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 31-03-37"א הק - המקיימות אורח חיים דתי חיילותשילוב 
 

 כללי

את  מאפשרובהתאם לזאת  ,הדתיות בשירותהחיילות צה"ל פועל לשילוב . 1

גם  באופן הראוי אורח חייהן הדתילשמור על המענה הנדרש על מנת שיוכלו 

 .הצבאי במסגרת השירות

בחיילות דתיות, לרבות אופן מטרת הוראה זו לקבוע את מדיניות הטיפול . 2

מודעות ה שלהם אחריותם, ולהגביר אתגורמי המטה והשטח ותחומי  ם שלעבודת

להיבטים השונים הנוגעים לשירות חיילות דתיות  מפקדים וסגלי משא"ןשל 

אורח שמירה על , תוך מלא ותקין לשרת שירותאפשר לחיילות דתיות כדי ל ,בצבא

 חייהן.

 שירות בטחון אשר הוקנתה בחוק ותמכל זכ גורעתאינה זו  הוראהיודגש כי . 3

או  )להלן "חוק שירות בטחון" או "החוק"( 1986-, התשמ"ו]נוסח משולב[

  , ובכלל זה בפקודות הבאות:צבאהבפקודות 

שירות " :33.0207פ"מ כללי השירות המשותף יחולו בהתאם למפורט בא. 

 "מפ" :)להלן "הראוימשותף לחיילים ולחיילות בהיבט השילוב 

33.0207".) 

פ"מ הפעילות בשבתות, במועדים ובחגי ישראל תהיה כמפורט בב. 

  ".שבתות, הימים הנוראים, מועדי חגים וימי צום בצה"ל" :34.0201

מפורט בפ"מ יהיה כ השתלמות תורנית לחיילים דתיים ה שלעריכהאופן ג. 

 ".דתייםהשתלמות תורנית לחיילים " :34.0303

תהיינה בהתאם בבית כנסת לתפילה חיילי צה"ל הניתנות לזכויות הד. 

 ."בצה"ל בתי כנסת ותפילות" :34.0301 בפ"מלמפורט 

 :34.0103 ופ"מ"כשרות"  :34.0101 פ"מתהיה כמפורט בבצה"ל  כשרותה. 4

 ".הכשרות במטבחים צבאיים תקנון"

בהתאם  ואורך חיים דתי יהיכללי ההופעה והלבוש של חיילת המקיימת . 5

 "כללי ההופעה והלבוש". 33-05-01בהק"א למפורט 

 

 הגדרות

 ;ידו-עללכך מפקד מיטב או מי שהוסמך  – "הגורם המוסמך". 6

או נציג הרבנות  ,ברבנות הצבאיתקצינת טיפול בחיילות  – "קצינת טיפו"ח". 7

 .זופקודה לעניין הרבצ"ר  ידי-לעהצבאית שהוסמך 
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ידי מפקד מיטב כאחראית על -קצינה שהוגדרה על -"ראש תחום בת חיל" . 8

 זו.  הוראההליווי, ההסברה וההשמה של חיילות ומלש"ביות דתיות, כפי שיוגדר ב

או  בסמכויות התגבורת של הצבארמ"חי המשא"ן  – "בסמכותאנשי הקשר ". 9

 .ידם-עלמי שהוסמך לכך 

לחוק  1כאמור בסעיף  – ("מלש"בית""מיועדת לשירות ביטחון" )להלן: . 10

 .1986-]נוסח משולב[, התשמ"ו שירות בטחון

-על המוכרשלמדה במוסד לימודים חיילת בשירות חובה  –ה" י"חיילת דתי. 11

במוסד אחר שהוכר לשם כך באופן חרדי או או  דתי-ממלכתיידי משרד החינוך כ

, לפחות ’‘מכיתה י , ובלבד שלמדה במוסד זהחריג על ידי ראש תחום בת חיל

מכוח סעיף כחיילת דתייה וכן מי שהוכרה  ;בכיתה י"בבו וסיימה את הלימודים 

  להלן. 12

 וביטולה יהיחיילת דתבהכרה ה

תחום  ’‘חיילת דתיה, רשאית לפנות לרשטרם הוכרה כמלש"בית או חיילת . 12

בת חיל ולבקש כי תוכר כחיילת דתיה. לפנייתה תצורף הצהרה, חתומה על ידי רב 

 דתיה.  אשהוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל, המעידה על כך שהי

ראש תחום בת חיל תבחן את הבקשה ותמסור את המלצתה לגורם המוסמך . 13

 אשר יחליט האם להכיר בה כחיילת דתייה.

