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על הכותבים

צה"ל  של  ההתנהגות  מדעי  במחלקת  חוקר  הוא  אבידר  מידד  סרן 
בסוציולוגיה  שני  תואר  בעל  הוא  חובה.  מחקרי  תחום  ראש  ומשמש 
ואנתרופולוגיה במגמה הארגונית מאוניברסיטת חיפה. מחקריו עוסקים 
בשירות החובה ומתמקדים בעמדות של חיילים ובני נוער כלפי היבטים 

שונים של השירות הצבאי.

התיכון/ במזרח  ישראל  ללימודי  המחלקה  ראש  היא  ביק  איטה  ד"ר 
מדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. היא עוסקת בפוליטיקה השוואתית 
וחוקרת סוגיות של דת ופוליטיקה בפוליטיקה הישראלית. היא פרסמה 
רבנים  בישראל,  המפלגות  הברית,  וארצות  ישראל  יחסי  על  מאמרים 
כשחקנים פוליטיים ויישום חוק טל. ביק עוסקת היום בחקר הפוליטיקה 

בכל הנוגע לשירות הלאומי בישראל. 

מנהיגות  פיתוח  מצב,  הערכת  לתהליכי  יועצת  היא  ישי  בן  עפרה  גב' 
המכון  הלימודים של  תכנית  מנהלת  מורכבּות,  בתנאי  וקבלת החלטות 
למנהיגות עתיד בישראל ודירקטורית בחברה להתפלת מי קולחין. היא 
שימשה בעבר המדריכה הראשית במכללה לביטחון לאומי וראש מחלקת 
דוקטורנטית  היא  ישי  בן  אלוף משנה.  בדרגת  בצה"ל  מדעי ההתנהגות 

במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן־גוריון. 

של  דמוקרטיה  ללימודי  המ"א  תכנית  ראש  הוא  לוי  יגיל  פרופ' 
יו"ר קהילת חוקרי הצבא באגודה  האוניברסיטה הפתוחה. הוא משמש 
הסוציולוגית הישראלית ויו"ר קבוצת המחקר האירופית לצבא וחברה. 
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לוי הוא עורך משותף של כתב העת מגמות ומחברם של שישה ספרים 
ועשרות מאמרים, המתמקדים במשולש היחסים צבא־חברה־פוליטיקה.

ד"ר זהר לכטמן היא מרצה לסוציולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי. 
היא סיימה לימודי דוקטורט בסוציולוגיה באוניברסיטת שיקגו ופוסט־
דוקטורט באוניברסיטת חיפה. לכטמן מתמחה ביחסי מגדר, סוציולוגיה 
האלה.  התחומים  שלושת  שבין  ובתפר  פוליטית  וסוציולוגיה  ארגונית 
בשנים האחרונות עבדה עם פרופ' סמוחה על פרויקט המחקר "שירות 

אזרחי של צעירים ערבים בישראל". 

במנהל  חרדים  מחקר  תחום  רכז  מ־2008  משמש  מלחי  אסף  מר 
המחקר. הוא בעל תואר שני במדע המדינה והתמחות בתכנון ערים מן 
האוניברסיטה העברית. מלחי הוא דוקטורנט במחלקה למנהל ומדיניות 
ציבורית באוניברסיטת בן־גוריון בנגב ומרכז במקביל את "הסמינר לחקר 
החברה החרדית" במכון ירושלים לחקר ישראל. מחקריו וסקריו בוחנים 
מגמות בהשתלבותה של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, בלימודים 

גבוהים ובשירות צבאי ואזרחי. 

פרופ' סמי סמוחה הוא פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטת 
האגודה  ונשיא  החברה  למדעי  הפקולטה  דיקן  שימש  הוא  חיפה. 
ב־2008.  לסוציולוגיה  ישראל  בפרס  וזכה  הישראלית  הסוציולוגית 
סמוחה מתמחה ביחסים אתניים בעולם ובישראל ועוסק בחקר החברה 
הפנימיים  השסעים  על  מחקרים  פרסם  הוא  בישראל.  והדמוקרטיה 
בחברה הישראלית מתוך התמקדות בשסע היהודי־ערבי. מאז 2003 הוא 

מנהל את פרויקט המחקר "מדד יחסי ערבים־יהודים בישראל".

מר בני פפרמן משמש מ־2004 מנהל ִמנהל המחקר במשרד הכלכלה. הוא 
בכלכלת  התמחות  עם  בכלכלה  שני  תואר  בעל  וסטטיסטיקאי,  כלכלן 
כוח אדם  לתכנון  פפרמן את הרשות  ניהל   2003-1992 בשנים  עבודה. 
במשרד העבודה והרווחה. ב־2005 הוא הקים את המטה לשילוב אנשים 

עם מוגבלות בשוק העבודה וניהל אותו עד שנת 2013. 
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מבוא
יגיל לוי

של  כינונו  עם  כבר  התפתח  האזרחי  השירות  בסוגיית  הפוליטי  השיח 
גיוס החובה לצבא בראשית ימי המדינה. ב־1953 חוקקה הכנסת את חוק 
שפוטרה  אישה  על  שירות  חובת  שהטיל  תשי"ג-1953,  לאומי,  שירות 
הנשים  היה  זה  חוק  של  העיקרי  היעד  קהל  ביטחון.  שירות  מחובת 
ושר  הממשלה  ראש  של  ההסבר  דברי  דת.  מטעמי  שפוטרו  הדתיות 
הביטחון בכנסת שיקפו כבר אז דאגה לשמירה על שירות צבאי שוויוני. 
לנשים  בעיקר  חלופי  שירות  שהתווה  חוק  הממשלה  יזמה  זה  מטעם 
דתיות. בפועל לא יושם החוק, ושירות לאומי לא נאכף כשירות חובה 

אלא מומש בהדרגה ובאופן חלקי על בסיס התנדבותי. 
הגיוס  ששיעורי  ככל  הפוליטי,  לשיח  חזר  החלופי  בשירות  העיסוק 
לצבא מקרב הגברים החלו לרדת בעשור הראשון של שנות האלפיים. 
מאיץ משמעותי היה התפתחות המחאה על הפטור משירות של חרדים. 
ב־1998 קיבל בג"ץ עתירה וחייב את הממשלה ואת הכנסת להסדיר את 
פטור החרדים בחקיקה ראשית ובכך שלל את סמכותו של שר הביטחון 
לפטור משירות על פי שיקול דעתו הבלעדי )בג"ץ 3267/97, רובינשטיין 

נ' שר הביטחון(. 
החלטת בג"ץ הניבה את הקמתה של ועדת טל ב־1998 שהמליצה על 
הסדרת הגיוס של האוכלוסייה החרדית. עבודת הוועדה הביאה לחקיקתו 
ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  חוק  הרשמי  בשמו  או  טל",  "חוק  של 
הוגבל לחמש שנים.  אומנותם, התשס"ב—2002. תוקף החוק  שתורתם 
בהסכמה  הוסדר  לכן  שקודם  החרדי,  הפטור  את  רשמית  מיסד  החוק 
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פוליטית ונסמך על סמכות השר לדחות שירות. הוא לא ביטל את אי־
השוויון אלא קבע את התנאים לדחיית שירות. 

בעקבות התפתחויות אלו התמקד השיח הפוליטי בסוגיית השירות 
החלופי יותר בגברים ופחות בנשים. מ"שירות לאומי" הוא נעשה "שירות 
אזרחי", וכך הוצג כמנגנון שבאמצעותו אפשר לרפא את מה שהצטייר 
לשלב  הקושי  רק  לא  הצבאי.  השירות  של  הנטל  בחלוקת  כאי־שוויון 
בשירות הצבאי את החרדים עמד במרכז השיח אלא גם הקושי לשלב 
את אזרחי ישראל הערבים ואת הנשים הדתיות. שיח זה לא היה תופעה 
דמוקרטיות  קידמו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  ייחודית.  ישראלית 
לצבא  הגיוס  שיעורי  כי  הכרה  מתוך  האזרחי  השירות  את  מערביות 
מתכווצים במידה ניכרת עם הפיכתו של שירות החובה לבררני. מגמה זו 
גברה עם המעבר לצבאות מתנדבים במרבית הדמוקרטיות המתועשות, 
הצטייר  האזרחי  השירות  הגיוס.  שיעורי  את  יותר  עוד  שצמצם  מעבר 
שלא  לחברה  לתרום  דרך  לצעיריה  להציע  למדינה  המאפשר  כמנגנון 

במסגרת השירות הצבאי.  
של  בפיתוחו  משמעותית  מפנה  נקודת  בישראל  חלה  ב־2005 
השירות  מנהלת  את  להקים  הממשלה  החליטה  עת  האזרחי,  השירות 
שאינם  למי  המיועדות  המסגרות  את  ותנהל  שתרחיב  האזרחי־לאומי, 
)כחרדים  ממנו  פטורים  או  הפלסטינים(  )כאזרחים  לשירות  נקראים 
ונשים דתיות(. ב־2007 הוקמה המנהלת בראשות ד"ר ראובן גל )שמה 
לאומי־אזרחי,  שירות  חוק  מכוח  הלאומי־אזרחי  השירות  לרשות  הוסב 
את  ליישם  הכישלון  היה  זה  למהלך  הישיר  המאיץ  התשע"ד-2014(. 
על  מחאות  הצבאי.  בשירות  חרדים  לשלב  הכישלון  כלומר  טל,  חוק 
כך ועתירות לבג"ץ הופיעו מעת לעת, ועל כן עודדה הממשלה פיתוח 
שירות  כי  הייתה  הציפייה  חרדים.  עבור  בקהילה  לשירות  של מסגרות 
התנדבותי ימתן לחצים להטיל חובת גיוס על חרדים, אך במונחים של 
לשילוב  אחרים  מאמצים  לצד  המנהלת  עבודת  הגיוס,  משנתון  שיעור 
חרדים נתפסו כלא מספקים. על רקע זה נחל המאבק המשפטי הצלחה, 
משקבע בג"ץ ב־2012 כי חוק טל אינו חוקתי ועל כן הכנסת לא תוכל 
האיץ  החוק  ביטול   .2012 באוגוסט  יסתיים  שתוקפו  לאחר  להאריכו 
ביטחון  שירות  חוק  של  חקיקתו  את  שהניבו  חקיקה  ותהליכי  דיונים 

)תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014. 
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טל,  חוק  את  להחליף  שנועדו  השונים,  החקיקה  למתווי  המשותף 
ולשיח הציבורי שליווה אותם, היה ההצעה להעמיק את השירות האזרחי. 
ידי  על  האפשרות  הועלתה  גם  טל  לחוק  החלופה  על  השיח  במסגרת 
הרמטכ"ל עצמו, רב־אלוף גבי אשכנזי, כי חובת שירות אזרחי תוטל על 

כל מי שלא יגויס לצבא. למהלך כזה השלכות מרחיקות לכת. 
על רקע השיח החדש חברו חוקרי קהילת צבא של האגודה הסוציולוגית 
הישראלית ומכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית 
דיון שהוקדש להצגה של תרחישי  יום   2013 וחברה וקיימו באוקטובר 
ההשלכות של יישום שירות אזרחי חובה. התוצרים שנדונו בתרחישים 

מוצגים בקובץ זה. 
כנקודת מוצא לדיון הונחה האפשרות כי השירות האזרחי יוטל כשירות 
חובה מלא. תרחיש קצה זה מסייע, כתרגיל חשיבה, לעמוד על מכלול 
משירות  האזרחי  השירות  הפיכת  של  המהלך  מן  הנובעות  ההשלכות 
התנדבותי לשירות חובה. ההשלכות של הרחבה הדרגתית והתנדבותית 
הן  האחרונות,  בשנים  כנהוג  לחובה,  להופכו  בלי  האזרחי  השירות  של 

מתונות בהרבה, אבל יכולות להילמד מתוך תרחיש הקצה. 
אלו היו אפוא מרכיביו של תרחיש המוצא: כל אזרח ואזרחית בישראל 
וימוינו  הצבא  ידי  על  שייפקדו  לאחר  אזרחי  או  צבאי  לשירות  יגויסו 
ממשלתית  מדיניות  פי  על  יקבע,  והוא  אזרחי",  "בקו"ם  יוקם  ידו.  על 
השירות  למסלול  יופנה  ומי  הצבאי  למסלול  יופנה  מי  תקנות,  או 
האזרחי, כשתקן המגויסים של הצבא ייקבע מראש. "הבקו"ם האזרחי" 
יכול להיות מנוהל על ידי הצבא או על ידי רשות ממשלתית אזרחית. 
המיועדים לשירות אזרחי יופנו לרשות אזרחית, והיא תקבע את הצבתם 
תקבע  הכנסת  השירות.  על  ותפקח  במשרתים  תטפל  אזרחי,  לשירות 
מכסה של צעירים שיופטרו משירות )צבאי או אזרחי( וילמדו במוסדות 
דתיים. פטורים אחרים משירות ייקבעו בחקיקה או בתקנות ועל בסיס 
קריטריונים אישיים )כמו מצב בריאותי, מצב משפחתי, השכלה וכיו"ב(.
תרחיש המוצא הניח כי חיילים המשרתים בתפקידי לחימה ותומכי 
והמשרתים  כספי(,  בתגמול  מזה  )חלק  שנים  כשלוש  ישרתו  לחימה 
מתווה  פי  על  נקבע  השירות  משך  כשנתיים.  ישרתו  מנהלה  בתפקידי 
ועדת בן בסט מ־2006, שבו המליצה לממשלה לקצר את שירות החובה. 
משרתים בשירות האזרחי ישרתו שנה וחצי עד שנתיים ויופנו למוסדות 

חינוך, רווחה, בריאות, משטרה ועוד.
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הם  לבנות תרחיש.  חוקרים ממגוון תחומים  זה התבקשו  בסיס  על 
התבקשו להניח כי נקודת המוצא המוצגת למעלה היא שתתרחש, ועל 
בסיס זה הם ניסו להעריך מה יהיו ההשלכות של מימוש התרחיש על 
מעמד הצבא, עתידו של גיוס החובה, שוק העבודה, מעמדן של קבוצות 
מיעוט וכדומה. ביקשנו מן החוקרים להתעלם מן השאלה אם תרחיש 
היסוד הוא מציאותי או לא, אלא להניח שהוא מציאותי, ולהתעלם מן 
השאלה אם מימושו חיובי או שלילי, אלא להתמקד בהשלכות המימוש.

מהו תרחיש מדיניות )policy scenario analysis(? התרחיש אינו נבואה 
או סיפור, אלא הערכה המבוססת על ידע תיאורטי, השוואתי ואנלוגי 
בנוגע להשלכות הצפויות ממדיניות מוצעת. הוא מחייב לזהות את בעיות 
הליבה ואת עיקרי השחקנים הפעילים ולזהות את האפשרויות השונות 
של תגובתם למדיניות שתיישם הממשלה )או ישות מדינתית אחרת(. 
הוא גם מזהה דינמיקה אינטראקטיבית בין השחקנים )לדוגמה, המדינה 
תעשה כך, החרדים יגיבו כך ואז המדינה תעשה אחרת(. תרחיש מדיניות 
יכול  הוא  מדיניות.  של  שונות  תוצאות  של  להערכה  מקובל  כלי  הוא 
לסייע בקבלת החלטות, הן ברמה של מקבלי ההחלטות הפורמליים והן 
קבלת  תהליך  על  להשפיע  המנסים  חוץ־מוסדיים,  שחקנים  של  ברמה 

ההחלטות. 
ניתוח  לצד  מדיניות.  חלופות  של  לניתוח  מתאימה  תרחיש  עריכת 
הערכים שכל חלופה מגלמת )שוויון, הוגנות, יעילות, אפקטיביות וכו'(, 
מקבלי ההחלטות )או מי שמבקשים להשפיע עליהם( רוצים גם לזהות 
הבלתי  ההשלכות  מול  אל  המדיניות  מטרות  את  לממש  היכולת  את 
מכוונות של המדיניות. לכך מסייע התרחיש. באמצעות ניתוח תרחישים 
להימנע  ובראשונה  בראש  אלא  העתיד,  את  נכון  לחזות  צריכים  איננו 
מתחזית לא נכונה שלו. עריכת התרחיש הייתה אפוא חלק מן המאמץ 

של האקדמיה להעשיר את הדיון הציבורי.  
ולהפיק  גרמניה  של  במקרה  להתבונן  לוי  יגיל  מציע  הראשון  בפרק 
ממנו תובנות על המקרה של ישראל. בגרמניה, שבה הונהג שירות חובה 
לאחר מלחמת העולם השנייה ועד 2011, הונהג גם שירות אזרחי כשירות 
ניכרת  הרחבה  מצפוני.  רקע  על  צבאי  משירות  שפוטר  מי  לכל  חובה 
לגרום  עלולה  ואף  סיכונים  בחּוָּבה  טומנת  הכפוי  האזרחי  השירות  של 
תוצאות הפוכות מאלו שמתכנני המהלך מתכוונים אליהן. מאמרו של לוי 
ניכרת )אף  מצביע על עיקרי הסיכונים, והמרכזי שבהם הוא שהרחבה 
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ללא החלה של חובה גורפת( של השירות האזרחי, ובכך גם הגברה ניכרת 
של תלות השירותים החברתיים בקיומו, עשויה ליצור השלכות דומות 
לאלו שנצפו בגרמניה. היא עשויה לעכב את ביטולו של גיוס החובה ככל 
שממשלות יבקשו לשקול זאת לעתיד. העיכוב ינבע אם מחשש לפגיעה 
בשירותים החברתיים ואם מתוך הבנה שצמצום הפגיעה יחייב סבסוד 
כלומר הוצאה תקציבית.  גרמניה,  כפי שעשתה  כוח עבודה חלופי,  של 
סיכון אחר הוא שחיקת הלגיטימיות של שירות החובה בשל מיסודו של 
אי־שוויון בין השירות האזרחי לשירות הצבאי ויצירת תחרות על סטטוס 

בין חלקים בצבא ובין השירות האזרחי ובתוך השירות האזרחי עצמו.
מאמריהם של עפרה בן ישי ומידד אבידר מציגים השלכות שונות של 
הרחבת השירות האזרחי על גיוס החובה. בן ישי טוענת כי התרחבותו 
הסדקים  על  היתר  בין  מעידה  השנים  לאורך  האזרחי  השירות  של 
בשיעור  הירידה  ועל  החובה  שירות  מודל  של  בחוסנו  המתפתחים 
המתגייסים אליו. תפנית מהותית תתרחש אם תתפתח חלופה מוסדית 
על  תיגר  לקרוא  פוטנציאל  יש  חובה  אזרחי  לשירות  החובה.  לשירות 
הפרדיגמה המעניקה קדימות למוסד של החייל-אזרח. חלופה זו עשויה 
להפעיל  עצמה,  לגיטימיות משל  לרכישת  אידיאולוגיים  ערוצים  לפתח 
משותפים  אינטרסים  ובעלי  שחקנים  סביבה  לאגד  והשפעה,  גיוס  כלי 
ולהגביר את הנטייה להרחיב את שורותיה, כפי שמלמד הניסיון בגרמניה. 
התוצאה לאורך שנים עשויה להיות דווקא האצת הירידה במעמדו של 
שירות החובה ושחיקה בנכונות להקריב ממון ונפש בעבורו, כפי שטוענת 
בן ישי. חלופה זו גם תגביר לחצים להשוואת המעמד של השירות האזרחי 
וכך תתפתח  להתנדבותי,  הצבאי  ולהמרה של השירות  הצבאי  לשירות 

דה־מונופוליזציה של השירות הצבאי בישראל. 
מידד אבידר טוען במאמרו כי אי־אפשר לבחון את השירות האזרחי 
לגיוס  המוטיבציה  פרדוקסלי,  באופן  הצבאי.  השירות  מן  במנותק 
אוניברסלי שוויוני והוגן, העומדת בבסיס הנטייה לכונן שירות אזרחי, 
תביא לטענתו לפירוקו של עיקרון זה. עיקר ההשפעה תהיה על שחיקת 
אלו  חיילים  לחימה.  מעמדם של החיילים המשרתים במערכים תומכי 
ועל  ממנה,  נהנה  הלוחם  שהמערך  החברתית  היוקרה  מן  נהנים  אינם 
כן אפשר שמערך זה יושפע במיוחד מיצירת שירות אזרחי ממוסד. כך 
של  העדפותיהם  על  הלחימה  תומך  והמערך  האזרחי  השירות  יתחרו 

צעירים וצעירות. 
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המאמרים של סמוחה ולכטמן ושל ביק מתמקדים בהשלכות המהלך 
על שתי קבוצות משמעותיות המודרות היום מסיבות שונות מן השירות 
הצבאי: אזרחים פלסטינים ונשים דתיות. סמוחה ולכטמן מעריכים כי 
הטלת חובת שירות אזרחי על האזרחים הפלסטינים היא אחד הקווים 
האדומים שהמדינה נמנעת מלחצות במדיניותה כלפי אזרחים אלו, ולכן 
כפי שנקודת המוצא  יינקט,  זאת  בכל  יינקט. אם  לא  כזה  סביר שצעד 
לתרחיש מציעה לחשוב, שיעור מסוים בלבד מקרב האזרחים הפלסטינים 
יצטרף לשירות האזרחי. הרוב יחמוק ממנו, אך המדינה תימנע מאכיפה 
ולכן למהלך לא יהיו השפעות מהותיות על יחסי יהודים־ערבים בישראל, 

כפי שמעריכים החוקרים. 
ביק מעריכה שאם הכנסת תחוקק חוק שירות לאומי חובה, שיחייב 
נשים דתיות וחרדיות בשנתיים של שירות לאומי אזרחי, ידחה הציבור 
החרדי בהנהגת רבניו את היוזמה בזעם וינקוט צעדים של מרי אזרחי. 
בתגובה למחאה הקשה של ציבור זה תדחה הממשלה את יישום החוק 
באשר לגיוס חרדיות או תיישם אותו באופן חלקי. בשונה מן החרדים, 
מתנדבות  או  בצה"ל  משרתות  כבר  בנותיו  שרוב  הדתי־לאומי,  הציבור 
עם  קו  יישר  בפועל  אך  היוזמה,  את  יבקר  שנה,  של  לאומי  לשירות 

המדיניות החדשה. 
מלחי ופפרמן מנתחים את השפעת המהלך על שוק העבודה ומגיעים 
את  תפר  העבודה  לשוק  מתנדבים  אלפי  עשרות  הזרמת  כי  למסקנה 
האיזון בשוק. עובדים בשכר במקומות עבודה שונים, בעיקר בתפקידים 
כשם  לשוק,  אל מחוץ  יידחקו  למחצה,  או מקצועיים  בלתי מקצועיים 
שעשויה להיגרם פגיעה באיכות השירותים אם יאוישו על ידי עובדים 
שאינם מיומנים. המחברים שוללים אפוא את הרעיון של חובת שירות 
ומציעים להגביל את מספר המתנדבים, כלומר להטיל חובה סלקטיבית. 
הצבעה  הוא  זה  בקובץ  המוצגים  המאמרים  לכל  המשותף  כך,  אם 
על ההשלכות השליליות ועל הסיכונים של הרחבה ניכרת של השירות 
האזרחי ובוודאי החלתו כחובה. הוא ְיקבע את שירות החובה, ִישחק את 
הלגיטימיות ואת האוניברסליות של גיוס החובה, יעמיד את הצבא ואת 
הקהילה  ועם  החרדית  הקהילה  עם  בקונפליקט קשה  המדינה  מוסדות 
הערבית ויציף את שוק העבודה בעשרות אלפי עובדים שאין בהם צורך.  
קובץ זה מייצג היבטים שנדונו ביום הדיון שנערך באוקטובר 2013. 
הדיון היה פתוח לכל בעלי הדעות, כך שהדעה השלילית על הטלתו של 
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השירות האזרחי כחובה לא נבעה מבחירת החוקרים שהשתתפו בדיון. 
הקובץ אינו מתיימר להקיף את כל ההיבטים הנוגעים להפיכת השירות 
האזרחי לשירות חובה. גם מרבית התרחישים המוצגים כאן לא נכתבו 
כתרחישי מדיניות במובן "המקצועי" של הביטוי, כגון תרחישים שיכולים 
התרחיש  הוא  חריג  ואכן  תכנון,  )כגופי  זו  למתודה  המומחים  להכין 
ידי חוקרים העובדים במשרד הכלכלה(. במקרה זה חשיבה  שהוצג על 
תרחישית "נכפתה" על חוקרים, שבדרך כלל עובדים אחרת. בכך טמונה 
לצד רתימתם  כלומר העשרה של השיח האקדמי  זה,  כלי  עוצמתו של 

לשיח המדיניות של כוחות אקדמיים, שבדרך כלל אינם חלק משיח זה.
כאמור, התרחיש המתועד בקובץ ביקש לתרום לשיח הציבורי. השיח 
בסוגיית השירות האזרחי רואה בשירות תופעה חיובית, אלא שהביטוי 
השלכות  זה  למהלך  יסודי.  דיון  ללא  הלשון  על  שגור  אזרחי"  "שירות 
זוכות לביטוי מפורש בשיח הציבורי.  מרחיקות לכת, שבדרך כלל אינן 
לבירור יסודי של השלכות אלו נועד התרחיש, וראוי שמסקנותיו יישמעו 

בציבור ויזכו לאוזן קשובה של מקבלי ההחלטות.
בסיום הפתיח אבקש להודות לכל מי שתרם להוצאתו של קובץ זה. 
בראש ובראשונה התודה היא לאוניברסיטה הפתוחה, שבאמצעות מכון 
האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה שימשה 
ולמנהלו  המכון  למייסד  גדולה  תודה  זה.  לפרויקט  תומכת  אכסניה 
הראשון, פרופ' אביעד בר־חיים, על תמיכתו בפרויקט ולד"ר ורדה וסרמן, 
שתפסה את מקומו גם בתמיכה בהשלמת הפרויקט. תודה גם לאגודה 
הסוציולוגית הישראלית על האמון ועל התמיכה בקהילת צבא שבמסגרתה 
היגוי.  ועדת  ידי  על  מקצועית  מבחינה  לווה  התרחיש  התרחיש.  נערך 
תודה מיוחדת לסנ"צ דן פישר מאגף התכנון והארגון במשטרת ישראל, 
שסייע בהתוויית הכלים המתודולוגיים לבניית התרחישים. תודה לחברי 
הוועדה האחרים שתרומתם שיפרה את המאמרים שהוגשו ליום הדיון: 
לרר.  זאב  ד"ר  ובייחוד  ישי  בן  עפרה  אבידר,  מידד  סרן  גזית,  ניר  ד"ר 
אביעד בר־חיים וניר גזית גם שימשו חברי המערכת של קובץ זה, ועל 
כך תודה כפולה. תודה למחברי הפרקים על עבודתם המאומצת בהפיכת 
רעיונות לתרחיש מפותח. תודה גדולה למיכל צימרמן־חמד על עבודת 
של  הפיתוח  מיחידת  נוסבאום  ולדינה  והקפדנית,  המקצועית  העריכה 

האוניברסיטה הפתוחה שניהלה את התהליך ביעילות רבה. 
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מה יכולה ישראל ללמוד מן השירות האזרחי 
בגרמניה?1

יגיל לוי

יוטל  כי  עד  בישראל,  יורחב  האזרחי  השירות  של  שהיקפו  האפשרות 
כחובה על כל מי שיזכה לפטור משירות צבאי, מעודדת לימוד מניסיונן 
אין  העולם  למדינות  ישראל  בין  מלאה  אנלוגיה  אחרות.  מדינות  של 

בנמצא, אבל אנלוגיה חלקית קיימת, כמו במקרה של גרמניה. 
גרמניה היא דוגמה להנהגתו של שירות אזרחי חובה, כחלק משירות 
מעבר  הצבאי.  לשירות  בהיקפו  שקול  בהדרגה  שנעשה  הכללי,  החובה 
לשירות חובה, כמה רכיבים בדגם זה מתאימים גם לישראל, ולכן ניסיונה 
של מדינה זו עשוי להציע לישראלים תובנות בעלות משמעות. ראשית, 
התרחבות מעין זו של שירות אזרחי חובה יכולה להתרחש גם בישראל, 
דתיות  נשים  חרדים,  של  גיוסם  את  תחייב  או  תעודד  שהמדינה  ככל 
שירות  לישראל,  בדומה  שנית,  האזרחי.  לשירות  פלסטינים  ואזרחים 
הסכנה  עם  להתמודד  כדי  גרמניה  במערב  בעבר  הונהג  בצבא  החובה 
הונהג שם  לקיום שלמותה הטריטוריאלית. השירות האזרחי  שנשקפה 
כמנגנון, שנועד לצמצם את אי־השוויון בכל האמור בשירות בצבא ובכך 

תודה למכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה   1
הסיוע  על  וסרצוג  ליונית  תודה  זה.  בהכנתו של מאמר  הסיוע התקציבי  על 
המחקרי ולטליה קרבסקי על הערותיה. תודה מיוחדת נתונה לד"ר גרהרד קומל 
)Bundeswehr Institute of Social Sciences, Germany( על עצותיו המקצועיות. 
תודה גם לחברי המכון הישראלי לדמוקרטיה על הערותיהם המועילות בפורום, 

שבו הוצג בפניהם מאמר זה. 
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את  גם  מניע  כזה  שיקול  החובה.  שירות  של  הלגיטימיות  את  לחזק 
ההצעות להרחבת השירות האזרחי בישראל. שלישית, משנשקל ביטולו 
של גיוס החובה בגרמניה, נשקלה גם ההשלכה של מהלך זה על הפגיעה 
בשירות האזרחי שם. מפני שגם בישראל נמצא שירות החובה בתהליך 
אכן  המדינות  בין  ההבדל  מתאימה.  גרמניה  של  האנלוגיה  שקיעה,  של 
ניכר, אך דווקא בשל כך האנלוגיה ביניהן רלוונטית, כפי שאחדד בסיכום.  

הרקע

בשנת 1956 הנהיגה מערב גרמניה שירות חובה לגברים בצבא הפדרלי 
שני  על  ענתה  חובה  בגיוס  הבחירה   .)Bundeswehr )ּבּוְנֶדְסֶוור,  החדש 
צרכים. הראשון בהם היה הצורך להגן על גבולותיה של מערב גרמניה, 
שלאחר מלחמת העולם השנייה נמצאה בחזית של ציר מדינות נאט"ו 
מול ברית ורשה. על רקע זה נקבע כי לצבא החדש נחוצים חצי מיליון 
הגרמנים  של  העגום  ההיסטורי  לזיכרון  הד  היה  השני  הצורך  חיילים. 
וביטא את רצונם להבטיח שהצבא לא יבּודד מן החברה, בניגוד למעמדו 
ויימאר שהיה צבא  )Reichswehr(, הצבא של רפובליקת  הַרְייְכְסֶוור  של 
מתהליך  כחלק  נתפס  החובה  גיוס  כלומר,   .)Bredow, 2001) מתנדבים 
הדמוקרטיזציה של גרמניה, שהתפרס כמובן על תחומים רבים נוספים. 

בתחילה הועמדה תקופת השירות על שנים עשר חודשים. לאחר מכן 
הוארך השירות בהדרגה, עד שלאחר 1968 הוא הגיע לשיא של שמונה 
עשר חודשים )Paul, 1997: 39(. אחר כך הוא קּוצר בהדרגה, ובשנת 2010, 
 Hawley,( חודשים  שישה  על  עמד  הוא  החובה,  גיוס  של  ביטולו  ערב 

.)2010
שירות אזרחי חלופי )Zivildienst, מונח שאפשר לתרגמו גם ל"שירות 
בצבא.  החובה  שירות  הנהגת  עם  בבד  בד  בגרמניה  הונהג  קהילתי"( 
בשעתו הוא יועד אך ורק לסרבני מצפון, מתוך עיקרון שנקבע בחוקה – 
צעיר לא יחויב לבצע שירות צבאי הכרוך בנשיאת נשק אם הדבר עומד 
הונהג  האזרחי  השירות   .)Kuhlmann & Lippert, 1993( למצפונו  בניגוד 
אפוא כמסלול חלופי למי שנמצא כשיר לשרת, אבל סירב לעשות זאת 
חלה  עליהם  רק  שהרי  בלבד,  גברים  גויסו  זה  לשירות  מצפון.  מטעמי 
חובת השירות בצבא. עבור נשים עוצבו מסגרות התנדבותיות מקבילות, 

 .)Eberly & Gal, 2007: 22( שהקיפו אחוזים בודדים בלבד מהן
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ההכרה בסרבנות הייתה כרוכה בתחילה בהופעת הסרבן בפני ועדה, 
ובהמשך, בשנות ה־80 של המאה ה־20, הומרה ההופעה בהגשת תצהיר 
)שם: 22-21(. הנתונים במובן זה מאלפים: בשנת 1956 הוגשו כ־2,500 
מועמדויות לשירות אזרחי. בשנות ה־60 עלה מספר המבקשים, ובשנת 
2000 הוא הגיע לשיא של כ־136,000 גברים )Bredow, 2001: 393(. משנת 
בכל חמש שנים,  הוכפל מספר המשרתים בשירות אזרחי  ואילך   1971
גדל מספר המשרות המוצעות  ה־80  לסוף שנות  ה־60  סוף שנות  ובין 
אף  אדם  לכוח  ביקוש  על  דיווחו  הרווחה  סוכנויות  עשר.  שנים  פי 
והתרחבות  וייטנאם  מלחמת   .)Eberly & Gal, 2007:54( להיצע  מעבר 
ההתנגדות למדיניות הביטחון של מערב גרמניה תרמו להגדלת שיעורם 
של מי שביקשו פטור מטעמי מצפון, וגם ההכרה המוסדית במסלול זה 
התרחבה: בשנת 1970 אושרו מחצית מן הבקשות להכרה כסרבן מצפון, 
 99% על  שאושרו  הבקשות  שיעור  עמד  כבר  ה־80  שנות  בסוף  ואילו 

 .)Kuhlmann & Lippert, 1993:100(
משך השירות האזרחי בגרמניה נקבע לתקופה ארוכה פי 1.3 ממשך 
השירות בצבא )Eberly & Gal, 2007:22(. זה לא היה מודל חריג: בצרפת 
נקבע שירות שתקופתו כפולה, ובשווייץ – שירות שאורכו פי 1.5. יש 
אזרחי  שירות  שהרי  הנטל,  של  צודקת  חלוקה  של  להיגיון  ביטוי  בכך 
פיצוי, המשרתים  כסוג של  ולכן,  צבאי,  כתובעני פחות משירות  נתפס 
במסגרת האזרחית נתבעים לשירות ארוך יותר. וכך, כאשר בשנת 1990 
הועמד השירות הצבאי בגרמניה על שנים עשר חודשים, נקבע כי השירות 
 .)Kuhlmann & Lippert, 1993:104( האזרחי יארך חמישה עשר חודשים

מספר סרבני המצפון ששירתו שירות אזרחי עלה בהדרגה על מספר 
משרתי החובה בצבא. נכון לשנת 1999 שירתו 38% מחייבי הגיוס בשירות 
אי־התאמה  עקב  שוחררו  ו־32%  הצבאי  בשירות  היו   30% האזרחי, 
לשירות בצבא )Eberly & Gal, 2007:22(. תמונה זו נותרה בעיקרה בעינה 
גם בשנים 2008-2000. אלו היו שנות השקיעה של שירות החובה, שבהן 
ירד מספר המשרתים בשני המסלולים, אבל מספר המשרתים בשירות 

האזרחי עדיין היה גבוה ממספר המשרתים בצבא. 
בראשית דרכו נתפס השירות האזרחי כסוג של השתמטות מן השירות 
הצבאי. עם השנים הוא הלך וזכה בתמיכת הציבור, עד שבשנת 1988 היה 
הדימוי של משרת בשירות האזרחי טוב מזה של מגויס לצבא. לתפנית 
הדרגתית זו היו כמה הסברים: הנראּות הגוברת של המשרתים האזרחיים 
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ושל תרומתם, השינוי הדורי בגרמניה ופיחות בערכו של השירות הצבאי, 
בעלת  הברית,  ארצות  של  מעורבותה  על  המחלוקת  מן  גם  שהושפע 
 Kuhlmann &( וייטנאם  במלחמת  גרמניה,  מערב  של  הצבאית  בריתה 

 .)Lippert, 1993:103-104
משרתי השירות האזרחי שובצו לתפקידיהם באמצעות מנהלה פדרלית 
מלאה  הפרדה  ונוער.  נשים  קשישים,  משפחה,  לענייני  המשרד  של 
התקיימה בין השירות הצבאי לבין מקבילו האזרחי. המשרתים האזרחיים 
שובצו בתפקידים במסגרת שירותים שהפעילו ארגונים ציבוריים )כולל 
גופים מקומיים. רוב התפקידים היו  הכנסייה( או בשירותים שהעניקו 
בשירותי הרווחה )בתי חולים ובתי אבות(, ולצד זה – בשירותי הצלה, 
באיכות הסביבה וכן בטיפול בנכים ובקשישים בביתם. ההערכה הייתה 
כי כ־10% ממקצועות הרווחה אוישו במשרתי השירות האזרחי. הממשל 
התנדבותית  במסגרת  למשרתים  כספיים  תמריצים  העניק  אף  הפדרלי 
שירות  מתום  נוספת  שנה  עד  בתפקידם  שהמשיכו  השונות,  בתכניות 

 .(Kuhlmann & Lippert, 1993:101) החובה
הממשלה קבעה את העיקרון של "ניטרליות שוק העבודה". לפי עיקרון 
יאיישו תקנים שבנסיבות אחרות לא היו  זה, משרתי השירות האזרחי 
מאוישים, אם בשל מגבלות תקציב ואם בשל מגבלות שמקורן בביקושי 
שירותים  תמורת  לשלם  עניים  קשישים  של  אי־יכולת  )למשל,  השוק 
במקום  השירות  משרתי  את  להעסיק  נאסר  בביתם(.  הניתנים  נוספים 
ניטרליות  עובדים.  של  גיוס  למנוע  העשוי  באופן  או  קיימים  עובדים 
משמעה שהעבודה לא תוכל להתבצע או לא תתבצע בשלב מאוחר יותר 
ללא פעילותם של אנשי השירות האזרחי, או לחלופין כאשר אין דרישה 
 Bundesministerium für Familie,( מסוימות  לעבודות  העבודה  בשוק 
 Senioren, Frauen und Jugend, 2002:555-560; Kuhlmann & Lippert,

.)1993:102
פורמלית,  )מבחינה  לבטל  גרמניה  ממשלת  החליטה   2011 בשנת 
להשעות ללא הגבלת זמן( את גיוס החובה לצבא. ערב הביטול איישו 
הפגיעה  עם  להתמודד  וכדי  האזרחי,  בשירות  גברים משרות  כ־90,000 
התנדבותי  שירות  של  מסגרת  הוקמה  החברתיים  בשירותים  הצפויה 
חלופי )BFD(. מסגרת זו פתוחה לנשים ולגברים כאחד, ואפשר לשלב 
בשירות זה גם מחפשי עבודה, בלי לפגוע בזכויותיהם, אך בלי לחייבם 
הממשלה  יותר.  מבוגרים  גם  להצטרף  יכולים  זו  למסגרת  להתנדב. 
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גיוס 35,000 מתנדבים, שיאיישו תקנים לתקופה שלא  הציבה יעד של 
האזרחי.  השירות  משרתי  איישו  אז  שעד  תקנים  שנתיים,  על  תעלה 
ביטול  של  השליליות  ההשפעות  את  להקטין  הממשלה  חתרה  בכך 
 .)Deutscher Bundestag, 2012( הרווחה  שירותי  איוש  על  החובה  גיוס 
המשרתים מקבלים תשלום חודשי של כ־500 אירו, כולל הטבות נלוות 
)Bundesfreiwilligendienst, 2012(. הממשלה מתכוונת להעלות את השכר 
 ,)Hertie School of Government, 2011:6-7( בהמשך ל־770 אירו לחודש 
שכר שיהיה גבוה מן השכר ששולם בעבר למשרתי השירות האזרחי כל 
עוד התקיים שירות החובה. מכל מקום, תשלום זה ִחייב סבסוד ייחודי 
של הממשלה בסך 300 מיליון אירו )Henderson, 2012:14-15(. לא בכדי 
נמצא שיעור גבוה יחסית של מתנדבים מבוגרים באזורים שקיימים בהם 

.)Anheier et al., 2012( שיעורים גבוהים של אבטלה
לאור הפער בין ההיקף המקורי של השירות האזרחי ובין יעד ההתנדבות 
החדש שנקבע דיווחו ארגונים חברתיים על מחסור חמור בידיים עובדות,2 
החדשה  במתכונתו  האזרחי  השירות  הוצג  כבר   2012 לשנת  נכון  אך 
כמות  של  חליפין  גם  כאן  שיש  אפשר   .)Anheier et al., 2012( כהצלחה 
)מספר המשרתים או המתנדבים( באיכות )שירות ארוך יותר ובאמצעות 
גברים  יותר  יש  הצעירים  שבגילים  העובדה  זאת,  עם  יותר(.  מבוגרים 
מנשים עשויה להעיד על כך שהגברים הכינו את עצמם מגיל צעיר יחסית 
לשירות אזרחי חובה, שירות שהומר מבחינתם רק "ברגע האחרון" לשירות 
התנדבותי )Anheier et al., 2012: 7-9(. על כן, אפשר שככל שנורמת הבחירה 
החופשית תהפוך עם השנים לשגרה, תפחת המוטיבציה להתנדבות בקרב 
הגברים. או אז תצטרך הממשלה להגביר את התמריצים כדי לאייש את 

תקני ההתנדבות או להמירם בתקנים בשכר. 

