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חוק שירות ביטחון (תיקון מס'  ,)19התשע"ד*2014-
תיקון סעיף 15

.1

תיקון סעיף 16

.2

בסעיף  )1(16לחוק העיקרי ,במקום "עשרים וארבעה חודשים" יבוא "עשרים ושמונה
חודשים".

תיקון סעיף 16א

.3

בסעיף 16א לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

תיקון סעיף 20

.4

בסעיף (20ב) לחוק העיקרי ,אחרי "בהתאם לסעיף  "36יבוא "או בהתאם לסעיף 22ב או
לפרק ג'."1

הוספת סעיפים
22א עד 22ה

.5

אחרי סעיף  22לחוק העיקרי יבוא:

בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו1986-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף - 15
()1

בפסקה ( ,)1במקום מספר החודשים הנקוב בה יבוא "שלושים ושניים חודשים";

( )2בפסקה ( ,)2במקום מספר החודשים הנקוב בה יבוא ,בהתאמה" ,עשרים ושישה
חודשים" ו"עשרים חודשים";
()3

בפסקה ( ,)3במקום מספר החודשים הנקוב בה יבוא "ארבעה עשר חודשים".

"(ד) שר הביטחון ,באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,רשאי לקבוע הליכי אבחון
אחידים למיועדת לשירות ביטחון ולמיועד לשירות ביטחון ,וכן הליכי מיון ושיבוץ
בתפקידים ובמקצועות בשירות סדיר שיבטיחו שוויון הזדמנויות".

"ישיבות הסדר

22א( .א) בסעיף זה -
"ישיבת הסדר"  -ישיבה שמתקיימים בה לימודים תורניים,
המיועדת למשרתים בשירות משולב והכלולה ברשימת
ישיבות ההסדר שגיבש לעניין זה שר הביטחון לפי
סעיף קטן (ד);
"שירות משולב"  -שירות סדיר המשלב פרק זמן או פרקי זמן
של שירות צבאי פעיל ופרק זמן או פרקי זמן של לימוד
בישיבת הסדר בתנאים של שירות בלא תשלום.
(ב) יוצא צבא רשאי לשרת בשירות משולב ,ובלבד שהוא
עומד בתנאים שנקבעו בפקודות הצבא ובקשתו אושרה על
פי הכללים שנקבעו בפקודות אלה.
(ג) תקופת השירות המשולב לא תפחת מתקופת השירות
הסדיר שיוצא צבא חייב בה לפי חוק זה ,בתוספת של 12
חודשים.
(ד) שר הביטחון יגבש את רשימת ישיבות ההסדר בהתאם
לאמות מידה שיקבע בתקנות; החלטת שר הביטחון בדבר
הכללת ישיבת הסדר ברשימת הישיבות תיעשה בהתחשב
בהמלצת ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות
ההסדר; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע מישיבה לפנות
לשר הביטחון בבקשה להיכלל ברשימת ישיבות ההסדר.

*
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התקבל בכנסת ביום י' באדר ב' התשע"ד ( 12במרס [ )2014בישיבה שהחלה ביום ט' באדר ב' התשע"ד (11
במרס  ;])2014הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה  ,787 -מיום ג' באב התשע"ג ( 10ביולי
 ,)2013עמ' .1124
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;107התשע"ב ,עמ' .218

ספר החוקים  ,2441י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

באתר האינטרנט של
תפורסםשל
האינטרנט
ההסדר
ישיבותבאתר
תפורסם
רשימת
(ה) ההסדר
(ה) רשימת ישיבות
ותופקד לעיון הציבור
הציבור
לישראל
הגנהלעיון
ותופקד
בצבא
לישראל
כוח אדם
אגףהגנה
אגף כוח אדם בצבא
לשכות הגיוס האזוריות.
האזוריות.
הפוקד את
הפוקד את לשכות הגיוס
השירותלהפעלת השירות
להפעלתהכללים
הכלליםיקבע את
(ו) שר הביטחון(ו)יקבעשראתהביטחון
בקשות לפי סעיף זה,
לאישור זה,
המידהלפי סעיף
אמותבקשות
לאישור
המידהואת
המשולב
המשולב ואת אמות
צבאי פעיל במסגרת
במסגרת
פעילשירות
הכולל של
שירות צבאי
שפרק הזמן
הכולל של
ובלבד שפרק הזמןובלבד
חודשים.יפחת מ– 17חודשים.
המשולב ,לא
יפחת מ–17
השירות
השירות המשולב ,לא
באישור ועדת החוץ
יותקנוהחוץ
זה ועדת
באישור
לפי סעיף
יותקנו
תקנות
סעיף זה
(ז) תקנות לפי (ז)
והביטחון של הכנסת.
והביטחון של הכנסת.
דחיית שירות
לתלמידי ישיבות
גבוהות ציוניות

22ה" ,ישיבה גבוהה
גבוהה
"ישיבה עד
ובסעיפים 22ג
22גזהעד 22ה,
בסעיף
ובסעיפים
22ב( .א)
שירות בסעיף זה
דחיית (א)
22ב.
לתלמידי ישיבות
בהם לימודים תורניים
תורניים
שמתקיימים
כולללימודים
אובהם
שמתקיימים
ציונית"  -ישיבה
ציונית"  -ישיבה או כולל
גבוהות ציוניות
הגבוהות הציוניות שגיבש
הציוניות שגיבש
הגבוהותהישיבות
הישיבותברשימת
והכלולים ברשימתוהכלולים
הביטחון לפי סעיף 22ד.
סעיף 22ד.
לפיזה שר
לעניין
לעניין זה שר הביטחון
לימודשרהתורה ,רשאי שר
בחשיבותרשאי
לימוד התורה,
בחשיבותההכרה
(ב) נוכח ההכרה(ב) נוכח
ישיבהשהוא תלמיד ישיבה
ביטחון
תלמיד
לשירות
שהוא
מיועד
ביטחון
לבקשת
לשירות
הביטחון,
הביטחון ,לבקשת מיועד
לשירותהתייצבותו לשירות
את מועד
התייצבותו
לדחות ,בצו,
ציונית,מועד
בצו ,את
גבוהה
גבוהה ציונית ,לדחות,
התנאים לדחיית שירות
לגביושירות
לדחיית
מתקיימים
לגביוכיהתנאים
מתקיימיםמצא
סדיר ,אם מצא כי סדיר ,אם
כן בהתחשב בצורכי
בצורכי
לעשות
בהתחשב
וראה לנכון
לעשות כן
בסעיף 22ג
כאמורלנכון
כאמור בסעיף 22ג וראה
ובהיקף הכוחות הסדירים.
הסדירים.
הביטחון
הביטחון ובהיקף הכוחות
תעלהלתקופה שלא תעלה
שלא יינתן
סעיף זה
לתקופה
שירות לפי
זה יינתן
דחיית
שירות לפיצוסעיף
(ג)
(ג) צו דחיית
על שנה.
על שנה.
למיועד לשירות ביטחון
ביטחון
ולתת
לשירות
למיועדלחזור
הביטחון רשאי
לחזור ולתת
רשאי שר
(ד) שר הביטחון (ד)
לפי סעיף זה ,עד הגיעו
הגיעו
שירות
זה ,עד
דחיית
לפיצוסעיף
שירות(ב)
בסעיף קטן
דחיית
כאמור
כאמור בסעיף קטן (ב) צו
לגיל .23
לגיל .23
(ה)

רשאי שר הביטחון רשאי
קטן (ד),
הביטחון
הוראות סעיף
אף (ד) ,שר
עלקטן
()1סעיף
הוראות
( )1על אף (ה)
לשירות ביטחון שהוא
מיועדשהוא
ביטחון
לבקשת
לשירות
ולתת,
מיועד
לחזור
לחזור ולתת ,לבקשת
לפי דחיית שירות לפי
ציונית ,צו
דחיית שירות
צו גבוהה
ישיבה
ציונית,
תלמיד
תלמיד ישיבה גבוהה
יעלו על שנה כל אחת,
אחת,
שלא
שנה כל
נוספות
לתקופותעל
נוספותזהשלא יעלו
סעיף זה לתקופות סעיף
עד הגיעו לגיל  .26עד הגיעו לגיל .26
להם צו דחיית שירות
שירות
שיינתן
המבקשיםדחיית
שיינתן להם צו
המבקשים מספר
()2
( )2מספר
בשנת גיוס מסוימת ,לא
מסוימת ,לא
גיוסקטן זה,
בשנתסעיף
לראשונה לפי
לראשונה לפי סעיף קטן זה,
גיוס"  -שנה המתחילה
המתחילה
זה" ,שנת
בסעיףשנה
גיוס" -
;300
"שנת
יעלה על
יעלה על  ;300בסעיף זה,
והמסתיימת ב– 30ביוני.
ביוליביוני.
ב– 1ב–30
ב– 1ביולי והמסתיימת
המבקשים מספר המבקשים
גיוס מסוימת,
מספר
בשנת
מסוימת,
גיוס עלה,
( )3עלה ,בשנת ()3
קטן זה על  ,300ידחה
ידחה
,300סעיף
עללפי
שירות
קטן זה
דחיית
לראשונהסעיף
לראשונה דחיית שירות לפי
התייצבותם של  300מבקשי
מועד 300מבקשי
התייצבותם של
מועדהביטחון את
שר הביטחון את שר
לאמות מידה שקבע.
שקבע.
בהתאם
מידה
בלבד,
לאמות
שירות
בהתאם
דחיית שירות בלבד,דחיית

דחיית שירות שניתן לפי
שניתן לפי
של צו
שירות
תוקפו
דחיית
צופקע
שלאו
בוטל
(ו) בוטל או פקע(ו)תוקפו
ביטחון הוראות סעיף .13
סעיף .13
לשירות
הוראות
המיועד
לשירותעלביטחון
זה יחולו
המיועד
סעיף זה יחולו על סעיף
תנאים לדחיית
שירות לתלמידי
ישיבות גבוהות
ציוניות

סעיף 22ב אלא למיועד
למיועד
אלאלפי
שירות
דחיית22ב
צו סעיף
יינתןלפי
שירות
דחייתלא
צו (א)
22ג.
לדחייתלא יינתן
תנאים (א)
22ג.
שירות לתלמידי
ישיבה גבוהה ציונית
תלמידציונית
שהואגבוהה
ביטחוןישיבה
לשירותתלמיד
לשירות ביטחון שהוא
ישיבות גבוהות
שמתקיימים בו כל אלה:
ציוניותשמתקיימים בו כל אלה:
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( )1הוא לומד בישיבה גבוהה ציונית לימודים
תורניים ,באופן סדיר ,בהיקף שלא יפחת מ– 45שעות
בשבוע ,ובכולל  40 -שעות בשבוע ,למעט בתקופות
חופשה שקבע שר הביטחון;
( )2הוא לא עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו
בישיבה; בפסקה זו" ,עיסוק"  -עבודה שמקובל לקבל
בעבורה שכר ,בין שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית
שלא בשכר ,ולרבות כל עיסוק אחר שקבע שר הביטחון;
( )3הוא קיים את חובותיו לפי חוק זה ,ובכלל זה
התייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים  3ו–;5
( )4הוא הצהיר ,בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15
לפקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א1971-( 2בחוק
זה  -פקודת הראיות) ,כי מתקיימים בו התנאים
שבפסקאות ( )1עד (;)3
( )5ראש הישיבה שבה הוא לומד אישר ,בתצהיר
בכתב שניתן לפי סעיף  15לפקודת הראיות ,כי מתקיים
במיועד לשירות ביטחון התנאי שבפסקה ( ,)1והתחייב
כי אם יחדל להתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי
האמור ,יודיע על כך לפוקד בתוך  21ימים;
( )6תנאים מוקדמים נוספים שקבע שר הביטחון,
באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ב) ביקש מיועד לשירות ביטחון לחזור ולקבל צו דחיית
שירות לפי סעיף 22ב ,יצרף מחדש לכל בקשה כאמור
תצהירים והתחייבות כאמור בסעיף קטן (א)( )4ו–(.)5
רשימת הישיבות
הגבוהות הציוניות

