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 י"א חשון תשפ"א 

 , לכבוד
 תא חוק חופש מידע  

  ענף קשרי ציבור בדובר צה"ל
 בדוא"ל 

 
 ד( לחוק שירות ביטחון -)ג 39 פיםסעי בנושא  בקשה לפי חוק חופש המידעהנדון: 

 

 ם רב, שלו

(, שנציגה הרשמי הוא מר  580650109מייצג את עמותת איחוד הישיבות באר"י )ע"ר:    הח"מ .1

 דוד אפשטיין. 

 העתק תעודת רישום כעמותה וייפוי כוח מצ"ב ומסומנים "א". . . .

 

 הרקע לבקשה: 

לחוק  39ף  סעי .2 תשמ"ו)ג(  משולב[,  ]נוסח  ביטחון  "  1986-שירות  כי    ; "(החוק)להלן:  מורה 

" )להלן:  ביטחון  לשירות  בתקנות   שהוכיחו  "( מלש"ביותמיועדות  שייקבע  רשות  ל  באופן 

התקנות  ייעודית מכוח  היא  אף  מהן    ,שתוקם  מונעים  דתי  משפחתי  שבהווי  טעמים  כי 

 פטור. להלן לשון הסעיף: , תקבלנה  להתגייס לצה"ל

שנקבע  -יוצא )ג(  .39" באופן  שהוכיחה  אשה,  שנקבעה  צבא,  לרשות  בתקנות 

על פיהן, כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהווי משפחתי דתי מונעים 

 " אותה מלשרת בשירות בטחון, פטורה מחובת אותו שירות.

המעוניינות בקבלת פטור  מצד מלש"ביות  את אופן ההוכחה הנדרש שר הביטחון אכן הסדיר  .3

פעילות   את  גם  כמו  דתי,  משפחתי  הווי  ביטחון  מטעמי  שירות  בתקנות  הייעודית  הוועדה 

תשל"ח דתי(,  משפחתי  שבהווי  או  שבמצפון  מטעמים  בטחון  משירות  נשים    1978-)פטור 

ו עדיין מותירה שיקול דעת רחב לרשויות הגיוס לבנות  אולם אסדרה ז  ;"(התקנות)להלן: "

 נהלים פנימיים אשר אינם מפורסמים לעיני הציבור. 

או .4 הבסיסי  למסלול  מלש"בית  בהמשך  לעבור  נדרשת  הווי  תו  מטעמי  פטור  לקבל  מנת  על 

סעיף   דתי,  מתן  39משפחתי  את  לאפשר  שלא  החליטה  והוועדה  במידה  כי  מורה  לחוק  )ד( 

להלן לשון    .שתתמנה על ידי שר הביטחון  הפטור, נתונה למלש"בית זכות ערעור לוועדת ערר

 הסעיף: 

יוצא.  39"   עצמה  -)ד(  הרואה  אשה,  רשות  צבא,  של  החלטה  ידי  על  נפגעת 

בתקנות,   שייקבעו  ובדרך  בתנאים  רשאית,  )ג(  קטן  בסעיף  כאמור 

 "לערור עליה לפני ועדת ערר שימנה שר הבטחון.

 . לתקנות 12-16תקנות  תמציתיות את פעילות ועדת הערר בשר הביטחון הסדיר בבהתאם,  .5

ב .6 עסקינן  ולתקנות,  לחוק  משותפת  הענקודה  וועדת  של  ודיני  חופשיותה  הדין  מסדרי  רר 

היעדר  יוצרת    מטיבה וטבעה, הנחיה אשר  (לתקנות  14)ה( לחוק; תקנה  39הראיות )ר' סעיף  

להיות   צריכה  ואשר  לפניה,  באים  אשר  שונים  במקרים  הוועדה  החלטות  בין  קוהרנטיות 

 .)לא ברור אם אכן נקבעו נהלים כלשהם( מוכרעת על פי נהלים פנימיים

פעילות וועדת הפטור והן פעילות וועדת הערר פועלות במידה רבה באופן  עולה כי הן  לפיכך,   .7

לדעת האם    ר, זאת בשל הגמישות הרבה שהוקנתה להן. משכך, מבוקשהמוסתר מעין הציבו



 

הערר  לוועדת  ו/או  הפטור  לוועדת  ביחס  נהלים  ואלו    ."(הועדות" )להלן:  נקבעו  במידה 

הכל   הוועדות,  פעילות  אודות  שונים  נתונים  עם  יחד  להעבירם לח"מ  הרי שמבוקש  נקבעו, 

 כפי שיפורט להלן. 

 

 : בקשהפירוט ה

 מבוקש להעביר לעיון הח"מ את המידע הבא:  .8

הנהלים   .א הפקודות  כלל  הוועדו/או  פעילות  להסדרת  הנוגעים  ככל   .ותהקיימים  לרבות 

פירוט   אף  שלהשיקולים  הניתן  הדעת  שיקול  את  ההנחיות  הועדות;    שמתווים  מה 

 הכתובות שניתנות לחברי הועדות, לרבות הנחיות של ייעוץ משפטי. 

פרוטוקולים,  .ב סיכום,  החלטה,  )טופס  הועדה  חברי  משתמשים  בהן  הייעודים  הטפסים 

 טפסים שמחולקים לניגשים לועדות(.

 . וכתב מינויים תפקידם, העדכנית ותרשימת חברי הוועד  .ג

 בדואר רגיל, בפקס ובדוא"ל.  ותעדו דרכי קשר של אזרחי מדינת ישראל עם הו .ד

 .2015החל משנת  (ואכן התכנס  שאלו)ככל  ןמאז הקמת ותהוועד ו המועדים בהם התכנס .ה

לוועד .ו הופנה  לפי שניםת הפטורמספר המלש"ביות שעניינם    2015, החל משנת  , בחלוקה 

 . היוםועד 

ן דחתה  "ביות שקיבלו פטור מטעמי הווי משפחתי דתי, ומספר המקרים שב מספר המלש .ז

 . ועד היום  2015, החל משנת וועדת הפטור בקשות אלו, בחלוקה לפי שנים

לאחר שבקשתן לקבלת פטור מטעמי הווי משפחתי  מספר המלש"ביות שפנו לוועדת הערר   .ח

 )כמה התקבלו וכמה לא(.  ועד היום  2015, החל משנת דתי נדחתה, בחלוקה לפי שנים

לצדק   .ט גבוה  משפט  כבית  בשבתו  העליון  המשפט  לבית  שהוגשו  העתירות  נגד  מספר 

ו  הפטור  וועדת  החלטות  החלטות  העררנגד  לפי  ועדת  בחלוקה  התקבלו,  מתוכן  כמה   ,

 . ועד היום 2015, החל משנת  שנים

 

בפילוחי זמין  לא  עברו  בשנים  המידע  אם  אף  כללי,  את  באופן  נבקש  הפחות  לכל  אז  שונים,  ם 

 . 2020-2019המידע בשנים 

 

לתקנה   .9 בהתאם  כי  יצוין  התשנ"ט 6לבסוף,  )אגרות(,  המידע  חופש  לתקנות    ; 1999-)ב( 

העמותה פטורה משתלום אגרת הבקשה משהיא עונה על תנאי התקנה. ככל שתידרש ניתנת  

 ישראליים חדשים.שקלים   150בזאת התחייבות לתשלום האגרה לסכום שלא יעלה על  

 

 , רב בכבוד

 ד " עושמואל הורביץ,  

 


