחרדיתבלאתוספתהאחוזכאמורע

כפישנכתבבהצעתהחוקהקודמת,גםבתזכירהחוק
בהעדר כלכליות השלכות בחוק לקבוע הוצע הנוכחי
בהעדר כולו המתווה ביטול ואת הגיוס ביעדי עמידה

עמידהביעדיהגיוסלאורךזמןע

בעקבותהערותמשרדיהממשלהוהציבורלתזכיר
החוק,תוקןהנוסחלענייןגילהפטורמשירותסדירלאחר
דחייתהשירותעמוצעכיגילהפטוריעמודעל23,ואולם
בשלושהשניםהראשונותהחלמיוםתחילתושלהחוק
למשך 21 יהיה הפטור גיל ולפיה שעה הוראת תחול
שנתיים,ולאחרמכן22למשךשנהעהוראתהשעהנדרשת,
שאליו הכלכלי המשבר עם להתמודד כדי השאר, בין
נקלעהמדינתישראל,יחדעםהעולםכולו,בעקבותמגיפת
הקורונהעבשלהחשיבותשבהתאוששותשוקהתעסוקה
באופן בתעסוקה חרדים של שילובם את לאפשר מוצע
מיידי,שיסייעהןלמשקוהןלכללהציבורהחרדישהמשבר

האמורלאפסחעליוע

נוסףעלכך,וממועדכניסתהחוקהמוצעלתוקף,מוצע
לאפשרשירותסדירמקוצרלמיועדלשירותביטחון)להלן
-מלש"ב(חרדי,החלמגיל21,באחתמשתיחלופות:שירות
סדירבצה"ללמשךשלושהחודשיםבמסלולייעודישבין
שירות במערךהמילואים,או הכשרהלשירות מטרותיו
ייעודי במסלול שבועות, שלושה למשך בצה"ל סדיר
שירות לשם והצלה חירום לתפקידי הכשרה שמטרתו
במערךהמילואים,לצדהשתתפותבהכשרהתעסוקתית
מיועדתכהגדרתהבחוקהמוצעעמטרתמסלוליםאלההיא
לאפשרלצעיריםחרדיםשהגיעולגיל21ולאביצעושירות
סדירמלאבצה"לאושירותלאומי-אזרחי,לבצעהכשרה
של המילואים למערך הצטרפותם את שתאפשר קצרה
צה"לוגםתסייעבאפשרותםלהיקלטבשוקהעבודהעגם
במובןזה,מטרתהממשלההיאכישתיהתכליותהעומדות
בבסיסהחוקהמוצעישלימוזואתזו:ההשתלבותהמהירה
המוצעתבשוקהתעסוקהמותניתבהכשרהאשרתאפשר
במילואים,בתפקידים אתשירותםשלהמשתתפיםבה

בתחוםהחירוםוההצלה,למשךשניםרבותע

כמוכן,מוצעלאפשרלמלש"ביםחרדיםלשרתשירות
20,ולנשואים מגיל הצבאי, השירות חלף לאומי-אזרחי
מגיל19עמדוברבהורדהנוספתשלגילההשתלבותבשירות
הלאומי-אזרחי,מעברלהורדהשסוכמהבמסגרתהצעת
החוקהקודמת,במטרהלעודדאתשירותםשלהחרדים
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בפרקזה-26געהגדרות

"הכשרהתעסוקתיתמיועדת"-כלאחדמאלה:

והתעשייה, הכלכלה שר שאישר הכשרה )1(
של בתעסוקה המקצועי שילובם לקידום המיועדת

תלמידיישיבה,לרבותפעילותהכוונהמקצועית;

ואתשילובםהמיטביבשירותהלאומי-אזרחיובהמשךגם
בשוקהתעסוקהעועוד,מוצעלקבועהוראתשעהולפיה
במשךשלוששניםמיוםתחילתושלהחוקהמוצע,שבהן
יעמודגילהפטורעל21ו–22כמפורטלעיל,יתאפשרגם
לחרדיםשאינםנשואיםלשרתשירותלאומי-אזרחי,כבר

מגיל19ע

במטרהלהסירחסמיםלהצטרפותלשירותהלאומי-
שיבקש ביטחון לשירות מיועד כי לקבוע מוצע אזרחי,
לבצעשירותלאומי-אזרחי,יוכללפנותבענייןזהלצה"ל
אולרשותלשירותאזרחי,והיאתפנהאתבקשתולאישור
שירות לביצוע בבקשות טיפול בעניין הסדרים הפוקדע
ייקבעו אזרחי, לשירות לרשות שיוגשו לאומי-אזרחי
בהסכמהביןצה"לוביןהרשותעכמוכןמוצעכיבקשת
תמנע לא לאומי-אזרחי לשירות להצטרף חרדי מלש"ב
ממנולשובלהסדרדחייתהשירותבמקרהשבוהבקשה
תידחהאובמקרהשבויפסיקאתשירותובשירותהלאומי-

אזרחילפניתוםהתקופההמיועדתלשירותהאמורע

כמוכן,מוצעלקבועכיצעיריםחרדיםשקיבלופטור
שירות לשרת יוכלו כן, לעשות ויבקשו צבאי משירות
לאומי-אזרחיבלישיידרשולהליכיםנוספיםמולצה"ל,
וההסדריםלענייןזהייקבעובחוקשירותלאומי-אזרחי,

התשע"ד-צ201)להלן-חוקשירותלאומי-אזרחי(ע

יצויןכייעדיהגיוסלאתוקנוחרףהורדתגילהפטור,
ליציאה האפשרות הקדמת המשלימים: הצעדים לאור
לשירותלאומי-אזרחיופתיחתמסלולשירותסדירמקוצר
המכווןלהכשרהלמערךהמילואיםעצפויכייעדיםאלה,
לצדשיפורמסלוליהשירותהייעודייםבצה"לוהשירות
הלאומי-אזרחי,יביאולהצטרפותםלשירותשלצעירים

חרדיםנוספיםויאפשרועמידהביעדיהגיוסע

כאמורבדבריההסברלחלקהכללי,בשלביטולו  סעיף 2
שלפרקג'1לחוקכנוסחוהקייםבחוקשירות 
ביטחון,מוצעלקבועמחדשאתפרקג'1שכותרתו"שילוב
תלמידיישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדיים",ובמסגרתו
לקבועהסדריםאשרייתנופתרוןלקשייםשהעמידההסדר
בשוויון הפגיעה צמצום תכלית לקידום ויביאו הקודם,
עלידישילובהדרגתישלתלמידיישיבותובוגרימוסדות
חינוךחרדייםבשירותסדירובשירותהלאומי-אזרחיעכמו
כדי בהן שיהיה הוראות לקבוע נועד המוצע הפרק כן,
להקלולהאיץאתשילובתלמידיהישיבותובוגרימוסדות
חינוךחרדייםבשוקהתעסוקהעבהתאםלכך,במסגרתפרק
"מטרה שכותרתו א' סימן את לקבוע מוצע המוצע, ג'1

והגדרות",אתסימןב'שכותרתו"דחייתשירותושילוב
בשירותסדירובשירותלאומי-אזרחי",אתסימןג'שכותרתו
"יעדיהגיוסוהשלכותבשלאי־עמידהביעדהגיוסהשנתי
הכולל",אתסימןד'שכותרתו"שילובבתעסוקה"ואתסימן

ה'שעניינוהוראותכלליותע

לסעיף 26ב המוצע

מוצעלקבועסעיףמטרהלפרקג'1המוצע,המצהיר
כיתכליתושלהפרקהואלצמצםאתאי־השוויוןבגיוס
הציבור בני של שילוב באמצעות לרבות סדיר, לשירות
החרדיבשירותלאומי-אזרחי,ולקדםאתהשתלבותםבשוק
התעסוקהואתתרומתםלמשקהמדינה,והכולתוךהכרה
בסיסן שעל הוועדה המלצות התורהע לימוד בחשיבות
נוסחההצעתהחוקכללושלושתכליותאלהעהצבתןשל
התכליותהאמורותכשוותמעמדבסעיףהמטרה,משקפת
אתבחירתהמדיניותשלהממשלההחדשהלראותבשירות
להעלות וכן סדיר, לשירות ראוי תחליף הלאומי-אזרחי
אתמשקלהשלהתכליתהתעסוקתיתולהציבהכמקבילה

לתכליתהשוויון,בהינתןחשיבותה,כאמורלעילע

לסעיף 26ג המוצע

מוצעלקבועהגדרותלמונחיםהמשמשיםבהוראות
פרקג'1המוצעעביןהשאר,מוצעלקבועאתהגדרתהמונח
לימודים בהם שמתקיימים כולל או כישיבה "ישיבה"
לתועלת חברה או עמותה ידי על המופעלים תורניים
הציבורוהכלוליםברשימתהישיבותשגיבששרהביטחון
לפיסעיף26יאהמוצעעיודגשכיהתנאיהמתייחסלתאגיד
להבטיח ומטרתו חדש הוא ידו על מופעלת שהישיבה
כיישיבהשתלמידיהמקבליםצווידחייתשירותתפעל
במסגרתתאגידיתשמטרותיהופעולותיההןבהתאםלדין,
למטרותידועותותחתמינהלתקין,וכןליצורהתאמהבין
ובין ביטחון שירות חוק מכוח בישיבה להכרה התנאים
האופןשבונבחנתזכאותהשלישיבהלתמיכהממשרד
החינוךלפיסעיף3אלחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985ע

עודמוצעלהגדיר"צודחייתשירות"כצושניתןלפי
סעיף26דהמוצעע

כמוכןמוצעלהגדיראתהמונח"הכשרהתעסוקתית
מיועדת",כאחתמשלושחלופות:

הכשרהשאישרשרהכלכלהוהתעשייה,המיועדת )1(
לקידוםשילובםהמקצועיבתעסוקהשלתלמידיישיבה,

לרבותפעילותהכוונהמקצועית;
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לימודיםלהשלמתהשכלהל־12שנותלימודאו )2(
להשלמתתעודתבגרותאומכינהללימודיםאקדמיים,
שאישרםשרהחינוך,אוהשכלהאחרתשאישרשר
הכלכלהוהתעשייהעלפיאמותמידהשקבעבשים

לבלצורכיהצבא;

לימודיםלקראתתוארמוכרכמשמעותובחוק )3(
המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-21958,הדרושים
לצורךעיסוקבמקצועשקבעשרהכלכלהוהתעשייה,
בצו,לאחרשהשתכנעכיקייםמחסורבמשקבעובדים

באותומקצוע;

לאומי-אזרחי, שירות חוק - לאומי-אזרחי" שירות "חוק
התשע"ד-צ3201;

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

הביטחוןלפיסעיף26יא;

"צודחייתשירות"-צושניתןלפיסעיף26ד;

"שירותלאומי-אזרחי"-כהגדרתובחוקשירותלאומי-אזרחיע

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

דחייתשירות
לתלמידיישיבות

שרהביטחוןרשאי,לבקשתמיועדלשירותביטחוןשהוא26דע
תלמידישיבה,לדחות,בצו,אתמועדהתייצבותולשירות
סדיר,אםמצאכימתקיימיםלגביוכלהתנאיםלדחייתשירות
כאמורבסעיף26הוראהלנכוןלעשותכןבהתחשבבצורכי

הביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםע

לימודיםלהשלמתהשכלהל־12שנותלימודאו )2(
להשלמתתעודתבגרותאומכינהללימודיםאקדמיים,
שאישרםשרהחינוך,אוהשכלהאחרתשאישרשר
הכלכלהוהתעשייהעלפיאמותמידהשקבעבשים

לבלצורכיהצבא;

לימודיםלקראתתוארמוכרכמשמעותובחוק )3(
המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-21958,הדרושים
לצורךעיסוקבמקצועשקבעשרהכלכלהוהתעשייה,
בצו,לאחרשהשתכנעכיקייםמחסורבמשקבעובדים

באותומקצוע;

לאומי-אזרחי, שירות חוק - לאומי-אזרחי" שירות "חוק
התשע"ד-צ3201;

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

הביטחוןלפיסעיף26יא;

"צודחייתשירות"-צושניתןלפיסעיף26ד;

"שירותלאומי-אזרחי"-כהגדרתובחוקשירותלאומי-אזרחיע

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

דחייתשירות
לתלמידיישיבות

שרהביטחוןרשאי,לבקשתמיועדלשירותביטחוןשהוא26דע
תלמידישיבה,לדחות,בצו,אתמועדהתייצבותולשירות
סדיר,אםמצאכימתקיימיםלגביוכלהתנאיםלדחייתשירות
כאמורבסעיף26הוראהלנכוןלעשותכןבהתחשבבצורכי

הביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםע

או לימוד שנות ל–12 השכלה להשלמת לימודים )2(
להשלמתתעודתבגרות,אומכינהללימודיםאקדמיים,
שר שאישר אחרת השכלה או החינוך, שר שאישרם
הכלכלהוהתעשייהעלפיאמותמידהשקבעבשיםלב

לצורכיהצבא;

בחוק כמשמעותו מוכר תואר לקראת לימודים )3(
המועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-1958,הדרושיםלצורך
עיסוקבמקצועשקבעשרהכלכלהוהתעשייה,בצו,לאחר
שהשתכנעכיקייםמחסורבמשקבעובדיםבאותומקצועע

מונחיםנוספיםהמשמשיםבפרקג'1המוצעמוגדרים
במסגרתהסימניםשבהםנעשהבהםשימושע

לסעיף 26ד המוצע

מיועד לבקשת הביטחון, שר את להסמיך מוצע
לשירותביטחוןשהואתלמידישיבה,לדחות,בצו,אתמועד
התייצבותולשירותסדיר,אםראהלנכוןלתתצוכאמור
בהתחשבבצורכיהביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםבצבא
ההגנהלישראל,ואםהתקיימולגבימבקשדחייתהשירות

תנאיםכמפורטבסעיף26ההמוצעע

ס"חהתשי"ח,עמ'191ע 2

ס"חהתשע"ד,עמ'380ע 3
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תנאיםלדחיית
שירותשלתלמיד

ישיבה

התנאיםלדחייתשירותושלמיועדלשירותביטחוןשהוא26הע
תלמידישיבה,לפיסעיף26ד,הםכמפורטלהלן:

הואלומדבישיבהלימודיםתורניים,באופןסדיר,בהיקף )1(
שלאיפחתמ־5צשעותבשבוע,ובכולל-מ־0צשעותבשבוע,
למעטבתקופותחופשהשקבעשרהביטחון;ואולםלענייןמיועד
לשירותביטחוןהנמצאבהכשרהתעסוקתיתמיועדת,יופחת
מהיקףהשעותלפיפסקהזומספרהשעותשבהןהואנמצא
בהכשרהכאמור,ובלבדשלאיופחתויותרמ–20שעותבשבוע;