על אף שלא , יוכל הגורם המוסמך להכיר בחיילת דתיה במקרים חריגים. 14

  . 12 מתקיימים התנאים שבסעיף

תוכר כחיילת דתיה לנוכח לימודיה  הת דתיה, וכן למלש"בית, שעם גיוסללחיי. 15

 .יקרא "בת חיל"יש ברשומת הצבאית ןממוכ חיווי יוזן, 11במוסד כאמור בסעיף 

 ה על ההכרה בה.ידתיהגורם המוסמך יודיע למי שהוכרה כחיילת 

16 . 

מי שהוכרה כחיילת דתייה רשאית לבקש מן הגורם המוסמך כי הכללים א. 

 .הקבועים בפקודה זו לא יחולו עליה

אם נדחתה בקשתה של מלש"בית או חיילת להכרה כחיילת דתיה על פי ב. 

נות , היא רשאית לפ12-13בהתאם לסעיפים  פקודה זו על ידי הגורם המוסמך

, המוסמך שקיבל את ההחלטה ולערר על דחיית בקשתהלמפקדו של הגורם 

 המלצת ראש תחום בת חיל.אשר יחליט בערעור לאחר שקיבל את 

 

 שיבוץהכשרה ו

, תשובץ תשובץ בהכשרה ראשונית )טירונות וקורס ראשוני( חיילת דתיה אם. 17

 שיבוץ בזוגות(. –)להלן  באותה הכשרה חיילת דתיה נוספת אחת לפחות
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בה לא ניתן לקיים שהכשרה מצריך אשר בתפקיד וניינת מעה הידתיחיילת . 18

תפקיד אחר או הכשרה לתתבקש לבחור האם לעבור ל לעיל, 17הקבוע בסעיף את 

עם חיילת  תוך שהיא מוותרת על זכותה לשיבוץ בזוגות ,באותה ההכשרהלהישאר 

 .דתיה אחרת

לא  ,טרם סיומה ההכשרהאת  ,הזוגתוך מהדתיות, אחת החיילות עזיבת . 19

 .אחרתתהווה, כשלעצמה, עילה לסיום הכשרתה של החיילת ה

לרבות  ,ביחידה יהישל החיילת הדת שירותה תקופתיחול על לא  עילל 17סעיף . 20

 הכשרות המשך והכשרות קצונה.

יוענקו  תנאי  ,לתפקיד אחר ושובצה, הראשונית חיילת שעזבה את ההכשרהל. 21

לצורך  תייעץי הגורם המשבץ ., לרבות שיבוץ בזוגותהשירות שהוגדרו בהוראה זו

אינה  סמכותהאם קצינת הטיפו"ח. עם במיטב או  בת חיל ראש תחוםעם  כך

גורם לעל כך תודיע  ,יהילחיילת דת תנאי השירות הנדרשיםאת  יכולה לקיים

את  לקיים בו ניתןשהחיילת בתפקיד אחר, לשיבוץ  יפעלבמיטב אשר  המוסמך

 .זופקודה הנדרשים לפי  תנאי השירות

 

 תנאי שירות

קיום ההוראות את  , יוודאהייחיילת דתאשר תחת פיקודו משרתת  ,מפקד. 22

יחודיים של החיילת בשל יהלצרכים  על מנת לתת מענה ,זו הוראההמפורטות ב

  .אורח חייה הדתי

בצה"ל, חובה על חיילת בשירות  כלל החובות החלותלות חיה ידת תחיילעל . 23

שירותן של  במידת הצורך. ,לרבות תורנויות שמירה וביצוע התפקיד בסופי שבוע

דתיות בצה"ל יאפשר שמירה על אורח חייהן, בהתבסס על פקודות הצבא חיילות 

ות בנושאי דת, כשרות, השירות המשותף וכיוצ"ב, אף בכל הנוגע לתורנויות, שמיר

 .’‘וכד

חיילת שהוכרה כחיילת דתייה, תהיה זכאית לקבל בשרשרת החיול שתי . 24

 . בפני החיילת תצויין האפשרות להחליף ביחידתה את המכנסחצאיות ומכנס

 ."כללי ההופעה והלבוש" 33-05-01בהתאם להק"א  ,לחצאית ולהיפך

 ,הוכרה ככזוחיילת שלא הוכרה כחיילת דתייה ביום גיוסה ובמהלך שירותה . 25

 .24תהיה זכאית לקבל את פרטי הלבוש בהתאם לכתוב בסעיף 

 ץהמשרתת ביחידות שדה או בתפקיד המאלהזכאית לחצאית יודגש כי חיילת . 26

 לנוע בבגדי עבודה, תהיה זכאית לקבל חצאית עבודה מהיחידה בה  משרתת.

