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: 077-504131 טל׳: קט׳ 077-5304130 פ

- גד נ

הביטחון במשרד לציבור מידע העמדת על הממונה .1המשיבים:
בצה״ל לציבור מידע העמדת על הממונה .2

ת בי׳ב ע״י טו רחי( תל מחוז מפרקלי אז ב)  אבי

חם רח׳ קרדן, בית  33051 ת.ד. תל-אביב, 154 בגין מנ

: 073-3736222 טל׳: קס׳ 0736-3736490/1פ

המשיבים מטעם ובמשה הודעה
רה במסגרת .1 ש שבכותרת העתי שפט בית התבק ת הנכבד המ רו מן: להו  את ״לחייב כדלק

 שהגישה מידע בקשות במסגרת שהתבקש המידע מלוא את לעותרת למסור המשיבים
בהתאמה״. 2 ו־ 1 למשיבים ,14.11.2018ו- 8.10.2018 ביום

רה .2 שפט לבית הוגשה דנן העתי תנה בטרם עוד הנכבד המ ת ני ט חל ם ה רמי ם הגו טיי  הרלבנ
טחון במשרד ובצה״ל. הבי

ם .3 ת ניתנו 17.6.19 וביום 16.6.19 ביו חלטו ב ה שי ב 1 המ שי אמה, ,2 והמ ת ת בעניין בה שו  בק

דע שא המי העתירה. מו
זו. ובקשה להודעה א׳ כנספח מצ״ב 16.6.19 מיום 1 המשיב החלטת העתק
זו. ובקשה להודעה ב׳ כנספח מצ״ב 17.6.19 מיום 2 המשיב החלטת העתק

 הנכבד המשפט ובית הנוכחית, במתכונתה בעתידה לדון הצורן התייתר אלה, בנסיבות .4
כדין. עו״ד שכ״ט ליבות משפט בהוצאות חיוב ללא העתירה מחיקת על להורות מתבקש

ת למען .5 רו הי בה בלבד, הז שי תה על שומרת המ כו ת להעלות ז ה, כלל א תי ת לרבות טענו  טענו

לכך. שתידרש ככל סף,

א ת״ מ מ/ פ ת 1811/19ע

 עו״ד שפירא, כ״ץ מי-עד
אזרחי ־ תל-אביב מחוז פרקליטות



א׳ גספח

16.6.19 מיום 1 המשיב החלטת העתק



 ישראל מדינת
הביטחון משרד

 והסברה דוברות אגף
 הציבור ולתלונות לפניות היחידה

המידע חופש חוק יישוכז על הממונה

לכבוד

ך: שע״ט סיוון י״ג תארי ת
 2019 יוני 16

כין: מו PA-10292-B7N3 סי
 אגמון שגיא עו״ד

המייל: באמצעות
info@hiddush.org

10292 תיקנו החרדי- הציבור בני גיוס מידע- חופש בקשת הנדון:

דע חופש לבקשת במענה :כלהלן להשיבכם הרינו שבנדון שלכם המי

ם במענה ה ,2018 פברואר בחודש כידוע, - לבקשה רבתי 2ו־ 1 לסעיפי טחון שר מינ  הבי
ברמן)להלן: אביגדור מר דאו, ת ועדה הביטחון״{, ״שר לי מי ת־פני  בני גיוס בנושא מקצועי

הלן: הציבור ל רדי) ח  ביטלה אשר בג״ץ להחלטת בהמשך בוצע הוועדה מינוי ״הוועדה״(. ה
ת קון שירות לחוק 1ג׳ פרק א תי חון) ט מא הסדר ולגבש לנסות ובמטרה (,21 מס׳ בי קיי  בר-

ס ממלכתי, עם כצבא הצבא צרכי עם אחד בקנה שיעלה ח תיי ת להערות י שפט בי  העליון המ
כה וגם מה יו סכ ה קה. עיגונו לשם הנדרשת רחבה ל  היועץ עמד הוועדה בראש בחקי

שפטי טחון למערכת המ שתתפו הבי טחון משרד נציגי בה וה שה )הוועדה וצה״ל הבי  התבק
ה עבודת לערוך ט טחון שר בפני ולהביא הנושא לבחינת מ ת הבי  להכין ובפרט בעניין, המלצו
ק הצעת נוסח שות שתעמוד חו ת להחליף ושתוכל הנ״ל, בדרי  ידי על שבוטל ההסדר א

בג״ץ(.
ת מו הוועדה, עבודת במסגר קיי ת ם מספר ה ם הוועדה, חברי של דיוני  בפניה הופיעו ובחלק
ם רמי ם גו ספי ם, במהלך רלוונטיים. נו ת בפניה הוועדה חברי הציגו הדיוני הם א תי  עמדו