הואאינועוסקבכלעיסוקנוסףעללימודיובישיבה, )2(
ואולם-

הכשרה לעבור ביטחון לשירות מיועד רשאי )א(
תעסוקתיתמיועדת;

רשאימיועדלשירותביטחוןשהואנשויושמלאו )ב(
לו22שנים,לעסוקבעיסוקנוסףעללימודיובישיבה,
ובלבדשלאיעסוקבעיסוקכאמורבשעותהלימודים

בישיבהכאמורבפסקה)1(;

זו,"עיסוק"-עבודהשמקובללקבלבעבורה לענייןפסקה
שכר,ביןשהיאנעשיתבשכרוביןשהיאנעשיתשלאבשכר,

ולרבותכלעיסוקאחרשקבעשרהביטחון;

הואקייםאתחובותיולפיחוקזה,ובכללזההתייצב )3(
לרישוםולבדיקהרפואיתלפיסעיפים3ו־5;

הואהצהיר,בתצהירבכתבשניתןלפיסעיף15לפקודת )צ(
הראיות,כימתקיימיםבוהתנאיםשבפסקאות)1(עד)3(;

לסעיף 26ה המוצע

בהם לעמוד השירות דחיית מבקש שעל התנאים
נוגעיםלהיקףשעותהלימודיםבישיבהשבההואלומד;
להעדרעיסוקנוסףעללימודיובישיבה;לקיוםחובותיולפי
חוקשירותביטחוןלענייןהתייצבותלפניהפוקדלצורך
רישוםובדיקהרפואית;לחובתולצירוףתצהירבכתבעל
התקיימותהתנאיםלפיסעיףזה;ולחובתצירוףתצהירמאת
בעלתפקידבישיבהשהואמורשהחתימהשלהעמותהאו
החברהלתועלתהציבורהמפעילהאתהישיבהשבההוא
לומד,המאשראתלימודיובהיקףהשעותהנדרשכאמור
ומתחייבלהודיעלפוקדאםיחדללהתקייםהאמורבמבקשע

לענייןהתנאישלהעדרעיסוקנוסףעלהלימודים
בישיבה,במטרהלקדםאתתכליתשילובםשלתלמידי

הישיבותבשוקהתעסוקה,מוצעלהחריגשנימצבים:מוצע
כיהמיועדלשירותביטחוןיוכללעבורהכשרהתעסוקתית
מיועדתכהגדרתההמוצעת,וכיהיקףהשעותשבהןהוא
נמצאבהכשרהכאמור,יופחתומהיקףשעותהלימודים
הנדרשבישיבהכתנאילקבלתצודחייתשירות,ובלבד
שלאיופחתויותרמ־20שעותבשבועעכמוכן,מוצעלקבוע
כימיועדלשירותביטחוןשהואנשויומלאולו22שנים,
יהיהרשאילעסוקבעיסוקנוסףעללימודיובישיבה,ובלבד

שלאיעסוקבעיסוקכאמורבשעותהלימודיםבישיבהע

מוצעלהסמיךאתשרהביטחון,באישורועדתהחוץ
והביטחוןשלהכנסת,לקבועתנאיםמוקדמיםנוספיםשעל

מבקשדחייתהשירותלעמודבהםע
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מורשה שהוא לומד, הוא שבה בישיבה תפקיד בעל )5(
חתימהשלהעמותהאוהחברהלתועלתהציבורהמפעילה
15 סעיף לפי שניתן בכתב בתצהיר הצהיר הישיבה, את
לפקודתהראיות,כימתקייםבמיועדלשירותביטחוןהתנאי
שבפסקה)1(,והתחייבכיאםיחדללהתקייםבמיועדלשירות

ביטחוןהתנאיהאמור,יודיעעלכךלפוקדבתוך21ימים;

תנאיםנוספיםשקבעשרהביטחון,באישורועדתהחוץ )6(
והביטחוןשלהכנסתע

מתןצודחיית
שירות

צודחייתשירותיינתןלתקופהשלאתעלהעלשנהע26וע )א(

דחיית צו למבקש ולתת לחזור רשאי הביטחון שר )ב(
שירות,עדהגיעולגילהפטורכהגדרתובסעיף26י;

ביקשמיועדלשירותביטחוןלחזורולקבלצודחיית )ג(
שירותכאמורבסעיףקטן)ב(,יצרףמחדשלכלבקשהכאמור

תצהיריםוהתחייבותכאמורבסעיף26ה)צ(ו–)5(ע

שירותסדירעם
פקיעתתוקפושל

צודחייתשירות
אוביטולו

פקעתוקפושלצודחייתשירותאובוטלהצו,יחולועל26זע
המיועדלשירותביטחוןהוראותסעיף13ע

שירותלאומי-
אזרחיוהוראת

שעה

מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירותושמלאו26חע )א(
לו20שנים,ואםהואנשוי-שמלאולו19שנים,רשאיפוקד,
מיוזמתו,לפיבקשתהמיועדלשירותביטחוןאולפיפניית
הרשותלשירותאזרחי,לאשראתשירותובשירותלאומי-

אזרחי,לאחרשבחןאתכלאפשרויותהצבתובשירותסדיר,
ובלבדשהמיועדלשירותביטחוןהסכיםלשרתבשירותכאמורע

מורשה שהוא לומד, הוא שבה בישיבה תפקיד בעל )5(
חתימהשלהעמותהאוהחברהלתועלתהציבורהמפעילה
15 סעיף לפי שניתן בכתב בתצהיר הצהיר הישיבה, את
לפקודתהראיות,כימתקייםבמיועדלשירותביטחוןהתנאי
שבפסקה)1(,והתחייבכיאםיחדללהתקייםבמיועדלשירות

ביטחוןהתנאיהאמור,יודיעעלכךלפוקדבתוך21ימים;

תנאיםנוספיםשקבעשרהביטחון,באישורועדתהחוץ )6(
והביטחוןשלהכנסתע

מתןצודחיית
שירות

צודחייתשירותיינתןלתקופהשלאתעלהעלשנהע26וע )א(

דחיית צו למבקש ולתת לחזור רשאי הביטחון שר )ב(
שירות,עדהגיעולגילהפטורכהגדרתובסעיף26י;

ביקשמיועדלשירותביטחוןלחזורולקבלצודחיית )ג(
שירותכאמורבסעיףקטן)ב(,יצרףמחדשלכלבקשהכאמור

תצהיריםוהתחייבותכאמורבסעיף26ה)צ(ו–)5(ע

שירותסדירעם
פקיעתתוקפושל

צודחייתשירות
אוביטולו

פקעתוקפושלצודחייתשירותאובוטלהצו,יחולועל26זע
המיועדלשירותביטחוןהוראותסעיף13ע

שירותלאומי-
אזרחיוהוראת

שעה

מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירותושמלאו26חע )א(
לו20שנים,ואםהואנשוי-שמלאולו19שנים,רשאיפוקד,
מיוזמתו,לפיבקשתהמיועדלשירותביטחוןאולפיפניית
הרשותלשירותאזרחי,לאשראתשירותובשירותלאומי-

אזרחי,לאחרשבחןאתכלאפשרויותהצבתובשירותסדיר,
ובלבדשהמיועדלשירותביטחוןהסכיםלשרתבשירותכאמורע

לסעיף 26ו המוצע

מוצעלקבועכיצודחייתשירותיינתןלתקופהשלא
תעלהעלשנהעכמוכןמוצעכישרהביטחוןיהיהרשאי
בשנה, שנה מדי כאמור, שירות דחיית צו ולתת לחזור
26י עדהגיעושלהמבקשלגילהפטורכהגדרתובסעיף
המוצעעתלמידישיבהאשריחזורויבקשצודחייתשירות
כאמור,יצרףלכלבקשהתצהיריםוהתחייבותלפיסעיף

26ההמוצעע

לחוק 38 סעיף הוראות כי יובהר ספק, הסר למען
העוסקותבביטולצולפטורמשירותאולדחייתשירות,
לרבותהוראותסעיףקטן)ד(לאותוסעיף,יחולועלצווים

לפיפרקג'1בנוסחוהמוצעע

לסעיף 26ז המוצע

דחיית צו של תוקפו פקע אם כי להבהיר מוצע
השירותשניתןלתלמידישיבה,בלישניתןלוצודחיית
שירותלתקופהנוספת,אואםבוטלצודחייתהשירות
שניתןלו,הואחייבלהתייצבלפניהפוקד,ויחולובעניינו

הוראותסעיף13לחוקע

לסעיף 26ח המוצע

מוצעלקבועכיפוקדרשאילאשראתשירותושל
מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירותלפיסעיף
26דהמוצע,לאחרשהגיעלגיל20,ואםהואנשוי-לאחר
השירות מסלול לאומי-אזרחיע בשירות ,19 לגיל שהגיע
ישיבות תלמידי שילוב לאפשר נועד הלאומי-אזרחי
נוספים ערוצים ולקדם ליצור בניסיון חלופי, בשירות
לשירותשיצמצמואתפעריהשוויוןבנשיאהבנטלעמסלול
זהמשרתגםאתתכליתקידוםהשילובבשוקהתעסוקה,

בכךשהואמכשיראתהפרטומעניקלוניסיוןתעסוקתיע

לפי הפוקד, ביוזמת שיהיה יכול כאמור אישור
אזרחי, לשירות הרשות פניית לפי או המיועד בקשת
ובלבדשהמיועדלשירותביטחוןהסכיםלשרתבשירות
לאומי-אזרחיעלפנימתןאישורכאמוריבחןהפוקדאתכל
ביטחוןבשירות שלהמיועדלשירות הצבתו אפשרויות
לביצוע בבקשות טיפול בעניין הסדרים כי יובהר סדירע
שירותלאומי-אזרחישיוגשולרשותלשירותאזרחי,ייקבעו

בהסכמהביןצה"לוביןהרשותע
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ביטחון לשירות מיועד של שירותו את פוקד אישר )ב(
בשירותלאומי-אזרחי,לפיהוראותסעיףקטן)א(,ידחהשר
התייצבותולשירותסדירלצורך הביטחון,בצו,אתמועד

ביצועהשירותהלאומי־אזרחיע

זה בסעיף כאמור לאומי-אזרחי בשירות ששירת מי )ג(
וניתןלואישורעלהשלמתהשירותלפיסעיף12לחוקשירות

לאומי-אזרחי,פטורמחובתשירותסדירע

של הלאומי-אזרחי השירות תקופת הושלמה לא )ד(
מיועדלשירותביטחון,בנסיבותכאמורבסעיף23)ב(לחוק
שירותלאומי-אזרחי,יראולענייןהוראותפרקזהאתתקופת
השירותהלאומי-אזרחישביצע,כתקופתדחייתשירותמכוח
צודחייתשירות,אשרפקעביוםהפסקתהשירותהלאומי-

אזרחיע

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופהשמיוםתחילתו )ה(
שלחוקשירותביטחון)תיקוןמס'25()שילובתלמידיישיבות(,
התשפ"ב-2021,עדתוםשלוששניםמהיוםהאמור,יקראואת
סעיףקטן)א(כךשבמקום"20שניםואםהואנשוי-שמלאו

לו19שנים"יבוא"19שנים"ע

מיועדלשירותביטחוןשקיבלצודחייתשירותושמלאו26טעשירותסדירמקוצר )א(
לו21שנים,שמתקייםבוהאמורבפסקאות)1(או)2(,יפטור
אותושרהביטחון,בצו,משירותסדירמעברלתקופותהשירות

המנויותבאותןפסקאות:

עודיובהרכיאיןבאי־הסכמתושלמיועדלשירות
ביטחוןלשרתבשירותלאומי-אזרחי,כדילגרועמתוקף
צודחייתהשירותשישבידואוכדילשלולממנוחלופה

אחרתשהואזכאילהלפיפרקג'1המוצעע

ניתןאישורהפוקדכאמור,ידחהשרהביטחון,בצו,
אתמועדהתייצבותולשירותסדירשלהמיועדלשירות
בהתאם הלאומי-אזרחי, השירות ביצוע לצורך ביטחון,

לתנאיחוקשירותלאומי-אזרחיע

נוסףעלכך,מוצעכיבשלושהשניםשממועדכניסת
החוקהמוצעלתוקף,שלגביהןנקבעבהוראתשעהכיגיל
הפטורמחובתשירותיהיה21למשךשנתייםו–22בשנה
את לאשר ניתן שממנו הגיל בהתאמה ירד השלישית,
שירותושלמיועדלשירותביטחוןבשירותלאומי-אזרחי
והואיעמודעל19שנים,בלאתלותבהיותהמלש"בנשוי

אורווקע

עודמוצעלקבועכימיועדלשירותביטחוןשהשלים
השלמת על אישור וקיבל הלאומי-אזרחי שירותו את
שר אותו יפטור שירותלאומי-אזרחי, חוק לפי השירות
הביטחוןמשירותסדירעאםהופסקהשירותהלאומי-אזרחי
שלמיועדלשירותביטחוןלפיהוראותחוקשירותלאומי-

אזרחי,ולאניתןלואישורעלהשלמתשירותכאמור,יראו
אתתקופתשירותוכתקופתדחייתשירותמכוחצודחיית
שירות,אשרפקעביוםהפסקתשירותובשירותהלאומי-

אזרחיעהמיועדלשירותביטחוןיוכללחזורלמעמדוכדחוי
שירות,עלפיהוראותסעיף26דוכןפתוחהלפניוהאפשרות

לבחורבגיוסלצה"לע

לסעיף 26ט המוצע

מוצעלאפשרלמיועדלשירותביטחוןחרדי,שקיבל
צודחייתשירותושמלאולו21שנים,לבצעשירותסדיר
של סדיר שירות חלופות: משתי באחת בצה"ל מקוצר
שלושהחודשיםבמסלולייעודישביןמטרותיוהכשרה
לשירותבמערךהמילואים,אושירותסדירשלשלושה
שבועותבמסלולייעודישמטרתוהכשרהלתפקידיחירום
כך על ונוסף המילואים, במערך שירות לשם והצלה
השתתפותבהכשרהתעסוקתיתמיועדתכהגדרתהבחוק
המוצעעזאת,מתוךמטרהלשלבובמערךהמילואיםלצד

הכוונתולתעסוקהע

כמוכןמוצעלקבועכימיועדלשירותביטחוןכאמור
להוראות בהתאם מיועדת תעסוקתית הכשרה המבצע
סעיףזה)כלומר-לצדשירותסדירשלשלושהשבועות
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שלושהחודשים של סדיר בשירות שירת הוא )1(
במסלולייעודישביןמטרותיוהכשרהלשירותבמערך
המילואיםכהגדרתובחוקשירותהמילואים)בסעיףקטן

זה-מערךהמילואים(;

שבועות שלושה של סדיר בשירות שירת הוא )2(
חירום לתפקידי הכשרה שמטרתו ייעודי במסלול
והצלהלשםשירותבמערךהמילואים,וכןהשליםאת

