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 תנועה לאיכות השלטון בישראלה
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 , ירושלים208מרח' יפו 
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 . עו"ד איתי בן חורין1
 (580484822. הפורום לשוויון בנטל )ע"ר 2
 . עו"ד איתן גינזבורג3

 ע"י עו"ד איתי בן חורין
 , תל אביב86מרח' יגאל אלון 
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 . הכנסת1

 על ידי הלשכה המשפטית, הכנסת, ירושלים
 02-6753495; פקס: 02-6408479טל': 

 . ממשלת ישראל2
 . שר הביטחון3
 . צה"ל 4
 . המדפיס הממשלתי5

 על ידי פרקליטות המדינה, משרד המשפטים 2-5המשיבים 
 , ירושלים29דין -רח' צאלח א

 1877/14המשיבים בבג"ץ                                                                        6467011-02; פקס: 6466590-02טל': 
 
 
 ישראל. כנסת 1
 . ממשלת ישראל2
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 1937/14המשיבים בבג"ץ                                                                           6467011-02; פקס: 6466590-02טל': 
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 ממשלת ישראל –. מדינת ישראל 1
 . משרד הביטחון2
 המדפיס הממשלתי –כנסת ישראל  –. מדינת ישראל 3

 על ידי פרקליטות המדינה, משרד המשפטים 2-ו 1המשיבים 
 , ירושלים29דין -רח' צאלח א

 2260/14המשיבים בבג"ץ                                                                           6467011-02; פקס: 6466590-02טל': 
 
 . ראש ממשלת ישראל1
 . שר הביטחון 2
 . היועץ המשפטי לממשלה3
 34 –. הממשלה ה 4
 . כנסת ישראל5

 על ידי פרקליטות המדינה משרד המשפטים 1-4המשיבים 
 , ירושלים29דין -רח' צאלח א

 8017/15המשיבים בבג"ץ                                                                      6467011-02; פקס: 6466590-02טל': 
 

 

 .202246.עד ליום  מטעם המדינה לדחיית מועד קיום פסק הדיןבקשה 
 

והיועץ המשפטי  החליפי הממשלה ראש, הממשלה ראש דעת ועל, הביטחון שר לבקשת בהתאם .1

לחוק שירות בטחון ]נוסח  1מתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי מועד פקיעת פרק ג' ,לממשלה

קרי, עד  –  224.6.ליום  עד –( יידחה פעם נוספת ביטחון שירות חוק)להלן:  1986-משולב[, התשמ"ו

)להלן:  8.7.21בית המשפט הנכבד מיום  ו שלחודשים מהמועד שנקבע בהחלטת שלושהתום 

 לחוק שירות ביטחון.   1ג'( לפקיעתו של פרק ההחלטה

 

 .הבקשה נימוקי יפורטו להלן 

 

שבכותרת, אשר הורה  בהליכים 12.9.17פסק הדין מיום  מתןנזכיר, כרקע לדברים, כי לאחר  תחילה . 2

 ,(ביטחון שירות חוק)להלן:  1986-לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו 1על ביטולו של פרק ג'

פעלו גורמי המדינה הרלוונטיים לצורך יצירת מתווה חקיקתי חדש בסוגיית גיוסם של בני הישיבות 

 2.7.18ביום  ,כך בתוך(. 15.7.18)מכלול הפעולות נכון לאותה עת, פורט בבקשה מטעם המדינה מיום 

 הצעת אושרה ערב באותו ועוד, חקיקה לענייני השרים בוועדת, בנושא ממשלתית חוקאושרה הצעת 

התקיימו דיונים תכופים  3.7.18כי החל מיום  ,נזכיר עוד. ראשונה בקריאה הכנסת במליאת החוק

 הדיונים ריבוי חרף, אולם ,העניין לצורך שהוקמה המיוחדת בוועדה האמורההחוק  הצעתל בנוגע