עיקרי התובנות הרלוונטיות לישראל

נכון לאוגוסט 2013, בשירות האזרחי בישראל משרתים כ־15,500 איש 
ואישה. כ־3,000 מהם הם אזרחים פלסטינים, מרביתם המכריעה נשים, 

ראו לדוגמה:   2
 Helen Pidd, German Hospitals Report Collapse in Volunteer Numbers, The  
Gurdian, 1 July, 2011.
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כ־1,500 גברים חרדים וכ־ 11,000 הם בעיקר נשים דתיות וכמה מאות 
השירות  מיוחדים.  צרכים  בעלי  וצעירים  בסיכון  נוער  מתנדבים, שהם 
דתיות,  נשים  של  חלופי  כשירות  התנדבות,  על  בעיקרו  בנוי  האזרחי 
גברים חרדים ואזרחים פלסטינים. הוא מנוהל באמצעות מנהלת השירות 
האזרחי־לאומי, שהוקמה בשנת 2007 כדי להרחיב את מסגרות השירות, 
מבוצע  השירות  טל.  חוק  את  לממש  ובכך  לחרדים,  ובראשונה  בראש 
בתחומים האלה: רווחה, בריאות הציבור, קליטת עלייה, הגנת הסביבה, 
ביטחון פנים ושירותי הצלה )הכנסת, 2013; מרכז המחקר והמידע של 

הכנסת, 2011(.
לאומי–אזרחי,  שירות  חוק  את  הכנסת  חוקקה   2014 במרץ 
לצעירים  בעיקר  השירות  מסגרת  את  להרחיב  שנועד  התשע"ד-2014, 
חרדים. במקביל נחקק חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014, 
שקבע מכסות לגיוס חובה של חרדים. מכסות אלו כוללות גם משרתים 
רלוונטי אפוא  הגרמני  הניסיון  צבאי.  אזרחי, כחלופה לשירות  בשירות 
לישראל לנוכח הפוטנציאל להרחבה ניכרת של השירות האזרחי בה, אף 
אם לא יוטל כחובה. הביקורת על תיקון מס' 19 לחוק שירות ביטחון, 
אזרחים  על  גם  שירות  חובת  להחלת  להישמע  שהחלו  דרישות  לצד 
פלסטינים, יוצרות תשתית להרחבה נוספת. הרחבה כזו מקבלת משנה 
חשיבות משום שהרעיון להטיל שירות אזרחי כשירות חובה נמצא על 
גבי  הרמטכ"ל  ידי  על  לראשונה  שהועלה  לאחר  הציבורי,  היום  סדר 
אשכנזי בדצמבר 2009. אשכנזי הציע שכל האזרחים והאזרחיות יגויסו, 
ומכלל המגויסים יברור לו הצבא את מי שנחוץ לשורותיו והיתר ילכו 

לשירות האזרחי.3 

אצביע על כמה מן התובנות שעולות מן המקרה הגרמני:

קיבוע שירות החובה. מסוף שנות ה־80 של המאה הקודמת התפתח   .1
בגרמניה ויכוח על המשך נחיצותו של גיוס החובה. את הוויכוח הזינה 
שורת תהליכים. ראשית, עם קריסת הגוש המזרחי, ובהמשך איחוד 
שלמותה  על  האיום  התבטל   ,1990 בשנת  גרמניה  של  חלקיה  שני 
הטריטוריאלית של המדינה המאוחדת. שנית, נוצר צורך בכוחות צבא 

לכולם,  גבי אשכנזי מציע: שירות אזרחי  "הרמטכ"ל  ואנשיל פפר,  ג'קי חורי   3
ממנו יבחר צה"ל את החיילים", הארץ, 2 בדצמבר, 2009.
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מקצועיים )כלומר, כאלה המשרתים שירות ארוך יחסית( למשימות 
התערבות מחוץ לאדמת גרמניה, ובמקביל התנהל ויכוח פנימי באשר 
לחצים  התפתחו  שלישית,  כאלה.  במשימות  ההשתתפות  לעצם 
כלכליים, שבעקבותיהם היו מי שקראו לצמצום עלויות התחזוקה של 
הצבא. נוסף על אלו הייתה השפעה מיוחדת גם להחלטה שהתקבלה 
בשנת 1996 בצרפת, מדינה שהיא ערש המודל של "האזרח־החייל", 
בעינו  החובה  גיוס  עמד  זאת  כל  למרות  החובה.  גיוס  ביטול  בדבר 
עד שנת 2011, אף שקוצר והיקף הבררנות גבר, עד כי ערב הביטול 
 .)Hawley, 2010( נקראו רק כ־14% מן הגברים לשירות של חצי שנה
אחד הנימוקים כבדי המשקל לשימור גיוס החובה היה שביטולו 
מן  מעט  לא  התבססו  שעליו  האזרחי,  השירות  לביטול  גם  יביא 
ובהנחה ששירות החובה עתיד  זה,  השירותים החברתיים. על רקע 
להתבטל, החלה כבר באמצע שנות ה־2000 התארגנות להקמה של 
מסגרות התנדבותיות )Longhurst, 2003:162(. ההערכה שרווחה ערב 
ביטולו של גיוס החובה הייתה כי תידרש עלות כוללת של כ־1.85 
מיליארד אירו בשנה לצורך העסקת כוח אדם בשכר במקום מגויסי 
 .)Bericht des Bundesbeauftragten, 2010( השירות האזרחי המתנדבים
גם אם הממשלה הצליחה להתגבר על חלק מן הפערים שיצר ביטול 
גיוס החובה באמצעות שירות התנדבותי חדש, החשוב לענייננו הוא 

החששות שליוו את תקופת הדמדומים של גיוס החובה. 
שירות  אותו  כי  בתמצית  לומר  אפשר  הללו  העובדות  נוכח 
שצמח מן השוליים, מתוך הצורך לחזק את הלגיטימיות של שירות 
החובה, הפך ל"זנב המכשכש בכלב": מצד אחר גבר הביקוש לו מצד 
סרבני מצפון פוטנציאליים, ומן הצד האחר גבר הביקוש למתנדבים 
בשירותי הרווחה. הוא הקיף יותר ויותר משרות, וכך נוצרה תלות של 
השירותים בעצם קיומו של השירות האזרחי, עד כדי כך שהוא עיכב 

את היכולת לבטל את שירות החובה.
תהליך זה רלוונטי גם למציאות בישראל. בדומה לגרמניה, לשירות 
האזרחי כאן יש תפקיד לחזק את הלגיטימיות של מודל גיוס החובה 
נטל  של  רחבה  חלוקה  של  עין,  למראית  לפחות  יצירה,  באמצעות 
הגיוס. מערכת הלגיטימיות של שירות החובה בנויה על עיקרון של 
הוגנות, ובוודאי על הנראּות שלה. תיאורטית, כדי להבטיח היענות 
לאמונו  ראויה  הממשלה  כי  יאמין  שהאזרח  צורך  יש  חובה  לגיוס 
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ושגם אזרחים אחרים ייענו לגיוס חובה. במילים אחרות, צריך שיפעל 
ופטור מגיוס שאינם שקופים, או  גיוס  עיקרון של הדדיות. הסדרי 
אינם מוצדקים או נובעים מתהליכים לא סדורים של קבלת החלטות 
וללא שיתוף האזרחים, מחלישים את אמון האזרחים בהוגנּות המודל 

 .)Levi, 1997( ומצמיחים צורות שונות של התנגדות לגיוס החובה
מודל גיוס החובה בישראל מצוי במשבר לגיטימיות בשל הנראּות 
פטירתם  רקע  על  בעיקר  הנטל,  של  שווה  לא  חלוקה  של  הגבוהה 
של חרדים מגיוס לצבא וכישלונות הִמתווים השונים שנועדו להביא 
בסיכויי  המוגבל  לאמון  הסיבה  גם  זאת  הצבאי.  בשירות  לשילובם 
ההתממשות של הִמתווה שגובש במסגרת תיקון מס' 19 לחוק שירות 
ביטחון, שהכנסת חוקקה במרץ 2014. משבר זה עלול להחריף עוד 
יותר משתעלה סוגיית אי־שילובם של האזרחים הפלסטינים בשירות 
הנטל  בחלוקת  אי־ההוגנות  כי  התחושה  מתחזקת  לפיכך  הצבאי. 
מעמידה בספק את היכולת לקיים לאורך זמן את מה שמכונה בשיח 
והשתקפותה  החיצוני  האיום  שתחושת  נכון  העם".  "צבא  הציבורי 
השנים  לאורך  סייעו  הפוליטי  השיח  במיליטריזציה של  התרבותית 
הירידה  זאת,  עם  בישראל.  החובה  גיוס  של  בלגיטימיות  לתמוך 
גם  שהשתקפה  ה־20,  המאה  של  ה־80  משנות  האיום  בתחושת 
פיחות  בשילוב  הפוליטית,  התרבות  של  חלקית  בדה־מיליטריזציה 
שיח  שנחלש  )ככל  בצבא  למשרתים  שהושאו  הסמליים  התגמולים 
האזרחות הרפובליקני(, כרסמו בלגיטימיות של מודל הגיוס. כחלק 
מכך גם התפתחו לחצים לחשוף נתונים על החלוקה הבלתי שוויונית 
של הנטל. לחצים אלן נבעו ממשבר הלגיטימיות של מודל הגיוס, אך 

גם העצימו את המשבר הזה )לוי, 2014(.  
וליצור  זה  להתמודד עם משבר  נועדה  האזרחי  הרחבת השירות 
לחינם  לא  השירות.  בנטל  שוויונית  נשיאה  של  עין  מראית  לפחות 
העלה הרמטכ"ל אשכנזי את הרעיון של שירות אזרחי כשירות חובה. 
במילים אחרות, השירות האזרחי בישראל איננו נובע מעצם הגדרתו 
צרכים  באמצעות  גם  אותו  מצדיקים  שתומכיו  )אף  חברתי  מצורך 
החובה.  שירות  של  הלגיטימיות  את  לחזק  הצורך  מן  אלא  כאלה(, 
אף מבחינה היסטורית, חוק שירות לאומי, התשי"ג-1953, המחייב 
נשים דתיות, ששוחררו מחובת שירות ביטחון, לשרת שירות לאומי 
ליצור  נועד  נאכף(,  לא  )אך מעולם  לשירות הצבאי  כשירות חלופי 
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דתיות משירות חובה מחמת  נשים  לאור פטירתן של  בנטל  שוויון 
הכרה דתית. לא הצורך החברתי היה המניע לחקיקתו של חוק זה. 
ההצעה  את  בן־גוריון,  דוד  הביטחון,  ושר  הממשלה  ראש  כשהביא 
לחוקק את החוק, הוא נימק זאת בצורך לתקן ליקוי בחוק הקיים: 
"הפליה לא צודקת בין בחורה דתית ובין בחורה לא דתית" )בן־גוריון, 

.)158:1980
השירות  של  גורפת(  חובה  של  החלה  ללא  )אף  ניכרת  הרחבה 
החברתיים  השירותים  תלות  של  ניכרת  הגברה  גם  ובכך  האזרחי, 
היא  בגרמניה.  שנצפו  לאלו  דומות  השלכות  ליצור  עשויה  בקיומו, 
יבקשו  שממשלות  ככל  החובה  גיוס  של  ביטולו  את  לעכב  עשויה 
בשירותים  לפגיעה  מחשש  אם  ינבע  העיכוב  לעתיד.  זאת  לשקול 
החברתיים ואם מתוך הבנה שצמצום הפגיעה יחייב סבסוד של כוח 

עבודה חלופי, כפי שעשתה גרמניה, כלומר הוצאה תקציבית. 
שירות  של  הלגיטימיות  בחיזוק  תפקיד  ממלא  האזרחי  השירות 
של  בהרחבתו  שמצדדים  מי  לממש  התכלית שמבקשים  זו  החובה. 
שירות זה. עם זאת, השירות האזרחי לא נועד להעניק לשירות הצבאי 
הנשמה מלאכותית כאשר שירות זה מאבד את הלגיטימיות שלו. ואף 
על פי כן, הנהגתו של שירות אזרחי העניקה לשירות החובה בגרמניה 
"זריקת עידוד" זמנית ואפשר שכך יקרה גם בישראל. אך ההשלכות 
של שימור מלאכותי של מודל גיוס החובה בישראל, בנסיבות שבהן 
מודל זה מאבד מן הלגיטימיות שלו אך מקובע כדי לתמוך בשירות 
האזרחי, משמעותיות יותר כאן מאשר בגרמניה. עיקר האתגר הצבאי 
שעמד בפני גרמניה היה שיגור כוחות משלוח מצומצמים למשימות 
תקופת  שכן  לכך,  הפריע  החובה  גיוס  של  קיבועו  לשטחה.  מחוץ 
השירות הקצרה של הלוחמים מנעה את הכשרתם ואת הצבתם מעבר 
לים. בישראל, משמעותיות יותר הן ההשלכות של קיבוע מודל גיוס, 
שאינו מתאים עוד לצרכים הצבאיים )למשל, מחמת משך השירות 
העשוי להתקצר כדי להתמודד עם שחיקת הלגיטימיות של המודל, 
של  העלויות  בתמצית,  בכך(.  רוצה  שאינו  מי  על  גיוס  אכיפת  או 
בלימת חדשנות ועיכוב רפורמות במדיניות הגיוס משמעותיות יותר 

בישראל מאשר בגרמניה. 
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להקנות  נועד  אמנם  בגרמניה  האזרחי  השירות  אי־השוויון.  מיסוד   .2
לגיטימיות לשירות הצבאי בדרך של הגברת השוויון בהקרבה למדינה, 
אי־ שמיסדה  ופוליטית  מעמדית  הטיה  יצר  גם  הוא  בעת  בה  אבל 
שוויון. בשנות ה־70 של המאה הקודמת היו 50% מקרב המשרתים 
בו בוגרי תיכון, לעומת 15%-20% בוגרי התיכון בקרב מי ששירתו 
 Kuhlmann( בצבא. סרבן המצפון הטיפוסי היה משכיל ואנטי־ממסדי
Lippert, 1993:103 &(. ההתגבשות המעמדית התהוותה למרות אורכו 
של השירות האזרחי לעומת השירות הצבאי, הסדר שנועד להחליש 
את המוטיבציה לבחור בשירות האזרחי כדרך להקלת נטל השירות. 

והתחזקות  גרמניה  איחוד  עם  שעברה,  המאה  של  ה־90  משנות 
הימין הקיצוני בה, נוצר להטיה זו גם ממד פוליטי: בקרב בני 18-16 
הימין,  עם  הנמנים  בקרב  הצבאי  בשירות  נרחבת  תמיכה  זוהתה 
והתמיכה הייתה חזקה במיוחד בקרב הימין הקיצוני. בקרב השמאל 
היה עיקר התמיכה בשירות האזרחי. חלוקה זו הדאיגה את ההנהגה 
בגרמניה בשל האפשרות כי הצבא יאויש בעתיד בשיעור גבוה יחסית 
של צעירים שערכיהם הדמוקרטיים רופפים, אם בכלל הם נושאים 

 .)Kohr, 1993( ערכים כאלה
סביב  בגרמניה  שהתפתח  הוויכוח  לאור  גם  הועצמה  זו  הטיה 
השירות  שוללי  צבאי.  השירות  לעומת  האזרחי  השירות  של  ערכו 
האזרחי טענו כי מדובר בשירות נוח יחסית של כ־40 שעות בשבוע. 
חברתית,  תועלת  בו  שיש  שירות  זה  כי  טענו  התומכים  לעומתם, 
 Kuhlmann & Lippert,( הוא ארוך יותר ואף תובעני מבחינה נפשית
השירות  תרומת  על  דיווחו  האזרחי  השירות  משרתי   .)1993:104
על  חברתיות,  יכולות  שיפור  של  במושגים  האישית,  להתפתחותם 
ההשפעה החיובית שיש להיחשפותם לארגונים שיש בהם רוב נשי 
וניהול קונפליקטים,  יכולות בתחום הרטוריקה  ועל רכישת  מובהק 
ואף יכולות בתחומי הפדגוגיה והחינוך. הם דיווחו בחיוב על החשיפה 
לסביבה חברתית חדשה ולאוכלוסיות שלא נתקלו בהן בעבר וספק 
הציע  אף  האזרחי  השירות  לא אחת,  בעתיד.  בהן  נתקלים  היו  אם 
 Bericht( הזדמנות להכשרה מקצועית ולדריסת רגל בקריירה עתידית
 des Bundesbeauftragten, 2010; Die Kommission Impulse für die
Zivilgesellschaft, 2004(. כזכור, משלב מסוים ואילך הייתה תדמיתם 



26   שירות חובה או חובה לשרת?     

בצבא.  המשרתים  של  מזו  חיובית  האזרחי  השירות  משרתי  של 
יותר  יוקרתי  משירות  נהנו  משכילות  קבוצות  דבר,  של  בסיכומו 

ומתגמל יותר מקבוצות ממעמד נמוך, שאיישו את שורות הצבא.
הטיה מעמדית זו רלוונטית לישראל. היא טומנת בחּוָּבה מתח בין 
הקבוצות המשרתות בצבא לבין משרתי השירות האזרחי ובין משרתי 
השירות האזרחי לבין עצמם. הפוטנציאל לתוצאה כזו מתחזק לנוכח 
ללא  הוחלט  המערב,  במדינות  לניסיון  בניגוד  שבישראל,  העובדה 
ולא  דיון ציבורי לאמץ שירות אזרחי קצר לעומת השירות הצבאי, 
36-30 שעות שבועיות  להפך. לפיכך, משרת בשירות אזרחי ישרת 
בממוצע במשך שנתיים.4 שירות צבאי בתפקיד מנהלי הוא לפחות 40 
שעות בשבוע, ולכן משרת בשירות האזרחי ישרת שירות אפקטיבי 
של 21.5-18 חודשים בלבד לעומת חייל בתפקיד מנהלה שישרת 32 
חודשים.5 השירות האזרחי יהיה קצר לעומת השירות הצבאי אף אם 
שירות החובה יקוצר בעתיד בהדרגה ל־24 חודשים, ברוח המלצות 

ועדת בן בסט )2006(. 
בנסיבות אלו, ככל שהיצע האפשרויות של השירות האזרחי יגדל, 
של  המועדף  השירות  למקום  ייעשה  אזרחי  ששירות  הסיכוי  רב 
קבוצות מבוססות – בשל ניכורן התרבותי או האידיאולוגי מן הצבא 
שתתעצם  ככל  תוקף  משנה  יקבל  הדבר  תועלת.  שיקולי  בשל  או 
יוקרתו של שירות זה, בדומה למצב בגרמניה, והשירות האזרחי יזכה 
ללגיטימיות. זה יאפשר לחלק מן המגויסים לחמוק משירות צבאי, 
הפוליטית  התרבות  של  הלגיטימיות  בגבולות  להתנהל  עדיין  אבל 

בישראל )ראו את מאמרה של בן ישי בקובץ זה(. 
בדומה לגרמניה, לשירות האזרחי בישראל יש תפקיד של חיזוק 
הלגיטימיות של גיוס החובה. אם כן, גם אם בשירות האזרחי יוכל 
לשרת רק מי שיהיה פטור משירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או 
מי שלא זומן לשירות ביטחון, כלומר מי שיזכה לפטור מסיבות דתיות 
או אידיאולוגיות, עשויה בכל זאת להתפתח זליגה של משרתי חובה 
)או המיועדים לכך( מן הצבא לשירות האזרחי. סביר להניח שזליגה 
השירות  עוד  כל  הצבא  על־ידי  אגרסיבית  בצורה  תיחסם  לא  כזו 

לפי חוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד-2014, סעיף 7.   4
חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014, סעיף 1.   5
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כלומר  הצבאי,  השירות  של  הלגיטימיות  צורכי  את  ישמר  האזרחי 
כזו  זליגה  להעדיף  עשוי  הצבא  שוויוני.  גיוס  של  עין  מראית  יציג 
על פני שחרור מוקדם של חיילים, ששילובם בצבא נתקל בקשיים. 
)בשירות צבאי או אזרחי(  גיוס  גבוהים של  ליכולת להציג אחוזים 

יהיה תפקיד בכך. 
של  שיעורם  יגדל  שבמסגרתו  ריבודי,  מבנה  להתעצב  עשוי  כך 
המשרתים שירות מקוצר בשירות האזרחי מקרב הקבוצות החזקות, 
הצבא  של  הלוחם  הדרג  את  יאיישו  המוחלשות  הקבוצות  ואילו 
של  הפלחים  מן  חלק  איוש  לצד  עתה(,  מאשר  יותר  בולט  )באופן 
פלסטינים  לאזרחים  לחרדים,  שיועדו  )הפלחים  האזרחי  השירות 
לא  הפעם  אי־השוויון,  ימסד את  זה  ריבודי  מבנה  דתיות(.  ולנשים 
בין משרתים ללא־משרתים, אלא בין משרתים בצבא ובין משרתים 

בשירות האזרחי. מי ייפגע מכך במיוחד? 

חיילים לעומת משרתי השירות האזרחי, שייהנו משירות אזרחי  א. 
העבודה  לשוק  מוקדמת  כניסה  של  יתרון  המקנה  ונוח,  מקוצר 
התחרות  גוברת.  מיוקרה  ונהנה  השכלה  של  מוקדמת  ורכישה 
למשל  מקבילים,  פלחים  באיוש  שמדובר  ככל  להתחדד  יכולה 
נחיתות  בעמדת  יועמד  במטכ"ל  מנהלי  בתפקיד  המשרת  חייל 
לעומת עמיתו המשרת בתפקיד זהה ביחידה של משרד הביטחון, 
יכולה  זו  תחרות  האזרחי.  השירות  של  תקנים  לה  שמוקצים 
תפקידים  יאיישו  האזרחי  השירות  שמשרתי  ככל  גם  להתחדד 
מועדפים בשירות האזרחי, למשל, במגזרים ביטחוניים שונים,6 
האזרחי  השירות  באמצעות  לאייש  האפשרות  לאור  ובפרט 
מה  במסגרת  היום  מאייש  שהצבא  שונים  אזרחיים  תפקידים 
שמכונה "שירות מוכר".7 זה שירות נוח המקנה אופציה לעיסוק 
אזרחי לאחר השירות. כך תתעצם אפוא תחרות על סטטוס בין 
משרתי השירות האזרחי בעיסוקים המבוקשים יותר ובין חיילי 
המנהלה בצבא )ראו את מאמרו של אבידר בקובץ זה(. תחרות 
כזו עשויה להחליש את דימוים העצמי הנמוך ממילא של משרתי 

לאומי–אזרחי,  שירות  חוק  לפי  אזרחי־ביטחוני",  "שירות  שמוגדר  מה   6
התשע"ד-2014, סעיף 4.

לפי סעיף 26א לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, תשמ"ו-1986.  7
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מייחסים  היום  שכבר  הפריפריה,  מקבוצות  הכחול"  "הצווארון 
לעיסוקם  אקסוגניים  גורמים  באמצעות  לשירותם  משמעות 

הצבאי, כדוגמת תרומתם למשפחתם )ששון־לוי, 2006(. 

משרתי  לעומת  שוליים  בתפקידים  האזרחי  השירות  משרתי  ב. 
בתוך  למעלה,  כאמור  מועדפים.  בתפקידים  האזרחי  השירות 
לתפקידים  הנגישים  בין  ריבודי  מבנה  יתהווה  האזרחי  השירות 
הנגישים לתפקידים אחרים.  ובין  ביטחוניים(  )בעיקר  מועדפים 
ככל שההסללה לתפקידים השונים תהיה בהתאם לקריטריונים 
של השכלה, המוטים בהתאם למוצאו האתנו־מעמדי של המשרת, 
בעמדת  יועמדו  הפריפריה  מקבוצות  האזרחי  השירות  משרתי 
תפקידים  שיאיישו  יותר,  המבוססים  עמיתיהם  לעומת  נחיתות 
עזר  בתפקיד  שהוצב  חרדי  לדוגמה,  האזרחי.  בשירות  מועדפים 
בבית חולים יועמד בעמדת נחיתות לעומת צעיר חילוני משכיל, 
בתוך  ריבודי  מבנה  התהוות  הכללי.  הביטחון  בשירות  שהוצב 
נוצרה  השירות האזרחי עולה אף היא מן המקרה הגרמני, שבו 
למוביליות  גבוה  פוטנציאל  בהם  שיש  עיסוקים  בין  הבחנה 
תעסוקתית ובין עיסוקים שיש בהם פוטנציאל נמוך למוביליות 

כזו. 
לתחרות זו שתי השלכות עיקריות: ראשית, מיסוד אי־השוויון יעצים   
את הדה־לגיטימציה של גיוס החובה, שהרי מערכת הלגיטימיות של 
גיוס החובה מבוססת על נראּות של הוגנות. שנית, פגיעה בסטטוס 
של קבוצות שונות משמעה שחיקת התגמולים הסמליים שקבוצות 
אלו מפיקות משירותן הצבאי, בעיקר חיילים לעומת משרתי השירות 
האזרחי. שחיקה כזו תעצים לחצים להגברת המשקל של תגמולים 
הגברת  הנפגעת.  הקבוצה  של  המוטיבציה  את  לעודד  כדי  כספיים 
של  הסמלי  ערכו  שחיקת  את  מאיצה  כספיים  בתגמולים  השימוש 
שירות החובה, העוטה תדמית של "משלח יד" ולא "שליחות". יתר 
על כן, השימוש בתגמולים חומריים מעודד את הצבא להקטין את 
היקף הגיוס כדי לצמצם עלויות, מה שינציח עוד יותר את אי־השוויון 
גיוס החובה  נוספת בלגיטימיות של  בגיוס. התוצאה תהיה שחיקה 
ראו  התיאורטי;  )במישור  התנדבותי־מקצועי  לצבא  המעבר  והאצת 

 .)Levy, 2007
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פגיעה בלגיטימיות הכלכלית של השירות האזרחי. השירות האזרחי   .3
תרומה  הוא תרם  כי  נטען  בין השאר  רבה.  ביקורת  עורר  בגרמניה 
שלילית לתרבות ההתנדבות בשל העובדה שנוצר בנסיבות של כפייה 
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,(
שוק  על  השליליות  השלכותיו  מופו  ועוד,  זאת   .)2002:586-594
העבודה: משרתי השירות האזרחי נוצלו בשל היותם כוח עבודה זול, 
הגופים  מן  חלק  גם  אלא  הממשלה,  רק  לא  הרוויחה  שממנו  דבר 
המפעילים את השירות, שצמצמו בעזרתו עלויות. השלכות שליליות 
או  העבודה  לשוק  משכילים  צעירים  של  הכניסה  לדחיית  גם  היו 
לדחיית רכישת השכלה גבוהה בִקרבם עקב חיובם בתקופת שירות. 
גם  אלא  עצמם,  הצעירים  על  רק  לא  שלילית  השפעה  לכך  הייתה 
על התוצר הלאומי של המדינה. גם הקצאה לא יעילה של כוח אדם 
לשירותי הרווחה עוררה ביקורת בשל המחיר הזול של כוח האדם, 
 Lau, Poutvarra & Wagener,( שיצר סבסוד יתר של שירותי הרווחה
Kuhlmann & Lippert, 1993:102-103 ;2002(. לצד זה נמתחה ביקורת 
גם על מימוש התפיסה של "ניטרליות שוק העבודה": נטען כי השירות 
האזרחי מביא להורדת שכר בשירותי הרווחה גם אם המשרתים בו 
אינם תופסים את מקומם של עובדים אחרים )שהרי כך, פירמידת 
השכר בארגון מתחילה מבסיס נמוך במיוחד, זה של המשרת בשירות 
האזרחי ולא זה של עובד זוטר, לצד דרכים אחרות ועקיפות להפחית 
שכר דרך איוש משרה באמצעות איש השירות(. נוסף על כך, השירות 
של  המקצועית  השדרה  של  ההרחבה  לבלימת  מסייע  אף  האזרחי 
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen( הרווחה  שירותי 
und Jugend, 2002:563-570; Mycock & Tonge, 2011(. לא אחת היה 
די בכך שלמכרז למשרה פנויה לא היה ביקוש כדי שהמשרה תאויש 
להלכה  כאן,  הייתה  זמן  שלאורך  כך  האזרחי,  השירות  של  במגויס 

 .)Kuhlmann & Lippert, 1993:102( ולמעשה, גם תפיסה של משרה
את המשמעות של קריאת התיגר הכלכלית על השירות האזרחי 
בנוגע  תובנות  לעלות  עשויות  שמהם  אופנים,  בשני  לראות  אפשר 
למה שצפוי בישראל. ראשית, קריאת תיגר זו חשפה כשלים במנגנון 
זכויות  על  המִגנה  גרמניה,  כמו  במדינה  אם  האזרחי.  השירות  של 
בשכר  פגיעה  זול,  אדם  כוח  ניצול  בדבר  טענות  נשמעו  העובדים, 
תהיה  בישראל  המצב  שתמונת  הנמנע  מן  לא  בתעסוקה,  ופגיעה 
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חריפה אף יותר. יש בזה כדי להשמיע קריאת אזהרה מפני הרחבה לא 
נשלטת של היקף הזרמת כוח האדם לשירות האזרחי מעבר לכושר 
בקובץ  ומלחי  פפרמן  של  מאמרם  את  )ראו  המשק  של  הקליטה 
המקצועות  של  ברורה  להגדרה  גם  היא  הקריאה  כן,  על  יתר  זה(. 
שיאוישו באמצעות שירות זה ולפיקוח הדוק על הביצוע. נוסף על כך, 
ההשלכות השליליות צריכות להישקל ולהידון בציבור בטרם יתקבלו 

החלטות בדבר הרחבה ניכרת של השירות האזרחי. 
שנית, משנות ה־70 של המאה הקודמת ניזונה ההתקפה מערערת 
חסידי  של  ממשנתם  בעיקר  במערב  החובה  גיוס  של  הלגיטימציה 
זו של הקצאת  כלכלת השוק, שהציגו את העיוות הטמון במערכת 
כוח אדם לצבא. התעצמותו של השירות האזרחי בגרמניה, עד כדי 
כך שמספר המשרתים בו עלה על זה של המשרתים שירות חובה, 
העצימה את קריאת התיגר הכלכלית על גיוס החובה בצבא. השירות 
האזרחי הפך במידה רבה למטרה קלה להתקפה של כלכלנים מרגע 
שהפך ממסלול חלופי, המחזק את המסלול המרכזי, למסלול מרכזי 
בפני עצמו, ובוודאי למן הרגע ששירות החובה תמך בשירות האזרחי 
כך שאובדן התוצר למשק  ואף אויש בשכבה המשכילה,  ולא להפך 

היה מוחשי יחסית. 
הלקח בנוגע לישראל הוא שגם אצלנו קיים פוטנציאל להתפתחותה 
של התקפה כלכלית על שירות החובה, ככל שהשירות האזרחי יתרחב. 
תגבר  משכיל,  אדם  כוח  אליו  ימשוך  האזרחי  השירות  אם  בפרט, 
הזה התקפה  בשלב  זה.  אדם  כוח  של  יעיל  לא  ניצול  על  הביקורת 
כלכלית על שירות החובה היא מתונה עד סמויה, אך היפוך יוצרות, 
כפי שקרה בגרמניה, עשוי להאדיר את הפוטנציאל להחצנתה. נוסף 
על כך, צפוי שתימתח ביקורת על העיוות באופן שבו כוח אדם משכיל 
מזין בכפייה שירותים חברתיים, ולכן יגברו הלחצים לביטול כפייה 
זו, קרי לביטול גיוס החובה. חיזוק לכך ימצאו חסידי כלכלת השוק 
יתקשה  לא  הלוחם  הדרג  הפריפריאליזציה של  גם בהערכה, שעקב 
העבודה  שוק  כוחות  באמצעות  הלחימה  תפקידי  את  לאייש  הצבא 
בלא כפיית הגיוס. איוש השורות ייעשה אז באמצעות בני קבוצות 
דתיות ולאומניות שיתגייסו מתוך דחף אידיאולוגי, או באמצעות בני 
קבוצות מתחתית מעמד הביניים, שיתגייסו לצבא כדי לרכוש פרנסה 

מועדפת לעומת חלופות טובות פחות בשוק העבודה האזרחי.
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פגיעה בשירותים החברתיים. יש סיכוי ששירות החובה יבוטל בעוד   .4
 :2010 לוי,  )ראו  שלו  הלגיטימיות  ותישחק  שתימשך  ככל  כעשור, 
218-211(. גם אם בתקופת הדמדומים שלו ייעשה "ניסיון החייאה" 
שירות  הנהגת  אם  ובפרט  אזרחי,  שירות  באמצעות  זה  שירות  של 
אזרחי תכרסם בלגיטימיות של שירות החובה, יש בכך משום עריכת 
ניסוי על גבם של השירותים החברתיים. הם עשויים לקלוט היצף של 
מתנדבים, להתאים לכך את פעולתם ואת הציפיות של לקוחותיהם 
אז  או  החובה.  שירות  יבוטל  אם  שבורה  שוקת  בפני  לעמוד  ואז 
תידרש הממשלה לצמצם את הנזק שייגרם לשירותים אלו באמצעות 
הפעלה של מערך התנדבותי תמורת תשלום, גם אם סמלי, אך כזה 
שעלויותיו יעלו על אלו של שירות שקודם לכן אויש אך ורק בכפייה. 
בישראל  האזרחי  שהשירות  אף  מגרמניה,  בשונה  כי  לזכור  חשוב 
נועד להעניק לגיטימיות לשירות החובה בצבא, הוא מתרחב בעידן 
הדמדומים של שירות החובה כדי לתמוך בו. בגרמניה הונהג השירות 
האזרחי כאשר גיוס החובה התפתח, והשירות האזרחי החל להתכווץ 
רק בעידן הדמדומים של שירות החובה בצבא. היה בכך גם כדי להקל 

שם את ההסתגלות ההדרגתית לביטולו. 
יתר על כן, חלק מן הביקורת שנמתחה בעבר על השירות האזרחי 
בגרמניה הייתה שאין הוא מעודד תרבות של התנדבות. וכך, דווקא 
נתפס  התנדבותי  אזרחי  לשירות  כפוי  אזרחי  משירות  המעבר 
בגרמניה כמהלך העשוי לחזק מעורבות התנדבותית של צעירים בחיי 
הקהילה. חיזוק החברה האזרחית בגרמניה נתפס כמהלך המבוסס על 
ולא על אכיפה של מעורבות  חיזוק המחויבות של הפרט לקהילה, 

.)Backhaus-Maul, Nährlich & Speth, 2011(
של  התרחבותה  עם  בבד  בד  מתרחב  בישראל  האזרחי  השירות 
של  התרחבותו  לנוכח  לשפוט  אם  לפחות  התנדבות,  של  תרבות 
המגזר השלישי והגידול בשיעורי ההתנדבות )גדרון, בר וכץ, 2003: 
יכולה  התנדבות  אכיפת   .)5:2011 וכץ,  יוגב־קרן  58; חסקי־לוונטל, 
גם מממצאים על התנדבות  עולה  וכך  הפוכה,  להניב תוצאה  אפוא 
כפויה של בני נוער באמצעות בתי הספר התיכוניים )חסקי־לוונטל, 

יוגב־קרן וכץ, 56:2012(. 
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הפגיעה של קיצור השירות בשירותים האזרחיים. משנות ה־70 של   .5
המאה ה־20 מתרחש בדמוקרטיות המערביות מהלך ספירלי – תגובה 
לדה־לגיטימציה של גיוס החובה באמצעות קיצור השירות והגברת 
ההשתתפות  שיעור  הקטנת  לצד  שלו,  ההתנדבותי־מקצועי  הבסיס 
הגיוס  וצמצום  השירות  קיצור  הפטורים(.  מספר  )הגדלת  הצבאית 
והיא  אי־שוויון(,  )בהעצמת  יותר את הדה־לגיטימציה  עוד  העצימו 
עד  נמשך  זאת  כל  חלילה.  וחוזר  השירות,  לקיצור  לחצים  חיזקה 
שמשך השירות הקצר לא אפשר עוד ניצול יעיל של החיילים, ואז הוא 
בוטל לטובת קיומו של צבא מקצועי. כל זה קרה גם בגרמניה: מרגע 
שהתקבלה ההחלטה לקצר את שירות החובה לשישה חודשים בלבד 
הספירה  החלה  המגויסים,  את  ביעילות  לנצל  היכולת  חוסר  ובשל 
גיוס החובה והמעבר לצבא מקצועי. המהלך  לאחור לקראת ביטול 
קיבל משנה תוקף בשל הפריסה באפגניסטן, זירת הלחימה הראשונה 
 Henderson, 2012:( גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה  של צבא 

 .)112
בישראל מתפתח מהלך ספירלי דומה עקב ההחלטה לקצר בהדרגה 
שירות  לחוק   19 מס'  בתיקון  ועיגונה  הצבאי  השירות  משך  את 
בן  ועדת  למתווה  בהתאם  בעתיד  להתגבר  עשוי  זה  מהלך  ביטחון. 
בסט. אפשר אמנם לצפות ששירות אזרחי נרחב יעכב את הלחצים 
הספירליים לקיצור שירות החובה, אך ככל שלחצים אלו יגברו, גם 

השירות האזרחי יתקצר בהתאמה והשירותים החברתיים ייפגעו.

סיכום

לנוכח הפוטנציאל להרחבה ניכרת של השירות האזרחי בישראל אפשר 
להעלות כמה תובנות מעניינות מניסיונה של גרמניה בכל האמור ביחסי 
הגומלין בין שירות צבאי לשירות אזרחי כפוי. תובנות אלו רלוונטיות גם 
אם השירות האזרחי בישראל לא יוטל כחובה גורפת אך יורחב במידה 

ניכרת. 
בדומה לגרמניה, לשירות האזרחי יש, ואף יהיה ביתר שאת בעתיד, 
תפקיד לגיטימציוני. במילים אחרות, הוא ייצֹור נראּות של חלוקה הוגנת 
של נטל השירות, ולכן הנהגתו תתבסס על הציפייה כי תיבלם שחיקת 
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הלגיטימיות של מודל גיוס החובה. עם זאת, הרחבה ניכרת של השירות 
האזרחי הכפוי טומנת בחּוָּבה סיכונים ואף עלולה לגרום תוצאות הפוכות 
מאלו שמתכנניה מתכוונים אליהן. מאמר זה הצביע על עיקרי הסיכונים, 

ואלו הם: 

קיבוע מלאכותי של שירות החובה.  .1
שחיקת הלגיטימיות של שירות החובה בשל מיסודו של אי־שוויון   .2
בין השירות האזרחי לשירות הצבאי ויצירת תחרות על סטטוס בין 

חלקים בצבא ובין השירות האזרחי ובתוך השירות האזרחי עצמו.
חיזוק התשתית לקריאות תיגר על הלגיטימיות הכלכלית של מודל   .3

גיוס החובה.
עריכת ניסוי על גבם של השירותים החברתיים, העשויים להיפגע אם   .4

שירות החובה יקוצר עוד, ובוודאי אם יבוטל בעתיד. 
פגיעה באתוס ההתנדבות.  .5

כפי שנאמר בהקדמה, ההבדל בין ישראל לגרמניה ניכר בכל האמור ברמת 
האיום החיצוני הנתפס שישראל מתמודדת עמו היום וגרמניה התמודדה 
עמו בשנים הרלוונטיות למאמר זה. ההבדל הוא גם בתרבות הפוליטית: 
בגרמניה בלטו יסודות אנטי־מיליטריסטיים מובהקים, מורשת מלחמת 
יסודות  טבועים  בישראל  הפוליטית  בתרבות  ואילו  השנייה,  העולם 

מיליטריסטיים. אף על פי כן, שוני זה אינו פוגע בתקפות המסקנות. 
גיוס  רלוונטי רק בכל האמור לרמת הלגיטימיות של מודל  זה  שוני 
תפיסת  של  הרמה  בשל  בישראל  יותר  מוצקה  היא  כי  סביר  החובה. 
האיום ובשל התרבות הפוליטית המושפעת מתפיסת האיום. ישראל לא 
נזקקה אפוא לשירות אזרחי כמנגנון לגיטימציוני אלא רק כשהלגיטימיות 
הדרך,  בראשית  לכך  נזקקה  גרמניה  בעוד  נחלשה,  הצבאי  השירות  של 
בפרט לאור הפוטנציאל לסרבנות. עם זאת, גם בישראל נשחקת, כאמור, 
הלגיטימיות של גיוס החובה ככל שתחושת האיום נשחקת. ביטוי לכך 
הקבוצות  בקרב  לפחות  תרבותית,  דה־מיליטריזציה  בביטויי  גם  מצוי 
המבוססות בישראל, כדוגמת רגישות גבוהה לחללים, התייחסות לשירות 
מסמלים  סלידה  הצבא,  של  משאביו  צריכת  על  ביקורת  כנטל,  הצבאי 
כי הלגיטימיות לא תקרוס  להניח  גם אם אפשר  לפיכך,  ועוד.  צבאיים 
בן־יום, הניסיון הגרמני רלוונטי בנקודה שבה היא תיחלש עוד יותר, בעוד 
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כדי לעכב תהליכים שוחקי  שיעור המגויסים לשירות האזרחי מתרחב 
לגיטימיות. הרלוונטיות של ניסיון זה היא להבנת ההחייאה המלאכותית, 
בין  שהשירות האזרחי עשוי להעניק לגיוס החובה. דווקא בשל השוני 

המדינות, החייאה כזו בעייתית בישראל יותר מבגרמניה.  
חשוב לציין כי השיח הציבורי בישראל, ואף השיח המקצועי, הדנים 
בהיבטים שונים של הרחבת השירות האזרחי, מתעלמים מן ההיבטים 
הרחבת  שאת  היא  הניתוח  מן  העולה  המסקנה  זה.  במאמר  שהועלו 
של  הצבה  ומתוך  ובמתינות  רבה  בזהירות  לבצע  יש  האזרחי  השירות 
גבולות ברורים – מתוך מודעּות לסיכונים הכרוכים בו. הקמה של "בקו"ם 
אזרחי", שינקז אליו את כל מי שהצבא ימצא לא כשיר לשרת, לרבות 

האזרחים הפלסטינים, הוא רעיון שמוטב שיגווע מוקדם ככל האפשר. 
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השירות האזרחי כחלופה לשירות הצבאי:       
כיצד יגיב הצבא?

עפרה בן ישי

מבוא

חובת שירות אזרחי יוצרת לראשונה פלטפורמה מוסדית נוספת בישראל, 
לצד צה"ל, לביטוי ולרכישת אזרחות. מאז קום המדינה ועד היום צה"ל 
משמש למעשה חלופה מוסדית כמעט בלעדית, שבאמצעותה מוגשמת 
חובת השירות  מילוי   - לאזרחיה  ישראל  מדינת  בין  האמנה החברתית 
הצבאי מקנה עדיפות חומרית וסמלית למעמד אזרחי מועדף. בלעדיות 
מאבק  ביסוד  עומדת  השונים,  והמעשיים  הרעיוניים  נימוקיה  על  זו, 
הלגיטימציה לשימור מודל השירות הצבאי כ"צבא העם", ליוקרתו של 

שירות החובה ולהבטחת משאביו החומריים והסמליים. 
של  כינונה  לרבות  השנים,  לאורך  האזרחי  השירות  של  התרחבותו 
מנהלת שירות לאומי ב־2007, מעידים בין היתר על הסדקים המתפתחים 
בחוסנו של מודל שירות החובה ועל הירידה בשיעור המתגייסים אליו. 
ואולם, שינויים אלו אטיים יחסית ותלויים במצב הביטחוני האובייקטיבי 
חובת  לביטוי  חלופי  מוסדי  אפיק  העדר  יום,  של  בסופו  הנתפס.  או 
האזרחות מאפשר לצה"ל להכיל את השינויים האלה ולשמר את בכורתה 

של הפרדיגמה הרעיונית הקיימת מקדמת דנא - "החייל־אזרח".
חוקית  תעוגן  אם  גם  חובה,  לשירות  מוסדית  חלופה  של  יצירתה 
כחלופה כפיפה ומותנית למיצוי חובת השירות הצבאי,1 טומנת בחובה 

שירות  וכן בחוק  19(, התשע"ד-2014  )תיקון מס'  ביטחון  שירות  ואכן בחוק   1@
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זו. כדרכם של  נורמטיבי וממשי לקריאת תיגר על פרדיגמה  פוטנציאל 
מוסדות ביורוקרטיים, ועל רקע מצע חברתי ופוליטי אוהד, צפויה חלופה 
זו לפתח ערוצים אידיאולוגיים לרכישת לגיטימציה משל עצמה, להפעיל 
משותפים  אינטרסים  ובעלי  שחקנים  סביבה  לאגד  והשפעה,  גיוס  כלי 
ולגלות נטייה כללית להרחיב את שורותיה, כפי שמלמד הניסיון בגרמניה.2 
השירות(  )יעדי  פעולתה  זירות  את  להרחיב  צפויה  היא  זמן  לאורך 
ולהעמיק את אוטונומיית תפקודה. באופן זה היא עשויה דווקא להאיץ 
להקריב  בנכונות  הירידה  ואת  החובה  שירות  של  במעמדו  הירידה  את 
ממון ונפש בעבורו. נוסף על כך, יש ביכולתה להגביר את התפתחותם 
של לחצים להשוואת מעמד )אורך השירות, התגמול( בינו לבין אפיקי 
שירות אזרחיים או להמרתו בשירות התנדבות צבאי. חלופה זו עשויה 
אפוא להביא עם הזמן לדה־מונופוליזציה של השירות הצבאי בישראל, 

ויש בכך משום שינוי של יעדה המקורי. 
זה  תהליך  עם  הצבא  של  והצפויה  האפשרית  התמודדותו  הערכת 
ומרכזי  משמעותי  כשחקן  הצבא,  זה.  במאמר  הניתוח  במוקד  עומדת 
השירות  של  דמותו  לעיצוב  הנוגעות  ההחלטות  קבלת  במערכת 
האזרחי בישראל, מצוי בין הפטיש לסדן: מחד גיסא, זהותו הממלכתית 
באופן  לפחות  לתמוך,  אותו  דוחפות  בנטל  השוויון  לערך  ומחויבותו 
כארגון  גיסא,  אזרחי. מאידך  בכינונה של חובת שירות  ופומבי,  ציבורי 
מנוסה ומיומן בגיוס ובהבניית לגיטימציה לשירות החובה הצבאי הוא 
ייטה לכונן חלופה זו כסרח עודף של השירות הצבאי: הן ביעדי פעולתה, 
הן בתגמול המשרתים בה והן בברירת פוטנציאל המתגייסים לשורותיה. 
בתהליך זה עומדים לרשות הצבא משאבי פעולה לא מעטים: נגישותו 
הגבוהה למחוקק, מיומנותו בעבודת המטה ושליטתו רבת השנים במידע 
הנוגע לפוטנציאל המתגייסים. כמו כן, עומדת לצדו תמיכת קואליציות 

לאומי אזרחי, התשע"ד-2014 עוצב השירות האזרחי־הלאומי כאופציית שירות 
כפיפה ותוצאתית לשירות הצבאי, כך שהזכאות לשרת בשירות לאומי־אזרחי 
שנשללה,  ולאחר  הפוקד  ידי  על  זה  לשירות  המועמד  של  בהפניה  מותנית 

מסיבות אלו או אחרות, יכולתו לשרת בשירות צבאי. 
מתמיד.  בגידול  נמצא  בישראל  לאומי  אזרחי  לשירות  המתנדבים  מספר   2
ל־14,171 )חטיב  ב־2010  זינק מספר המתנדבים  ב־2002  מ־7,524 מתנדבים 
וביטון, 3:2011( והמשיך וטיפס ליותר מ־16,000 מתנדבים ב־2014 )פרסום 

של מנהלת השירות האזרחי לקראת שבוע ההצדעה למתנדבים במאי 2014(.

@
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מסורתיות של שחקנים נוספים ובעלי עניין בזירה, השואפים להבטיח 
את מילוי צורכי כוח האדם של הצבא ואת בכורתו החומרית והסמלית 
של שירות צבאי על פני חלופתו האזרחית. בדרך זו יוקצו למילוי חובת 
כפחות  נתפסת  שאיכותם  ומשאבים,  אוכלוסיות  רק  האזרחי  השירות 

אטרקטיבית או רלוונטית מנקודת מבטו של הצבא.
זה,  מאמר  של  הניתוח  גבולות  את  החוצה  מקרו־חברתית,  בראייה 
פלטפורמה  משמשת  אזרחי  חובה  שירות  של  כינונו  על  הדיון  זירת 
לעיצובו של סדר היום המוביל במדינת ישראל ולמאבק על אופני רכישת 
אזרחות וסטטוס חברתי ועל עדיפויותיה של המדינה בהקצאת משאביה 
מודל  על  לכת  מרחיקות  השלכות  יש  אלו  לכל  והאנושיים.  הכלכליים 
השירות בכללו ועל לגיטימציית שירות החובה בפרט. במובן זה, הצבא 
כשחקן אינו יכול, אף אם רצה בכך, לשבת "על הגדר" ולהמתין לתוצאות 
למרות הסיטואציה האמביוולנטית מבחינתו. זה "משחק" הדדי: האופן 
מתכונתו  על  להשפיע  צפוי  ובמאבק  בדיון  להשתתף  הצבא  יבחר  שבו 
המתפתחת של השירות האזרחי, ומתכונת זו צפויה לשוב ולהשפיע על 

עתידו.3 
השאיפה המורכבת לחזק ולשמר את הלגיטימציה של שירות החובה 
הכללי",  "הטוב  בשם  כפועל  הצבא  של  ערכו  את  לאבד  בלי  בישראל, 
פותחת בפני הצבא מרחב בחירה בין שני דפוסי התמודדות: דפוס בעל 
ינסה  המאמר  ומעצב.  מחדש  היגיון  בעל  ודפוס  תגובה  משמר  היגיון 
להעריך באילו תנאים יעדיף הצבא דפוס אחד על פני משנהו או שמא 
יבחר לשלב ביניהם. כמו כן יידונו בו ההשלכות הצפויות של בחירה זו 

או אחרת על עתיד השירות האזרחי ועל הצבא עצמו. 

רקע

אחד הנושאים, שעמדו בבסיס הקמתה של הממשלה ה־33 והיו מאז על 
סדר יומה, היה הניסיון לחוקק את חוק השוויון בנטל, שאושר לא מכבר 

בהתייחסו לסוגיית השירות האזרחי היטיב להגדיר זאת האלוף גרשון הכהן,   3
בהתהוויות  כרוך  העם  כצבא  צה"ל  "עתיד  בצה"ל:  המטכ"לי  הגיס  מפקד 
בכל  יצאו מהתחנה.  רכבות שכבר  אין  אבל  מחלוקת...  כיום  יש  החברתיות. 
)ידיעות  עיצובו"  על  נאבקים  עדיין  ואנו  פתוח  להשפיע. העתיד  רגע אפשר 

אחרונות, 24 ביוני, 2013(.
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ציבורית חתרה הקואליציה  ישראל.4 לאחר שנים של מחלוקת  בכנסת 
בשאלת  חדש  ומעשי  נורמטיבי  סדר  החוק  באמצעות  לעצב  הנוכחית 

חובת הגיוס לצה"ל, לפחות בקרב בני הרוב היהודי.
של  החקיקה  בניסיונות  מאמץ  נעשה  ומשלים,  משני  תומך,  כצעד 
השנים האחרונות לכלול בחוק השוויון בנטל את חובת השירות האזרחי־
שונים  בצבא מטעמים  לשרת  יכולות  אוכלוסיות שאינן  לטובת  לאומי 
)חטיב וביטון, 2011(. הצעת החוק, כפי שגובשה עוד בוועדת פרי והגיעה 
תוסס,  ותקשורתי  ציבורי  בדיון  לּוותה  שקד,  בוועדת  הסופי  לניסוחה 
שהתמקד בשאלת חובת הגיוס לצה"ל. במרכז השיח הציבורי עמדו לאורך 
השנים חובת השירות הצבאי והלבטים כיצד אפשר להרחיבה ולהעמיקה 
ליצירת חברה של אזרחים תורמים, חברה שוויונית בחובותיה  כבסיס 
האזרחי־ השירות  על  הדיון  זאת,  לעומת   .)2012 )מלאך,  ובזכויותיה 
לאומי לא היה רק מצומצם למדיי וספקני באשר לעצם היתכנותו, אלא 
הוגבל והובנה מראש כאופציית שירות לאוכלוסיות מוחלשות בשירותים 
)כהן־ ודלים  חסכניים  תקציביים  ובמקורות  פריפריאליים  ובמקצועות 

רימר, 2009(. 
מרחב  לעורר  האזרחי  השירות  חובת  סוגיית  הצליחה  לא  בכדי  לא 
דיון, אלא כאשר היא נתחמה כסרח עודף של סוגיית חובת הגיוס לצה"ל.
ומעוגנת,  ממוסדת  פורמלית,  כחלופה  אזרחי  שירות  חובת  של  כינונה 
העשויה ברבות הימים לשמש שירות מקביל לשירות הצבאי, כפי שאכן 
לכת  מרחיק  שינוי  בחובה  טומנת  גרמניה,  כמו  אחרות  במדינות  קרה 
בחובת השירות בישראל )ראו את מאמרו של לוי בקובץ זה ואת מאמרם 
של סמוכה ולכטמן, 2011(. כוחות מסוימים בחברה הישראלית מזהים 
בכך שינוי בעל פוטנציאל מהפכני הטומן בחובו סיכון רב, ולהערכתם 
אזרחי  שירות  כינונו של  לדבריהם,   .)2013 )ארנס,  ממנו  להימנע  רצוי 
משמעותי )ביעדיו ובהיקף המשרתים בו(, הכפוי בחוק, עלול לשנות מן 
היסוד את המונופול ואת הבלעדיות המוחלטים ששירות החובה הצבאי 
תכליתו  נגד  לפעול  עשוי  כזה  שירות  פרדוקסלי,  באופן  מהם.  "נהנה" 

"חוק  הידוע  בשמו  או  בנטל  השוויון  חוק  ישראל  בכנסת  אושר  ב־12.3.14   4
זה:  במועד  שאושרו  חוקים  בשני  הפורמלי  ביטויו  את  מוצא  הדבר  הגיוס". 
חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014 וחוק שירות לאומי־אזרחי, 

התשע"ד-2014.
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)חטיב  בישראל  הצבאי  השירות  של  הלגיטימציה  שימור   – העיקרית 
וביטון, 1:2011(. 