ם בעל-פה, ת, תוך לעתי ת הנוחות, לשם הסתייעו ם או במצגו כי מ ס ס-לא מ מיי  פני
ם. ת הצגת פורמאליי ר העמדו  דיוני כי הבנה מתוך בוצעה הוועדה, חברי ידי על כאמו

ם הוועדה ת בגדר ה עצויו ת התיי מיו טחון. מערכת בתוך פני ם בחלק הבי רי ק מ ה  הבהירו מ
ם מפורש באופן הוועדה חברי ת, בעמדתם מדובר כי עמדתם, הצגת טר שי  שאינה האי

שקפת ת בהכרח מ ת העמדה א שמי טחון מערכת בתוך הגופים של הר ם הבי ת ם או  ה
ם, בוודאי מייצגי תן שלא ו שור ני ם של רשמי אי ת להצגת הגופי  הובהר, כן כאמור. העמדו

ם כי ם הדברי צגי ם לצורך בלבד, הוועדה חברי ולאוזני לעיני מו מי הדיון קיו  בטרם הפני
ת גיבוש הוועדה. ידי על ההמלצו

ה הוועדה מ כ ת סי ה א תי מך המלצו מס טחון לשר שנמסר ב ת ושכותרתו הבי צי מ ת ת ״  המלצו
חה כן החרדי״. הציבור גיוס לבחינת הוועדה - סח השר בפני הוועדה הני  הצעה של נו

קון ק לתי ביטחון. שירות חו
טחון שר ת אימץ הבי ת א שפטי ליועץ והורה הוועדה, המלצו חון למערכת המ ט  לפרסם הבי

ר כי ק תז סח חו ק תזכיר הוועדה. ידי על שהוצע בנו חו שרה ובהמשך פורסם, ה  הצעת או
ק חו ק הצעת הממשלה. ידי על הוועדה שהציעה בנוסח ה חו ת ה שלתי חה הממ שולחן על הונ

ם מכתבך 08/10/2018 מיו

 -073-3233711 פקס'; ,03'6975540 טלפון: .6473424 תל-אביב הקריה,
 .16:00 עד 08:00 בשעות חמישי, עד ראשון בימים טלפוני מענה . pniot@mod.qov.ii אלקטרוני: דואר
הציבור. פניות / www.mod.qov.il בכתובת הביטחון, משדד של האינטרנט באתר מפורסם אודותינו מידע
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 ישראל מדינת
שדד טחון מ הבי

 והסברה דוברות אגף
 הציבור ולמלונות לפניות היחידה
המידע חופש חוק יישום על הממונה

שרה הכנסת, אה או ת לוועדה והועברה ראשונה בקרי חד קמה מיו  לשם זה, לעניין שהו
אה הכנתה ה הליכי ושלישית. שניה לקרי ק קי ח טה עם נעצרו ה חל  ה־ הכנסת פיזור על הה

20.
ק, הצעת ם, הסבר דברי הכוללת החו א מפורטי  הוועדה. של העיקרי התוצר למעשה הי
ק הצעת חו ת ה א מצ ם הציבור בידיעת נ קיי ת מ ח ציבורי דיון לגביה ו צה בכנסת פתו מחו  לה. ו

ת גם זה, לצד טחון שר בפני שהונחו כפי הוועדה המלצו  הציבור. לידיעת הופצו כאמור, הבי
ק להצעת מעבר חו ת ה די על נכתב לא הנ״ל, הוועדה ולהמלצו מך הוועדה י ס ם מ סכ  נוסף. מ
ם לא היינו, ח קיי ת מלבד מלא דו״ מצי ת שפורסמה. ה
ם בלוח פעלה הוועדה כי לציין חשוב מני ה מועד בין שנותר דחוק, ז ת מ ק  המועד ובין ה

שפט בית ידי על שנקבע טול הוראת של לתחילתה המ קי ההסדר של הבי חו ם ה קיי  )מועד ה
ם, שנדחה מן ובהתחשב (,20 ה- הכנסת פיזור לאור המדינה, לבקשת בינתיי  שנדרש בז
ם לצורך קה. הליכי קיו קי ח ה

ד הכתוב המידע למעשה, חי ם לתוצריה פרט הוועדה מעבודת שנותר הי רי מו א ־ הא תן הו  או
ם מצגות כי מ ס מ ם-בלתי ו מיי עו בהם פורמאליים, פני  בהצגת הוועדה חברי הסתיי

הם. תי ם על עמדו ת ת או ם מצגו מכי ס מ מיים־בלתי ו ם פני ת פורמאליי ת חלו ראו  סעיף הו
ק (4)ב()9 ף חופש לחו סי דע)להו ת המי למסרם. בכוונתנו אין כן ועל (,4ב()9 סעיף א

קי הוועדה בפני עמדו בנוסף, ס שפט בית של הדין פ  השני□ במהלך שניתנו העליון המ
ת זו, בסוגיה חו ת של דו ת הוועדו מו ד קו □ בנושא, שעסקו ה  בנושא. שנכתבו שונים ומאמרי
ם המידע במאגרי בקלות לאיתור שניתן ופומבי גלוי במידע מדובר שפטיי ם. המ והאחרי