החליטה  ,לימים. הסעיפים מן באיזה הצבעה לכדי החוק הצעת התגבשה לא, שהושקעו והשעות

-ה ולכנסת 22-ה לכנסת, 21-ה לכנסת כלליות בחירות של קיומן רקעועל  ,על פיזורה 20-הכנסת ה

 .זה הליך מושא הדין פסק קיום מועד את לדחות פעמים מספר המדינה ביקשה, 23

 
, בקשה נוספת מטעם המדינה 9.6.20השתלשלות העניינים האמורה, הוגשה כזכור, ביום  בתום .3

הרקע לבקשה פורט בה באריכות, . 16.9.20לקבוע כי מועד קיום פסק הדין יידחה, זו הפעם עד ליום 

לפני מעט למעלה "ליתן בידי הממשלה שהוקמה  תכליתה היא כי בין היתר,, צוין הבקשה במסגרתו

, פרק זמן נוסף להידרש לסוגיה ולפעול מול הכנסת לשם השלמת הליך החקיקה בועותמשלושה ש

 (.לבקשה האמורה; ההדגשה במקור 7" )ראו סעיף בסוגיה הרגישה שבנדון
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 , נקבע כך:(9.6.20מיום האמורה שניתנה ביחס לבקשה ) 15.6.20בית המשפט הנכבד מיום  תבהחלט 

 

 1מורים על דחיית מועד בטלותו של פרק ג' "נוכח הנימוקים שפורטו בבקשה, אנו
 .16.9.2020ליום  1986-לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו

  
עם זאת אנו מוסיפים ומורים כי המדינה תגיש הודעת עדכון על אודות התקדמות 

 ".9.8.2020 הליך החקיקה עד ליום
 

במסגרתה נמסר, בין שהודעת עדכון בדבר התקדמות הליך החקיקה, הגישה המדינה  9.8.20ביום  .4

 היתר, כדלקמן:

 

. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון פעל מאז הקמת הממשלה החדשה ביום 6"
, לקידום תיקון החקיקה בנושא. קידום תיקון החקיקה נדרש להיעשות בשים 17.5.20

ם ואחדות לאומית, שנערך לב להוראות ההסכם הקואליציוני לכינון ממשלת חירו
לבקשה מיום  6לו, הרלוונטי לענייננו, צוטט בסעיף  24)ושסעיף  20.4.20ונחתם ביום 

(. בהתחשב בהוראות ההסכם הקואליציוני, נדרש לקדם את החקיקה בנושא 9.6.20
כאמור, בצירוף מספר תיקונים שפורטו  20 -בהתאם לנוסח האחרון שהוגש בכנסת ה

. ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון רואה חשיבות רבה בקידום בהסכם הקולאציוני
הצעת החוק בהקדם אפשרי, זאת כשלב ביניים המתחייב מהמצב המשפטי הקיים. 
במקביל פועל שר הביטחון לקידום מתווה שירות עדכני, שיהיה רחב ויתייחס לגוונים 

שראל. בכוונת ולרבדים השונים בציבור הישראלי ושיתאם את צרכי צה"ל והחברה בי
שר הביטחון, לצד קידום הצעת החוק בעניין חוק שירות ביטחון, להביא לאישור 

 הממשלה הצעה למתווה כאמור".  
 

, ביקשה המדינה לדחות את מועד קיום פסק הדין פעם נוספת, עד ליום 16.9.20ביום בהמשך לכך,  .5

נה, על דחייה נוספת של מועד הורה בית המשפט הנכבד, לבקשת המדי 23.9.20ביום ; 16.10.20

הערכת  בדבר" -( 25.10.20) , וכן על הגשת הודעת עדכון עד אותו מועד25.10.20, עד ליום הביטול

 ."הזמנים הצפויה להשלמת הליך החקיקה

 

, 3.11.20 מיום הנכבד המשפט בית החלטת ניתנה ובעקבותיה, כאמור עדכון הודעת הגישההמדינה  .6

 :כדלקמן נקבע במסגרתה

 
ייכנס  1986-לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו 1ביטולו של פרק ג' .1"

 .1.2.2021לתוקף ביום 
 
 .מצופה כי לא תתבקשנה ארכות נוספות .2
 
3... ." 

