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 ראש הממשלה מטעם בקשה 

  הדיןמועד קיום פסק לדחייה נוספת של 

 

ועל דעת היועץ המשפטי , וממלא מקום שר הביטחון בהתאם לבקשת ראש הממשלה .1

 פסק הדין בהליכיםליתן דחייה נוספת לקיום  בית המשפט הנכבדמתבקש , לממשלה

נוסח [לחוק שירות ביטחון  1'שמועד פקיעתו של פרק גכך  ,)פסק הדין: להלן( שבכותרת

לחוק זה  21כנוסחו בעקבות תיקון , )חוק שירות ביטחון: להלן( 1986-ו"התשמ, ]משולב

 .תום כנס החורף של כנסת ישראל – 31.3.19ליום עד יידחה , )21תיקון : להלן(

 

יניה את החלטתו של בית המשפט כי המדינה העמידה לנגד ע, כבר בפתח הדברים יאמר .2

אשר נעתרה באופן חלקי לבקשה הראשונה לדחיית מועד קיום פסק , 6.8.18הנכבד מיום 

 . הדין

 

לא כל שכן בקשה , מועד קיום פסק דיןלדחיית לא בנקל מוגשת בקשה ואף ש, ברם .3

 קואליציהתה של החל שינוי נסיבות משמעותי ביותר ביכול 15.11.18הרי שביום , נוספת

, וזאת בשל התפטרות שר הביטחון הקודם, להשלים את מלאכת החקיקה שעל הפרק

 . מתפקידו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן

 

התפטרותו של חבר הכנסת ליברמן מתפקידו כשר ביטחון ופרישתה של מפלגת ״ישראל 

במצב . כנסת חברי 61הנשענת כיום על , הובילה לזעזוע בקואליציה, ביתנו״ מהממשלה

אין רוב בקואליציה לנוסח החוק שגובש על ידי מערכת הביטחון ואשר , לעת הזו, הקיים

באופן שמחייב היערכות מחדש בכל הנוגע להליכי חקיקה רגישים  ,עבר קריאה ראשונה

 . כגון אלו
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של  גיוסם לצבאהסדרת  סוגייתהיות  על רקע, אפוא בלית ברירהקשה זו מוגשת ב .4

 אחת הסוגיות הסבוכות, עליה נסוב פסק הדין, "תורתם אומנותם"תלמידי הישיבות ש

וכפועל יוצא מכך גם אחת  – והמורכבות ביותר העומדות בפני החברה הישראלית

  . הסוגיות הסבוכות והמורכבות ביותר המצויות על מדוכתה של הכנסת

 

בן כארבעה  –ליתן בידי המדינה פרק זמן תחום נוסף אפוא היא  הנוכחיתתכלית הבקשה  .5

בנושא שהינו רגיש במיוחד " וואקום נורמטיבי"על מנת להימנע ממצב של  –חודשים 

, למרבה הצער .ואשר ניצב באחד הצמתים השסועים ביותר של החברה הישראלית

לוחות לא עלה בידי המדינה לעמוד ב, ובהינתן שינוי הנסיבות המשמעותי שפורט מעלה

תחילה בפסק דינו ולאחר מכן בהחלטתו  –הזמנים עליהם הורה בית  המשפט הנכבד 

 .6.8.18האחרונה מיום 

 

ת בימתבקש , ועל דעת היועץ המשפטי לממשלהלבקשת ראש הממשלה , אשר על כן .6

כך , נוספים חודשים 4-יית הצו המוחלט בעל הארכת תקופת השהלהורות המשפט הנכבד 

תיכנס לתוקפה רק  ,21כנוסחו בעקבות תיקון  ,בטחוןלחוק שירות  1'טלות פרק גשב

 .31.3.19ביום  הקרוב של הכנסת החורףכנס בתום 

 

 .....נתמכת בתצהירו של בקשה זו  .7

 

 

 ________________________כ הצדדים לבקשה "עמדת ב .8

  

 

 

         , היום 