בשירות  המשרתים  של  החברתי  ובסטטוס  בהיקף  הירידה  למרות 
החובה הצבאי למן שנות ה־80 )לוי, 2007( עד היום לא נוצרה בישראל 
החובה  לריצוי  תשתית  לשמש  המסוגלת  פורמלית,  מוסדית  חלופה 
האזרחית הרפובליקנית לשרת בתמורה לרכישתו של מעמד אזרחי בעל 
יתרון. למרות הפגיעה במעמדו של השירות הצבאי הוא מחזיק במונופול 
מובהק להגדרה ולהסללה של "האנחנו" ושל "האחר" בחברה הישראלית. 
השירות הצבאי קובע למעשה מי נחשב אזרח מועיל ותורם ומי נחשב 
טפיל )סמוכה ולכטמן, 5:2011(. ביטויי ההסללה ברמה הפורמלית והלא 
פורמלית כה נרחבים, עד שיש הרואים בהיעדרה של חובת שירות אזרחי, 
העומדת  בסיסית,  אזרחית  זכות  של  מניעה  הצבאי,  לשירות  כחלופה 

בסתירה למהותה הדמוקרטית של המדינה )כהן־רימר, 2009(.

יסודות המונופול והבלעדיות של השירות הצבאי 

שורשיה של העמדה המונופוליסטית, המוקנית לשירות הצבאי בישראל 
כמערכת מוסדית בלעדית המכוננת את העם ואת האזרחות המועדפת, 
)קימרלינג,  הקמתה  ובמודל  המדינה  של  ימיה  בראשית  עוד  נעוצים 
1979(. מתוך העמדה המציבה את ההגנה  124-123:1993; בן אליעזר, 
הביטחונית ואת חירוף הנפש כיעד המרכזי וכערך הבכורה הלאומי־מדיני, 
השירות האזרחי מוצב בעמדת נחיתות. שורה של נימוקים מגויסים לאורך 
השנים לטובת ההגנה על המונופול של השירות הצבאי, ויחד הם בונים 
בשוליותו. שרשרת  האזרחי  השירות  את  המותירה  טיעון שלמה  חזית 
השירות  של  הפרימורדיאלי  ייעודו  מנימוק־על:  נגזרת  הללו  הנימוקים 
הצבאי לעומת ייעודו בר־התחליף של השירות האזרחי. חובת השירות 
נובעת מחובתה הפרימורדיאלית של המדינה להגן על אזרחיה )מה שמקנה 
את הזכות לתבוע הקרבת חיים, למשל(, והשירותים הניתנים במסגרת 
השירות האזרחי יכולים להינתן על ידי המדינה באופנים רבים, ישירים 
זו, אינם מצדיקים מבחינה מוסרית או  ועקיפים, שלדעת מייצגי גישה 
מעשית להטיל חובת שירות מנדטורית5 )ורצברגר, 2:2003; גל, 2009(.

כי  ב־1997 להמליץ  בן שלום  ועדת  הנימוקים שהביאו את  גם היה אחד  זה   5@
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ההיגיון הרעיוני המתואר מעוגן מבחינה היסטורית במודל כינונה של 
המדינה המודרנית. הרעיון קיבל ביטוי כבר בהגדרתו של ובר בנוגע לעצם 
האלימות  אמצעי  על  בלעדי  מונופול  בעל  כמוסד  המדינה  של  מהותה 
)Weber, 1964(. הגדרתו של ובר מסמנת את ההבחנה בין מוסד המדינה 
הבלעדי  המונופול  על  מבוססת  זו  והבחנה  אחר,  חברתי  מוסד  לכל 
הטון  למרות  ואולם,  אלימות.  אמצעי  להפעיל  הזכות  על  המדינה  של 
לאפשר  נועד  שהמונופול  )כלומר,  ההגדרה  מן  המשתמע  הפונקציונלי 
למדינה למלא את חובתה להגן על אזרחיה(, ובר מצביע על כך שמונופול 
הישות  של  קיומה  מתכלית  חלק  הוא  באלימות  והשימוש  ההחזקה 
המדינית.6 שאר השירותים שהמדינה מספקת לאזרחיה, חשובים ורבים 
ככל שיהיו, יכולים להתקיים ולהינתן גם מחוץ לסמכות הבלעדית של 
המדינה. המונופול על האלימות עומד בבסיס החוזה הפרימורדיאלי בין 
המדינה לנתיניה, והיא איננה מתקיימת כמדינה בלעדיו או בנפרד ממנו 

.)Sarat & Culbert, 2009(
סביב  המודרנית  הלאום  מדינת  התעצבה  היסטורית  מבחינה  ואכן, 
המלחמה. תחומי פעולתה, הצבאיים והאזרחיים גם יחד, כוננו באמצעות 
הובסבאום,  של  הציורי  מתיאורו  בהשאלה   .)Tilly, 1990:66( המלחמה 
כשהיא  בהיסטוריה  מסעה  את  החלה  הלאום  שמדינת  לומר  אפשר 
מערסלת בחיקה את הצבא – צבא גיוס החובה הלאומי ומדינת הלאום 
המהפכה   .)2006 )הובסבאום,  גורדי  בקשר  לידתם  בחבלי  קשורים 
חיל  את  השמידה  גם  אלא  הבסטיליה,  את  כבשה  רק  לא  הצרפתית 
השכירים, ותחתיו העניקה לעולם המודרני את צבא ההמון של האזרחים. 
היא כוננה את צבא העם כמוקד רעיוני ומעשי, שסביבו מובנית ומתגבשת 
מדינת הלאום המודרנית, באופן שקאופמן כינה "ממשי וטבעי גם יחד" 

הבסיס  כן,  כמו  התנדבותי.  בסיס  על  יושתת  שיורחב,  אף  הלאומי,  השירות 
השירות  מנהלת  להקמתה של  היסוד  בהנחות  עוגן  השירות  ההתנדבותי של 
האזרחי־לאומי בהחלטה 2295 של ממשלת ישראל מ־19.8.2007. גישה זו גם 
מאפיינת את רוב הצעות החקיקה בנושא זה לאורך השנים, כגון ההצעה של 
חוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות, תשס"ד-2004 של חברי הכנסת וילנאי 
ומצנע, ההצעה של חוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות, תשס"ב-2002 של 
חבר הכנסת גלעד, ההצעה של חוק שירות חברתי וקהילתי בהתנדבות, תש"ס-

1999 של חבר הכנסת לנגנטל ועוד.
 Giddens, 1987; Hoffman, 2004 ובצדק, רבים מחרים מחזיקים אחריו, וביניהם  6

.Rothbard, 2002; Tilly, 1990

@
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)קאופמן, 47:1936(. העם, בייחוד בארצות דמוקרטיות, זיהה במלחמות 
האומה את מלחמותיו כאזרח, ולכן הוא משתתף בחובת הגיוס מתוך רגש 
חובה אזרחי פטריוטי. האזרחות מקבלת אפוא את משמעותה ומתממשת 
באמצעות גיוסו ונכונותו של העם להילחם את מלחמות האומה והמדינה 

)שם:54-53(. 
ואפריורית  "מולדת"  לגיטימציה  הצבאי  השירות  קיבל  כך  בעקבות 
חברתית  ומוביליות  אזרחות  המקנה  וכפלטפורמה  עליון  כשירות 
)קימרלינג, 1995(, בייחוד במדינות ששוררים בהן עד היום מציאות או 
אתוס של איום ביטחוני קיומי )ברטל, 2007(. זאת ועוד, המקום שהצבא 
תופס בסמלים ובאידיאולוגיה של המדינה המודרנית הוא מן המיצובים 
המוסדיים המרכזיים, אולי הבודדים, המציינים את ריבונות המדינה ואת 
גילומו של הקשר הסולידרי בין בני הלאום החיים בה )קימרלינג, שם: 
155(, או כפי שהעיד לוי בתארו את שנות העיצוב של יחסי צה"ל ומדינת 

ישראל: "לממלכתיות היה צבע צבאי" )לוי, 36:2011(.
יתר על כן, טילי היטיב לתאר את האופן שבו המלחמה קושרת קשר 
גומלין משולש והדוק בין "מדינת הלאום, הצבא הלאומי וההון" )1990: 
הלאום  במדינת  עוצמה  בעלות  קבוצות  כי  מובטח  זו  בדרך   .)58-57
המודרנית יפתחו תחושת "בעלות" כלפי המדינה וכלפי חובת ההתגייסות 
ולהבטחת  יתרון  בעל  חברתי  מעמד  להבטחת  בתמורה  למלחמות, 
התגמולים החומריים והסמליים הנלווים אליו. למעשה, כפי שטען טילי 
תהליך  נעשית  האזרחות  להדגים,  מיטיב  הנוכחי  הציבורי  וכפי שהדיון 
המורכב מתביעות מיקוח מגוונות בין שליטי המדינה לנתיניה, במאבק 
לעשיית   - ובראשונה  ובראש  לרשותה,  מעמידים  שהם  האמצעים  על 
המלחמה. כל אלו מסייעים להבין מדוע הלגיטימציה העמוקה המוקנית 
מובנים,  יסודות  בה  יש  בלבד.  חומרית  איננה  הצבאי  החובה  לשירות 
המרמזים על צורכי השתייכות וזיקות גומלין היוליות המתקיימות בין 
השירות הצבאי למדינה, זיקות המקנות לו את רציונל הבנייתו כבלעדי.7

הגיס  מפקד  הכהן,  גרשון  האלוף  של  בדבריו  ביטויה  את  קיבלה  זו  תפיסה   7
המטכ"לי בצה"ל: "....חלק מתהליך הבנייה של נער לקראת היותו אדם בעל 
אחריות ואזרח נאמן מתהווה לא רק מרגע היותו אדם הממלא את חובת החוק 
ומשרת את המדינה בשירות כלשהו, אלא מרגע היותו חייל. מה לעשות, יש 
המדינה  שירות  לבין  חברתי  לאומי  בשירות  המדינה  שירות  בין  גדול  הבדל 
@כחייל. ההבדל טמון בעצם המוכנות של החייל לחרף נפשו למען המולדת. אולי 
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מונופול הבלעדיות: אליה וקוץ בה

מונופול הבלעדיות המוקנה לשירות הצבאי לאורך השנים עומד, כאמור, 
ולפריבילגיות  לצה"ל8  המיוחסת  הגבוהה  הלגיטימציה  שימור  ביסוד 
בצד  ואולם,  בו.  מן השירות  הנובעות  והציבוריות  האזרחיות האישיות 
ערכית  תביעה  תובעת  היא  מעניקה,  שהבלעדיות  ההגמוני  המעמד 
בסוגיות  )לכאורה(  קו־ממלכתי  ביטוי  הצבאי:  המוסד  מן  מרכזית 
של  כדרכן  בישראל.  הציבורי  הדיון  של  במרכזו  העומדות  לאומיות 
הגמוניות )גראמשי, 2003(, הארגון הצבאי נדרש לאמץ נופך חוץ־פוליטי 
ו"אובייקטיבי"־אוניברסלי בהצהרותיו ובמעשיו, להבטיח כי ייצוגיו ייראו 
נציגיו  ופעולות  פעולותיו  וכי  וערכיה  החברה  של  מוסכמים  כמייצגים 
יונעו אך ורק משיקולים של טובת החברה וקידומה )לוי, 39:2011(. קל 
וחומר, כאשר הדיון נוגע לשאלות של חלוקת טובין חומריים וסמליים, 
מוסדות  לבין  צה"ל  בין  וההקצאה  העדיפויות  סדר  בשינוי  הכרוכים 

חברתיים אחרים. 
הצבא  של  ה"ממלכתיות"  עומדת  עשורים  כמה  המתמשך  בתהליך 
בפני מבחנים ואתגרים לא פשוטים, בין שמדובר בצורך לנהל מלחמות 
למלא   ,)135-107:2012 אליעזר,  )בן  קונצנזוס  חוסר  של  בתנאים 
ומינקה־ )אמיתי  ההתנתקות  כמו  במחלוקת,  שנויות  מדיניות  משימות 
2010( או לקיים התדיינות פומבית, לא פעם מתריסה, בתקציב  ברנד, 
הביטחון )שיפר, 218:2008(. לא לחינם חוזרים ומקפידים ראשי הצבא 
ליעדים  גבוהה  הפומביות מחויבות ממלכתית  להביע בהתבטאויותיהם 
חברתיים, גם על חשבון פגיעה צפויה במשאבי הצבא. לדוגמה, הרמטכ"ל 
העדיפויות החדש של החברה  שונות את סדר  בהזדמנויות  גנץ משבח 
הישראלית: חינוך בראש, אחריו סעד, ביטחון פנים והשקעה בתשתיות, 
האזרחיים  הצרכים  "בכורת  החמישי.  או  הרביעי  במקום  רק  והביטחון 

זה דיבור מיושן אבל רבים כמוני אוחזים בו באמונה" )ידיעות אחרונות, 24 
ביוני, 2013(.

ראו, לדוגמה, כיצד ניצב האמון בצה"ל בראש סולם האמון של הציבור היהודי   8
בישראל במדד הדמוקרטיה לאורך כל שנות קיומו )2013-2003(, לרבות הציון 
המוסדות  בשאר  ב־2013.  הדמוקרטיה  במדד  בצה"ל  לאמון  שניתן   90.9%
)הרמן,  ביותר  נמוכים  אמון  מדדי  התקבלו  המדינה  ריבונות  את  המסמלים 

.)2013

@
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ליעדים  כסף  כשמוסיפים  נרעש  לא  "אני  הרמטכ"ל,  אומר  חשובה", 
אזרחיים ולא לביטחון" )הרמטכ"ל גנץ, מצוטט אצל פלוצקר, 2013(.

מבחן  את  מביאה  חובה  אזרחי  שירות  חוק  של  חקיקתו  סוגיית 
"הממלכתיות" של צה"ל לצומת דרכים מורכב ביותר. בצומת זה מזומנים 
לצה"ל התלבטויות ומתחים, שקשה לפתור אותם או להתמודד עמם. מחד 
גיסא, נאמן לערך ולדימוי הממלכתיות, וגם לברית בינו לבין הקבוצות 
החזקות, הצבא נדרש לבטא תמיכה בלתי מסויגת בכל מהלך שתכליתו 
לקדם את השוויון בנטל ולהביע הזדהות עם חשיבותם של ערכים, יעדים 
למנוע  עליו  גיסא,  מאידך  הביטחון.  לצורכי  מעבר  לאומיים  והשקעות 
ככל שביכולתו את כינונה של מערכת מוסדית, שעמה יהיה עליו לחלוק 

משאבים כמותיים, איכותיים ובעיקר ערכיים כשווה בין שווים. 
יתרה מזאת, לקולו של צה"ל ולדימויו הממלכתי יש השפעה כבדת 
זו מצמצמת עוד  משקל בחברה הישראלית. באופן פרדוקסלי, השפעה 
היכולת  האזרחי:  השירות  חובת  בסוגיית  התנהלותו  מרחב  את  יותר 
לקיים פער גמיש בין הצהרות התומכות בכינונה של חובת שירות רחבה 
של  השתכללותה  קטנה".  "אש  על  לשימורה  החותרים  מהלכים  לבין 
היא  אף  תורמת  לגיטימציה  ובהבניית  בגיוס  האזרחי  השירות  מערכת 

להחמרתה של הדילמה שבה נתון צה"ל בסוגיית השירות האזרחי.

של  לדה־מונופוליזציה  האזרחי־לאומי  השירות  מנהלת  של  תרומתה 
שירות החובה הצבאי

כחלק  דוגמאות.  בשתי  נתבונן  זו  סוגיה  של  מורכבותה  הדגמת  לשם 
מתהליכי התמסדותה של מנהלת השירות האזרחי־לאומי היא מאמצת 
בשתיהן כלים מוסדיים להשפעה ולגיוס לגיטימציה, המקבילים לכלים 
שצה"ל מפעיל זה שנים ארוכות במסגרת שירות החובה. בדוגמה הראשונה 
נראה כיצד המנהלת משתמשת בכלי "מדד הגיוס", ואילו בדוגמה השנייה 
נבחן את האופן שבו היא הולכת ומבנה "בקו"ם אזרחי", כחלק מתהליכי 
"שאלון  כלי  באמצעות  האזרחי־לאומי,  השירות  של  וההרחבה  המיסוד 

ההכוון האחיד למתנדב", המופעל מאז ינואר 2014. 
במהלך 2013 אימצה מנהלת השירות האזרחי־לאומי את אחד מכלי 
השנים  לאורך  צה"ל  שהבנה  ביותר  המשמעותיים  המוסדיים  ההשפעה 

לעיצוב הלגיטימציה לשירות – מדד הגיוס לצה"ל.



 47 השירות האזרחי כחלופה לשירות הצבאי: כיצד יגיב הצבא?       

צה"ל מודד זה שנים ארוכות את המועמדים לשירות ביטחון במדדי 
הנתונים  מן  חלק  מתפרסמים  לשנה  אחת  ואיכותיים.  כמותיים  הישג 
האלה בתקשורת הישראלית בטבלה של מיצוי פוטנציאל הגיוס לפי בתי 
ספר ואזורי מגורים. טבלאות אלו הן מעין "ציונים" לעמידתן של מערכת 
החינוך האזרחית ושל הרשויות העירוניות בסטנדרט המוטיבציה לגיוס 
איכותי. מדדי ההישג משמשים בכל קיץ, עם פתיחתה של עונת הגיוס 
ולגיוס  בכלל  לגיוס  המוטיבציה  שיחת  את  ומלבה  המניע  דלק  לצה"ל, 
איכותי בפרט.9 על עוצמתו של הכלי אפשר ללמוד, למשל, מן השימוש 
שעושים בו מועמדים לרשויות העירוניות במהלך מסע הבחירות על מנת 
של  התקשורת  בכלי  המרובים  הראיונות  מן  או  הישגיהם  את  להבליט 

מנהלים ומורים המתגאים בהישגיהם הגבוהים בתחום.10 
כל עוד ראה עצמו השירות האזרחי כמוסד שתכליתו העיקרית לספק 
מעטפת תמיכה בשירות הצבאי, הוא לא נקט מהלכים העשויים לאתגר 
או להתחרות בערך השירות הצבאי.11 משרבו הדיונים על חקיקת שירות 
אזרחי חובה החליטה המנהלת לפתח מדד משולב, הבוחן הן את הגיוס 
לצה"ל והן את הגיוס לשירות האזרחי־לאומי.12 בנימוקים לפיתוח הכלי 

אומרת המנהלת במפורש )ההדגשות שלי, עב"י(: 
"לאחר שנים רבות שהמתנדבים והמתנדבות בשירות האזרחי־לאומי 
קופחו ולא הובאו בחשבון במדדי התורמים בשירות למען מדינת ישראל, 
הורה מנכ"ל מנהלת השירות האזרחי לאומי על פיתוח מדד לאומי מיוחד 
בשירות  ההשתתפות  נתוני  את  וכן  לצה"ל  הגיוס  נתוני  את  המשקלל 

מה שמכונה בז'רגון הצבאי "שירות משמעותי", הכולל שירות ביחידות לוחמות   9
ובמיצוי לפיקוד. 

המקומיות.  הרשויות  באתרי  למצוא  אפשר  זה  לעניין  נרחבת  התייחסות   10
לדוגמה, באתר העיר כפר סבא מופיעות התוצאות האחרונות של מדד הגיוס, 
וראש העיר עצמו מתייחס לנושא: "אנחנו גאים בנתונים המרשימים של אחוזי 
גאה על תרומתם של  ושואפים להגדיל אותם בכל עת. אני  הגיוס הגבוהים 
בני העיר לחיזוק חוסנה של מדינת ישראל וצה"ל". התייחסויות דומות אפשר 
במכבים־רעות,  במודיעין,  העין,  בראש  מגוונים  עירוניים  בביטאונים  למצוא 

בשוהם ובהוד השרון. 
הגוף  או  המנהלת,  מטעם  המטה  עבודות  או  החוק  הצעות  בכל  למשל,  כך,   11
הקודם לה במל"ל, הודגשו בהנחות היסוד קדימותו של השירות הצבאי והיותו 

של השירות האזרחי־לאומי תומך בו או נלווה לו. 
באופן סמלי זכה המדד החדש לשם אחד, המופיע בראשי תיבות כחיקוי לשפה   12

הצבאית – מדד גיש"א.
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האזרחי והלאומי... מדד ייחודי זה... מאפשר לקבל תמונה מלאה ושוויונית 
אודות תרומתם של אוכלוסיות שונות לחברה בישראל".13 

הנה כי כן, בהצהרת כוונות רשמית ופומבית טוענת מנהלת השירות 
סוגי  שני  בין  ההבחנה  שגורמת  הקיפוח,  עוול  את  לתקן  בכוונתה  כי 
בשאלת  שוויוני  לגיטימציוני  בסיס  על  העמדתם  באמצעות  השירות, 
ביצירת  איננה מסתפקת  ועוד, המנהלת  זאת  ישראל.  למדינת  התרומה 
המדד החדש, אלא היא עוטפת את יצירתו בגלימה של שליחות ציבורית, 
כפי שצה"ל עושה, ואיננה נמנעת מלמתוח ביקורת חריפה על סירובו של 

צה"ל לחבור אליה במהלך הלאומי המוצע )ההדגשות שלי, עב"י(:
שלמעשה  הבנו  ערים,  מראשי  בנושא  שקיבלנו  רבות  פניות  "לאחר 
נוצר מצב של הטעיית הציבור בפרסום נתונים חלקיים אודות הנושאים 
לשקלל  צה"ל  של  סירובו  לאחר  ישראל.  במדינת  רשמי  בשירות  בנטל 
נתונים הכוללים את מתנדבי השירות הלאומי, במדד המפורסם על ידם...
מונע  אשר  האזרחי,  הלאומי  ובשירות  בצה"ל  שירות  של  מדד  פיתחנו 

עיוותים והפליות ומאפשר תמונה מלאה יותר וצודקת יותר".14 
בתקשורת  נרחבות  כתבות  בסדרת  לווה  החדש  המדד  של  פרסומו 
התרומה"  במדד  המובילות  הערים   – להם  "מצדיעים  הכותרת  תחת 
)נוביק, 2013(. באופן זה הובנה בציבור המסר שיש כמה חלופות שוות 
משקל לתרום למדינה, ואפשר להצטיין בהן לא פחות מבשירות צבאי. 
על רקע השינוי בסדר היום הציבורי בישראל )איל, 2011; בן אליעזר, 
לתגמול  הביניים  מעמד  של  המסורתית  הדרישה  הפכה   )75-67:2012
המשרתים והקריאה לשוויון בנטל לחרב פיפיות, משום שהיא יצרה את 
מצע הלגיטימציה הנחוץ להנכחת הטענה לשוויון התרומה מצד משרתי 

השירות האזרחי. 
זאת ועוד, המדד החדש לא הסתפק "בהעתקת" מודל המדידה הצבאי, 
אלא הרחיק לכת והתווה נורמה חברתית פורצת דרך. הוא העניק מקום 
הצבאי:  המדד  מן  כליל  נפקדים  הדברים  שמטבע  ליישובים,  כבוד  של 
עוספיא,  פורדייס,  טירה,  לקיה,  כרום,  אל  מג'ד  הערביים.  היישובים 
מרכזיים.  יהודיים  יישובים  לצד  במדד  הופיעו  ואחרים  א־זרקא  ג'סר 
הנוער  בני   – משרטט  לצה"ל  החובה  שגיוס  האולטימטיבי  "האחר" 

הציטוט לקוח מתוך אתר מנהלת השירות האזרחי־לאומי.  13

הציטוט לקוח מתוך אתר מנהלת השירות האזרחי־לאומי.  14
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הערבים־פלסטינים - מצא באמצעות המדד החדש מקום לגיטימי ובלתי 
למעט  רובם,  על  הצביע  שהמדד  )אף  למדינה  התרומה  בשאלת  מודר 
ג'וליס, כבעלי שיעורים נמוכים למדיי של מתנדבים(. לא מפתיע אפוא 
לא  הופיעו בתקשורת מספר  שבשבועות שלאחר פרסום המדד החדש 
מבוטל של פניות מוסדיות חדשות לקלוט לשורותיהם מתנדבי שירות 
אזרחי ולהוסיף אפיקי שירות ברוח סדר היום האזרחי המתעצם, כגון 
כי  העובדה  כן,  על  יתר  ועוד.  המדינה  גנזך  הסביבה,  לאיכות  המשרד 
או  ברצונן  מהן,  שנמנע  אוכלוסיות  לשורותיו  קולט  האזרחי  השירות 
שלא ברצונן, לשרת בצה"ל, ביססה את המנוף הלגיטימציוני לכינונו ככור 
ההיתוך החדש, השוויוני והעדכני של מדינת ישראל במקום כור ההיתוך 

המסורתי - צה"ל: 
ישראל שכן  מדינת  כור ההיתוך של  הוא  "השירות האזרחי הלאומי 
משרתים בו יהודים, ערבים, דתיים, חילוניים וחרדים, המממשים באופן 

מופתי את חובתם האזרחית".15
חובת  חוק  נחקק  בטרם  עוד  יחסית,  פשוט  מוסדי  במהלך  כך,  הנה 
שירות אזרחי, קראה מנהלת השירות האזרחי תיגר על בלעדיות המונופול 
של צה"ל. היא עשתה זאת בהנכחתה של תרומה לאומית שלא באמצעות 
ואף  תורם"  אזרח  הוא  "מי  השאלה  בהבניית  ביטחוני־צבאי,  שירות 
בקריאת תיגר על הגבולות האתניים המסורתיים, החוצצים בין קבוצות 
אוכלוסייה בחברה הישראלית. בתהליך זה הצליחה המנהלת לגרור את 
צה"ל לעמדה בעייתית ובלתי נוחה מבחינה ציבורית - האשמתו בסירוב 
להכליל את מתנדבי השירות האזרחי במדד הגיוס וההאשמה המשתמעת 
כלפיו כי הוא מעוות את תמונת התרומה למדינת ישראל. מרכיבי אשמה 
אלו אינם מועילים לדימויו הציבורי הממלכתי של הצבא ועלולים ליצור 
והמלצותיו  עמדתו  את  שקובעים  הם  אנוכיים  שמניעים  הרושם  את 
בנושא השירות האזרחי. יתר על כן, האשמות אלו מעמידות את הצבא 
בעימות מול קבוצות מסוימות בחברה, ועימות זה פוגע בתדמיתו כמי 

שפועל בשם הטוב החברתי הכללי. 
"המהפכה  המכונה  ותפיסתי  ארגוני  מהלך  במסגרת  השני,  במקרה 
בשירות האזרחי־לאומי", החלה מנהלת השירות בראשית 2014 להפעיל 

הציטוט מדבריו של ראש מנהלת השירות האזרחי, שלום ג'רבי, בשער האתר   15
של מנהלת השירות.
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"שאלון הכוון אחיד" לכלל המועמדים לשירות אזרחי. השאלון הוא כלי 
כלי  ביטחון", שהוא  לשירות  למועמד  הרצונות  "לשאלון  מקביל  חיקוי 
מתפיסת  מרכזי  כחלק  התשעים  שנות  מאז  מפעיל  שצה"ל  רב־עוצמה 
השירות  מנהלת  הנכיחה  השאלון  בעזרת  איכות.  ליעדי  והמיצוי  המיון 
האזרחי  השירות  מעמד  ואת  מעמדה  את  לחזק  שאיפתה  את  האזרחי 
כולו באמצעות שילוב, תיאום והאחדה מקצועית של כלל הקריטריונים 
ותהליכי המיון והשיבוץ ליעדיו המגוונים, בדומה לאופן שבו צה"ל מנהל 

תהליך זה:
יציג  יריד מקומות שירות, בדומה לבקו"ם בצבא, אשר  "יצירתו של 

בפני המועמדים לשירות מגוון אפשרויות... תחת קורת גג אחת".16
בקו"ם  של  לאומית  רשות  למעשה  בנתה  האזרחי  השירות  מנהלת 
אזרחי, שתפעל בחזית אחת ובקול אחד, הן מול מגוון הגורמים האזרחיים 
המשתתפים בשירות האזרחי )עמותות וארגונים, נציגי ציבור וכד'( והן 
הקדימה  )בכך  הצבאי  הבקו"ם  רשויות  מול  ומתן  ובמשא  בהתנהלות 
מנהלת השירות האזרחי את הניסיון להכיל את הבקו"ם האזרחי בתוך 
הבקו"ם הצבאי(. הפיצול בייצוג ובשליטה, שהיה אחד מנקודות התורפה 
המרכזיות במיצוב מעמדו של השירות האזרחי מול צה"ל ובכלל, אמור 

יהיה להתחזק במידה ניכרת בעקבות מהלך זה.
מהלך כזה אמנם מוגבל בהשפעתו בהעדר חקיקה תומכת פורמלית, 
אך יש בו כדי להדגים וללמד כיצד גם ניצניו של דיון על חקיקת חובת 
שירות אזרחי ועוד בטרם חקיקתו, היה בהם כדי להגדיל גם את תעוזתה 
הלחצים  את  וגם  זה  שירות  על  המופקדת  הביורוקרטית  המערכת  של 

המיידים להרחבתו ולהשוואתו לשירות החובה הצבאי.
לסיכום, כדי להיטיב ולתאר את האופן שבו צפוי קיומה של חובת 
של  בבלעדיותו  ומעשית  נורמטיבית  מבחינה  לכרסם  אזרחי  שירות 
למהלך  בנט  השר  של  מהתייחסותו  להביא  אפשר  הצבאי,  השירות 
הרפורמה בשירות האזרחי. דווקא השר בנט, ממובילי מהלך החקיקה של 
חוק השוויון בנטל, נדרש מתוקף היותו השר הממונה על מנהלת השירות 
האזרחי־לאומי להעניק תמיכה ערכית ונורמטיבית מרחיקת לכת לכינונו 

של השירות האזרחי כשירות בר־תחרות לשירות הצבאי: 

בשער  המנהלת,  באתר  האזרחי  השירות  מנהלת  ראש  של  מדבריו  הציטוט   16
המוקדש לתיאור המהפכה בשירות האזרחי־לאומי.
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צריכים  והם  העם  של  המתנדבים  צבא  הם  הלאומי  השירות  "אנשי 
לקבל טיפול ויחס לא פחות מחיילי צה"ל. מהפכת הבירוקרטיה הזאת אכן 
מבורכת וזאת כי בסופו של יום כולנו יודעים שהמהות מושפעת מהצורה 
החברתית  העשייה  של  החנית  חוד  הוא  האזרחי  השירות  ומהנגישות. 

בישראל ובשל כך הוא צריך לקבל את הטיפול הטוב ביותר...".17
הנה כך, על רקע סיטואציה פוליטית מסוימת ובצל נאמנויות צולבות, 
בוחרים,  לקהל  ביורוקרטיים  אחריות  תחומי  בין  סותרות,  פעם  ולא 
עשויים מיצובו, השפעתו ומיקומו המוסדי של השירות האזרחי להתחזק 
כפלטפורמה מתחרה לשירות הצבאי. חיזוק כזה יכול להגיע גם ממקורות 
דווקא  עומד  הצבאי  החובה  צפויים, ששימור מעמדו של שירות  בלתי 

בראש מעייניהם.

התמודדות הצבא עם סוגיית השירות האזרחי: מודל השירות המוכל 
)embedded service(

מן הניתוח שלעיל אפשר לראות, שעצם הדיון על שירות אזרחי במדינת 
בין  מורכב  מתח  בהכרח  מגלם  התנדבות,  של  במתכונת  אף  ישראל, 
מוביל  כמוסד  הצבא  את  המכוננים  הראשיים  הלגיטימציה  בסיסי  שני 
כצבא  הממלכתיים  ודימויו  ישותו  אחד,  מצד  הישראלית:  בחברה 
לשמר  השואפת  הארגונית־פונקציונלית,  זהותו  האחר,  הצד  ומן  העם, 
לשמירת  פעולתו,  מודל  לקיום  החיוניים  והאוטונומיה,  המשאבים  את 
מעמדו ולהבטחת העדפותיו החברתיות. הצבא ראה במתח המהותי הזה 
איום על הלגיטימיות שלו, ללא תלות בדיון ענייני בשאלות של מחסור 
אובייקטיבי או נתפס במשאבים. למשל, על רקע גלי העלייה ממדינות 
שפיר18  ועדת  המליצה  הגיוס  במחזורי  הגידול  רקע  ועל  העמים  חבר 
כבר ב־1993 על כמה חלופות להפעלת שירות אזרחי בישראל. הוועדה 
הצביעה על עודף בכוח אדם לצורכי הצבא, וגורמי ממשלה שונים הציגו 
בפניה את צורכי כוח האדם לשירות אזרחי, העומדים על למעלה מ־50 
אלף איש בשנה )נון וגל, 1999(. על אף התועלת שהייתה צפויה, לדעת 

הציטוט מדבריו של השר בנט, שנאמרו בטקס ההכרזה על הרפורמה בשירות   17
האזרחי־לאומי, כמצוי באתר המנהלת.

ועדת שפיר – צוות בין־תחומי שהקים צה"ל ב־1993 בראשות האלוף )במיל'(   18
הרצל שפיר כדי לבחון את דרכי מיצוי כוח האדם בצה"ל.
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הוועדה, למדינה משירות אזרחי העדיף צה"ל, בתמיכת גורמים נוספים, 
לגבש חלופה של צמצום הכוחות הסדירים וליצור אפשרות להפנות כוח 
אדם מן הצבא ל"מסגרת לשירות מוכר", ובכך לדחות את הקמתה של 

מסגרת לשירות חלופי. 
לחלופין, גם כעשור לאחר מכן, כאשר נאלץ הצבא להתמודד עם צפי 
לירידה גדולה במספר הצעירים המתגייסים לשירות, הוא לא שינה את 
עמדותיו בשאלת השירות האזרחי. למרות המלצת ועדת שפר19 להנהגת 
לגיוס,  המוטיבציה  את  ולשמר  לחזק  כדי  כולל  ממלכתי  אזרחי  שירות 
בחר הצבא להימנע מפרסום המלצותיה או ממאמץ לקידום הנהגתו של 

שירות כזה )נון וגל, 6:2005(. 
להצביע  אפשר  השנים,  לאורך  נוספות  בדוגמאות  מתבוננים  כאשר 
השירות  סוגיית  כלפי  הצבאית  העמדה  את  המאפיין  חוזר,  דפוס  על 
 embedded( "האזרחי. דפוס זה, שאותו אכנה להלן "מודל השירות המוכל
service(, הוא יציר כלאיים, שנועד לסלול שביל ביניים, מעין פשרה בין 
מאפשר  המוכל  השירות  רעיון  אחד,  מצד  שנסקרו.  הסותרים  הלחצים 
להיענות לדרישות ציבוריות לכינונה של מסגרת שירות חלופי בישראל, 
והתניה,  התערבות  של  מוסדיים  מנגנונים  באמצעות  האחר,  הצד  ומן 
מרחב  למעשה  מוגבל  בהשפעתו,  או  הצבא  בשליטת  ברובם  המצויים 
פעולתו של השירות החלופי ומצומצמות השלכותיו על המונופול הצבאי. 
בין מנגנוני השליטה המרכזיים אפשר להצביע על מנגנונים המשאירים 
לצה"ל אוטונומיה גבוהה של החלטות, הן בנוגע לעצם ההפניה לשירות 
)המבוססת ומותנית בקבלת פטור משירות צבאי( והן בנוגע לקריטריונים 
וניסיונו ארוך השנים  של כמות ואיכות המופנים. זאת ועוד, שותפותו 
ההתיישבות,  בתחומי  אזרחיות  לאומיות  משימות  במילוי  הצבא  של 
החינוך והרווחה הפכו אותו לגורם מייעץ ובעל משקל בקבלת ההחלטות 

הנוגעות ליעדי השירות הנבחרים.
למצוא,  אפשר  המוכל  השירות  למודל  ומלאה  נאמנה  אילוסטרציה 
הישראלית.  לתקשורת  אשכנזי  הרמטכ"ל  שהעניק  בראיונות  למשל, 
נלהבת בהנהגת שירות לאומי כללי,  הרמטכ"ל אשכנזי, שהביע תמיכה 
הציע מודל פעולה שעל פיו יבחר צה"ל את המתגייסים לשורותיו והשאר 

ועדת שפר - צוות פנימי שהקים צה"ל ב־2003 בראשות האלוף )במיל'( גדעון   19
שפר כדי לבחון את עתידו של מסלול שירות החובה בצה"ל.
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יופנו לשירות אזרחי לאומי. בתמונה האידיאלית, טען אשכנזי, כל צעירי 
פי  יתייצבו על  יהודים וערבים, חילוניים, דתיים וחרדים -  המדינה – 
צו בבסיס הקליטה והמיון של צה"ל. צה"ל יקבל זכות בחירה ראשונה 
ויבחר את האנשים הדרושים לו, ולאחר מכן יעברו השאר לביתן הבא 
ויתמיינו לשירות האזרחי. "אפשר לשרת במשטרה או במכבי האש", אמר 
הרמטכ"ל, "וכמובן גם בבתי חולים, בבתי ספר, בבתי אבות ובפעילות 
צורך  על  רק  לא  עונה  הזה  ההסדר  אשכנזי,  לדברי  הסביבה".  להגנת 

ביטחוני, אלא גם על צורך חברתי )מצוטט אצל גל, 2009(. 
המוכל.  השירות  של  מרכיביו  רוב  את  כוללים  הרמטכ"ל  של  דבריו 
הקדימות  באמצעות  הצבאי  השירות  של  עליונותו  את  משמרים  הם 
הניתנת לו בבחירת המתגייסים, בלי לפרט או להגביל את ההיגיון הטמון 
הקליטה  בסיס   – הצבא  של  הביתי  במגרש  נעשה  המיון  זו,  בקדימות 
יעדיו. האפשרות שחלק  והמיון - והצבא רואה בעצמו שותף לקביעת 
גם  אך  ישראלים,  פלסטינים  ערבים  )בעיקר  הנזכרות  האוכלוסיות  מן 
באמצעות  המנותב  אזרחי  לשירות  בתוקף  להתנגד  צפויות  חרדים( 
מסוימות  שאוכלוסיות  העובדה  או  הצבא,  של  והמיון  הקליטה  בסיס 
אינם  הנזכרים  השירות  שיעדי  או  המצפון(  סרבני  )למשל  נעדרות 
לא  אלו  כל  הביניים,  לאוכלוסיות ממעמד  יעדים אטרקטיביים  בהכרח 
רק שאינם מערערים את ההיגיון של השירות המוכל, אלא להפך. כפי 
שאמר הרמטכ"ל אשכנזי, באמצעותם מובטחת מטרת ההכלה: המתחים 
מוצאים מענה הרמוני, המאפשר לצבא גם להמשיך בשותפות החברתית 
וגם להבטיח את בכורתו המסורתית והנורמטיבית בכל הנוגע למשאבים.
בגילומו הטהור, השירות המוכל מגיע למיצויו המלא במבנה המוסדי 
שנוצרה  מוסדית  מסגרת  הוא  זה  שירות  המוכר".  "השירות  המכונה 
יעדים  למלא  כדי  ביטחון20  שירות  לחוק  בתיקון  צה"ל  בלחץ  ב־1995 
ובמסגרות  במטרות  שירות  יעדי  גם  הכוללים  ביטחוניים־אזרחיים, 
העלייה  קליטת  החינוך,  )כגון  אזרחי  לשירות  כלל  בדרך  האופייניות 
הביטחון  ובמשרד  בצה"ל  גובשה  המוכר  השירות  מתכונת  והבריאות(. 
על מנת להקל על הצבא בהתמודדות עם עודפי מתגייסים בלי להפנותם 
למסגרת של שירות אזרחי חוץ־צבאי. באופן טבעי וצפוי יצרה אופציית 
השירות המוכר תחרות ופגיעה בפוטנציאל פיתוחו של השירות האזרחי 

סעיף 26 א' לחוק שירות ביטחון )תיקון מס' 7(, התשנ"ה-1995.  20
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העצמאי. לצה"ל הובטח במסגרתה יתרון תחרותי ניכר על פני החלופה 
האזרחית, הן באשר לאורך השירות וההתמחות המקצועית והן באשר 
צורכי  הובטחו  זו  בדרך   .)7:1999 וגל,  )נון  בעלויות ההפעלה  לחיסכון 
צה"ל וקדימותו על חשבון הפוטנציאל ואיכות הפיתוח של שירות אזרחי 
ממלכתי מלא )שם:8(. אלמלא הופעלו על מודל השירות המוכר לחצי 
כרסום ושחיקה מתוך הצבא ומסביבתו, היה מנגנון מוסדי זה הנוסחה 

המיטבית והמועדפת מבחינת צה"ל להכלת אתגרי השירות האזרחי. 
מהם ביטוייו הרעיוניים והארגוניים של מודל השירות המוכל, ההופכים 
האזרחי?  השירות  בסוגיית  הצבא  על  המועדף  הפעולה  לתוואי  אותו 
השירות המוכל ממזג שורה של מרכיבי פעולה, ביטויים מבניים והתניות 
נדבכי אב: המבנה החוקתי של השירות,  מוסדיות בכל הנוגע לארבעה 
ברירת היעדים, ברירת המשרתים ומנגנון תגמול המשרתים. רק הכוונתם 
וויסותם של ארבעת הנדבכים הללו בדרך מסוימת צפויים להבטיח את 
של  והנורמטיבי  המעשי  לשימורו  החיונית  הלגיטימציונית  התשתית 
שלפנינו  בטבלה  אזרחי.  שירות  חובת  בהינתן  הצבאי  החובה  שירות 

מוצגים עיקרי המרכיבים:

מרכיבי הפעולה / ההתניות נדבך האב 

שימור הלוגיקה ההיררכית: ביטוי חוקי המבטיח את  המבנה החוקתי 
הן  הצבאי  השירות  של  קדימותו  ואת  עליונותו    
החוקית־נורמטיבית  )הבנייתו  נורמטיבית  מבחינה    
של שירות החובה האזרחי כמהלך שאריתי ומשלים    
לשירות  ההפניה  התניית  הצבאי,  השירות  לחובת    
מעשית  מבחינה  והן  צבאי(  משירות  בפטור  אזרחי    
שירות  של  קדימותו  לרבות  וכד'(,  תגמול  )ברירה,    

צבאי סלקטיבי.  

בתהליך הצבא  של  מעורבותו  ומיסוד  שימור   .1 ברירת יעדי  
בחירת יעדי השירות האזרחי.  השירות האזרחי  

נמוכה  )visibility( בנראות  המאופיינים  יעדים   .2 מי בוחר 
ויעדים  צבאיים,  שירות  ליעדי  בהשוואה  קריטריונים   
חברתי, סטטוס  אתנית,  מבחינה  פריפריאליים   לבחירה  

מקצועי, מגדרי ומרחבי.    
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של ולביטחונם  "להלאמתם"  היכולת  שימור   .3  
עורף,  צבאי:  שירות  כיעדי  בני־תחרות  יעדים 

סייבר, פיתוח טכנולוגי וכד'.

לבחירה והן  לנגישות  הן  הצבא  זכות  שימור   .1 ברירת המשרתים 
ראשונה מקרב פוטנציאל המתגייסים )באופציה מנגנון הברירה   
סבירותה  כי  אם  הצבא,  מבחינת  אופטימלית 
המרכז,  המנגנון  הצבאי  הבקו"ם  יהיה  נמוכה, 

מנהל ומסנכרן את תהליך הברירה כולו(.
הצבאי השירות  שימור  הרחבה:  התפוצה  רעיון   .2 כמות 
שירות  מסגרת  לכל  בהשוואה  גדול  כארגון 

אזרחית.21
שימור הדיפרנציאציה בין אורכי השירות לטובת   .3

שירות צבאי ממושך יותר.
ולמימוש  לשינוי  גמישות  חובה  התניות  יצירת   .4
כל  שמולאו  לאחר  ורק  אך  אזרחי,  שירות  של 

מכסות הצורך של השירות הצבאי. 
האבסולוטית  ההיררכית,  הלוגיקה  שימור   .5

והאחידה של משפך האיכות.
שימור האוטונומיה והבלעדיות של הצבא כקובע   .6
את הגדרות האיכות, קריטריוני האיכות והסללת 

המלש"בים לאורם.
ראשון בוחר  להיות  הצבא  של  הזכות  שימור   .7 איכות 
ולמיצוי האיכות על פי צרכיו המוגדרים על ידו 

לפני המיצוי לשירות האזרחי.
מפתח  פי  על  רק  יתאפשרו  זה  ממודל  סטיות   .8

מגזרי או אתני מוגבל מכסות.

שירות  לגיטימציית  בכינון  שסייע  הידוע  ההיגיון  עומד  זו  התניה  בבסיס   21
המילואים במשך שנים ארוכות – עקרון "המדים על חבל הכביסה". עיקרו של 
עיקרון זה הוא הבטחת נרמול התופעה באמצעות שימור שכיחותה הגבוהה 

בקרב כל בית אב בישראל.
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שירות פיהם  שעל  והמנגנונים  העיקרון  שימור   .1 תגמול המשרתים 
החיים  הקרבת  ופוטנציאל  הביטחונית  ההגנה 

תמיד יתוגמלו יותר בהשוואה לשירות אזרחי.
באמצעות  הדיפרנציאלי  התגמול  הבטחת   .2
התנייתו בפרמטרים של אורך שירות ושל חובת 

שירות המילואים.

אזרחי:  שירות  חובת  חוק  בראיית  המוכל  השירות  של  הישרדותו 
ניתוח הזירה

אופציית  עם  המיטבי  ההתמודדות  מודל  את  מבטא  המוכל  השירות 
שירות אזרחי חובה מבחינת העדפותיו של צה"ל. עם זאת, חשוב לנסות 
להעריך אילו ממרכיביו צפויים לשרוד בחקיקה של חובת שירות אזרחי 
ואילו מרכיבים ייחשפו למצרף לחצים חברתי כזה, שצה"ל, במאזן הכולל 
למידתה  לפיכך,  הישרדותם.  על  מהתעקשותו  נפסד  יצא  שיקוליו,  של 
של מפת הכוחות והשחקנים, המעצבת בנקודת הזמן הנוכחית את זירת 

הדיון הציבורי על חובת השירות, חיונית להבנת התהליך. 
בחלוקה גסה מעט אפשר לחלק את מפת השחקנים הזאת לשניים: 
מפורשת  בנטייה,  להתבטא  צפוי  החברתי־פוליטי  שהגיונם  כוחות 
בחלק  או  )בגרסאותיו  המוכל  השירות  במודל  לתמוך  משתמעת,  או 
ממרכיביו(, לעומת כוחות הנוטים לקרוא תיגר על שירות זה באמצעות 
לחצים לכינונה של חובת שירות אזרחי השווה במשקלה לחובת השירות 

הצבאי.