 

ביותר ביכולתה של המדינה לקדם את משמעותי חל שינוי נסיבות  23.12.20דא עקא, כידוע, ביום  .7

לפני גמר כהונתה. כידוע, מאחר שלא  23-מלאכת החקיקה שעל הפרק, וזאת בשל פיזור הכנסת ה
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הוראת  – 50יסוד: הכנסת )תיקון מס' -במועד הקובע לפי חוק 2020התקבל חוק התקציב לשנת 

(, 23.12.20בטבת התשפ"א )א)ב(, הוא יום ח' 36שעה( )להלן: הוראת השעה(, אשר תיקן את סעיף 

במועד זה כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה. בהתאם, נקבעו  ורא

 .23.3.21, ליום 24-הבחירות הכלליות לכנסת ה

 

לחוק שירות  1ביחס למועד פקיעת פרק ג' הודעה 1.2.21 ביוםאלה, הגישה המדינה  בנסיבות .8

 :ךכנמסר, בין היתר, , שבמסגרתה הביטחון

 

, 21-בשים לב לקביעות בית המשפט הנכבד בעקבות הקדמת הבחירות לכנסות ה ..."
לחוק יסוד: הכנסת, חלה בענייננו, בין אם במישרין  38לפיהן הוראת סעיף  23-וה 22-ה

לחוק שירות ביטחון, כנוסחו ... ובין בדרך של היקש, עמדת המדינה היא כי בטלות 
, כלומר בתום שלושת החודשים 6.7.2021, תיכנס לתוקפה ביום 21 בעקבות תיקון

 הוודאות ולשם ספק הסר למען. 24-ה הכנסת של כהונתה לתקופת הראשונים
 .ורשכך בהחלטתו באופן מפ יקבע הנכבד המשפט בית כי מוצע המשפטית

 
 בסוגיה הדברים מצב בדבר לעדכן למדינה יורה הנכבד המשפט בית כי מוצע כן

 ".6.7.2021 ליום עד הנדונה
 

; 2.2.21מיום  1877/14תגובה לבקשת העותרת בבג"ץ  7.2.21ביום בהמשך לכך, הגישה המדינה  .9

לחוק יסוד:  38, בכל הנוגע לתחולת סעיף 1.2.21במסגרת תגובתה, שבה המדינה על עמדתה מיום 

התקבלה עמדת המדינה  בה ,בד, ניתנה החלטת בית המשפט הנכ9.2.21הכנסת בענייננו. ואכן, ביום 

 לחוק יסוד: הכנסת, ונקבע, כדלקמן: 38ביחס לתחולת סעיף 

 

לחוק יסוד: הכנסת אשר חלה בעניננו בין במישרין ובין  38"בהינתן הוראת סעיף 
 9.1.2020ומיום  25.7.2019, מיום 20.1.2019בדרך של היקש )ראו החלטותינו מיום 

בהתאמה(, נדחה מועד בטלותו של  23-וה 22-ה ,21-שניתנו ערב הבחירות לכנסת ה
 ".6.7.2021ליום  1986 –לחוק שירות בטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו  1פרק ג'

 

בקשה  5.7.21ביום הוגשה  ,36-ועל רקע הקמתה של ממשלת ישראל ה כזכור,עוד בהמשך לכך,  .10

 . 6.1.22ליום נוספת מטעם המדינה לקבוע כי מועד קיום פסק הדין יידחה, וזאת עד 

. 