ב לבקשת 8ו־ 7 , 6 ,4 ,3 )א(,2 לסעיפי□ באשר ת כ מ ב ע- ד מי מ ה ח״ ם ה  הפנינו 29.10.18 מיו
תך ם במסגרת שהתבקש המידע קבלת לשם לצה״ל או ת הללו הסעיפי א ם וז תא ה  לסעיף ב

ק (5)8 המידע. חופש לחו

דע לבקשת 5 לסעיף חי מצ״ב - המי טחון שר דיוו ם מספר על הבי לי ם החיי סי תגיי מ  ה
ר לשירות ק 1ג פרק לפי סדי על־ידינו. אותרו אשר בטחון שירות לחו

שום על והממונה ק יי דע חופש חו המי

.073-3233711 פקס׳•: ,03-6975540 טלפיו: .6473424 תל-אביב הקריה,
 .16:00 עד 08:00 בשעות חמישי, עד ראשון בימים טלפוני מענה . pniot@mod.qov.il:אלקטרוני דואר
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הביטחון משרד
בלמ״ס

הביטחון שר לשבת

2018 ספטמבר ו6 תאריך:
005279*160918נ־שר־׳ ק:

לכבוד
הל ועדת מנ לטקו הועדה/מר הרב/

דיווח - חרדים מתגייסים הנדון:

ם על צה״ל דיווח רצ״ב .2017 בשנת חרדים מתגייסי

 רב, בכבוד

 בר
הביטחון עוול עחרת

הא /

 03-6962757 פקס: 03-6975220 טל: 61909 מיקוד: תל-אביב, הקריה, הביטחון, שר לשכת
ozer_sar@mod.gov.il דוא׳׳ל:

mailto:ozer_sar@mod.gov.il


ת שנ ל
מזכירות

ה ראש ט מ הכללי ה
 העליץ המיקוד

0302-1120/3 
610-34-96

12 - מג הדמטכ״ל לשכת
טל׳

ט0 ק
תי?.■

13

מוכין :סי
ד׳

02000055-01-19556 
תשע׳י-ט בתשרי

2018 בספטמבר

שהכ״ט ע׳ ־ משהב״ט

2017 הגיוס בשנת ההרדים המתגייסים מספר על דיוור! הנדון;

ם מספר על דיווח להלן .1 סי תגיי מ ם ה  שירות לחוק ט״ז סעיף עי׳פ 2017 הגיוס לשנת החרדי
:ביטחון

ס בשנת א. לה שנה - גיוס״ )״שנת הביטחון שירות בחוק כהגדרתה 2017 הגיו  המתחי
ת 2017 ביולי 1ב- מ תיי ס מ ה סו (2018 ביוני 30ב־ ו ם 3,070 התגיי ם חיילי  חרדי

השונים הגיוס למסלולי

סו ישראל( וקרן ח״צ תומר, הצעירים)נצח, למסלולי ב. ם 1,394 התגיי חרדים. חיילי

דרך למסלולי ג. ר, ת״ ש ם) רי ם, המבוג ה( עתודה חיי צי אקדמיז סו ו  1,084 התגיי

ם חרדים. חיילי

סו צה״ל לכלל ד. חרדים. חיילים 592 התגיי

לכ־ כיום ה. םבצה״ תי ר ש ם- 7,350 מ די ר ח ם לי י םבקבע. 570חי תוכ מ

לעדכתך. ,2

בברכה,

ז נועהרס־ץ >ו פז ר ה

ד מ״ ת ר ס ל כנ ש מ ר מ בו צי ו

ת כ ש לל ״ כ ט מ ר ה

02000055-01-19556



ת דינ ישראל מ
הביטחון שר

ת׳ ך: ל תארי לו שע״ א י ת
ר 27 סנ ט פ 2017 ס

כין מו ־ • סי חון ט מ ה _ ר ש 000730-1901ג7נ-

לכבוד,
 ברוורמן צחי מר

ר שלה מזכי הממ

בטחון שירות לחוס mo <1 לבי סדיר לשירות מתגייסים חיילים מספד על דיווח :הנדון
1986המשמ״ו־ משולב{, ונוסח

ם א ת ה טחון שירות לחוק טו)א(26 לסעיף ב  להודיע מתכבד אני 1986התשמ״ו- משולב{, ]נוסח בי
ם מספר על לממשלה סי תגיי מ ר לשירות ה שיבות תלמידי מקרב סדי ת ובוגרי הי סדו טך מו  התי

ם ס בשנת החרדי להלן כמפורט ,2016 הניו

לי סה״ל גויסו ס למסלו ם 2850 השונים הגיו לי  למסלולי הפילוח להלן הגיוס. בשנת חרדי□ חיי

