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 לכבוד 

 תא חוק חופש המידע 

 ענף קשרי ציבור בדובר צה"ל

 בדוא"ל 

 

לבני מעמד  וערעור  בעניין שימוע בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע  הנדון:

 " בן ישיבה"

 

 שלום רב,   

 

הוא  580650109)ע"ר    איחוד הישיבות באר"יהח"מ מייצג את עמותת   .1 (, שנציגה הרשמי 

 מר דוד אפשטיין.  

 ."א" ניםתעודת רישום כעמותה וייפוי כוח מצ"ב ומסומ. . . העתק 

בג"צ   .2 הליך  ואח'  5269/17במסגרת  הביטחון  שר  נ'  ואח'  "  צינמון  צינמון)להלן:  "( בג"ץ 

  ,1986-חוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו ל   20הפרשנות הראוי לסעיף  שעסק באופן  

ביום   החלטה  ל  17.1.18התקבלה  שימוע  לערוך  יש  מהעותריםלפיה  החלטה    שניים  )ר' 

 . (17.1.18מיום 

 : (2015-2021, בפילוח לפי שנים )בשם מרשתי אבקש את המידע הבא .3

 ."ישיבה בן "דת מעמד רהשימועים שנערכו בטרם הומספר  .א

 . מספר המקרים בהם לא נעשה שימוע בטרם הורדת מעמד "בן ישיבה" .ב

א .ג בסעיף  השימועים  שבהם  ' מתוך  המקרים  מספר  ישיבה"    בוטל,  "בן  מעמד 

 . לאחר השימוע

שבהם   .ד המקרים  מספר  א',  בסעיף  השימועים  ישיבה"    הוחזרמתוך  "בן  מעמד 

 לאחר השימוע. 

מתאריך    הההחלט   בעקבותהאם   .ה לעיל  היקף  17.1.18בבג"ץ  והוגדל  ובמידה   ,

 נדרש צה"ל לתוספת כוח אדם לטובת טיפול בנושא? ,  עריכת השימוע

שנים    7-ב מספר הערעורים על הורדת מעמד בן ישיבה שהוגשו )בפילוח לפי שנים( .ו

 . האחרונות, וכמה מתוכם התקבלו



 

והופנו   .ז ישיבה  בן  ממעמד  שהורדו  הישיבות  בני  לאומימספר  בהתאם  לשירות   ,

 ז לחוק שירות ביטחון. 26לסעיף  

 . ישיבות חרדיות()  שירות ביטחון לחוק  1כמה קיבלו צו דחיית שירות לפי פרק ג' .ח

 א לחוק שירות ביטחון )ישיבות הסדר(. 22כמה קיבלו דחיית שירות לפי סעיף  .ט

)ישיבות    ה לחוק שירות ביטחון 22-ב 22קיבלו צו דחיית שירות לפי סעיפים  כמה   .י

 .ציוניות גבוהות(

 מטעמים אישיים. כמה מלש"בים קיבלו דחיות שירות  .יא

כי   .4 ליצוין  המידע    (ב) 6  תקנה בהתאם  חופש  עמותה  ה  ; 1999-התשנ"ט  (,אגרות)לתקנות 

ככל שתידרש ניתנת בזאת   .התקנה  תנאיעונה על  משהיא  פטורה מתשלום אגרת הבקשה  

 ₪.     150התחייבות לתשלום האגרה עד 

 , רב בכבוד

 ד " עושמואל הורביץ,  

 


