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החלטה
.1

ניתן בזה צו על -תנאי המורה לשר הביטחון לבוא ולנמק :
( א ) מדוע אינו פועל לגיוסם לשירות צבאי של אלה שגיוסם נדחה בצו דחיית

שירות ואשר גילאיהם כיום בין  19שנים ל 30 -שנים .
( ב ) מה מקור שיקול דעתו שלא לפעול לגיוסם לשירות צבאי של בני הקב וצה
הנזכרת בס " ק ( א ) לעיל .
( ג ) האם החלטתו שלא לגייס את בני הקבוצה הנזכרת בס " ק ( א ) מתיישבת עם
פסק הדין שניתן בבג " ץ  , 3267/97בג " ץ  715/98רובינשטיין נ' שר הביטחון  ,פ " ד נב ( ) 5
 ) 1998 ( 481ועם פסקי דין אחרים שניתנו בסוגיה .
תשובה תוגש תוך  30ימים .
.2

לא ראינ ו מקום למתן צו ביניים .

.3

העתירה בבג " ץ  , 5823/12ככל שהיא מופנית נגד הכנסת  ,נדחית .
ניתנה היום  ,א ' בכסלו התשע " ג ( .) 15.11.2012

הנשיא

המש נָה לנשיא

שופטת
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צו על -תנאי
על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית משפט זה  ,מצווה בית המשפט כי
ייצא מלפניו צו ע ל -תנאי המכוון אל שר הביטחון והמורה לו להתייצב וליתן טעם :
( א ) מדוע אינו פועל לגיוסם לשירות צבאי של אלה שגיוסם נדחה בצו דחיית
שירות ואשר גילאיהם כיום בין  19שנים ל 30 -שנים .
( ב ) מה מקור שיקול דעתו שלא לפעול לגיוסם לשירות צבאי של בני הקבוצה
הנזכרת בס " ק ( א ) לעיל .
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( ג ) האם החלטתו שלא לגייס את בני הקבוצה הנזכרת בס " ק ( א ) מתיישבת עם
פסק הדין שניתן בבג " ץ  , 3267/97בג " ץ  715/98רובינשטיין נ' שר הביטחון  ,פ " ד נב ( ) 5
 ) 1998 ( 481ועם פסקי דין אחרים שניתנו בסוגיה .
שר הביטחון יגיש תשובתו  ,אם רצונ ו בכך  ,תוך  30ימים מי ום המצאת כתב זה ,
לבית -המשפט ולבעלי -הדין ישירות .
היום  ,א ' בכסלו התשע " ג ( .) 15.11.2012

שרה ליפשיץ
מזכירה ראשית
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