שירות:
ם)נצח למסלולי הודה, הצעירי סו ישראל[ קרן ח״צ תמר, י ם 1307 התגיי ם חיילי  ,חרדי
ס למסלולי ה( עתודה )שח׳יר, למבוגרים הניו צי מיז אקד סו ו ם 805 התגיי ם חיילי  ;חרדי
שיבות למסלול ם דרך י סו חיי םח 129 התגיי לי ם יי  , חרדי

לי צה״ל לפלל ס במסלו ם הגיו סו הכלליי ם 609 התגיי חרדים. חיילי

ם הגיוס שנתוני בכל צה״ל בכלל כי אציין עוד שרתי שירות חובה בשירות 70000 כיום מ קבע. ו

רב, בכבוד

ם קי ת  עו
 דזרסטכי׳ל

ל כ״ ט מנ בי׳ שה מ
טי היועץ פ ש מ ת ה רכ ע מ ן ל חו ט בי ה



הממשלה מדכירות

 התשע׳יח בתשרי זי ירושלים,
201? בספטמבר 27

הממשלה חברי :אל

רב, שלו□

דעה :הנדון ת הו קנ תו ם בדבר מ סי י גי ת מ ת ה רו שי ר ל סדי

 הודעה מצ״ב ,1986התשמ״ו- משולב(, ביטחון!נוסח שירות לחוק טז)א[26 סעיף להוראות בהתאב
ם מספר בדבר הביטחון שר של מתוחות סי  ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב סדיר לשירות המתגיי
.2016 הגיוס כשנת החרדיים החינוך מוסדות

ברשומות הודעה כך על תפורסם האמור, לחוק בהתאם

בברכה,

ש/5׳ ר _\׳

 ברוורמן צחי
הממשלה מוכיר

לממשלה המשפטי היועץ :העתק
הביטחון משרד הכללי, המנהל



הממשלה מזכירות

שע״ז באלול כ׳יח ירושלים,  הת
2017 בספטמבר 19

הממשלה חברי אל:

רב, שלוס

סדיר לשירות המתגייסים בדבר הודעה :הנדון

א(6 סעיף להוראות בהתאם טז) ק י ח שירות לחו ס )נו חון ט ת מצ׳יב ,1986התשמי׳ו- משולב(, בי דע  הו

ם מספר בדבר הביטחון שר סי תגיי מ ר לשירות ה די מקרב סדי ת תלמי שיבו ת ובוגרי הי דו ס  מו
ם החינוך .2016 הגיוס בשנת החרדיי

ברשומות הודעה כך על תפורסם האמור, לחוק בהתאם

 ברוורמן צחי
ר כי שלה מז מ המ

לממשלה המשפטי היועץ :העתק
הביטחון משרד הכללי, המנהל



ישראל מדינת
הביטחון שר

ח׳ ך: רי א ל ה לו ע״ז א ש ת
ט 30 ס גו 2017 או

כין מו ? סי טחוו- שד_הבי 000730־19011ג-

לכבוד,
 ברוורמך צחי מר

ר כי שלה מז הממ

בטחון שירות לחי? 1ג ר?0 לפי סדיר לשירות מתגייסים חיילים מספר על דיווח :הנדון
1986התשמ״י» משולב[, )מסח

ם א ת ק טז)א[26 לסעיף בה ח שירות לחו ס )נו חון ט  להודיע מתכבד אני 1986התשמ״ו- משולב[, בי

שלה ם מספר על לממ סי תגיי מ ר לשירות ה די מקרב סדי מי שיבות תל ת ובוגרי הי סדו  החינוך מו
□ ס בשנת החרדי להלן. כמפורט ,2016 הגיו

ב גויסו ה״ לי ס ס למסלו ם חיילי□ 2850 השונים הגיו ת חרדי שנ לי הפילוח להלן הגיוס. י  למסלו
:שירות

רים למסלולי הודה, )נצח הצעי סו ישראל[ קרן ח״צ תמר, י ם 1307 התגיי ם חיילי  ;חרדי
לי ס למסלו ה( עתודה )שחייר, למבוגרים הגיו צי אקדמיז סו ו □ חיילי□ 805 התגיי  ;חרדי

ת למסלול שיבו ם דרך י סו חיי תגיי לם 609 ה ם חיי  ;חרדי
לי צה״ל לכלל ס במסלו סו הכלליים הגיו ם 609 התגיי חרדים. חיילי

ס שנתוני בכל צה״ל בכלל כי אציין עוד ם הגיו שרתי ם מ בה בשירות 70000 כיו שירות חו קבע ו

ם קי ת  :עו
ל ״ כ ט מ ר  ה

ט ״ ב ה ש מ ל ״ כ מנ
עץ טי היו פ ש מ ת ה רכ ע מ ן ל חו ט בי ה



הממשלה .נזכירות

/(CO

 התשעייו בשבט כ׳׳ד ירושלים,
2016 בפברואר 3

הממשלה חברי אל:

רב, שלום

סדיר לשירות המתגייסים מספר נדב- הודעה :הנדון

 מצ״ב ,1986התשמ״ו- משולב(, )נוסח ביטחון שירות ק לח (1טו)ג()26 סעיף להוראות בהתאם
ם מספר בדבר הביטחון שר הודעת סי  ובוגרי הישיבות תלמידי מקרב סדיר לשירות המתגיי

.2016 הגיוס שנת של הראשונים החודשים בששת החרדים החינוך מוסדות

ברשומות. רובעה כך על תפורסם האמור, לחוק בהתאם

בברכה,

 נתן ליאור
הממשלה מזכיר סגן

לממשלה המשפטי היועץ :העתק
הביטזון משרד הכללי, המנהל



ישראל מדינת

הביטחון שר

2016 .02 .02

השע״ו שבט תאריך:ט׳יז
2016 ינואר 26

0010נ7-260116נ-שר_הביטחון* :סיסוכץ

שלה ר מזבי הממ

ם חיילים מספר על דיווח ■ הנדון בטחוו שירית להיק 1ג פרק לפי סדיר לשירות מתגייסי

 לדווח מתכבד אני 1986־ חתשמ״ו משולב[, ]נוסח ביטחון שירות לחוק (1)ג()2לטז6 לסעיף בהתאם
ם מספר כי לממשלה סי תגיי די מקרב סדיר לשירות המ שיבות תלמי ת ובוגרי הי סדו  החינוך מו
ם ם בששת החרדי שי ם, 1,351 על עומד 2016 הגיוס שנת של הראשונים החוד  ומערבת חיילי
טחון להלן. כמפורט הממשלה, קבעה אותו לצה״ל השגתי הגיוס ביעד עומדת הבי

שלה בהחלטת ם ,638 מס׳ הממ ם ובני חרדים שילוב בנושא ,28.7.2013 מיו טי עו  צבאי בשירות מי
רחי אז כלהלן: הגיוס יעדי נקבעו בנטל, שוויון וליצירת העבודה בשוק שילובם לצורך ו

ילצה״ל בפועל גיוס  השנתי הגיוס יעד

בלבד לצה״ל

 הכולל היעד

תי)צה״ל שו  ה

אזרחי( ושירות

הגיוס שכת

2,226
I

2,300 3,800 ; -7.2014
I
1 6.2015

 שנת של הראשון בחציון

 1.7.2015)־הגיוס
סו (,31.12.2015 תגיי  1,351 ה

חיילי□

 )כלומר, 2,700

מס יעד  חצי־ ג
 1,350 של שנתי

□ לצה״ל( חיילי

4,500 j 7.2015־ 
6.2016

1 _ _



ישראל מדינת

הביטחון שר

ם פילוח סי תגיי מ שיבות תלמידי מקרב ה ת ובוגרי הי סדו .כלהלן המו החרדים החינוך מו

ח1׳׳הצעירים למסלול א. צ )נ ך תומר, יהודה, ׳ סו ישראל( קרן חיים. די ם. 609 התגיי חיילי

סו - יישח״ריי למסלולי ב. חיילים. 405 התגיי

סו צה״ל לכלל ג תגיי חיילים. 33? ה

בברכה,

 יעלין )בוגי( משה

הביטחון שר

 ־. עותקים
 הרמטכ״ל

מנכ״למשוזב״ט
הבטחון למערכת המשפטי היועץ



Q . l / 1  A 2 vישראל מדינת

ה׳הביטחון >טר ה תשע״ שבט תאריך:
2015 ינואר 25

כין מו 000704-250115נ־שר_הביטחון- :סי

שבט
ינואר

 ה תשע״
2015

ר אל: כי שלה מז הממ

ביטחון שירות לחו? 1ג פר? לפי סדיר לשירות המתגייסים מספר על הידעת הנדון:
שולב/ )נוסח 1986 - התשמ״ו מ

ם 1 א ת ה טחון שירות לחוק טז]ג(26 סעיף להוראת ב שמ׳׳ו משולב[, ]נוסח בי  כפי 1986 - הת

קון שנחקק ק 19 מספר בתי ם מספר על לממשלה להודיע מתכבד אני האמור, לחו סי תגיי מ  ה

ר לשירות שיבות בוגרי )שילוב לחוק 1ג פרק לפי סדי ת י סדו מו ם בששת חרדים( חינוך ו שי  החוד

ם שוני ס שנת של הרא ת הגיו : 2014 ביולי 1ב־ שהחלה הנוכחי

כ ה״ סו ס ם 1331 גוי השונים. השירות למסלולי חרדי□ חיילי

ל גיל לפי החיילי□ גילאי פילוח להלן ת ביו□ החיי ק קי קון ח טחון, שירות לחוק 19 מספר תי  הבי
:2014 במרץ 19 ביו□