 :נביא להלן את עיקרי הדברים, ובאריכות פורט בה 5.7.21הרקע לבקשה מיום  .11

 

, 36-. על רקע כלל האמור, תבקש המדינה לעדכן כי לאור הקמתה של הממשלה ה13"

משרדית בעניין הצעת החוק -נערך משרד הביטחון לחידוש עבודת המטה הבין

 ירות ביטחון. לחוק ש 1שאמורה להחליף את פרק ג'

 

כל זאת, לצד פעילותו של שר הביטחון לקידום מתווה שירות עדכני ורחב אשר יתאם 

את צרכי צה"ל והחברה בישראל על כלל גווניה ורבדיה השונים. שר הביטחון הניח 

בממשלה הקודמת, הצעה להקמת צוות בין משרדי לקידום מתווה חדש לשירות, 
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הבשילה בממשלה הקודמת ובכוונת שר הביטחון, בראייה ארוכת טווח. הצעה זו לא 

בהמשך לאמור בהסכם הקואליציוני, לשוב ולפעול לקידום הנושא במסגרת הממשלה 

הנוכחית ולהניח הצעת החלטה לממשלה להקמת צוות כאמור. כל זאת, כשלנגד עיני 

 "המדינה עומדת כל העת, דחיפות קידומה של הסוגיה.

 

יצוין כי אף ההסכם הקואליציוני בין סיעת ימינה לבין סיעת יש עתיד , שנערך . 14

( מתייחס לעניין קידום ההסכם הקואליציוני העיקרי)להלן:  11.6.21ונחתם ביום 

 25החקיקה בסוגיית חוק שירות ביטחון עם כינון הממשלה החדשה, ומורה בסעיף 

 לו, כדלקמן:

 

יקת "חוק גיוס" במתווה הצדדים מתחייבים לתמוך בחק .25"
)כולל  20 -משרד הבטחון כפי שאושר בקריאה ראשונה בכנסת ה

(. 21הוראת שעה לתקופת המעבר, כך שגיל הפטור יעמוד על 
בנוסף ועל מנת להעניק פתרון כולל לסוגיה, ראש הממשלה ושר 
הביטחון יבחנו הפעלה של מודל חדש בתחום השירות הלאומי 

ימות. לצורך כך תוקם ועדה בראשות האזרחי לאוכלוסיות מסו
נציג ראש הממשלה ונציג שר בהטחון וזו תציג את מסקנותיה 

 יום." 90לממשלה בתוך 
 

 
יוער, כי בנספח ה' להסכם הקואליציוני העיקרי נקבע כי הממשלה תפעל לקידום  .15

ימים; ואולם, בשים  60חקיקה בנושא תיקון לחוק שירות ביטחון )חוק הגיוס( בתוך 

לב למורכבות אשר פורטה לעיל, ובשים לב לצורך הדחוף לאשר תקציב מדינה וחוק 

הסדרים, וכן בשים לב למועדי חופשות חגי תשרי בשנה זו, הערכת משרד הביטחון 

ימים,  60היא נכון לשעת כתיבת שורות אלו, כי השלמת הליך החקיקה בתוך תקופת 

 איננה ישימה מבחינת מעשית.

 

חודשים להשלמת הליך  6הביטחון היא כי נדרשת ארכה בת עמדת שר לפיכך, 

. בכוונת שר הביטחון, להביא את הצעת החוק בפני הכנסת, לאחר החקיקה כולו

חודשים מהיום. לצד זאת, תחל כבר בשבועות  3לא יאוחר מתום  -אישור הממשלה 

הקרובים עבודת הצוות הממשלתי, בהובלת מערכת הביטחון ובשיתוף משרד ראש 

 ממשלה, לקביעת מתווה השירות החדש.ה

 

תכלית הבקשה הנוכחית, המוגשת כאמור בהתאם לבקשת שר לנוכח האמור, . 16

הביטחון, ועל דעת ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי והיועץ המשפטי לממשלה, 