22ד( .א) שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות הגבוהות
הציוניות בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות ,ובלבד
שמתקיימים בישיבה כל אלה:
( )1מרבית תלמידיה הם בוגרי מוסד חינוך על–יסודי
הנתון לפיקוחו של מינהל החינוך הדתי במשרד
החינוך;
( )2מתקיימים בה לימודים בהיקף שלא יפחת מ–45
שעות בשבוע ,ובכולל  40 -שעות בשבוע;
( )3תנאים וכללים נוספים שקבע שר הביטחון
באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ב) החלטת שר הביטחון בדבר הכללת ישיבה גבוהה
ציונית ברשימת הישיבות תיעשה בהתחשב בהמלצת איגוד
הישיבות הגבוהות הציוניות; אין בהוראות סעיף קטן זה
כדי למנוע מישיבה לפנות לשר הביטחון בבקשה להיכלל
ברשימת הישיבות הגבוהות הציוניות.
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
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הציוניות תפורסם באתר
תפורסם באתר
הציוניותהגבוהות
הגבוהותהישיבות
הישיבות רשימת
(ג)
(ג) רשימת
הגנה לישראל ותופקד
ותופקד
בצבא
לישראל
כוח אדם
אגףהגנה
בצבא
אדם של
האינטרנט
האינטרנט של אגף כוח
לשכות הגיוס האזוריות.
האזוריות.
הפוקד את
לשכות הגיוס
את הציבור
לעיון
לעיון הציבור הפוקד
הישיבותמרשימת הישיבות
להסיר ישיבה
מרשימת
רשאי
ישיבה
הביטחון
להסיר
רשאישר
(ד) שר הביטחון (ד)
הזדמנות הישיבה הזדמנות
שנתן לראש
הישיבה
לראשלאחר
הציוניות,
הגבוהותשנתן
הגבוהות הציוניות ,לאחר
מאלה:התקיים אחד מאלה:
מצא כי
אחד
התקייםאם
טענותיו לפניו,
את מצא כי
להשמיע אם
להשמיע את טענותיו לפניו,
את חובותיו בהתאם
בהתאם
חובותיוממלא
הישיבה אינו
ממלא את
( )1ראש הישיבה()1אינו ראש
להוראות סעיף 22ג(א)(.)5
להוראות סעיף 22ג(א)(.)5
בהתאם מהתנאים בהתאם
בישיבה אחד
מהתנאים
להתקיים
חדל אחד
( )2חדל להתקיים()2בישיבה
הביטחון כאמור בסעיף
שר בסעיף
כאמור
שקבע
הביטחון
שרהמידה
לאמות
לאמות המידה שקבע
קטן (א);
קטן (א);
המצדיקות ,לדעת שר
לדעת שר
המצדיקות,אחרות
התקיימו נסיבות
נסיבות אחרות
()3
( )3התקיימו
מהרשימה.הסרתה מהרשימה.
הביטחון ,את
הביטחון ,את הסרתה
דיווח לכנסת -
ישיבות גבוהות
ציוניות

לכנסת -
והביטחון של הכנסת ,אחת
הכנסת ,אחת
שלהחוץ
לוועדת
והביטחון
החוץידווח
הביטחון
לוועדת
ידווח שר
הביטחון 22ה.
דיווח שר
22ה.
ישיבות גבוהות
שחלפה ,על עניינים אלה:
עניינים אלה:
על השנה
שחלפה,לגבי
ציוניותלשנה ,לגבי השנה לשנה,

משירות סדיר שניתנו לפי
שניתנו לפי
השירות
דחייתסדיר
משירות
צווי
השירות
דחיית מספר
( )1מספר צווי ()1
סעיף 22ב;
סעיף 22ב;
סדיר בכלל ,ומספר
ומספר
לשירות
המתייצביםבכלל,
לשירות סדיר
מספר
המתייצבים
()2
( )2מספר
הישיבות הגבוהות
הגבוהות
הישיבותתלמידי
כאמור מקרב
תלמידי
המתייצבים
המתייצבים כאמור מקרב
הציוניות בפרט; הציוניות בפרט;
בפסקאות ( )1ו–( )2בהשוואה
המפורטיםבהשוואה
בפסקאות ( )1ו–()2
המפורטיםבעניינים
( )3נתונים
( )3נתונים בעניינים
לשנים קודמות ".לשנים קודמות".
הוספת פרק
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקריפרק ג'
לחוק אחרי
אחריג'1פרק ג' .6
.6

הוספת פרק ג'1

ומוסדות חינוך חרדיים
ישיבותחרדיים
ומוסדות חינוך
שילוב בוגרי
ישיבות
בוגרי ג':1
"פרק ג' :1שילוב "פרק
ותחולהא' :פרשנות ותחולה
סימן א' :פרשנות סימן
הגדרות  -פרק ג'1

הגדרות -
ג'26 -1ב .בפרק זה -
פרקזה
בפרק
26ב.

שירות לאומי-אזרחי,
לאומי-אזרחי,
לאומי-אזרחי"  -חוק
שירות חוק שירות
לאומי-אזרחי" -
"חוק
"חוק שירות
התשע"ד ;2014-התשע"ד;2014-
התשע"ד ( 20במרס ;)2014
במרס ;)2014
באדר ב'
י"ח (20
התשע"ד
התחילה" -
באדר ב'
"יום
"יום התחילה"  -י"ח
בהם לימודים תורניים
תורניים
שמתקיימים
כולללימודים
שמתקיימיםאובהם
"ישיבה"  -ישיבה
"ישיבה"  -ישיבה או כולל
לפיזה שר הביטחון לפי
לעניין
הביטחון
שגיבש
ברשימהשר
לעניין זה
והכלולים
והכלולים ברשימה שגיבש
סעיף 26כד;
סעיף 26כד;
אזרחי-ביטחוני" ו"שירות
"שירותו"שירות
אזרחי-ביטחוני"
לאומי-אזרחי",
"שירות
"שירות
"שירות לאומי-אזרחי",
שירות לאומי-אזרחי;
לאומי-אזרחי;
כהגדרתם בחוק
שירות
אזרחי-חברתי" -
אזרחי-חברתי"  -כהגדרתם בחוק
ביולי והמסתיימת ב–30
והמסתיימת ב–30
המתחילה ב–1
ביולי
ב–1שנה
המתחילה -
"שנת גיוס"  -שנה"שנת גיוס"
ביוני;
ביוני;
המנויים בסעיף 26כג;
26כג;
התנאים
המנויים-בסעיף
התנאים שירות"
"תנאים לדחיית
"תנאים לדחיית שירות" -
שמיוםו'התחילה ועד יום ו'
התקופהועד יום
התחילה
שמיום -
ההסתגלות"
התקופה
"תקופת
"תקופת ההסתגלות" -
התשע"ז ( 30ביוני ;)2017
בתמוז ;)2017
בתמוז התשע"ז ( 30ביוני
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תחולה  -פרק ג'1

"תקופת הקבע"  -התקופה שמיום ז' בתמוז התשע"ז ( 1ביולי
 )2017ואילך.
26ג( .א) הוראות פרק זה יחולו נוכח ההכרה בחשיבות לימוד
התורה.
(ב) הוראות פרק זה יחולו כמפורט להלן:
( )1מי שביום התחילה מלאו לו  18שנים וטרם מלאו
לו  22שנים ,יחולו עליו הוראות סעיפים 26ה עד 26ח,
הן בתקופת ההסתגלות והן בתקופת הקבע;
( )2מי שביום התחילה מלאו לו  22שנים ,יחולו עליו
הוראות סעיפים 26ט ו–26י;
( )3מי שביום התחילה טרם מלאו לו  18שנים ועד יום
ו' בתמוז התשע"ז ( 30ביוני  )2017ימלאו לו  18שנים,
יחולו עליו הוראות סעיף 26יא;
( )4מי שמלאו לו  18שנים החל מיום ז' בתמוז
התשע"ז ( 1ביולי  ,)2017יחולו עליו הוראות סימן ה'.
סימן ב' :תקופת ההסתגלות

תחולה  -תקופת
ההסתגלות

26ד .הוראות סימן זה יחולו בתקופת ההסתגלות.

דחיית שירות
26ה( .א) שר הביטחון ,לבקשת מיועד לשירות ביטחון שהוא
לתלמיד ישיבה
תלמיד ישיבה וביום התחילה מלאו לו  18שנים וטרם מלאו לו
שמלאו לו  18שנים
וטרם מלאו לו 22
 22שנים ,רשאי לדחות ,בצו ,את מועד התייצבותו של המבקש
שנים
לשירות סדיר ,אם מצא כי מתקיימים לגביו התנאים לדחיית
שירות ,וראה לנכון לעשות כן בהתחשב בצורכי הביטחון
ובהיקף הכוחות הסדירים.
(ב) צו דחיית שירות לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה
על שנה.
(ג) שר הביטחון רשאי לחזור ולתת למיועד לשירות ביטחון
כאמור בסעיף קטן (א) צו דחיית שירות לפי סעיף זה ,עד הגיעו
לגיל .24
(ד) נדחה שירותו של מיועד לשירות ביטחון לפי הוראות
סעיף זה ,מזמן לזמן ,עד הגיעו לגיל  ,24רשאי שר הביטחון
לפטור אותו ,בצו ,מחובת שירות סדיר ,ויחולו לגביו הוראות
סעיף 26יב לעניין שילוב בתעסוקה.
(ה) הוראות סעיפים קטנים (ג) ו–(ד) ימשיכו לחול בתקופת
הקבע.
ביטול או פקיעת
26ו( .א) בוטל צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף 26ה בשל
תוקף של צו דחיית
אי–עמידה בתנאים לדחיית שירות ,יחולו על המיועד לשירות
שירות
ביטחון הוראות סעיף .13

(ב) פקע תוקפו של צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף 26ה,
ולא ביקש המיועד לשירות ביטחון להאריכו ,יחולו עליו
הוראות סעיף  13אם טרם מלאו לו  21שנים ,והוראות סעיף
26ז  -אם מלאו לו  21שנים.
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לשירות סדיר
צו דחיית שירות לפי
שירותלולפי
דחייתשניתן
לשירותצוביטחון
שניתן לו
מיועד
לשירות(א)ביטחון
מיועד 26ז.
קריאה (א)
קריאה לשירות סדיר 26ז.
או הפניה לשירות או הפניה לשירות
שמלאו לו  21שנים ,רשאי
שנים ,רשאי
21לאחר
הצו
של לו
שמלאו
תוקפו
לאחר
הצוופקע
שלזה,
לאומי-אזרחיזה ,ופקע תוקפופרק
פרק
לאומי-אזרחי
בדיקת התאמתו לשרת
לשםלשרת
התאמתו
להתייצב
בדיקת
לקרוא לו
להתייצב לשם
פוקד ,בצו,
פוקד ,בצו ,לקרוא לו
או מי שהוא הסמיך
הסמיך
שהפוקד
שהוא
ובזמן
או מי
במקום
שהפוקד
ביטחון
ובזמן
בשירות
בשירות ביטחון במקום
לפי סעיף קטן זה חייב
חייב
בצו
להתייצבזה
שנקראסעיף קטן
להתייצבמיבצו לפי
שנקראקבע בצו;
לכך קבע בצו; מי לכך
כאמור.שנקבעו בצו כאמור.
בצו ובזמן
במקום
שנקבעו
להתייצב
להתייצב במקום ובזמן