מטה- 18 גיל א. ם. 233 ו חיילי

ם. 807 - 21 עד 18 גילאי ב. חיילי

ם. 291 ומעלה- 22 גילאי ג. חיילי

בברכה

 יעלון משה)בוגי(
הביטחון שר

ם  - עותקי
ל הרמטכ׳׳

טחון משרד מנכי׳ל הבי
שפטי היועץ טחון למערכת המ הבי



ב׳ נספח

17.6.19 מיום 2 המשיב החלטת העתק
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צה״ל דובר
IDF Spokesperson

לישראל ההגנה צבא
צה״ל דובר חטיבת
צה״ל דובר לשכת
המידע חופש חוק תא
03-5698367/6365 :טל׳
תשעי׳ט סיון ך ״ י

2019 יוני 17

לכבוד,

״חדו״ש״ עמותת - אגמון שגיא מר

רב, שלום

החרדי הציבור בני גיוס בנושא מידע לקבלת בקשתך הנדון:

ת הועברה בקשתך . 1 חסו  המידע באיתור הטיפול השלמת ע□ בצה״ל. הרלוונטיים הגורמים להתיי
ת לעדכנך נבקש המבוקש, חסו לבקשתך. צה״ל בהתיי

חס בטרם .2 תיי ם ואילך 2014 לשנת הנוגעים הנתונים כלל כי נבהיר לגופה, לבקשה נ  המפורטי
ם זו בתשובה חסי תיי ס)ראה לשנות מ ק גיוס׳׳ ׳׳שנת הגדרת גיו  משולב[ ]נוסח בטחון שירות בחו

ם כלל (.1986התשמ״ו- ם 2013 לשנת עד לשנים הנוגעים הנתוני חסי תיי  עור קלנדריות. לשנים מ
 רקע על ,2010 שנת שלפני לתקופה ביחס רלוונטיים נתונים הגיוס רשויות ביד אין כי נציין

מחשב. מערכות החלפת

ת שכותרתו במסמך מובאת צהי׳ל של הרשמית העמדה - 1 סעיף .3  הוועדה - המלצות ״תמצי
ם מצגות הוצגו הוועדה בפני החרדי״. הציבור גיוס לבחינת מסמכי מיים ו  פורמליים, ובלתי פני
ה בעניין .1998התשנ״ח- המידע, חופש לחוק [4]ב()9 סעיף הוראות חלות עליהם  ג□ ראה ז
תה לבקשה הביטחון משרד בתשובת האמור הם הפנית או זה. בעניין אלי

 18 בגילאי החרדי הציבור בני של הצפוי למספר בנוגע הערכה ,א בנספח מצ״ב - }א[-)ב(2 סעיף .4
 נמנה זה, סעיף לעניין החינוך. משרד לנתוני בהתאם המבוקשות, מהשנים אחת לכל ביחס 24 עד
לפחות. י׳)כולל( כיתה סוף עד חרדי, חינוך במוסד שלמד מי

ם יעמדו א׳ שבנספח בהערכה הנזכרים החרדים מבין כמה לדעת ניתן לא - )ג(2 סעיף .5  בתנאי
ת לקבל ם וכמה גיוס, דחיי ה ת יבקשו מ א  שיקבלו אלו מבין כמה לדעת ניתן לא כן, כמו בפועל. ז

דו גיוס, דחיית תמי ה מה ידוע לא בנוסף, הפטור. גיל עד בישיבה בלימודים י הי  שייקבע ההסדר י
הישיבות. תלמידי לגיוס בנוגע בחוק

בעניין, ראשוניות הערכות מגבש צה״ל זאת, עם זה. בעניין מדויק אמדן בעריכת קושי יש כן, על
ס על ם. נתונים בסי טיי ס טי ט חס צה׳׳ל שבידי הראשוניות ההערכות להלן ס  החרדים למספר בי

ת בכל ,24 לגיל הגיעם עם פטור שיקבלו  בהערכה מדובר כאמור, הכאות. הגיוס משנות אח
קה. שינויי של במקרה היתר בין להשתנות, עשויה אשר בלבד, ראשונית חקי
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ם מספר ־ ראשונית הערכה פטור שיקבלו 24 בני החרדי שנה

4552 2018

4663 2019

5028 2020

5260 2021

5514 2022

5680 2023

6284 2024

6265 2025

6955 2026

7150 2027

 2007 מהשנים אחת בכל החרדי□ המלש״בים מספר בעניין נתונים ב׳ בנספח מצ״ב - )א(3 סעיף .6
סד שלמד מי נמנה זה, סעיף לעניין לידה. שנת על-פי ,2017 ־  י׳ כיתה סוף עד חרדי, חינוך במו

