העיקרון

המצב כיום )חוק
טל(

אוכלוסיית
יעד

מגזר חרדי :חוק טל.
מגזר ערבי :מינהלת
השירות האזרחי
לאומי.

נטל חובת
השירות

" .1גיוס חובה לכל"
 .2אפשרות להתנדב
לשירות לאומי או
אזרחי למקבלי פטור
 .1שירות צבאי.
 .2שירות
לאומי/אזרחי.

האחריות
לשירות

אישית )עפ"י חוק(

אוכ' יעד
לפטור

 .1נשים דתיות
וחרדיות.
 .2הסדר 'תורתו
אומנותו' לגברים
חרדים.
 .3מגזר ערבי.
----

היררכיית
מסלולי
השירות

יעדי
גיוס/פטור
יעדי גיוס

מגזר חרדי:
צה"ל:
(2012) 1,450

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-
 .1המלצות יישומיות לאוכ'
החרדית.
 .2הקמת ועדה לגיבוש המלצות
לאוכ' הערבית תוך הידברות
ויעדים להגדלת מתנדבים
לשירות אזרחי.
כולם משרתים ,עם התאמות
לאוכ' נדרשות ,למעט נשים
חרדיות
 .1שירות צבאי קרבי.
 .2שירות צבאי )לא כולל צעירים
וצעירות ערבים(.
 .3שירות לאומי/אזרחי.
אישית ,מוסדית )ישיבות(,
קהילתית.

המלצות ועדת פרי *
מגזר חרדי :שירות צבאי ושירות אזרחי.
מגזר ערבי :שירות אזרחי במתווה הקיים.

כולם משרתים ,למעט בעלי פטור.

 .1שירות צבאי.
 .2שירות לאומי-אזרחי )חובת שירות לחרדים(
)עד יולי .(2020
אישית )המלש"ב וראש הישיבה( ,מוסדית.

מעמד מתמיד לתלמידי כולל

 .1נשים דתיות וחרדיות  -אין התייחסות ,כיום
פטורות.
 .2עילויים בלימודי קודש ,לפי מכסה.
 .3מגזר ערבי.

פטור.

גם וגם.

כולם למעט מכסת פטור.

הגעה לגיוס של כ 65%-ממחזור המגזר החרדי
תוך  4שנים ) ,(2017לפי הפירוט הבא:
 2,000 :2013צבאי 1,300 ,אזרחי

העיקרון

המצב כיום )חוק
טל(

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-

 2,300 :2014צבאי 1,400 ,אזרחי
 2,700 :2015צבאי 1,800 ,אזרחי
 3,200 :2016צבאי 2,000 ,אזרחי

שירות אזרחי:
(2012) 1,500

מכסת פטור
שנתית
אחריות
מנהלית
לפטור
תנאים
למקבלי
פטור

תחולה

מגזר ערבי:
(2011) 1,553
 ,2012) 2,300יעד(
 2013) 2,830יעד(
----

המלצות ועדת פרי *

בנוסף ,ככל שיעדי הגיוס יושגו בשנה מסוימת,
רשאי שר הביטחון לדחות ולפטור שירות של
היתר )ס' .(16
מגזר חרדי 1,500 :תלמידים.

משרד הביטחון.

משרד החינוך וצה"ל ,מועמדות
תועבר ע"י הישיבות.

תמיכה בתלמידי
ישיבות.

 .1מענק חודשי ) 475ש"ח( ,עד
 150,000מלש"ח לשנה.
 .2מתמיד בגיל  ,22פטור סופי
בגיל  ,25המשך תגמול עד גיל
.28

----

 .1מעבר עקרוני ברור לשירות
חובה ,הימנעות מחבות פלילית
בהתחלה.
 .2הוראות מעבר לפי גיל באופן
מיידי .הצהרות ראשונות,
מתמידים וכו' מ ,2015-מודל
תקצוב ישיבות מ.2014-

מגזר חרדי:
 1,800 .1תלמידי ישיבה מתמידים )ס' 26ה(
 300 .2תלמידי ישיבות ציוניות גבוהות )ס' 26ו(.
שר הביטחון ,בסיוע רשימה שתועבר על-ידי
ועדת ראשי הישיבות )ס' 26ט'(.
 .1חובת לימודים בישיבה עד גיל ) 26ס'  26ו'-
ז'(.
 .2חובת לימודים של  45ש"ש בשבוע.
 .3בתקופת דח"ש )עד גיל  :(21איסור יציאה
מהארץ ,איסור עבודה ,חובת לימודים של 45
ש"ש )משתתף בהכשרה מקצועית מטעם
משרד הכלכלה בהיקף של  30ש"ש ]הכשרה
תעסוקתית מיועדת[( )ס' 26ח' ,ס' .(8
 .1הגיוס הגורף של בני הישיבות יחל מיולי
 .2017הנחת המוצא היא כי עד אז יושגו יעדי
הגיוס ,ולא יהיה צורך באכיפה פלילית.
 .2התקנת תקנות לעניין האחריות המנהלית
למתן פטור משירות ,תוך שנתיים מכניסת
הפרק בחוק לתוקף ע"י שר הביטחון ובאישור
ועדת החוץ והביטחון )ס' .(10