ביטחון מתאים לשרת
לשרת
לשירות
מתאים
המיועד
לשירותכיביטחון
מצא הפוקד
(ב)המיועד
(ב) מצא הפוקד כי
בתוךלו להתייצב ,בתוך
להתייצב,לקרוא
רשאילוהוא ,בצו,
ביטחון,לקרוא
הוא ,בצו,
בשירות
בשירות ביטחון ,רשאי
ובזמןסדיר ,במקום ובזמן
לשירות
במקום
סדיר,20 ,
לשירותבסעיף
התקופות,20הנזכרות
התקופות הנזכרות בסעיף
לכך ,והמיועד לשירות
לשירות
הסמיך
והמיועד
מי שהוא
לכך,
הסמיךאו
שהואהפוקד
שקבע ,בצו,
שקבע ,בצו ,הפוקד או מי
חייב להתייצב כאמור.
כאמור.
ביטחון
ביטחון חייב להתייצב
שבחן רשאי ,לאחר שבחן
לאחרהפוקד
קטן (ב),
רשאי,
הפוקדסעיף
הוראות
אף(ב),
(ג) על אף הוראות(ג)סעיףעלקטן
לשירותשל המיועד לשירות
בשירות סדיר
הצבתוהמיועד
סדיר של
אפשרויות
כל בשירות
הצבתו
את כל אפשרויות את
לשירות לאומי-אזרחי.
לאומי-אזרחי.
ביטחון ,להפנותו
ביטחון ,להפנותו לשירות
לשירותלהפנייתו לשירות
להפנייתו ביטחון
המיועד לשירות
הסכים ביטחון
המיועד לשירות
(ד)
(ד) הסכים
את מועד התייצבותו
התייצבותו
הביטחון ,בצו,
שרמועד
ידחהאת
הביטחון ,בצו,
לאומי-אזרחי,
לאומי-אזרחי ,ידחה שר
הלאומי-אזרחי; לא
השירותלא
הלאומי-אזרחי;
לצורך ביצוע
השירות
ביצועסדיר
לשירות
לשירות סדיר לצורך
להפנייתו כאמור ,רשאי
כאמור ,רשאי
להפנייתו ביטחון
המיועד לשירות
הסכים ביטחון
הסכים המיועד לשירות
הוראותסדיר ויחולו הוראות
ויחולולשירות
להתייצב
לשירותלוסדיר
להתייצב לקרוא
הפוקד ,בצו,
הפוקד ,בצו ,לקרוא לו
סעיף קטן (ב).
סעיף קטן (ב).
פטור משירות סדיר פטור
26ז כאמור בסעיף 26ז
לאומי-אזרחי
כאמור בסעיף
בשירות
לאומי-אזרחי
בשירותמי ששירת
26ח( .א)
סדירששירת
משירות מי
26ח( .א)
למי ששירת בשירות למי ששירת בשירות
שירותסעיף  12לחוק שירות
השירות לפי
השלמת 12לחוק
השירותעללפי סעיף
לו אישור
השלמת
אישור על וניתן
לו
וניתן
לאומי-אזרחי כאמור לאומי-אזרחי כאמור
בסעיף 26ז
בסעיף 26ז
שירותבצו ,מחובת שירות
הביטחון,
מחובת
אותו שר
הביטחון ,בצו,
לאומי-אזרחי ,יפטור
לאומי-אזרחי ,יפטור אותו שר
סדיר.
סדיר.

לשירותשל מיועד לשירות
הלאומי-אזרחי
השירותשל מיועד
הלאומי-אזרחי
השירות הופסק
(ב)
(ב) הופסק
שירות לאומי-אזרחי,
לאומי-אזרחי,
סעיף  23לחוק
שירות
הוראות
לפי לחוק
סעיף 23
ביטחון
ביטחון לפי הוראות
לשירות סדיר ,ויחולו
ויחולו
להתייצב
לו סדיר,
לשירות
להתייצבלקרוא
הפוקד ,בצו,
לקרוא לו
רשאי הפוקד ,בצו ,רשאי
הוראות סעיף 26ז(ב).
הוראות סעיף 26ז(ב).
לעניין מי
צו דחיית שירות לפי
שירותלולפי
דחייתשניתן
לשירותצוביטחון
שניתן לו
מיועד
לשירות(א)ביטחון
מיועד 26ט.
הוראות(א)
הוראות לעניין מי 26ט.
שמלאו לו  22שנים שמלאו לו  22שנים
שתורתם אומנותם,
אומנותם,
שתורתם ישיבות
ישיבות לתלמידי
דחיית שירות
לתלמידי
חוק דחיית שירותחוק
החוק הפקיעה של החוק
בתוקפו ביום
הפקיעה של
והצו עמד
בתוקפו ביום
התשס"ב2002-,3
התשס"ב2002- ,3והצו עמד
 ,)2012וביום התחילה
התחילה
באוגוסט
וביום
התשע"ב (1
באוגוסט ,)2012
בי"ג באב
התשע"ב (1
האמור בי"ג באב האמור
לקרוא לו להתייצב לשם
להתייצב לשם
הפוקד ,בצו,
לקרוא לו
שנים ,רשאי
22ד ,בצו,
הפוק
מלאו לו
מלאו לו  22שנים ,רשאי
לאומי-אזרחי ,במקום
במקום
בשירות
לאומי-אזרחי,
בשירות סדיר או
בשירות
שילובו
סדיר או
בחינת
בחינת שילובו בשירות
שנקראקבע בצו; מי שנקרא
הסמיך לכך
שהואבצו; מי
מי קבע
הסמיךאולכך
שהפוקד
שהוא
ובזמן
ובזמן שהפוקד או מי
להתייצב במקום ובזמן
חייבובזמן
במקום
קטן זה,
להתייצב
לפי סעיף
בצוחייב
להתייצב זה,
להתייצב בצו לפי סעיף קטן
שנקבעו בצו כאמור.שנקבעו בצו כאמור.

להשתלב בשירות סדיר,
ביטחון סדיר,
לשירותבשירות
להשתלב
המיועד
בחרביטחון
לשירות
(ב) בחר המיועד (ב)
לכך ,בצו ,לקרוא לו
לקרוא לו
בצו ,הסמיך
לכך,שהוא
הסמיך מי
הפוקד או
שהוא
רשאי
רשאי הפוקד או מי
לשם בדיקת התאמתו
התאמתו
שקבע בצו,
ובזמן בדיקת
במקום לשם
שקבע בצו,
להתייצב
להתייצב במקום ובזמן
להתייצב במקום ובזמן
חייב ובזמן
במקום
והוא
להתייצב
חייבביטחון,
בשירות
לשרתוהוא
לשרת בשירות ביטחון,
שנקבעו בצו כאמור.שנקבעו בצו כאמור.
3

ס"ח התשס"ב ,עמ' .521
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(ג) מצא הפוקד כי המיועד לשירות ביטחון מתאים לשרת
בשירות ביטחון ,רשאי הוא ,בצו ,לקרוא לו להתייצב ,בתוך
תקופות הקריאה להתייצבות הנזכרות בסעיף  ,20לשירות
סדיר ,במקום ובזמן שקבע ,בצו ,הפוקד או מי שהוא הסמיך
לכך ,והוא חייב להתייצב במקום ובזמן שנקבעו בצו כאמור.
(ד) מצא הפוקד כי מיועד לשירות ביטחון שבחר לשרת
בשירות סדיר אינו מתאים לשרת בשירות ביטחון ,לאחר שבחן
את כל אפשרויות הצבתו של המיועד לשירות ביטחון בשירות
סדיר ,רשאי הוא ,בצו ,לקרוא לו להתייצב לשם בחינת שילובו
בשירות לאומי-אזרחי.
(ה) בחר המיועד לשירות ביטחון להשתלב בשירות
לאומי-אזרחי ,יפנה אותו הפוקד לשירות לאומי-אזרחי ,ושר
הביטחון ידחה ,בצו ,את מועד התייצבותו לשירות סדיר לשם
ביצוע השירות הלאומי-אזרחי.
(ו) בחר המיועד לשירות ביטחון שלא להשתלב בשירות
סדיר או בשירות לאומי-אזרחי ,רשאי שר הביטחון לפטור
אותו ,בצו ,מחובת שירות סדיר ,ויחולו לגביו הוראות סעיף
26יב לעניין שילוב בתעסוקה.
פטור משירות סדיר 26י.

למי ששירת בשירות
לאומי-אזרחי כאמור
בסעיף 26ט

(א) מי ששירת בשירות לאומי-אזרחי כאמור בסעיף 26ט
וניתן לו אישור על השלמת השירות לפי סעיף  12לחוק שירות
לאומי-אזרחי ,יפטור אותו שר הביטחון ,בצו ,מחובת שירות
סדיר.
(ב) הופסק השירות הלאומי-אזרחי של מיועד לשירות
ביטחון לפי הוראות סעיף  23לחוק שירות לאומי-אזרחי,
רשאי הפוקד ,בצו ,לקרוא לו להתייצב לשירות סדיר ,ויחולו
הוראות סעיף 26ז(ב).

הוראות לעניין מי 26יא( .א) שר הביטחון ,לבקשת מיועד לשירות ביטחון שהוא
שטרם מלאו לו 18
תלמיד ישיבה שביום התחילה טרם מלאו לו  18שנים
שנים ביום התחילה
ובתקופת ההסתגלות ימלאו לו  18שנים ,רשאי לדחות ,בצו,
את מועד התייצבותו של המבקש לשירות סדיר ,אם מצא כי
מתקיימים לגביו התנאים לדחיית שירות ,וראה לנכון לעשות
כן בהתחשב בצורכי הביטחון ובהיקף הכוחות הסדירים.
(ב) צו דחיית שירות לפי סעיף זה יינתן לתקופה שלא תעלה
על שנה.
(ג) שר הביטחון רשאי לחזור ולתת למיועד לשירות ביטחון
כאמור בסעיף קטן (א) צו דחיית שירות לפי סעיף זה ,עד הגיעו
לגיל .21
(ד) על מיועד לשירות ביטחון שמועד התייצבותו לשירות
סדיר נדחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
( )1מלאו לו  21שנים בתקופת ההסתגלות  -שר
הביטחון רשאי לחזור ולתת לו צו דחיית שירות לתקופה
נוספת ,שלא תעלה על שנה; על מי שניתן לו צו דחיית

356

ספר החוקים  ,2441י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מכן ההוראות החלות
החלות
ההוראותלאחר
יחולו עליו
כאמורמכן
שירות לאחר
שירות כאמור יחולו עליו
ה',לוועל מי שלא ניתן לו
בסימןניתן
כאמורשלא
הקבעועל מי
בסימן ה',
בתקופת
בתקופת הקבע כאמור
סעיפים 26ז ו–26ח לעניין
ו–26ח לעניין
יחולו26זהוראות
סעיפים
כאמור -
הוראות
צו כאמור  -יחולו צו
לשירות לאומי-אזרחי,
לאומי-אזרחי,
סדיר או הפניה
לשירות
לשירות
קריאההפניה
קריאה לשירות סדיר או
26ו;להוראות סעיף 26ו;
בכפוף
בכפוף להוראות סעיף
עליוהקבע  -יחולו עליו
בתקופת
שנים יחולו
הקבע -
לו 21
בתקופת
שנים מלאו
( )2מלאו לו )2( 21
הקבע כאמור בסימן ה'.
בסימן ה'.
בתקופת
כאמור
החלות
הקבע
ההוראות
ההוראות החלות בתקופת
לפי סעיף זה או פקע
שניתןפקע
שירותזה או
לפי סעיף
דחיית
שניתן
בוטל צו
(ה) שירות
(ה) בוטל צו דחיית
יחולו הוראות סעיף 26ו.
סעיף 26ו.
תוקפו,
תוקפו ,יחולו הוראות
בתעסוקהג' :שילוב בתעסוקה
סימן ג' :שילוב סימן
שילוב בתעסוקה