לפחות. )כולל(

ת להסדר שהצטרפו המלש״בים מספר להלן ־ )ב(3 סעיף .7  בשנים ישיבה כתלמידי שירות דחיי
:הרלוונטיות

גיוס שנת

2007
2008
2009

2010  

2011 

2012

2013
2014
2015

2016

ת שקיבלו המלש״בים מספר  שירות דחיי
 ישיבה כתלמידי

5254
5388 ־

5604 
5916 
6128 
6491 
4157 

410 
6726 

7542
20177705
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ת קיבלו אשר המלש״בים למספר בנוגע נתונים להלן - )ג(3 סעיף .8  ׳׳תורתו במעמד גיוס דחיי
ת תקופות( )או תקופת ולאחר אומנותו״  פי על בהתפלגות ביטחון, משירות פוטרו הגיוס דחיי

חס השונות, הפטור עילות :קלנדריות( )שנים 2017-2010 לשנים בהתיי

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 / הפטור סוג

הפטור שנת

2,354 2,690 14,137 16,186 411 155 643 881

 לתלמידי פטור
 או ישיבות

 בהחלטה פטור
 מיוחדת

)פרטנית(
14 16 19 21 14 9 9 4 חו׳׳ל
1 5 4 7 2 8 2 5 נפטר

57 74 44 35 53 70 45 47 גיוס סף
2 9 1 1 8 7 179 עולים

18 23 7 3 17 14 17 54 פלילי רישום

450 226 125 187 317 325 405 527 רפואי
535 474 682 748 988 954 560 408 אזרחי שירות

3,431 3,517 15,019 17,192 1,803 1,543 1,688 2,105 כולל סכום

ם להלן - )ד(3 סעיף .9 ם הנתוני שי :המבוק

סה״כ
ם סי מתגיי

ת סדו 18 ל- 14 גילאי בין לימוד מו מוד שנות מספר הלי שנה

898

688 שנים 4 2010
49 שנים 3
53 שנתיים

108 שנה

1282

1051 שנים 4 2011

50 שנים 3

92 שנתיים

89 שנה

1447
1079 שנים 4 2012

204 שנים 3
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154 שנהיים
10 שנה

1,972

1522 שנים 4 2013
377 שנים 3

33 שנתיים
40 שנה

1,879

665 שנים 4 2014
604 שנים 3

610 שנתיים
- שנה

1,943

651 שנים 4 2015

731 שנים 3
561 שנתיים

־ שנה

חס המבוקש בפורמט בעבר שנאספו נתונים אותרו לא שנערפה, בבדיקה .2017 - 2016 לשנים בי

ם הנתונים להלן - )ה[3 סעיף .10 שי ו המבוק

כ הי׳ ס 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ג י׳ נ ש / ל י ג

123 13 17 33 8 1 12 13 26 13

664 87 144 90 57 27 61 82 116 19

822 126 152 102 58 63 115 96 110 20

673 106 90 78 90 62 79 76 92 21

954 104 142 131 141 78 126 117 115 22

837 100 199 107 74 74 85 90 108 23

690 101 133 74 92 57 69 77 82 24

403 60 25 40 63 55 49 S3 53 25

286 21 29 34 44 24 44 33 57 26

180 12 15 29 23 20 23 27 31 27

79 6 9 9 12 15 23 28
45 1 1 4 1 3 3 9 23 29
30 4 1 1 3 4 17 30

21 1 1 2 1 7 9 31

14 2 1 1 3 7 32
5 1 2 2 33
5 1 1 1 1 1 34
1 1 35

5832 735 955 733 664 476 685 877 707 ב ה׳׳ ס
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 טשום המידע, חופש לחוק {3)8 לסעיף בהתאם לבקשתך, להיענות בידינו אין - 5 - 4 סעיפים .11
צה׳יל. בידי מצוי איננו המבוקש בפילוח שהמידע

 שהמידע משו□ המידע, חופש לחוק (3)8 לסעיף בהתאם לבקשתך, להיענות בידינו איו - 6 סעיף .12
צה׳יל בידי מצוי אינו המבוקש

 כי נשיבך, הצורך מן למעלה מידע. לקבלת כבקשה מנוסחת אינה זה בסעיף בקשתך - 7 סעיף 13
לבקשתך. לענות כדי בו שיש מידע בידינו אין

בצה״ל חופ> על והממונה
עוזרת
גלרס״ן

1דו
תורג׳מן
צה״ל

לוטים

א׳( )נספח 24■ -18 בגילאי החרדי הציבור בני של צפוי מספר

ם המלש״בי□ למספר בנוגע נתונים (זב )נספח 2017 - 2007 בשנים החרדי
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24 -18 בגילאי החרדי הצינור גני של צפוי מספר :,א נספח