מפת הכוחות והשחקנים הצפויים לתמוך במודל השירות המוכל

עוצמתו הגבוהה של צה"ל כשחקן בזירה: עוצמתו הגבוהה של צה"ל   .1
הוא  הנתון  העובדה שבמצב  על  מבוססת  המנותחת  בזירה  כשחקן 
משמש פלטפורמת גיוס ממלכתית יחידה, הוא המגדיר והמממש את 
גבולותיה ואת תכניה של חובת הגיוס מבחינת השליטה בפוטנציאל 
בכמות,  באיכות,  הפטור,  ומדיניות  היקף  של  בקריטריונים  הגיוס, 
ביעדי השירות וכד'. כמו כן מיומנותו וקשריו ארוכי השנים של הצבא 
בעבודת  הרבה  ובקיאותו  הממשלה  ומול  המחוקק  מול  בהתנהלות 
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מטה ובגיבוש חלופות להחלטה מותירים ברשותו מרחב השפעה רב 
למדיי, כמעט נטול תחרות, על אופי הסוגיות העולות לדיון ועל דרכי 
הפעולה הנידונות )מיכאל, 12-11:2012(. האמון הגבוה בציבור כלפי 
הפוליטיות־ביורוקרטיות  המערכות  כלפי  הנמוך  האמון  בצד  צה"ל, 
לעמדותיו של  2013(, מקנה  ולבל,  הלר  )הרמן, אטמור,  האזרחיות 
לווסת  לצבא  מאפשר  מוכל  העובדה ששירות  מכריע.  משקל  צה"ל 
אובדן  ללא  הצבאי,  לשירות  מחוץ  פריפריאליים  אדם  כוח  עודפי 
הצבא  של  נטייתו  את  להגביר  צפויה  העם,  צבא  של  הלגיטימציה 

לתמוך בשימור ההיגיון הטמון בשירות המוכל.
החבירה  הנוכחיות:  הכנסת  ושל  הממשלה  של  הקואליציוני  הרכבן   .2
העצימה  עתיד"  ו"יש  היהודי"  "הבית  "הליכוד"  בין  הקואליציונית 
את סדר היום הלאומי, המאפיין את מהלכי החקיקה והמדיניות של 
אינטרסים  שילוב   .)2013 )שביט,  הנוכחיות  הממשלה  ושל  הכנסת 
שמקורותיו  האשכנזי,  הליברלי,  הבינוני,  המעמד  בני  בין  נולד 
של  אלו  לבין  הצבאי,  השירות  של  החילונית  באליטה  המסורתיים 
זוכה  והוא  האליטה הדתית הבורגנית החדשה של השירות הצבאי, 
היהודי",  "הבית  במפלגות  הניאו־לאומיות  הקבוצות  של  לתמיכתן 
"הקואליציה  לכינוי  שזכה  זה,  שילוב  ו"הליכוד".  ביתנו"  "ישראל 
השירות  נטל  בסוגיית  מצא   ,)2013 )גרינברג,  הרפובליקאית" 
הקואליציה  זאת  בעקבות  קואליציוני.  למפגש  מיטבית  פלטפורמה 
רואה ביצירתו של שירות אזרחי מהלך תומך בחיזוק חובת השירות 
והחברתיים־כלכליים,  הפוליטיים  הבונוסים  להרחבת  ומקור  בצה"ל 
אינו  המהותי  הפוליטי  הדיון  לפיכך,  הצבאי.  השירות  עמו  שנושא 
ממוקד בשאלת העצמתו של השירות האזרחי כמחזק סדר יום אזרחי 
היום  בסדר  להתחרות  הקואליציה  ממרכיבי  חלק  מבחינת  )העלול 
קבוצות  של  לשילובן  הזדמנות  בניצול  לא  וכן  הלאומי־ביטחוני( 
בהעדר  הישראלים.  הערבים־פלסטינים  או  החרדים  כמו  מודרות, 
אפשרות כלכלית להרחיב או לבדל בין התגמול למשרתים לתגמול 
למי שאינם משרתים, למצער יש להבטיח, כלשונו של השר בנט, כי 
החולקים  אלונקה,  נושאי  יותר  יתייצבו  הצבאית"  "האלונקה  תחת 
בנטל )אזולאי, 2013(. מנקודת ראייה זו, הקואליציה הנוכחית היא 
שותפה ובעלת ברית לשימור ההגיון הטמון במודל השירות המוכל. 
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בני  את  הכולל  הישראלית,  בחברה  עוצמה  בעלי  כוחות  מצרף   .3
הביטחוני־תעשייתי־טכנולוגי  הקומפלקס  הבינוני־גבוה,  המעמד 
המבטיחות  חקיקה  באופציות  לתמוך  צפוי  זה  מצרף  והסטודנטים: 
שירות  מסלולי  המוכל.  השירות  הגיון  של  מרכיביו  מרבית  את 
אזרחי  לסטטוס  המרה  בני  מתקדמים,  טכנולוגיים  יוקרתיים  חובה 
לחימה  כמסלולי  הצבא  ידי  על  וממוצבים  מואדרים  מבטיח, 
 חלופיים, אף על פי שאלמנט הקרבת החיים נעדר מהם )לוי, 2003:
371-283; יהושע, 2012(. מסלולים אלו מבטיחים את המשך נכונות 
ההתגייסות של בני המעמד הבינוני־גבוה לשירות החובה הצבאי ואת 
זה בעליונותו של שירות החובה הצבאי  המשך תמיכתו של מעמד 
"הרשת  מחברי  חיזוק  מקבלת  זו  תמיכה  האזרחי.  השירות  פני  על 
הביטחונית" )Sheffer & Barak, 2013( - אותה רשת מדיניות רבת־
עוצמה ושחקנים, המקושרת היטב לתהליכים הפוליטיים, הכלכליים, 
החינוכיים והאקדמיים בישראל ומתנגדת, משלל אינטרסים, להפיכת 
 .)2008 ושפר,  )ברק  החובה  שירות  של  ולביטולו  למקצועי  הצבא 
לאלו צפויים לחבור הסטודנטים, הרואים את עצמם כנושאי הנטל 
המרכזיים של שירות החובה בישראל. הם מיטיבים לזהות את הייחוד 
ונרתמים  בצה"ל  השירות  להם  שמקנה  הטיעון  זכות  ואת  המעמדי 
בדיון  בבידולו המועדף. למשל, על מנת להשמיע את קולה  לתמוך 
הציבורי בסוגיית השוויון בנטל הוציאה התאחדות הסטודנטים נייר 
נייר  נלחמים על הבית".  "סטודנטים  הדו־משמעי  עמדה בעל השם 
העמדה מכיל, כצפוי, את רוב מרכיביו ההכרחיים של מודל השירות 
המוכל המפורטים בנייר תחת העיקרון "הסדר ]שירות ה[ מבוסס על 

שיקולים מקצועיים וביטחוניים של צה"ל".
למנות  יש  במודל השירות המוכל  קואליציית התמיכה  בשוליה של   .4
בישראל  הציבורי  בדיון  וכוחן  עוצמתן  שאמנם  קבוצות,  כמה  עוד 
מצומצמים יחסית, אולם בחבירתן לשאר שחקני התמיכה הן צפויות 
מצד  מוכל:  כמודל  האזרחי  השירות  מודל  להכרעת  משקל  להוסיף 
האחר,  הצד  ומן  פריפריאליות,  וקבוצות  הנמוך  המעמד  בני  אחד, 
הערבית־הפלסטינית  בחברה  אזרחי  לשירות  המתנגדים  הקולות 
בישראל. בני המעמד הנמוך וקבוצות פריפריאליות, שעם השנים הפך 
ניעּות חברתית  שירותם בצה"ל, בעיקר במערך הלוחם, לאפיק של 
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ושיפור מעמד )לוי, 264-236:2003; לוי, 2007(, ייטו לטובת מאמץ 
להבטיח את בכורתו של השירות הצבאי על פני האזרחי, הן בבידול 

תגמוליו והן במיצוב יוקרתו. 
מנגד, הכוחות בחברה הפלסטינית בישראל, המתנגדים לשירות אזרחי   
הביטחונית,  קדימותו  על  המוכל,  בשירות  למצוא  עשויים  בכללו, 
צידוק וחיזוק לטענתם שהשירות האזרחי הוא ניסיון מצד המדינה 
הלאומית־הפלסטינית  הזהות  ולטשטוש  ל"ישראליזאציה"  לגרום 
ששירות  ספק  אין   .)2012 ארלוזורוב,   ;12:2012 ולכטמן,  )סמוכה 
אזרחי, המוכל בצורה זו או אחרת בשירות הצבאי, מקל עליהם את 
המשך המאבק בהתנדבות בני נוער ערביים לשירות אזרחי, קל וחומר 

בשירות כפוי.
יתרון  להעניק  צפוי  המוכל  השירות  של  משמעותי  חיזוק  לבסוף,   .5
לשני גורמים נוספים: באשר למשרד האוצר, היכולת לחסוך בתקציב 
באמצעות דיפרנציאציה של תגמולים ואורכי שירות, היכולת להסתפק 
במנגנוני הברירה הצבאיים והיכולת להפעיל לחץ למיסודו של שירות 
צבאי סלקטיבי )גם מבחינת אורך השירות הצבאי וגם מבחינת אורך 
השירות במילואים( יהפכו כנראה את מודל השירות המוכל לחביבו 
של האוצר. באשר לארגוני העובדים, העשויים לחשוש מכניסתו של 
כוח אדם בעל פוטנציאל מתחרה למקומות תעסוקה ציבוריים, הם 
יעדיפו את אפשרות השירות המוכל, המוחלשת מבחינת איכות כוח 

האדם ופוטנציאל התמחותו. 

אם כן, זו מפת הכוחות בחברה הישראלית הצפויה להזדהות עם ההיגיון 
הטמון בשירות המוכל. קואליציית כוחות זו תתאמץ למנוע את כינונה 
של חלופת שירות אזרחי, העלולה להוות פוטנציאל תחרותי להחלשתו 
של  מרכיביה  לראות,  שאפשר  כפי  הגורדי.  הקשר  של  לפירוקו  או 
זה  בחיבורם  לעתים,  ומפתיעים  הטרוגניים,  הם  זו  כוחות  קואליציית 
כלכליים  כוחות  של  לצדם  ניאו־לאומיים  פוליטיים  כוחות  למשל  לזה: 
ניאו־ליברליים. בעצם חבירתם הם מייצרים חזית איתנה למדיי, שתנסה 
לשמר את אופציית השירות האזרחי כחלופה משנית נורמטיבית וממשית 
מבחינת שוליות המשרתים בו, שוליות תחומי העיסוק המוצעים והיקפם 
קואליציה  לבוגריו.  המוקנים  והסמליים  החומריים  המשאבים  ושוליות 
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בעלי  מומחים  במגוון  והתקשורתי  הציבורי  הדיון  את  להציף  צפויה  זו 
נימוקים שונים: נימוקים כלכליים )כגון, תקציב המדינה אינו יכול לשאת 
עלויות שוות לכל סוגי השירות, השירות יגדיל מאוד את המגזר הציבורי 
ולכן יש להגביל את יעדיו(, נציגי צבא בעבר ובהווה יציגו נימוקים בנוגע 
לכמות ולאיכות )כגון, לצה"ל חסרים משרתים איכותיים ולכן הוא חייב 
לשמר את בכורת הגודל, את האיכות ואת מבנה המשפך, המצב הביטחוני 
אינו מאפשר להתפשר בכל הנוגע לכמות ולאיכות(, נימוקים חברתיים 
בתעסוקה  פגיעה  למנוע  כדי  האזרחי  השירות  יעדי  הגבלת  )כגון, 
ובמקומות עבודה, הימנעות מייצור עובדים "זולים"( ועוד. נימוקים אלו 
צפויים להתהוות לכדי מעטפת שיח שתכליתה להבטיח "הכלת" השירות 

האזרחי בשירות הצבאי, גם אם יחוקק כחוק מנדטורי. 

מפת הכוחות והשחקנים הצפויים להתנגד למודל השירות המוכל

מנהלת השירות האזרחי־לאומי: מנהלת זו היא גוף ממשלתי שהוקם   .1
אמנם רק ב־2007 וידע מאז מעברים תכופים ממשרד ממשלתי אחד 
למשנהו, אולם מעמדו התבסס לאורך השנים. אף על פי שהשירות 
הפטורים  ולבנות  לבנים  רק  כמסגרת  המנהלת  את  מגדיר  המוכל 
משירות ביטחון או שאינם נקראים לשירות ביטחון,22 היא הרחיבה 
עם הזמן את אוטונומיית תפקודה ואת זירות פעולתה, כדרכם של 
גופים ביורוקרטיים. הרחבה זו ניכרת היטב מעיון בתשתיות המידע 
והקשר שהמנהלת מפעילה, והיא באה לידי ביטוי גם בדיווח מתמיד 
על הגידול הרציף במספר המתנדבים וברמת המיסוד של התשתיות 

הארגוניות המקדמות אותה כארגון גג להפעלת שירות אזרחי. 
כיום המנהלת הולכת וממצבת את עצמה ככתובת מוסדית רשמית 
עצמה  את  הופכת  היא  בהדרגה  בישראל.  האזרחי  השירות  לקידום 
לשחקן מפתח בעיצובו של סדר יום חברתי־אזרחי בישראל, כלוחמת 

2295 מ־2007 על "הקמת המנהלת" והחלטת ממשלה  החלטת ממשלה מס'   22
האזרחי־לאומי  לשירות  הנוגעות  הסמכויות  להעברת  מ־2008   2981 מס' 

ממשרד הרווחה למנהלת.
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דגל  וכנושאת  התמקצעותם24  ולמען  המשרתים23  זכויות  למען 
ובהווה,  בעבר  וראשיה,  דובריה  סוגי השירות השונים.  בין  השוויון 
מדגישים כי בשלה השעה של שירות אזרחי ממלכתי מלא ועצמאי 
בסדרי העדיפויות החברתיים של  שינוי  "תהליך מעצב של  שיבטא 
הארץ והמדינה... )ויהא בו כדי( לגבש פתרון לרבים מתחלואיה של 
החברה הישראלית, פתרון שיהיה בו מנוף לצמצום שסעים בחברה 
הישראלית ולבלימת מנגנוני הקיטוב הפועלים בה כיום - שיאפשרו 
לנו להוריש לדור הבא חברה ומדינה טובות יותר" )נון וגל, 3:1999(.
המנהלת  המשרתים  בנתח  חלקה  את  להרחיב  ממאמציה  כחלק 
בה  הרואה  המוכר,  השירות  ממרחב  בהדרגה  עצמה  את  מחלצת 
הצבאי.  לשירות  לגיטימציה  להקנות  המיועדת  מוגבלת,  פלטפורמה 
המנהלת בונה את עצמה כנושאת אתוס חברתי חלופי, ובזכות שדרוג 
המקצועיים  הפעולה  מנגנוני  התקשורתיות־ציבוריות,  המיומנויות 
ציבורי  יום  סדר  של  ופוליטיים  חברתיים  מובילים  עם  והתחברות 
היא עשויה, במגבלות שיוכה הממשלתי, לעמוד בראש קוראי התיגר 

על השירות המוכל.
אלו תומכים  כוחות  בישראל:  והפלסטינית  כוחות בחברה החרדית   .2
המודרני  כושר התעסוקה  בשיפור  מגזריהם,  הסגרגציה של  במיתון 
אחרות  קבוצות  לבין  בינם  התגמולים  לשוויון  הדרישה  ובקידום 
בחברה הישראלית. הם עשויים אפוא לתמוך בפלטפורמה עצמאית 
בהינתן  לכפייתו.  העקרונית  התנגדותם  למרות  אזרחי  שירות  של 
חקיקה על חובת שירות אזרחי יעדיפו כוחות אלו מודל שירות שיהיה 
למדינה  התרומה  הגדרת  את  המרחיב  אזרחי,  יום  לסדר  ביטוי  בו 
הלאומיים־אתניים־ בסיסיו  את  ומחליף  קהילתי־חברתי  בסיס  על 
צבאיים־ביטחוניים. עמדה כזו בולטת יותר בקרב חלק מן המנהיגות 

התנאים  שיפור  היא  לעצמה  שהציבה  המטרות  שאחת  מצהירה  המנהלת   23
לשוויון  עד  האזרחי  השירות  של  ולבוגריו  למשרתיו  המגיעים  וההטבות 
המנהלת  )הודעת  הצבאי  השירות  משרתי  של  וההטבות  התנאים  לבין  בינם 

מ־13.8.2013(.
הכנס  כגון  מקיימת,  שהיא  מקצועיים  וכנסים  עיון  ימי  באמצעות  למשל,   24
מיוחדים  צרכים  ובעל  בסיכון  נוער  לליווי  ההגדרות  בנושא  השנה  שהובילה 

)הודעת המנהלת מ־29.7.2013(.
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הערבית העירונית )שעלאן, 2012(, בקרב נשים ובקרב חילונים )עלי 
וענבר, ללא תאריך(. 

באופן דומה, אם כי לעתים בחדרי חדרים ולא בגלוי, המנהיגות 
החרדית תומכת בהקניית אופי אזרחי עצמאי לשירות. אופי כזה יהווה 
פתרון לצעירים חרדים רבים, שאינם משתלבים בלימוד התורה ואינם 
רוצים לשרת בצבא, ובהעדר שירות אזרחי עצמאי הם נותרים חסרי 
חלופה ממשית. שירות עצמאי, שאינו חלק מן השירות הצבאי, יהיה 
מועדף בעיניהם, גם מבחינת מראית העין של שמירת אורח החיים 
הדתי־תרבותי וגם מבחינת הזיקה הרצויה והמספקת אל "המלכות" 
ובלי מדים  "בלי טירונות  2012(. תחת הסיסמה הסמלית  )נחשוני, 
אבל עם הרבה מוטיבציה" )נחשוני, שם( כוחות אלו עשויים לראות 
יותר  המותאם  שירות  כפוי,  שירות  גם  למצער  עצמאי,  בשירות 

לציבור החרדי ולצרכיו. 
בשולי הכוחות, הצפויים להצטרף למאבק נגד שירות אזרחי במתכונת   .3
של  קבוצות  כגון  נוספות,  קבוצות  גם  נמצאות  מוכל,  שירות  של 
שמאל חברתי הקוראות לשינוי סדר היום החברתי בישראל, קבוצות 
הנחיתות  של  הנצחה  הצבאי  בשירות  הרואות  רדיקלי  פמיניזם  של 
המגדרית, ארגונים פמיניסטיים של נשים דתיות וארגונים ועמותות 
המחאות  למרות  בישראל.  האזרחית  החברה  של  הדגל  נושאי 
מפוצלים  הללו  הכוחות  כי  נראה  בישראל  המתגברות  החברתיות 
בתוך תוכם ומתקשים לייצר מכנה משותף לפעולה. נוסף על כך, הם 
נעדרי עוצמה משמעותית או יכולת השפעה בפני עצמם, וסדר היום 

הלאומי־פוליטי־צבאי מצליח לרוב להכניעם )בן אליעזר, 2005(.
המוכל  השירות  ממודל  נפסדות  לצאת  העשויות  הקבוצות  בקרב   .4
אפשר להצביע על כמה קבוצות מוחלשות בתוך הצבא. הקבוצות של 
ידי לרר "סגמנט  והיחידות הלוחמות, המכונות על  יחידות העילית 
העיקריות  המרוויחות  הן   ,)2009 )לרר,  המשנה"  ו"סגמנט  הליבה" 
ותגמוליהם  מעמדם  שימור  את  המבטיח  המוכל,  השירות  מן 
השלישי,  הסגמנט  קבוצת  ואולם,  המובחנים.  והצבאיים  האזרחיים 
המכונה "סגמנט החובה" )לרר, שם(, כוללת את מערך השירותים, 
חיילי הטכנולוגיה הנמוכה וחיילי הצווארון הכחול של צה"ל, והיא 
הנפסדת העיקרית משירות זה. מצויה בידיה בחירה לכאורה בין שתי 
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בעבורו  ולקבל  במדים  יחסית  ארוך  שירות  לשרת  להמשיך  רעות: 
תגמול חומרי סמלי מצומצם או להשתבץ בשירות אזרחי או צבאי 
שירות  שיופעל  בהנחה  מועטים,  וביוקרה  בתגמול  ולהסתפק  קצר 
סלקטיבי. מאחר שלקבוצות אלו אין ייצוג עצמאי "בקולו" של הצבא 
יחסית, ספק אם תהיה  בזירה הפוליטית־אזרחית חלשים  ונציגיהם 

להם השפעה ניכרת בנקודת הזמן הזאת. 

תגובת צה"ל לשירות אזרחי חובה: תרחיש נגרר לעומת תרחיש מעצב

בנקודת הזמן הזאת, ניתוח מפת השחקנים בזירה מלמד על פער מובהק 
במאזן העוצמה וההשפעה לטובתו של מודל השירות המוכל, המאפיין 
את דפוסי ההתמודדות המועדפים על צה"ל לאורך השנים עם סוגיית 
להגיב  הצבא  צפוי  כיצד  השאלה  נשאלת  כך,  אם  האזרחי.  השירות 

לחקיקתו של חוק שירות אזרחי חובה? 
הצבא  בפני  עומדות  הפעולה  אופני  של  הבחירה  בתהליך  לטעמי, 
שתי אפשרויות: תרחיש דפנסיבי־נגרר ותרחיש מעצב־יוזם. כדרכה של 
המציאות, ייתכן שהיא תוליד תרחיש ביניים, המהווה שילוב מסוים בין 

השניים. 
נקודת המוצא לתרחישים מבוססת על ההערכה שצה"ל, מחד גיסא, 
היטב  מודע  לגיטימציה,  גיוס  בענייני  ניסיון  למוד  ביורוקרטי  כארגון 
שיקוליו  ולכן  בהגיונו,  התומכים  החזקים  ולכוחות  בזירה  לעוצמתו 
רציונליים. מאידך גיסא, השיח הממושך על משבר הלגיטימציה )שלצה"ל 
מרכיבי  בין  והמתחים  הניגודים  בעיצובו(,  ורגל  מיד  יותר  היו  עצמו 
הגיוס  נתוני  של  האובייקטיבית  התמונה  בו,25  התומכת  הקואליציה 
הנובעת ממתחים אלו, הניסיונות לקרוא תיגר על תקציב הביטחון ועל 
הממלכתיות שבמעשה הצבאי, וגם שיח המצוקה החברתית שיצרו גלי 
המחאה, כל אלו מערערים את ביטחונו של צה"ל בחוסנו ארוך הטווח של 
שירות החובה. קרוב לוודאי שבחירתו בתרחיש הפעולה תהיה תמהיל בין 
השיקולים והדאגות הללו, תמהיל שאינו מנותק כמובן מהקשר ביטחוני־

למשל, בין הכוחות הניאו־לאומיים והלאומים־דתיים לבין כוחות ליברליים, או   25
קונפליקטים בתוך המחנה הדתי־לאומי עצמו בין הבוחרים בשירות צבאי מלא 

לבין התומכים במסלול ישיבות ההסדר. 
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פוליטי־כלכלי־חברתי נתון ומן הקצב וההיקף של הדינמיקה המשתנה בין 
מרכיביו של הקשר זה. 

התרחיש הסביר: התרחיש הנגרר

כאשר מתבוננים בהתמודדות של צה"ל לאורך העשורים האחרונים עם 
הניסיונות לקרוא תיגר על מודל צבא העם בכללו ועל מייצגיו הבולטים - 
שירות החובה והמילואים - אפשר לראות שהתגובה הצבאית מתאפיינת 
לחצים  בולם  בעיקר  הצבא  אחרות,  במילים  בעיקרו.  דפנסיבי  בדפוס 
חברתיים, פוליטיים וכלכליים, המזדמנים לפתחו מעת לעת )לוי, 2011: 
של  הכרסום  תהליך  את  "למתוח"  מצליח  צה"ל  זה  באופן   .)220-211
לעתים,  קיומו.  את  ולאפשר  ארוכות  שנים  פני  על  העם  צבא  מונופול 
בעיקר בזמנים של מצוקה ביטחונית, המודל אף מחדש את נעוריו וצובר 
תאוצה זמנית. כפי שהראיתי לעיל, הקואליציה רבת־העוצמה, התומכת 

בצה"ל בתהליך, תורמת גם היא את חלקה להאטת הכרסום. 
במבט־על, המתעלה מעבר למשבר זה או אחר, אפשר להעריך שהצבא, 
בלוגיקת תרחיש "עולם כמנהגו נוהג" המניחה שהזמן יעשה את שלו )דרור, 
2008(, יעדיף להשקיע את עיקר מאמציו בשימור ההיגיון הטמון בשירות 
המוכל ויביע נכונות לוויתורים טקטיים לנוכח לחצים נקודתיים. למשל, 
על פי תרחיש זה, הצבא צפוי לוותר על תביעתו לנהל את התהליך כולו 
בבקו"ם הצבאי, ולאפשר, לאחר הבטחת בכורתן של הבחירה והנגישות, 
לנהל את התהליך האזרחי בנפרד, בדומה לאופן שבו הוא הולך ומתגבש 
כן, הצבא עשוי לאפשר פשרות קולקטיביות בקרב קבוצות  כיום. כמו 
פחות אטרקטיביות בעיניו, בעיקר כאלו שהחובה לגייסן לשירות צבאי 
ובעימות עם קבוצות  נורמטיביות ומשאביות מוגזמות  כרוכה בעלויות 
אליטה. הצבא עשוי אפוא להשתמש בחובת השירות האזרחי כדי להקל 
על עצמו את ההתמודדות עם היקף גיוסם של בני המגזר החרדי, למשל. 
יתר על כן, חובת שירות אזרחי עשויה להגביר את נכונותו של הצבא 
להיענות לדרישה לייצר סלקטיביות באורך השירות הצבאי ובתגמוליו, 

לפי אופי השירות וחיוניותו הצבאית.
כפי שמעידים התהליכים שהתרחשו בצבא המילואים למשל, הבחירה 
להתמודד בתפיסה הדפנסיבית חושפת את הצבא להתמודדות עם פגיעה 
צבאית,  בלשון  הצבאי.  החובה  שירות  במודל  ומתמשך  אטי  וכרסום 
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וחושף את הצבא להתמודדות,  דוחה את ההכרעה  התרחיש הדפנסיבי 
אינו  התהליך  שכך,  מכיוון  התשה.  של  מתמשכת,  אך  מוגבלת  אמנם 
מגיע לכלל מיצוי, וגורמים שונים ממשיכים לנהל כלפיו מערכת לחצים 
נוספים.  ולוויתורים  מתמדת  לדריכות  מולה  נדרש  שהצבא  מתמשכת, 
ובחירתו של הצבא  ויתורים אלו מקדמים את תהליך הכרסום במודל, 
במודל ההתמודדות הדפנסיבי עשויה לזמן אפוא לחצים מקרב אוכלוסיות 
אטרקטיביות, המבקשות להמיר שירות צבאי פחות משמעותי בשירות 

אזרחי משמעותי: סרבני מצפון לסוגיהם, בנות וכד'. 
את  לנצל  עשויים  סיפוקם  על  באו  שלא  אינטרסים  כן,  על  יתר 
פלטפורמת שירות החובה האזרחי כדי ללבות לחצים עתידיים לנגיסה 
להתהוות  עשויה  המנהלת  של  בריכוזה  המוכל.  השירות  במתכונת 
קואליציה אזרחית, הכוללת צרכנים פוטנציאליים וקיימים של שירות זה, 
יובילו דרישות  המועצמת בארגונים חברתיים ופוליטיים. ארגונים אלו 
מוגבלות לשינוי בהגדרות האיכות, שינויים נקודתיים בוויסות האיכות 
הצבאי  החובה  שירות  את  המעמידה  שינוי,  מסת  שתיווצר  עד  וכיו"ב, 

בפני תמונת מציאות חדשה, וקודרת למדיי בראייתו. 
חוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014 וחוק שירות לאומי 
משקפים  ישראל,  בכנסת  מקרוב  זה  שנחקקו  התשע"ד-2014,  אזרחי, 
נאמנה את התהליך המתואר. מחד גיסא, מפת הכוחות הפוליטית הביאה 
ליצירתה של חובת שירות אזרחי לאומי במתכונת של שירות מוכל - 
רק מועמד לשירות ביטחון שהופנה על ידי הפוקד )שר הביטחון או מי 
מטעמו( חייב לממש אופציית שירות חלופית לשירות החובה הצבאי. 
מאידך גיסא, שני החוקים מכילים אפשרויות העשויות בסופו של דבר 
למוטט את השירות המוכל. למשל, התיקון לחוק שירות ביטחון מקבע 
את הזיקה בין קיומה של חובת שירות )צבאית או אזרחית( לבין קיצור 
שירות לאוכלוסיות מסוימות או בכלל. החוק גם מנבא את פני העתיד, 
משום שהוא קובע שהמהלך טרם הושלם ועוד צפוי דיון באורכו ובאופיו 
אופציית  את  מייצר  החוק  זו  בצורה  שונות.  קבוצות  של  השירות  של 
הכרסום )צמצום או הרחבה( של גדרותיו עוד בטרם הגיע מועד מימושו 
מעמד  בין  מוסדית  השוואה  לראשונה  יוצר  החוק  בדומה,  בפועל.26 
הפוקד הביטחוני לבין מעמדו המדומה של הפוקד האזרחי. הוא מטיל 

שנקבע למעשה ל־2017.  26
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חובה מקבילה על שר הביטחון ועל השר הממונה על השירות האזרחי־
ביעדי הגיוס מעת לעת.27 כך  לאומי לדווח בפני הפרלמנט על עמידה 
הניח החוק הזדמנות מוסדית לפתחה של רשות השירות האזרחי־לאומי, 
וזו קיבלה "קול" ציבורי בדמות חובת הדיווח. מעמד זה מאפשר לה גם 
חובת  להעמדת  החוק  בחסות  ומרחיבה  רטוריקה מעצימה  וגם  פעולה 

השירות האזרחי כשוות ערך לחובת השירות הצבאי. 

התרחיש המהפכני: התרחיש המעצב

בראייה אחרת, חקיקתה של חובת שירות אזרחי עשויה לשמש הזדמנות 
לשידוד מערכות של שירות החובה הצבאי, בשעה שהוא עדיין נישא על 
האזרחי  השירות  חובת  יחסית.  רחבה  ולגיטימציה  גבוהים  תמיכה  גלי 
ולהוביל  רבת־עוצמה  קואליציה  של  בתמיכתה  לזכות  לצבא  מאפשרת 
 ,)2008 )דרור,  בהיסטוריה"  "קפיצה  של  תרחיש  לוגיקת  פי  על  שינוי 

שתחליף ברובה את השירות המוכל. 
בבחינת  הכרוכים  כבירים,  מאמצים  הצבא  מן  יידרשו  זה  בתרחיש 
הנחות יסוד ובעבודת מטה משוכללת למיקוד צורכי הליבה שלו כארגון 
מהרגלים,  השתחררות  תתחייב  כן,  כמו  ומתקדם.  מודרני  לוחם  הגנה 
של  לחיזוקו  תורמים  הם  אם  שספק  משניים,  ומצרכים  ממערכים 
שירות החובה הצבאי. על בסיס הניתוח הזה, הצבא עשוי לקבל כעת 
בכורת מערכי  ומתגמל את  להובלת מהלך, המעגן  תמיכה רחבה מאוד 
להיפתח  עשוי  זו  בדרך  אחרות.  שירות  אפשרויות  לעומת  שלו  הליבה 
בפני הצבא מרחב של זמן ומשאבים כדי לבנות לשירות החובה מסגרת 
ובסיסי לגיטימציה נוספים וחדשים, בלי לוותר כליל על ערכו המסורתי 
ועל יוקרתו כצבא העם. התרחיש מאפשר לצבא ל"מקצע" את משימות 
הליבה, לשמור על אורך השירות ועל תגמול הולם ולמקד מאמצי עשייה 
ליצור  יכול  הוא  כך  בתוך  מלא.  מתנדבים  צבא  של  למודל  לעבור  בלי 
תשתיות מתוך מאגר בכורה זה עבור עתודה של צבא מתנדבים, שאולי 

תצטרך לגדול במידה ניכרת בבוא הזמן. 

התיקון לחוק שירות ביטחון )תיקון מס' 19(, התשע"ד-2014, סעיף 26, ט"ז   27
א+ב.
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צפויה  בישראל  הביטחוני  האיום  תפיסת  למשל,  מגרמניה,  בשונה 
לעומת  הליבה  בכורתם של מערכי  לגיטימציוני לשימור  להעניק תוקף 
כל אפשרות אחרת של שירות.28 נכונותו של הצבא לוותר על משאבים 
לעמוד  היא  גם  צפויה  אזרחיים  צרכים  ולטובת  ליבתו  שימור  לצורך 
לזכותו בדיון הציבורי. זאת ועוד, הצורך הביטחוני לתת מענה לאיומים 
הליבה  במסגרת  להכליל  הצבא  של  יכולתו  את  יבטיח  שונים  מסוגים 
גם מערכי לחימה טכנולוגיים מתקדמים וגם תפקידי לחימה שגרתיים 
יותר. בדרך זו יוכל שירות החובה הצבאי להמשיך להיות מוקד משיכה 
גם לאוכלוסיות אטרקטיביות מבחינה חברתית וגם לשמש מסלול של 
מוביליות לקבוצות חזקות פחות. הצורך להיענות למגוון עימותים יבטיח 
קשיים  לעורר  העשוי  מדי,  הומוגני  חברתי  מרקם  יקבל  לא  שהצבא 

פוליטיים וחברתיים. 
האבסולוטית,  בכורתו  על  לוותר  יידרש  שהצבא  צפוי  זה  בתרחיש 
יותר.29  פונקציונליות  והן באיכות, לטובת המרתן בהגדרות  הן בכמות 
ממלכתיותו הנורמטיבית תבשיל ותוכשר להכרה בקיומה של פלטפורמת 
להרחיב  )החופשית  עודף  כסרח  ולא  לצדו  אזרחי  לשירות  חובה  גיוס 
ולהחליט על יעדי השירות בהתאם לצרכים וליכולות מתפתחים(. הצורך 
טבעית,  מחסור  ותחושת  המתגייסים  של  ובאיכותם  בכמותם  לחלוק 
העשויה להתפתח במהלכה, צפויים לקדם שקיפות ציבורית של תהליכי 
בראייה מגדרית  הזדמנויות המיצוי,  ולתרום לשוויון  השיבוץ הצבאיים 

או אתנית למשל. 
ועוד, החיסכון בעלויות הנובע מצמצום שירות החובה הצבאי  זאת 
ומיקודו במשימות הליבה, מעבר להיותו מאיץ חיובי לתהליך, יוכל לשמש 
ממקורות  אחד  ולהוות  הצבאי  החובה  בשירות  חוזרת  להשקעה  בסיס 

התגמול של הנושאים בחובת השירות האזרחי. 

מסיבה זו, גם בתרחיש המהפכני לא צפוי תהליך שבו השיבוץ לשירות הצבאי   28
לאחר  יותר,  מאוחרים  בשלבים  המלש"ב.  של  ברצונו  מותנה  האזרחי  או 
למה  בדומה  העדפות"  "שאלון  פיתוח  לשקול  יהיה  אפשר  למודל,  הסתגלות 

שנעשה היום בשירות החובה הצבאי.
הגדרות פונקציונליות יותר של כמות ואיכות עשויות להיות, למשל, קביעת   29
צורך או המרת המשפך ההיררכי של האיכות  פי מפתח  יעדים כמותיים על 

במיצוי אשכולות או במיצוי דיפרנציאלי.
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יתר על כן, מאז שנות ה־90 מתחוללות בדוקטרינה הצבאית תמורות 
מרחיקות לכת )בן ישראל, 2013; רפפורט, 2014(, שמגמתן דומה להגיונו 
של התרחיש המעצב. למרות רטוריקה ציבורית, הממשיכה להעלות על 
נס את חשיבותו של מודל צבא העם ושל גיוס החובה הצבאי, הדוקטרינה 
המתחדשת כוללת בפועל מהלכים מהפכניים לשינוי סדרי עולם בצבא 
ההשקעה  את  מעמיקים  אלו  סדרים   .)2013 יהושע,   ;2013 )פישמן, 
הצבאית המקצועית במערכי הליבה הלוחמים, המתקדמים והשגרתיים, 
בראייה  משניים.  במאמצים  וחיסכון  הכוחות  בהיקף  צפוי  צמצום  תוך 
זו, התרחיש המהפכני המתואר לעיל עשוי לעלות בקנה אחד עם הגיונן 
עשויה  אזרחי  שירות  חובת  החדשות.  והדוקטרינה  האסטרטגיה  של 
אפוא לספק לצה"ל את התמיכה הנדרשת לביצוע התמורות המקצועיות 
המיועדות ולהקטין במידה ניכרת את המתחים הנורמטיביים ואת פערי 
המשאבים הנובעים ממחיר המאמצים של שימור צבא העם ומעלויות 

שכלולו המקצועי של צה"ל לנוכח אתגריו הצבאיים. 

סיכום

ומודל  צבא החובה  והמעשית של  הנורמטיבית  עוצמתם  יכולת שימור 
יונקת את עיקר כוחה מהעדרה של חלופה מוסדית קיימת,  צבא העם 
שאפשר לנתב אליה את תביעת השירות. כינונה של חלופה מנדטורית 
של שירות אזרחי, גם אם מוחלשת כפי שעוצבה בחוק שנחקק זה עתה, 
דינמיקה חברתית חדשה בישראל בשאלת הגיוס, שאת  עשויה לפתוח 
השלכותיה קשה לחזות. הצבא, כשחקן מרכזי בזירה, נדרש למצוא דרך 
מיטבית לצמצם את המתח ולשלב בין שני בסיסי הלגיטימציה המכוננים 
המשאבית  ובכורתו  הממלכתי  דימויו  הצבאי:  החובה  שירות  את 

והנורמטיבית. 
בתרחיש דפנסיבי, שבו יבחר הצבא לשמור על נאמנותו למודל השירות 
המוכל, השפעתה של חובת השירות האזרחי תהיה מותנית באופי ובקצב 
הכוחות  קואליציית  שתצליח  והמעשיים,  החוקיים  בסייגים  הכרסום 
לשמר במסגרת החוק המתקבל. הבנייתו החוקית של השירות האזרחי 
כשירות חובה לאוכלוסיות מוחלשות, הפטורות משירות צבאי )מפתח 
אינדיבידואלי(, קבוצות ספציפיות או מיעוטים )מפתח קולקטיבי(, אמנם 
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עשויה להדגיש באופן זמני את הבידול בינו לבין חובת השירות הצבאי 
בה  להתרחש  צפוי  הזמן  במרוצת  ואולם,  האחרון.  את  לכאורה  ולחזק 
כרסום וצפויים להתעורר לחצים אטיים אך מתמשכים לפירוקה. מנגד, 
בחירת הצבא בתרחיש התמודדות מעצב תתבע ממנו בטווח הקצר מחיר 
יקר וויתורים לא קלים, אך היא עשויה לייצר בעבורו רפרטואר צמיחה 
החברתי  היום  סדר  ובשינוי  השירות  במודל  עתידיות  תמורות  לקראת 
מאז  בצה"ל  המתחולל  הדוקטרינרי  השינוי  תהליך  של  באורו  במדינה. 
שנות התשעים ועד היום, ייתכן שהצבא יעריך כי בשלה השעה מבחינתו 

להמיר את הגיון השירות המוכל בשירות מסוג אחר.
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השפעת חקיקתו של חוק שירות אזרחי חובה על 
גיוס ועל שירות במערכים תומכי לחימה1

מידד אבידר

מתמשך  בתהליך  האחרון  בעשור  מצוי  הצבאי  החובה  שירות  מודל 
של בחינה מחדש. מספר רב של ועדות פרלמנטריות והצעות חוק דנו 
של  לצבא  בגיוסם  ובייחוד  השירות,  במודל  אפשריים  שינויים  במגוון 
אוכלוסיות הפטורות כיום משירות חובה )לדוגמה, חרדים ופלסטינים 
אזרחי ישראל(. כמו כן נדונו שינויים במשך השירות, העלאת התגמולים 
הכלכליים לחיילי החובה והחלת שירות אזרחי חובה על בני נוער שאינם 

מתגייסים.2 
על פי רוב, הרחבת השירות האזרחי נדונה כחלק מתהליך רחב הקושר 
בין מודל השירות הצבאי בישראל ובין השתתפותן של קבוצות חברתיות 
אפשר  לכך  דוגמה  הישראלית.  החברה  של  מגוונים  בהיבטים  שונות 
לראות בהסבר להצעת החוק של השר מאיר שטרית לתיקון חוק שירות 

הביטחון )שטרית, 2013(:

נתונה לשרית עמרם־כץ, ראש ענף מחקר במחלקת מדעי ההתנהגות  תודתי   1
בצה"ל, על הערותיה המחכימות ועל סיועה לחיבור זה בכל שלביו.

לאורך העשור האחרון פעלו כמה ועדות שהמליצו על שינויים במודל שירות   2
החובה, לדוגמה ועדת בן בסט )2006( וועדת פלסנר )2012(, וכן הצעות חוק 
ממשלתיות שהתקבלו בסיום עבודתה של ועדת פרי )ממשלת ישראל, 2013א; 
ישראל,  )ממשלת  ועדת שקד  ובסיום עבודתה של  2013ב(  ישראל,  ממשלת 

2014א; ממשלת ישראל, 2014ב(.
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"בקרב הציבור הישראלי קיימת התחושה של חוסר שוויון בחלוקת 
הצדק  'אי  זו:  תחושה  מחזקות  טרכטנברג  ועדת  מסקנות  הנטל. 
מופנה כלפי אלו אשר אינם שותפים מספיק בנשיאת הנטל, הן בשל 
השתתפותם המועטה בתעסוקה, והן בשל הימנעותם משירות לכלל 
חלוקת  למען  לפעול  נועדה  זו  חוק  הצעת  צבאי'.  משירות  ובפרט 
הנטל הצבאי והאזרחי, באופן שוויוני, בין כל קבוצות האוכלוסייה".

נראה שהצעה זו נובעת מן ההנחה שהגיוס לשירות הצבאי הוא סלקטיבי, 
ועל כן אינו שוויוני ואינו הוגן. הנחת היסוד העומדת בבסיס הצעה זו 
גיוס  של  מודל  ולחזק  לשמר  תאפשר  האזרחי  השירות  שהרחבת  היא 
עם  הצבאי.  בשירות  והן  האזרחי  בשירות  הן  והוגן  שוויוני  אוניברסלי 
זאת, יש צורך לנסות להעריך את ההשפעה העתידית של הרחבת השירות 
האזרחי לא רק אל מול מטרות אלו, אלא לבחון השלכות במגוון גדול 
של תחומים הנוגעים לחברה הישראלית, כגון השפעה על שוק העבודה, 
היחסים  ומערכת  הישראלית  החברה  של  שונים  פלחים  על  השלכות 

ביניהם, המדינה והשירות הצבאי. 
מאמר זה יבחן חלק מהשפעותיו של שירות אזרחי מוסדי על השירות 
החלתו  השפעת  את  לבחון  שאי־אפשר  היא  המרכזית  טענתו  הצבאי. 
של שירות אזרחי מוסדי כפעולה חברתית נפרדת ומנותקת מן השירות 
הצבאי. ההצעה להרחבת השירות האזרחי מבוססת על אותם מנגנונים 
חברתיים המאפשרים את שירות החובה. באופן פרדוקסלי, המוטיבציה 
שירות  לכונן  הנטייה  בבסיס  העומדת  והוגן,  שוויוני  אוניברסלי  לגיוס 
אזרחי, תביא לפירוקו של עיקרון זה. במאמר זה אציע כי השפעותיו של 
השינוי יישזרו בתוך עקרונות היסוד של שירות החובה הצבאי בישראל 
ויהוו גורם משבש למבנה השירות הצבאי, כפי שהוא מוכר כיום. עיקר 
הניתוח שיציג המאמר יעסוק במערך תומכי הלחימה, הכולל את חיילי 
מסייעים  אלו  חיילים  הלוגיסטיקה.  ואת  הטכני  המערך  את  המנהלה, 
לצבא לממש את ייעודו, אך אינם לוחמים בעצמם. המערך מבסס את 
חברתיים  מנגנונים  על  בתפקיד  וההנעה  השירות  הגיוס,  פרקטיקות 
וצבאיים הנובעים מן העיקרון של אוניברסליות השירות. בשל כך אפשר 
הרחבת  של  מתהליך  מושפע  להיות  פוטנציאל  יש  זה  שלמערך  להניח 

השירות האזרחי, ועל כן הוא מצוי במוקד של מאמר זה.
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עקרונות  בין  האינטראקציה  של  היבטים  בקצרה  יתוארו  כך  לשם 
שירות החובה, מבנה השירות הצבאי ועמדות הפרט. בעיקר יתוארו שני 
והאחידות  האוניברסליות  בישראל:  החובה  בשירות  מרכזיים  עקרונות 
של השירות הצבאי ומרכזיותו של מערך הלחימה, והשפעתם על חוויית 

השירות ועל תפיסותיהם של חיילים במערך תומכי הלחימה.
בחינת זהותו של תומך הלחימה, כפי שאפרט בהמשך, מבוססת במידה 
רבה על היותה ה"אחר" של הלוחם. במילים אחרות, הלוחם והלחימה 
מייצגים היטב את משימת הליבה הארגונית של הצבא. דמותו של הלוחם 
רבה,  במידה  וחברתית.  צבאית  מבחינה  אידיאלי  טיפוס  אפוא  מהווה 
)לרר  זה  לאידיאל  בהשוואה  מובנית  הלחימה  תומך  החייל  של  זהותו 
ובן אליהו, 2009; ששון־לוי, 2006(. במסמך יתוארו עקרונות מובילים 
במערך הלוחם, אך זאת רק לשם הבנה טובה יותר של מערך התמיכה. 
לבסוף אתייחס לאפשרויות ההשפעה של אופן הפעלת השירות האזרחי 

על השירות הצבאי במערך זה. 