בתעסוקה
הישיבות בתעסוקה,
בתעסוקה,
הישיבותשל בוגרי
בוגרישילובם
שלקידום
לשם
שילובם
קידום (א)
לשם 26יב.
שילוב (א)
26יב.
הכלכלה הסמיכו לכך לקבל
ששרלכך לקבל
הסמיכו
הכלכלה
הכלכלה
משרד
ששר
עובד
הכלכלה
רשאי עובד משרד רשאי
בידיו לגבי מי ששר
ששר
שיש
מידעמי
מטעמו לגבי
שיש בידיו
מאדם
מידע
מטעמו או
מפוקד או מאדם מפוקד
סדיראולפי סעיף 26ה(ד) או
26ה(ד)
שירות
מחובתסעיף
סדיר לפי
שירותאותו
הביטחון פטר
הביטחון פטר אותו מחובת
כאמור יימסר למטרת
למטרת
יימסרמידע
כאמורפטור);
מידע מקבל
(בסעיף זה -
מקבל פטור);
26ט(ו) (בסעיף זה 26-ט(ו)
למקבל הפטור ,ובלבד
ובלבד
מפעיל
הפטור,
או של
למקבל
הכלכלה
מפעיל
משרד
של של
הכלכלה או
פנייה של משרד פנייה
עובדמקבל הפטור; עובד
הפטור; של
מספר הזהות
למפעיל מקבל
הזהות של
יועבר
מספר
שלא
שלא יועבר למפעיל
לתכליתפסקה זו רק לתכלית
מידע לפי
זו רק
מפוקד
יבקשפסקה
מידע לפי
הכלכלה
מפוקד
משרד
משרד הכלכלה יבקש
האמורה ובמידה שנדרש.
האמורה ובמידה שנדרש.

מאובטח (א) באופן מאובטח
באופןסעיף קטן
הוראות
לפי (א)
יועבר קטן
הוראות סעיף
לפי מידע
(ב) מידע יועבר (ב)
שייקבעו במשרד הכלכלה.
לנהליםהכלכלה.
בהתאםבמשרד
בהתאם לנהלים שייקבעו
סעיף לפי הוראות סעיף
הועבר
הוראות
לפי לגביו
שמידע
הועבר
לגביופטור
שמידעמקבל
(ג) מקבל פטור (ג)
יימחק ולא יישמר; דרש
האמורדרש
שהמידעיישמר;
יימחק ולא
לדרוש
האמור
זכאי
שהמידע
קטן (א) ,זכאי לדרושקטן (א),
הכלכלה או המפעיל
המפעיל
אומשרד
עובד
הכלכלה
משרד ימחק
עובדכאמור,
ימחק פטור
מקבל פטור כאמור,מקבל
את המידע.
את המידע.
לפי סעיף קטן (א) ולא
אליוולא
קטן (א)
שהגיע
מידעסעיף
אדם לפי
יגלה אליו
שהגיע
מידעלא
(ד) לא יגלה אדם(ד)
האמורה באותו סעיף קטן.
סעיף קטן.
לתכלית
אלאבאותו
האמורה
שימוש
לתכלית
אלא בו כל
יעשה בו כל שימושיעשה
(ה) בסעיף זה ( -ה) בסעיף זה -
משפחה ,מען למשלוח
למשלוח
פרטי ושם
משפחה ,מען
זהות ,שם
ושם
מספר
פרטי
שם -
"מידע"
"מידע"  -מספר זהות,
ומספר טלפון קווי ונייד;
דוארונייד;
דואר ומספר טלפון קווי
משרד הכלכלה מרכז
מרכז
מטעם
הכלכלה
משרדמקיים
שמפעיל או
מי מטעם
מקיים
"מפעיל" -
"מפעיל"  -מי שמפעיל או
להכוונה תעסוקתית.
תעסוקתית.
להכוונהאו פעילות
תעסוקה או פעילותתעסוקה
תעסוקתית
שבה מיועד לשירות
לשירות
בתקופה
מיועד
26כג,
שבה
בסעיף
בתקופה
האמור
26כג,
בסעיף אף
26יג .על
האמור
הכשרהעל אף
הכשרה תעסוקתית 26יג.
מיועדת
מיועדת
לפי פרק זה נמצא
נמצא
שירות
דחיית זה
לפי פרק
שירות צו
שניתן לו
דחיית
ביטחון
ביטחון שניתן לו צו
מהיקף השעות כאמור
כאמור
יופחת
השעות
מיועדת,
מהיקף
תעסוקתית
מיועדת ,יופחת
בהכשרה
בהכשרה תעסוקתית
הוא נמצא בהכשרה
בהכשרה
השעות שבהן
הוא נמצא
שבהןמספר
26כג(א)(,)1
בסעיףהשעות
בסעיף 26כג(א)( ,)1מספר
שעות-בשבוע; בסעיף זה -
בסעיף זה
היותר 15
בשבוע;
ולכל
שעות
מיועדת,
היותר 15
תעסוקתית
תעסוקתית מיועדת ,ולכל

שאישראו הכשרה שאישר
הכשרההשכלה
מיועדת" -
השכלה או
תעסוקתית
מיועדת" -
"הכשרה תעסוקתית"הכשרה
המקצועישילובם המקצועי
המיועדת לקידום
לקידום שילובם
הכלכלה,
המיועדת
שר
שר הכלכלה,
ששירותם נדחה לפי
ישיבהלפי
ששירותם נדחה
ישיבהשל תלמידי
בתעסוקה
בתעסוקה של תלמידי
פעילות הכוונה מקצועית;
מקצועית;
לרבות
הכוונה
פרק זה,
פעילות
הוראות
הוראות פרק זה ,לרבות
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"השכלה"  -לימודי תכנית היסוד כמשמעותה בחוק חינוך
ממלכתי ,התשי"ג1953- ,4כולה או חלקה ,או השכלה
אחרת שאישר שר הכלכלה על פי אמות מידה
שקבע בשים לב לצורכי הצבא ,ובלבד שהלימודים
אינם לקראת תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958-.5
דיווח לכנסת -
שילוב בתעסוקה

26יד .שר הכלכלה ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת ,אחת לשנה,
על השפעות יישום הוראות סימן זה על שילוב בוגרי ישיבות
בתעסוקה.
סימן ד' :יעדי גיוס

יעדי גיוס בתקופת
ההסתגלות ובתקופת
הקבע

26טו( .א) בסימן זה -
"בוגר מוסד חינוך חרדי"  -מי שלמד בין גיל  14לגיל ,18
שנתיים לפחות ,במוסד חינוך שהוא אחד מאלה:
( )1מוסד חינוך תרבותי ייחודי ,כהגדרתו בחוק
מוסדות תרבותיים ייחודיים ,התשס"ח2008- ,6המיועד
לקבוצת האוכלוסייה המפורטת בפסקה ( )1להגדרה
"קבוצה תרבותית ייחודית" בחוק האמור;
( )2מוסד לימודי חרדי או חלק ממוסד לימודי
המיועד לתלמידים חרדים ,שקבע ,בצו ,שר הביטחון,
בהתייעצות עם שר החינוך או עם שר הכלכלה ,לפי
העניין ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;
"מתגייס בפועל"  -מי שהחל לשרת בשירות סדיר או בשירות
לאומי-אזרחי ,בשנת גיוס מסוימת.
(ב) הממשלה תפעל ,בתקופת ההסתגלות ובתקופת הקבע,
להגדלה הדרגתית של מספר המתגייסים בפועל לשירות
סדיר ולשירות לאומי-אזרחי (בסעיף זה  -גיוס לשירות) מקרב
תלמידי הישיבות ובוגרי מוסדות החינוך החרדים.
(ג) לשם הגדלה הדרגתית של מספר המתגייסים ,תחליט
הממשלה ,בין השאר ,על יעדים שנתיים של גיוס לשירות,
בתקופת ההסתגלות ובתקופת הקבע ,ועל אופן השגתם;
היעדים השנתיים יכללו -
()1

יעד שנתי לגיוס לשירות סדיר;

( )2יעד שנתי לגיוס לשירות לאומי-אזרחי ,בחלוקה
לשירות אזרחי-ביטחוני ושירות אזרחי-חברתי;
( )3יעד שנתי מצטבר ,הכולל את היעדים השנתיים
המפורטים בפסקאות ( )1ו–(( )2בסעיף זה  -יעד שנתי
כולל).
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ס"ח התשי"ג ,עמ' .137
ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
ס"ח התשס"ח ,עמ' .742
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הממשלה את דעתה גם
דעתה גם
תיתן
הגיוסאת
הממשלה
תיתן יעדי
בקביעת
(ד) בקביעת יעדי(ד)הגיוס
שניתן להם צו דחיית
דחיית
ביטחון
להם צו
לשירות
המיועדיםשניתן
לשירות ביטחון
למספר המיועדים למספר
יוצאי  ,26ולמספר יוצאי
הגיעם לגיל
26כ(ב),26עדולמספר
סעיף לגיל
לפיהגיעם
שירותעד
שירות לפי סעיף 26כ(ב)
סעיף 26ה(ד) או 26ט(ו).
26ט(ו).
פטוראולפי
26ה(ד)
סעיףלהם
שניתן
הצבאלפי
הצבא שניתן להם פטור
ובלבד שהיעד השנתי
השנתי
שהיעדגיוס,
מדי שנת
ובלבד
גיוס,יעלו
הגיוס
שנת
יעדי
יעלו מדי
(ה) יעדי הגיוס (ה)
יפחתיולי  ,2013לא יפחת
בחודש
שתחילתה לא
בחודש יולי ,2013
לשנת הגיוס
שתחילתה
הכולל לשנת הגיוסהכולל
לשירות .מתגייסים לשירות.
מ– 3,300מתגייסים מ–3,300
מסוימת ,מספר המתגייסים
המתגייסים
מספרגיוס
מסוימת,בשנת
על ,1,000
עלהגיוס
(ו) עלה על (,1,000ו)בשנת
לעניין יעדי הגיוס ,כל
יראו,כל
כלוחמים,הגיוס,
לעניין יעדי
גיל 20
יראו,
כלוחמים,עד
לשירות סדיר
לשירות סדיר עד גיל 20
כלוחמים ,כשלושה; לעניין
כשלושה; לעניין
כלוחמים,עד גיל 20
מתגייסים נוספים
שני עד גיל 20
שני מתגייסים נוספים
כהגדרתו בפקודות הצבא.
בפקודות הצבא.
כהגדרתו"לוחם" -
זה,
זה" ,לוחם" -
בתום כל שנת גיוס על
גיוס על
לממשלה
יודיעכל שנת
הביטחוןבתום
לממשלה
יודיעשר
הביטחון (א)
מספר 26טז.
בדברשר
הודעות(א)
הודעות בדבר מספר 26טז.
המתגייסים לשירות המתגייסים לשירות
הישיבות תלמידי הישיבות
סדיר מקרב
תלמידי
לשירות
מקרב
המתגייסים
לשירות סדיר
והמשרתיםהמתגייסים מספר
סדיר מספר
סדיר והמשרתים
בשירות לאומי-
ויפרסם שנת גיוס ,ויפרסם
החרדיים באותה
החינוךשנת גיוס,
מוסדותבאותה
ובוגריהחרדיים
לאומי-מוסדות החינוך
בשירותובוגרי
אזרחי
לא יאוחר מ– 5ביולי.
ביולי.
ברשומות
יאוחר מ–5
הודעה
כךלא
ברשומות
על
אזרחי על כך הודעה
לאומי-אזרחי (בסעיף זה -
(בסעיף זה -
לאומי-אזרחישירות
הממונה על חוק
שירות
השר
על חוק
(ב) השר הממונה(ב)
מספרשנת גיוס על מספר
בתום כל
גיוס על
לממשלה
כל שנת
יודיע
בתום
הממונה)
לממשלה
השר
השר הממונה) יודיע
שנת לשרת באותה שנת
שהחלו
באותה
לאומי-אזרחי
שהחלו לשרת
בשירות
לאומי-אזרחי
המשרתים בשירות המשרתים
לא יאוחר מ– 5ביולי.
ביולי.
ברשומות
יאוחר מ–5
הודעה
כךלא
ברשומות
ויפרסם על
הודעה
גיוס ,ויפרסם על כךגיוס,
קטנים (א) ו–(ב) ,עד 5
סעיפיםעד 5
(א) ו–(ב),
מהוראות
סעיפים קטנים
בלי לגרוע
מהוראות
(ג) בלי לגרוע (ג)
הודעה כמפורט להלן,
לממשלהלהלן,
תימסר כמפורט
שנה הודעה
לממשלה
בינואר בכל
בינואר בכל שנה תימסר
ברשומות לא יאוחר מ–15
יאוחר מ–15
הודעה
כךלא
ברשומות
תפרסם על
הודעה
והממשלה
והממשלה תפרסם על כך
בינואר:
בינואר:
המתגייסיםמספר המתגייסים
הביטחון על
מספר
על שר
הודעת
הביטחון
( )1הודעת שר ()1
החודשים הראשונים
הראשונים
זה ,בששת
החודשים
בששת לפי פרק
לשירות סדיר,
לשירות סדיר ,לפי פרק זה,
של שנת הגיוס; של שנת הגיוס;
המשרתים מספר המשרתים
הממונה על
מספר
הודעתעלהשר
( )2הודעת השר()2הממונה
החודשים הראשונים
הראשונים
החודשים בששת
לאומי-אזרחי
בששת
בשירות
בשירות לאומי-אזרחי
של שנת הגיוס .של שנת הגיוס.
סימן ה' :תקופת הקבע
סימן ה' :תקופת הקבע
תחולה  -תקופת
הקבע