, פרק זמן נוסף לפני מעט למעלה משלושה שבועותהיא ליתן בידי הממשלה שהוקמה 

פעול מול הכנסת לשם השלמת הליך החקיקה בסוגיה הרגישה להידרש לסוגיה ול

מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על שבנדון. לפיכך, כאמור ברישא של בקשה זו, 

לחוק שירות  1הארכה נוספת של תקופת השהיית הצו המוחלט, כך שבטלות פרק ג'

גשות במקור ]ההד ".6.1.2022, תיכנס לתוקפה ביום 21ביטחון, כנוסחו בעקבות תיקון 

 הח"מ[ –
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מן הסיבות המפורטות "החלטת בית המשפט הנכבד, בה נקבע כי  8.7.21בהמשך לכך, ניתנה ביום  .12

לחוק שירות בטחון  1בבקשה, אנו מורים בשלב זה על דחיית מועד בטלותו של פרק ג'

 ."6.1.2022עד ליום  1986-]נוסח משולב[ התשמ"ו

 

 רקע הדברים האמורים, נבקש לעדכן כדלקמן.מכאן הבקשה הנוכחית, ועל  .13

 

כידוע, לא בנקל מוגשת בקשה לדחיית מועד קיום פסק דין, והמדינה עמדה על כך במסגרת הבקשות  .14

הקודמות מטעמה. כן עמדה המדינה על כך שהסוגיה שבנדון היא מהסבוכות והמורכבות ביותר 

ן צורך להכביר על כך מילים. כן ראוי להבהיר המצויות על סדר היום של מדינת ישראל, ודומה כי אי

הקודמות כי המדינה העמידה לנגד עיניה את החלטותיו של בית המשפט הנכבד ביחס לבקשות 

 דחיית מועד קיום פסק הדין בעתירות שבכותרת. ל

 

עבודת מטה להוביל  משרד הביטחוןהמשיך , 5.7.21מיום הדחייה הקודמת לאחר הגשת הבקשה  .15

  . טחוןיחוק שירות בל 1חוק אשר עתידה להחליף את פרק ג'הדית לצורך גיבוש הצעת משר-בין

 

, הונח על שולחן 2018ידי משרד הביטחון בשנת -עלשהוכן ), הותאם נוסח הצעת החוק כךבמסגרת 

לשינויים שהתרחשו בפרק הזמן שמאז פרסום אותה  (2.7.18הכנסת ועבר קריאה ראשונה ביום 

 הצעת חוק ולעקרונות שעוגנו בהסכמים הקואליציוניים שבבסיס הקמת הממשלה הנוכחית.

 

אושרו בדיון משותף של ראש הממשלה,  לאחר שעקרונות הצעת החוק המעודכנת, 12.8.21ביום  

שירות ביטחון  סם תזכיר חוקפור -ראש הממשלה החליפי ושר החוץ, שר הביטחון ושר האוצר 

  להערות הציבור. 2021-)תיקון מס' __( )שילוב תלמידי ישיבות(, התשפ"א

 

 . https://tinyurl.com/yc2p3efv באתר החקיקה הממשלתי: כפי שפורסם החוק להלן קישור לתזכיר  

 

אישור עקרוני של טיוטת חוק שירות שעניינה ב" 371מס' התקבלה החלטת ממשלה  22.8.21ביום  .16

והסמכת ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ושר  2021-(, התשפ"א__ ביטחון )תיקון מס'

 ". הביטחון למנות את צוות מתווה השירות החדש

 

ביטחון )תיקון מס' __(, אשר את עקרונות מתווה טיוטת חוק שירות ל" החליטה הממשלה, כך בתוך

)"מתווה חוק הגיוס"(, בהתאם לעקרונות המתווה שהוצגו על ידי שר הביטחון ואשר  2021-התשפ"א

 ". ןיעוגנו בנוסח החוק בהמשך לתזכיר החוק שפורסם על ידי משרד הביטחו

 

הממשלה, להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת " החליטהעל כך, הממשלה  נוסף