אוניברסליות השירות וליבתיות הלחימה

בשנים  גובשו  העם  צבא  מודל  של  והחברתיים  המבניים  העקרונות 
הראשונות להקמת המדינה על ידי דוד בן־גוריון. עקרונות אלו נגזרים 
משני יעדים מרכזיים שהוגדרו עוד בשנות ה־40 בארגון ההגנה: יעד צבאי 
ויעד חברתי. היעד הצבאי היה הקמת צבא גדול ככל האפשר במסגרת 
המשאבים שהיו קיימים ב־1948. היעד החברתי היה סיוע לבניין האומה 
תרבויות  ממגוון  עלייה  גלי  קליטת  תוך  להתעצב,  שהחלה  החדשה 
ומדינות. למול שני היעדים האלה ולשם מימושם עוצבו עקרונות היסוד 
של מודל צבא העם, יעדים ועקרונות שהם אבני היסוד שלו עד היום 

)נבו ושור, 2002(.
העם  צבא  מודל  הושתת  שעליהם  המרכזיים  העקרונות  מן  אחד 
ניתן  זה  לעיקרון  המעשי  הביטוי  הגיוס.  הוא אוניברסליות  הישראלי 
ב־1949 כאשר נחקק חוק שירות הביטחון, שתחם את כלל האוכלוסייה 
או  סדיר  שירות  הגדנ"ע,  דרך  לצבא  גיוס  כפוטנציאל   49 עד   14 מגיל 
1994(. חשוב לציין שכבר מתחילתו נשא הגיוס  מילואים )בן אליעזר, 
הגיוס  בישראל.  החברתיות  הקבוצות  כל  את  כלל  ולא  סלקטיבי  אופי 
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על  השונות  לקבוצות  המדינה  בין  ומתן  למשא  כר  ועודנו  היה  לצה"ל 
בסיס ערכי והשתייכות אתנית. למרות ההצהרה בדבר אחידות השירות 
הצבאי התאפיינו חלקים מן החברה הישראלית בהסדרים שונים באשר 
לאופי גיוסם לצה"ל, חלקם דרך משא ומתן וחלקם על ידי החלטה חד־
בגיוס  חויבו  וחרדים לא  ישראל  צדדית של המדינה. פלסטינים אזרחי 
בקרב  הגברים.  רק  התגייסו  והדרוזים  הלאומיים  הדתיים  בקרב  כלל. 
נשים מן המגזר הדתי־לאומי הוחלט תחילה כי הן יחויבו בשירות לאומי. 
בפועל לא הופעלה החובה החוקית, אך לאורך שנים רבות התנדבו נשים 
מן המגזר הדתי־לאומי לשירות אזרחי )לוי, 2003; יזרעאלי, 1999; לוי, 

.)Bick, 2013 ;1984 ,1996; סמוחה
ואולם, השירות הצבאי הקיף חלקים נרחבים של אוכלוסיית המדינה, 
ועל כן אפשר לגייס את מרב המשאבים החברתיים לטובת הצבא. נוסף 
נמוכה  כלכלית  בעלות  גדול  צבא  להחזקת  תשתית  היווה  הוא  כך,  על 
אתוסים  ערכים,  בעלת  קולקטיבית  זהות  לייצר  שאיפה  מתוך  יחסית 
בן   ;2001 ליסק,   ;2003 ובן־ארי,  )לומסקי־פדר  משותפים  ומיתוסים 
אליעזר, 1994; הורביץ וליסק, 1990(. גיוס החובה לצה"ל אמנם מעוגן 
בחוק, אך בפועל הוא משמש למרבית בני הנוער מעין מסגרת־על לגיוס 
לצבא. המניעים של בני הנוער להתגייס מבוססים בדרך כלל על הסדרים 
וערכים חברתיים, המופנמים על ידם ומועברים באמצעות סוכני חיברות 
פורמליים, כגון בתי הספר, אמצעי התקשורת והצבא, ובאמצעות סוכני 
ואבידר,  )ריבנאי־בהיר  וחברים  משפחה  כגון  פורמליים,  בלתי  חיברות 

 .)2014
בתכתיב  רק  מתאפשר  היה  לא  בישראל,  שנעשה  כפי  המוני,  גיוס 
חוקי וללא הסדר חברתי מתאים, שיעודד את הפרטים להצטרף לצבא. 
תפיסה חברתית התומכת בגיוס אוניברסלי ומאפשרת למשוך בני נוער 
;2007 )לוי,  רפובליקאית  אזרחות  תפיסת  היא  הצבאי  לשירות   רבים 
העמדת  על  מושתתת  זו  תפיסה   .)Shafir	&	 Peled, 2002  ;1993 פלד, 
המדינה במרכז, קרי העדפה של צורכי החברה על פני צורכי הפרט. נובע 
מכך שעל הפרט לתרום לחברה כתנאי לכך שיסופקו לו צרכיו האזרחיים. 
במקרים רבים רק פרטים הממלאים את חובתם האזרחית מקבלים מן 
החברה טובין: חברתיים, סמליים וחומריים. בחברה הישראלית, שנבנתה 
במידה רבה סביב אתוס ביטחוני, השירות בצה"ל נתפס כביטוי המיטבי 
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לתרומה למדינה. יתרה מכך, למעט קבוצות מסומנות בחברה הישראלית 
)חרדים, פלסטינים אזרחי ישראל ונשים דתיות(, לבני הנוער אין חלופה 
אינו פתוח בפניהם  מוסדית לשירות הצבאי, משום שהשירות האזרחי 
כחלופה לגיטימית וחוקית. אם ברצונם להשתייך לקולקטיב הישראלי, 
עליהם להתגייס לשורות הצבא. בכך הפך השירות בצה"ל לכלי כמעט 
 .)2009 וקנפלמן,  פיליפוב  )אריאן,  הישראליות  גבולות  להגדרת  יחיד 
הישראלית,  לחברה  היחידה להשתייך  הדרך  הוא  לצבא  מאחר שהגיוס 
)ריבנאי־בהיר  כמובן מאליו  הנוער  בני  בעיני  נתפס  לצה"ל  הגיוס  עצם 
2014(. לפיכך, בני הנוער רואים בשירות הצבאי הכרח מוסרי  ואבידר, 
וביטחוני ושלב בתוך מסלול ההתבגרות ועיצוב האישיות. עבור הגברים 
 ;1990 ליבליך,   ;1997 )שיאון,  לגבריות  מעבר  טקס  גם  משמש  הוא 
Ben-Ari, 2001(. אי־גיוס לצה"ל נתפס כדבר־מה הטומן בחובו סנקציות 
הוגנות  וחוסר  בושה  עבודה(,  למקום  להתקבל  קושי  )כגון  חברתיות 

)ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014; ששון־לוי, 2006(. 
לצד אתוס הגיוס האוניברסלי, שהדגיש את הדומה והשווה בין כלל 
המתגייסים, ייעודו של הצבא הכתיב ביסוס תפיסה צבאית שבה הלוחם 
נתפס כמרכזי ועל כן כחייל האופטימלי. את התפיסה הזאת אפשר לכנות 
"ליבתיות הלחימה". מרכזיותה של הלחימה לא נשארה בגבולות הצבא. 
מראשיתה  והקיומי.  הביטחוני  האיום  את  מדגישה  הביטחון  תפיסת 
את  רק  לא  הכולל  רחב,  חברתי  יום  מסדר  כחלק  זו  תפיסה  התבססה 
)בן  ועלייה  התיישבות  דמוגרפיה,  כגון  נוספות,  סוגיות  אלא  הצבא, 
אליעזר, 1994(. תופעה זו משקפת את מרכזיות הערכים המיליטריסטיים, 
 ;2011 שהפכו לאחד מן העקרונות המארגנים בחברה הישראלית )לוי, 
בן אליעזר, 1994; קימרלינג, 1993; הורוביץ וליסק, 1990(. גישה ערכית 
אוסלו,  הסכמי  בתקופת  מעט  כורסמה  החוקרים  מן  חלק  שלדעת  זו, 
התחזקות  בשל  כנראה  האחרון,  בעשור  לדומיננטית  והפכה  התחזקה 

תחושת האיום על העורף הישראלי )גרינברג, 2007(. 
לא  כמרכזי  נתפס  המולדת,  על  ההגנה  את  מייצג  בהיותו  הלוחם, 
נכונותו להשקיע ממרצו  גם בחברה הישראלית.  רק בתוך הצבא, אלא 
לחברה  האולטימטיבית  כתרומה  נתפסת  הקרב  בשדה  חייו  את  ולסכן 
הסדר  מן  כחלק  אפוא  נתפס  הלוחם   .)2009 ואליהו,  )לרר  הישראלית 
גבריות  של  וכמודל  לחיקוי  כדמות  רפובליקאית,  אזרחות  החברתי של 
הגמונית בחברה הישראלית, וזהותו הגברית מתגבשת באמצעות מושגים 
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הזה,  באופן   .)2006 )ששון־לוי,  ואחווה  הישגיות  הקרבה,  סכנה,  כגון 
כמנגנון  גם  אלא  עיקרי,  תרומה  כערוץ  רק  נתפס  אינו  הלוחם  תפקיד 

חיברות לגבריות הישראלית. 
סמליים  חומריים,  תגמולים  של  במערכת  מעוגנות  אלו  תפיסות 
בכלל.  ובחברה  הצבאית  במסגרת  למשרתים  המוענקים  וחברתיים, 
סביר להניח שהתגמולים השונים, המוענקים ללוחמים כאות להערכה 
החברתית, מחזקים את מקומו המרכזי של הלוחם בחברה הישראלית. 
מנגנוני חיברות  ומשועתקות באמצעות  הבניות אלו מועברות, מובנות 
בשירות  חיילים  שונה  באופן  המתגמל  עצמו,  הצבא  לרבות  שונים, 
קרבי וחיילים בשירות שאינו קרבי. דוגמה לכך אפשר לראות בהצעות 
מרביתן  האחרון.  בעשור  הכנסת  שולחן  על  שהונחו  הרבות  החוק 
את  להעמיק  ובה־בעת  החיילים  של  הקיום  דמי  את  להעלות  המליצו 
הדיפרנציאליות בדמי הקיום בין חיילים לוחמים לחיילים תומכי לחימה, 
כך שלוחמים יקבלו דמי קיום הגבוהים במידה ניכרת מחיילים במערכים 

אחרים )לדוגמה, רגב, 2013; ברוורמן, 2013(. 

תפיסות השירות של תומכי לחימה

שני עקרונות אלו, אוניברסליות הגיוס וליבתיות הלחימה, משרתים את 
הצורך בגיוס צבא גדול מחד גיסא ובהפניית כוח אדם איכותי לתפקידי 
ההומוגניות  לפירוק  תורמים  גם  הם  זאת,  עם  גיסא.  מאידך  הלחימה 

הצבאית הן לפני השירות והן במהלכו. 
סקרי עמדות, המועברים בקרב מלש"בים )מועמדים לשירות ביטחון(, 
לעיל.  שהוצגו  כפי  החברתיות,  התפיסות  את  רבה  במידה  מאששים 
אחד הביטויים המאשררים חלוקה זו הוא המוטיבציה הגבוהה לשירות 
2011(. רבים מן  קרבי בקרב גברים על אף היותו מסכן חיים )אבידר, 
המלש"בים מסכימים שכלל התפקידים חשובים ותורמים לצבא ולמדינה, 
אך מרביתם סבורים גם שמתקיים מדרג היררכי בין התפקידים בצה"ל. 
לדעתם, תפקידי הלחימה נתפסים כבעלי תרומה גבוהה יותר מתפקידים 
אחרים וכבעלי תרומה גבוהה יותר לפרט )ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014(.

בעמדות  גם  לראות  אפשר  החובה  שירות  של  לסגמנטציה  ביטויים 
ובתפיסות של חיילי החובה כלפי שירותם הצבאי )אבידר, 2012א(:
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 N=250 - טעות דגימה = 3.4%± תומכי לחימה α=0.05 N=844 - כלל צה"ל  *
α=50.0 טעות דגימה = 6.2%±

כפי שעולה מממצאי הסקר, מרבית החיילים מדווחים על שביעות רצון 
גבוהה בשירות הצבאי, המתבטאת בין השאר בתחושת גאווה ובנחיצות 
הישראלית  בחברה  הרפובליקאית  האזרחות  מנגנון  כאמור,  בשירות. 
תולה את קבלת הזכויות האזרחיות בתרומה למדינה, ובעיקר בתרומה 
באמצעות שירות בצבא, ולכן מלש"בים רבים מתייחסים לתרומה לחברה 
הישראלית לא רק כחובה אלא גם כזכות. בהמשך לכך הם מצפים לקבל 
דיבידנדים חברתיים, כלכליים ואף אישיותיים בזמן השירות הצבאי. הם 
לזכות  ושואפים  הישראלי  לקולקטיב  נחוצה  שתרומתם  לחוש  מצפים 
בהערכה אישית חברתית ובתחושה של פיתוח ומימוש עצמי )ריבנאי־
מדווחים  החיילים  לראות שמרבית  ואכן, אפשר   .)2014 ואבידר,  בהיר 
 .)3 וגרף   2 )גרף  נחוץ  שתפקידם  וכן  השירות  מן  גאווה  חשים  שהם 
עם זאת, חיילים תומכי לחימה מדווחים על שביעות רצון נמוכה יותר, 
שייתכן שהיא קשורה לכך שהם חשים פחות גאווה מן השירות ומנחיצות 
בהבדלים  אלו  לפערים  הסיבות  את  להסביר  שאפשר  ייתכן  תפקידם. 
בתנאי  וגם  והמדינה,  הצבא  הפרט,  בין  בחוזים החברתיים המתעצבים 

השירות של חיילים תומכי לחימה. 

59%
68%

תומכי לחימהכלל צה"ל

45%

61%

תומכי לחימהכלל צה"ל

70%

81%

תומכי לחימהכלל צה"ל

גרף 1- באיזו מידה את/ה 
שבע/ת רצון מהשירות 

הצבאי 
)תשובות המשיבים 

בקטיגוריות החיוביות(*

גרף 2- באיזו מידה את/ה 
חש/ה גאווה מהשירות 

בצה"ל
)תשובות המשיבים 

בקטיגוריות החיוביות(*

גרף 3- באיזו מידה את/ה 
מסכים/ה עם המשפט: 

"בסך הכול אני מרגיש/ה 
שהתפקיד אותו אני ממלא 
הינו חיוני למטרות הצבא"

)תשובות המשיבים 
בקטיגוריות החיוביות(*
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תומכי  חיילים  של  הצבאי  השירות  שחוויית  גורסים  חוקרים  כמה 
לחימה מתעצבת מתוך הדהוד של שני העקרונות ששורטטו קודם לכן: 
ליבתיות ואוניברסליות הלחימה השירות )לרר ובן אליהו, 2009; ששון־
של  כביטוי  בצה"ל  הלוחם  השירות  את  חווים  החיילים   .)2006 לוי, 
גבריות ושל אזרחות אידיאלית. על כן הוא נהנה מיוקרה חברתית גבוהה, 
המאפשרת זכויות יתר חברתיות וכלכליות לאחר השחרור לצד תחושה 
לחימה  תומכי  תפקידים  מנגד,  והתבגרות.  עצמי  מימוש  נחיצות,  של 
מהווים את האחר המנוגד לו. זהותם מתעצבת כחלק מדיאלוג עם הזהות 
ההגמונית של החייל הקרבי. חיילים אלו חשים ששירות בתפקידים אלו 
מוערך ולגיטימי פחות בחברה הישראלית ובצבא משירותם של חיילים 
קרביים. שירות זה אינו נתפס על פי רוב כביטוי של גבורה והקרבה למען 
המדינה, ועל כן הוא חשוב פחות משירותו של החייל הלוחם )פומרנץ־
פי שמדובר בשירות תובעני הכולל שעות עבודה  2010( אף על  זורין, 
והגיוס לתפקידים אלו מבוסס  ומשמעת קפדנית. משטר ההנעה  רבות 
על הבטחה תעסוקתית ומילוי החובה האזרחית לשירות צבאי. למשל, 
כאקט  ייתפס  שאי־גיוס  חשש  מבטאים  אלו  בתפקידים  רבים  חיילים 
רבים,  חברתיים  מחירים  לגבות  ופוטנציאל  סיכון  בעל  נורמטיבי  לא 
ובהם פגיעה עתידית ביכולתם להשתכר. עם זאת, החיילים המשרתים 
מקדם  אינו  הצבאי  שהשירות  קרובות  לעתים  חשים  אלו  בתפקידים 

אותם מבחינה מקצועית )אבידר, 2014; ששון־לוי, 2006(. 
אפשר לסכם עד כה ולומר שהגיוס לצבא הוא חלק ממהלך החיים של 
צעירים רבים, ואין לו חלופה המסמנת את גבולות הקולקטיב החברתי 
בישראל. כך מתאפשר שימור הגיוס האוניברסלי לכלל מערכי השירות 
הצבאי, ובכללם חיילים במערך תומכי הלחימה, לצד הדגשה והעדפה של 

מערך הלחימה על פני מערכים אחרים. 

השפעה של שירות אזרחי מוסדי על מערכי שירות שונים

כבר היום אפשר לראות שחלק ניכר מבני הנוער מדווחים ששירות אזרחי 
סבורים  אלו  מלש"בים  הצבאי.  לשירות  ורלוונטית  ראויה  חלופה  הוא 
שתרומה חברתית במסגרת אזרחית שווה בערכה לתרומה של השירות 
הצבאי )ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014; אבידר, 2011(. לתפיסתם, אין סיבה 
ששירות אזרחי לא ישמש גם הוא שער לאזרחות, בדומה לשירות הצבאי. 
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ורחבה  ממוסדת  חלופה  שליצירת  להניח  אפשר  הזה,  הניתוח  לאור 
לשירות הצבאי יש פוטנציאל משמעותי לשינוי חוקי המשחק בכל הנוגע 

לגיוס למערכים שונים בשירות החובה.
לראשונה תתחרה מסגרת נוספת בשירות הצבאי על תפקידו החברתי. 
הניסיון הגרמני להחיל שירות אזרחי נרחב לצד שירות צבאי מלמד שלאורך 
השנים הייתה למהלך זה השפעה על תמהיל האוכלוסייה שהרכיבה את 
השירות הצבאי והאזרחי )ראו את מאמרו של לוי בקובץ זה(. קבוצות 
נמוך  ממעמד  וקבוצות  האזרחי,  השירות  את  העדיפו  יותר  משכילות 

ובעלות אוריינטציה פוליטית ימנית נטו יותר לשירות הצבאי. 
לדעתי, גם בישראל לא תהיה לשינוי זה השפעה אחידה בין קבוצות 
מן  החיילים  של  עמדות  השונים.  המערכים  בין  וכן  שונות  חברתיות 
יושפעו  השונות  החברתיות  בקבוצות  החברים  ושל  השונים  המערכים 
מכוננים  אתוסים  המשקף  הישראלית,  החברה  של  מאופייה  בוודאי 
)ובייחוד את מרכזיותם של ערכים מיליטריסטיים( ואת דרך עיצובו של 

השירות האזרחי. 
אפשר להניח שהשירות האזרחי לא ישמש חלופה משמעותית לבני 
הנוער, שיהיו בעלי נתונים מתאימים לשרת בתפקידי לחימה וירצו בכך. 
הישראלית,  בחברה  המיטבית  התרומה  יבטא את  לא  האזרחי  השירות 
קרי התרומה לביטחון המדינה. נכון לעת הזאת מרבית בני הנוער )60%( 
מדווחים שהם חוששים שמדינת ישראל נמצאת באיום קיומי־ביטחוני 
נכון,  כן  על   .)2010 )צמח,  היהודי־ערבי  הסכסוך  בפתרון  הקושי  בשל 
בייחוד כל עוד תפיסת האיום הקיומי־ביטחוני בחברה הישראלית חזקה, 
לצפות שהשירות האזרחי לא יזכה לאותה רמה של יוקרה חברתית כמו 

השירות הלוחם. 
על  האזרחי  השירות  של  הרחבתו  השפעת  תהיה  מעניינת  סוגיה 
חיילים בתפקידי צווארון לבן עתירי ידע וטכנולוגיה. מצד אחד, שירות 
הליבה  מן  כחלק  הנוער  בני  מרבית  בעיני  נתפס  אינו  אלו  בתפקידים 
הצה"לית למרות שינויים שהתחוללו בשדה הקרב3 )אבידר, 2012ב(. מן 
הצד האחר, אין ספק שלפחות לחלק מן התפקידים הללו יש מקבילה 

אזרחית מתגמלת בעלת סטטוס תעסוקתי גבוה. 

שינויים אלו כוללים בין השאר הסתמכות הולכת וגדלה על אמצעים טכנולוגיים   3
מתקדמים בשדה הקרב. 
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תומכי  החיילים  שעל  לצפות  אפשר  האלה  הקבוצות  שתי  למול 
הגדולה  ההשפעה  תהיה  והלוגיסטי  הטכני  המנהלי,  במערך  הלחימה 
אלו  חיילים  של  השירות  בזמן  ההנעה  ומשטר  הגיוס  כאמור,  ביותר. 
ניזונים בעיקר מהיותם חסרי חלופות ממוסדות אחרות בשל היותו של 
השירות הצבאי נורמה חברתית ברורה. החלה של שירות אזרחי ממוסד 
יכולה לערער במידה רבה את שני הבסיסים האלה, משום שהוא יציע 
שייכות  הצבאי,  לשירות  בדומה  רלוונטית שתאפשר,  חלופה  לראשונה 
נורמטיבית ולגיטימית לחברה הישראלית. אפשר אפוא להניח שלערעור 
של מנגנוני ההנעה והגיוס יכולה להיות השפעה מכרעת על נכונותם של 

מלש"בים להתגייס לתפקידים אלו. 

השפעת כינונו של שירות אזרחי מוסדי על הנכונות להתגייס למערך 
תומכי הלחימה

לכאורה, הבחירה בין השירות האזרחי לשירות הצבאי אינה בחירה של 
הפרט. בפועל, החברה הישראלית מתקשה גם היום לגייס לשירות הצבאי 
לחלופה  האזרחי  השירות  הפיכת  לגיוס.  המתנגדים  וקבוצות  פרטים 
להתלבטות  בדומה  החלופות,  שתי  בין  התלבטות  תיצור  רלוונטית 
שירותם  כלפי  לעמדות  בהתאם  צבאיים.  תפקידים  בין  היום  הקיימת 
רבים  שמלש"בים  ייתכן  זה,  במאמר  שהוצגו  כפי  הלחימה,  תומכי  של 
המיועדים לשרת בתפקידים אלו יעדיפו לשרת בשירות האזרחי. כמו כן, 
ייתכן שבהתאם לקריטריונים שייקבעו להבחנה בין המתגייסים לשירות 
אזרחי וצבאי לא בלתי סביר שנוסף על המלש"בים, גם חיילים שכבר 
משרתים בפועל ינסו לעבור לשירות האזרחי בכל האמצעים העומדים 

לרשותם. 
אחת,  מקשה  עשויים  אינם  תמיכה  בתפקידי  המשרתים  החיילים 
וייתכן שהשפעתו של מהלך זה על נכונותם להתגייס ולשרת בתפקידים 
תומכי לחימה תהיה מגוונת. ברצוני להתייחס להבדלים מגדריים במבנה 
השירות בקרב תומכי הלחימה, שייתכן שישפיעו על נכונותן של נשים 

בהשוואה לנכונות הגברים. 
השירות האזרחי, כפי שהוא מובנה בימים אלו, פונה בעיקר לנשים 
לשירות  כחלופה  אזרחי  שירות  של  האפשרות  לגברים,  בניגוד  דתיות. 
צבאי קיימת במידה גדולה יותר בקרב נשים. לכאורה, אפשר היה ללמוד 
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מכך שהשפעתו של שירות אזרחי נרחב על נשים תהיה קטנה יותר. עם 
להיות  אני טוען שהשפעת הרחבתו של השירות האזרחי עשויה  זאת, 

דווקא הפוכה. 
תהליך  והלוגיסטי.  הטכני  המערך  מן  מסורתי  באופן  נעדרו  הנשים 
אטי של חדירת נשים למערכים אלו התרחש בעיקר מסוף שנות ה־90 
)צ'רניאק, 2006(. עמרם )2009( גורסת שהדחף העיקרי לשילוב נשים 
נבע מן הרצון לשבץ את הגברים בתפקידי לחימה ומן הצורך להתמודד 
עם האטרקטיביות הנמוכה של התפקידים בעיני הגברים. ואולם, שילוב 
חברתית  יוקרה  ובעלת  הגבר4  לגוף  המותאמת  "גברית"  בזירה  הנשים 
על  לעתים  עלתה  והתנגדותן  מצדן,  רבה  בהתנגדות  נתקלה  נמוכה 
יהפוך  האזרחי  השירות  שאם  להניח  אפוא  אפשר  הגברים.  התנגדות 
לחלופה לגיטימית גם לנשים חילוניות, רבות מהן יעדיפו שירות אזרחי 

על פני גיוס לתפקידים במערכים אלו.
תומכי  מערך  על  משמעותית  פוטנציאלית  השפעה  מסמן  זה  ניתוח 
של  יכולתו  תיפגע  בעיקר  מוסדי.  אזרחי  שירות  יוחל  אם  הלחימה, 
זו עלולה להוביל  ופגיעה  גורמי הנעה פנימיים לחיילים,  המערך ליצור 
זאת,  לירידה בנכונות המלש"בים להתגייס לתפקידים אלו. עם  כאמור 
עשויה  הצבאי  השירות  לצד  המוסדי  האזרחי  השירות  הבניית  למודל 
להיות השפעה משמעותית על נכונותם של חיילים לשרת במערך תומכי 

הלחימה. 

לשירות  הנכונות  על  המוסדי  האזרחי  השירות  של  עיצובו  השפעת 
במערך תומכי הלחימה

עם החלת שירות אזרחי מוסדי וניפוץ התפיסה שהשירות הצבאי הוא 
מסלול האזרחות הבלעדי אפשר יהיה לצפות שמלש"בים וחיילים יראו 
בשירות הצבאי והאזרחי מסלולים חלופיים. במקרה זה, האדרת הלחימה 
לחימה  חיילים תומכי  על תפיסותיהם של  והשפעותיה  ובצבא  בחברה 
תשמש בסיס להשפעתו של השירות האזרחי. מיקומו הפריפריאלי של 
מערך תומכי הלחימה לצדו של השירות הלוחם עיצב כאמור את תפיסת 

מאחר שהשירות בתפקידים אלו היה בעבר נחלתם של גברים בלבד, הנדסת   4
)עמרם,  לגברים  הותאמה  העבודה  סביבת  ואת  הכלים  את  האנוש שאפיינה 

.)2009
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השירות של חיילים רבים, המבטאים התנגדות למשמעת המופעלת עליהם 
מצד המערכת הצבאית, משום שהם חשים שתפקידם חשוב ומשמעותי 
פחות לעומת תפקידו של הלוחם. כמו כן, הם מאוכזבים מן האפשרות 
שתפקידים אלו לא יאפשרו ניעות חברתית באמצעות תגמולים כלכליים 
לאחר השחרור )לרר ובן אליהו, 2009; ששון־לוי, 2006(. להלן נבחן את 
השפעות עיצובו של השירות האזרחי על פי שלושת הקריטריונים הללו:

פיקוח על המשרתים: צה"ל, בדומה לצבאות אחרים, הוא ארגון טוטלי   .1
החיילים  של  מעשיהם  רבים:  ביטויים  לכך  ויש   ,)Goffman, 1961(
מוכתבים על ידי מפקדיהם, וכך גם התפקיד שהם ממלאים ובחלק 
כוללת  החיילים  של  יומם  שגרת  מגוריהם.  מקום  גם  המקרים  מן 
שעות רבות, ובבסיסים סגורים היא אף מייצרת הפרדה מן הסביבה 
החברתית והמשפחתית של טרום הגיוס. מנגד, בשל אופיו ההתנדבותי 
והביזורי של השירות האזרחי סביר שרמת הפיקוח על הפרט תהיה 
נמוכה יותר בהשוואה לשירות הצבאי )לדוגמה, באפשרויות הבחירה 
אפשר  ההשקעה(.  מידת  ואף  הארגון  האזרחי,  השירות  מיקום  של 
אפוא להניח שאל מול התפיסות העולות מקרב חיילים המשרתים 
בתפקידים תומכי לחימה ביחס למשמעת הצבאית, שירות שיאפשר 
להניח שמיסוד  סביר  יותר.  כאטרקטיבי  ייתפס  פחות  הדוק  פיקוח 
חובה,  לשירות  התנדבותית  ממסגרת  מעבר  קרי  האזרחי,  השירות 
מכורח  תיעשה  המשטור  הגברת  משטור.  של  רבה  מידה  יחייב 
הנסיבות, על מנת להתמודד עם הגידול הניכר בהיקפי הפעילות ועם 
ששירות  להניח  אפשר  זאת,  עם  נמוכה.  מוטיבציה  בעל  אדם  כוח 
צבאי בצה"ל, המבוסס על מערכת ארגונית היררכית וטוטלית, ישמור 

גם בעתיד על רמת פיקוח גבוהה בהשוואה לשירות האזרחי. 
מעין  הוא  הצבאי  השירות  הנוער  בני  מרבית  עבור  עצמי:  מימוש   .2
כך,  בשל  התיכוניים.  לימודיהם  סיום  לאחר  ראשון  עבודה  מקום 
שאיפותיהם בנוגע לתפקידם בצבא הן רבות, והן מבטאות, בין השאר, 
על  נוסף  ומשמעותי.  כנחוץ  בעיניהם  ייתפס  שהתפקיד  הצורך  את 
כך, הם שואפים שהשירות והתפקיד יאפשרו הגדרה עצמית וישמשו 
וכישוריהם  יכולותיהם  ומימוש  זהותם  של  ולעיצוב  לפיתוח  בסיס 
)ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014(. נשאלת השאלה אם הרחבת השירות 
הצבאיים  לתפקידים  משמעותית  תחרות  להוות  יכולה  האזרחי 
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תומכים  אלו  תפקידים  כאמור,  והלוגיסטי.  הטכני  המנהלי,  במערך 
בלחימה, ועל כן הם רחוקים ממשימת הקצה הצה"לית, שמבצעים 
בעיקר חיילים במערך הלוחם. כמו כן, אפשר להניח שהשפעתו של 
קריטריון זה תהיה שונה לגבי קבוצות שונות באוכלוסייה. השאיפה 
הטוענים  יש  פוסט־מטריאליים.  מערכים  חלק  היא  עצמי  למימוש 
שהקניית חשיבות רבה לערכים פוסט־מטריאליים נפוצה יותר בקרב 
 ,)Mohamed, 2011( יחסית  גבוהה  חומרית  ברווחה  החיות  חברות 
משום שהאפשרות להקדיש קשב ומשאבים למימוש העצמי גדולה 
יותר כאשר הצרכים החומריים מסופקים. אם כן, סביר להניח שמי 
מדאגה  פחות  ומוטרדים  גבוהה  סוציו־אקונומית  משכבה  שמגיעים 
חומרית ופיזית לבני ביתם, יושפעו מכך יותר. כפי שנראה בהמשך, 
נטייתם לתפקידים שיש בהם הגשמה עצמית עשויה לסחוף אותם 
דווקא לשירות אזרחי. מתנדבי השירות האזרחי פועלים כיום בעיקר 
)וורגן,   )11%( והרווחה   )28%( הבריאות   ,)33%( החינוך  בתחום 
המגוון  של  ניכרת  הגדלה  תחייב  האזרחי  השירות  הרחבת   .)2006
ושל המקום של התפקידים שאליהם ישובצו בני הנוער. סביר להניח 
התפקידים  במגוון  השאר  בין  תלויות  העצמי  המימוש  שאפשרויות 
להרחבת  אפשרויות  שתי  לסמן  אבקש  זו  במסגרת  להם.  שיוצעו 

השירות האזרחי: 
תפקידים  של  רחב  מגוון  תיצור  האזרחי  השירות  הרחבת  א. 
אטרקטיביים, כגון תפקידי הדרכה, בדומה לשנת שירות בתנועות 
הנוער ובפנימיות. ייתכן שתפקידים אלו צפויים לגרום למלש"בים 
בהתחשב  עצמי.  ומימוש  חברתית  תרומה  של  תחושה  רבים 
מקבוצה  למלש"בים  גם  יקרצו  אלו  תפקידים  המוצא,  בהנחת 
ייתכן שנחזה בתהליך אטי שבו  ולפיכך  סוציו־אקונומית חזקה, 
מערך תומכי הלחימה יאויש פחות על ידי בני השכבות החזקות 

ויותר על ידי חיילים המגיעים מקבוצות מוחלשות.
סבירות  קיימת  העבודה  בשוק  מזערית  במידה  לפגוע  מנת  על  ב. 
של  העיקרון  יופעל  לגרמניה,  בדומה  בישראל,  שגם  גבוהה 
ופפרמן  מלחי  של  מאמרם  את  )ראו  העבודה"  שוק  "ניטרליות 
בקובץ זה(. עיקרו של עיקרון זה הוא השמה של משרתים בשירות 
רק בתפקידים שלא היו קיימים קודם לכן. נוסף על כך, מרבית 
המתגייסים לשירות האזרחי, בדומה לשירות הצבאי, יהיו חסרי 
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תפקידים  בפניהם  לפתוח  שתקשה  עובדה  מקצועית,  הכשרה 
שהרחבת  ייתכן  זאת  לאור  ממושכת.  הכשרה  ללא  מקצועיים 
לוגיסטיקה  תפקידי  של  יצירה  בעיקר  תגרור  האזרחי  השירות 

ותמיכה, שהם אטרקטיביים פחות. 
לחיילים,  חומרי  בתגמול  גם  מלווה  הצבאי  השירות  חומרי:  תגמול   .3
והן  שירותם(  במהלך  קיום  )דמי  הקצר  בטווח  מינימלי  תגמול  הן 
הברורים  ההבדלים  למרות  הארוך.  בטווח  יותר  משמעותי  תגמול 
בין אופיים של התגמולים השונים קיימת טענה שמתקיים איזון בין 
לסמן  אפשר   1973 מאז   ,)2007( לוי  פי  על  התגמולים.  סוגי  שני 
ירידה במרכזיותו של הצבא בחברה הישראלית. הירידה התבטאה בין 
השאר בפיחות ביוקרתו של השירות הצבאי ובהפקה של תגמולים 
מגמה  חומריים.5  בתגמולים  להמירם  שאפשר  למשרתים,  סמליים 
יותר  גבוהים  חומריים  תגמולים  לדרוש  שונות  קבוצות  הובילה  זו 
תמורת ההשתתפות בצבא. תופעה זו, של איזון בין דרישה לתגמולים 
שחיילים  לכך  ההסברים  אחד  להיות  עשויה  וחומריים  סמליים 
לו  זוכים  במערכים אלו מבטאים אכזבה מן התגמול הכלכלי שהם 
בזמן השירות או לאחריו )אבידר, 2014; ששון־לוי, 2006(. במילים 
אחרות, ייתכן שאכזבה זו נובעת מכך שאף על פי שחיילים אלו נענים 
לצו החברתי לשירות כללי, הם אינם זוכים לאותו הון סמלי חברתי 
ולאותם תגמולים כלכליים ישירים, שהלוחמים בשירות הצבאי זוכים 

להם )אבידר, 2014(. 
הנחת מוצא נוספת מתייחסת להשפעתה של השתייכות לקבוצות 
מקבוצות  המגיעים  חיילים  כלומר  שונה,  סוציו־אקונומי  מרקע 
אפשר  יותר.  גבוה  למעמד  המשתייכים  חיילים  לעומת  מוחלשות 
יותר לחיילים המגיעים  גדול  יהיה משקל  להניח שלתגמול הכלכלי 
לתפיסות שמבטאים מלש"בים  בדומה  יכולות,  ממשפחות מעוטות 

מקבוצות מוחלשות לפני גיוסם )ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014(. 
למשרתים:  תגמול  של  היבטים  לשלושה  נתייחס  זו  בפסקה 
השירות  משך  שחרור(,  ומענק  קיום  דמי  )כגון  ישירים  תגמולים 

והיבטים תעסוקתיים. 

דוגמה לכך אפשר למצוא בתפיסה המקובלת בקרב בני הנוער שהשירות בצבא   5
יאפשר בהמשך החיים קבלה למשרות טובות יותר, גם ללא קשר לרכישת הון 

אנושי רלוונטי )ריבנאי־בהיר ואבידר, 2014(.
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תגמולים ישירים: בעשור האחרון נבחנו מספר רב של הצעות חוק   .1
המציעות להעלות במידה ניכרת את דמי הקיום של חיילי החובה. 
השירות  משרתי  אם  השאלה  תעלה  יתקבלו,  אלו  מהלכים  אם 
האזרחי יקבלו תגמולים דומים לאלו של חיילים במערכים תומכי 

הלחימה, נמוכים או גבוהים מהם. 
משך השירות: כיום נתונה בפני משרתי השירות הלאומי הבחירה   .2
שנתיים  של  צבאי  שירות  לעומת  שנתיים  או  שנה  לשרת  אם 
יכולה  השירות  למשך  גברים.  בקרב  שנים  ושלוש  נשים  בקרב 
להיות משמעות כלכלית לפרט. שירות קצר יותר עשוי לאפשר 
לפרט לצאת מוקדם יותר לשוק העבודה או הלימודים וכך להגיע 
מוקדם יותר לקבלת גמול כלכלי משמעותי בדמות שכר עבודה. 
מציעות  האזרחי,  בשירות  הדנות  החוק,  מהצעות  חלק  אמנם 
להחיל משך שירות מקביל לזה של השירות הצבאי, אך הרחבה 
עשויה  שהיא  משום  אתגר,  תהווה  האזרחי  השירות  של  ניכרת 
כלכליות  עלויות  ולהשית  רבים  בענפים  פגיעה של ממש  ליצור 
כבדות על המדינה )ראו את מאמרם של מלחי ופפרמן בקובץ זה(. 
אם השירות האזרחי אכן יהיה קצר יותר ממקבילו הצבאי )בדומה 
למודל המתקיים היום(, הוא ישמש חלופה קורצת יותר לחיילים 

רבים.
השירות  או  הצבאי  השירות  כאמור,  תעסוקתיים:  היבטים   .3
הנוער.  בני  עבור  תעסוקתי  טרום  שלב  כלל  בדרך  הם  האזרחי 
עם זאת, חלק ניכר מן התפקידים הצבאיים אינם משמשים בסיס 
אמנם  )מסוימים(  טכניים  צבאיים  מקצועות  אזרחי.  למקצוע 
אזרחיים,  למקצועות  רלוונטי  ניסיון  למשרתים  להעניק  יכולים 
אולם קיימים בצבא תפקידים מרובים, שאין להם מקבילה בשוק 
יוצעו  כן, נשאלת השאלה אילו תפקידים  העבודה האזרחי. אם 
אלו  תפקידים  יסייעו  כמה  עד  האזרחי?  בשירות  הנוער  לבני 

למצוא עבודה בתום תקופת השירות? 
כאמור, ייתכן שעיקר התפקידים שיוצעו בשירות האזרחי יהיו 
ופפרמן  מלחי  את מאמרם של  )ראו  מקצועיים  בלתי  תפקידים 
הון  לפתח  הנוער  לבני  לסייע  יוכלו  אלו  תפקידים  זה(.  בקובץ 
אנושי הניתן להמרה למקצועות נמוכי דרג ונמוכי סטטוס ולפתח 

הון חברתי בארגונים שונים.
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תעניק  האזרחי  השירות  שהרחבת  האפשרות  את  מעלה  זה  ניתוח   
השירות  מן  יותר  גדולים  עקיפים  כלכליים  תגמולים  בו  למשרתים 
הצבאי בתפקידים תומכי לחימה. אם השירות האזרחי המוסדי אכן 
ימשוך  שהוא  מאוד  ייתכן  יותר,  גבוהים  כלכליים  תגמולים  יעניק 
אליו מלש"בים המיועדים לשירות בתפקידים תומכי לחימה, בפרט 
השירות  בזמן  כלכלי  קושי  החווים  מוחלשות  מקבוצות  מלש"בים 
של  המוצא  הנחות  את  מקבלים  אם  כן,  פי  על  אף  הארוך.  הצבאי 
קרש  הנוער  לבני  להעניק  יוכל  לא  האזרחי  השירות  גם  הניתוח, 

קפיצה משמעותי או כר לניעות כלכלית. 

סיכום ודיון

לשימור  מתבקש  כפתרון  ממבט־על  נתפסת  האזרחי  השירות  הרחבת 
חיזוק  ואף  שימור  משום  בו  שיש  מפני  בישראל,  החובה  שירות  מודל 
של עקרון האזרחות הרפובליקאי. השירות האזרחי מוצג לעתים קרובות 
היום  מתגייסות  אינן  מגוונות  שמסיבות  קבוצות,  של  לגיוסן  כפתרון 
לצבא. הרחבת השירות האזרחי נתפסת אפוא ככלי שיאפשר להרחיב את 
מעגל בני הנוער המתגייסים לשירות ובכך להרחיב את תפיסת השירות 
בישראל,  השירות  תפיסת  שלהרחבת  נראה  זאת,  עם  בישראל.  והגיוס 
כך שתכלול לצד השירות הצבאי גם שירות אזרחי נרחב בכפייה, יכולות 

להיות השלכות נוספות. 
זה בחן את ההשלכות האפשריות של שינויים אלו בתפיסת  מאמר 
השירות על סגמנט אחד בתוך השירות הצבאי, מערך תומכי הלחימה. 
בחינת ההשלכות נעשתה לאור שני עקרונות מרכזיים בשירות החובה 

היום: אוניברסליות השירות וליבתיות הלחימה.
ההנעה  ומשטר  שהגיוס  הייתה  במאמר  שנבחנה  המרכזית  הטענה 
ניזונים בעיקר מהיותם חסרי  בזמן השירות של חיילים תומכי לחימה 
חלופות ממוסדות אחרות, משום שהשירות הצבאי הוא נורמה חברתית 
ברורה. החלה של שירות אזרחי ממוסד יכולה לערער במידה רבה את 
שני הבסיסים האלה. במילים אחרות, חיילים אלו, שתרומתם הכרחית 
לתפקוד הצבא ולעמידה במשימותיו, אינם נהנים מן היוקרה החברתית 
שהמערך הלוחם נהנה ממנה. בעקבות כך נראה שמערך זה יושפע במיוחד 
מיצירת שירות אזרחי ממוסד, שיתחרה במונופול של השירות הצבאי. 
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מסיבות אלו ייתכן שמועמדים לשירות צבאי במערך זה יבחנו את כלל 
האפשרויות, ובהן גם השירות האזרחי.

בעיקר  הנשים,  גיוס  על  זה  מהלך  של  השפעתו  הוא  נוסף  היבט 
במערך  שונים  בתפקידים  ששולבו  נשים,  הטכנו־לוגיסטיים.  למערכים 
הלוחם,  למערך  גברים  של  הפניה  לאפשר  במטרה  הלחימה  תומכי 
מבטאות כבר היום התנגדות לשילובן בתפקידים אלו. פתיחה של שירות 

אזרחי מוסדי תאפשר גם להן חלופה לגיטימית לשירות הצבאי. 
השפעת  על  מלמדת  שירותם  כלפי  החיילים  תפיסות  של  בחינה 
הפריפריאליות של מערך זה לעומת השירות הלוחם. המאמר בחן כיצד 
עיצוב השירות האזרחי יכול להשפיע על הנכונות לשירות במערך תומכי 
המשרתים,  על  בפיקוח  התמקד  והוא  אלו,  לתפיסות  ביחס  הלחימה 
במימוש עצמי ובהיבטים שונים של תגמול כלכלי. אם השירות האזרחי 
יתעצב כך שהוא יהיה קצר מן השירות הצבאי וכמו כן נוח ומתגמל יותר 
בהשוואה לשירות הצבאי, ייתכן שהאטרקטיביות של השירות האזרחי 
תהיה גבוהה יותר בהשוואה לשירות הצבאי לכלל המלש"בים, ובעיקר 

למלש"בים המגיעים מקבוצות מוחלשות.
יהיו  האזרחי  השירות  הרחבת  של  אלו  שלהיבטים  לשער  אפשר 
השלכות הן בפן התפעולי של השירות הצבאי והן בפן החברתי. ראשית, 
מהלך זה עלול להציב בפני הצבא אתגר כוח אדם בהפעלת מערכים לא 
בזמן  הנעה  מנגנוני  ביצירת  והן  בגיוס  הן  כזה מתעורר  לוחמים. אתגר 
השירות למרות חשיבותם של אחזקה ותפעול של כלי מלחמה, בסיסי 
צה"ל ושגרת העבודה בצבא. שנית, למהלך יש השלכות חברתיות הן על 
מערך תומכי הלחימה והן על השירות האזרחי. נראה שמהלך זה נועד 
בראש ובראשונה לאפשר חיזוק של שירות החובה הצבאי ושל תפיסת 
ההוגנות החברתית על ידי שימור של עקרון האוניברסליות והאחידות 
בשירות. באופן פרדוקסלי, ייתכן שתושג דווקא מטרה הפוכה. תוצאתו 
מבקש  שהוא  האחידות  פירוק  של  זרז  היא  כזה  מהלך  של  האפשרית 
לשמר, משום שיש בו משום הרחבה של הסגרגציה החברתית בין קבוצות 
חברתיות שונות, ובעיקר תהליכי מגדור והפניה של מלש"בים ממעמד 

סוציו־אקונומי נמוך לעבר השירות האזרחי. 
חשיבה על שירות אזרחי מוסדי בישראל צריכה להתחשב בהשפעות 
השונות האפשריות של מהלך זה ובקשר בין עיצובו של השירות האזרחי 

להשפעות אלו. 
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שירות אזרחי חובה: ההשלכות על נשים דתיות 
וחרדיות
איטה ביק

סוגיית הגיוס של בנות דתיות וחרדיות לשירות לאומי היא נושא רגיש 
יסוד  ומורכב מבחינה חוקתית. הסוגיה מעלה שאלות  פוליטית  מבחינה 
ושאלות  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  מדינת  של  לאופייה  באשר 
עקרוניות ופוליטיות ביחסי רוב ומיעוט ואף קוראת תיגר על הגבול בין 
השתלבות להתבדלות של קבוצות מיעוט בחברה הישראלית. הנושא עלה 
על סדר היום הציבורי לאחרונה במסגרת הדיון על שוויון בנטל בשירות 
צבאי של גברים חרדים. קיימת התנגדות ציבורית הולכת וגוברת לדחיית 
שירותם בצה"ל של בחורים חרדים שתורתם אומנותם. נושא זה מסעיר 
צעירים המשרתים בצבא סדיר ובמערכות המילואים, משום שהם רואים 
בדחייה גורפת זו מדיניות בלתי שוויונית בעליל. ואולם, במסגרת הדיונים 
על השוויון לא עלה כלל נושא שירות חובה לכל הנשים, וגם פסק הדין 
בנטל  והשוויון  ישיבה  לבחורי  השירות  דחיית  בעניין  מ־2012  בג"ץ  של 
מניח  זה  הדיון במאמר  במרכז  זה. התרחיש שעומד  לנושא  לא התייחס 
שהדרישה לשוויון בנטל תביא לכך שבהמשך הדיון בנושא תחוקק הכנסת 
חוק המחייב גם את הנשים מן המגזר הדתי והחרדי בשנתיים של שירות 
צבאי או אזרחי. ייתכן שחקיקה זו תבוא בעקבות פסיקה עתידית של בג"ץ, 
שיתקשה לחייב גברים חרדים בשירות למדינה על פי עקרון השוויון אך 
לא את הנשים. בנות חרדיות אינן משרתות כיום כלל, ואילו בנות דתיות 
משרתות ברובן בהתנדבות בשירות לאומי במשך שנה אחת בלבד. בנות 

דתיות וחרדיות המצהירות שהן דתיות פטורות משירות בצה"ל.
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בלב הדיון הפוליטי על גיוס של גברים חרדים וגם של נשים דתיות 
וחרדיות נמצאת שאלה עקרונית: האם במדינה דמוקרטית ליברלית ראוי 
שיהיה דין אחד לכולם בעניין השירות הצבאי או האזרחי או שמא יש 
להכיר בזכויות מיוחדות של המיעוט, במקרה זה החרדים, כפי שמציעים 
 Margalit &( והלברטל  מרגלית   ,)Kymlicka, 1989, 1996( קימליקה 
הרב־ עקרון  ואחרים?   )Barzelai, 2003( ברזילי   ,)Harbertal, 1998
תרבותיות כולל התחשבות מיוחדת בערכים ובאורח החיים המיוחדים 
מה  לפנינו:  שמוצע  לתרחיש  אתייחס  זה  במאמר  מיעוט.  קבוצות  של 
והדתית־לאומית, אם  תהיה תגובתן של שתי קהילות מיעוט, החרדית 
יחוקק חוק המחייב את כל הבנות בשנתיים של שירות לאומי או אזרחי? 
לטענתי, אם הכנסת אכן תחוקק חוק כזה, ידחה הציבור החרדי בהנהגת 
אזרחי.  מרי  של  צעדים  וינקוט  ובזעם  נפש  בשאט  היוזמה  את  רבניו 
בתגובה למחאה הקשה של ציבור זה תדחה הממשלה את יישום החוק 
או תיישם אותו באופן חלקי. הציבור הדתי, שרוב בנותיו כבר משרתות 
בצה"ל או מתנדבות לשירות לאומי של שנה, יבקר את היוזמה, אך בפועל 
יישר קו עם המדיניות החדשה. אם החוק ייושם, הן ישרתו שנתיים של 

שירות לאומי, למעט בנות אחדות מקרב הציבור החרדי־לאומי. 