השתתפותובהכשרהתעסוקתיתמיועדתע

מיועדלשירותביטחוןשקיבלצודחייתשירות,שמלאו )ב(
לו21שניםוששירתבמסלולייעודיכאמורבסעיףקטן)א()2(
אושהצהירעלכוונתולשרתבמסלולייעודיכאמור,והוא
עוברהכשרהתעסוקתיתמיועדתבהיקףהעולהעל30שעות
שבועיות,ייתןלושרהביטחוןצודחייתשירותלמשךתקופת

ההכשרהגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםשבסעיף26הע

פטורמשירותסדיר
למישהגיעלגיל

הפטורוהוראת
שעה

נדחהשירותושלמיועדלשירותביטחוןלפיהוראות26יע )א(
סימןזה,מזמןלזמן,עדהגיעולגילהפטור,יפטוראותושר

הביטחון,בצו,מחובתשירותסדירע

בסעיףזה,"גילהפטור"-גיל23ע )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקשירותביטחון )1(
)תיקוןמס'25()שילובתלמידיישיבות(,התשפ"ב-2021
)בסעיףקטןזה-יוםהתחילה(,עדתוםשנתייםמהיום

האמור,יהיה"גילהפטור"-גיל21;

בתקופהשמתוםשנתייםמיוםהתחילהעדתום )2(
שלוששניםמהיוםהאמור,יהיה"גילהפטור"-גיל22ע

שלושהחודשים של סדיר בשירות שירת הוא )1(
במסלולייעודישביןמטרותיוהכשרהלשירותבמערך
המילואיםכהגדרתובחוקשירותהמילואים)בסעיףקטן

זה-מערךהמילואים(;

שבועות שלושה של סדיר בשירות שירת הוא )2(
חירום לתפקידי הכשרה שמטרתו ייעודי במסלול
והצלהלשםשירותבמערךהמילואים,וכןהשליםאת

השתתפותובהכשרהתעסוקתיתמיועדתע

מיועדלשירותביטחוןשקיבלצודחייתשירות,שמלאו )ב(
לו21שניםוששירתבמסלולייעודיכאמורבסעיףקטן)א()2(
אושהצהירעלכוונתולשרתבמסלולייעודיכאמור,והוא
עוברהכשרהתעסוקתיתמיועדתבהיקףהעולהעל30שעות
שבועיות,ייתןלושרהביטחוןצודחייתשירותלמשךתקופת

ההכשרהגםאםלאמתקיימיםבוהתנאיםשבסעיף26הע

פטורמשירותסדיר
למישהגיעלגיל

הפטורוהוראת
שעה

נדחהשירותושלמיועדלשירותביטחוןלפיהוראות26יע )א(
סימןזה,מזמןלזמן,עדהגיעולגילהפטור,יפטוראותושר

הביטחון,בצו,מחובתשירותסדירע

בסעיףזה,"גילהפטור"-גיל23ע )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקשירותביטחון )1(
)תיקוןמס'25()שילובתלמידיישיבות(,התשפ"ב-2021
)בסעיףקטןזה-יוםהתחילה(,עדתוםשנתייםמהיום

האמור,יהיה"גילהפטור"-גיל21;

בתקופהשמתוםשנתייםמיוםהתחילהעדתום )2(
שלוששניםמהיוםהאמור,יהיה"גילהפטור"-גיל22ע

במסלולהייעודישמטרתוהכשרהלתפקידיחירוםוהצלה
לפני להתבצע שיכול המילואים, במערך שירות לשם
ההכשרההתעסוקתיתכאמור,אולאחריהבכפוףלהצהרת
המיועדלשירותביטחוןעלכוונתולשרתכאמור(,והיקף
ההכשרההתעסוקתיתעולהעל30שעותשבועיות,יידחה
שירותובמהלךתקופתההכשרההאמורה,והואלאיידרש
לעמודבתנאישלהיקףשעותהלימודיםהנדרשבישיבה

לפיהוראותסעיף26ה)1(,במהלךאותהתקופהע

מיועדלשירותביטחוןשיבצעשירותסדירמקוצר
באחדהמסלוליםהאמורים,ייחשבכמישמילאאתחובת

שירותוהסדירויהיהפטורמשירותסדירנוסףע

לסעיף 26י המוצע

מוצעכימיועדלשירותביטחוןששירותונדחהמזמן
פטור הביטחון שר מאת יקבל הפטור לגיל והגיע לזמן

מחובתשירותסדירויחולועליוהוראותסעיף26יטהמוצע
לענייןשילובובתעסוקהע

,23 על יעמוד הפטור גיל כי לקבוע מוצע כן, כמו
ואולםבשלושהשניםהראשונותהחלמיוםתחילתושל
החוקתחולהוראתשעהולפיהגילהפטוריהיה21למשך
שנתיים,ולאחרמכןגילהפטוריהיה22למשךשנהעהוראה
חל שלגביה לאוכלוסייה שיצטרף מי לעניין נדרשת זו
ההסדרבשנההשלישיתלתחילתהחוק,שהרימישמלאו
פטור קיבל כבר החוק לתחילת השלישית בשנה 22 לו
בשנההשנייהעתמלאולו21שניםעמדוברבעיקרבעולים

חדשיםע

יובהרכיהודעהעלמתןפטורמחובתשירותסדיר
למישצה"למצאכימתקיימיםבוהתנאיםכאמור,תינתן
עלידיצה"לבלישהמיועדלשירותביטחוןיידרשלפנות

בבקשהלפטורע
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שרהביטחוןיגבשאתרשימתהישיבותלענייןפרקזה,26יאערשימתהישיבות )א(
בהתאםלאמותמידהשיקבעבתקנות,באישורועדתהחוץ
שרהביטחוןבדברהכללת החלטת הכנסת; של והביטחון
ישיבהברשימהתיעשהבהתחשבבהמלצתועדהישיבות
בארץישראל;איןבהוראותסעיףקטןזהכדילמנועמישיבה

לפנותלשרהביטחוןבבקשהלהיכללברשימתהישיבותע

רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשלאגףכוח )ב(
אדםבצבאהגנהלישראלותוצגלעיוןהציבורבלשכותהגיוס

האזוריותע

שרהביטחוןרשאילהסירישיבהמרשימתהישיבות, )ג(
טענותיו את לטעון הזדמנות הישיבה לראש שנתן לאחר

לפניו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

שהם הישיבה תלמידי מקרב מסוים שיעור )1(
לרישום מתייצב אינו ביטחון, לשירות מיועדים
ולבדיקהרפואיתלפיסעיפים3ו־5;שרהביטחוןיקבע

אתהשיעורהאמור;

בעלתפקידבישיבהשהואמורשהחתימהכאמור )2(
בסעיף26ה)5(אינוממלאאתחובותיובהתאםלסעיף

האמור;

חדללהתקייםבישיבהאחדמהתנאיםבהתאם )3(
בסעיף כאמור הביטחון שר שקבע המידה לאמות

קטן)א(;

התקיימונסיבותאחרותהמצדיקות,לדעתשר )צ(
הביטחון,אתהסרתהמהרשימהע

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

התנאיםלדחייתשירותהמפורטיםבסעיף26הע

לסעיף 26יא המוצע

רשימת את יגבש הביטחון שר כי לקבוע מוצע
הישיבותהמוכרותלענייןפרקג'1המוצע,בהתאםלאמות
מידהשיקבעבתקנות,באישורועדתהחוץוהביטחוןשל
הכנסתובהתחשבבהמלצתועדהישיבותבארץישראלע
הביטחון לשר לפנות רשאית ישיבה כי להבהיר מוצע
בבקשהלהיכללברשימההאמורהאףבלאהמלצתועד
הישיבותעעודמוצעכירשימתהישיבותתפורסםבאתר
האינטרנטשלאגףכוחאדםבצבאההגנהלישראלותופקד

לעיוןהציבורבלשכותהגיוסהאזוריותע

להסיר רשאי יהיה הביטחון שר כי לקבוע מוצע
ישיבהמרשימתהישיבות,לאחרמתןזכותטיעוןלראש
הישיבה,אםמצאכיתלמידיהישיבההמיועדיםלשירות
ביטחון,ראשהישיבהאוהישיבהעצמהאינםעומדים
בתנאיםהקבועיםבחוקהמוצעלמתןצודחייתשירות,
אובאמותהמידהשייקבעובתקנותלענייןגיבושרשימת
הישיבות,אובהתקייםנסיבותאחרותהמצדיקות,לדעת
עוד מהרשימהע הישיבה של הסרתה את הביטחון, שר
מוצעכישרהביטחוןיקבעבתקנותהוראותלענייןתלמידי
ושעומדים כאמור הישיבות מרשימת שהוסרה ישיבה

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

בסימןזה-26יבעהגדרות

"בוגרמוסדחינוךחרדי"-מישלמדביןגילצ1לגיל18,במשך
שתישנותלימודלפחות,במוסדחינוךחרדי;

"מוסדחינוךחרדי"-כלאחדמאלה:

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

להגדרה"קבוצהתרבותיתייחודית"בחוקהאמור;

מוסדלימודיחרדי,חלקממוסדלימודיאומסגרת )2(
לימודיתהמיועדיםלתלמידיםחרדים,אומרכזהשכלה
לנוערנושרובסיכוןהמיועדלתלמידיםחרדים,ששר
הביטחוןקבעם,בצו,בהתייעצותעםשרהחינוךאועם
שרהכלכלהוהתעשייה,לפיהעניין,ובאישורועדת

החוץוהביטחוןשלהכנסת;

משנות שנה כל לגבי סדיר", לשירות שנתי גיוס "יעד
הגיוסהמפורטותבטורא'לתוספתהשנייה-מספר
ב' בטור כמפורט סדיר, לשירות השנתי המתגייסים

לצדאותהשנה;

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

בסימןזה-26יבעהגדרות

"בוגרמוסדחינוךחרדי"-מישלמדביןגילצ1לגיל18,במשך
שתישנותלימודלפחות,במוסדחינוךחרדי;

"מוסדחינוךחרדי"-כלאחדמאלה:

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

להגדרה"קבוצהתרבותיתייחודית"בחוקהאמור;

מוסדלימודיחרדי,חלקממוסדלימודיאומסגרת )2(
לימודיתהמיועדיםלתלמידיםחרדים,אומרכזהשכלה
לנוערנושרובסיכוןהמיועדלתלמידיםחרדים,ששר
הביטחוןקבעם,בצו,בהתייעצותעםשרהחינוךאועם
שרהכלכלהוהתעשייה,לפיהעניין,ובאישורועדת

החוץוהביטחוןשלהכנסת;

משנות שנה כל לגבי סדיר", לשירות שנתי גיוס "יעד
הגיוסהמפורטותבטורא'לתוספתהשנייה-מספר
ב' בטור כמפורט סדיר, לשירות השנתי המתגייסים

לצדאותהשנה;

לסעיפים 26יב, 26יג ו–26טו המוצעים ולסעיף 6: הוספת 
התוספת השנייה לחוק

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 בהםע אי–עמידה ולעניין
קבוצת היא החרדי הציבור של החינוך מוסדות ובוגרי
היחסשלגביהייבחנויעדיהגיוסוהעמידהבהםעתלמיד
ישיבההואכלמיועדלשירותביטחוןאשרקיבלדחיית
שירותלפיסעיף26דלחוקעבשונהמכך,"בוגרמוסדחינוך
חרדי"יוגדרלצורךסימןזהכמישלמדבמוסדחינוךחרדי
במשךשתישנותלימודלפחותבטווחהגיליםצ1עד18,
שהםהגיליםהרלוונטייםלכיתותט'עדי"בע"מוסדחינוך

חרדי"יוגדרכאחדמאלה:

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

התשס"ח-2008;

מוסדותלימודחרדייםאחרים,כפישייקבעובצושל )2(
שרהביטחון,בהתייעצותעםשרהחינוךאועםשרהכלכלה
והתעשייה,לפיהעניין,ובאישורועדתהחוץוהביטחוןשל

הכנסתעהכוונהלמוסדותחינוךבעלירישיון,המפוקחים
חוק במסגרת שלא החינוך משרד ידי על והמתוקצבים
מוסדותחינוךתרבותייםייחודיים,לרבותכיתותלימוד
חרדיותהפועלותבתוךבתיספרשלומדיםבהםתלמידים
שאינםחרדים;למוסדותלימודהמפוקחיםוהמתוקצבים
עלידימשרדהכלכלהוהתעשייה;אומסגרותלימודיות
חרדים,כגוןמרכזיקידום אחרותהמיועדותלתלמידים

נוער,לנוערבסיכוןונוערנושרע

יובהר,כילצורךבדיקתהעמידהביעדיהגיוס,מוצע
לכלולגםמיועדיםלשירותביטחוןשהתחנכובמוסדות
כאמורלעיל,במשךשתישנותלימודלפחותביןגילצ1
ל–18)כיתותט'עדי"ב(,גםאםלאקיבלודחייתשירות
לפיסעיף26דעמיועדיםלשירותביטחוןאלהגדלובחברה
החרדית,וההיבטיםהתרבותייםוהסוציו–אקונומייםשל
הלומדיםבמוסדותאלהדומיםעלפירובלמאפייניהציבור
החרדי,וכךגםיחסםאלהמדינהומוסדותיהבכללואל
השירותהצבאיוהלאומי-אזרחיבפרטעהמדינהמבקשת
לעודדאתגיוסםשלאלהולשלבםבחברההישראליתע
מחצית במהלך אלה במוסדות הלומדים כן, על אשר
לפחותמתקופתבחרותם)גילצ1עד18(הםאלהשהמדינה
מעוניינתלעודדאתשילובם,בלאתלותבהשקפתעולמם

הדתיתבעתגיוסםע

ס"חהתשס"ח,עמ'2צ7ע צ
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"יעדגיוסשנתילשירותלאומי-אזרחי",לגביכלשנהמשנות
הגיוסהמפורטותבטורא'לתוספתהשנייה-מספר
המתגייסיםהשנתילשירותהלאומי-אזרחי,כמפורט

בטורג'לצדאותהשנה;

"יעדגיוסשנתיכולל",לגביכלשנהמשנותהגיוסהמפורטות
בטורא'לתוספתהשנייה-מספרהמתגייסיםהשנתי
הכולללשירותסדירולשירותלאומי-אזרחי,כמפורט

בטורד'לצדאותהשנה;

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

הישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדיים;

והמסתיימת ביולי 1 ביום המתחילה שנה - גיוס" "שנת
ביום30ביוניבשנההעוקבתע

יעדיהגיוס
השנתיים

הממשלהתפעללשםגיוסהמיועדיםלשירותביטחוןמקרב26יגע
תלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדיים,לשירות
סדיראולשירותלאומי-אזרחי,בהתאםליעדיהגיוסהשנתיים
לשירותסדיר,ליעדיהגיוסהשנתייםלשירותלאומי-אזרחי