העיקרון

גיל גיוס
לשירות
הצבאי

מסלולי
שירות צבאי

מסלולי
שירות אזרחי

המצב כיום )חוק
טל(

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-

המלצות ועדת פרי *

 .3האפשרות לדחיית שירות לגיל 21
והאפשרות לשירות אזרחי נקבעו כהוראת שעה
עד יולי .2020
 .1התייצבות בלשכת גיוס בגיל ) 17סנקציות
) 18-22 .1דח"ש עד  4שנים תוך
לכלל האוכ':
התייצבות שנתית בבקו"ם ייעודי( .משפטיות רגילות למפרים ,סנקציות כלכליות
גברים18-29 :
לישיבות(.
)רופא/שיניים.(30-38 :
 .2גיל הגיוס מ 18-ועד  ,21כאשר בכל שנה
 .2עד גיל  20במסלולי נצ"ח או
הסדר ,נשואים בני  20-22רשאים ניתן לדחות בשנה נוספת.
נשים18-26 :
לפנות למסלולי שירות הביטחון
)רופאה/שיניים27- :
**בהוראת שעה**
)משטרה ,שב"ס( ומ 22-כל
(38
המסלולים.
למגזר החרדי:
) 18-28דח"ש(.
 .1רגיל.
 .1הגדלת מסלולים קיימים
 .1שירות רגיל.
 .2ישיבת הסדר :עיגון בחקיקה ,פתיחת
וחדשים.
 .2ישיבות הסדר –
המסלול לחרדים )בנוסף לדתיים לאומים(.
 .2שירות צבאי מינמלי של 24
כמעט אך ורק מגזר
 .3הארכת תקופת השירות בישיבות ההסדר ל-
חודשים.
דתי לאומי.
 .3עיגון ישיבות ההסדר בחקיקה 17 .חודשים.
 .3חרדים :שח"ר,
נח"ל חרדי ,שוח"ר
טוב )קד"צ(.
מגזר חרדי** :בהוראת שעה**
 .1העברת מנהלת השירות
 .1מסלולים :ביטחון פנים ,בריאות ,רווחה,
הלאומי-אזרחי למשרד רוה"מ,
עיגון סמכויותיה בחקיקה )הצ"ח הגנת הסביבה ,סיוע לא .ותיקים ,בטיחות
בדרכים ,חינוך מחוץ לקהילה )עד  200בשנה(,
"הרשות לשירות אזרחי"(.
קידום תעסוקה ,הסברה ממשלתית בתחום
 .2הפעלת השירות באחריות
קליטת עלייה או מסלול ביטחוני.
המנהלת.
 .2הגבלות :ללא שכר ,סיוע לעובדי המפעיל
 .3שינוי מסלול מ 12-ל18-
חודשים תוך  4שנים ) 40ש"ש או ולא מילוי מקום ,ללא לימודים.
 .3הסדרה של הגופים המפעילים והפיקוח
 30ש"ש על פני  24חודשים(.
עליהם ,וכן חובת דיווח לוועדת החוץ והביטחון.
בתום  5שנים תיבחן העלאה ל-

העיקרון

גיל השירות
האזרחי
תמריצים
כלכליים
חיוביים

קנסות
וסנקציות

המצב כיום )חוק
טל(

18-21

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-
 24חודשים ) 40ש"ש(.

מגיל  22בלבד
קהילה :תקצוב לפי עמידה ביעד
גיוס מגזרי.
מוסד :תקצוב עפ"י הישגי גיוס
)בניגוד לכל תלמיד(.
אישי :תגמול לפי גיל גיוס
)תשלומי משפחה ואחזקת דירה(.
מוסד:
 .1תקצוב מוסד לפי נוכחות
תלמידים.
 .2קנסות ו/או סגירת המוסד.
אישי:
 .1קנס מיידי ) 7,500ש"ח(
 .2קנס עריקות ) 75ש"ח ליום(,
 .3רישום פלילי ) 5שנים מאישור
החוק(.