פטור משירות לבנות דתיות: הרקע ההיסטורי

ניסיון העבר יתרום רבות להבנת תגובתם של החרדים לתרחיש המוצע 
לפנינו: גיוס חובה של בנות דתיות וחרדיות לשירות לאומי. אין זו הפעם 
הראשונה שממשלת ישראל מציעה להנהיג שירות אזרחי חובה לבנות 
דתיות וחרדיות. הניסיון הראשון היה ב־1951 בתקופת ממשלת מפא"י 
הראשונה. בזמן מלחמת העצמאות השתתפו נשים בלחימה וככוח מסייע 
ללוחמים בהגנה, בלח"י ובאצ"ל. מדיניות שוויונית זו מצאה ביטוי לאחר 
קום המדינה בחקיקת חוק שירות ביטחון, התש"ט-1949, שחייב גם את 
בהשוואה  ישראל  למדינת  ייחודי  היה  זה  צעד  בצה"ל.  בשירות  הנשים 
למדיניות הגיוס במדינות דמוקרטיות מערביות אז וגם היום. סעיף 11 
בחוק זה פטר נשים דתיות משירות בצה"ל: "יוצא צבא, אישה, שהצהירה 
כי טעמים שבמצפון או טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה מלשרת 

בשירות ביטחון, תהיה פטורה מחובת שירות ביטחון." 
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תקדים לפטור זה היה המדיניות שהתקבלה בזמן במלחמת העצמאות. 
ישעיהו קרליץ  גויסו, שלח הרב אברהם  בזמן המלחמה, כשגם הנשים 
בן־גוריון  אל  ישראל"  "אגודת  ממפלגת  לוין  י'  הרב  את  איש(  )החזון 
בבקשה לפטור את הבנות הדתיות מן הגיוס. בן־גוריון נעתר לבקשה זו 
והסכים שלא לגייס בנות שהביאו מכתב הצהרה ממפלגה דתית המעיד 
על היותן דתיות )אונא, 1983(. מדיניות זו, שהכירה באורח חיים דתי 
חוק שירות  11 של  כהצדקה לפטור מגיוס, קיבלה תוקף רשמי בסעיף 
החרדים,  לבקשת  בפועל  נענה  שבן־גוריון  אף  התש"ט-1949.  ביטחון, 
הוא גם תקף אותם מעל במת הכנסת והביע זלזול במניעיהם: "הסכנות 
שאתם חוששים להן – הסכנה לצניעות - הן מדומות; הסכנות שאנחנו 
חוששים להן – התקפת אויבים – הן לצער כולנו ממשיות, ועלינו לתת 

נשק בידי המתיישבות שלנו" )דברי הכנסת, 1571-1570:5.9.1949(.
הצבעת החזית הדתית )שהייתה מורכבת מארבע המפלגות הדתיות 
חילוני  חינוך  כפיית  על  במחאה  הממשלה  נגד  ב־1951  והחרדיות( 
והוא  בן־גוריון,  של  זעמו  את  עוררו  תימן  עולי  של  העולים  במחנות 
נגדה סנקציות. על אף הסכמתו הקודמת לפטור בנות  החליט להפעיל 
בכנסת  ראשונה  לקריאה  הביא  הוא  בצה"ל  משירות  לחלוטין  דתיות 
הצעת חוק ממשלתית, המחייבת בנות דתיות הפטורות משירות בצה"ל 
לשרת שנתיים בשירות לאומי חובה. הבנות היו מיועדות לשרת בתחומי 
החינוך, הבריאות, קליטת העלייה והרווחה וגם חויבו בטירונות צבאית 
בסיסית בצה"ל, שתאפשר להן להשתלב במערכת הג"א בשעת הצורך. 
החרדים הגיבו בזעם להצעה ועזבו את הממשלה במחאה. הם לא חזרו 
בעקבות  ב־1977  שקמה  בגין,  לממשלת  עד  ישראל  בממשלות  לכהן 
ארגנו  רבניהם  ובהוראת  כולו,  סער  החרדי  הרחוב  הפוליטי.  המהפך 
החרדים הפגנות נגד הממשלה בארץ ובחו"ל. בעקבות ההפגנות והקרבה 
למועד הבחירות לכנסת הגיע בן־גוריון להסכם עם אגודת ישראל לדחות 

.)Bick, 2013  ;1983 ,בשנה את קידום החוק )אונא
ואולם, בן־גוריון לא הרפה מן הנושא. כחלק מגישת "הממלכתיות", 
את  לשרת  ערבים(  )למעט  וצעירה  צעיר  מכל  דרש  הוא  האמין,  שבה 
המדינה ביוזמות חלוציות ובשירות צבאי. שנה לאחר מכן חוקקה הכנסת 
ביוזמת הממשלה את חוק השירות הלאומי, התשי"ג-1953, שחייב בנות, 
שקיבלו פטור מצה"ל מפאת הצהרתן שהן שומרות על אורח חיים דתי, 
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השירות  הקודמת,  החוק  מהצעת  בשונה  לאומי.  שירות  של  בשנתיים 
הלאומי לא היה חלק מצה"ל, והבנות לא חויבו בטירונות צבאית.1 החוק 
חייב את הבנות לקבל כל תפקיד שיוצע להן, אך השאיר גם פתח לפטור 
משירות בנות ש"מטעמי משפחה, חינוך, משק או אורח חיים משפחתי 
מיוחד" אינן יכולות לשרת, כפוף לאישורה של ועדה מיוחדת לערעורים. 
החזון  ובראשם  ורבניהם,  החרדים  בקרב  עזה  התנגדות  עורר  החוק 
איש, פוסק ההלכה שנחשב אז וגם היום לגדול הפוסקים בארץ ישראל 
בדורות האחרונים, והוא הוציא פסק הלכה האוסר על בת דתית לשרת 
ביותר,  חמור  איסור  השירות  את  הגדיר  הוא  כלשהו.  לאומי  בשירות 
איסור דאורייתא, שיש עליו הוראה של "ייהרג ואל יעבור", כפי שנתפס 
החוק  את  לקיים  לסרב  לבנות  הורו  הרבנים  עריות.  גילוי  על  האיסור 
ואף ללכת לכלא, והחרדים שוב קיימו הפגנות סוערות בארץ ובחו"ל נגד 

.)Bick, 2013 ;1983 ,החוק)אונא
החוק לא יושם מעולם עקב ההסכמים שנרקמו בין המפלגות הדתיות 
והחרדיות למפלגת מפא"י ומאוחר יותר עם הליכוד. משרד העבודה היה 
אמון על ביצוע החוק, ובשנה הראשונה לחקיקתו הוא אכן ניסה להגיע 
הממשלה  כשלו.2  מאמציו  אך  פרטיו,  על  המזרחי  הפועל  עם  להבנות 
העדיפה לשמור על יחסים טובים עם המפלגות החרדיות והדתיות ועל 
שקט ברחוב החרדי על פני השירות הלאומי, ולכן הקפיאה את החוק. 
כך נהגו כל ממשלות ישראל מאז בן גוריון, גם מן הימין וגם מן השמאל 

.)Bick, 2013(
מעניין לציין שעמדתה של הרבנות הראשית בישראל בנושא השירות 
נגד  הלכה  פסק  הוציאה  לא  הרבנות  במכוון.  עמומה  הייתה  הלאומי 
התירה  לא  גם  אך  בצה"ל(,  הבנות  שירות  נגד  )כפי שהוציאה  השירות 

ההצעה לראות בשירות הלאומי חלק מצה"ל עוררה בשעתה את התנגדותם של   1
כל הרבנים, דתיים וחרדים כאחד.

המפלגות  מנהיגי  שהציבו  התנאים  בעקבות  סתום  למבוי  הובילו  הדיונים   2
הדתיות הציוניות, וביניהם שתינתן לכל בת אפשרות לגור בבית בזמן השירות. 
אם היא תשרת מחוץ לבית, אזי תנאי השירות יקפידו על ההלכה ויהיו נתונים 
אלו,  לדרישות  היענות  הייתה  אילו  בפועל,  דתיים.  מפקחים  של  לפיקוחם 
החוק היה נותר מרוקן מתוכן. הבנות החזקות והמשכילות יותר היו מתנדבות 
לשירות קרוב לבית בערי המרכז, ואילו רוב האוכלוסיות החלשות והנזקקות 

היו מתרכזות בעיירות הפיתוח וביישובים בפריפריה.



 99 שירות אזרחי חובה: ההשלכות על נשים דתיות וחרדיות       

את השירות במפורש. גם ב־1971, כשהתכנית לשירות לאומי בהתנדבות 
יצאה לדרך, לא פורסם גילוי דעת של הרבנות הראשית. 

הציבור הציוני־דתי ביקש לשרת את המדינה במסגרת התנדבות. בשני 
מספר  ועוד  הדתי  הקיבוץ  בנות  לצה"ל  התגייסו  הראשונים  העשורים 
קטן של בנות, רובן במסגרת הנח"ל הדתי. ביוזמתם של שרי המפד"ל 
לבנות  בהתנדבות  לאומי  שירות  מסגרת של  ב־1971  הקימה הממשלה 
דתיות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות במסגרת העמותה "האגודה 

להתנדבות בעם". משך השירות היה שנה אחת. 
את  לחייב  השנים  לאורך  האופוזיציה  מפלגות  של  ניסיונותיהן 
ממשלות ישראל ליישם את חוק השירות הלאומי מ־1953 נחלו כישלון. 
מסיבות  ליישמו  ולא  החוק  מן  להתעלם  העדיפו  ישראל  ממשלות  כל 
פוליטיות. רק עתירה לבג"ץ ב־1978 נגד אי־יישומו אילצה את ממשלת 
בגין להוסיף תיקון ללשון החוק ולהפוך את המדיניות הלא רשמית של 
"שב ואל תעשה" לחקיקתית. כמענה לבג"ץ יזמה הממשלה תיקון לחוק 
לא  זה  חוק  ש"ביצוע  נקבע   21 ובסעיף  התשי"ג-1953,  לאומי,  שירות 
יחל אלא לאחר שהממשלה תחליט על כך". כצפוי, החלטה כזאת טרם 
התקבלה בממשלה )Bick, 2013(. במילים אחרות, ממשלת ישראל נמנעה 
כליל מיישום החוק בקרב המגזר החרדי והסתפקה בהתנדבותן של הבנות 

הדתיות, רובן לשנה אחת בלבד.

סוגיית גיוסם של בחורי ישיבה לצה"ל והשלכותיה על גיוסן של בנות 
דתיות וחרדיות לשירות לאומי

מדינת ישראל היא דמוקרטיה רב־תרבותיות דה פקטו אך לא דה יורה. עוד 
בטרם הפכה הרב־תרבותיות לנושא לדיון בקרב מדינות מערב אירופה, 
בעקבות ההגירה הגדולה אליהן של מוסלמים מאסיה, מצפון אפריקה ומן 
המזרח התיכון, נקטה מדינת ישראל מדיניות רב־תרבותית. היא העניקה 
הכירה  שלא  אף  ולערבים,  לחרדים  מיעוט,  לקבוצות  מיוחדות  זכויות 
בהן מבחינה חוקתית ומשפטית כקבוצות מיעוט רשמיות )רובינשטיין, 
2006(. מדיניות זו באה לידי ביטוי גם במדיניות הגיוס לצה"ל, שפטרה 
משירות את ערביי ישראל )אורגד, 2007; סבן, 2002( ודחתה את השירות 
לבחורי ישיבה שתורתם אומנותם. בנות שהצהירו על אורח חיים דתי 
קיבלו פטור משירות בצה"ל )Hofnung, 1995). המפלגות המייצגות את 
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הרוב הציוני העדיפו להגיע לפשרות פוליטיות עם מנהיגי הציבור החרדי 
ולהימנע מעימות חזיתי. יתר על כן, המפלגות המייצגות ציבור זה הפכו 
בעיקר  קואליציות,  למקימי  נוחים  ולשותפים  ללשון המאזניים  לעתים 
מן הימין אך גם מן השמאל. הסכמים אלו שיקפו מדיניות של הסדרה, 
שבה הרוב ויתר למיעוט במודע בנושאים קרדינליים כדי להגיע ליציבות 
שלטונית )דון יחיא, 1997(. הסדרה זו מצאה ביטוי בהתחייבויותיהם של 
הצדדים לשמור על הסטטוס קוו בענייני דת בהסכמים הקואליציוניים 
השירות  דחיית  המשך  את  וכללה  ימין  וממשלות  שמאל  ממשלות  של 

לצה"ל לבחורי ישיבה ואי־יישומו של חוק השירות הלאומי לבנות. 
חברי  לבג"ץ  שהגישו  עתירות  בעקבות  להתפורר  החלה  זו  הסדרה 
כנסת, עמותות בחברה האזרחית, חיילים משוחררים, סטודנטים ואחרים 
מסוף שנות ה־80 ואילך. בשנים אלו אף הרחיב בג"ץ את תחומי עיסוקו 
לנושאים בלב הדיון הפוליטי, שנדחו בעבר בטענה שהם בלתי שפיטים 
)כגון הכרה בגיור הרפורמי או ייצוג של נשים ורפורמים במועצות דתיות(, 
וביניהם הסוגיה של דחיית השירות בצה"ל של בחורי ישיבה )כהן וזיסר, 
בקביעות משפטיות שלא  בחדות,  נפסקו  בג"ץ  הכרעות  כצפוי,   .)2003
חשין:  מישאל  השופט  כדברי  נוחה.  פוליטית  לעמימות  מקום  הותירו 
"דרכו של המשפט היא דרכה של הגיליוטינה: חיתוך חד, קביעה נחרצת, 
הכרעה לכאן או לכאן, זכאי וחייב, טוב ורע, שחור ולבן, צד זוכה וצד 

מפסיד" )בג"ץ 5364/94, ולנר נ' יו"ר מפלגת העבודה(.
 בשנות ה־90 הלם בית המשפט בקורנס בהסדרים ששמרו על הסטטוס 
ב־1998 פסק בג"ץ ששר הביטחון הפעיל את סמכותו שלא כדין,  קוו. 
כשאישר דחיית שירות לעשרות אלפי תלמידי ישיבות )בג"ץ 3267/97, 
רובינשטיין נ' שר הביטחון(. דעת הרוב קבעה שהענקת דחייה למספר 
גדול כל כך של בחורי ישיבה יצרה מצב של חוסר שוויון לא מידתי, שלא 
יוכל להינתן על סמך תקנה של שר הביטחון בלבד, והכנסת התבקשה 

למצוא מענה בחקיקה ראשית. 
הראוי  ההסדר  לגיבוש  "הוועדה  את  הכנסת  מינתה   1999 באוגוסט 
טל,  צבי  השופט  של  בראשותו  טל(,  )ועדת  ישיבות"  בני  גיוס  בנושא 
כדי ללמוד את נושא הגיוס ולגבש המלצות בעניין. הוועדה הגישה את 
המלצותיה ב־2000, ועל בסיס המלצות אלו חוקקה הכנסת ב־2002 את 
"חוק טל". החוק היה פשרה ולא התיימר להשיג שוויון מלא בנטל, אך 
ביקש להביא לעלייה מדודה במספר החרדים המשרתים. החוק גם הציע 
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חלופה לשירות הצבאי: שנה של שירות אזרחי למי שיידחו על ידי צה"ל. 
הוועדה בחרה לאמץ תהליך הדרגתי, שיוציא יותר חרדים לשוק העבודה, 
לפעול  יש  ועמוקים  רחבים  חברתיים  שינויים  לחולל  שכדי  והדגישה 
גיוס בני  בסבלנות ובאורך רוח )הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא 

ישיבות, 2000(.
עתירות של עמותות ויחידים נגד חוק טל החזירו את הדיון לפתחו 
של בג"ץ. בפסק דין מ־2006 פרש השופט ברק את הסתייגויותיו מעצם 
וכך כתב  חוקתיותו של חוק טל בשל פגיעתו הקשה בעקרון השוויון. 

בדעת הרוב:

פגיעתו של חוק דחיית השירות בשוויון מקימה פגיעה בכבוד האדם.
האדם  כבוד  ביסוד  העומדים  וערכים,  זכויות  באותם  פוגע  החוק 
כמבטא הכרה באוטונומיה של הרצון הפרטי, בחופש בחירה ובחופש 
פעולה של האדם כיצור חופשי... בעוד שמרבית בני החברה מחוייבים 
מכל,  היקר  של  לעתים  סיכון  תוך  וממושך,  מלא  צבאי  בשירות 
להשתחרר  האפשרות  ניתנת  אומנותם  שתורתם  ישיבות  לתלמידי 
משירות זה. מצב דברים זה פוגע בשוויון הבסיסי והאלמנטרי ביותר 
 ,6427/02 )בג"ץ  וקיפוח  לאפליה  גורם  הוא  החברה...  בני  שבין 

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' כנסת ישראל(

על אף הביקורת הקשה החליט הרוב להשאיר את החוק על כנו באופן 
זמני כדי לתת לרפורמה הזדמנות נוספת. ב־2012 איבד בג"ץ את סבלנותו 
בשל מספר המתגייסים הנמוך. הוא דן שוב בעתירות נגד החוק והפעם 
החליט לבטלו ברוב של שישה נגד שלושה בעילה שהוא פוגע בעקרון 
השוויון באופן לא מידתי, ולפיכך הוא גם לא חוקתי, והחזיר את הנושא 
שוב לכנסת לחקיקה חדשה. בדעת הרוב התייחסה נשיאת בית המשפט 
העליון דאז, השופטת דורית בייניש, למתח הקיים בין גישה רב־תרבותית 

כלפי המיעוט החרדי לבין ערך השוויון במדינה דמוקרטית:

דתיות  קהילתיות,  זכויות  על  לשמירה  שיש  בחשיבות  ההכרה 
אלה  זכויות  לפיה  הדמוקרטית  מתפיסתנו  חלק  הינה  ותרבותיות 
מוחלטת.  אינה  אלה  זכויות  על  ההגנה  זאת,  עם  להגנה.  ראויות 
ובין  אלה  זכויות  בין  איזון  מחייב  חברתיים  חיים  בקיום  ההכרח 
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החיים  בניהול  שוויוניים  הסדרים  להבטיח  המדינה  של  חובתה 
במדינה. )בג"ץ 07/6298, רסלר נ' כנסת ישראל(

הביטחון,  שירות  לחוק   19 מס'  תיקון  בכנסת  התקבל   2014 במרס 
בשירות  הישיבות  תלמידי  של  שילובם  את  המסדיר  התשע"ד-2014, 

סדיר ובשירות אזרחי.3
על  השוויון  בעקרון  ובחירתו  בנטל  השוויון  בנושא  בג"ץ  קביעת 
בעתיד  לעתירות  תקדים  ישמשו  רב־תרבותיים  הסדריים  פתרונות  פני 
בנושא שירות לאומי וישפיעו באופן ישיר על הדיון בשירות חובה של 
בנות דתיות וחרדיות. הפסיקה מ־2012 מהווה את התשתית החוקתית 
לתרחיש המתואר במאמר זה. בעקבות פסיקה זו ובעקבות לחצים של 
עמותות בעד השוויון בנטל תיזום הממשלה שינוי מרחיק לכת במדיניות 
והדתיות  הבנות  את  המחייב  חוק  בכנסת  ותעביר  הלאומי  השירות 
והחרדיות בשנתיים שירות לאומי. המדיניות הרב־תרבותית וההסדרית, 
שאפיינה בעבר את מדיניותן של ממשלות ישראל, תפנה דרך למדיניות 

שוויונית־דמוקרטית המחייבת כל אזרח בשירות צבאי או אזרחי.

שירות לאומי חובה לכל הבנות הדתיות והחרדיות: התגובה החרדית

וחרדיות  דתיות  לבנות  חובה  לאומי  שירות  חוק  הממשלה  תיזום  אם 
ותעביר אותו בכנסת, תקום התנגדות חרדית חזקה בדומה לזו שהייתה 
בשנות ה־50 ואף חריפה ממנה. בכנסת השנייה היו לאגודת ישראל רק 
שלושה מנדטים, ולפועלי אגודת ישראל היו שניים. החרדים מונים היום 
יותר מ־700,000 נפש, כתשעה אחוזים מן האוכלוסייה בישראל, לעומת 
כמה עשרות אלפים ב־1953. בכנסת הנוכחית יש לחרדים שמונה עשר 
מנדטים: שבעה ליהדות התורה ואחד עשר לש"ס. החרדים היום כועסים 
ונזעמים על ביטול חוק טל ועל חקיקת החוק החדש ל"שוויון בנטל", 

בשלב הראשון, המוגדר כתקופת הסתגלות, יוכלו תלמידי הישיבות לבחור אם   3
להתגייס לצבא, לשירות לאומי או להישאר ללמוד בישיבה. מי שמלאו להם 
22-18 בעת חקיקת החוק יוכל לדחות את השירות עד גיל 24 ולקבל פטור. 
ימשיך  יושגו,  היעדים  אם  לחרדים.  גיוס  יעדי  הממשלה  תקבע  השני  בשלב 
הגיוס להיות התנדבותי, ותלמידי הישיבות יוכלו לדחות את השירות עד גיל 
26 ולקבל פטור. אם יעד הגיוס לא יושג, תחול חובת הגיוס על כלל תלמידי 

הישיבות, למעט 1,800 בחורים עילויים מתמידים.
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הכופה גיוס על אלפי בחורי ישיבה. אם יתקבל חוק שירות לאומי חובה, 
כולו  החרדי  הציבור  צפוי  החרדיות,  הבנות  על  אזרחי  שירות  שיכפה 
להפגנות סוערות, לשביתות  לצפות  יש  נגד החוק.  ולהתגייס  להתאחד 
יהיו  רעב ואף לנכונותם של רבנים ואחרים ללכת לכלא. גם בתפוצות 
הפגנות מעוררות עניין נגד המדינה, בעיקר בערים שיש בהן ריכוז גבוה 
של אוכלוסייה חרדית. החרדים יכנו את החוק "גזרה" חילונית, המחייבת 

כל בת יראת שמים ללכת לכלא ולא לשרת. 

לשירות  החרדי  הציבור  להתנגדות  ופרה־הלכתיות  הלכתיות  סיבות 
לאומי חובה

א. העדר אתוס ציוני ומחויבות לשרת את המדינה
בתוכה,  מיעוט  כלא־ציונית.  עצמה  את  מגדירה  החרדית  החברה  רוב 
בעיקר הזרם של חסידי סאטמר ושל העדה החרדית, אף מגדירים את 
עצמם כאנטי־ציונים. גם הזרם החסידי וגם הזרם הליטאי בקרב החרדים 
רואים בשיבה של העם היהודי לארץ ישראל בעת החדשה תהליך שגם 
אם יש לו יתרונות לעולם התורה, אין לו כל משמעות דתית, וזאת בניגוד 
אתחלתא  המדינה  בהקמת  הרואה  הדתית  בציונות  המקובלת  לתפיסה 
דגאולה. החרדים אינם מייחסים חשיבות מיוחדת להקמת המדינה בעידן 
הזה וגם אינם מעניקים למוסדותיה כל משמעות דתית. על פי תפיסת 
על  מתנהלים  החיים  כאשר  גם  נמשכות,  עדיין  והגלות  הגולה  עולמם, 
אדמת ארץ ישראל. הארץ היא הארץ המובטחת ויש בה קדושה, ואף על 
פי שאין הם רואים קדושה במדינה, חורה להם חילול השבת במדינה ומה 
 Friedman,( שהם מכנים "חיי ההפקרות" של הרוב החילוני בארץ הקודש
1989(. על פי תפיסתם, ייעודו של האדם הוא להתמסר ללימוד התורה, 
וזו משימת חייהם המוצהרת של בני הישיבות החרדים. המדינה ומשאביה 
הם האמצעים שבעזרתם ימשיכו להתקיים ולהתעצם חיי התורה בארץ 
ישראל. היחס אל המדינה הוא בעיקר תועלתני: היא מספקת ל"חברת 
הלומדים", כפי שמכנה אותה פרידמן )1991(, ביטחון אישי וסדר ציבורי, 
חינוך, בריאות ורווחה, והיא מזרימה תקציבים לקיום הישיבות ולומדי 

התורה.
חשוב לציין שהחרדים מאמינים שבלימוד התורה הם תורמים רבות 
לקיומה של מדינת ישראל ולשגשוגה. לתפיסתם, בזכות לימוד התורה 
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של אלפי האברכים, הממיתים את עצמם באוהלה של תורה, בורא העולם 
שומר על עם ישראל ומגן עליו מכל צרה ומצוקה. במסגרת אמונית זו יש 
גם לנשים תפקיד חשוב. תפקידן להינשא לאברך הלומד בישיבה, לגדל 
משפחה ולקבל עליהן את עול הפרנסה, כדי שהגבר יוכל להקדיש את 
זמנו ללימוד תורה )פרידמן, 1995(. ברור שתרומה למדינה בשירות צבאי 
או בשירות לאומי אינה חלק מן החינוך החרדי, לא לבנים ובוודאי לא 
לבנות.4 בעצם תמיכתן בבעלים, תלמידי חכמים, הבנות רואות את עצמן 
תורמות רבות לעם כולו. נוסף על כך, הן עוסקות במעשים של גמילות 

חסדים בתוך הקהילה. 
קבוצת מיעוט קיצונית יותר בקרב הציבור החרדי מגדירה את עצמה 
יהודית  לריבונות  מתנגדת  והיא  אנטי־ציונית,  עולם  השקפת  כבעלת 
עצמו  את  ניתק  אלפים,  עשרות  כמה  המונה  זה,  ציבור  ישראל.  בארץ 
המדינה  מן  כסף  לקבל  ומסרב  הבחירות  את  מחרים  הוא  המדינה.  מן 
חילונית  תנועה  היא  הציונות  תפיסתם,  פי  על  ציבור.  מוסדות  למימון 
המסכנת את עם ישראל, כי היא מפרה את שלוש השבועות שהשביע 
יעלו  "שלא  השני:  המקדש  בית  חורבן  לאחר  ישראל  עם  את  הקב"ה 
על החומה, שלא יגערו בגויים5 ושלא יגלו את הקץ". במילים אחרות, 
משיחו  את  ישלח  עולם  שבורא  לחכות  יש  האסכטולוגית,  בתפיסתם 
לגאול את העם היהודי ולא ליזום פעולות להחיש את הגאולה. קבוצות 
חרדים  כלפי  מאוד  ביקורתיות  החרדית,  והעדה  הסאטמר  לצד  אלו, 
לציין  מיותר   .)1995 )פרידמן,  המדינה  עם  פעולה  המשתפים  אחרים, 
שיחסן לתכנית של שירות לאומי חובה יהיה שלילי לחלוטין והתנגדותן 

תהיה בלתי מתפשרת.

אין להמעיט בחשיבותם של מפעלי הצדקה והנתינה שמקימיהם ומתנדביהם   4
הם חרדים, כגון עזר מציון, זק"א ויד שרה. מפעלים אלו משרתים את הציבור 

כולו, אך בניהולם ובפעילותם משתתפים רק קומץ מן הציבור החרדי. 
בחומה,  ישראל  יעלו  שלא  אחת  למה?  הללו  שבועות  שלוש  ריב"ח:  "אמר   5
ואחת...שלא ימרדו באומות ואחת שהשביע הקב"ה את האומות שלא ישתעבדו 
את ישראל יותר מדי" )תלמוד בבלי, כתובות קי ע"א וע"ב(, ובכתובות קיא 
]רש"י:  ירחקו  ולא  הקץ  את  יגלו  "שלא  שבועות:  שלוש  עוד  מוזכרות  ע"א 

ידחקו[ את הקץ ושלא יגלו את הסוד לעובדי כוכבים".
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ב. מסגרת הסמכות או המרות
במסגרת של שירות לאומי חובה יהיו הבנות המשרתות נתונות למרותה 
התנגדות  קיימת  החרדים  הרבנים  בקרב  לאומי.  לשירות  המנהלת  של 
פי  נתונה למרותו של השלטון. על  מוחלטת לרעיון שבת דתית תהיה 
החשיבה החרדית, בת צריכה להישאר בסמכות הוריה כל זמן שהיא רווקה, 
ולאחר נישואיה היא עוברת לרשות בעלה. בעניין השירות הלאומי, עצם 
הרעיון שהמדינה תקבע לבת היכן תשרת, את סוג השירות ואת המקום 
והתנאים של מגוריה פסול לחלוטין, כל זאת ללא תלות בתנאי השירות. 
התנגדות זו למרות חיצונית תקפה גם אם התנאים יהיו כשרים למהדרין. 
חרדיות  בנות  של  לגיוסן  ב־1953  הדור  פוסקי  כל  התנגדו  זו  מסיבה 
לשירות לאומי, ולא הועילו הבטחותיהם של נציגי משרד העבודה לדאוג 
לתנאים הולמים מבחינה דתית. בפסיקתם אז השוו הרבנים את מעמדה 
של בחורה המגויסת לשירות לאומי למעמד של שבויה, מצב חמור שבו 

הבת נחשבת חשופה להתעללות ואף לגילוי עריות.
רבנים חרדים גדולי הדור הוציאו בעבר דעת תורה שהתפרסמה ברבים 

ואסרה על השירות לאומי: 

היות וכבר גילינו דעתנו, דעת תורה בנוגע לגיוס הבנות אשר היא 
אביזרייהו של אחת משלושת העבירות הידועות שהדין הוא "ייהרג 
]גילוי עריות[ ובהיות והשלטונות עומדין לחוקק חוק  ואל יעבור" 
לשירות  ולהתגייס  להתייצב  ישראל  בנות  את  הזרוע  בכח  לחייב 
לאומי אזרחי שלא במסגרת צבא. על כן אנו מגלים דעתנו כי תוקף 

פסק הדין האוסר גיוס נשים חל גם על שרות לאומי בכל חומרתו.
תורה  בכח  אתכן  מחייבים  ואנו  ישראל  בנות  כל  אל  פונים  ואנו 
ישראל,  לכלל  למופת  להיות  נפשכן,  על  ולעמוד  להקהל  הקדושה 
לקלון  שנשבו  וילדות  ילדים  מאות  וארבע  בניה  ושבעת  כחנה 
והשליכו עצמן לים, ולהתנגד בכל האמצעים נגד החוטפים אשר קמו 
ולקבל  הסוהר  בבית  כלואות  ולהיות  להעדיף  מצווות  ואתן  עליכן. 
עליכן לסבול עוני ויסורים ולקדש שמו ית"ש ...                                      

)ט"ו אלול תשי"ב( 

של  הראשי  הרב  שהיה  פרנק,  פסח  צבי  הרב  הדין  פסק  על  חתומים 
ירושלים, הרב איסר זלמן מלצר מסלוצק, רבי דב־בריש ויידנפלד מטשיבין 

ורבי זליג־ראון בנגיס, ראב"ד העדה החרדית )כהן, 1974(.
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גדולי הרבנים החרדים הוסיפו עוד שחובה על בת דתית לראות בגזרה 
של שירות לאומי "ייהרג ואל יעבור", אמירה קיצונית מאוד בחומרתה. 
שרת  של  להבטחתה  פרנק  פסח  צבי  הרב  התייחס  מתשובותיו  באחת 
העבודה, גולדה מאיר, שהתנאים שיינתנו לבנות יהיו כשרים למהדרין, 
פסק  הרי  תהילים...  לאמירת  הבנות  את  יגייסו  "אפילו  כתב:  הוא  וכך 
ההלכה של ייהרג ואל יעבור בתקפו עומד, כי לא מטרת וצורת הגיוס 
אלא עצם הגיוס בכח הכפיה הוא הקובע". באותה נימה, בזמן ההפגנות 
נגד השירות הלאומי ב־1952 נשאל החזון איש מדוע הוא מתנגד בחריפות 
כל כך לשירות לאומי, הרי בכל מקרה חלק מן הבנות החרדיות יוצאות 
לעבוד, והוא ענה: "בעבודתן, ברשות עצמן ואביהן הן, אבל כל בעלות 
אחרת על האשה ובכל צורה שהיא, מחוץ לאביה ובעלה – מגדרי הזנות 
היא" )שם(. וכך סיכם בכאב הרב צבי פסח פרנק את תחושותיו ביום 
שעבר בכנסת חוק השירות הלאומי: "קשה יום קבלת גזירת גיוס נשים 

לשירות לאומי כיום חורבן בית המקדש!" )שם(. 
חשוב לציין כאן שגם גדולי הרבנים הספרדים בארץ פרסמו גילוי דעת 
דומה. הם הצהירו בו שהם תמימי דעים בנוגע לפסק הדין של הרבנים 
לצבא,  גיוס  כדין  לאומי  לשירות  בנות  גיוס  שדין  הקובע  הדור,  גדולי 
שעליו הוסכם מטעם הרבנים הגאונים שעל הבנות להעדיף להיכלא בבית 
האסורים ואל לעבור. הם אף הוסיפו ואמרו: "והאיסור חל גם על הבנות 
והאבות, ואין בזה משום דינא דמלכותא, כי חוק שהוא נגד דין התורה 

אינו מחייב אותנו כלל" )שם(.
בספר "אוצר הדינים לאשה ולבת" )תשמ"ט, 1988(, שיצא לאור שבע 
מצוטט  בהתנדבות,  לאומי  שירות  בישראל  שהונהג  לאחר  שנה  עשרה 
פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף האוסר ללכת לשירות לאומי. וכך נכתב 
בו: "אסור באסור מוחלט לבנות להתגייס לשירות צבאי, ואף לשירות 
לאומי וכל כבודה בת מלך פנימה להיות תחת השגחת הוריה. וכבר הורו 
כן כל גדולי הדור ושמרת לעשות ככל אשר יורוך" )סימן ל"ז, אות ל', 

עמ' שפ"ד(. 

ג. הבנות יתקלקלו: פגיעה באורח החיים החרדי 
הציבור החרדי יתנגד לשירות לאומי בהתנדבות ולא רק לשירות חובה 
בשל החשש ששהות במסגרת לא חרדית תגרום לקלקול באורח חייהן 

ובאמונתן של הבנות.
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נועדה  והסתגרותה  באופייה,  מסוגרת  קהילה  הוא  החרדית  החברה 
לבדל אותה מהשפעותיה הלא רצויות של החברה החילונית. היא נלחמת 
זרות הפוגעות, לתפיסתה, בחיי קדושה  נגד השפעות  מלחמות חורמה 
על פי התורה. היא מקבלת בלית ברירה חידושים, כמו המחשב והטלפון 
התועלת  לבין  הדחויה  המודרנית  התרבות  בין  לנווט  ומנסה  הסלולרי, 
האינסטרומנטלית שבמודרנה, שאותה היא מקבלת במידתיות ובהשגחה. 
הולידו  הסלולריים  והטלפונים  האינטרנט  בתחום  החידושים  לדוגמה, 
רבנים  של  וניסיונות  למהדרין  כשרים  סלולריים  וטלפונים  אינטרנט 
הקהילה  רבני  של  הגישה  בלבד.  עבודה  לצורכי  שימושם  את  להגביל 
היא לגונן ולאסור את החדש ולהוסיף עוד קומות לחומות ההתבדלות 
נפרדים  אוטובוס  וקווי  נפרדים  ספר  בתי  נפרדות,  שכונות  הקיימות. 
מבטאים את הרצון להיבדל ולהתגונן. עקב המצב הכלכלי הקשה אמנם 
לקהילה,  מחוץ  לעבודה  לצאת  התורה  לומדי  נשות  של  מיעוט  נאלצו 
בלבד  נשואות  לנשים  הותרה  זו  יציאה  אך  ההיי־טק,  בתחום  לדוגמה 
ועל  הצניעות  כללי  על  לשמור  אפשרות  בהם  שיש  עבודה  ולמקומות 

אורח החיים החרדי.
הרב יעקב יצחק קנייבסקי, ה"שטייפלר" )1985-1899(, שהיה אחד 
לידיעה  בחריפות  הגיב  הליטאי־חרדי,  הציבור  של  הרוחניים  ממנהיגיו 
ב־1971  בהתנדבות  לאומי  לשירות  תכנית  להקים  עומדת  שהמדינה 
ביוזמת שרי המפד"ל. הוא הוציא מכתב שבו הוא מצטט את פסק ההלכה 
החובה  על  נכתב  ובו  ואחרים,  פרנק  פסח  צבי  הרב  ב־1953  שפסקו 

ל"ייהרג ואל יעבור" לשירות לאומי. והוא הוסיף:

ולאשר כהיום שנת תשל"ב עת צרה היא ליעקב כי בעוונותינו הרבים 
מתכננים שוב להפעיל וללחוץ על גיוס בנות בצורת התנדבות לשרות 
יתקלקלו  המתגייסות  של  ככולם  שרובם  ברור  כי  ובהיות  לאומי, 
ויתדרדרו הן באמונה ודעות והן בקדושת בת ישראל ושמירת הדת 
שכל זה הוא ב"יהרג ואל יעבור" ראיתי הכרח לחזור ולפרסם פסק 

דין הנ"ל מאדירי התורה ז"ל שנתפרסם בשנות תשי"ב-תשי"ג.

למכתבו של הרב קנייבסקי צירפו את חתימתם כל חברי מועצת גדולי 
התורה של אגודת ישראל, שכללה את הרב אליעזר שך, הרבי מגור - 
חשובים  ורבנים  הגר  מאיר  חיים   - מוויזניץ  האדמו"ר  אלתר,  ישראל 

אחרים, וזו לשונם: 
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ואנחנו החתומים מטה מודיעים דעת תורה כי האיסור הנ"ל ]דהיינו 
עתה  גם  תקפו  בכל  וקיים  שריר  התשי"ב[  משנת  הגאונים  פסק 
ואיסור חמור הוא לבת ישראל לילך להתנדבות לשרות לאומי בכל 
מסגרת שהיא ואנו פונים לכל בנות ישראל ולהוריהם שלא להיגרר 
אחרי פיתויים כי הענין הזה הוא מהאיסורים שאנו חייבים למסור 

נפשנו עליו )גנזך המדינה, לשכת השר זבולון המר, גל-9684/8(

שבעים רבנים ספרדים חתמו ב־1978 על גילוי דעת נגד השירות הלאומי 
בהתנדבות, וביניהם הרב עובדיה יוסף, וכך כתבו:

גזירה זו שבאה במסווה של התנדבות לשירות לאומי, קשה ומסוכנת 
מוסווית  באשר  הדת  על  העברה  של  מגזירה  שבעתים  לישראל 
ומזכירים  היא במעטה של התנדבות. על כן אנו חוזרים ומכריזים 
במשנה תוקף את פסק הדין של גדולי הדור שפסקו בשעתו "שגיוס 
בנות לשירות לאומי הינו כגיוס לצבא ואסור באסור מוחלט" )גנזך 

המדינה, שם(.

חשוב לציין כאן שמספר לא מבוטל של רבני הציונות הדתית התנגדו 
בעבר ומתנגדים גם היום לשירות בנות דתיות בצה"ל מאותן סיבות של 
מרות ופגיעה באורח החיים הדתי. בת המתגייסת לצה"ל נתונה למרות 
מפקדיה, ואין לה אפשרות לפרוש אם האווירה אינה מתאימה לה. נוסף 
מופקרת  באווירה  אף  ולעתים  חילונית  במסגרת  נמצאת  היא  כך,  על 
לעומת המסגרת שבה גדלה וחונכה )כהן, 1992(. אין ספק שהבת הדתית 
עומדת בפני התמודדויות לא פשוטות במסגרת השירות הצבאי, ומכאן 
לאומי  שירות  להעדיף  הדתית  הציונות  של  המקובלת  העמדה  נובעת 
"בהתנדבות" במסגרות מוגנות ומפוקחות יחסית ולעודד בנות הבוחרות 
להתגייס לצבא ללכת לחיל חינוך או למודיעין ולשרת עם בנות דתיות. 

ד. דעת תורה וסמכות חכמים
כוחו הפוליטי של הציבור החרדי גדול היום במידה ניכרת מכוחו בשנות 
גם  הציבור.  את  לראשונה  הסעיר  לאומי  שירות  על  כשהוויכוח  ה־50, 
ייצוגו בכנסת גדל מאוד. אוכלוסייה זו אף מתבדלת יותר, מחמירה יותר 
מבחינה דתית ומצייתת לרבנים. באופן פרדוקסלי, על אף סמכותם הרבה 
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ואחרים,  אויערבאך  שמואל  הרב  שטיינמן,  א"י  הרב  וביניהם  הרבנים, 
רואים היום את עצמם כקטנים לעומת גדולי הדור בעבר. מסיבה זו הם 
לא יתירו את מה שהחזון איש וגדולי התורה אסרו בעבר. אם גדולי הדור 
בעבר פרסמו פסק הלכה בעניין, אין להם אלא לתלות את דעתם בפסקי 
ההלכה של הגדולים. יתר על כן, אין כיום רב אחד בעל מעמד של "גדול 
הדור", שיתיימר לחלוק על פסק הלכה שפסקו בעבר החזון איש, הרב 
יעקב יצחק קנייבסקי, הרב אליעזר שך ואחרים. גם אצל הספרדים לא 

יקום רב חשוב שיפסוק בעניין זה נגד פסיקתו של הרב עובדיה יוסף. 
הציבור החרדי מכבד את רבניו ומציית לפסיקותיהם. דעתם מתקבלת 
על  מתבססת  איננה  אם  גם  מחייבת,  כהוראה  כלומר  תורה",  כ"דעת 
ההלכה הכתובה אלא על ערכיו ועל תפיסת עולמו של הפוסק. גם ערכים 
כמו  ומבוצרות  להיות עמידות  הופכות  והן  הנורמות,  קובעים את  אלו 
וגברים,  ההלכה עצמה. נושאים כמו גדרי הצניעות, ההפרדה בין נשים 
פסילת ערכם של לימודי חול וההתייחסות למדינה ולמוסדותיה מקבלים 
נגד  הרבנים  עמדת   .)Kaplan, 1992( הלכתית  מעין  רבנית  התייחסות 
נגד  השירות הצבאי לבחורים ובעד התמסרות ללימוד תורה ופסיקתם 
שירות לאומי לבנות קבעו נורמות הלכתיות וחברתיות מחייבות בחברה 
תורה  שומר  הוא  שגם  הדתי־לאומי,  שהציבור  לציין  חשוב  החרדית. 
ומצוות, דוחה בשאט נפש את התייחסותם של גדולי הרבנים החרדים 
למדינה ולשירות הצבאי והלאומי, ולכן הוא פונה אל הרבנים ואל ראשי 

הישיבות "הציונים" לפסוק את פסיקתם )בראון, 2004(.

ה. סנקציות חברתיות
רק  לא  ואסור  למותר  בנוגע  נוקשות  נורמות  קיימות  החרדית  בחברה 
מבחינה הלכתית אלא גם מבחינה חברתית, ויש בה פיקוח חברתי לא 
מן  בנותיה סטו  או  מבניה  ביותר. משפחה שאחד  עוצמתי  אך  פורמלי 
הדרך תשלם מחיר חברתי כבד. המושג "לקלקל את השידוך" הוא מושג 
ידוע ומקובל בחברה החרדית, המצביע על המטרה הנכספת של כל הורה 
חרדי - שידוך טוב לילדיו. המחיר הכבד שתשלם משפחתו של בן או בת 

הפורץ גדרות יהיה שידוך פחות טוב לאחיו ולאחיותיו. 
הזיווגים בין בני זוג מעוגנים במוסד מפותח של שידוכים, המקשרים 
ייחוס  ובעלי  ותורנית  דתית  ובת ממשפחות מתאימות מבחינה  בן  בין 
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מתאים. משפחה אמידה, שתוכל לפרנס חתן לומד תורה, גם היא תיחשב 
ראשונה  עדיפות  יש  טוב  לשידוך  דרישות־קדם  של  בסולם  ראויה. 
למשפחה שבה האב מקדיש את זמנו ללימוד תורה. השדכן בודק היכן 
המשפחתי.  הרקע  ואת  ההורים  עיסוק  את  המשפחה,  ילדי  מתחנכים 
גירושים, אחים שחזרו בשאלה ומקרים של מחלות נפש בתוך המשפחה 
מורידים את ערכם של החתן או הכלה בשוק השידוכים )פרידמן, 1991(. 
בן  כגון  המקובלות,  הנורמות  את  שהפרו  משפחה  בת  או  משפחה  בן 
יפגעו בסיכויי השידוך  ששירת בצבא או בת ששירתה בשירות לאומי, 

של שאר בני המשפחה. 
לגרום  יכולה  הנורמות  הפרת  השידוכים.  בתחום  רק  איננו  המחיר 
לדחיית האחים מישיבות נחשבות או לפגוע בסיכויי האחיות להתקבל 
גורמת  הקהילה  בתוך  הכבדה  הפנימית  הביקורת  מבוקש.  לסמינר 
ולשמור  הדרך"  מן  ש"יצאו  מבנים  ולהתנתק  להתנער  רבות  למשפחות 
כל סטייה מן הנורמה תחת ענן כבד של סודיות. משפחות חרדיות לא 
הלאומי.  השירות  נגד  הרבנים  פסיקת  בעקבות  לשרת  לבנותיהן  ירשו 
לחברה  הנחשפת  מודרניים",  "חרדים  של  וגדלה  ההולכת  הקבוצה  גם 
החילונית ובנותיהן לומדות במכללות חרדיות )כהנר וזיכרמן, 2012(, לא 
ואף במסגרת "כשרה למהדרין",  תאפשר לבנות לשרת בשירות לאומי, 
נועדה למעשה להגן על שידוכן  זו  נגד הוראתם של הרבנים. התנגדות 

לבני תורה ולמנוע נזק משאר בני המשפחה בקבלתם למוסדות חינוך.

ו. גיל הנישואים 
רוב הבנות החרדיות ממשיכות את לימודיהן במסגרת הסמינר, ובו הן 
בהנדסת  בגננות,  בהוראה,  בעתיד  תעסוקה  המאפשר  מקצוע  רוכשות 
בחורי  עם  לימודיהן,  בזמן   ,21-19 בגיל  מתחתנות  רובן  ועוד.  תוכנה 
ישיבה בני גילם. בתפיסת העולם החרדית הנישואים בגיל צעיר והקמת 
משפחה הם ערכים חשובים ומהותיים, משום שהם שומרים על המסגרת 
החברתית הסגורה ומונעים מן הצעירים להתפתות ולרעות בשדות זרים 
)Lehmann & Siebzehner, 2009(. רווקות מאוחרת איננה תופעה מקובלת 

בחברה זו. 
אם הבנות החרדיות יחויבו בשירות לאומי, הלימודים בסמינר יידחו 
בשנתיים, לגיל 23-20, וכך גם גיל הנישואים. הנשים הצעירות, שבדרך 
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כלל מקבלות עליהן את עול פרנסת המשפחה, לא יתחילו את לימודי 
הילדים  מספר  על  גם  בעקיפין  תשפיע  זו  עובדה   .20 גיל  עד  הסמינר 
במשפחה, כי האישה תתחיל ללדת בגיל מאוחר יותר. "הגזרה" של שירות 
לאומי חובה של שנתיים קוראת אפוא תיגר על הנורמות המקובלות של 
נישואים בגיל צעיר ועל תפקידה של האישה כמפרנסת, וזו עוד סיבה 

להתנגדותה הנחרצת של הקהילה כולה.
אם תחוקק הכנסת חוק המחייב בנות חרדיות בשירות לאומי, סביר 
להניח שייכלל בו סעיף מיוחד הפוטר נשים נשואות משירות. סעיף כזה 
39ב( ובחוק  נמצא היום בחוק שירות הביטחון, התשע"ד-2014 )סעיף 
לגל  עדים  נהיה  הזה  במקרה   .)9 )סעיף  התשי"ג-1953  לאומי,  שירות 
השירות.  מחובת  להשתחרר  כדי  החרדי  במגזר  מוקדמים  נישואין  של 
התפתחות כזאת תשנה את המגמה של שינויים חברתיים, המתחוללת 
המערבי  בעולם  החלים  השינויים  בעקבות  הסגורה  החרדית  בחברה 
באשר לגיל הנישואים. סקר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
2013 הצביע על מגמה קלה של שינוי בקרב הציבור החרדי  בפברואר 
סברו  בישראל  החרדים  מן   61% הנישואים.  גיל  את  במקצת  לדחות 
לעשות  שעליה  סברו   34% ורק   ,24-20 בגיל  להינשא  צריכה  שאישה 
בגיל להינשא  צריך  שגבר  חשבו  החרדים  מן   72%  ;19 גיל  עד   זאת 
24-20, ורק 16% חשבו שהוא אמור להינשא עד גיל 19 )הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, הודעה לעיתונות, 2.2.2013(. חקיקת חוק שירות לאומי 
חובה תגרום לתוצאה הפוכה מן הרצוי: במקום להביא לשילובן של בנות 
הנשואים,  גיל  ולדחיית  העבודה  בשוק  או  בלימודים  בעשייה,  חרדיות 
יגרום החוק לגל של נישואים מוקדמים בגיל 18-17 כדי "להימלט" מן 
השירות הלאומי. נישואים בגיל 18 יקשרו את הבנות בעבותות חזקות 
לחברה החרדית, לערכיה ולכלליה ויקשו עליהן לרכוש השכלה ומקצוע. 
הן ילדו ילדים בגיל צעיר יותר, וייתכן שמספר הילדים במשפחה החרדית 

אף יעלה.