וליעדיהגיוסהשנתייםהכולליםע

מוצעלקבועכי"מתגייסבפועל"הואתלמידישיבה
אובוגרמוסדחינוךחרדישהחללשרתבשנתגיוסמסוימת
בצה"לאובשירותהלאומי-אזרחיעכמוכןמוצעלקבוע
כי"שנתגיוס"תוגדרכשנהשתחילתהביוםאחדביולי

וסיומהביוםשלושיםביוניבשנההעוקבתע

לשירות השנתי הגיוס יעד את להגדיר מוצע עוד
הסדיר,אתיעדהגיוסהשנתילשירותהלאומי-אזרחיואת
הגדלה לשם אלה, למסגרות הכולל השנתי הגיוס יעד
הממשלה כי מוצע המתגייסיםע מספר של הדרגתית
תפעללשםגיוסהמיועדיםלשירותביטחוןמקרבתלמידי
הישיבותובוגרימוסדותהחינוךהחרדיים)לשירותסדיראו
לשירותלאומי-אזרחי(,בהתאםליעדיהגיוסשקבעהעיעדי
הגיוסלחברההחרדית,כאמור,ייקבעובתוספתהשנייה
המוצעתלחוקלפישנותהגיוס,במספריםעוליםעלמען
הסרספק,יובהרכיהיעדיםלשנתהגיוס2021מתייחסים
כניסתו בטרם זו,אף גםלמיששירותוהחלבשנתגיוס

לתוקףשלהחוקהמוצעע

יעדי המוצעת השנייה בתוספת נקבעו זה לעניין
בין וגדלים הולכים במספרים שירות סוג לכל הגיוס
השנים2021ו־2036עבשנים2037עד6צ20יגדלויעדיהגיוס
משנהלשנהבשיעורגידולשנתוניהאוכלוסייההחרדית
בתוספתאחוזאחדעכלומר,עלייהשלאחוזאחדאפקטיבי
מגודלהשנתון,בכלשנהבמשךעשרשנים,מעברלגידול
בשנתוניהאוכלוסייההחרדיתעהחלמשנת7צ20יגדלויעדי

הגיוסמשנהלשנהבשיעורהגידולבשנתוניהאוכלוסייה
החרדית,בלאתוספתהאחוזכאמורע

חישובהגידולבשנתוניהאוכלוסייההחרדיתיתבסס
עלנתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהלשנתוןהגברים
החרדייםבגיל18עד22)גילידחייתהשירות(,שלאותה
הלשכה הגדרות על יתבססו הנתונים כי מובהר שנהע
המרכזיתלסטטיסטיקהל"חרדי"עהחישוביתייחסלגידול
2028 בשנת לדוגמה, כך האמוריםע השנתונים בחמשת
22באותהעתעממספר 18עד ייספרוגבריםחרדיםבני
החרדים יופחתמספרהגברים החרדיםכאמור הגברים
בגיליםהאמורים,כפישנמדדבשנת2027,וההפרשיחולק

במספרהגבריםהחרדיםשנמדדבשנת2027כאמורע

6צ20,יצורףלתוצאה 2037עד בכלאחתמהשנים
המתקבלתאחוזאחדע

לחברה הגיוס ביעדי העמידה בדיקת כי מובהר,
החרדיתתתבצעביחסליעדהשנתיהכולל,ולאתהיה
תלויהבהשלמתהיעדהמדויקבכלסוגשירותבנפרדעכך
למשל,אםבשנתגיוסמסוימתהיעדהשנתיהכוללהוא
100,והואמורכבמיעדשנתילענייןגיוסלצה"להעומד
על60ומיעדגיוסשנתילשירותלאומי-אזרחיהעומדעל
0צ,ובאותהשנתגיוסהתגייסולצה"ל5צמלש"ביםחרדים
ולשירותהלאומי-אזרחי55מלש"ביםחרדים,הדברייחשב

כעמידהביעדהגיוסהשנתיהכוללע
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מידעסטטיסטי
לענייןשיעור

הגידול
באוכלוסייה

החרדית

שנה,26ידע מדי תפרסם, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה )א(
סטטיסטיקההמתייחסתלשיעורהגידולבאוכלוסייתהגברים
החרדיםבגיל18עד22,כהגדרתהבפרסומיהלשכה,לעומת
השנההקודמת)בסעיףזה-שיעורהגידולבאוכלוסייההחרדית(ע

הגידול שיעור לעניין )א( קטן בסעיף כאמור מידע )ב(
באוכלוסייההחרדית,יימסרלשרהביטחון,והואישמשלבחינת
העמידהביעדיהגיוסהשנתייםלשירותסדיר,ביעדיהגיוס
השנתייםלשירותלאומי-אזרחיוביעדיהגיוסהשנתייםהכולליםע

עמידהביעדהגיוס
השנתיהכולל

לענייןסימןזה,יראועמידהביעדהגיוסהשנתיהכולל,לגבי26טוע
כלשנהמשנותהגיוסהמפורטותבטורא'לתוספתהשנייה
-גיוסשלמספרהמתגייסיםהשנתיהכוללהקבועבטורד'
לאותהתוספת,לפחות,גםאםבאותהשנתגיוספחתמספר
לתוספת מזההקבועבטורב' המתגייסיםלשירותהסדיר
האמורהאושפחתמספרהמתגייסיםלשירותהלאומי-אזרחי

מזההקבועבטורג'לתוספתהאמורהע

מידעסטטיסטי
לענייןשיעור

הגידול
באוכלוסייה

החרדית

שנה,26ידע מדי תפרסם, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה )א(
סטטיסטיקההמתייחסתלשיעורהגידולבאוכלוסייתהגברים
החרדיםבגיל18עד22,כהגדרתהבפרסומיהלשכה,לעומת
השנההקודמת)בסעיףזה-שיעורהגידולבאוכלוסייההחרדית(ע

הגידול שיעור לעניין )א( קטן בסעיף כאמור מידע )ב(
באוכלוסייההחרדית,יימסרלשרהביטחון,והואישמשלבחינת
העמידהביעדיהגיוסהשנתייםלשירותסדיר,ביעדיהגיוס
השנתייםלשירותלאומי-אזרחיוביעדיהגיוסהשנתייםהכולליםע

עמידהביעדהגיוס
השנתיהכולל

לענייןסימןזה,יראועמידהביעדהגיוסהשנתיהכולל,לגבי26טוע
כלשנהמשנותהגיוסהמפורטותבטורא'לתוספתהשנייה
-גיוסשלמספרהמתגייסיםהשנתיהכוללהקבועבטורד'
לאותהתוספת,לפחות,גםאםבאותהשנתגיוספחתמספר
לתוספת מזההקבועבטורב' המתגייסיםלשירותהסדיר
האמורהאושפחתמספרהמתגייסיםלשירותהלאומי-אזרחי

מזההקבועבטורג'לתוספתהאמורהע

לסעיף 26יד המוצע

מוצעכיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהתפרסםמדי
באוכלוסיית שיעורהגידול שנהמידעסטטיסטילעניין
הקודמת, לשנה ביחס ,22 עד 18 בגיל החרדים הגברים
ותמסוראותולשרהביטחון,לצורךבחינתהעמידהביעדי
הגיוסהשנתייםעהפרסוםייעשהבהתאםלהגדרותהלשכה

המרכזיתלסטטיסטיקהביחסל"חרדי"ע

לסעיף 26טז המוצע ולסעיף 6: הוספת התוספת השלישית 
לחוק

מוצעלקבועהשלכותכלכליותבשלאי־עמידהביעד
הגיוסהשנתיהכולל,כךשהחלמשנתהגיוס2023,בשנת
גיוסמסוימתשבהאיןעמידהב־95%מיעדהגיוסהשנתי
הכולל,יופחתבשנתהכספיםהעוקבתשתחילתהלאחר
בעבור שישתלם התמיכה סכום גיוס, שנת אותה תום
לימודיתלמידישיבהשקיבלצודחייתשירותלפיפרק

זה,כךשלאיעלהעל80%מסכוםהבסיסע

שהשתלם התמיכה סכום לפי ייקבע הבסיס סכום
שירות, דחיית צו שקיבל ישיבה תלמיד לימודי בעבור
בשנתהכספיםהאחרונהשבהלאהופחתההתמיכהלפי
סעיףזה,אוסכוםהתמיכההמשתלםבעבורלימודיתלמיד
ישיבהשאיןבידוצודחייתשירות,בשנתהכספיםשבה

מופחתתהתמיכהלפיסעיףזה-הנמוךמשניהםע

המבחנים לפי מחושב התמיכה סכום כי יובהר 
הקבועיםבמבחןהתמיכהשקבעשרהחינוךמכוחסמכותו
לפיחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,והוראותהסעיף
באותלהפחיתולהגבילאתסכוםהתמיכהלתלמיד,שהוא
פועליוצאמיישוםמבחןהתמיכה,לגביכללהמוסדות
התורניים,לרבותמוסדותשאינםישיבותהמוכרותלפי
החוקהמוצעעסכוםהתמיכהיחושבלפימבחניהתמיכה

לכללהמוסדות,ויופחתרקלמוסדותתורנייםשהםישיבה
דחויי לפיהחוקהמוצע,בעבורלימודיתלמידיישיבה

שירותלפיהחוקע

במקרהשבונמשכהאי־העמידהביעד)פחותמ–95%
מיעדהגיוסהשנתיהכולל(כאמורבמשךכמהשנותגיוס
רצופות,יופחתסכוםהתמיכההמשתלםכאמורבשיעור
עולה,כךשסכוםהתמיכהלאיעלהעלהשיעורמסכום
הבסיס,כמפורטלהלן:בשנתהגיוסהשנייהברציפותשל
אי־עמידהביעד-80%;בשנההשלישיתובשנההרביעית
השישית ובשנה החמישית בשנה ;60% - ברציפות
ברציפות-0%צ,ובשנההשביעיתומעלה-20%עצמצום
התמיכהיתבצעבשנתהכספיםהעוקבתשתחילתהלאחר
תוםשנתהגיוסהרלוונטית,שכןשנתהגיוס,כפישהוגדרה,

אינהחופפתלשנתהכספיםע

צמצום במסגרת שהופחת סכום כי לקבוע מוצע
לצורך תקציב שנת באותה עוד ישמש לא התמיכה
תמיכהבמוסדותתורניים,אובעבורתוכניתאחרתבאותו
שיהיה באופן עודף סכום ייחשב לא וכן תקציב, סעיף
ניתןלהוסיפולתקציבהתמיכותבשנתהתקציבהעוקבת
לצמצוםהתמיכהעזאתכדילהבטיחשהסכוםשהופחת
לאישובויתקבלעלידיהמוסדותהתורנייםבדרךאחרתע

עודמוצעלקבועכיההפחתההקבועהבסעיףזהלא
תחולעלישיבהששיעורגבוהמקרבתלמידיההתגייסו
לאומי-אזרחיע בשירות החלו או בצה"ל סדיר לשירות
הבדיקהתתבצעביחסלחמששנותהגיוסשקדמולשנת
אם בישיבותע התמיכה את להפחית יש שבה הכספים
בשלוששניםלפחותמתוךחמששנותהגיוסהאמורות
לאפחתשיעורהמתגייסיםבפועלמהשיעורהקבועלצד
אותןשנותגיוסבתוספתהשלישית-לאתופחתהתמיכה

לאותההישיבהע

ר ב ס ה י  ר ב ד
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הפחתתתמיכה
בישיבותבשלאי-

עמידהביעדהגיוס
השנתיהכולל

פחתמספרהמתגייסיםבפועל,בשנתגיוסמסוימת,החל26טזע )א(
משנתהגיוס2023ואילך,מ־95%מיעדהגיוסהשנתיהכולל
)בסעיףזה-אי־עמידהביעד(,יופחתסכוםהתמיכהשישתלם
בעבורלימודיתלמידישיבהשקיבלצודחייתשירות,בשנת
הכספיםשתחילתהלאחרתוםאותהשנתגיוס)בסעיףזה-
שנתהכספיםהעוקבת(,כךשלאיעלהעל80%מסכוםהבסיסע

נמשכהאי־עמידהביעדכאמורבסעיףקטן)א(במשך )ב(
התמיכה סכום יופחת ברציפות, אחת, גיוס משנת יותר
דחיית צו שקיבל ישיבה תלמיד לימודי בעבור שישתלם
שירות,בשנותהכספיםהעוקבותלשנתהגיוסהשנייהואילך
שלאי־העמידהכאמור,כךשלאיעלהעלהשיעורמסכום

הבסיס,כמפורטלהלן,לפיהעניין:

הגיוס לשנת העוקבת הכספים שנת לעניין )1(
השנייהברציפותשלאי־עמידהביעד-80%;

הגיוס לשנות העוקבות הכספים שנות לעניין )2(
השלישיתוהרביעיתברציפותשלאי־עמידהביעד-60%;

הגיוס לשנות העוקבות הכספים שנות לעניין )3(
החמישיתוהשישיתברציפותשלאי־עמידהביעד-0%צ;

הגיוס לשנת העוקבת הכספים שנת לעניין )צ(
השביעיתברציפותשלאי־עמידהביעדואילך-20%ע

ששיעור ישיבה לעניין יחולו לא זה סעיף הוראות )ג(
חמש מתוך בשלוש תלמידיה, מקרב בפועל המתגייסים
שנותהגיוסשקדמולשנתהכספיםשבהישלהפחיתאת
התמיכהלפיסעיףזה,לאפחתמהשיעורהקבועלצדאותן
שניםבטורב'לתוספתהשלישית;לענייןזה,ייחשבכתלמיד
באותהישיבהמישלמדבהבמשךעשרהחודשיםרצופים
לפחותבשנהשקדמהלמועדתחילתשירותובשירותסדיר

אובשירותלאומי-אזרחי,לפיהענייןע

סכוםשהופחתבהתאםלהוראותסעיףזהלאישמש )ד(
בשנהשבההופחתלתוכניתהמקוריתשבהנכללבאותוסעיף

תקציבע

עלאףהוראתסעיף13)א(לחוקיסודותהתקציב,נותר )ה(
בשנתכספיםפלוניתסכוםעודףבתוכניתשבסעיףתקציב,
בשלהפחתתהתמיכהלפיסעיףזה,לאיתירשרהאוצראת
השימושבאותוסכוםבשנתהכספיםשלאחריה,לתוכנית

שבהנכללאולתוכניתאחרתשבאותוסעיףתקציבע

בסעיףזה- )ו(

התקציב, יסודות חוק - התקציב" יסודות "חוק
התשמ"ה-51985;

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 5
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"סכוםהבסיס"-הנמוךמביןשניאלה:

שהשתלםבעבורלימודי התמיכה סכום )1(
תלמידישיבהשקיבלצודחייתשירות,בשנת
הכספיםהאחרונהשבהלאהופחתההתמיכה

לפיסעיףזה;