סעיף זה  .לפחותסג"ם בדרגת קצין  ידי -תרואיין אחת לחציון עלחיילת דתיה . 27

 לא יחול על חיילת שהוסמכה לקצונה.
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שנערכים ע"י הרבנות  עיון שלושה ימיבלפחות ה זכאית להשתתף יחיילת דתי. 28

יזומנו כלל החיילות הדתיות כנס ל. שלושה חודשיםמהלך תקופה של ב הצבאית

יעשה על ידי רבנות היחידה, , הזימון יועברו תכנים חברתיים ותורנייםובמהלכם 

 ."השתלמות תורנית לחיילים דתיים" 34.0303ובהתאם לפ"מ 

 ולרב היחידה בסמכותלאנשי הקשר  ותישירלפנות  רשאית יהידתחיילת . 29

יה. אלו יקיימו שיחה עם החיילת וימליצו ידת חיילת הקשורות להיותה בסוגיות

ה זו אינה יככל שיידרש. יודגש, כי פני ,לקצינת הטיפו"ח על המשך הטיפול

  ה מוקדמת אל המפקדים.ימחייבת פני

רשאית לפנות באופן ישיר לקצינת הטיפו"ח. חיילת דתיה בנוסף לאמור, . 30

אנשי מאו המלצה מרב היחידה או כאמור אשר קיבלה פנייה  קצינת הטיפו"ח

 עםו הסמכותעם ע בירור בצות ה עם קבלתהיתבחן את הפניהקשר בסמכות, 

 את החיילת לראיון אישי.  , תזמן קצינת הטיפו"חבמידת הצורך .יחידת החיילת

 , אשרבמיטב בת חיל לראש תחום ו ממצאי הבדיקהיועבר ,בהתאם לבירור. 31

ולהמליץ על שינוי ה במיטב למדור תנופ"לפנות  , ככל שהדבר נדרש,רשאית

ויקבל החלטה  לשינוי השיבוץשיבוצה של החיילת. מדור תנופ"ה יבחן את הבקשה 

ראש תועבר ההחלטה לידיעת . בתום הטיפול בעניינה לאחר שנועץ עם הסמכות

בעת הדיון בבקשה  .בה משרתת החיילתשסמכות וליחידה כן לו בת חיל תחום

וההכשרות  , בין היתר, משך הזמן שבו שהתה החיילת בשיבוצה הנוכחייישקלו

 .שביצעה

בכל הנוגע במיטב תהווה גורם מייעץ למדור תנופ"ה  בת חיל ראש תחום. 32

הבקשה נובעת שבכל מקום , הידתי לשינוי שיבוץ של חיילת הלטיפול בבקש

 מאורח חייה הדתי של החיילת.

הוראות פקודה זו יחולו גם על חיילת דתיה שהוסמכה לקצונה, למעט הוראות . 33

 ת חובה., כל עוד היא משרתת בשירו32-, ו31, 30, 27סעיפים 

ה המרצה עונש או ילא יחולו על חיילת דתי 31-ו,  29 ,28, 27 הוראות סעיפים . 34

  .עצורה בבסיס כליאה או בחדר משמר

 

 בקרה

 זו.פקודה על קיום  תבקרה עיתיתקיים  קצינת הטיפו"ח. 35

קיום כנסים זו, בפקודה שירות כמפורט ה מתן תנאיפיקוח על הבקרה תכלול . 36

 .ת הפקודהמטרל פעילות אחרת לקידום וכ

ביקורים ביחידות השונות בהן תקיים בת חיל רת"ח בשיתוף קצינת הטיפו"ח . 37

 זו. קיומן של הוראות פקודהעל מנת לוודא  דתיותחיילות משובצות 
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מפקד ההכשרה ים יקי, דתיותבעת קיום הכשרה צבאית שבה נמצאות חיילות . 38

יוודאו  עוברת החיילת את ההכשרהבה שסמכות ב אנשי הקשר. עימן שיחת חתך

 קיומה של שיחת החתך האמורה.

תוודא כי יחידות הצבא הרבנות הצבאית  ידי-להנערכת עביקורת אכ"א . 39

 מקיימות את ההוראות שנקבעו בפקודה זו.

 

 ועדת דת

במהלך להגיש בקשה לפטור משירות בטחון מטעמי דת חיילת דתייה רשאית . 40

קצין בראשות מפקד מיטב או  ,ועדת דת על ידיהבקשה תיבחן  .הצבאישירותה 

קצינת  ,רת"ח בת חיל, בהשתתפות לפחות אשר הוסמך לכך מטעמו בדרגת סא"ל

 הראשית.הרבנות הצבאית מנציג ו הטיפוח

 

 הגברת המודעות

הגורם המוסמך, יקיים פעילות לשם הגברת המודעות בקרב מיועדות לשירות . 41

 ביטחון )להלן: "מלש"ביות"( לקיומה של פקודה זו. 
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