תחולה -
יחולו בתקופת הקבע.
הקבע.
סימן זה
בתקופת
הוראות
26יז.יחולו
תקופת סימן זה
הוראות
26יז.
הקבע

דחיית שירות
לשירות ביטחון שהוא
מיועדשהוא
לבקשתביטחון
לשירות
הביטחון,
לבקשת מיועד
הביטחון(,א) שר
שירות שר 26יח.
דחיית (א)
26יח.
למיועד לשירות
למיועד לשירות
מועד התייצבותו של
אתשל
התייצבותו
לדחות ,בצו,
רשאימועד
בצו ,את
ישיבה,
לדחות,
תלמיד
ישיבה ,רשאי
תלמיד
ביטחון שהוא תלמיד ביטחון שהוא תלמיד
ישיבה
מתקיימים לגביו התנאים
התנאים
לגביוכי
מתקיימים מצא
לשירות סדיר ,אם
המבקשמצא כי
ישיבה המבקש לשירות סדיר ,אם
בצורכי בהתחשב בצורכי
לעשות כן
בהתחשב
וראה לנכון
לעשות כן
לנכוןשירות,
לדחיית
לדחיית שירות ,וראה
ובהיקף הכוחות הסדירים.
הסדירים.
הביטחון
הביטחון ובהיקף הכוחות

תעלהלתקופה שלא תעלה
שלא יינתן
סעיף זה
לתקופה
שירות לפי
זה יינתן
דחיית
(ב) לפיצוסעיף
(ב) צו דחיית שירות
על שנה.
על שנה.
למיועד לשירות ביטחון
ביטחון
ולתת
לשירות
למיועדלחזור
הביטחון רשאי
לחזור ולתת
רשאי שר
(ג) שר הביטחון (ג)
לפי סעיף זה ,עד הגיעו
הגיעו
שירות
זה ,עד
דחיית
לפיצוסעיף
שירות(א)
בסעיף קטן
כאמורדחיית
כאמור בסעיף קטן (א) צו
לגיל .21
לגיל .21
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(ד) מלאו למיועד לשירות ביטחון  21שנים במהלך שנת
גיוס וביקש המיועד לשירות ביטחון לדחות את התייצבותו
לשירות סדיר ,רשאי שר הביטחון לדחות את מועד התייצבותו
של המבקש עד תום שנת הגיוס ,בכפוף להוראות סעיף
קטן (א); לא ביקש המיועד לשירות ביטחון לדחות את מועד
התייצבותו כאמור ,יחולו עליו הוראות סעיף 26ז.
(ה) בוטל צו דחיית שירות לפי סעיף זה בשל אי–עמידה
בתנאים לדחיית השירות או פקע תוקפו של צו דחיית שירות
לפי סעיף זה ולא ביקש מיועד לשירות ביטחון להאריכו ,יחולו
על המיועד לשירות ביטחון הוראות סעיף .13
הוראות לעניין מי 26יט .נדחה שירותו של מיועד לשירות ביטחון עד הגיעו לגיל 21
שמלאו לו  21שנים
או עד תום שנת הגיוס ,לפי הוראות סעיף 26יח ,יחולו עליו
בתקופת הקבע
בשנת הגיוס שבה מלאו לו  21שנים הוראות אלה:
( )1הושגו יעדי גיוס באותה שנת גיוס  -יחולו עליו הוראות
סעיף 26כ;
( )2לא הושגו יעדי גיוס באותה שנת גיוס  -יחולו עליו
הוראות סעיף 26ז לעניין קריאה לשירות סדיר או הפניה
לשירות לאומי-אזרחי ,בכפוף להוראות סעיף 26כא(ב) לגבי
מועד הפעלת סמכויותיו של הפוקד.
הוראות לעניין
עמידה ביעדי גיוס

26כ( .א) הושגו יעדי הגיוס שעליהם החליטה הממשלה בשנת
גיוס מסוימת החל משנת הגיוס שתחילתה בחודש יולי
 ,2016רשאי שר הביטחון להמשיך ולדחות ,בצו ,את מועד
התייצבותו לשירות סדיר של מיועד לשירות ביטחון שהגיע
לגיל  21באותה שנת גיוס ,בהתאם להוראות סעיף 26יח(א)
ו–(ב) ,עד הגיעו לגיל  ,26אף אם לא הושגו יעדי הגיוס בשנות
הגיוס שלאחר אותה שנת גיוס.
(ב) מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה ששירותו
נדחה לפי סעיף קטן (א) ,עד הגיעו לגיל  ,26רשאי שר הביטחון
לפטור אותו ,בצו ,מחובת שירות סדיר.
(ג)

( )1בוטל צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף זה בשל
אי–עמידה בתנאים לדחיית שירות ,יחולו על המיועד
לשירות ביטחון הוראות סעיף .13
( )2פקע תוקפו של צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף
זה ,ולא ביקש המיועד לשירות ביטחון להאריכו ,יחולו
עליו הוראות סעיף 26ז.

הוראות לעניין
אי–עמידה ביעדי
גיוס

26כא( .א) לא הושג יעד גיוס שנתי שעליו החליטה הממשלה
בשנת גיוס מסוימת ,החל משנת הגיוס שתחילתה בחודש
יולי  ,2016לא יחולו הוראות סעיף 26כ מתחילת אותה שנת
גיוס ואילך.
(ב) מי שמלאו לו  21שנים באותה שנת גיוס ואילך ,יחולו
עליו הוראות סעיף 26יט(.)2
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הוראות סעיף 26כ ימשיכו
(א),ימשיכו
קטן26כ
סעיף
בסעיף
הוראות
האמור
אף(א),
עלקטן
בסעיף
(ג) על אף האמור(ג)
שנתשקדמו לאותה שנת
בשנים
לאותה
שנים
שקדמו
בשנים לו 21
שניםשמלאו
לחול21על מי
לחול על מי שמלאו לו
שירות לפי סעיף 26כ.
דחיית26כ.
צו סעיף
שירותלולפי
גיוס וניתן
גיוס וניתן לו צו דחיית
את יפעיל הפוקד את
(א) ,לא
הפוקד
יפעילקטן
האמורלאבסעיף
קטן (א),
בסעיף אף
(ד) על אף האמור(ד) על
בינואר שלאחר תום שנת
תום שנת
ליום 1
שלאחר
26ז עד
בינואר
לפי1סעיף
סמכויותיוליום
סמכויותיו לפי סעיף 26ז עד
תקופהמי שבאותה תקופה
אלא לגבי
שבאותה
יעד שנתי
לגבי מי
אלאהושג
שנתי לא
הגיוס שבה
הגיוס שבה לא הושג יעד
להאריכו;ולא ביקש להאריכו;
ביקש שניתן לו
ולאשירות
דחיית
שניתן לו
שירותשל צו
דחייתתוקפו
פקע תוקפו של צו פקע
תבוא במניין החודשים
החודשים
במנייןזה לא
בסעיף קטן
האמורה תבוא
קטן זה לא
התקופה
התקופה האמורה בסעיף
לפי סעיף (20ב) .לפי סעיף (20ב).
דחיית שירות
לבקשת מיועד לשירות
לשירות
26כא,
מיועד
סעיף
לבקשת
הוראות
26כא,
סעיף אף
(א) על
הוראות
שירות על אף 26כב.
דחיית (א)
26כב.
לתלמידי ישיבה
לתלמידי ישיבה
ישיבה גבוהה ציונית,
ציונית,
שאינה
גבוהה
ישיבה
ישיבה
תלמיד
שאינה
שהוא
ישיבה
ביטחון
שהוא תלמיד
ביטחון
מתמידים עד הגיעם מתמידים עד הגיעם
לגיל 26
לפישרסעיף 26ז ,רשאי שר
רשאי
להתייצב
סעיף 26ז,
לקרוא לו
להתייצב לפי
שפוקד רשאי
לגיל 26שפוקד רשאי לקרוא לו
התייצבותו לשירות סדיר,
לשירות סדיר,
את מועד
התייצבותו
לדחות ,בצו,
הביטחוןמועד
הביטחון לדחות ,בצו ,את
לדחיית שירות וראה
וראה
התנאים
לגביושירות
לדחיית
מתקיימים
לגביוכיהתנאים
מתקיימים מצא
אם
אם מצא כי
הביטחון ובהיקף הכוחות
בצורכיהכוחות
בהתחשבובהיקף
בצורכיכןהביטחון
בהתחשבלעשות
לנכון לעשות כן לנכון
הסדירים.
הסדירים.