המלצות ועדת פרי *
 .4משך שירות:
עד יוני  40 :2014ש"ש בממוצע לשנה או 20
ש"ש לשנתיים.
מיולי  30 :2014ש"ש בממוצע לשנתיים או 20
ש"ש ל 3-שנים.
שירות בטחוני 32 :ש"ש לשנתיים.
 .5זכויות :דמי כלכלה )עד גובה שכר בשירות
צבאי( ,החזר נסיעות ות"ש נוספים.
מגזר ערבי:
יוגדל מספר המשרתים ל 6,000-תוך  5שנים
)יוכפל לעומת היום(.
עד 21
 .1תמריצים כספיים לישיבות שבהן אחוז גיוס
גבוה.
 .2המשך העברת תקצוב לישיבה.
 .3תלמיד שהתגייס נספר במשך שנה מגיוסו
במכסת תלמידי הישיבה.
אישי:
.1לפי חוק שירות הביטחון )עונש מאסר עד
שנתיים(.
 .2אי התייצבות לדח"ש או השתמטות
מלימודים -חובת גיוס מיידית.
מוסד:
 .1קיצוץ רוחבי בתקציב בהתאם לפער מיעד
הגיוס.
 .2מתן תצהירים כוזבים ע"י ראש הישיבה

העיקרון

פיקוח
ואכיפה

הקטנת
הנטל
ותגמול
הנושאים בו
)לכלל
המשרתים(
תקצוב

המצב כיום )חוק
טל(

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-
 .4קנס מירבי בגובה 50,000
ש"ח.

המלצות ועדת פרי *

והפרת תנאי הפטור מהווים עבירה פלילית.
 .3אפשרות למתן קנסות על אי דיווח.
 .4אי התייצבות של מלש"ב בגיל  17תגרור
הפסקת תקצוב לישיבה.
ארצי:
ארצי:
 .1דיווח שנתי לו .החוץ והביטחון משר
פיתוח מערך בדיקת הצהרות
הביטחון :מספר מגוייסים/פטורים/דחיות,
בצה"ל.
השלכות על הצבא ,לרבות שילוב נשים )סעיף
מוסד:
 .1ביקורת דו-שנתית )מ .החינוך( .אחרון גם ו .לקידום מעמד האישה(.
 .2דיווח שנתי לו .החוץ והביטחון משר
הכלכלה :מספר המשרתים וסדרי פיקוח.
 .2תקצוב לפי נוכחות.
)סעיף 26יא'(.
 .3ייבחן מערך זיהוי ביומטרי.
 .3דיווח שוטף של משרד החינוך לצה"ל על
 .4הגבלת מס' תלמידים
תוצאות הביקורות בישיבות.
בכוללים.
מוסד:
אכיפה של צה"ל בעזרת מנגנון הפיקוח של
משרד החינוך ומשרד האוצר.
 .1שירות חובה )החל מ 1-בינואר:(2015 ,
 .1צמצום השירות לגברים ל32-
גברים 32 -חודשים ,נשים 28 -חודשים
חודשים ובהמשך ל 28-חודשים.
 .2הגדלת שכר חודשי )3,000
 .2הסדר:
ש"ח( למשרתים  36חודשים.
 17חודשים )מיועד לגברים(
 .1לצה"ל יינתן מענה הולם
במשאבים הנדרשים לתוספת
הגיוס.
 .2הגדלה משמעותית של
תקציבי ותקני כוח אדם של
המנהלת לשירות אזרחי-לאומי.

"בעקבות גיוסם של תלמידי ישיבות יגדלו
הוצאות תקציב הביטחון ומשרדי הממשלה
המוזכרים בחוק בשל הצורך להתאים את
התשתיות ותנאי השירות לאופי המיוחד של
מתגייסים אלה ולצורך עמידה בהוראות החוק".

העיקרון

המצב כיום )חוק
טל(

דור הביניים

----

המלצת ועדת פלסנר /הצח
קידום השילוב בשירות,
התשע''ב2012-
 .1בחירת  1,500מתמידים
ראשונים ב.2015-
 .2בני  22-26בעת כניסת החוק
לתוקף יקבלו מעמד מתמיד ללא
הגבלה.
 .3גיל  26ואילך – פטור מיידי
משירות.
 .4תקצוב ישיבות לפי המודל מ-
.2014

המלצות ועדת פרי *
בני  :18-22המשך לימודים עד גיל  24ואז פטור
לפי החלטת שר הביטחון.
בני  22ומעלה :יוכלו לבחור להשתלב בשירות
צבאי/אזרחי או לקבל פטור .כ 27,000-איש(.

]שנת הפרסום [2012
* המידע מבוסס על המתווה שפורסם ,כאשר חלק מהתנאים כבר מופיעים בתזכירי החוק )כגון חובת השירות ,פירוט
המסלולים וכו'( ,והיתר יעוגנו בהחלטות ממשלה ,בהתאם למנגנון הפעילות )כגון מודל תקצוב הישיבות על-ידי משרד החינוך
וקביעת יעדי הגיוס(.