תגובתה הצפויה של הממשלה

לממשלה אין אינטרס פוליטי להתעמת עם החרדים בעניין שירותן של 
בנות חרדיות. הנושא איננו קשור לביטחון המדינה כמו הדיון על גיוס 
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חרדים לצבא. יתר על כן, עד עכשיו לא עורר הנושא הדים בקרב ארגוני 
המשרתים  צעירים  בקרב  הד  העלה  גברים  חרדים  שגיוס  כפי  נשים, 
בצה"ל. אם על פי התרחיש המוצג לפנינו תחוקק הכנסת חוק המחייב 
את הבנות החרדיות בשנתיים של שירות לאומי, בסופו של דבר יגרום 
החוק לממשלה יותר נזק מתועלת. ההתנגדות בקרב האוכלוסייה החרדית 
בנטל"  "השוויון  חוק  שהצית  מזו  יותר  עוד  וקיצונית  מאוחדת  תהיה 
בעניין תלמידי הישיבות. אם המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, 
פרישה  ומאיומי  קואליציוני  ממשבר  מנוס  יהיה  לא  בקואליציה,  יהיו 
באופוזיציה  האחרות  המפלגות  באופוזיציה,  יהיו  הן  אם  הממשלה.  מן 
הן  רחוק  הלא  שבעתיד  להניח  סביר  כי  עמן,  ביחסים  לפגוע  יחששו 
ירצו את המפלגות החרדיות )המונות שמונה עשר מנדטים( כשותפות 
בקואליציה. לאור ההתנגדות, המחאה ואף האפשרות למרי אזרחי תוותר 
הממשלה ותשהה את יישום ההחלטה. סביר להניח שהתגובה החרדית 

החריפה תגרום לכל ממשלה, ימין או שמאל, לסגת מן היוזמה.
יתר על כן, אין סיבה כלכלית אמיתית המצדיקה כפיית שירות אזרחי 
להוציא את  עניין  כל  למדינה  אין  הנכון.  הוא  ההפך  חרדיות.  בנות  על 
הבנות החרדיות ממסגרות הלימוד שלהן, המכשירות אותן ליציאה לשוק 
בגיל  לעבוד  יוצאות  החרדיות  הנשים  מן  גבוה  אחוז  אדרבה,  העבודה. 
הן  משפחותיהן.  של  העיקריות  המפרנסות  הן  רבים  ובמקרים  מוקדם, 
בישיבות.  הלומדים  בבעליהן  ותומכות  ילדים  וגידול  עבודה  משלבות 
20-18 תלמד מקצוע  כלכלית־לאומית, עדיף שבת חרדית בת  מבחינה 
מוקדם ככל האפשר, כדי שתוכל להשתלב בשוק העבודה בטרם תתחיל 

לגדל משפחה. 
חרדיות  לבנות  אזרחי  שירות  של  מסגרת  שכל  היא  המסקנה  האם 
הצעיר,  הדור  מן  חלק  בקרב  מגמה  יש  בהכרח.  לא  לכישלון?  נידונה 
המכונים "החרדים המודרניים", להתערות יותר בחברה הישראלית. יותר 
גברים ונשים לומדים מקצוע ומשתלבים בשוק העבודה מחוץ לכותלי 
הלומדים  החרדים  במספר  גדולה  עלייה  יש  כן  כמו  החרדית.  החברה 
במוסדות להשכלה גבוהה במסגרות מיוחדות לחרדים ובמוסדות להכשרה 
טכנולוגית. ייתכן שחלק מן הבנות הבוחרות ללמוד במסלולים אלו יהיו 
קשובות לתכניות מיוחדות של שירות לאומי בהתנדבות שיתבצעו בתוך 
החברה החרדית, במסגרות כשרות למהדרין הן מבחינה ההנהלה ותנאי 
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כאלה  תכניות  השירות.  מן  הנהנית  האוכלוסייה  מבחינת  והן  העבודה 
של "חרדים נותנים לחרדים" הופעלו במסגרת המנהלת לשירות אזרחי 
בקרב גברים חרדים וזכו למידה מסוימת של הצלחה. ייתכן שגם בקרב 
הבנות תהיה היענות לתכניות שיוצעו תחת הכותרת של "שנה של חסד" 
בהתנדבות, ותכניות אלו יכללו את התמריצים ואת ההטבות שמקבלות 
אפשרות  לשקול  יש  כך,  על  נוסף  הלאומי.  בשירות  המשרתות  הבנות 
של  לבנות  המוסדות  בשיתוף  אזרחי  כשירות  המוכרות  תכניות  לפתח 
חב"ד והסמינרים של בית יעקב ולשלב בהן לימודים בפיקוח ובאחריות 
חרדיים. אם ייווצר שיתוף פעולה כזה ויוקמו מסגרות להתנדבות הבנות 
לשרת.  יבחרו  הבנות  מן  שחלק  הסיכוי  יגדל  החרדית,  החברה  בקרב 
"מיתוג" התכנית הוא קריטי: "שנת חסד" או "שנת נתינה" נותנת לבנות 
שמעון  כדברי  חסדים",  "גמילות  מצוות  את  בפועל  לקיים  הזדמנות 
הצדיק: "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה ועל 
גמילות חסדים" )משנה, מסכת אבות א ב(. למותג של "חסד" בהתנדבות 

יהיו קונים רבים, אך לא ל"שירות לאומי" חובה וגם לא בהתנדבות.

שירות לאומי חובה לכל הבנות הדתיות והחרדיות: התגובה הדתית־
לאומית 

מן   100% כמעט  לחלוטין.  שונה  הדתי־לאומי  הציבור  בקרב  התמונה 
הלאומי  השירות  במסגרת  היום  משרתות  הדתית  הציונות  של  הבנות 
בוגרות החינוך הדתי משרתות היום בצה"ל,  בנות  או בצה"ל. כ־1,500 
וכ־9,000 משרתות בשירות לאומי. רוב הבנות בשירות הלאומי משרתות 
שנה אחת, וכ־25% מן הבנות משרתות שנתיים )חטיב וביטון, 2011(. 
והן  חברתית  מבחינה  הן  ולמוסדותיה  למדינה  מחוברות  אלו  בנות 
במסגרת  דתי־ציוני  חינוך  קיבלו  רובן  ציונית־אידיאולוגית.  מבחינה 
זה מדגיש במיוחד  ובאולפנות של המגזר. חינוך  החינוך הממלכתי־דתי 
בתוך  הגיוון  אף  על  כערך.  למדינה  השירות  ואת  לחברה  הנתינה  את 
הכול  על  מוסכם  דתיים־לאומיים(,  )חרד"לים,  הדתי־לאומי  הציבור 
שחובה על הבנים לשרת בצה"ל ועל הבנות לשרת בצה"ל או בשירות 

הלאומי בהתנדבות.
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אם המדינה תחוקק חוק שירות לאומי חובה של שנתיים לכל הבנות 
מן  חלק  בקרב  הסתייגות  של  מסוימת  מידה  תהיה  בישראל,  הדתיות 
עם  קו  יישרו  רובם  דבר  של  בסופו  אך  הדתית,  הציונות  של  הרבנים 
להביע  בלי  שירות  של  לשנתיים  יעברו  הבנות  רוב  הממשלה.  מדיניות 
התנגדות של ממש. עיון קצר בדיון שהתרחש סביב קבלת החוק ב־1953 
ובשיח שהתפתח סביב הקמת השירות הלאומי בהתנדבות ב־1971 יתרום 
לנו כמה תובנות באשר לתגובתו הצפויה של הציבור הדתי־לאומי ושל 

מנהיגיו לשינוי המוצע. 
של  דעתם  את  שהניחו  הגורמים  אחד  מבחירה:  או  מכפייה  שירות 
רבני הציונית הדתית בתכנית השירות הלאומי שנרקמה ב־1971 ואחת 
הסיבות העיקריות לכך שהם העדיפו אותה על פני השירות בצה"ל הם 
מקום  את  לבחור  יכולה  מתנדבת  מחייב.  והפחות  ההתנדבותי  אופייה 
השירות ואת סוגו, והיא יכולה לבחור שירות רחוק מן הבית או שירות 
קרוב הכולל מגורים בבית. כמו כן היא יכולה לבקש לעבור לתפקיד אחר 

ואף להפסיק את השירות אם אינו מתאים לה.
המזרחי  והפועל  המזרחי  מפלגות  של  העיקריות  הדרישות  אחת 
בדיוניהן עם הממשלה ב־1953 וב־1954 הייתה שהבנות יוכלו לבחור את 
סוג השירות ואת מקומו, כלומר קרוב לבית או רחוק, במסגרת דתית 
"כשרה למהדרין". הדיונים של משרד העבודה עם המפד"ל כשלו בדיוק 
שירות  חוק  בישראל  יתקבל  אם  לפיכך,   .)Bick, 2013( הזאת  בנקודה 
לא  אם  כזאת.  בחירה  של  אפשרות  יכלול  שהוא  חשוב  חובה,  לאומי 
יתאפשר לבנות לבחור את שירותן, יהיו רבנים מן הציונות הדתית ומן 
לאומי  לשירות  ללכת  לבנות שלא  היום  גם  שיורו  הזרם החרדי־לאומי 
)כדוגמה רבני "התקומה", וביניהם הרב זלמן מלמד, הרב דב ליאור והרב 
שמואל אליהו, ורבני "הקו" מבית מדרשו של הרב צבי טאו(. ייתכן שגם 
חלק מן הרבנים מן הזרם הנחשב מתון יותר של הציונות הדתית, כמו 
הרב חיים דרוקמן או הרב יעקב אריאל, יתקשו לתמוך בשירות לאומי 

חובה, שאינו מאפשר לבנות לבחור את מקום השירות ואת סוגו.
בוגרות  בנות  שכמה  ייתכן  אך  לשרת,  ימשיכו  הדתיות  הבנות  רוב 
לשרת  יסרבו  אולי  ואף  יתקשו  הציוני־החרד"לי  הזרם  מן  האולפנות 
בהוראת רבניהן. שירות ממלכתי חובה, שלא יתחשב בהוויי הדתי של 
המשפחות ושל הבנות, יעמיד את הבנות בדילמה קשה של בחירה בין 
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יסרב  הזה  במקרה  הרבנים.  והוראת  הבית  ערכי  לבין  "הלאום"  שירות 
המיעוט להתגייס לשירות לאומי ואף יצטרף למחאה החרדית. בנות אלו 
יסתמכו על פסק ההלכה של הרב מרדכי אליהו, המקובל כפוסק על חוגי 
החרד"לים של הציונות הדתית וכמורה דאתרא, שהביע בחייו הסתייגות 
ממפעל השירות הלאומי, משום שאין בו פיקוח והשגחה תורנית נאותה 
מצד מנהלים יראי שמים. בנו, הרב שמואל אליהו, סיכם את עמדת האב 
ופסק ש"צריך לשרת שירות לאומי אך רק במקום מוגן מבחינה דתית" 

)אתר ישיבת בית אל, כ"א באב תשס"ו(.
בוחרות  לאומי  בשירות  היום  הבנות המשרתות  רוב  אורך השירות: 
לשרת שנה אחת בלבד. חלקן לומדות במדרשות ללימודי יהדות שנה אחת 
לפני השירות או לאחריו, ולאחר מכן הן הולכות ללמוד באוניברסיטה או 
במכללה. האידיאליסטיות מביניהן, ששיעורן עומד על כ־25%, בוחרות 
של  שירותן  לאורך  המשתווה  שירות  לאומי,  בשירות  שנתיים  לשרת 
חיילות בצה"ל. אם החוק יחייב את הבנות בשנתיים שירות, רוב הבנות 

יישרו קו וישרתו את מלוא הזמן.
ייתכן שמיעוט הבנות, בעיקר מן הזרם החרדי־לאומי, המשרתות היום 
יפסיקו לשרת. הרב אליעזר מלמד, רב בולט ומשפיע בציבור החרד"לי, 
פרסם לאחרונה כמה מאמרים ובהם ביקר את היציאה לשירות לאומי 
בטענה שמוטב שבת דתית תלך ללמוד באוניברסיטה או במכללה מיד 
לאחר התיכון, כדי שתוכל להספיק ללמוד לפני שתתחתן ותלד ילדים. 
לדבריו, עדיף שבת תלמד ותרכוש מקצוע בלי הדחייה של שנה או שנתיים 
לצורך שירות לאומי. תרומתה לעם ולארץ תהיה בהקמת משפחה גדולה 
ובעבודה במקצוע שלמדה. לדבריו, שני תחומים אלו, משפחה ומקצוע, 
הם בעלי ערך רב יותר מן השירות בשירות לאומי )מלמד, 2006(. כדי 
לשכנע את הבנות להפסיק לשרת הביא מלמד במאמריו נתונים המעידים 
על עלותו הגבוהה של השירות הלאומי למדינה לעומת התועלת הנמוכה 
שהוא מפיק מכל בת שירות. אם יתקבל חוק המחייב את הבנות הדתיות 
בשנתיים שירות לאומי, דעתו של הרב מלמד תשפיע אולי על מיעוט 

שיעדיף חתונה ולימודים על פני שירות.
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שנתיים,  של  אזרחי  לאומי  שירות  המחייב  חוק  תקדם  הממשלה  אם 
כפי שנקבע בתרחיש, מפלגת "הבית היהודי" )המפד"ל לשעבר והאיחוד 
תימנע  שהיא  ייתכן  תפרוש.  לא  מנדטים(  עשר  שנים  כלומר  הלאומי, 
ייתכן  הקואליציה.  עם  לשבר  תגרום  לא  היא  אך  החוק,  על  בהצבעה 
ש"רבני התקומה" יורו לנציגי האיחוד הלאומי ב"הבית היהודי" לפרוש 

מן הממשלה, ומהלך זה יפלג את "הבית היהודי".
עד לכתיבת שורות אלו לא נידון בבג"ץ, וגם לא בממשלה, נושא השוויון 
בנטל לבנות דתיות וחרדיות )וגם לא הפטור שניתן למיעוט הערבי(, אך 
ייתכן שהנושא יעלה לדיון בעתיד אם בג"ץ יישאר עקבי בגישתו בעניין 
השוויון בנטל. סביר שהדרישה לחוקק חוק המחייב שירות לאומי לבנות 
בג"ץ  פסיקת  בעקבות  הממשלה  של  לפתחה  גם  תגיע  וחרדיות  דתיות 

בנושא. 

סיכום

בנושא  הדיון המתנהל בחברה הישראלית  בתחילת המאמר הצגתי את 
ביסודם.  בזה  זה  הקשורים  נושאים  הלאומי,  והשירות  הצבאי  השירות 
קבוצות  לקראת  לבוא  ממשלותיה  בחרו  המדינה  של  דרכה  בתחילת 
מיעוט ולהיענות לבקשותיהן. הן כיבדו את אורח חייהם של החרדים ואף 
העניקו להם תנאים מיוחדים. דבר זה בא לידי ביטוי במדיניות הגיוס של 
החרדים לצה"ל ולשירות הלאומי. ממשלות ישראל דגלו במדיניות רב־
תרבותית כלפי החרדים והגיעו ִאתם להסדרים שונים, כמו דחיית הגיוס 
בישראל  מקובלים  שהיו  אלו,  הסדרים  לבנות.  לאומי  משירות  ופטור 
שנים רבות, עוררו את מחאתם של הנושאים בנטל השירות והם עתרו 
לבג"ץ בבקשה לסעד בסוגיה. משנת 1997, כשפסק בג"ץ שאין בסמכותו 
רובץ  גיוסם  נושא  דחייה,  הישיבות  לבחורי  להעניק  הביטחון  שר  של 
לפתחה של הכנסת, והיא מתקשה למצוא את הנוסחה הגואלת. החקיקה 
האחרונה בעניין הייתה במרס 2014, אך יישום החוק החדש וגיוס בחורי 
הישיבות בפועל יתחילו רק ב־2017, ואין באפשרותנו להעריך כיום אם 

הם יחוללו שינוי אמיתי.
אם שופטי בג"ץ ימשיכו לדבוק בעקרון השוויון בנטל השירות ויפסלו 
דין  לפסק  עדים בעתיד  נהיה  מיעוט,  בקבוצות  מיוחדת  כל התחשבות 
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היום  הקיימת  בהתנדבות  הלאומי  השירות  מדיניות  על  תיגר  הקורא 
ומורה לכנסת לחוקק חוק המחייב בנות דתיות וחרדיות בשנתיים של 
שירות חובה. אם יתקבל בכנסת חוק שירות לאומי חובה לבנות חרדיות 

ודתיות הפטורות מן השירות בצה"ל, ייתכנו ההתפתחויות האלה: 
התרחיש בעל הסיכוי הגבוה ביותר: המנהיגות הרבנית החרדית תוביל 
התנגדות של כל הפלגים בציבור החרדי נגד החוק, מפעולות מחאה ועד 
מרי אזרחי. הממשלה תיכנע לחרדים ותבטל את היוזמה להנהיג שירות 
לאומי חובה כדי להשיב את השקט על כנו וכדי להשאיר את המפלגות 
סביר  תרחיש  בעתיד.  בממשלות  פוטנציאליות  כשותפות  החרדיות 
פחות הוא שהחוק יתקבל, וחלק מן הבנות החרדיות אכן ייאלצו לשרת 
בנישואי  תלולה  לעלייה  עדים  נהיה  זה  במקרה  מתאימות.  במסגרות 

הבוסר במגזר החרדי על מנת לעקוף את החוק. 
אם הממשלה תוותר על התכנית של שירות לאומי חובה, היא תוכל 
לדון עם נציגי החרדים על תכנית מוגבלת של "שנת חסד" בהתנדבות 
דרך הסמינרים לבנות ובניהול ובפיקוח חרדיים. יש מקום לשתף בנות 
סיכוי  ויש  בהתנדבות,  לאומי  שירות  של  מיוחדות  במסגרות  חרדיות 
שבמסגרת היציאה ללימודים אקדמיים במוסדות שונים, כמו המכללה 
החרדית או מסלולי לימוד מיוחדים אחרים, יתאפשר לשלבן בתכניות 

להתנדבות בתוך הקהילה החרדית ובפיקוחה.
רוב הבנות מן הציונית הדתית ימשיכו לשרת, גם אם השירות יהפוך 
להיות חובה ויימשך שנתיים. תהיה נשירה מעטה של בנות מן הציונות 
החרד"לית, שינצלו את הדרכים הקיימות לקבל פטור משירות או יינשאו 
בגיל צעיר, כנהוג במגזר החרדי. מפלגת "הבית היהודי", היושבת היום 
בממשלה, לא תפרוש מן הקואליציה על רקע זה, אך ייתכן שהרבנים מן 
הפלג החרד"לי ידרשו מנציגיהם להצביע נגד החוק גם במחיר התפלגות 

המפלגה. 
החרדיות  הבנות  את  ותפטור  החרדי  למגזר  תיכנע  הממשלה  אם 
משירות, אך לא תיכנע למגזרים אחרים )למשל לערביי ישראל(, נהיה 
בעקרון  פוגע  הקיים  שהחוק  שיטענו  לבג"ץ,  חוזרות  לעתירות  עדים 
ייתכן שבג"ץ לא יאשר מדיניות של שירות  השוויון בהיקף לא מידתי. 
שוב  יתגלגל  זה  במקרה  וסבירה.  שוויונית  שאיננה  אזרחי  או  לאומי 

הנושא לפתחן של הממשלה והכנסת.
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חציית קו אדום: הטלת חובת שירות אזרחי על 
צעירים ערבים בישראל1

סמי סמוחה וזהר לכטמן

מחובת  פטורים  לדרוזים,  פרט  בישראל,  הערבים־פלסטינים  האזרחים 
על  פסח   2014 במרס  מ־12  החדש  הגיוס  חוק  ואזרחי.  צבאי  שירות 
הערבים, אף על פי שעל סדר היום הלאומי עמדה שאלת השוויון בנטל 
לכל חלקי האוכלוסייה )הכנסת, הצעת חוק, 2014(. שירות צבאי חובה 
אמנם אינו מועלה כאפשרות לערבים, אך שירות אזרחי חובה נעשה חלק 
מן השיח הציבורי היהודי בימין ובשמאל. ואולם, גם השירות האזרחי 
בהתנדבות, הקיים כיום, נתקל בהתנגדות נחרצת מצד המנהיגות הערבית 

וחוצה את הציבור הערבי.
עולה השאלה מה היה קורה אילו אכן הייתה מוטלת חובת שירות 
אזרחי על צעירים ערבים שאינם נקראים לגיוס צבאי. דיון בכך מחייב 
בדיקה של מאפייניה הייחודיים של החברה הישראלית והשירות האזרחי 
הערבים,  יחסי  את  בחשבון  להביא  יש  זה  מסוג  בתרחיש  בה.  הנהוג 
היהודים והמדינה ואת המשמעות שהם מייחסים לחובת שירות למדינה.
במאמר זה אנו מציגים את התפיסה שאף על פי שישראל היא חברה 
ואף  איתנים  יסודות  על  בה  מושתתים  ויהודים  ערבים  יחסי  שסועה, 
צד איננו מעוניין "לשבור את הכלים". הטלת חובת שירות אזרחי היא 
כלפי  במדיניותה  מלחצות  נמנעת  האדומים שהמדינה  הקווים  מן  אחד 

המועילות  הערותיהם  על  לוי  וליגיל  לוי  לטלי  גזית,  לניר  להודות  ברצוננו   1
לטיוטת המאמר. 
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עובדה  נמוכה.  היא  כזה  צעד  לנקיטת  וההסתברות  הערבים,  האזרחים 
זו מקבלת משנה תוקף כל עוד לא הושג הסדר לשאלה הפלסטינית ולא 
בוצעה תכנית מקיפה לצמצום אי־השוויון, האפליה וההדרה של הערבים. 
אם בכל זאת יתממש התרחיש של חיוב צעירים ערבים בשירות אזרחי, 
אנו משערים שרובם יתחמקו ממילוי החובה והמדינה לא תאכוף עליהם 
השפעה  תהיה  האזרחי  ולשירות  יעלה  המשרתים  מספר  החוק.  את 
מסוימת בתחומים שונים, אך לא יחול מפנה ממשי, לרעה או לטובה, 
בדפוסי היחסים הקיימים בין המיעוט הערבי לבין המדינה והרוב היהודי.

יחסי ערבים ויהודים בישראל
ישראל היא חברה שסועה, וקיימים בה מחלוקת אידיאולוגית עמוקה 
חברתי־ ואי־שוויון  גדולה  וחברתית  תרבותית  הפרדה  יסוד,  בשאלות 
כלכלי ניכר בין המיעוט הערבי לרוב היהודי. בלבו של השסע הלאומי 
והסכסוך  המדינה  של  הציונית  זהותה  עומדים  ליהודים  הערבים  בין 
כמדינה  ישראל  הלאומית של  הזהות  לפלסטינים.  ישראל  בין  הממושך 
וזהותם הלאומית של אזרחיה הערבים הופכות אותם למיעוט  יהודית 
עוין החשוד באי־נאמנות )סמוחה, 2001; רכס ורודניצקי, 2013; שיפטן, 

.)Ghanem, 2001; Jamal, 2011; Peleg & Waxman, 2011 ;2013
בישראל שורר ניכור בין האזרחים הערבים לבין המדינה והרוב היהודי, 
מקיפה  הפרדה  חריפה,  אידיאולוגית  מחלוקת  של  תוצאה  שהוא  ניכור 
ואי־שוויון חברתי־כלכלי רב. אחד ממנגנוני הייצוב והשמירה על שקט 
הוא הפטור שניתן לערבים מחובת גיוס לצבא, הנחשבת לחובה אזרחית 
לאפליה  גורם  משמש  הפטור  היהודי.  הציבורי  בשיח  במעלה  ראשונה 
במדיניות הממשלה ולאי־אמון וליחס מפלה של היהודים כלפי הערבים. 
עם זאת, הוא תורם לשמירה על שקט ועל יציבות ביחסים בין הצדדים, 
לשרת   – מבחינתם  אדום  קו  לחצות  הערבים  את  מאלץ  שאינו  כיוון 

מדינה שהם חשים כי אינה מייצגת אותם ולהילחם נגד בני עמם.
המדינה  לאופי  בנוגע  בהשקפותיהם  חלוקים  והיהודים  הערבים 
ולמעמד הערבים בה. בעיני המדינה והרוב היהודי, ישראל מגלמת את 
הלאום היהודי המוכן להכיר בערבים כמיעוט אתני בלבד. הערבים הם 
מיעוט המתנגד למשטר, שולל את אופייה היהודי והציוני של המדינה 
מסתפקים  אינם  הם  זכויות.  שווה  לאומי  כמיעוט  בו  להכרה  ושואף 
הכרה  כמו  להם,  מעניקה  שהמדינה  האתניות  הקולקטיביות  בזכויות 
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המדינה  במימון  בערבית  נפרדת  חינוך  בערבית כשפה רשמית, מערכת 
ומוסדות דת ותרבות נפרדים, אלא חותרים להשגת זכויות קולקטיביות 
אוטונומיה  לאומי־פלסטיני,  כמיעוט  בהם  הכרה  הכוללות  לאומיות, 
מלא  שיתוף  באוכלוסייה,  שיעורם  לפי  משאבים  הקצאת  תרבותית, 
בשלטון וזכות וטו בכל עניין החיוני להם. אלו הן הדרישות המופיעות 
בשנים  ערבים  וציבור  אקדמיה  אנשי  העתידי שפרסמו  החזון  במסמכי 
וכבהא,  )אוסצקי־לזר  הערבי  הציבור  לתמיכת  זוכות  והן   ,2007-2006
2008(. עבור המדינה ורוב הציבור היהודי מענה לתביעות אלו הוא בלתי 
קביל, כי הוא יהפוך את הערבים לשותפים שווים ומלאים במדינה ואת 

ישראל למדינה דו־לאומית.
הישראלי־ לסכסוך  הפתרון  פרטי  על  חלוקים  גם  והערבים  היהודים 
פלסטיני. רוב הערבים והיהודים מסכימים שיש להקים מדינה פלסטינית 
לצד מדינת ישראל. האזרחים הערבים תומכים בעמדה הפלסטינית, שלפיה 
תוקם מדינה פלסטינית עצמאית עם הגבלות מעטות בגבולות שלפני יוני 
יהודיות,  התנחלויות  יהיו  ולא  חילופי שטחים  יהיו  עמדתם,  לפי   .1967
בירת המדינה הפלסטינית תהיה מזרח ירושלים ותינתן לפליטים הערבים 
האלה  הצעדים  את  דוחים  היהודי  והרוב  המדינה  לישראל.  שיבה  זכות 
נוסף הוא  למימוש הפתרון של שתי מדינות לשני עמים. סלע מחלוקת 
ההנהגה  במערב,  להשתלב  רוצים  היהודים   – להשתלב  ישראל  על  היכן 

הערבית מצדדת בהצטרפות לאזור ואילו הציבור הערבי חצוי בסוגיה זו.
בין היהודים והערבים בישראל יש הפרדה תרבותית, קהילתית ומוסדית. 
היהודים והערבים מובחנים היטב בשפה, בדת, בתרבות ובלאום. כ־90% 
מן הערבים מתגוררים ביישובים נפרדים, בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית 
של ישראל, והשאר בשכונות משלהם בערים יהודיות. הנישואין פנימיים, 
הרשתות  גם  יהודיות־ערביות.  מעורבות  משפחות  כמעט  שאין  כך 

החברתיות, החברה האזרחית והמפלגות הן נפרדות.
נמוך  רוב הערבים שייכים לשכבות הנמוכות ולמעמד חברתי־כלכלי 
לקו  מתחת  חיים  הערבים  מן  ממחצית  למעלה  היהודים.  מרוב  יותר 
מסווגים  הערביים  היישובים  רוב  היהודים.  מן  שביעית  לעומת  העוני 
בישראל  האליטות  ובקרב  הנמוכים,  החברתיים־כלכליים  באשכולות 
יש מעט ערבים. המשאבים שהמדינה משקיעה בפיתוח כלכלי וחינוכי 
המושקעים  המשאבים  מן  ניכרת  במידה  קטנים  ערביים  יישובים  של 

ביישובים יהודיים, והערבים מופלים לרעה בשוק העבודה.
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גורמים  והאפליה  אי־השוויון  ההפרדה,  האידיאולוגיות,  המחלוקות 
ביניהם.  שורר  בסיסי  ואי־אמון  ליהודים,  ערבים  בין  ולניכור  לריחוק 
הערבים חשים כאזרחים מדרגה שנייה ומתקשים להזדהות עם מדינתם 
או לחוש זיקה ליהודים. היהודים מרגישים דחייה כלפי הערבים ומפלים 
המפריע  לא־ציוני  וגורם  ביטחוני  נטל  בהם  רואים  הם  לרעה.  אותם 

לחיזוק צביונה היהודי וחזונה הציוני של מדינת ישראל.2

ניהול הקונפליקט

אף על פי ששסע עמוק מוביל לאלימות ולאי־יציבות בלא מעט חברות 
ויהודים  ערבים  יחסי  לנקה,  וסרי  קפריסין  עירק,  סודן,  כמו  בעולם, 
בישראל מתאפיינים דווקא בשקט רב ובהעדר אלימות.3 ישראל מצוידת 
בשורה של מנגנונים יעילים לניהול הקונפליקט הערבי־יהודי המבטיחים 
יציבות ורגיעה. הם כוללים משטר דמוקרטי, עוצמת המדינה, א־סימטריה 

ביחסי הכוח והסכמה על אופן ניהול היחסים בין היהודים לערבים.
מדינת ישראל מתפקדת כדמוקרטיה נוהלית )לא מהותית( המאפשרת 
מפעילה  אינה  מעמדם,  לשיפור  נמרץ  מאבק  ולנהל  להתארגן  לערבים 
אמצעי דיכוי נגדם ומעניקה להם מגוון זכויות קולקטיביות לא לאומיות. 
ישראל היא מדינה חזקה המשליטה חוק וסדר ומעניקה שירותים לכלל 
מודרני,  חיים  אורח  לנהל  האפשרות  מן  נהנים  הערבים  האוכלוסייה. 
מזכויות אזרח, מזכויות קיבוציות אתניות המבטיחות את קיומם כמיעוט 
נפרד, ממגוון של שירותים, הטבות וזכאויות מטעם המדינה ומהגנה מפני 
פונדמנטליזם אסלאמי. עקב כך הפכו רוב האזרחים הערבים לבעלי עניין 
מעמדם  עם  להשלים  מוכנים  והם  הישראלית,  בחברה   )stakeholders(
תקום  שבצדה  ודמוקרטית  ציונית(  לא  )אך  יהודית  במדינה  כמיעוט 

בסיס  על  סוגיות מפתח  ליהודים בשש עשרה  הערבים  בין  במחלוקת  לדיון   2
ממצאים של סקרים מייצגים של האוכלוסייה הערבית והיהודית הבוגרת ראו 

סמוחה )2013(.
אירועי יום האדמה 1976 ומהומות אוקטובר 2000 הם יוצא מן הכלל המעיד   3
על הכלל, אך גם הם רחוקים מן ההתקוממות הממושכת ומשפיכות הדמים 
סוריה,  עירק,  סודן,  ברואנדה,  שהתרחשו  בין־לאומי,  מידה  בקנה  הנוראה 
לממדי  בהשוואה  גם  אירלנד.  וצפון  קפריסין  צ'צ'ניה,  יוגוסלביה,  לנקה,  סרי 
האלימות בין ישראל לפלסטינים מעבר לקו הירוק, היחסים הבין־קבוצתיים 

בין האזרחים הערבים ליהודים הם שקטים ויציבים.
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מדינה פלסטינית. מכלול היתרונות שהחיים בישראל מעניקים להם הוא 
סיפוח  של  לאפשרות  החד־משמעית  להתנגדותם  העיקרית  הסיבה  גם 

יישובי המשולש למדינה פלסטינית עתידית.
ישראל היא גם דמוקרטיה מתגוננת המפעילה מגוון מנגנונים לשמירה 
לשמירת  המנגנונים  והציוני.  היהודי  אופייה  על  והן  ביטחונה  על  הן 
ביטחון המדינה כוללים, בין היתר, כוחות ביטחון בעוצמה יוצאת דופן 
)המעוגן  הפסק  ללא  בארץ  השורר  חירום  מצב  יחסית,  קטנה  למדינה 
בחוק מאז 1948( ופיקוח המופעל על המיעוט הערבי. לא פחות מקיפים 
חוקים  אוסף  ובכללם  המדינה,  אופי  לביצור  המנגנונים  הם  ויעילים 
דמוגרפיים לקיום רוב יהודי )חוק השבות וסל הקליטה לעולים, מניעת 
הגירה של לא יהודים, החוק המונע איחוד משפחות של ערבים הנישאים 
לבני זוג מאזורים עוינים כמו הגדה המערבית ורצועת עזה, אי־מתן זכות 
להגבלת  חוקים  למבקשי מקלט(,  חוק  לפליטים הערבים, העדר  שיבה 
פעילות פוליטית, כמו העדר זכות להקים מפלגה ולרוץ לכנסת מאזרחים 
השוללים את ישראל כמדינתו של העם היהודי, מדיניות של התיישבות 
יהודית, ניהול המדינה בשפה העברית והתנעת תהליכים לישראליזציה 

של כלל האוכלוסייה ולציוניזציה של הציבור היהודי.
שליטת היהודים במדינה יוצרת א־סימטריה ביחסי הכוחות בין ערבים 
ליהודים. היא מרתיעה את הערבים מלנקוט צעדים לא חוקיים לשיבוש 
סדרי החיים. נוסף על כך, עוצמת המדינה ועוצמת הרוב היהודי מאפשרות 
איום  בתחושות  הצדדים  שני  את  מותירות  הן  כי  אם  יהודית,  שליטה 
קשות. רוב הערבים חוששים מפני פגיעה בזכויות היסוד שלהם, אלימות 
מצד המדינה והימין הקיצוני, טרנספר, הפקעת אדמות המונית וסיפוח 
המשולש לפלסטין. רוב היהודים חוששים מפני שיעור ילודה גבוה של 
במאבק  פתיחה  המדינה,  של  היהודי  אופייה  לביטול  מאבקם  הערבים, 
עממי ותמיכה פעילה בהתנגדות של העם הפלסטיני. ואולם, ההיתכנות 
בין  לקונצנזוס שהתגבש  הודות  קלושה  היא  הצדדים  שני  של חששות 

הערבים והיהודים והימנעותם מחציית קווים אדומים.
ואכן הדו־קיום ללא אלימות בין הערבים ליהודים ניזון גם מהתגבשותו 
ארוכת השנים של קונצנזוס אמיתי, המרכך את המחלוקות האידיאולוגיות 
הקשות ביניהם. ההסכמות שהתגבשו ביניהם כוללות דמוקרטיה כמנגנון 
ראשי לניהול סכסוכים וכמחולל שינויים, קבלת מדינת ישראל בתחום 
הקו הירוק כמסגרת לחיים משותפים, פתרון של שתי מדינות ליישוב 
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הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, נאמנות למדינה, שוויון אזרחי ושילוב 
ללא טמיעה והטמעה המבטיח קיום נפרד וזהות נפרדת למיעוט הערבי.

שני הצדדים למדו לכבד את הקווים האדומים של הצד האחר, נזהרים 
והיציבות, על היתרונות  ונמנעים מערעור השלווה  שלא לחצות אותם 
הטמונים בהן. בלחץ המדינה והיהודים, הערבים נמנעים מעברות ביטחון, 
מהפרות סדר המוניות מחוץ ליישוביהם, משביתות כלליות ממושכות, 
לאזרחיה  המדינה  של  ביחסה  בין־לאומית  התערבות  שתגרור  ממחאה 
הערבים ומפגיעה חמורה בזהותה היהודית והציונית של המדינה. בלחץ 
שלילת  על־ידי  בהם  מלפגוע  נמנעים  היהודי  והרוב  המדינה  הערבים, 
ובוטה )למשל, על־ידי חקיקה  זכויות אזרח בסיסיות, אפליה מפורשת 
ישירה נגד ערבים(, שימוש בנשק חם לפיזור הפגנות ועצרות, הפקעה 
סיטונית של אדמות, טרנספר, הטלת ממשל צבאי, הוצאה מחוץ לחוק 
האתניות.  הקולקטיביות  הזכויות  וביטול  ממשלתיים  לא  ארגונים  של 
המדינה נמנעת מהטמעה מרצון או מכפייה על־ידי איסור השימוש בשפה 
הערבית, חיסול מערכת החינוך הערבית הנפרדת, מלחמה נגד התרבות 
נישואין  הנהגת  המילט(,  )שיטת  דתות  בין  ההפרדה  ביטול  הערבית, 
וגירושין אזרחיים והפעלת לחצים להגירה לערים. פרקטיקות אלו אינן 
משמרות רק את הקיום הנפרד של הערבים אלא גם את הסדר החברתי 
המסורתי של יישובים עירוניים למחצה, מבנה חמולתי, שליטה בנשים 

ואנדוגמיה פנימית לפי דת.

השסע הפנים־ערבי

האזרחים הערבים מונים 1.4 מיליון נפש4 ומפולגים בדת, במסורת דתית, 
החלוקה  ובחמולה.  חברתי־כלכלי  במעמד  התיישבות,  בצורת  באזור, 
לקהילות היא החשובה ביותר – מוסלמים לא בדואים )62%(, בדואים 
)20%(, נוצרים )9%( ודרוזים )9%(. אלו הן קהילות אנדוגמיות, החיות 

בנפרד, שומרות על ייחוד ובעלות מיקום שונה בחברה הישראלית.
המוסלמים הלא בדואים הם קבוצת הרוב השלטת, המייצגת את הזרם 
המרכזי בקרב הערבים בארץ. הם מובחנים כמיעוט במדינה, בעוד שלוש 
הערבים.  בקרב  והן  במדינה  הן   – כפול  מיעוט  הן  האחרות  הקהילות 

אין הם כוללים את ערביי מזרח ירושלים ואת הדרוזים ברמת הגולן, שרובם   4
ככולם אינם אזרחי המדינה.
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ל־11  בטבורם  המחוברים  סונים  ערבים  הם  בדואים  הלא  המוסלמים 
מיליון הפלסטינים, ל־340 מיליון הערבים ולמיליארד המוסלמים הסונים 
בעולם. יש להם תחושת כוח של רוב אזורי ועולמי וקושי מיוחד להסתגל 
למעמד של מיעוט, בייחוד בישראל שהיא חבל ארץ שנכבש בידי צבא 
הערבים  בקרב  לדומיננטיות  חתירתם  וקף.  כאדמת  וקודש  האסלאם 
בארץ יוצרת מתח בינם לבין שאר הערבים, בעיה פנימית רגישה מאוד 
המתפרצת מדי פעם בפעם אך נבלמת לרוב בזכות מאמצי פיוס והסתרה 

של כל הצדדים.
שליש מן הבדואים מצויים בגליל ושני שלישים בנגב. בדואי הגליל גרים 
מדיניות  התיישבותם.  כחלק מהסדרת  הקימה  קבע, שהמדינה  ביישובי 
והשאירה  הבדואים  מן  כמחצית  רק  ליישב  הצליחה  בנגב  ההתיישבות 
את המחצית האחרת בעשרות כפרים לא מוכרים, שבינם לבין המדינה 
יש סכסוך ממושך על קרקעות ועל מדיניות ריכוזם ביישובי קבע. בדואי 
הפזורה שרויים במצוקה קשה בשל העדר תשתיות ושירותים בסיסיים. 
כלל הבדואים בנגב סובלים מעוני, מאבטלה, מפשיעה, מביגמיה, מריבוי 
טבעי גבוה מאוד, מנישואי קרובים הגורמים למחלות גנטיות ועוד. המצב 
הירוד של הבדואים בנגב גורם לתסיסה, להתפשטות התנועה האסלאמית 

ולהחלשת ההתנדבות ליחידות נפרדות בצבא הקבע.
הערבים הנוצרים הם מיעוט דתי ההולך ומתמעט בארץ ובמזרח התיכון 
בשל הגירתם למערב ושיעור הילודה הנמוך שלהם. כמחציתם מתגוררים 
בערים יהודיות לעומת כעשירית מכלל הערבים. הם נהנים מרמת חיים 
לתנועה  הצטרפו  הנוצרים  הערבי.  הממוצע  מן  יותר  גבוהות  ומהשכלה 
הלאומית הערבית באזור ובארץ, ובכך הוכיחו את נאמנותם לאומה הערבית 
והבליטו את הלאום הערבי המשותף על פני הדת המפלגת. מוסדות הדת 
שלהם הם היחידים מקרב מוסדות הערבים הזוכים לאוטונומיה מלאה. 
המדינה מתייחסת אליהם כמו למוסלמים הלא בדואים, אם כי מדי פעם 

בפעם היא עושה ניסיונות כושלים לבדל אותם.5

הנותן  בעבודה  הזדמנויות  שוויון  לחוק  תיקון  בכנסת  התקבל  ב־23.2.2014   5
הזדמנויות  שוויון  לנציבות  המייעצת  בוועדה  נוצרי  )ערבי(  של  נפרד  מינוי 
בעבודה, הממונה על אכיפת החוק. ההנהגה הערבית הוקיעה את הצעת החוק 
בטענה שהיא אמצעי של "הפרד ומשול" וחלק מתכנית ממשלתית לפורר את 

הלאומיות הפלסטינית המשותפת של הערבים בישראל.
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הדרוזים הם ערבים שפרשו מן האסלאם וחיו כקהילה נרדפת במשך 
מאות שנים. בזכות שיתוף פעולה עם היהודים עוד לפני קום המדינה הם 
הוכרו בישראל כקהילה נפרדת, המפעילה בתי דין דתיים ומערכת חינוך 
משלה. הגברים הדרוזים חייבים בגיוס לצבא ובשירות מילואים. כשליש 
מכוח העבודה הדרוזי עובד בעבודות ביטחון שונות )מג"ב, צבא קבע, 
מסוימת  להעדפה  זוכים  הם  חשאיים(.  ושירותים  משטרה  סוהר,  בתי 
במדיניות, אך לא לשוויון מלא עם היהודים המהווים קבוצת השוואה 
הם  בישראל  אך  ובתרבותם,  בשפתם  ערבים  הם  עבורם.  והתייחסות 
בחרו להיות חסרי לאום )ללא זיקה לעם הפלסטיני ולאומה הערבית( 

ולחזק את זיקתם למדינה.

הפטור משירות צבאי

השירות הצבאי נחשב בישראל לחובה לאומית ממדרגה ראשונה ולתנאי 
לשייכות מלאה לחברה הישראלית, אך בפועל הוא מוטל כחובה רק על 
יהודים לא דתיים, גברים דתיים־לאומיים וגברים דרוזים. ישראל מעניקה 
פטור משירות צבאי מטעמי אורח חיים לצעירות דתיות־לאומיות, מטעמי 
בריאות או אי־התאמה לכול וכן פטור גורף לשתי קבוצות הנחשבות לא 

ציוניות – יהודים חרדים וערבים.
הפטור מגיוס שניתן לערבים המוסלמים והנוצרים מתקבל בהסכמת 
כל הצדדים. הרציונל לפטור הוא הקונפליקט שבין שייכותם הערבית־
במילים  לאי־ציות.  לגרום  העלול  הישראלית  אזרחותם  ובין  פלסטינית 
נאמנותם.  כי אינה סומכת על  אחרות, המדינה פוטרת אותם משירות 
היהודים אינם מצפים מן הערבים לשרת בצבא בשל חוסר אמון בהם 
לתפיסת  מנוגד  הפטור  זאת,  עם  יהודי.  לאומי  כמוסד  הצבא  וראיית 
הרוב היהודי המדגישה את השוויון בנטל ורואה במילוי חובה למדינה 
מרכיב מרכזי של אזרחות מלאה. אף על פי שפטור מגיוס משמש בסיס 
להדרתם ולאפלייתם של הערבים, הוא משחרר אותם משירות למדינה 
להם  מעניק  שלה,  והביטחון  החוץ  ולמדיניות  למשטר  מתנגדים  שהם 
שנתיים עד שלוש שנים נוספות ללימודים או לעבודה ופוטר אותם גם 

משירות מילואים.
השירות הצבאי הוא גורם המפריד לא רק בין ערבים ליהודים אלא גם 
בין קבוצות בתוך הציבור הערבי. השסע העיקרי בחברה הערבית הוא 
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בין הדרוזים המשרתים בשירות צבאי חובה לבין שאר הערבים הפטורים 
מגיוס. גם התנדבות הבדואים לצבא הקבע היא משמעותית ביותר והיא 
מייחדת אותם משאר הערבים. מספר קטן של מתנדבים לצבא יש גם 

מקרב הנוצרים והמוסלמים הלא בדואים.
אוכלוסיות  מנהל  ראש  רמיז,  אחמד  אל"מ  שמסר  נתונים  לפי 
באכ"א, בהופעתו בדצמבר 2013 בפני "הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת 
מתגייסים בשנה  שנה  מדי  הכנסת,  של  בנטל"  השוויון  בעניין   החוק 
בהתנדבות.  דרוזים  לא   430 ועוד  חובה  בגיוס  דרוזים  כ־950-900 
המתנדבים מורכבים מ־50 נוצרים, 320 בדואים )שני שלישים מן הגליל 
מיוחדת  ועדה  )הכנסת,  בדואים  לא  מוסלמים  ו־60  הנגב(  מן  ושליש 
2013(.6 מספרים אלו מצביעים על שיעורי הגיוס לצבא הבאים מקבוצת 
הגיל בכל קהילה: 82% מקרב הדרוזים, כ־20% מקרב הבדואים בגליל, 
כ־7% מקרב הבדואים בנגב, פחות מ־5% מקרב הנוצרים ופחות מ־1% 
ההצהרות  את  הכחיש  רמיז  אל"מ  בדואים.  הלא  המוסלמים  מקרב 
בתקשורת של הכומר גבריאל נדאף, ראש הפורום, שחלה עלייה במספר 
המתנדבים הנוצרים לצבא מיום שהפורום החל לפעול באוגוסט 2012. 

כמעט כל המתגייסים הללו הם גברים.
על אף הפטור שניתן לצעירים לא דרוזים דנה הוועדה בחיוב בעידוד 
התנדבות לשירות בצבא של נוצרים ובדואים מן הגליל על־ידי שליחת 
צו התייצבות ללשכות הגיוס, כפי שנעשה ליהודים, לדרוזים ולצ'רקסים. 
שתפקידם  פקידים  התמנו  הממשלה  ראש  ובמשרד  הביטחון  במשרד 
שאדי  מר  צבאי.  לשירות  מיעוטים  בני  המתנדבים  מספר  את  להגדיל 
חלול, דובר הפורום לגיוס העדה הנוצרית, מסר בישיבת הוועדה פרטים 
הוא  הנוצרים.  על  לצבא  גיוס  חובת  להחיל  וקרא  הפורום  פעילות  על 
ערבים  אינם  אך  ערבית  דוברי  הם  לדרוזים,  בדומה  שהנוצרים,  אמר 
)בלאום(. מה שדוחף את ההתארגנות של הנוצרים בישראל הוא המשבר 
החמור הפוקד את הנוצרים במזרח התיכון – היחלשות הנוצרים בלבנון, 
התמוטטות משטרו של סאדאם חוסיין שהביאה לידי הגירה של כמיליון 
נוצרים מעירק, מלחמת האזרחים בסוריה שגרמה לעזיבה המונית של 
נוצרים משם והפגיעות בקופטים לאחר קריסת משטר מובארכ במצרים. 

הצד"לניקים  מקרב  גם  צ'רקסים.  כ־35  חובה  בגיוס  מתגייסים  כך  על  נוסף   6
והסייענים שפונו לישראל יש מספר קטן של מתנדבים לשירות בצבא.
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הנוצרים מחפשים משטר חזק שיוכל לגונן עליהם, וישראל עונה על צורך 
זה )ח'יזראן, 2014(.

ייחודו של השירות האזרחי בישראל

חובת השירות הצבאי מוטלת היום רק על גברים ונשים יהודים לא דתיים, 
גברים דתיים־לאומיים, דרוזים וצ'רקסים, אך פתוח גם להתנדבות אחרים. 
השירות האזרחי־לאומי הוא חלופה רק למי שפטור מגיוס, ולפיכך הוא 
צבאי  משירות  שפטורים  יהודים  דתיות־לאומיות,  צעירות  בפני  פתוח 
מטעמי בריאות או אי־התאמה, גברים חרדים וצעירות וצעירים ערבים.

הולדתו של השירות האזרחי בישראל הייתה בשנות ה־70, בהתנדבותן 
של צעירות דתיות־לאומיות לשירות המדינה. כיום השירות האזרחי הוא 
שלב מרכזי במסלול התבגרותן )Rapoport, Garb & Penso, 1995(. בהסדר 
זה, לצד ישיבות ההסדר לבנים, המדינה מאפשרת למיעוט האורתודוקסי־
ציוני לשמור על אורח חייו, למלא את חלקו בשירות למדינה ולתת תוקף 

לתביעתו להציב יעדים לאומיים למדינה ולחתור להנהגתה.
השירות האזרחי־לאומי הוא הסדר שבמשך שנים אפשר לבנות דתיות־
לאומיות לשרת בהתנדבות כשנה־שנתיים במוסדות ציבור ומדינה במקום 
שירות צבאי. בשנת 2007 החליטה הממשלה לפתוח את השירות האזרחי 
נתונים  לפי  בצבא.  חובה  משירות  הפטורות  האוכלוסייה  קבוצות  לכל 
של מנהלת השירות האזרחי־לאומי, בשנת 2012-2011 שירתו בשירות 
אזרחי־לאומי 14,765 מתנדבים לעומת 8,647 בשנת 2005-2004, מהם 
64% בנות דתיות־לאומיות, 12% גברים חרדים, 16% בנים ובנות ערבים 

ולא יהודים אחרים ו־7% בעלי צרכים מיוחדים ונוער בסיכון.
שלוש  להן  ויש  העולם  בכל  מתקיימות  אזרחי  שירות  של  מסגרות 
מטרות: הרחבת שירותי הרווחה באמצעות שילובם של צעירים ככוח 
אדם זול, הגשמת ערכים של התנדבות, ערבות הדדית ואזרחות פעילה, 
ופיתוח אישי של המתנדבים (הגשמה עצמית, עצמאות, כישורי מנהיגות(. 
בין מסגרות השירות יש שוני רב, כמו שירות התנדבות לעומת שירות 
חובה, הרכב המשרתים או הסוגיות החברתיות המקומיות שהוא מתמקד 
בהן. השירות האזרחי בישראל ממלא את שלוש המטרות האוניברסליות, 

אך הוא ייחודי בעולם מן הטעמים האלה: 
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שפטור  מי  )רק  הלאומי  הביטחון  למערכת  קשור  האזרחי  השירות  א. 
משירות צבאי יכול להתנדב לשירות אזרחי, מעמד המשרת בשירות 

אזרחי דומה למעמד המשרת בשירות צבאי(.7
)דתיים־לאומיים,  בלבד  מיעוט  לקבוצות  מיועד  האזרחי  השירות  ב. 