תעלהלתקופה שלא תעלה
שלא יינתן
סעיף זה
לתקופה
שירות לפי
זה יינתן
דחיית
(ב) לפיצוסעיף
(ב) צו דחיית שירות
על שנה.
על שנה.
למיועד לשירות ביטחון
ביטחון
ולתת
לשירות
למיועדלחזור
הביטחון רשאי
לחזור ולתת
רשאי שר
(ג) שר הביטחון (ג)
לפי סעיף זה ,עד הגיעו
הגיעו
שירות
זה ,עד
דחיית
לפיצוסעיף
שירות(א)
בסעיף קטן
כאמורדחיית
כאמור בסעיף קטן (א) צו
לגיל .26
לגיל .26
שיינתן להם צו דחיית
דחיית
ביטחון
להם צו
לשירות
שיינתן
המיועדים
לשירות ביטחון
המיועדים מספר
(ד)
(ד) מספר
על בכל שנת גיוס ,על
יעלה,
שנתלאגיוס,
סעיף זה
יעלה ,בכל
לראשונה לפי
סעיף זה לא
שירות
שירות לראשונה לפי
.1,800
.1,800
(ה)

שיינתן להם צו דחיית
דחיית
הישיבה
תלמידילהם צו
קביעתשיינתן
( )1הישיבה
תלמידי
( )1קביעת (ה)
ישיבה  -תלמידי ישיבה
(בסעיף זה
תלמידי
סעיף זה
לפי זה -
(בסעיף
שירות
שירות לפי סעיף זה
לרשימת תלמידי הישיבות
הישיבות
תלמידילב
תיעשה בשים
מתמידים)לרשימת
מתמידים) תיעשה בשים לב
ישראל ,לשר הביטחון ,עד
הביטחון ,עד
לשר בארץ
הישיבות
ישראל,
בארץועד
שיציע
שיציע ועד הישיבות
הגיוס; ועד הישיבות
הישיבות
לתחילת שנת
הגיוס; ועד
שקדם
שנת
באוגוסט
לתחילת
 1באוגוסט שקדם 1
כאמור את אמות המידה
לרשימההמידה
את אמות
יצרף
כאמור
ישראל
לרשימה
בארץ ישראל יצרף בארץ
שלפיהן נקבעה הרשימה.
שלפיהן נקבעה הרשימה.
בארץ ישראל רשימה
רשימה
הישיבות
ועדישראל
בארץ
הציע
הישיבות
( )2לא הציע ועד( )2לא
הביטחון כי אין לקבל
לקבל
איןשר
סבר
או כי
הביטחון
בפסקה (,)1
סבר שר
כאמור
כאמור בפסקה ( ,)1או
ייקבעו תלמידי הישיבה
כאמור,הישיבה
שהוצעהתלמידי
כאמור ,ייקבעו
רשימה שהוצעה רשימה
גיוסשרבאופן שיקבע שר
שיקבע
באופן שנת
גיוסבאותה
המתמידים
המתמידים באותה שנת
לפי סעיף 26כז(א)(.)3
26כז(א)(.)3
הביטחון בתקנות
הביטחון בתקנות לפי סעיף

ביטחון שהוא תלמיד
תלמיד
לשירות
שהוא
מיועד
ביטחון
לשירות של
נדחה שירותו
(ו) נדחה שירותו(ו)של מיועד
הגיעושרלגיל  ,26רשאי שר
לזמן,26,עדרשאי
מזמןלגיל
הגיעו
מתמיד,
לזמן ,עד
ישיבה
ישיבה מתמיד ,מזמן
סדיר.מחובת שירות סדיר.
שירותבצו,
לפטור אותו,
הביטחוןמחובת
הביטחון לפטור אותו ,בצו,
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(ז) פקע תוקפו של צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף זה
בטרם הגיע המיועד לשירות ביטחון לגיל  ,26ולא הוארך,
יחולו על המיועד לשירות ביטחון הוראות סעיף 26ז ,ואם
בוטל צו דחיית השירות בשל אי–עמידה בתנאים לדחיית
שירות  -יחולו הוראות סעיף .13
סימן ו' :הוראות כלליות לעניין דחיית שירות
תנאים לדחיית
שירות

26כג( .א) לא יינתן צו דחיית שירות לפי פרק זה אלא למיועד
לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה שמתקיימים בו כל אלה:
( )1הוא לומד בישיבה לימודים תורניים ,באופן סדיר,
בהיקף שלא יפחת מ– 45שעות בשבוע ,ובכולל 40 -
שעות בשבוע ,למעט בתקופות חופשה שקבע שר
הביטחון;
( )2הוא לא עוסק בכל עיסוק נוסף על לימודיו
בישיבה; ואולם בתקופת ההסתגלות ,ובתקופת הקבע
 לגבי מי שסעיף 26כ חל עליו ,רשאי תלמיד ישיבהנשוי שמלאו לו  22שנים ,לעסוק בעיסוק נוסף על
לימודיו בישיבה ,ובלבד שלא יעסוק בעיסוק כאמור
בשעות הלימודים בישיבה כאמור בפסקה ( ;)1בפסקה
זו" ,עיסוק"  -עבודה שמקובל לקבל בעבורה שכר ,בין
שהיא נעשית בשכר ובין שנעשית שלא בשכר ,למעט
הכשרה תעסוקתית מיועדת כהגדרתה בסעיף 26יג,
ולרבות כל עיסוק אחר שקבע שר הביטחון;
( )3הוא קיים את חובותיו לפי חוק זה ,ובכלל זה
התייצב לרישום ולבדיקה רפואית לפי סעיפים  3ו–;5
( )4הוא הצהיר ,בתצהיר בכתב שניתן לפי סעיף 15
לפקודת הראיות ,כי מתקיימים בו התנאים שבפסקאות
( )1עד (;)3
( )5ראש הישיבה שבה הוא לומד אישר ,בתצהיר
בכתב שניתן לפי סעיף  15לפקודת הראיות ,כי מתקיים
במיועד לשירות ביטחון התנאי שבפסקה ( )1והתחייב
כי אם יחדל להתקיים במיועד לשירות ביטחון התנאי
האמור ,יודיע על כך לפוקד בתוך  21ימים;
( )6תנאים מוקדמים נוספים שקבע שר הביטחון,
באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ב) ביקש מיועד לשירות ביטחון לחזור ולקבל צו דחיית
שירות לפי פרק זה ,יצרף מחדש לכל בקשה כאמור תצהירים
והתחייבות כאמור בסעיף קטן (א)( )4ו–(.)5
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רשימת הישיבות

הישיבות
הישיבות לעניין פרק זה,
פרק זה,
רשימת
אתלעניין
הישיבות
הביטחון יגבש
שר רשימת
יגבש את
הביטחוןד( .א)
שר 26כ
רשימת (א)
26כד.
החלטת שר הביטחון
הביטחון
בתקנות;
שיקבעשר
מידההחלטת
בתקנות;
לאמות
שיקבע
בהתאם
בהתאם לאמות מידה
בהמלצתבהתחשב בהמלצת
בהתחשב תיעשה
ישיבה ברשימה
הכללתתיעשה
ברשימה
בדבר
בדבר הכללת ישיבה
בהוראות סעיף קטן זה
סעיףאיןקטן זה
ישראל;
בהוראות
איןבארץ
הישיבות
ועדישראל;
ועד הישיבות בארץ
הביטחון בבקשה להיכלל
לשר להיכלל
בבקשה
לפנות
הביטחון
מישיבה
לשר
למנוע
לפנות
כדי למנוע מישיבהכדי
ברשימת הישיבות.ברשימת הישיבות.

האינטרנט של אגף כוח
באתר כוח
של אגף
תפורסם
האינטרנט
הישיבות
רשימתבאתר
הישיבות תפורסם
(ב)
(ב) רשימת
את הציבור הפוקד את
לעיון
הפוקד
ותופקד
הציבור
לישראל
הגנהלעיון
ותופקד
בצבא
לישראל
אדם בצבא הגנה אדם
לשכות הגיוס האזוריות.
לשכות הגיוס האזוריות.
הישיבות,מרשימת הישיבות,
להסיר ישיבה
מרשימת
רשאי
ישיבה
הביטחון
להסיר
רשאישר
(ג) שר הביטחון (ג)
טענותיולטעון את טענותיו
הזדמנות
הישיבהאת
הזדמנות לטעון
שנתן לראש
הישיבה
לאחר שנתן לראשלאחר
התקיים אחד מאלה:
מאלה:
מצא כי
התקייםאםאחד
לפניו ,אם מצא כי לפניו,
תלמידי הישיבה שהם
הישיבה שהם
מסוים מקרב
תלמידי
שיעור
( )1מקרב
( )1שיעור מסוים
לרישום מתייצב לרישום
ביטחון ,אינו
מתייצב
לשירות
ביטחון ,אינו
מיועדים לשירותמיועדים
ו– ;5שר הביטחון יקבע
סעיפים 3יקבע
לפיהביטחון
רפואיתשר
סעיפים  3ו–;5
ולבדיקה
ולבדיקה רפואית לפי
את השיעור האמור;את השיעור האמור;
את חובותיו בהתאם
בהתאם
חובותיוממלא
הישיבה אינו
ממלא את
( )2ראש הישיבה()2אינוראש
להוראות סעיף 26כג(א)(;)5
להוראות סעיף 26כג(א)(;)5
בהתאם מהתנאים בהתאם
בישיבה אחד
מהתנאים
להתקיים
חדל אחד
( )3חדל להתקיים()3בישיבה
הביטחון כאמור בסעיף
שר בסעיף
כאמור
שקבע
הביטחון
שרהמידה
לאמות
לאמות המידה שקבע
קטן (א);
קטן (א);
המצדיקות ,לדעת שר
לדעת שר
המצדיקות,אחרות
התקיימו נסיבות
נסיבות אחרות
()4
( )4התקיימו
מהרשימה.הסרתה מהרשימה.
הביטחון ,את
הביטחון ,את הסרתה
הוראות לעניין תלמידי
בתקנותתלמידי
יקבע לעניין
הוראות
הביטחון
בתקנות
יקבעשר
(ד) שר הביטחון (ד)
ושעומדים בתנאים
בתנאים
הישיבות
ושעומדים
הישיבותמרשימת
מרשימתשהוסרה
ישיבה שהוסרה ישיבה
לדחיית שירות .לדחיית שירות.
מניעת פגיעה
במעמדה של יוצא
צבא אישה

פגיעה
צבא אישה בשירות
בשירות
של יוצא
אישה
ושילובה
יוצא צבא
מעמדה
ייפגע של
ושילובה
מעמדה לא
ייפגע 26כה.
מניעת לא
26כה.
במעמדה של יוצא
ישיבות ומוסדות חינוך
ומוסדות חינוך
ישיבותשל בוגרי
בוגרישירותם
של בשל
ביטחון
ביטחון בשל שירותם
צבא אישה
זה.ביטחון לפי פרק זה.
בשירות
לפי פרק
חרדיים
חרדיים בשירות ביטחון

שמירה על אורח
חיים

צבאאורח
שמירה על
שמירה על אורח חייו של
לאפשרחייו של
על אורח
יפעל
שמירה
לישראל
לאפשר
יפעלהגנה
לישראלצבא
הגנה 26כו.
26כו.
חיים
לשירות סדיר לפי פרק זה.
שהתגייספרק זה.
מי סדיר לפי
מי שהתגייס לשירות

תקנות  -פרק ג'1

פרק ג'1
והביטחון של הכנסת ,רשאי
הכנסת ,רשאי
שלהחוץ
ועדת
והביטחון
החוץבאישור
הביטחון,
שרועדת
באישור
הביטחון26 ,כז.
תקנות -שר
26כז.
זה ,ובכלל זה תקנות
תקנות
זה פרק
הוראות
לביצועובכלל
תקנותפרק זה,
הוראות
להתקין
להתקין תקנות לביצוע
בעניינים אלה:
בעניינים אלה:

()1

זה;בקשות לפי פרק זה;
להגשת
לפי פרק
והמועדים
להגשת בקשות
והמועדיםהדרכים
()1
הדרכים

()2

זה;בקשות לפי פרק זה;
להגשת
לפי פרק
מוקדמים
תנאיםבקשות
מוקדמים להגשת
()2
תנאים

המתמידים שיינתן להם
שיינתן להם
המתמידיםהישיבה
קביעת תלמידי
הישיבה
אופן
תלמידי
( )3אופן קביעת ()3
שירות לפי סעיף 26כב;
דחיית26כב;
צו סעיף
צו דחיית שירות לפי
ברשימת בישיבה לפי סעיף
להכללהלפי סעיף
והכלליםבישיבה
התנאים ברשימת
והכללים להכללה
()4
( )4התנאים
26כד.
26כד.
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דיווח לכנסת -
פרק ג'1

26כח .שר הביטחון ידווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אחת
לשנה ,לגבי שנת הגיוס שחלפה ,בעניינים אלה:
( )1מספר המתייצבים לשירות סדיר בכלל ,ומספר
המתייצבים כאמור מקרב בוגרי הישיבות ומוסדות החינוך
החרדיים בפרט;
( )2מספר צווי דחיית השירות וצווי הפטור משירות סדיר
שניתנו לפי פרק זה;
( )3נתונים בעניינים המפורטים בפסקאות ( )1ו–( )2בהשוואה
לשנים קודמות;
( )4השפעת יישומן של הוראות פרק זה על השירות
בשירות ביטחון ,לרבות בכל הנוגע למעמדן ולשילובן של
נשים בשירות ביטחון; דיווח לפי פסקה זו יימסר גם לוועדה
לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת;
( )5מסלולי שירות המותאמים לשירותם של בוגרי ישיבות
ומוסדות חינוך חרדיים ,שנפתחו או הורחבו.