 ". את נוסח טיוטת החוק שתתוקן בהתאם לשינויים שפורטו לעיל

 

https://tinyurl.com/yc2p3efv
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להסמיך את ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ואת שר " החליטה הממשלה, לאמור מעבר

הביטחון למנות צוות לבחינת הסדרי השירות בצה"ל ובשירות הלאומי והאזרחי, ולבניית מתווה 

צורכי הביטחון, המשק והחברה בישראל, על מגוון קבוצות חדש, רחב ועדכני לשירות, התואם את 

צוות מתווה השירות החדש(. הצוות  -האוכלוסייה בה, ואשר ישקף הסכמה לאומית רחבה )להלן 

יבחן, בין היתר, את החלופות לשירות צבאי ואת התאמתן לקבוצות שונות בחברה. זאת מבלי לגרוע 

ת יכלול נציגים ממערכת הביטחון, ממשרד האוצר, ממעמד הבכורה הניתן לשירות הצבאי. הצוו

אזרחי, וכן נציגי ציבור. הצוות יסכם את עבודתו -ממשרד המשפטים ומרשות השירות הלאומי

 ."2022בנובמבר  1וימסור את המלצותיו לראש הממשלה ולשר הביטחון עד ליום 

 

דש כאמור בסעיף ה אין בהקמתו של צוות מתווה השירות הח" כי הבהירה הממשלה, מקום מכל

להחלטה זו, כדי לשנות ממחויבותה של הממשלה לקדם במקביל, ובהתאם למועדים לגביהם 

התחייבה המדינה לבג"ץ, את הצעת החוק כאמור בסעיף א להחלטה. ככל שצוות מתווה השירות 

ון החדש ימליץ המלצות בסוגיית שילוב תלמידי הישיבות שיחייבו תיקון נוסף של חוק שירות ביטח

, יביא שר הביטחון לאישור הממשלה הצעה לתיקון החוק האמור, לצד 1986-]נוסח משולב[, התשמ"ו

 ".ותיקוני חקיקה נוספים ככל שיידרש

 

 . https://tinyurl.com/mtxp9h4p : 22.8.21מיום  371להלן קישור להחלטת ממשלה מס'  

 

נוסח דנה ועדת השרים לענייני חקיקה בנוסח הצעת החוק. הוועדה אישרה את  29.8.21ביום  .17

כפוף למספר שינויים שעלו במסגרת הדיון, והסמיכה את משרדי הממשלה לבצע ב, הטיוטה כאמור

 ולהניח את הצעת החוק על שולחן הכנסת. ת החוקבטיוט את התיקונים הנדרשים

 

למפורט לעיל, לאחר עבודת מטה משלימה בהובלת משרד הביטחון ומשרד המשפטים  בהמשך

הונחה הצעת  20.10.21נוסח הצעת החוק, וביום  גיבוש ובהשתתפות נציגי משרדים נוספים, הושלם

 , על שולחן הכנסת.2021 - ( )שילוב תלמידי ישיבות( התשפ"ב25חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 

 

 צורפו לנוסח החוק, צוין, בין היתר, כדלקמן: בדברי ההסבר אשר

 

( פורסם תזכיר חוק להערות הציבור, 2021באוגוסט  12ד' באלול התשפ"א ) "ביום

ועברה  2018בנוסח דומה בעיקרו להצעת החוק הקודמת שהוגשה לכנסת בשנת 

 בקריאה ראשונה. 

 מטרתו כי חודד, החוק מטרת בסעיף, הנוכחית החוק להצעת שהוביל, האמור בתזכיר

 באמצעות לרבות סדיר לשירות בגיוס השוויון אי את לצמצם היא המוצע 1'ג פרק של

אזרחי, ולצד זאת לקדם את השתלבותם -שירות לאומיב החרדי הציבור בני של שילוב

הכל תוך הכרה בחשיבות ושל חרדים בשוק התעסוקה ואת תרומתם למשק המדינה, 

 השונים בסעיפיו ובהמשך, החוק של המטרה בסעיף כבר דגש ניתן בכךלימוד התורה. 