לימודי בעבור המשתלם התמיכה סכום )2(
תלמידישיבהשאיןבידוצודחייתשירות,בשנת

הכספיםשבהמופחתתהתמיכהלפיסעיףזה;

"סכוםהתמיכה"-הסכוםהמשתלםעלידיהמדינה
מכוח החינוך שר שקבע למבחנים בהתאם
התקציב, יסודות לחוק 3א סעיף לפי סמכותו
למוסדתורנישהואישיבה,בעבורלימודיתלמיד

ישיבה;

"סעיףתקציב"ו־"תוכנית"-כהגדרתםבחוקתקציב
שנתי,כמשמעותובחוקיסודותהתקציבע

פקיעתפרקג'1
בשלאי־עמידה

ביעדהגיוסהשנתי
הכולל

פחתמספרהמתגייסיםבפועל,במשךשלוששנותגיוס26יזע )א(
תוקפו יפקע הכולל, השנתי הגיוס מיעד מ־85% רצופות,
שלפרקזהלאחרשנהמתוםשלוששנותהגיוסהרצופות

האמורותע

הוראותסעיףקטן)א(יחולומשנתהגיוס2023ואילךע )ב(

שרהביטחוןיודיעלכנסתבתוך30ימיםמתוםשלוש )ג(
אי־ על )א( קטן בסעיף האמורות הרצופות הגיוס שנות

העמידהכאמורבאותוסעיףקטן,ויפרסםברשומותהודעה
עלהמועדהצפוילפקיעתהפרקלפיהסעיףהקטןהאמורע

הודעותבדבר
מספרהמתגייסים

בפועל

שרהביטחוןיודיעלממשלהולוועדתהחוץוהביטחון26יחע )א(
המתגייסים מספר על גיוס, שנת כל בתום הכנסת, של
לשירותסדירמקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוך
החרדיים,באותהשנתגיוס,ויפרסםעלכךהודעהברשומות
לאיאוחרמיום1בנובמברשלאחרתוםשנתהגיוסהאמורהע

"סכוםהבסיס"-הנמוךמביןשניאלה:

שהשתלםבעבורלימודי התמיכה סכום )1(
תלמידישיבהשקיבלצודחייתשירות,בשנת
הכספיםהאחרונהשבהלאהופחתההתמיכה

לפיסעיףזה;

לימודי בעבור המשתלם התמיכה סכום )2(
תלמידישיבהשאיןבידוצודחייתשירות,בשנת

הכספיםשבהמופחתתהתמיכהלפיסעיףזה;

"סכוםהתמיכה"-הסכוםהמשתלםעלידיהמדינה
מכוח החינוך שר שקבע למבחנים בהתאם
התקציב, יסודות לחוק 3א סעיף לפי סמכותו
למוסדתורנישהואישיבה,בעבורלימודיתלמיד

ישיבה;

"סעיףתקציב"ו־"תוכנית"-כהגדרתםבחוקתקציב
שנתי,כמשמעותובחוקיסודותהתקציבע

פקיעתפרקג'1
בשלאי־עמידה

ביעדהגיוסהשנתי
הכולל

פחתמספרהמתגייסיםבפועל,במשךשלוששנותגיוס26יזע )א(
תוקפו יפקע הכולל, השנתי הגיוס מיעד מ־85% רצופות,
שלפרקזהלאחרשנהמתוםשלוששנותהגיוסהרצופות

האמורותע

הוראותסעיףקטן)א(יחולומשנתהגיוס2023ואילךע )ב(

שרהביטחוןיודיעלכנסתבתוך30ימיםמתוםשלוש )ג(
אי־ על )א( קטן בסעיף האמורות הרצופות הגיוס שנות

העמידהכאמורבאותוסעיףקטן,ויפרסםברשומותהודעה
עלהמועדהצפוילפקיעתהפרקלפיהסעיףהקטןהאמורע

הודעותבדבר
מספרהמתגייסים

בפועל

שרהביטחוןיודיעלממשלהולוועדתהחוץוהביטחון26יחע )א(
המתגייסים מספר על גיוס, שנת כל בתום הכנסת, של
לשירותסדירמקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוך
החרדיים,באותהשנתגיוס,ויפרסםעלכךהודעהברשומות
לאיאוחרמיום1בנובמברשלאחרתוםשנתהגיוסהאמורהע

לסעיף 26יז המוצע

מוצעלקבועכיהחלמשנתהגיוס2023,אםמספר
השנתי הגיוס מיעד מ־85% יפחת בפועל המתגייסים
ג'1 פרק יפקע רצופות, גיוס שנות שלוש במשך הכולל,
המוצעעפקיעתהפרקתיכנסלתוקפהלאחרשנהמתום
שלושהשניםהרצופותהאמורותעמוצעכישרהביטחון
יודיעלכנסתבתוך30ימיםמתוםשלושהשניםהאמורות
עלאי־העמידהביעדהגיוס,וכןיפרסםברשומותהודעה

עלהמועדהצפוילפקיעתפרקג'1ע

לסעיף 26יח המוצע

על הממונה והשר הביטחון שר כי לקבוע מוצע
השירותהלאומי-אזרחייודיעו,כלאחד,לממשלהולוועדת
החוץוהביטחוןשלהכנסת,בתוםכלשנתגיוס,עלמספר
ועלמספר גיוס, סדירבאותהשנת לשירות המתגייסים
המשרתיםשהחלולשרתבאותהשנתגיוסבשירותלאומי-

אזרחי,בהתאמה,מקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדות
יפרסם האמורים מהשרים אחד כל החרדייםע החינוך
המשרתים או המתגייסים מספר על ברשומות הודעה

כאמור,עדליום1בנובמברשלאחרתוםשנתהגיוסע
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יודיע הלאומי-אזרחי השירות על הממונה השר )ב(
כל בתום הכנסת, של והביטחון החוץ ולוועדת לממשלה
שנתגיוס,עלמספרהמשרתיםבשירותלאומי-אזרחישהחלו
לשרתבאותהשנתגיוס,ויפרסםעלכךהודעהברשומותלא

יאוחרמיום1בנובמברשלאחרתוםשנתהגיוסהאמורהע

סימן ד': שילוב בתעסוקה

לשםקידוםשילובםשלבוגריהישיבותבתעסוקה,רשאי26יטעשילובבתעסוקה )א(
עובדמשרדהכלכלהוהתעשייהששרהכלכלהוהתעשייה
הסמיכולכך,לקבלמפוקדאומאדםמטעמומידעשישבידיו
לגבימישפטורמחובתשירותסדירלפיסעיפים26ח)ג(או
26יאוששרהביטחוןפטראותומשירותסדירמעברלתקופת
השירותהמקוצרתשבהשירתלפיסעיף26ט)בסעיףזה-
מקבלהפטור(;מידעכאמוריימסרלמטרתפנייהשלמשרד
הכלכלהוהתעשייהאושלמפעיל,למקבלהפטור,לשםקידום
שילובובתעסוקה;עובדמשרדהכלכלהוהתעשייהיבקש
מפוקדמידעלפיסעיףקטןזהרקלתכליתהאמורהובמידה

שנדרשע

מידעיועברלפיהוראותסעיףקטן)א(באופןמאובטח )ב(
בהתאםלנהליםשייקבעובמשרדהכלכלהוהתעשייהע

סעיף הוראות לפי הועבר לגביו שמידע פטור מקבל )ג(
קטן)א(,זכאילדרוששהמידעהאמוריימחקולאיישמר;דרש
מקבלפטורכאמור,ימחקעובדמשרדהכלכלהוהתעשייהאו

המפעילאתהמידעע

לאיגלהאדםמידעשהגיעאליולפיסעיףקטן)א(ולא )ד(
יעשהבוכלשימושאלאלתכליתהאמורהבאותוסעיףקטןע

בסעיףזה- )ה(

"מידע"-מספרזהות,שםפרטיושםמשפחה,מען
למשלוחדוארומספרטלפוןקוויונייד;

משרד מטעם מקיים או שמפעיל מי - "מפעיל"
הכלכלהוהתעשייהמרכזתעסוקהאופעילותלהכוונה

תעסוקתיתע

לסעיף 26יט המוצע

החרדיות הישיבות בוגרי של שילובם קידום לשם
בתעסוקה,מוצעכיעובדמשרדהכלכלהוהתעשייהששר
הכלכלהוהתעשייההסמיכולכך,יהיהרשאילקבלמפוקד
אומאדםמטעמומידעלגבימיששרהביטחוןפטראותו
מחובתשירותסדירלפיסעיפים26חאו26יהמוצעים,או
מיששרהביטחוןפטראותומשירותסדירמעברלתקופת
השירותהמקוצרתשבהשירתלפיסעיף26טהמוצעעמידע

כאמוריימסרלשםפנייהשלמשרדהכלכלהוהתעשייה
אושלמישמפעילמטעםהמשרדהאמורמרכזתעסוקה,
למקבלהפטורעמוצעלהבהירכימידעזהיתבקשמהפוקד

רקלתכליתזוובמידהשנדרשע

מאובטח באופן יועבר כאמור מידע כי מוצע עוד
הפטור מקבל וכי זה לעניין שייקבעו לנהלים בהתאם
שמידעלגביוהועברלפיסעיףזה,רשאילדרוששהמידע

יימחקולאיישמרע
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דיווחלכנסת-
שילובבתעסוקה

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהעבודהוהרווחהשל26כע
הכנסת,אחתלשנה,עלהשפעותיישוםהוראותפרקזהעל

שילובבוגריישיבותבתעסוקהע

סימן ה': הוראות כלליות

מניעתפגיעה
במעמדהשל

יוצא־צבאאישה

לאייפגעמעמדהושילובהשליוצא־צבאאישהבשירות26כאע
מוסדות ובוגרי ישיבות תלמידי של שירותם בשל ביטחון

חינוךחרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהע

שמירהעלאורח
חיים

צבאהגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורחחייושל26כבע
מישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהע

שרהביטחון,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,רשאי26כגעתקנות
להתקיןתקנותלביצועהוראותפרקזה,ובכללזהתקנות

בענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזהע )2(

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

ומספר בכלל סדיר לשירות המתייצבים מספר )1(
ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב כאמור המתייצבים

מוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

מספרצווידחייתשירותוצוויפטורמשירותסדיר )2(
שניתנולפיפרקזה;

דיווחלכנסת-
שילובבתעסוקה

שרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדתהעבודהוהרווחהשל26כע
הכנסת,אחתלשנה,עלהשפעותיישוםהוראותפרקזהעל

שילובבוגריישיבותבתעסוקהע

סימן ה': הוראות כלליות

מניעתפגיעה
במעמדהשל

יוצא־צבאאישה

לאייפגעמעמדהושילובהשליוצא־צבאאישהבשירות26כאע
מוסדות ובוגרי ישיבות תלמידי של שירותם בשל ביטחון

חינוךחרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהע

שמירהעלאורח
חיים

צבאהגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורחחייושל26כבע
מישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהע

שרהביטחון,באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת,רשאי26כגעתקנות
להתקיןתקנותלביצועהוראותפרקזה,ובכללזהתקנות

בענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזהע )2(

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

ומספר בכלל סדיר לשירות המתייצבים מספר )1(
ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב כאמור המתייצבים

מוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

מספרצווידחייתשירותוצוויפטורמשירותסדיר )2(
שניתנולפיפרקזה;

לסעיף 26כ המוצע

מוצעלקבועכישרהכלכלהוהתעשייהידווחלוועדת
העבודהוהרווחהשלהכנסת,אחתלשנה,עלהשפעת
בוגרי של שילובם על המוצע ד' סימן הוראות יישום

ישיבותבתעסוקהע

לסעיף 26כא המוצע

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

בשירותביטחוןע

לסעיף 26כב המוצע

מוצעלקבועכיצבאההגנהלישראליפעללאפשר
למישהתגייסלשירותסדירלפיהוראותפרקג'1המוצע,
לשמורעלאורחחייו,וזאתמתוךהכרהבערכיםהייחודיים

שלבניהמגזרהחרדיע

לסעיף 26כג המוצע

מוצעלהסמיךאתשרהביטחון,באישורועדתהחוץ
והביטחוןשלהכנסת,להתקיןתקנותלביצועושלפרקג'1
המוצעעבכללזהמוצעלהסמיךאתשרהביטחוןלקבוע
והמועדים הדרכים המוקדמים, התנאים בעניין תקנות

להגשתבקשותלפיהפרקהאמורע

לסעיף 26כד המוצע

החוץ לוועדת ידווח הביטחון שר כי לקבוע מוצע
הגיוס שנת לגבי לשנה, אחת הכנסת, של והביטחון
שחלפה,עליישומושלפרקג'1המוצע,ובכללזהעלמספר
המתייצביםלשירותסדירבכללומספרהמתייצביםכאמור
מקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדייםבפרט,
עלמספרצווידחייתהשירותוצוויהפטורמשירותסדיר
שניתנולפיפרקג'1המוצע,ועלמסלולישירותהמותאמים
לשירותםשלתלמידיישיבותובוגרימוסדותחינוךחרדיים

שנפתחואוהורחבוע

כמוכןיציגשרהביטחוןנתוניםהשוואתייםביחס
לשניםקודמותוידווחעלהשפעותיישוםהוראותפרקג'1
המוצעעלהשירותבשירותביטחון,לרבותבנוגעלמעמדן
השפעות על דיווח ביטחוןע בשירות נשים של ושילובן
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ו–)2( )1( נתוניםבענייניםהמפורטיםבפסקאות )3(
בהשוואהלשניםקודמות;

השפעתיישומןשלהוראותפרקזהעלהשירות )צ(
בשירותביטחון,לרבותבכלהנוגעלמעמדןולשילובן
שלנשיםבשירותביטחון;דיווחלפיפסקהזויימסרגם
לוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדרישלהכנסת;

מסלולישירותהמותאמיםלשירותםשלתלמידי )5(
או שנפתחו חרדיים, חינוך מוסדות ובוגרי ישיבות

שהורחבוע

ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתתקייםאחתלשנהדיון )ב(
בדיווחיםשהתקבלולפיסעיףקטן)א(,לשםמעקבעלביצוע

ההוראותלפיפרקזהע"

בסעיף9צבלחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ד(,בהגדרה"ישיבה",במקום"26ב"יבוא"26ג"ע3עתיקוןסעיף9צב

בסעיף9צולחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)א(יבוא:צעתיקוןסעיף9צו

נוסףעלהמידעכאמורבסעיףקטן)א(,ימסורמשרדהחינוךלמשרדהביטחון ")א1(
ולצבאהגנהלישראל,לפידרישתם,נתוניםשישבידיובדברלימודיהםשלהמתגייסים
לצבאהגנהלישראלאולשירותלאומי-אזרחיבמוסדחינוךחרדיכהגדרתובסעיף26יב,
לפניגיוסם,ובכללזהבענייןהיותםבוגרימוסדחינוךחרדיכהגדרתםבאותוסעיף,
לשםבחינתהעמידהביעדיםלפיסימןג'לפרקג'1;לשםכך,ימסרומשרדהביטחון
וצבאהגנהלישראללמשרדהחינוך,לפידרישתו,אתרשימתהמתגייסיםכאמור;מידע

