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 ד( לחוק שירות הביטחון-)ג39בקשתך לקבלת מידע בנושא סעיפים  הנדון:

 התייחסות צה"ל לבקשתך, לפי סעיפיה.להלן  .1

ועדת הפטור אשר הוקמה מכוח תקנות שירות ביטחון )פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבמצפון  -)א( 8סעיף  .2

ידי שר -"(, הינה ועדה עצמאית, אשר חבריה ממונים עלהתקנות)להלן: " 1978-או שבהווי משפחתי דתי(, תשל"ח

 וסדרת בנהלים או פקודות צבאיים.הביטחון. פעילות הוועדה אינה מ

הטפסים בהן משתמשים חברי הוועדה מצורפים כנספחים למענה זה. ביתר פירוט, מצורפים טפסי  -)ב( 8סעיף  .3

ב'( וטופס המתעד את פרוטוקול הוועדה ואת סיכומה )נספח ג'(. יובהר כי לא קיימים טפסים -החלטה )נספחים א' ו

 ת בפני הוועדה.ייעודיים המחולקים למבקשות הבאו

להלן רשימת חברי הוועדות העדכנית ותפקידם, כן מצורף למענה זה נספח הכולל את כלל כתבי המינוי   - )ג(8סעיף  .4

 הרלוונטיים )נספח ד'(.

 ועדהותפקיד ב שם משפחה שם פרטי

 יו"ר גל צביקה

 יו"ר קימל נועם

 רב הועדה אלמליח שמעון

 רב הועדה נבנצאל מנחם

 חברת ועדה אבנר אורלי

 חברת ועדה ביבי לבנת

 חברת ועדה גייסט צופית

 חבר ועדה ויסמן ישראל

 חברת ועדה ויצמן זיוה

 חברת ועדה כהן סיגל

 חברת ועדה לזר ורד

 חברת ועדה מורג דליה

 חברת ועדה מזרחי אורלי



 חברת ועדה סטריקובסקי יונינה

 חברת ועדה סרי כוכי

 חברת ועדה קוסן גילה

 יו"ר ועדת ערר ריכטר אבי

 רב ועדת ערר יפרח ישראל

 חברת ועדת ערר סבג דליה

 חברת ועדת ערר צרפתי שולמית

 חברת ועדת ערר רות קנדלי דבורה

 

 להלן דרכי הקשר של אזרחי ישראל עם הוועדות:  -)ד( 8סעיף  .5

אפיקים בנגב, באר שבע;  –ניתן לפנות ללשכות הגיוס השונות: לשכת גיוס באר שבע   – באמצעות דואר רגיל/רשום

שער קיראון, דרך רב אלוף יעקב דורי, קריית  –, ירושלים; לשכת גיוס תל השומר 103רש"י  –לשכת גיוס ירושלים 

 ריה. , טב11הופיין  –, חיפה; לשכת גיוס טבריה 12עומר אל כיאם  –אונו; לשכת גיוס חיפה 

לא ניתן לפנות ללשכות הגיוס בנושא באמצעות פקס, פניות בנושא מתקבלות במרכז השירות הטלפוני של  – פקס

 מיטב ובדוא"ל. 

 .meitav@digital.idf.ilבאמצעות דוא"ל מיטב בכתובת   – דוא"ל 

צע באופן ידני, ולא נמצאו רשומות מתאימות על מנת לגבש מידע ביחס תיעוד מועדי הוועדות מתב - )ה(8סעיף  .6

 1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח3)8. לפיכך, בקשתך בעניין זה נדחית לפי סעיף 2019למועדי הוועדות לפני שנת 

 ערר(: )לרבות ועדות 2019(. לאור האמור, להלן מועדי הוועדות אשר נמצא להן תיעוד החל משנת "החוק")להלן: 

 :2019שנת 

1. 13.01.19 

2. 29.01.19  

3. 07.02.19  

4. 27.02.19  

5. 06.03.19 

6. 19.03.19 

7. 30.04.19 

8. 12.06.19 

9. 02.07.19 

10. 05.08.19 

11. 03.09.19 

12. 02.10.19 

13. 30.10.19 

14. 20.11.19 

15. 04.12.19 

mailto:meitav@digital.idf.il


16. 11.12.19 

17. 31.12.19 

 

 

 

 

 :2020שנת 

1. 15.01.20  

2. 29.01.20 

3. 11.02.20 

4. 26.02.20 

5. 01.06.20 

6. 08.06.20  

7. 15.06.20 

8. 22.06.20 

9. 05.07.20 

10. 13.07.20 

11. 19.07.20 

12. 26.07.20  

13. 10.08.20 

14. 25.08.20 

15. 08.09.20 

16. 14.10.20 

17. 22.10.20 

18. 28.10.20 

19. 04.11.20 

ועד לשנת  2015להלן מספר המלש"ביות שעניינן הופנה לוועדת הפטור, בחלוקה לפי שנים, החל משנת  -)ו( 8סעיף  .7

2020: 
 "ביותהמלש מספר שנה

2015 60 

2016 141 

2017 102 

2018 97 

2019 104 

2020 120 

 



 

 

להלן מספר המלש"ביות שקיבלו פטור מטעמי הווי משפחתי דתי, ומספר המקרים שבהן דחתה וועדת  - )ז(8סעיף  .8

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

 נדחתה בקשהה הבקשה אושרה שנה

2015 41 19 

2016 111 30 

2017 85 17 

2018 86 11 

2019 99 5 

2020 110 10 

בשולי הדברים, יובהר כי השנה הקלנדרית בה התקבלה החלטה בעניין מתן פטור אינה בהכרח השנה הקלנדרית 

 בה מומש הפטור.

שפנו לוועדת הערר לאחר שבקשתן לקבלת פטור מטעמי הווי משפחתי דתי  להלן מספר המלש"ביות - )ח(8סעיף  .9

 ועד היום:  2015נדחתה, בחלוקה לפי שנים, החל משנת 

 חיובית החלטה שלילית החלטה "ביות המלש מספר שנה

2015 6 2 4 

2016 6 3 3 

2017 2 0 2 

2018 6 1 5 

2019 2 1 1 

2020 0 0 0 

יובהר כי הנתון הנ"ל מתבסס על הזנת אינדיקציה בדבר המתנתה של המלש"בית לוועדת ערר במערכות, וכי 

עשויים להיווצר מקרים בהם לא הוזנה אינדיקציה כאמור במערכת על אף העובדה כי המלש"בית פנתה לוועדת 

 הערר.

ט העליון ביחס להחלטת ועדת הפטור אין בידינו תיעוד ביחס למספר העתירות שהוגשו לבית המשפ - )ט(8סעיף  .10

או ועדת הערר. בהקשר זה, יצוין כי מדובר במידע העומד לעיון הציבור )בין היתר, באמצעות אתר בית המשפט 

 ( לחוק.4)8העליון במרשתת(, ועל כן אין חובה למסרו בהתאם לסעיף 

 

 בברכה,

 

 הדי זילברמןתא"ל 

 דובר צה"ל והממונה על חופש המידע בצה"ל
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