החרדיס מספר גיל 2018 גיוס שנת

8129 24 1994

8326 23 1995

8978 22 1996

9392 21 1997 לידה שנת

9847 20 1998

10142 19 1999

11222 18 2000

66036 סה״כ

החרדים מספד גיל 2019 גיוס שנת

8326 24 1995

8978 23 1996

9392 22 1997

9847 21 1998 לידה שנת

10142 20 1999

11222 19 2000

11188 18 2001

69095 סה״כ

החרדים מספר גיל 2020 גיוס שנת

8978 24 1996

9392 23 1997

9847 22 1998

10142 21 1999 לידה שנת

11222 20 2000

11188 19 2001

12419 18 2002

73188 סה״כ
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החרדים מספר גיל 2021 גידס שנת

9392 24 1997

9847 23 1998

10142 22 1999

11222 21 2000 לידה שנת

11188 20 2001

12419 19 2002

12768 18 2003

76978 סהי׳כ

החרדים מספר גיל 2022 גיוס שנת

9847 24 1998

10142 23 1999

11222 22 2000

11188 21 2001 לידה שנת

12419 20 2002

12768 19 2003

13076 18 2004

80662 סה׳׳כ

החרדים משפר גיל 2023 גיוס שנת

10142 24 1999

11222 23 2000

11188 22 2001

12419 21 2002 לידה שנת

12768 20 2003

13076 19 2004

13396 18 2005

84211 סה״כ
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החרדים מספר גיל 2024 גיוס שנת

11222 24 2000

11188 23 2001

12419 22 2002

12768 21 2003 לידה שנת

13076 20 2004

13396 19 2005

13878 18 2006

87947 סהייכ

החרדים מספר גיל 2025 גיוס שנת

11188 24 2001

12419 23 2002

12768 22 2003

13076 21 2004 לידה שנת

13396 20 2005

13878 19 2006

14353 18 2007

91078 סח״כ

החרדים מספר גיל 2026 גיוס שנת

12419 24 2002

12768 23 2003

13076 22 2004

13396 21 2005 לידה שנת

13878 20 2006

14353 19 2007

14883 18 2008

94773 סה׳׳כ



9

ם מספר החרדי גיל 2027 גיוס שנת

12768 24 2003

13076 23 2004

13396 22 2005

13878 21 2006 לידה שנה

14353 20 2007

14883 19 2008

15911 18 2009

98265 סה״כ
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2017 - 2007 בשנים החרדים המלש״בים למספר בנוגע נתונים :,ב נספח

החרדים מלש״בים מספר גיל 2007 גיוס שנת

4798 24 1983 לידה שנת

5368 23 1984

5532 22 1985

6015 21 1986

6242 20 1987

6635 19 1988

6820 18 1989

החרדים המלש״בים מספר גיל 2008 גיוס שנת

5368 24 19841 לידה שנת

5532 23 1985

6015 22 1986

6242 21 1987

6635 20 1988

6820 19 1989

6984 18 1990

החרדים המלש״ביס מספר גיל 2009 גיוס שנת

5532 24 1985 לידה שנת

6015 23 1986

6242 22 1987

6635 21 1988

6820 20 1989

6984 19 1990

7278 18 1991



II

ם מספר ש״בי ם המל החרדי גיל 2010 גיוס שגת

6015 24 1986 לידה שנה

6242 23 1987

6635 22 1988

6820 21 1989

6984 20 1990

7278 19 1991

7483 18 1992

ם מספר ש״בי ם המל החרדי גיל 2011 גיוס שנת

6242 24 1987 לידה שנת

6635 23 1988

6820 22 1989

6984 21 1990

7278 20 1991

7483 19 1992

7779 18 1993

ם מספר ש״בי החרדי□ המל גיל 2012 גיוס שנת

6635 24 1988 לידה שנת

6820 23 1989

6984 22 1990

7278 21 1991

7483 20 1992

7779 19 1993

8129 18 1994



12

החרדים המלש״בים מספר גיל 2013 גיוס שנת

6820 24 1989 לידה שנת

6984 23 1990

7278 22 1991

7483 21 1992

7779 20 1993

8129 19 1994

8326 18 1995

החרדים המלש״בים מספר גיל 2014 גיוס שנת

6984 24 1990 לידה שנת

7278 23 1991

7483 22 1992

7779 21 1993

8129 20 1994

8326 19 1995

8978 18 1996

החרדים המלש״בים מספר גיל 2015 גיוס שנת

7278 24 1991 לידה שנת

7483 23 1992

7779 22 1993

8129 21 1994

8326 20 1995

8978 19 1996

9392 18 1997



l i

החרדים המלש״בים מספר )יל 2016 גיוס שנת

7483 24 1992 לידה שנת

7779 23 1993

8129 22 1994

8326 21 1995

8978 20 1996

9392 19 1997

9847 18 1998

החרדים המלש״ביט מספר גיל 2017 גיוס שנת

7779 24 1993 לידה שנת

8129 23 1994

8326 22 1995

8978 21 1996

9392 20 1997

9847 19 1998

10142 18 1999