כאמורבסעיףקטןזהיימסררקלתכליתהאמורהובמידהשנדרשע"

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,במקום"תוספת"יבוא"תוספתראשונה"ע5עתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהלחוקהעיקרייבוא:6ע

כאמוריימסרגםלוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויון
מגדרישלהכנסתע

עודמוצעלקבועכיועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסת
תקייםאחתלשנהדיוןבדיווחיםשהתקבלולפיסעיףזה

לשםמעקבעלביצועהוראותפרקג'1המוצעע

מוצעלתקןבתיקוןטכניאתסעיף9צבלחוק,כדי  סעיף 3 
להתאימולשינוייםהמוצעיםבתיקוןזהע 

מידע מסירת חובת קובע לחוק 9צו סעיף  סעיף 4
ממשרדהחינוךלמשרדהביטחוןולצה"ללעניין 
בישיבות ישיבות תלמידי של נוכחותם בדבר נתונים

ונתוניםעלהלימודיםבישיבות,לרבותביקורותשנערכו
הנוגעות החוק הוראות קיום על פיקוח לשם בישיבות
משרד של הצורך לנוכח לישיבותע או ישיבה לתלמידי
הביטחוןוצה"ללקבלמידעלשםמסירתדיווחבדברמספר
המתגייסיםמקרבתלמידיהישיבותובוגרימוסדותהחינוך
החינוך משרד שעל לנתונים להוסיף מוצע החרדיים,
בידי שיש נתונים הקיים, הסעיף נוסח פי על להעביר
משרדהחינוךבענייןלימודיהםשלהמתגייסיםלצה"ל
אולשירותהלאומי-אזרחיבמוסדותלימודחרדייםלפני
גיוסם,ובכללזהבענייןהיותםשלהמתגייסיםבוגרימוסד

חינוךחרדי,כהגדרתמונחזהבסעיף26יבלחוקע
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"תוספת שנייה

)סעיפים26יבו–26טו(

יעדי הגיוס השנתיים לשירות סדיר ולשירות לאומי-אזרחי

בתוספתזו,"שיעורהגידולבאוכלוסייההחרדית"-כמשמעותובסעיף26יד)א(ע

טורא'
שנתגיוס

טורב'
יעדגיוסשנתי

לשירותסדיר

טורג'
יעדגיוסשנתילשירות

לאומי-אזרחי

טורד'
יעדגיוסשנתי

כולל

20211,5665572,123

20221,6916022,293

77צ,20231,8276502

1,9737022,675צ202

20252,1317582,889

23,207צ20262,3658

3,559צ20272,62593

1,0373,951צ20282,91

385,צ1,151צ20293,23

868,צ20303,5901,278

03צ,185צ,20313,9851

5,997צ231,57צ,צ2032

76,657צ9101,7,צ2033

501,9397,389צ,5צ203

92,1538,202צ20356,0

20366,7152,3909,105

בכלשנתגיוס,יגדל2037עד6צ20
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניהבשיעור
הגידולבאוכלוסייה

החרדיתכפישפורסם
לפניתחילתאותה
שנתגיוס,בתוספת

אחוזאחד

בכלשנתגיוס,יגדליעד
הגיוסלשירותהלאומי-

אזרחיביחסלשנת
הגיוסשלפניהבשיעור

הגידולבאוכלוסייה
החרדיתכפישפורסם

לפניתחילתאותה
שנתגיוס,בתוספת

אחוזאחד

מספרהשווה
לצירוף

המספרים
שבטורב'ובטור

ג'הנוגעים
לשנתהגיוס

בכלשנתגיוס,יגדל7צ20ואילך
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניהבשיעור
הגידולבאוכלוסייה

החרדיתכפישפורסם
לפניתחילתאותה

שנתגיוס

בכלשנתגיוס,יגדליעד
הגיוסלשירותהלאומי-

אזרחיביחסלשנת
הגיוסשלפניהבשיעור

הגידולבאוכלוסייה
החרדיתכפישפורסם

לפניתחילתאותה
שנתגיוס

מספרהשווה
לצירוף

המספרים
שבטורב'ובטור

ג'הנוגעים
לשנתהגיוס

"תוספת שנייה

)סעיפים26יבו–26טו(

יעדי הגיוס השנתיים לשירות סדיר ולשירות לאומי-אזרחי

בתוספתזו,"שיעורהגידולבאוכלוסייההחרדית"-כמשמעותובסעיף26יד)א(ע

טורא'
שנתגיוס

טורב'
יעדגיוסשנתי

לשירותסדיר

טורג'
יעדגיוסשנתילשירות

לאומי-אזרחי

טורד'
יעדגיוסשנתי

כולל

20211,5665572,123

20221,6916022,293

77צ,20231,8276502

1,9737022,675צ202

20252,1317582,889

23,207צ20262,3658

3,559צ20272,62593

1,0373,951צ20282,91

385,צ1,151צ20293,23

868,צ20303,5901,278

03צ,185צ,20313,9851

5,997צ231,57צ,צ2032

76,657צ9101,7,צ2033

501,9397,389צ,5צ203

92,1538,202צ20356,0

20366,7152,3909,105

בכלשנתגיוס,יגדל2037עד6צ20
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניהבשיעור
הגידולבאוכלוסייה

החרדיתכפישפורסם
לפניתחילתאותה
שנתגיוס,בתוספת

אחוזאחד

בכלשנתגיוס,יגדליעד
הגיוסלשירותהלאומי-

אזרחיביחסלשנת
הגיוסשלפניהבשיעור

הגידולבאוכלוסייה
החרדיתכפישפורסם

לפניתחילתאותה
שנתגיוס,בתוספת

אחוזאחד

מספרהשווה
לצירוף

המספרים
שבטורב'ובטור

ג'הנוגעים
לשנתהגיוס

בכלשנתגיוס,יגדל7צ20ואילך
יעדהגיוסלשירות
הסדירביחסלשנת

הגיוסשלפניהבשיעור
הגידולבאוכלוסייה

החרדיתכפישפורסם
לפניתחילתאותה

שנתגיוס

בכלשנתגיוס,יגדליעד
הגיוסלשירותהלאומי-

אזרחיביחסלשנת
הגיוסשלפניהבשיעור

הגידולבאוכלוסייה
החרדיתכפישפורסם

לפניתחילתאותה
שנתגיוס

מספרהשווה
לצירוף

המספרים
שבטורב'ובטור

ג'הנוגעים
לשנתהגיוס
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תוספת שלישית
)סעיף26טז)ג((

 שיעור המתגייסים בפועל מקרב תלמידי ישיבה לצורך החרגת ישיבה 
מהפחתת התמיכה

טורא'
שנתגיוס

טורב'
שיעורהמתגייסיםבפועל

201915%

202015%

202115%

202215%

202315%

15%צ202

202515%

202615%

202720%

202820%

202920%

203025%

203125%

203225%

203330%

30%צ203

203530%

35%"2036ואילך

תיקוןחוקשירות
לאומי-אזרחי

בחוקשירותלאומי-אזרחי,התשע"ד-צ7-6201ע

בסעיף1,בהגדרה"שירותלאומי-אזרחי",במקום"למישהופנהעלידיפוקדלפי )1(
הוראותפרקג'1לחוקשירותביטחון"יבוא"לאוכלוסייתהיעדכאמורבסעיף2";

במקוםסעיף2יבוא: )2(

מוצעלתקןבתיקוןעקיףאתחוקשירותלאומי-  סעיפים 
אזרחיואתחוקסיועכלכלילעידודלומדיתורה  7 ו–8

וסטודנטיםנזקקים,התשע"ז-2017,ולהתאימם 
לשינויהמוצעבפרקג'1לחוקעביןהשאר,מוצעלבטלאת
סעיף36לחוקשירותלאומי-אזרחי,הקובעאתתוקפושל
החוקהאמורעדליוםי"אבתמוזהתשפ"ג)30ביוני2023(ע
סעיף36האמורנחקקבהתאמהלתוקפוהזמנישלההסדר

בפרקג'1בנוסחוהקייםעבשלביטולושלפרקג'1וקביעת
הסדרחדששאינומוגבלבתוקפו,ובשלכךשההסדרים
בחוקשירותביטחוןובחוקשירותלאומי-אזרחישלובים
ותלוייםזהבזה,ישלבטלבהתאמהאתהגבלתתוקפושל

חוקשירותלאומי-אזרחיע

36לחוקשירותלאומי-אזרחי וזהנוסחושלסעיף
שמוצעלבטלו:

ס"חהתשע"ד,עמ'380;התשע"ז,עמ'668ע 6
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הרשותתפנהכלאחדמאלהלגוףמפעיללשםביצועשירות2ע"אוכלוסייתהיעד
לאומי-אזרחי:

בשירות לשרת שהסכים ביטחון לשירות מיועד )1(
לאומי-אזרחיושפוקדאישראתשירותוכאמורלפיהוראות

סעיף26חלחוקשירותביטחון;

מיששרהביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפי )2(
הוראותפרקג'1לחוקשירותביטחון,ובלבדשטרםמלאולו29

שניםוהגישלרשותבקשהלשרתבשירותלאומי-אזרחיע";

בסעיף6)ז()2(,במקום"מיועדלשירותביטחון"יבוא"אדם,לפיהוראותסעיף2"; )3(

בסעיף23- )צ(

בסעיףקטן)ב(- )א(

נסיבה התקיימה אם לפוקד יודיע "המנהל יבוא הרישה במקום )1(
מהנסיבותכמפורטלהלן,לגבימיועדלשירותביטחוןשאושרלהציבו
בשירותלאומי-אזרחיכאמורבסעיף2)1(,בתוך7ימיםמיוםהתקיימות

אותהנסיבה:";

בפסקה)1(,במקום"הואנוכח"יבוא"המנהלנוכח"ובמקום"יבצע )2(
מיועדלשירותביטחון"יבוא"יבצעהמיועדלשירותביטחון";

בפסקאות)2(ו–)3(,במקום"שלמשרת"יבוא"שלהמיועדלשירות )3(
ביטחון";

בסעיףקטן)ג(,המילים"אומשרתבשירותלאומי-אזרחי,לפיהעניין"- )ב(
יימחקו,ובמקום"הוראותסעיף26ח)ב(או26י)ב("יבוא"הוראותסעיף26ח)ד(";

סעיף36-בטלע )5(

תיקוןחוקסיוע
כלכלילעידוד

לומדיתורה
וסטודנטיםנזקקים

בחוקסיועכלכלילעידודלומדיתורהוסטודנטיםנזקקים,התשע"ז-72017,בסעיף8,2ע
)1(,במקום"26יח"יבוא"26ד"ובמקוםהסיפההחל בהגדרה"לומדתורה",בפסקה
מהמילים"לפיסעיף26כג)א()1("יבוא"לפיסעיפים22ג)א()1(או26ה)1(לאותוחוק,

לפיהעניין"ע

תחילהוהוראות
מעבר

ישיבהשהייתהכלולה,ערבתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,9ע )א(
ברשימהשגיבששרהביטחוןלפיסעיף26כדלחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,
יראואותהכישיבההכלולהברשימתהישיבותלפיסעיף26יאלחוקהעיקרי,כנוסחו

בסעיף2לחוקזהע

הרשותתפנהכלאחדמאלהלגוףמפעיללשםביצועשירות2ע"אוכלוסייתהיעד
לאומי-אזרחי:

בשירות לשרת שהסכים ביטחון לשירות מיועד )1(
לאומי-אזרחיושפוקדאישראתשירותוכאמורלפיהוראות

סעיף26חלחוקשירותביטחון;

מיששרהביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפי )2(
הוראותפרקג'1לחוקשירותביטחון,ובלבדשטרםמלאולו29

שניםוהגישלרשותבקשהלשרתבשירותלאומי-אזרחיע";

בסעיף6)ז()2(,במקום"מיועדלשירותביטחון"יבוא"אדם,לפיהוראותסעיף2"; )3(

בסעיף23- )צ(

בסעיףקטן)ב(- )א(

נסיבה התקיימה אם לפוקד יודיע "המנהל יבוא הרישה במקום )1(
מהנסיבותכמפורטלהלן,לגבימיועדלשירותביטחוןשאושרלהציבו
בשירותלאומי-אזרחיכאמורבסעיף2)1(,בתוך7ימיםמיוםהתקיימות

אותהנסיבה:";

בפסקה)1(,במקום"הואנוכח"יבוא"המנהלנוכח"ובמקום"יבצע )2(
מיועדלשירותביטחון"יבוא"יבצעהמיועדלשירותביטחון";

בפסקאות)2(ו–)3(,במקום"שלמשרת"יבוא"שלהמיועדלשירות )3(
ביטחון";

בסעיףקטן)ג(,המילים"אומשרתבשירותלאומי-אזרחי,לפיהעניין"- )ב(
יימחקו,ובמקום"הוראותסעיף26ח)ב(או26י)ב("יבוא"הוראותסעיף26ח)ד(";

סעיף36-בטלע )5(

בחוקסיועכלכלילעידודלומדיתורהוסטודנטיםנזקקים,התשע"ז-72017,בסעיף8,2ע
)1(,במקום"26יח"יבוא"26ד"ובמקוםהסיפההחל בהגדרה"לומדתורה",בפסקה
מהמילים"לפיסעיף26כג)א()1("יבוא"לפיסעיפים22ג)א()1(או26ה)1(לאותוחוק,

לפיהעניין"ע

תיקוןחוקסיוע
כלכלילעידוד

לומדיתורה
וסטודנטיםנזקקים

ישיבהשהייתהכלולה,ערבתחילתושלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,9ע )א(
ברשימהשגיבששרהביטחוןלפיסעיף26כדלחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,
יראואותהכישיבההכלולהברשימתהישיבותלפיסעיף26יאלחוקהעיקרי,כנוסחו

בסעיף2לחוקזהע

תחילהוהוראות
מעבר

"תוקף

חוקזהיעמודבתוקףעדיוםי"אבתמוזהתשפ"ג )א( 36ע
)30ביוני2023()בסעיףזה-מועדהפקיעה(ע

הוראותחוקזהיוסיפולחולאףלאחרמועד )ב(
הפקיעהעלמישהחלאתשירותולפיחוקזהלפנימועד
הפקיעהועלהגוףהמפעילשאצלוהואמשרת,עדתום

שירותוע"

כמוכןמוצעלקבועבחוקשירותלאומי-אזרחיכי
ביצוע לשם מפעיל לגוף תפנה אזרחי לשירות הרשות

שירותלאומי-אזרחי,כלאחדמאלה:

שירותו את אישר ושפוקד לכך שהסכים מלש"ב )1(
כאמורלפיהוראותסעיף26חלחוק;

מישהגישבקשהלשרתבשירותלאומי-אזרחילאחר )2(
ששרהביטחוןפטראותומחובתשירותסדירלפיפרקג'1

לחוק,ובלבדשטרםמלאולו29שניםע

ג'1לחוקוקביעתהסדר בשלביטולושלפרק  סעיף 9
ובוגרי ישיבות תלמידי של לשילובם חלופי 
מוסדותחינוךחרדייםבשירותסדירובשירותהלאומי-
אזרחי,מוצעלקבועהוראותמעברהמבהירותאתהיחס

ס"חהתשע"ז,עמ'320ע 7
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עלאףהאמורבהגדרה"ישיבה"שבסעיף26גלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוק )ב(
זה,ישיבהכאמורבסעיףקטן)א(שאינהמופעלתעלידיעמותהאוחברהלתועלת
הציבוריראואותהכישיבהלענייןפרקג'1לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזה,עד

יוםל'באבהתשפ"ב)27באוגוסט2022(ע

צודחייתשירותשניתןלפיפרקג'1לחוקהעיקרי,כנוסחוערביוםהתחילה,יראו )ג(
אותוכאילוניתןלפיסעיף26דלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזה,לכלדברועניין,

לרבותלענייןסעיף26ילחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזהע

מוסדלימודיחרדיאוחלקממוסדלימודיהמיועדלתלמידיםחרדיםשהיוכלולים )ד(
בצושקבעשרהביטחוןלפיפסקה)2(להגדרה"בוגרמוסדחינוךחרדי"שבסעיף26טו)א(
לחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותוכמוסדחינוךחרדישנקבעלפי
)2(להגדרה"מוסדחינוךחרדי"שבסעיף26יבלחוקהעיקריכנוסחובסעיף2 פסקה

לחוקזהע

השכלהאוהכשרהשאישרשרהכלכלהוהתעשייהכהכשרהתעסוקתיתמיועדת )ה(
לפיסעיף26יגלחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותןכהכשרהתעסוקתית

מיועדתכהגדרתהבסעיף26גלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף2לחוקזהע

שביןהוראותההסדרשמוצעלבטלולביןהוראותפרקג'1
המוצע,כמפורטלהלן:

ג'1לחוקבנוסחוהקיים,הותקנותקנות מכוחפרק
שירותביטחון)אמותמידהלגיבושרשימהשלישיבות(,
ותקנות המידה(, אמות תקנות - )להלן התשע"ח-2017
לתלמידי לדחייתשירות נוספים )תנאים שירותביטחון
ישיבותוהוראותשונות(,התשע"ח-2017עכמוכן,בהתאם
התחילה יום ערב כנוסחו לחוק 26כד סעיף להוראות
ולתקנותאמותהמידה,נקבעהעלידישרהביטחוןרשימת
ישיבותעהוראותפרקג'1המוצעותיחליפואתהוראותפרק
ג'1שבוטלעלידיביתהמשפטהעליון,וזאתעוברלמועד
תחילתבטלותן-יוםד'בשבטהתשפ"ב)6בינואר2022(,
ולפיכךהתקנותהאמורותוכןרשימתהישיבותשנקבעה
כאמוריעמדובתוקפןגםלאחרכניסתהחוקהמוצעלתוקף,
בהתאםלסעיף23לחוקהפרשנות,התשמ"א-1981עמוצע
להבהירבהוראתמעברכיישיבהשהייתהכלולה,ערב
תחילתושלהחוקהמוצעברשימהשגיבששרהביטחון
לפיסעיף26כדלחוק,כנוסחוערביוםהתחילה,יראואותה
כישיבההכלולהברשימתהישיבותלפיסעיף26יאלחוק

המוצע,כנוסחובסעיף2לחוקזהע

את לתקן מוצע זה חוק ובמסגרת הואיל כן, כמו
ההגדרה"ישיבה"בפרקג'1כךשהיאתחולרקלגביישיבות
המופעלותעלידיעמותותוחברותלתועלתהציבור,מוצע
לקבועהוראתמעברשתאפשרלישיבותשנכללוברשימת
והתקנות הקיים ג'1 פרק להוראות בהתאם הישיבות
כחברה או כעמותה מאוגדות היו לא ואשר האמורות,

לתועלתהציבור,פרקזמןלהסדרתמעמדן,וזאתעדלמועד
תוםשנתהלימודיםהבאהשבמהלכהייכנסהחוקהמוצע

לתוקף-יוםל'באבהתשפ"ב)27באוגוסט2022(ע

נוסףעלכך,מוצעלקבועכיצודחייתשירותשניתן
מכוחפרקג'1לחוקכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותו
זו 26דהמוצעעיובהרכיהוראה כאילוניתןמכוחסעיף
מתייחסתהןלצווידחייתשירותאשרניתנומכוחפרק
ג'1לחוקכנוסחוערביוםהתחילהועודםבתוקף)ועלכן
הםימשיכולעמודבתוקפם(,והןלצווידחייתשירותאשר
ניתנומכוחפרקג'1האמוראשרפקעתוקפםעכךלמשל,
לענייןסעיף26ילחוקהמוצע,שעניינומתןפטורבהגעה
יובאו דחייתהשירות, תקופות סיום לאחר הפטור לגיל
בחשבוןגםתקופותדחייתשירותמכוחצווידחייתשירות

שניתנולפיההסדרהקודםע

ממוסד חלק או חרדי לימודי מוסד כי מוצע עוד
בצו כלולים שהיו חרדים, לתלמידים המיועד לימודי
שקבעשרהביטחוןלפיסעיף26טו)א(לחוקכנוסחוערב
יוםהתחילה,יראואותוכמוסדחינוךחרדישנקבעלפי
פסקה)2(להגדרה"מוסדחינוךחרדי"שבסעיף26יבהמוצעע

כמוכןמוצעלקבועכימסלולילימודשאישרשר
הכלכלהוהתעשייהכהכשרהתעסוקתיתמיועדתלפיסעיף
26יגלחוקכנוסחוערביוםהתחילה,יראואותםכהכשרה

תעסוקתיתמיועדתלפיסעיף26גהמוצעע
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וזהנוסחושלפרקג'1לחוקשמוצעלבטלו:

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

סימן א': פרשנות ותחולה

הגדרות - פרק ג'1

בפרקזה- 26בע

לאומי- שירות חוק - לאומי-אזרחי" שירות "חוק
אזרחי,התשע"ד-צ201;

)20במרס "יוםהתחילה"-י"חבאדרב'התשע"ד
צ201(;

"ישיבה"-ישיבהאוכוללשמתקיימיםבהםלימודים
תורנייםוהכלוליםברשימהשגיבשלענייןזהשר

הביטחוןלפיסעיף26כד;

אזרחי-ביטחוני" "שירות לאומי-אזרחי", "שירות
ו"שירותאזרחי-חברתי"-כהגדרתםבחוקשירות

לאומי-אזרחי;

"שנתגיוס"-שנההמתחילהב–1ביוליוהמסתיימת
ב–30ביוני;

"תנאיםלדחייתשירות"-התנאיםהמנוייםבסעיף
26כג;

שמיום התקופה - הראשונה" ההסתגלות "תקופת
התחילהעדיוםח'בתמוזהתש"ף)30ביוני2020(;

"תקופתההסתגלותהשנייה"-התקופהשמיוםט'
בתמוזהתש"ף)1ביולי2020(עדיוםי"אבתמוז

התשפ"ג)30ביוני2023(ע

תחולה - פרק ג'1

הוראותפרקזהיחולונוכחההכרהבחשיבות )א( 26גע
לימודהתורהע

הוראותפרקזהיחולוכמפורטלהלן: )ב(

מישביוםהתחילהמלאולו18שניםוטרם )1(
מלאולו22שנים,יחולועליוהוראותסעיפים

26העד26ח;

מישביוםהתחילהמלאולו22שנים,יחולו )2(
עליוהוראותסעיפים26טו–26י;

תקופת במהלך שנים 18 לו שמלאו מי )3(
ההסתגלותהראשונה,יחולועליוהוראותסעיף

26יא;

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

26יחע

סימן ב': תקופת ההסתגלות הראשונה

תחולה - תקופת ההסתגלות הראשונה

הוראותסימןזהיחולובתקופתההסתגלותהראשונהע 26דע

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

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

בצורכיהביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםע

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהע

שרהביטחוןרשאילחזורולתתלמיועדלשירות )ג(
ביטחוןכאמורבסעיףקטן)א(צודחייתשירותלפיסעיף

זה,עדהגיעולגילצ2ע

נדחהשירותושלמיועדלשירותביטחוןלפי )ד(
הוראותסעיףזה,מזמןלזמן,עדהגיעולגילצ2,רשאישר
הביטחוןלפטוראותו,בצו,מחובתשירותסדיר,ויחולולגביו

הוראותסעיף26יבלענייןשילובבתעסוקהע

)בוטל(ע )ה(

ביטול או פקיעת תוקף של צו דחיית שירות 

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

לשירותביטחוןהוראותסעיף13ע

פקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלפיסעיף )ב(
26ה,ולאביקשהמיועדלשירותביטחוןלהאריכו,יחולו
עליוהוראותסעיף13אםטרםמלאולו21שנים,והוראות

סעיף26ז-אםמלאולו21שניםע

קריאה לשירות סדיר או הפניה לשירות לאומי-אזרחי 

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

קטןזהחייבלהתייצבבמקוםובזמןשנקבעובצוכאמורע

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

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

המיועדלשירותביטחון,להפנותולשירותלאומי-אזרחיע

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

אזרחי;לאהסכיםהמיועדלשירותביטחוןלהפנייתוכאמור,
רשאיהפוקד,בצו,לקרואלולהתייצבלשירותסדירויחולו

הוראותסעיףקטן)ב(ע

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

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

שירותסדירע

מיועד של הלאומי-אזרחי השירות הופסק )ב(
לשירותביטחוןלפיהוראותסעיף23לחוקשירותלאומי-

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

הוראות לעניין מי שמלאו לו 22 שנים

מיועדלשירותביטחוןשניתןלוצודחייתשירות )א( 26טע
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,

חייבלהתייצבבמקוםובזמןשנקבעובצוכאמורע

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

שנקבעובצוכאמורע

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

כאמורע

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

לשםבחינתשילובובשירותלאומי-אזרחיע

בחרהמיועדלשירותביטחוןלהשתלבבשירות )ה(
לאומי-אזרחי,יפנהאותוהפוקדלשירותלאומי-אזרחי,

ושרהביטחוןידחה,בצו,אתמועדהתייצבותולשירות
סדירלשםביצועהשירותהלאומי-אזרחיע

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

סעיף26יבלענייןשילובבתעסוקהע

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

כאמור לאומי-אזרחי בשירות ששירת מי )א( 26יע
בסעיף26טוניתןלואישורעלהשלמתהשירותלפיסעיף
12לחוקשירותלאומי-אזרחי,יפטוראותושרהביטחון,

בצו,מחובתשירותסדירע

מיועד של הלאומי-אזרחי השירות הופסק )ב(
לשירותביטחוןלפיהוראותסעיף23לחוקשירותלאומי-

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

18 שנים במהלך תקופת  הוראות לעניין מי שמלאו לו 
ההסתגלות הראשונה 

ביטחון לשירות מיועד לבקשת הביטחון, שר )א( 26יאע
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

הסדיריםע

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהע

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

לגילצ2ע

עלמיועדלשירותביטחוןשמועדהתייצבותו )ד(
לשירותסדירנדחהלפיסעיףזה,יחולוהוראותאלה:

תקופת במהלך שנים צ2 לו מלאו )1(
הביטחון שר רשאי - הראשונה ההסתגלות
לפטוראותובהגיעולגילהאמור,בצו,מחובת
26יב שירותסדיר,ויחולולגביוהוראותסעיף

לענייןשילובבתעסוקה;

תקופת תום עד שנים צ2 לו מלאו לא )2(
בתום עליו, יחולו - הראשונה ההסתגלות
תקופתהצוהאחרוןלדחייתשירותשניתןלפי

סעיףזה,הוראותסימןה'ע

בוטלצודחייתשירותשניתןלפיסעיףזהאו )ה(
פקעתוקפו,יחולוהוראותסעיף26וע
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סימן ג': שילוב בתעסוקה

שילוב בתעסוקה

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

מידעלפיפסקהזורקלתכליתהאמורהובמידהשנדרשע

מידעיועברלפיהוראותסעיףקטן)א(באופן )ב(
מאובטחבהתאםלנהליםשייקבעובמשרדהכלכלהע

מקבלפטורשמידעלגביוהועברלפיהוראות )ג(
)א(,זכאילדרוששהמידעהאמוריימחקולא סעיףקטן
יישמר;דרשמקבלפטורכאמור,ימחקעובדמשרדהכלכלה

אוהמפעילאתהמידעע

סעיף לפי אליו שהגיע מידע אדם יגלה לא )ד(
קטן)א(ולאיעשהבוכלשימושאלאלתכליתהאמורה

באותוסעיףקטןע

בסעיףזה- )ה(

"מידע"-מספרזהות,שםפרטיושםמשפחה,
מעןלמשלוחדוארומספרטלפוןקוויונייד;

"מפעיל"-מישמפעילאומקייםמטעםמשרד
הכלכלהמרכזתעסוקהאופעילותלהכוונה

תעסוקתיתע

הכשרה תעסוקתית מיועדת

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

בסעיףזה-

או השכלה - מיועדת" תעסוקתית "הכשרה
הכשרהשאישרשרהכלכלה,המיועדתלקידום
שילובםהמקצועיבתעסוקהשלתלמידיישיבה
לרבות זה, פרק הוראות לפי נדחה ששירותם

פעילותהכוונהמקצועית;

"השכלה"-לימודיתכניתהיסודכמשמעותהבחוק
חינוךממלכתי,התשי"ג-1953,כולהאוחלקה,
אוהשכלהאחרתשאישרשרהכלכלהעלפי
הצבא, לצורכי לב בשים שקבע מידה אמות
מוכר תואר לקראת אינם שהלימודים ובלבד
גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו

התשי"ח-1958ע

דיווח לכנסת - שילוב בתעסוקה

שרהכלכלהידווחלוועדתהכלכלהשלהכנסת,אחת 26ידע
לשנה,עלהשפעותיישוםהוראותסימןזהעלשילובבוגרי

ישיבותבתעסוקהע

סימן ד': יעדי גיוס

ובתקופת  הראשונה  ההסתגלות  בתקופת  גיוס  יעדי 
ההסתגלות השנייה

בסימןזה- )א( 26טוע

"בוגרמוסדחינוךחרדי"-מישלמדביןגילצ1
לגיל18,שנתייםלפחות,במוסדחינוךשהוא

אחדמאלה:

מוסדחינוךתרבותיייחודי,כהגדרתו )1(
ייחודיים, תרבותיים מוסדות בחוק
לקבוצת המיועד התשס"ח-2008,
)1( בפסקה המפורטת האוכלוסייה
ייחודית" תרבותית "קבוצה להגדרה

בחוקהאמור;

ממוסד חלק או חרדי לימודי מוסד )2(
חרדים, לתלמידים המיועד לימודי
שקבע,בצו,שרהביטחון,בהתייעצות
עםשרהחינוךאועםשרהכלכלה,לפי
העניין,ובאישורועדתהחוץוהביטחון

שלהכנסת;

בשירות לשרת שהחל מי - בפועל" "מתגייס
סדיראובשירותלאומי-אזרחי,בשנתגיוס

מסוימת;

לפי שהוקם הבין–משרדי הצוות - "הצוות"
הוראותסעיף26טו1ע

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

מוסדותהחינוךהחרדיםע

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

יכללו-

יעדשנתילגיוסלשירותסדירשייקבעבשים )1(
לבלהמלצתשרהביטחון;

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

חברתישייקבעבשיםלבלהמלצתהשרהממונה
עלחוקשירותלאומי-אזרחי)בפרקזה-השר

הממונה(;
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היעדים את הכולל מצטבר, שנתי יעד )3(
ו–)2()בסעיף )1( השנתייםהמפורטיםבפסקאות

זה-יעדשנתיכולל(ע

שלהיעדיםהשנתיים בקביעתאופןהשגתם )ג1(
כאמורבסעיףקטן)ג(,תיתןהממשלהאתדעתהלתכניות

הרב–שנתיותשגיבשהצוותלפיסעיף26טו2ע

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

הצבאשניתןלהםפטורלפיסעיף26ה)ד(או26ט)ו(ע

יעדיהגיוסיעלומדישנתגיוס,ובלבדשהיעד )ה(
השנתיהכולללשנתהגיוסשתחילתהבחודשיולי2013,

לאיפחתמ–3,300מתגייסיםלשירותע

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

כשלושה;לענייןזה,"לוחם"-כהגדרתובפקודותהצבאע

הקמת צוות בין–משרדי לקידום עמידה ביעדי הגיוס

הממשלהתקים,בתוך30ימיםמיוםתחילתושל 26טו1ע
חוקשירותביטחון)תיקוןמס'21(,התשע"ו-2015)בפרקזה
-תיקוןמס'21(,צוותבין–משרדי,בראשותהמנהלהכללי

שלמשרדהביטחון,שחבריויהיו:

הפועלת לכלכלה הלאומית המועצה ראש )1(
לפיהחלטתהממשלהמספר30צמיוםי"זבאלול

התשס"ו)10בספטמבר2006(;

הממונהעלהתקציביםבמשרדהאוצר; )2(

המנהלהכללישלמשרדהכלכלה; )3(

המנהלהכללישלמשרדהחינוך; )צ(

לאומי- לשירות הרשות של הכללי המנהל )5(
אזרחי;

נציגבכירמטעםראשהמטההכללישלצבא )6(
ההגנהלישראל;

נציגהיועץהמשפטילממשלהע )7(

תפקידי הצוות

לתקופת רב–שנתית תכנית יגבש הצוות )א( 26טו2ע
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

ובמבחניתמיכותע

הצוותיגישאתהתכניתכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
לשרהביטחוןולשרהממונה,לאיאוחרמתום120ימים
מיוםתחילתושלתיקוןמס'21;שרהביטחוןיגבשהצעת

החלטה,בהסכמתהשרהממונה,בהתאםלתכניתשהוגשה
לוכאמורויביאהלאישורהממשלהלאיאוחרמ–0צימים
מיוםשהוגשהלוהתכנית;לאהגיעשרהביטחוןלהסכמה
עםהשרהממונהבענייןהצעתההחלטהכאמור,בתוך
30ימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית,יגיששרהביטחוןאת
הצעתההחלטהלממשלהויביאבדבריההסברלהצעהאת

עמדתהשרהממונהע

שישהחודשיםלפניתוםתקופתההסתגלות )ג(
הראשונה,ישליםהצוותאתגיבושהשלתכניתרב–שנתית
הרב–שנתית התכנית על השנייה; ההסתגלות לתקופת
כאמוריחולוהוראותסעיףקטן)א(,בשינוייםהמחויבים,
והיאתגובשבהתחשב,ביןהשאר,במידתהעמידהביעדי
של וביעילותם הראשונה ההסתגלות בתקופת הגיוס
האמצעיםשננקטובהתאםלתכניתהרב–שנתיתשגובשה

לפיסעיףקטן)א(ע

הצוותיגישאתהתכניתכאמורבסעיףקטן)ג( )ד(
לשרהביטחוןולשרהממונה,לאיאוחרמשישהחודשים
לפניתוםתקופתההסתגלותהראשונה;שרהביטחוןיגבש
הצעתהחלטה,בהסכמתהשרהממונה,בהתאםלתכנית
שהוגשהלוכאמורויביאהלאישורהממשלהלאיאוחר
מ–0צימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית;לאהגיעשרהביטחון
להסכמהעםהשרהממונהבענייןהצעתההחלטהכאמור,
בתוך30ימיםמיוםשהוגשהלוהתכנית,יגיששרהביטחון
אתהצעתההחלטהלממשלהויביאבדבריההסברלהצעה

אתעמדתהשרהממונהע

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

ההסתגלותהראשונהותקופתההסתגלותהשנייהע

הצוותידווחלשרהביטחוןולשרהממונה,אחת )ו(
לשנה,עלביצועהוראותסעיףזהובכללזהעלאמצעי

המעקבשננקטוע

הודעות בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים 
בשירות לאומי-אזרחי

שרהביטחוןיודיעלממשלהבתוםכלשנתגיוס )א( 26טזע
עלמספרהמתגייסיםלשירותסדירמקרבתלמידיהישיבות
ובוגרימוסדותהחינוךהחרדייםבאותהשנתגיוס,ויפרסם

עלכךהודעהברשומותלאיאוחרמ–5ביוליע

השרהממונהיודיעלממשלהבתוםכלשנת )ב(
גיוסעלמספרהמשרתיםבשירותלאומי-אזרחישהחלו
לשרתבאותהשנתגיוס,ויפרסםעלכךהודעהברשומות

לאיאוחרמ–5ביוליע

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,עד )ג(
5בינוארבכלשנהתימסרלממשלההודעהכמפורטלהלן,
והממשלהתפרסםעלכךהודעהברשומותלאיאוחרמ–15

בינואר:

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

הראשוניםשלשנתהגיוס;
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הודעתהשרהממונהעלמספרהמשרתים )2(
החודשים בששת לאומי-אזרחי בשירות

הראשוניםשלשנתהגיוסע

סימן ה': תקופת ההסתגלות השנייה

תחולה - תקופת ההסתגלות השנייה

הוראותסימןזהיחולובתקופתההסתגלותהשנייהע 26יזע

דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה 

ביטחון לשירות מיועד לבקשת הביטחון, שר )א( 26יחע
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

הסדיריםע

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהע

שרהביטחוןרשאיבמהלךתקופתההסתגלות )ג(
השנייהלחזורולתתלמיועדלשירותביטחוןכאמורבסעיף

קטן)א(צודחייתשירותלפיסעיףזה,עדהגיעולגיל21ע

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

סעיף26זע

בוטלצודחייתשירותלפיסעיףזהבשלאי– )ה(
עמידהבתנאיםלדחייתהשירותאופקעתוקפושלצו
דחייתשירותלפיסעיףזהולאביקשמיועדלשירותביטחון
להאריכו,יחולועלהמיועדלשירותביטחוןהוראותסעיף13ע

תחולת סעיפים בשים לב לעמידה ביעדי גיוס

בתקופת נדחה ששירותו ביטחון לשירות מיועד 26יטע
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(
עליוהוראותסעיף26זלענייןקריאהלשירותסדיר
להוראות בכפוף לאומי-אזרחי, לשירות הפניה או
של סמכויותיו הפעלת מועד לגבי 26כא)ד( סעיף

הפוקדע

הוראות לעניין עמידה ביעדי גיוס

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

ההסתגלותהשנייהע

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

שרהביטחוןלפטוראותו,בצו,מחובתשירותסדירע

בוטלצודחייתשירותשניתןלפיסעיףזה )1( )ג(
בשלאי–עמידהבתנאיםלדחייתשירות,יחולו

עלהמיועדלשירותביטחוןהוראותסעיף13ע

פקעתוקפושלצודחייתשירותשניתןלפי )2(
ביטחון לשירות המיועד ביקש ולא זה, סעיף

להאריכו,יחולועליוהוראותסעיף26זע

הוראות לעניין אי–עמידה ביעדי גיוס

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

אותהשנתגיוסואילךע

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

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,הוראותסעיף26כ )ג(
ימשיכולחולעלמישמתקייםבוהאמורבסעיף26יטרישה
בשניםשקדמולאותהשנתגיוסוניתןלוצודחייתשירות

לפיסעיף26כע

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

החודשיםלפיסעיף20)ב(ע

סמכויות שר הביטחון באין עמידה ביעדים

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

הביטחוןובהיקףהכוחותהסדיריםע

צודחייתשירותלפיסעיףזהיינתןלתקופה )ב(
שלאתעלהעלשנהע
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שרהביטחוןרשאיבמהלךתקופתההסתגלות )ג(
השנייהלחזורולתתלמיועדלשירותביטחוןכאמורבסעיף

קטן)א(צודחייתשירותלפיסעיףזה,עדהגיעולגיל26ע

שרהביטחוןיחליטעלמספרהמיועדיםלשירות )ד(
ביטחוןשיינתןלהםצודחייתשירותלפיסעיףזהבכלשנת
גיוס,בשיםלבליעדהשנתיהכולללגיוסשקבעההממשלה

לפיסעיף26טוע

)בוטל(ע )ה(

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

סדירע

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

שירות-יחולוהוראותסעיף13ע

סימן ו': הוראות כלליות לעניין דחיית שירות

תנאים לדחיית שירות

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

בוכלאלה:

הואלומדבישיבהלימודיםתורניים,באופן )1(
בשבוע, שעות מ–5צ יפחת שלא בהיקף סדיר,
בתקופות למעט בשבוע, שעות 0צ - ובכולל

חופשהשקבעשרהביטחון;

הואלאעוסקבכלעיסוקנוסףעללימודיו )2(
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;

הואקייםאתחובותיולפיחוקזה,ובכלל )3(
לפי רפואית ולבדיקה לרישום התייצב זה

סעיפים3ו–5;

הואהצהיר,בתצהירבכתבשניתןלפיסעיף )צ(
15לפקודתהראיות,כימתקיימיםבוהתנאים

שבפסקאות)1(עד)3(;

ראשהישיבהשבההואלומדאישר,בתצהיר )5(
הראיות, לפקודת 15 סעיף לפי שניתן בכתב

התנאי ביטחון לשירות במיועד מתקיים כי
להתקיים יחדל אם כי והתחייב )1( שבפסקה
במיועדלשירותביטחוןהתנאיהאמור,יודיע

עלכךלפוקדבתוך21ימים;

תנאיםמוקדמיםנוספיםשקבעשרהביטחון, )6(
באישורועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתע

ביקשמיועדלשירותביטחוןלחזורולקבלצו )ב(
דחייתשירותלפיפרקזה,יצרףמחדשלכלבקשהכאמור

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

רשימת הישיבות

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

להיכללברשימתהישיבותע

רשימתהישיבותתפורסםבאתרהאינטרנטשל )ב(
אגףכוחאדםבצבאההגנהלישראלותופקדלעיוןהציבור

הפוקדאתלשכותהגיוסהאזוריותע

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

טענותיולפניו,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

שיעורמסויםמקרבתלמידיהישיבהשהם )1(
מיועדיםלשירותביטחון,אינומתייצבלרישום
ולבדיקהרפואיתלפיסעיפים3ו–5;שרהביטחון

יקבעאתהשיעורהאמור;

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

מהתנאים אחד בישיבה להתקיים חדל )3(
הביטחון שר שקבע המידה לאמות בהתאם

כאמורבסעיףקטן)א(;

התקיימונסיבותאחרותהמצדיקות,לדעת )צ(
שרהביטחון,אתהסרתהמהרשימהע

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

בתנאיםלדחייתשירותע

מניעת פגיעה במעמדה של יוצא צבא אישה

לאייפגעמעמדהושילובהשליוצאצבאאישה 26כהע
בשירותביטחוןבשלשירותםשלבוגריישיבותומוסדות

חינוךחרדייםבשירותביטחוןלפיפרקזהע

שמירה על אורח חיים

צבאההגנהלישראליפעללאפשרשמירהעלאורח 26כוע
חייושלמישהתגייסלשירותסדירלפיפרקזהע
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תקנות - פרק ג'1

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

ובכללזהתקנותבענייניםאלה:

הדרכיםוהמועדיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )1(

תנאיםמוקדמיםלהגשתבקשותלפיפרקזה; )2(

)נמחקה(; )3(

התנאיםוהכלליםלהכללהברשימתהישיבות )צ(
לפיסעיף26כדע

דיווח לכנסת - פרק ג'1

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

אלה:

בכלל, סדיר לשירות המתייצבים מספר )1(
ומספרהמתייצביםכאמורמקרבבוגריהישיבות

ומוסדותהחינוךהחרדייםבפרט;

הפטור וצווי השירות דחיית צווי מספר )2(
משירותסדירשניתנולפיפרקזה;

נתוניםבענייניםהמפורטיםבפסקאות)1( )3(
ו–)2(בהשוואהלשניםקודמות;

לרבות 26טו2, סעיף הוראות ביצוע )3א(
התכניותהרב–שנתיותשגיבשהצוותואמצעי
החלטות וכן סעיף, לפיאותו שננקטו המעקב
להוראות בהתאם שהתקבלו הממשלה

סעיף26טו)ג(;

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

מעמדהאישהולשוויוןמגדרישלהכנסת;

מסלולישירותהמותאמיםלשירותםשל )5(
בוגריישיבותומוסדותחינוךחרדיים,שנפתחו

אוהורחבוע

ועדתהחוץוהביטחוןשלהכנסתתקייםאחת )ב(
)א(,לשם לשנהדיוןבדיווחיםשהתקבלולפיסעיףקטן

מעקבעלביצועההוראותלפיפרקזהע

הוראות לעניין פקיעת תוקפו של חוק שירות לאומי-אזרחי 

לפי לאומי-אזרחי שירות חוק של תוקפו פקע 26כטע
הוראותסעיף36לחוקהאמור,לאיהיהרשאיעודפוקד
ביטחון לשירות מיועד לאומי-אזרחי לשירות להפנות

שהפוקדקראלולהתייצבלפיהוראותפרקזהע"
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