, התעסוקה ובשוק במשק חרדים של שבהשתלבותם לחשיבות, להלן שיפורט כפי

 ."סדיר לשירות בגיוס השוויון אי צמצום תכלית לצד העומדת תכלית

https://tinyurl.com/mtxp9h4p
https://tinyurl.com/mtxp9h4p


8 

 

 :כי  צוין עוד

 

הערות משרדי הממשלה והציבור לתזכיר החוק, תוקן הנוסח לעניין גיל  בעקבות"

, ואולם, 23הפטור משירות סדיר לאחר דחיית השירות. מוצע כי גיל הפטור יעמוד על 

בשלוש השנים הראשונות החל מיום תחילתו של החוק תחול הוראת שעה לפיה גיל 

הוראת השעה נדרשת, בין  למשך שנה. 22למשך שנתיים, ולאחר מכן  21הפטור יהיה 

השאר, כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי אליו נקלעה מדינת ישראל, יחד עם העולם 

הקורונה. לאור החשיבות שבהתאוששות שוק התעסוקה מוצע  מגיפתכולו, בעקבות 

 לכלל והן למשק הן שיסייע, מיידילאפשר את שילובם של חרדים בתעסוקה באופן 

 .עליו" פסח לא האמור שהמשבר החרדי הציבור

 

 :הכנסת באתר הלאומי החקיקה במאגר המופיעה החוק עתלהצ קישור להלן 

 https://tinyurl.com/52u99d3m . 

 

ולאחר  ,תקציב המדינהיחס להעברת נדחה עד להשלמת דיוני הכנסת ב האמורההדיון בהצעת החוק  .18

להשלמת הליך אישורם של מספר דברי חקיקה דחופים, לרבות מספר הוראות שעה בחוקים עד מכן 

  שונים שעמדו לפקוע.

 

לדיון  עלותהצעת החוק צפויה ל, הביטחון דממשר הנמסר פיכלשעת כתיבת שורות אלו,  נכון

 .הקרוביםשבועיים ה במהלך ת הכנסת לאישור בקריאה ראשונהבמליא

 

פעול מול תכלית הבקשה הנוכחית, היא ליתן בידי ממשלת ישראל פרק זמן נוסף ללנוכח האמור,  .19

, תוך שלנגד עיני שבנדון רגישההסבוכה והמורכבת, השם השלמת הליכי החקיקה בסוגיה הכנסת ל

. לפיכך, כאמור ברישא של בקשה זו, מתבקש בית המדינה עומדת דחיפות קידומה של הסוגיה

 1רכה נוספת של תקופת השהיית הצו המוחלט, כך שבטלות פרק ג'המשפט הנכבד להורות על הא

  .  6.4.22, תיכנס לתוקפה ביום 21לחוק שירות ביטחון, כנוסחו בעקבות תיקון 

 

יוגש לבית תומך מטעמה , ותצהיר גב' מעין ישראלי, רמ"ט שר הביטחון אושר על ידיבקשה זו נוסח  .20

 .אפשריהמשפט הנכבד בהקדם 

  

 :לבקשה הצדדים"כ ב עמדת .21

 

 :מסר, נאור תומר"ד עו, 1877/14העותרת בבג"ץ  ב"כ .א

  

  :, עו"ד בן חורין, מסר1937/14ב"כ העותרים בבג"ץ  .ב

 

 :מסר, עו"ד סעדיה, 2260/14ב"כ העותרת בבג"ץ  .ג

 

https://tinyurl.com/52u99d3m
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 :, עו"ד גזית, מסר8017/15ב"כ העותרות בבג"ץ  .ד

 

 :מסרה ,ב"כ הכנסת, עו"ד סומפולינסקי .ה

 

  

  , היום

 

 

 

 