הוראות לעניין
26כט .פקע תוקפו של חוק שירות לאומי-אזרחי לפי הוראות סעיף
פקיעת תוקפו של
 36לחוק האמור ,לא יהיה רשאי עוד פוקד להפנות לשירות
חוק שירות לאומי-
אזרחי
לאומי-אזרחי מיועד לשירות ביטחון שהפוקד קרא לו
להתייצב לפי הוראות פרק זה".
תיקון סעיף 37

.7

תיקון סעיף 38

.8

תיקון סעיף 43

.9

בסעיף (43א) לחוק העיקרי ,אחרי "צבא הגנה לישראל" יבוא "וכן מי שניתן לו צו דחיית
שירות לפי סעיף  ,36לפי סעיף 22ב או לפי פרק ג' 1והצו עומד בתוקפו".

הוספת פרק ו'1

.10

אחרי סעיף  49לחוק העיקרי יבוא:

בסעיף  37לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי צו דחיית שירות שניתן לפי סעיף 22ב או
פרק ג' ,1בשינויים המחויבים".
בסעיף  38לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,ברישה ,אחרי "צו לפי סעיף  "36יבוא "סעיף 22ב או פרק ג';"1

()2

בסעיף קטן (ד) ,אחרי "סעיף  ")3(36יבוא "סעיף 22ב או פרק ג'."1

"פרק ו' :1פיקוח
הסמכת מפקחים

49א( .א) לשם פיקוח על הוראות חוק זה ,רשאי שר הביטחון
להסמיך ,מבין עובדי משרדו או מבין עובדי המדינה שאינם
עובדי משרדו  -בהסכמת השר הנוגע בדבר ,מפקחים שיהיו
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 49ב ,כולן או חלקן.
(ב)

לא יוסמך מפקח ,אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
( )1הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה,
חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא ראוי ,לדעת השר,
לשמש מפקח;
( )2הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
שיהיו נתונות לו לפי פרק זה ,כפי שהורה השר;
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נוספים ,כפי שהורה
שהורה
כשירות
בתנאיכפי
נוספים,
עומד
כשירות
בתנאי הוא
( )3הוא עומד ()3
השר.
השר.
סמכויות מפקח

חוק זה ,רשאי מפקח -
מפקח -
הוראות
רשאי
ביצוע
חוק זה,
פיקוח על
לשםהוראות
(א)ביצוע
פיקוח על
סמכויות(א)מפקחלשם 49ב.
49ב.
כתלמיד בישיבה או נמנה
או נמנה
הרשום
בישיבה
כתלמידאדם
לדרוש מכל
אדם הרשום
( )1לדרוש מכל ()1
לפניוומענו ולהציג לפניו
את שמו
ולהציג
למסור לו
הישיבהומענו
סגלאת שמו
למסור לו
עם סגל הישיבה עם
אותו;אחרת המזהה אותו;
רשמית
המזהה
תעודה
אחרת
זהות או
רשמית
תעודת
תעודת זהות או תעודה
מידע למסור לו כל מידע
כל בדבר
הנוגע
למסור לו
מכל אדם
בדבר
לדרוש
אדם הנוגע
( )2לדרוש מכל ()2
הוראותאת ביצוע הוראות
ביצועלהבטיח
בהם כדי
להבטיח את
מסמך שיש
או מסמך שיש בהםאוכדי
לרבות פלט ,כהגדרתו
כהגדרתו
"מסמך" -
זו ,פלט,
לרבות
בפסקה
"מסמך" -
חוק זה; בפסקה זו,חוק זה;
המחשבים ,התשנ"ה1995-;7
התשנ"ה1995-;7
בחוק המחשבים ,בחוק
שלא ייכנס למקום
למקום
ייכנסובלבד
לישיבה,
להיכנס שלא
לישיבה ,ובלבד
()3
( )3להיכנס
משפט .צו של בית משפט.
אלא על פי
למגורים ,בית
המשמש פי צו של
המשמש למגורים ,אלא על
ביטחון שהצהיר כי הוא
לשירותכי הוא
שהצהיר
מיועד
ביטחון
מפקח כי
לשירות
מצא
(ב) מצא מפקח כי(ב)מיועד
לאדםכך לפוקד או לאדם
יודיע על
לפוקד או
נוכח בה,
על כך
אינו
יודיע
בישיבה
נוכח בה,
לומד בישיבה אינולומד
מטעמו.
מטעמו.
בסמכויות הנתונות לו לפי
הנתונות לו לפי
בסמכויות שימוש
שימוש לא יעשה
יעשה מפקח
(ג) מפקח לא (ג)
כשהוא עונד באופן גלוי
באופן גלוי
תפקידו,
מילויעונד
כשהוא
תפקידו,בעת
מילויזה ,אלא
סעיף זה ,אלא בעתסעיף
תעודה החתומה בידי
בידי
בידו
החתומה
תפקידו ויש
ואתתעודה
בידו
אותו
המזההויש
תגתפקידו
תג המזהה אותו ואת
סמכויותיו שאותה יציג
ועל יציג
שאותה
תפקידו
סמכויותיו
המעידה על
תפקידו ועל
הביטחון,
שרעל
שר הביטחון ,המעידה
על פי דרישה.
על פי דרישה.
ישיבה גבוהה ציונית
ציונית
גבוהההסדר,
ישיבהישיבת
"ישיבה" -
זה,הסדר,
ישיבת
"ישיבה" -בפרק
(ד)
(ד) בפרק זה,
בהתאמה .או 26ב ,בהתאמה.
בסעיפים 22א22 ,ב
22ב או 26ב,
כהגדרתן
בסעיפים 22א,
או ישיבה ,כהגדרתןאו ישיבה,

הסמכת בודקים

בודקים
רשאישר הביטחון רשאי
הביטחון 49א,
מהוראות סעיף
לגרוע49א ,שר
בליסעיף
מהוראות
49ג( .א)
בלי לגרוע
הסמכת(א)
49ג.
בסמכויותהמדינה ,בסמכויות
אינם עובדי
המדינה,
אף אם
עובדי
בודקים,
להסמיךאינם
להסמיך בודקים ,אף אם
כאמור,יוסמך בודק כאמור,
ובלבד שלא
יוסמך בודק
קטן (ב),
שלא
בסעיף
ובלבד
המפורטות
המפורטות בסעיף קטן (ב),
התקיימו בו כל אלה:
אלה:
אם כן
בו כל
אלא
אלא אם כן התקיימו

מהותה ,שמפאת מהותה,
שמפאת בעבירה
בעבירה הורשע
הורשע הוא לא
()1
( )1הוא לא
השר ,ראוי ,לדעת השר,
אין הוא
לדעת
נסיבותיה,
הוא ראוי,
אין או
חומרתה
חומרתה או נסיבותיה,
לשמש מפקח;
לשמש מפקח;
הסמכויות בתחום הסמכויות
הכשרה מתאימה
קיבל בתחום
מתאימה
הכשרה הוא
( )2הוא קיבל ()2
זה ,כפי שהורה השר;
השר;
סעיף
שהורה
כפילו לפי
נתונות
סעיף זה,
שיהיו
שיהיו נתונות לו לפי
()3

נוספים ,כפי שהורה השר.
שהורה השר.
כפיכשירות
בתנאי
נוספים,
כשירותעומד
בתנאי הוא
הוא עומד ()3

לשירות מיועדים לשירות
נוכחות של
מיועדים
עריכתשלרישום
נוכחות
לשם
רישום
(ב) לשם עריכת (ב)
משרתים בשירות משולב
שלמשולב
בשירות
ישיבה או
משרתים
תלמידי
שהםשל
ישיבה או
ביטחון
ביטחון שהם תלמידי
בסעיף22 -א ,רשאי בודק -
כהגדרתו בודק
כהגדרתו בסעיף 22א ,רשאי
()1

לחדרי לימוד בישיבה;
בישיבה;
להיכנס
להיכנס לחדרי()1לימוד

כתלמיד ישיבה או נמנה
הרשום נמנה
ישיבה או
אדם
כתלמיד
לדרוש מכל
אדם הרשום
( )2לדרוש מכל ()2
לימוד בישיבה למסור
למסור
בחדרי
בישיבה
הנמצא
לימוד
הישיבה
בחדרי
סגל
הנמצא
עם סגל הישיבה עם
תעודת זהות או תעודה
לפניו תעודה
זהות או
ולהציג
תעודת
לפניושמו
לו את
לו את שמו ולהציג
אותו.אחרת המזהה אותו.
רשמית
רשמית אחרת המזהה
7

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .366
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(ג) בודק לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף
זה ,אלא בעת מילוי תפקידו כבודק וכשהוא עונד תג גלוי
המזהה אותו כבודק.
העברת מידע לבודק 49ד( .א) לשם עריכת רישום נוכחות כאמור בסעיף 49ג ,רשאי שר
הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך להעביר לבודק את שמו
הפרטי ,שם משפחתו ומספר זהותו של תלמיד ישיבה שניתן
לו צו דחיית שירות ,ואת שם הישיבה שבה הוא לומד; מידע
כאמור יועבר רק לתכלית זו ובמידה שנדרש.
(ב) לא יועבר מידע לפי הוראות סעיף קטן (א) ולא ייעשה
בו שימוש אלא בהתאם לנהלים שייקבעו במשרד הביטחון
לעניין העברת המידע באופן מאובטח ,שמירת המידע
והבטחת מחיקתו; נהלים כאמור ייקבעו בהסכמת רשם מאגרי
המידע כמשמעותו בסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א-
1981( 8בפרק זה  -חוק הגנת הפרטיות).
(ג) בודק ישמור בסוד מידע שהועבר אליו לפי סעיף זה ,לא
יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש ,אלא לפי הוראות
סעיף זה או כל דין אחר ,או לפי צו של בית משפט.
חובות דיווח של
ראש ישיבה

49ה( .א) ראש ישיבה ידווח לשר הביטחון ,בתנאים ובמועדים
שקבע השר ,ככל שלא נקבעו בחוק זה ,בעניינים אלה:
( )1סדרי הלימוד בישיבה ושעות הלימוד השבועיות
הקבועות שבהן מקיימים התלמידים את חובותיהם לפי
חוק זה;
( )2ימי חופשה ,חג או היעדרות מותרת אחרת,
שבהם לא מתקיימים לימודים בישיבה ,והכול בהתאם
לתנאים המותרים לפי חוק זה;
( )3הוספה או גריעה מרשימת תלמידי הישיבה
שחלות עליהם הוראות סעיף 22א או 22ב או פרק ג'.1
(ב) שר הביטחון רשאי לקבוע חובות דיווח נוספות שיחולו
על ישיבות או על ראשי ישיבות ,הנחוצות לדעתו לשם פיקוח
על התקיימות התנאים לדחיית שירות של תלמידי ישיבות,
ובלבד שחובות דיווח בעניין מידע כהגדרתו בסעיף  7לחוק
הגנת הפרטיות או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף
אם אינה בגדר מידע כאמור ,ייקבעו בהסכמת שר המשפטים.

מסירת מידע
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49ו( .א) משרד החינוך ימסור למשרד הביטחון ולצבא הגנה
לישראל ,לפי דרישתם ,נתונים שיש בידיו בדבר נוכחותם
בישיבה של תלמידי ישיבה ,הדרושים למשרד הביטחון
ולצבא הגנה לישראל לשם פיקוח על קיום הוראות חוק
זה הנוגעות לתלמידי ישיבה או לישיבות; לשם כך ,ימסרו
משרד הביטחון וצבא הגנה לישראל למשרד החינוך ,לפי
דרישתו ,את רשימת תלמידי הישיבה שקיבלו צו דחיית
שירות לפי חוק זה או משרתים בשירות משולב כהגדרתו

ס"ח התשמ"א ,עמ' .128

ספר החוקים  ,2441י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

לתכלית יימסר רק לתכלית
בסעיף קטן זה
יימסר רק
כאמור
קטן זה
בסעיףמידע
כאמור 22א;
בסעיף 22א; מידע בסעיף
האמורה ובמידה שנדרש.
האמורה ובמידה שנדרש.
יעבירו ביניהם נתונים
נתונים
הביטחון
ומשרדביניהם
החינוךיעבירו
הביטחון
משרד
(ב) משרד החינוך(ב)ומשרד
על ביקורות שנערכו
שנערכו
ביקורותנתונים
בישיבות ,לרבות
הלימודיםנתונים על
בישיבות ,לרבות
על
על הלימודים
שהנתונים לא יכללו מידע
יכללו מידע
ובלבד
שהנתונים לא
לשם פיקוח,
ובלבד
בישיבות
בישיבות לשם פיקוח,
ענייניואו ידיעה על ענייניו
הפרטיות,
ידיעה על
או הגנת
לחוק
הפרטיות,
הגנתבסעיף 7
כהגדרתו
כהגדרתו בסעיף  7לחוק
אינהר .בגדר מידע כאמור.
אםכאמו
מידע
אדם אף
של בגדר
אינה
הפרטיים
הפרטיים של אדם אף אם
לפי מסירת מידע לפי
למנוע
מידע
מסירתכדי
סעיף זה
למנוע
בהוראות
זה כדי
(ג) אין בהוראות(ג)סעיףאין
לחוק הגנת הפרטיות.
הפרטיות.
הגנת פרק ד'
הוראות
הוראות פרק ד' לחוק
על מידע
הסתמכות
אולתלמידי ישיבה או
הנוגעות
זה ישיבה
לתלמידי
הוראות חוק
הנוגעות
זה על
פיקוח
לשם חוק
49ז.הוראות
פיקוח על
לשם
הסתמכות על מידע 49ז.
ממשרד החינוך
ממשרד החינוך
להסתמךלועל מידע שנמסר לו
מידע שנמסר
הביטחון
להסתמך על
הביטחוןרשאי שר
לישיבות ,רשאי שרלישיבות,
החינוך כאמור בסעיף זה.
בסעיף זה.
ממשרד
ממשרד החינוך כאמור
דיווח לכנסת -
פרק ו'1

לכנסת -
והביטחון של הכנסת ,אחת
הכנסת ,אחת
שלהחוץ
לוועדת
והביטחון
החוץידווח
הביטחון
לוועדת
ידווח שר
הביטחון 49ח.
דיווח שר
49ח.
פרק ו'1
שנעשה לפי פרק זה".
פיקוחזה".
לפי פרק
לשנה ,על
לשנה ,על פיקוח שנעשה

שירות
ברישה,תיקון
שירות
תיקון חוק
יום
חוק "עד
במקום
"עד יום
בסעיף ,1
ברישה,9,במקום
התשנ"ה1995-
בסעיף ,1
שעה),
התשנ"ה1995-,9
ביטחון (הוראת
שעה),
שירות
(הוראת
ביטחוןבחוק
בחוק
שירות .11
.11
ביטחון (הוראת
ביטחון (הוראת
.")2015
ביוני
(30
התשע"ה
.")2015
ביוני
בתמוז
(30
י"ג
התשע"ה
יום
"עד
בתמוז
יבוא
")2014
י"ג
יום
ביולי
"עד
(1
יבוא
התשע"ד
")2014
בתמוז
ביולי
(1
ג'
התשע"ד
בתמוז
ג'
שעה)  -מס' 16
שעה)  -מס' 16
התשנ"ד1994-10
התשנ"ד1994-10
חוק קליטת
חייליםחוקתיקון
(א) קליטת
תיקון חוק
חיילים
קליטת
(להלן -
קליטת
משוחררים(,להלן  -חוק
משוחררים,חיילים
בחוק קליטת
חיילים
קליטת (א)
בחוק .12
.12
חיילים משוחררים
חיילים משוחררים
משוחררים)
משוחררים)
ותחילה  -מס' 16
ותחילה  -מס' 16

חודשים יבוא " 32חודשים
חודשים לחייל"
"36יבוא "32
לחייל"
במקום
חודשים
" 36מקום,
במקוםבכל
בסעיף (11א),
בכל מקום,
( )1בסעיף (11א))1( ,
לחייל";
לחייל";
חודשיםיבוא "ו– 28חודשים
"ו–28לחיילת"
חודשים
"ו–24יבוא
לחיילת"
במקום
חודשים
"ו– 24מקום
(11א) ,בכל
במקום
בסעיף
בכל מקום
( )2בסעיף (11א))2( ,
לחיילת".
לחיילת".
כנוסחו בסעיף קטן (א)()1
משוחררים (א)()1
כנוסחו בסעיף קטן
משוחררים חיילים
חייליםלחוק קליטת
סעיף (11א)
קליטת
לחוקשל
תחילתו
סעיף (11א)
(ב) תחילתו של (ב)
וכנוסחו בסעיף קטן (א)()2
קטן (א)()2
,)2015
בסעיף
וכנוסחוביולי
התשע"ה (1
בתמוז,)2015
י"ד ביולי
התשע"ה (1
לחייל ,ביום
בתמוז
פיקדון
ביום י"ד
לעניין פיקדון לחייל,לעניין
כנוסחו בסעיף  2לחוק
לחוק
העיקרי,
בסעיף 2
לחוק
כנוסחו
סעיף 16
העיקרי,
תחילתו של
ביום 16לחוק
של-סעיף
לחיילת
תחילתו
פיקדון
לענייןביום
לעניין פיקדון לחיילת -
זה .בסעיף  15לחוק זה.
כאמור
זה,לחוק
זה ,כאמור בסעיף 15
תחילה
התשע"ד (20
באדר ב'
י"ח (20
התשע"ד
זה ביום
באדר ב'
של חוק
תחילתוי"ח
ו–,15זה ביום
14חוק
סעיפיםשל
תחילתו
להוראות
בכפוף 14ו–,15
להוראות סעיפים
תחילה בכפוף
.13
.13
במרס .)2014
במרס .)2014
בתמוז -קיצור
התשע"הי"דתחילה
תחילה  -קיצור
התשע"ה
בתמוזזה ,ביום
י"ד 1לחוק
בסעיף
כנוסחוביום
לחוק זה,
העיקרי,
בסעיף 1
לחוק
כנוסחו
סעיף 15
העיקרי,
תחילתו של
סעיף  15לחוק
תחילתו של .14
.14
שירות גברים
שירות גברים
( 1ביולי .)2015
( 1ביולי .)2015
תקנות
תחילה,
כניסתן
ביום
לחוק זה,
כניסתן
בסעיף 2
זה ,ביום
כנוסחו
העיקרי,לחוק
לחוקבסעיף 2
כנוסחו
העיקרי)1(16,
של סעיף
לחוק
תחילתו
סעיף )1(16
של (א)
תחילה(,א)
תקנותתחילתו.15
.15
ראשונות ,תוקף
ראשונות ,תוקף
מעברשלא
ובלבד
זה,
לחוק
שלא
3
בסעיף
ובלבד
כנוסחו
זה,
לחוק
העיקרי,
3
בסעיף
לחוק
כנוסחו
16א(ד)
העיקרי,
סעיף
לפי
לחוק
תקנות
16א(ד)
של
סעיף
לתוקף
לפי
תקנות
של
לתוקף
והוראות
והוראות מעבר -
שירות
בסיוון -
שירות נשים
ביולי
הארכת (1
התשע"ו
כ"הביולי
התשע"ו (1
בסיווןלפני יום
הכנסת
כ"ה
יוםשל
והביטחון
הכנסת לפני
שלהחוץ
ועדת
והביטחון
החוץלאישור
לאישור ועדתיובאו
הארכתיובאו
נשים
והביטחון של הכנסת עד
הכנסת עד
שלהחוץ
ועדת
והביטחון
החוץלאישור
כאמור
ועדת
תקנות
לאישור
הובאו
כאמור
ואולם לא
;)2016תקנות
 ;)2016ואולם לא הובאו
לחוק )1(16ו–16א(ד) לחוק
סעיפים
ו–16א(ד)
תוקפם של
סעיפים )1(16
 ,)2019יפקע
תוקפם של
( 30ביוני
יפקע
התשע"ט
בסיוון ,)2019
( 30ביוני
התשע"טכ"ז
יום
יום כ"ז בסיוון
בסעיפים  2ו– 3לחוק זה.
לחוק זה.
כנוסחם
העיקרי 2,ו–3
העיקרי ,כנוסחם בסעיפים

9
10

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;332התשע"ג ,עמ' .58
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשע"ד ,עמ' .293

ספר החוקים  ,2441י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

367

(ב) פורסמו תקנות כאמור בסעיף קטן (א) ,יבחן שר הביטחון את הצורך בתיקון תקנות
שירות ביטחון (קביעת תפקידים לשירות נשים בהתנדבות) ,התשס"א2001-( 11להלן -
תקנות שירות נשים בהתנדבות) ,כך שבתוך שנתיים מיום פרסומן של התקנות כאמור
בסעיף קטן (א) ,יהיה משך השירות בתפקידים המנויים בתקנות שירות נשים בהתנדבות
כאמור בסעיף  16לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  2לחוק זה.
צו ראשון

.16

צו ראשון לפי פסקה ( )2להגדרה "בוגר מוסד חינוך חרדי" שבסעיף 26טו לחוק העיקרי,
כנוסחו בסעיף  6לחוק זה ,יותקן עד יום ב' בתמוז התשע"ד ( 30ביוני .)2014

הוראת שעה

.17

בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה ,בכל מקום בפרק ג' 1לחוק העיקרי,
כנוסחו בסעיף  6בחוק זה ,במקום "ועדת החוץ והביטחון של הכנסת" יקראו "ועדה
שתקבע ועדת הכנסת לעניין זה".

הוראות מעבר

.18

(א) מי שערב יום התחילה שירת בשירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם ,התשס"ב2002-( 12בסעיף זה  -חוק דחיית שירות) או
בשירות אזרחי משמר לפי החלטת הממשלה מס'  5275מיום כ"ה בכסלו התשע"ג
( 9בדצמבר  ,)2012יראו אותו כמי שהופנה לשירות לאומי-אזרחי לפי סעיף 26ז(ג) לחוק
העיקרי ,כנוסחו בסעיף  6לחוק זה ,ולא יחולו לגביו הוראות סעיף 26ט לחוק העיקרי,
כנוסחו בסעיף  6לחוק זה ,ואולם לגבי שירותו כאמור יחולו ההוראות לפי חוק דחיית
שירות שחלו על שירות אזרחי ערב פקיעת החוק האמור.
(ב) ישיבה שהיתה כלולה ברשימה שקבע שר הביטחון לפי סעיף  8לחוק דחיית שירות
ערב פקיעתו של החוק האמור ,יראו אותה כישיבה שנקבעה לפי סעיפים 22א22 ,ד או
26כד לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  5ו– 6לחוק זה ,לפי העניין ,עד תום שנה מיום
תחילתו של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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משה יעלון
שר הביטחון

יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
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