חרדים וערבים(. 
ג. השירות האזרחי הוא תלוי מגדר, ובפועל כמעט רק בנות משרתות בו. 

ד. המיועדים לשירות אזרחי מתנגדים לו )חרדים, ערבים(. 
ה. השירות הצבאי והאזרחי משמש קריטריון לאפליה במתן הטבות או 
מי שלא מילאו שירות  כלפי  זכאות מצד מוסדות המדינה  לשלילת 

כזה.
הייחוד הזה של ישראל בשירות האזרחי הוא אחד הביטויים של ייחודה 

כמדינה וכחברה.8
בו  בשימוש  בעיקר  בולט  בישראל  האזרחי  השירות  של  ייחודו 
הוא  המדינה.  לבין  המיעוט  קהילות  בין  היחסים  להסדרת  כאמצעי 
משמש אסטרטגיה בידי המדינה להתגבר על הקושי להחיל חובת גיוס 
בלאום.  או  החיים  באורח  הרוב  מקבוצת  השונות  מיעוט  קבוצות  על 
מטרת־העל של השירות האזרחי־לאומי היא חיזוק הקשר וההזדהות עם 
המדינה של קבוצות המיעוט שניתן להן פטור מגיוס לצבא. הוא מיועד 
העבודה.  בשוק  ובייחוד  הרחבה  בחברה  השתלבותן  סיכויי  את  לשפר 
בניגוד לשירות הצבאי, חלופה זו היא התנדבותית בלבד. השירות האזרחי 
אינו אוניברסלי, ומי שחייב בשירות צבאי או מי ששירת בצבא אינו יכול 
להתנדב אליו. תקופת ההתנדבות המינימלית קצרה מזו של שירות צבאי, 

והמתנדבים נהנים מן ההטבות המוענקות למסיימי שירות צבאי.
גיוס חרדים ליחידות נפרדות בצבא ופתיחת השירות האזרחי לגברים 
ניסיונות פשרה של המדינה להסדרת המחלוקת על מעמד  חרדים הם 
הקהילה החרדית בישראל. המדינה פוטרת את החרדים מחובת גיוס כי 
הם שוללים שירות כלשהו מטעמים אידיאולוגיים ומטעמי אורח חיים. 
הפטור אינו מלווה באפליה מוסדית אלא דווקא בתמיכת המדינה באורח 

בגרמניה אפשר היה להמיר את חובת הגיוס לצבא בשירות אזרחי. הסדר זה,   7
ביטולה  עם  בוטל  צבאי,  לשירות  אזרחי  שירות  בין  מזיקה  נובע  הוא  שגם 

לאחרונה של חובת הגיוס לצבא.
סמוחה  ראו  וכמדינה  כחברה  ישראל  של  בייחודה  מרכזיים  היבטים  לניתוח   8

.)2009(
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החיים החרדי. הציבור היהודי החילוני אינו מקבל את הפטור שמבחינתו 
יוצר "אי־שוויון בנטל". תחושת אי־שוויון זו היא מקור לתביעות ציבוריות 
ולמאבקים. העובדה שמרבית הגברים החרדים גם אינם משתתפים בשוק 
העבודה היא מקור נוסף לביקורת של הציבור הלא חרדי )אילן, 2000; גל, 
2013(. השירות האזרחי לגברים חרדים אמור לתרום להעלאת סיכוייהם 
להשתלב בשוק העבודה, להשוואת התנאים בין חרדים ובין לא חרדים 
ולריכוך דעת הציבור החילוני שחש מקופח לעומתם. יש לציין שהמדינה 
והציבור הלא חרדי מקבלים ללא עוררין את התנגדות החרדים לשירות 

נשים חרדיות, והפוקד )שר הביטחון( אף אינו קורא להן להתייצב.
המיעוט הערבי חושף פנים אחרות של השירות האזרחי ומבליט עוד 
ניתן הפטור מחובת  באופן רשמי  ישראל.  מדינת  ייחודה של  יותר את 
שירות צבאי לאזרחים הערבים מסיבות הומניטריות, כדי שלא להעמידם 
המדינה  חשד  אך  עמם,  לבני  לנאמנות  למדינה  נאמנות  בין  בדילמה 
שחלקם עלול להכריע לטובת הלאום הוא הגורם הקובע במתן הפטור. 
הפטור מתקבל בהבנה ובהסכמה בין המדינה, היהודים והערבים, אך יוצר 
מצפים  היהודי  והרוב  המדינה  למדינה.  חלופי  לשירות  באשר  מחלוקת 
שהצעירים והצעירות הערבים ימלאו שירות למען המדינה ורואים בכך 
ביטוי לנאמנותם למדינה ובסיס להשתלבותם בה )"ישראליזציה"(. בעיני 
המדינה ובעיני היהודים, ישראליזציה תמתן את מגמת ההקצנה המיוחסת 
לדור הצעיר הערבי, והוכחת נאמנות תקטין את הסכנה של סיוע לאויב 
והתקוממות עממית. המדינה גם מצפה ששירות אזרחי של בנות ערביות 

יגדיל את השתלבותן בשוק העבודה.

שירות אזרחי בהתנדבות של אזרחים ערבים

מאז שנות ה־90 היו צעירים ערבים שהתנדבו מדי פעם בפעם לשירות 
ועם  הערבי,  למגזר  רשמי  באופן  השירות  נפתח   2007 משנת  אזרחי. 
הקמתה של מנהלת השירות האזרחי־לאומי בשנת 2008 נעשו צעירים 
רשמיים  נתונים  לפי  עצמה.  בפני  יעד  לאוכלוסיית  ערבים  וצעירות 
מספר   ,)2014 וחיים,  חילו   ;2014 האזרחי־לאומי,  השירות  )מנהלת 
התקנים  במספר  העלייה  עם  מרשים,  בקצב  גדל  הערבים  המתנדבים 
ל־2,399  ב־2010,  ל־1,256  ב־2007,  ל־1,050  ב־2005,  מ־240  עבורם, 
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ב־2011, ל־2,711 ב־2012, ל־3,611 ב־2013 ול־4,300 ב־2014. השירות 
האזרחי במגזר הערבי הוא שירות נשי בעיקרו, כי 90% מן המתנדבים 
 11% הארץ,  בצפון  מתגוררים  המתנדבים  מן   78% בנות.  הם  הערבים 
במרכז ו־11% בדרום. כעשירית מן המתנדבים ממשיכים לשנת שירות 
למעלה  אחרים.  ביישובים  ו־25%  ביישוביהם  משרתים   75% שנייה, 
ממחציתם פעילים בחינוך, והשאר בבריאות, ברווחה, במשרד לביטחון 
פנים, במשרד המשפטים ועוד. השירות האזרחי נועד לחזק את הזיקה 
במגזר  הרווחה  שירותי  את  להרחיב  ולמדינה,  לקהילה  המתנדבים  בין 
הערבי, להעצים את המתנדבים ולשפר את הזדמנויות השתלבותם בשוק 

העבודה היהודי.
לא  מוסלמים  ל־54%  מתחלקים  ב־2013  יהודים  הלא  המתנדבים 
בדואים, 19% מוסלמים בדואים, 10% נוצרים ו־17% דרוזים. חלוקה זו 
משקפת פחות או יותר את חלקן של קבוצות אלו באוכלוסייה הערבית, 
הבנות  של  הגבוה  ההתנדבות  שיעור  הדרוזים.  של  הכפול  לייצוג  פרט 
בנות  ממחצית  למעלה  שהן  ב־2013,   614( אזרחי  לשירות  הדרוזיות 
הגבוה של  ההתנדבות  לשיעור  לגורמים  הדומים  מגורמים  נובע  ה־18( 
בנות דתיות־לאומיות, דהיינו כמיהתן לעצמאות ולפיתוח אישי, הידמות 
לבנים מקהילתן הממלאים חובת שירות צבאי בשיעורים גבוהים במיוחד 

והסרת ההתנגדות של ההנהגה הדתית של קהילתן לשירות אזרחי.
אפשר לבחון את מפעל השירות האזרחי לערבים מנקודת מבטם של 
הערבי  הציבור  הערבית,  המנהיגות  המדינה,  המתנדבים,  העניין:  בעלי 

והציבור היהודי.

המתנדבים

הבנים  הערכת  וכן  האזרחי,  השירות  של  ובוגרות  מתנדבות  הערכת 
ולכטמן,  )סמוחה  התחומים  בכל  גבוהה  היא  בו,  המשרתים  המעטים 
2012(. נקודת מבטן של המתנדבות היא אישית ואינסטרומנטלית: שנת 
ההתנדבות אמנם כרוכה בדחייה של שנת לימודים או שנת עבודה, אך 
זוכות לחוויות רבות: התנסויות חדשות,  זה הן  תמורת מחיר לא קטן 
העבודה  בשוק  השתלבותן  על  שיקל  חובה  מילוי  בקהילה,  מעורבות 
ורכישת  וחברתית  אישית  התפתחות  העשרה,  הישראלית,  ובחברה 
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מחזיקות  המעטים(  הצעירים  )כולל  המתנדבות  הצעירות  מיומנויות. 
מלכתחילה בעמדות חיוביות כלפי ההשתלבות בחברה הישראלית ואינן 
בעלות  של  שיעורן  כך,  על  נוסף  במדינה.  אי־אמון  או  ניכור  מבטאות 
בוגרות  גילן.  בני  קבוצת  בקרב  משיעורן  גבוה  מלאה  תיכונית  השכלה 
השירות האזרחי מדווחות על המשך לימודים או השתלבות בתעסוקה 

במידה גדולה יותר מבעלות השכלה תיכונית מלאה שאינן בוגרות.9
יישוב  בתוך  כלל  בדרך  נעשית  הערבי  במגזר  שההתנדבות  מכיוון 
את  מערערת  אינה  היא  נשיים,  עיסוק  ובתחומי  בקרבתו  או  המגורים 
הזדמנויות  של  מיעוט  לעומת  בקהילה.  המסורתי  המגדרי  המשטר 
ערביות,  צעירות  של  חלקן  מנת  שהוא  עצמאית,  ופעילות  תעסוקה 
השירות האזרחי נותן פתרון נאות לצעירה ערבייה הרוצה לעשות משהו 
וליהנות מתגמול כלכלי ומהטבות בלי  חדש בחיים, להתנסות בעבודה 
למרוד בפיקוח החברתי של המשפחה והקהילה. מאותן סיבות השירות 
האזרחי איננו משמש חלופה משמעותית לרוב מכריע של צעירים ערבים, 
שבהשוואה לצעירות ערביות הם נהנים מהזדמנויות תעסוקה והשתכרות 
רבות יותר ומחופש תנועה גדול יותר. גם מרבית העיסוקים שהשירות 
האזרחי מציע כיום מזוהים כנשיים ואינם מושכים את הבנים. היתרונות 
את  מסבירים  ערביות  בנות  עבור  האזרחי  השירות  של  הללו  הגדולים 
העלייה הדרמטית במספר המתנדבות מדי שנה בשנה ואת המשך הגידול 

הצפוי בשיעור ההתנדבות במקביל לגידול במספר התקנים.

המדינה

בהתנדבות,  האזרחי  השירות  את  שיזמה  המדינה,  של  מבטה  מנקודת 
הוא נועד לקרב את המגזר הערבי למדינה, לחזק את זיקת צעיריו אליה 
לראות  יכולה  המדינה  הרווחה.  שירותי  הרחבת  ידי  על  עמו  ולהיטיב 
בשירות האזרחי מיזם מוצלח לאור העלייה הדרמטית במספר המתנדבים 

יש לכך אישור לא רק מסקר בוגרי השירות האזרחי במגזר הערבי )סמוחה   9
ולכטמן, 2012( אלא גם מבדיקה של מנהלת השירות האזרחי־לאומי, ועל כך 
מעיד מנכ"ל המנהלת: "ערכנו סקר במנהלת על מה קורה עם הבנות שסיימו 
למטבח, חוזרות  חוזרות  הן  האם  עושות,  הן  מה  יהודי,  הלא  במגזר  שירות 
במעגל  או  במעגל התעסוקה  או  השתלבו  מהן   85% עושות.  הן  מה  לבית, 

הלימודים. זה מספר אדיר" )הכנסת, ועדה מיוחדת, 2013(.
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הערבים בכל שנה ולאור שביעות הרצון הגבוהה של המתנדבים והבוגרים. 
לעומת זאת, השירות האזרחי טרם מילא את יעדו לחיזוק זיקתם של 
הצעירים הערבים למדינה, משום שרק צעירים המזדהים מלכתחילה עם 
המדינה מגיעים לשירות האזרחי ומשום ש־75% מן המתנדבים משרתים 

ביישובים הערביים ואינם באים במגע עם יהודים.
מכלל  המתנדבים  בשיעור  שחל  המרשים  הגידול  למרות  כן,  כמו 
הצעירים הם עדיין אחוז קטן מכלל הצעירים הערבים ואינם חתך מייצג 
השכלה  בעלות  צעירות  נשים  הם  המשרתים  רוב  זו.  אוכלוסייה  של 
תיכונית מלאה. השירות האזרחי במגזר הערבי טרם הגיע למסה הקריטית 
של כשליש, שעשויה לחולל שינוי במעמד המיעוט הערבי במדינה, או 
על  יהיה  כך  לשם  הערבים.  הצעירים  כלל  את  מייצג  הוא  שבו  למצב 
ניכרים בהרחבת שירותי הרווחה, הבריאות  המדינה להשקיע משאבים 
והחינוך ביישובים הערביים ולמצוא דרכים להתמודד עם התנגדותה של 

המנהיגות הערבית לשירות האזרחי.

המנהיגות הערבית

המנהיגות הערבית פוסלת באופן נחרץ את השירות האזרחי במתכונתו 
נגד  ועדה  פועלת   2006 מאז  איום.  בו  ורואה  הנוכחית  ההתנדבותית 
הערבים  של  העליונה  המעקב  ועדת  מטעם  אזרחי  לשירות  התנדבות 
בישראל, והיא מנהלת מסע הסברה נוקב בקרב תלמידי התיכון ובקרב 

הציבור הרחב.
אחדים.  טיעונים  מועלים  ההתנדבות  נגד  הערבי  הציבורי  בשיח 
התנגדות נחרצת מעורר הקשר של השירות האזרחי למערכת הביטחון 
)רק פטורי גיוס צבאי זכאים לשרת, ניתן מעמד של חיילים משוחררים 
לחיילים  הקרן  מן  ניתנים  השירות  בתום  המענקים  השירות,  לבוגרי 
חובת  של  להטלתה  כתקדים  נתפסת  ההתנדבות  כן,  כמו  משוחררים(. 
שירות אזרחי או אף צבאי על הערבים. לדעת המנהיגות הערבית, כל 
עוד נהוגה אפליה מוסדית נגד האזרחים הערבים אין לחייבם בשירות 
כלשהו למדינה. היא גם מעלה טיעון פילוסופי שלפיו התניה של זכויות 
נועד  שהשירות  החשש  גם  פסולה.  היא  למדינה  חובה  במילוי  אזרח 
לגרום לישראליזציה ולטשטוש הזהות הלאומית־פלסטינית של הצעירים 

הערבים מובא כטיעון להתנגדות.
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יתר על כן, השירות האזרחי נשלט על ידי המדינה וגורם להדרה של 
המנהיגות הערבית. המנהיגות הערבית אינה מתנגדת לעצם ההתנדבות 
ומעוניינת להעביר  של צעירים בקהילה, אלא להתנדבות דרך המדינה, 
אליה את ניהול הפרויקט. ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות אף 

גיבש תכנית חלופית שעיקרה העברת השירות האזרחי לשליטתו.

הציבור הערבי

בנושא  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  שנעשו  קהל,  דעת  סקרי  סדרת 
השירות האזרחי, מלמדת על ירידה בתמיכה הכללית של הציבור הערבי 
בשירות אזרחי בהתנדבות. בסקרים טלפוניים מייצגים של האוכלוסייה 
הערבית הבוגרת )בני 23 ומעלה, לא כולל דרוזים( בנושא שירות אזרחי 
של צעירים ערבים הוצגה השאלה הזאת: "האם אתה מוכן שצעיר ערבי 
שעשה  למי  שניתנות  ההטבות  את  ויקבל  אזרחי  שירות  לשנת  יתנדב 
)בטוח שכן, חושב שכן(  כך בחיוב  ב־2007 השיבו על  שירות צבאי?". 
 57.1% בחיוב  השיבו  וב־2011   63.6% בחיוב  השיבו  ב־2009   ,73.6%
)סמוחה ולכטמן, 2012, לוח 2.6(. במענה לשאלה באותו נוסח בסקרי 
מדד של יחסי ערבים ויהודים )ראיונות פנים אל פנים עם מדגם מייצג 
של 700 ערבים בני 18 ומעלה( תמכו 37.1% בסתיו 2012 )סמוחה, 2013, 
צעירים  בהתנדבות   )2014 )סמוחה,   2013 בסתיו  ו־32.6%   )5.14 לוח 
הניתנים למשוחררי צבא.10  ערבים לשירות אזרחי בתמורה לתגמולים 
תמיכת הציבור הערבי בשירות אזרחי נמצאת אפוא במגמת ירידה, אם כי 
קשה לאמוד את שיעור הירידה בגלל ההבדלים בין הסקרים שבוצעו.11 

עמדת הציבור הערבי כלפי שירות אזרחי של צעירים ערבים נבדקה באמצעות   10
מגוון שאלות בסקרי דעת קהל שנערכו בשנים 2011-2007, ובכל השאלות, 

ללא קשר לנוסח השאלה, רוב הנשאלים הערבים תמכו בשירות אזרחי.
לבין  ב־2011  האזרחי  השירות  סקר  בין  בתמיכה  לפער  האפשריות  הסיבות   11
סקרי מדד של יחסי ערבים ויהודים ב־2012 וב־2013 הן אלו: עלייה בשיעור 
אזרחי  שירות  על  מורחב(  או  )מצומצם  כלשהו  מידע  בעלי  שהם  הערבים 
)מ־35.8% ב־2011 ל־50.5% ב־2012(; החשש שהשירות האזרחי יהיה חובה 
נתפס כמציאותי יותר ויותר; המשך מסע ההסברה של המנהיגות הערבית נגד 
השירות האזרחי והעדר מסע הסברה של מנהלת השירות האזרחי־לאומי בעד 
השירות; והבדלים מתודולוגיים מובהקים בין הסקרים. הסקר ב־2011 עסק 
של  מדגם  על  והתבסס  ערבים  צעירים  של  בהתנדבות  אזרחי  בשירות  @כולו 
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הירידה בתמיכה מתרחשת במקביל לעלייה במספר המתנדבים הצעירים 
לשירות אזרחי.

לשירות  להתנדבות  אפשריות  התנגדויות  כלל  השאלה  נוסח  כאשר 
אזרחי, הסתמנה ירידה בתמיכה. כצפוי, נרשמה ירידה בתמיכה לפי סוג 
בשיעור  כפי שהיא מתבטאת  הירידה  להלן  ההתנגדות שהוצג בשאלה. 
בהתנדבות  אזרחי  שירות  בהנהגת  תמיכה   –  62.9% בסקר:  התומכים 
תמיכה   –  48.0% כלשהי(;  התנגדות  ציון  ללא  )נוסח  ערבים  לצעירים 
אם רוב המנהיגים הערבים בישראל יתנגדו להתנדבות לשירות אזרחי; 
40.7% – תמיכה אם רוב המנהיגים הדתיים והלא דתיים ביישוב יתנגדו; 
36.6% – תמיכה אם רוב בני המשפחה הקרובים יתנגדו )סמוחה ולכטמן, 

2012, לוח 2.7(.
שיעורי התמיכה מלמדים על ירידה כאשר צוינה התנגדות גם בסקר 
מדד של יחסי ערבים ויהודים ב־2012 )לוח 1(: 35.6% – בהנהגת שירות 
אזרחי בהתנדבות לצעירים ערבים ללא ציון התנגדות כלשהי; 31.8% – 
תמיכה אם רוב המנהיגים הערבים בישראל יתנגדו; 37.0% – תמיכה אם 
חובת שירות אזרחי תיקבע בחוק. אנו רואים שחוק שירות אזרחי חובה 
מגדיל רק במקצת את התמיכה בשירות אזרחי. יתרה מזו, רוב הנשאלים 
הערבים בסקר מדד של יחסי ערבים ויהודים 2012 הביעו התנגדות נחרצת 
לחובת שירות אזרחי. במענה לשאלה "האם צריכים הערבים לשרת או 
לסרב אם השירות האזרחי יהיה חובה?", השיבו 42.2% שהם "צריכים 
לסרב לשרת ולפעול לביטול החובה בדרכים חוקיות" ועוד 21.3% השיבו 
כולל  האמצעים  בכל  לחוק  ולהתנגד  לשרת  לסרב  "צריכים  שהערבים 
אלימות". לשאלה "ואם המנהיגות הערבית תקרא לציבור הערבי להתנגד 
המקומיות  המועצות  של  השבתה  ידי  על  אזרחי  שירות  חובת  למילוי 
ובתי הספר, שביתה ממושכת של עובדים וקריאה לצעירים לסרב, האם 

תתמוך או תתנגד לכך?", ענו 67.0% שיתמכו בקריאה.

בסוגיות  וב־2013 עסקו  ב־2012  ואילו סקרי המדד  ראיונות טלפוניים,   410
רבות של יחסי ערבים ויהודים והתבססו על מדגם של 700 ראיונות פנים אל 
פנים. השאלות המעטות על שירות אזרחי בסקר מדד 2012 ובסקר מדד 2013 
מוצגות לנשאלים הערבים לאחר כמאה שאלות על סוגיות רבות החושפות את 
ממדי השסע העמוק בין ערבים ליהודים, דבר שלא נעשה בסקר הטלפוני על 

שירות אזרחי.

@
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לוח 1: שירות אזרחי של צעירים ערבים ויהודים, 2013-2012 )באחוזים(

יהודיםערבים

2012201320122013

רבה  במידה  או  מספקת  במידה  יודע 
על שירות אזרחי בהתנדבות לצעירים 

ערבים

50.5***

תומך בהנהגת שירות אזרחי בהתנדבות 
לצעירים ערבים

35.6***

מוכן שצעיר ערבי יתנדב לשנת שירות 
שניתנות  ההטבות  את  ויקבל  אזרחי 

למי ששירת שירות צבאי

37.132.656.6*

מוכן שצעיר ערבי יתנדב לשנת שירות 
אזרחי ויקבל את ההטבות גם אם רוב 
המנהיגים הערבים בישראל יתנגדו לכך

31.8***

שפטור  מי  שכל  בחוק  ייקבע  אם 
אזרחי,  בשירות  חייב  צבאי  משירות 
ימלאו  ערבים  שצעירים  בכך  אתמוך 
ההטבות  את  ויקבלו  אזרחי  שירות 

שניתנות למי ששירת שירות צבאי

37.0***

בלי  או  ברצון  לשרת  צריכים  הערבים 
רצון אם השירות האזרחי יהיה חובה

34.8***

לציבור  תקרא  הערבית  המנהיגות  אם 
שירות  חובת  למילוי  להתנגד  הערבי 
המועצות  של  השבתה  ידי  על  אזרחי 
שביתה  הספר,  ובתי  המקומיות 
ממושכת של עובדים וקריאה לצעירים 

לסרב, אתמוך בכך

67.0***
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החלטה  להיות  צריך  אזרחי  שירות 
ואין  הערבי  הצעיר  של  אישית 

למנהיגים הערבים זכות להתערב בכך

53.5***

כל  כי  שיקבע  חוק  בחקיקת  תומך 
אזרח, גם ערבי, שפטור משירות צבאי 
את  ויקבל  אזרחי  שירות  חובת  ימלא 
ההטבות שניתנות למי ששירת שירות 

צבאי

**59.168.3

* השאלה לא הוצגה
מקור: סמוחה, 2014, לוח 7.7.

אזרחי  לשירות  אלא  בקהילה,  להתנדבות  מתנגד  אינו  הערבי  הציבור 
בשליטת המדינה. בסקר השירות האזרחי ב־2011 התבטאה ההתנגדות 
לשירות  ערבים  צעירים  התנדבות  של   )78.5%( גבוה  תמיכה  בשיעור 
אזרחי אם הוא יועבר לניהול המנהיגות הערבית. גם סקר צעירים נפרד, 
שנעשה ב־2011 ומציג את עמדתם של צעירים ערבים בני 22-18, שהם 
שיעור  דומה.  דפוס  על  מצביע  האזרחי,  השירות  היעד של  אוכלוסיית 
היה  הנוכחית  במתכונתו  האזרחי  לשירות  להתנדב  המוכנים  הצעירים 
39.7% לעומת 65.9% המוכנים להתנדב אליו אם יהיה בניהול המנהיגות 

הערבית )סמוחה ולכטמן, 2012, לוח 3.7(.

הציבור היהודי

לשירות  יהפוך  בהתנדבות  אזרחי  ששירות  הערבית  ההנהגה  לחששות 
חובה ניתן תוקף גם בדעת הקהל היהודית. סקר מדד של יחסי ערבים 
ויהודים בישראל מראה שב־2012 תמכו 56.6% מן היהודים בהתנדבות 
חוק  "בחקיקת  גם  תמכו  ו־59.1%  אזרחי  לשירות  ערבים  צעירים  של 
שיקבע כי כל אזרח, כולל ערבי, שפטור משירות צבאי ימלא חובת שירות 
אזרחי ויקבל את ההטבות שניתנות למי שעשה שירות צבאי" )סמוחה, 
2013, לוח 5.14(. בסקר של מדד 2013 נרשמה עלייה מ־59.1% ל־68.3% 

בתמיכה בחוק כזה )סמוחה, 2014(.
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הפילוסופית,  הטענה  את  מקבל  אינו  היהודי  שהציבור  אפוא  ברור 
המשמשת את המנהיגות הערבית, שלפיה אין להתנות זכויות אזרחיות 
בחובות אזרחיות. האזרח היהודי המצוי מצפה שכל אזרח יתרום למדינתו 
ומצפה מן הערבים לשרת את המדינה בשירות כלשהו, מכיוון שגם ממנו 
נדרש, על פי חוק, למלא חובה ולתרום שנתיים עד שלוש שנים בשירות 
צבאי. עם זאת, בכל הנוגע לערבים, הציבור היהודי מצמצם את הנורמה 
של "שוויון בנטל" לשירות אזרחי בלבד, משום שהערבים אינם נתפסים 
כחלק אינטגרלי מן העם, שאותו מגלמת המדינה, וחשודים באי־נאמנות 

בכוח.
פינה  אבן  להוות  יכול  ערבים  צעירים  בהתנדבות של  אזרחי  שירות 
במרחב אזרחי משותף, אך השסע הערבי־יהודי והסכסוך עם הפלסטינים 
יוצרים חשדנות ומעמעמים את האזרחות המשותפת. השירות האזרחי 
בהתנדבות הוא צעד שהמדינה יזמה להטבת מעמדו של המיעוט הערבי 
במדינה, אך ההנהגה הערבית מוקיעה אותו כפעולת דיכוי, אינה נותנת 
אמון בכוונות המדינה ורואה בו שלב ביניים לקראת הטלת חובת שירות 
למדינה על האזרחים הערבים. הסיבות להתנגדות, כמו התמיכה הגדולה 
בהתנדבות לשירות אזרחי שיועבר לניהול המנהיגות הערבית, מעידות על 
חוסר אמון בסיסי של הערבים במדינה ומשקפות את שאיפת המנהיגות 
והציבור הערבי להשיג אוטונומיה מוסדית או תרבותית למיעוט הערבי.

מלאה  אזרחות  כי  ההנחה  על  השאר,  בין  מושתת,  אזרחי  שירות 
כוללת מעורבות ותרומה לקהילה ולמדינה. למעשה, רוב הציבור הערבי 
ב־2012  בכך  תמכו   34.4% ורק  למדינה,  כלשהי  חובה  מילוי  שולל 
)סמוחה, 2013, לוח 5.12( ו־41.5% ב־2013 )סמוחה, 2014(. התומכים 
בשירות האזרחי מקרב הציבור הערבי הם מלכתחילה בעלי אוריינטציה 
חיובית כלפי המדינה והרוב היהודי, והם רואים בשירות האזרחי אפיק 
שהערבים  בעיקרון  התומכים  גם  כך  חברתית.  ולניעות  להשתלבות 
צריכים למלא שירות למדינה. עמדות אלו מונעות ממניעים פרגמטיים, 
כמו הגדלת השירותים לחברה הערבית ושוויון הזדמנויות בין צעירים 

ערבים לצעירים יהודים.
ולמילוי  אזרחות  למימוש  כהזדמנות  נתפס  אינו  האזרחי  השירות 
המרחב האזרחי בתוכן משותף ליהודים ולערבים. יתר על כן, השירות 
מקביל  כשירות  והמדינה  היהודים  הערבים,  ידי  על  מזוהה  האזרחי 



 141 חציית קו אדום: הטלת חובת שירות אזרחי על צעירים ערבים בישראל       

לשירות הצבאי, שהוא קו אדום מבחינת האזרחים הערבים ומנהיגותם. 
השירות האזרחי, הן במתכונתו ההתנדבותית והן ברעיון להופכו בעתיד 
לחובה, נועד לשמש חלופה לשירות הצבאי ולהקנות לו בכך אופי לאומי 
מובהק. בכך נעשה גם השירות האזרחי לקו אדום מקביל לשירות הצבאי. 
מוגבלת,  התנדבותית  מסגרת  בהיותו  גם  אזרחי,  לשירות  ההתנגדות 
וכבעלת  היהודי  הלאום  כמדינת  ישראל  על  להגן  אי־נכונות  משקפת 

יעדים ציוניים.
נראה שהטלת חובת שירות צבאי או לאומי על המיעוט הערבי נכללת 
בקווים האדומים שהמדינה אמורה שלא לחצותם, והיא אכן נמנעה מכך 
זאת,  עם  החדש.  הגיוס  בחוק  החרדים  על  זו  חובה  הטילה  כאשר  גם 
אפשרי בהחלט שצירוף גורמים, כמו הקמת מדינה פלסטינית, התחזקות 
של  התפיסה  והתפשטות  הקיצוני  היהודי  הימין  של  הפוליטי  מעמדו 

שוויון בנטל, ידחוף את המדינה להטיל חובת שירות גם על הערבים.

ההיתכנות של הטלת חובת שירות אזרחי על צעירים ערבים

יסודי  שינוי  דורשת  ערבים  צעירים  על  אזרחי  שירות  חובת  הטלת 
ניכרת במספר הבנים  של המצב הקיים. השינויים הדרושים הם עלייה 
המשרתים )כאמור, 90% מן המשרתים היום הם בנות(, שירות צעירים 
ויתור של  היום מתנגדים לשירות(,  )רוב הצעירים  המתנגדים לשירות 
הערבים על הפריבילגיה של פטור גורף משירות כלשהו למדינה, ירידה 
אזרחי  חובת שירות  מילוי  נגד  להתקומם  הציבור הערבי  בנכונותו של 
והסכמת המדינה להשקיע תקציב גדול בתקני השירות האזרחי, בהכשרת 
חוק  לאכיפת  מנגנון  ובהקמת  השירות  מסגרות  בשיפור  המשרתים, 
זה  נוכח התנגדות עזה מצד הערבים. נשאלת השאלה אם כל  השירות 

כדאי למיעוט הערבי ולמדינה.
הסיכוי שהמדינה אכן תטיל חובת שירות אזרחי על הערבים ללא שינוי 
הוא אפוא קלוש. ראשית,  ויהודים  ביחסי ערבים  קוו  בסיסי בסטטוס 
הממסד היהודי לא ימהר להחיל חוק שירות אזרחי חובה על ערבים, כי 
אינו חושש שמתן פטור לערבים מפר באופן בוטה את עקרון השוויון, 
כפי שהוא מפר אותו במקרה של החרדים. כמו כן לא יופעל לחץ ציבורי 
יהודי בעניין זה, ובית המשפט העליון לא יפסול ככל הנראה חוק שיפטור 
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ערבים מחובת שירות אזרחי. שנית, שירות אזרחי חובה עלול להתפרש 
בעיני הציבור הערבי והמנהיגות הערבית כחציית קו אדום ביחסי ערבים 
מן  חלק  להביא  ובכך  מעניק  שהפטור  פריבילגיה  וכשלילת  ויהודים 
הערבים לידי אי־ציות. המנהיגות הערבית יכולה לגייס את הציבור הערבי 
להתנגדות ציבורית כאשר מדובר בשירות חובה. שלישית, לחובת שירות 
אזרחי יש מחיר כלכלי כבד של הזרמת משאבים ניכרת למגזר הערבי, 
שהמדינה לא תהיה מוכנה לממן, ולא כל שכן כאשר התנגדות הציבור 

הערבי והנהגתו ייתנו לה לגיטימציה שלא להעניק הטבה זו.
אזרחי על הערבים  כן, קשה להאמין שתוטל חובת שירות  על  יתר 
מדינה  תוקם  שבו  והפלסטינים,  ישראל  בין  שלום  הסדר  השגת  ללא 
פלסטינית לצד ישראל. הסדר קבע עשוי לרכך את הניכור ואת ההתנגדות 
לשילובם.  המכשולים  מן  חלק  ולהסיר  למדינה  הערבים  האזרחים  של 
הוא יניע את המדינה להגביר את השוויון האזרחי כדי למנוע מאבק של 
האזרחים הערבים נגד אופייה היהודי של המדינה ולבלום את הסכנה של 

נאמנות כפולה.
הטלת חובת שירות אזרחי על הציבור הערבי תצליח, רק אם תהיה 
זה  שינוי  במדינה.  ויהודים  ערבים  בין  היחסים  במתכונת  משינוי  חלק 
צריך להיטיב עם הערבים על־ידי הקמת מדינה פלסטינית שתספק את 
והענקת  והדרתם  אפלייתם  של  ניכרת  הפחתה  הלאומיים,  מאווייהם 
אוטונומיה  מתן  כפלסטינים,  בהם  )הכרה  לאומיות  קיבוציות  זכויות 
תרבותית ושיתופם בשלטון(. צעדים אלו ייצרו מאזן בין אופייה היהודי 
לאופייה הדמוקרטי של המדינה ויניעו את הערבים לשרת את המדינה. 
ואולם, ייתכן שכאשר יתמלאו התנאים להתרחשותה של תמורה מקיפה 

זו, תבוטל חובת שירות צבאי או אזרחי כי לא יהיה בה צורך.
מסיבות אלו חל חוק הגיוס החדש, שחוקקה הכנסת ב־12.3.2014, על 
החרדים בלבד והותיר את המצב על כנו, כלומר שירות אזרחי לערבים 
בהתנדבות בלבד. על רקע זה נעבור לדון בתרחיש של הטלת חובה של 

שירות אזרחי על המיעוט הערבי ללא שינוי יסודי במצב הקיים.
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התרחיש של הטלת חובת שירות אזרחי על הערבים

סיפור התרחיש

מגיוס  למי שפטור  חובה  אזרחי  שירות  חוק  מחוקקת  הכנסת  ב־2025 
צבאי או לא נקרא אליו. משרד הביטחון קורא לצעירים ערבים בני 18 
להתייצב בלשכות הרשות לשירות אזרחי־לאומי. ועדת המעקב העליונה 
כחציית  החוק  את  מגדירים  הערביות  המקומיות  הרשויות  ראשי  וועד 
קו אדום מצד המדינה וקוראים, אם כי לא באופן חד־משמעי, לצעירים 
הערבים לסרב להתייצב. רוב הצעירים הערבים אינם מתייצבים, אך חלקם 
המתייצבים  מן  חלק  לצבא.  להתגייס  המעדיפים  מהם  ויש  מתייצבים 
מוצבים במוסדות ציבור, חלק מקבלים דחייה לשנה ולחלק ניתן פטור 
בשל אי־התאמה מבחינת כושר או מוטיבציה. מכסות המשרתים הנמוכות 
יחסית מתמלאות בקלות בשנים הראשונות, גם כאשר הן מגיעות לשליש 

מקבוצת בני 18.
פרקליטות המדינה מתמהמהת בהגשת תביעות נגד ההנהגה הערבית 
מימון  משיגה  אינה  אזרחי־לאומי  לשירות  הרשות  בהסתה.  המואשמת 
ליותר משליש מקבוצת הגיל הערבית, כך שאין מחסור במשרתים ואי־
למדינה  לגיוס.  מפריעה  אינה  הערבים  הצעירים  רוב  של  ההתייצבות 
הימין  של  פוליטי  בלחץ  החוק.  את  עליהם  לכפות  אינטרס  אפוא  אין 
הקיצוני ושל גורמים אחרים המדינה מאיימת להעמיד למשפט צעירים 
משתמטים, ולכן רבים מהם מתייצבים ומקבלים דחייה או פטור בשל 

אי־התאמה.
הרשות לשירות לאומי־אזרחי תרחיב את תפקידיה ואת סמכויותיה. 
הדרכה  בסיסי  תקים  היא  המשרתים.  את  ותציב  תמיין  תקלוט,  היא 
להכשרת המשרתים לתפקידים שונים. כמו כן, היא תקיים מערכת של 
בקורס  ילמד  משרת  כל  ועוד.  סיורים  עיון,  ימי  השתלמויות,  קורסים, 
להשלמת  לקורסים  גם  זכאי  יהיה  הוא  העברית.  השפה  את  מתקדם 
בחינות בגרות ולקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית. הרשות גם תפעיל 
לשכה לטיפול במסיימי השירות בכל הנוגע להכוונה למוסדות להשכלה 
ולסיוע  קטנים  עסקים  להקמת  מתאימה,  תעסוקה  למציאת  גבוהה, 
אחר הדרוש למסיימי השירות. היא תפקח על המקומות שבהם יועסקו 
המשרתים כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים של תועלת הדדית ויחס הוגן 
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בין המשרת למקום השירות. חלק מתפקידי הרשות יבוצעו במיקור חוץ, 
אך היא תהיה האחראית הישירה למשרתים.

הנחות היסוד לתרחיש

התרחיש הזה מושתת על אקסטרפולציה מיחסי ערבים ויהודים בישראל, 
מיחס הערבים כלפי שירות חובה למדינה )הקו האדום( ומדפוסי השירות 
האזרחי של הערבים שהתגבשו עד כה. זה תרחיש מן הסוג "הריאלי" )לא 
"הגרוע ביותר" ולא "המיטבי"(, בהנחה שלא יהיה שינוי מהותי בתשתית 

הדו־קיום הערבי־יהודי.
התרחיש מבוסס על קיפאון במצב הקיים. הכיבוש, יחסי העוינות עם 
העם הפלסטיני ואי־הקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל ממשיכים 
ביטחוני  איום  הערבים  באזרחים  לראות  ממשיכה  המדינה  להתקיים. 
ולפטור אותם מחובת שירות צבאי, אך רוצה לחזק את זיקתם אליה ואת 
אזרחי  שירות  חובת  הטלת  באמצעות  האזרחים  כל  של  בנטל  השוויון 
גם על הערבים. המדינה אינה מוכנה להשקיע את המשאבים הדרושים 
בתכנית רחבת היקף או להכיר רשמית בהנהגה הערבית, ועל כן היא פונה 
לשירות האזרחי בהיותו הסדר נוח וזול יותר. הטלת חובת שירות אזרחי 
להעביר את השליטה  בלי  בלי הסכמה של המנהיגות הערבית,  נעשית 
בשירות האזרחי לערבים, בלי לבצע פרויקט גדול לצמצום אי־השוויון 
ובלי  והציוני של המדינה  היהודי  אופייה  בלי לשנות את  הערבי־יהודי, 

למלא את התביעות הפלסטיניות ולסיים את הסכסוך.

השלכות התרחיש

אפשר לחלק את השלכות התרחיש לשלוש קטגוריות: ריאליות, גרועות 
ביותר ומיטביות.

השלכות ריאליות

השירות האזרחי במגזר הערבי יגיע למסה הקריטית. שיעור המשרתים 
יגדל עד כדי שליש מחייבי השירות,  הערבים בשירות צבאי או אזרחי 
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כי חלק מן האוכלוסייה הערבית ירצה להפיק תועלת מן השירות ולא 
שירותי  את  יגדיל  האזרחי  השירות  המדינה.  עם  להתעמת  מוכן  יהיה 
הרווחה לאוכלוסייה הערבית ויצמצם במידה מסוימת את הפערים בינה 
לבין האוכלוסייה היהודית, אך כשירות חובה הוא ייתפס כעבודת כפייה 
)הפטור  ממנה  נהנים  הערבים  שהאזרחים  היתר  זכות  של  וכהפקעה 
המדינה  מילואים(.  ומשירות  אזרחי  משירות  צבאי,  משירות  המשולש 
והאוכלוסייה  אזרחי,  שירות  חובת  מילוי  של  חמורה  מאכיפה  תימנע 

הערבית והנהגתה יימנעו ממרי אזרחי גלוי.
ומטה  בינוניות  משכבות  לבנות  מעבר  יתרחב  המשרתים  מעגל 
אזרחי  לשירות  היום  המתנדבות  למדינה,  חיובית  אוריינטציה  בעלות 
יותר בנים וכן צעירים וצעירות חסרי אוריינטציה  יגויסו  בקהילותיהן. 
או מעורבת. אמנם  יהודית  חיובית למדינה, שישרתו בקרב אוכלוסייה 
יותר משרתים ייחשפו ליהודים, אך גם יותר ויותר מהם יחושו ממורמרים 
וזיקתם למדינה לא תתחזק. שירותי חינוך, רווחה, משטרה, בריאות ועוד 
במגזר הערבי ישתפרו במידה מסוימת על־ידי כוח האדם שיתווסף להם 
באמצעות השירות האזרחי, אך תיווצר אבטלה סמויה בקרב המשרתים 

בתקופת השירות כי לא יימצאו די מקומות מתאימים לקליטתם.
הרוב המכריע של המשרתים הערבים בשירות אזרחי ימשיך להיות 
בנות, אם כי שיעור הבנים בו יגדל במידה מסוימת. רוב הבנות שיתנדבו 
הישגים  ובעלות  ובינוני־נמוך, מקהילות מסורתיות  בינוני  יהיו ממעמד 
בינוניים בלימודים, והשירות האזרחי יהיה בבחינת קידום חשוב בחייהן. 
את  ימשיכו  מבוססות  ממשפחות  הבאות  הבנות  או  ההישגיות  הבנות 
לימודיהן למכללה או לאוניברסיטה מיד לאחר בית הספר התיכון ורק 
מיעוטן ישרתו. הבנים שלא ישרתו ימצאו דרכים רבות להתחמק משירות.
יותר  חופשית  לכניסה  יזכו  האזרחי  השירות  של  ערבים  בוגרים 
למוסדות להשכלה גבוהה ולשוק העבודה, משום שהשירות האזרחי יקנה 
והכשרה מקצועית, שישפרו את  בעברית  כמו שליטה  מיומנויות,  להם 
כושר התחרות שלהם. כמו כן, המדינה והמעסיקים היהודים ייתנו להם 
יגדלו שיעורי הלמידה של הערבים במוסדות  עדיפות. מאותם טעמים 

להשכלה גבוהה בישראל ושיעורי קבלתם למקצועות לימוד מבוקשים.
גאים בישראליותם יתבעו המשרתים יותר הזדמנויות לשוויון ולשילוב, 
מעורבים,  ספר  בתי  חדשות,  מעורבות  או  ערביות  ערים  בניית  כמו 
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תקציבים  יותר  והקצאת  העבודה  בשוק  גבוהים  בדרגים  תעסוקה 
וקרקעות ליישובים ערביים, אך המדינה לא תיענה לתביעות אלו.

הטלת חובת שירות למדינה משמעותה ששירות אזרחי הוא תחליף 
לשירות  הביטחון  מערכת  בין  הזיקה  את  שיעצים  דבר  צבאי,  לשירות 
האזרחי. ההתנגדות של המנהיגות והציבור הערביים לא תיחלש, כי כל 
עוד לא ישררו שלום קבע ופיוס בין ישראל לפלסטינים יראו האזרחים 
הערבים במערכת הביטחון גורם שעוין את עמם ולא ירצו להיות חלק 
הערבי  הציבור  את  יקרב  חובה  אזרחי  שירות  ממנה.  עקיף  או  ישיר 
בהתנגדותה  צדקה  הערבית  שהמנהיגות  שיוכיח  כיוון  שלו,  לאליטות 
הבלתי מתפשרת לשירות אזרחי בהתנדבות ועל אחת כמה וכמה לשירות 
אזרחי חובה. הציבור הערבי יקבל את תפיסת המנהיגות שהטלת חובת 
שירות למדינה היא חציית קו אדום מצד המדינה ויהיה מוכן להשתתף 
בפעולות מחאה והתנגדות לניסיונות לאכוף את החוק על צעירים ערבים. 

דבר זה יגדיל את מחיר אכיפת החוק ויגרום לנסיגת המדינה מאכיפתו.
מחפשי  העבודה  משוק  ידחק  ערבי  אזרחי  שירות  של  גדול  שיעור 
התבססותם  למניעת  או  לנשירה  ויביא  שירתו  שלא  ערבים  עבודה 

בעבודה של עובדים ארעיים ערבים.
יחסם העוין של היהודים לערבים בשל אי־שוויון בנטל לא יקטן, כי 
רוב הערבים לא ישרתו. חובת שירות צבאי או אזרחי תיצור מדרג של 
אזרחים ערבים. בראש הפירמידה יוצבו משרתים בשירות צבאי בתפקידי 
לחימה, לאחריהם יוצבו משרתים בשירות צבאי בתפקידים תומכי לחימה 
ומשרתים בשירות אזרחי, ובתחתית הפירמידה יהיו מי שאינם משרתים 
כלל. הקו המכריע הוא קו השסע בין משרתים לבין לא משרתים. המדרג 
יהווה בסיס למתן תגמול דיפרנציאלי הן בתקופת השירות והן לאחריו, 
כאשר הערבים ככלל יקבלו פחות תגמולים מן היהודים בשל מיקומם 

הנמוך במדרג.
הצבאי־אזרחי  השירות  למדרג  כי  תגבר  למדינה  הערבים  טינת 
היהודי  הממסד  להאשמת  תוקף  שייתן  מובהק,  קהילתי  אופי  גם  יהיה 
במדיניות "הפרד ומשול" ושימוש במדרג למתן תגמולים לקהילות לפי 
ותזכה  המדרגות  בראש  תעמוד  הדרוזית  הקהילה  בו.  היחסי  מיקומן 
למרב ההעדפות במדיניות כלפי המיעוט הערבי, כי בניה ישרתו בצבא 
בדואי  קהילת  תימצא  לה  ובסמוך  מתחתיה  אזרחי.  בשירות  ובנותיה 
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הגליל, שרוב בניה ובנותיה ישרתו. באמצע יתמקמו בדואי הנגב, שקרוב 
תרומתם  מידת  לפי  מעדיפויות  ייהנו  הבדואים  גם  ישרתו.  למחציתם 
למערך השירות האזרחי. למטה מהם במדרג ישכנו הנוצרים, שרק חלק 
מבניהם ומבנותיהם יצטרפו לשירות צבאי או אזרחי. שיעור המשרתים 
מקרבם לא יעלה על שיעורם באוכלוסייה. הקהילה הנוצרית מבוססת 
וביקורתית  לאומית  אוריינטציה  ובעלת  אדוקה  אינה  כלכלית,  מבחינה 
כלפי המדינה, ולכן שירות אזרחי לא ימלא צורך עבורה. המדינה תוסיף 
לנסות לבדל את הנוצרים מערבים אחרים ותשתמש לשם כך גם בשירות 
האזרחי או הצבאי, אך הניסיונות הללו יעלו בתוהו. את תחתית המדרג 
יאיישו המוסלמים הלא בדואים שיובילו את ההתנגדות, את ההשתמטות 
ואת הפגיעה בקהילות האחרות, אף על פי שחלק לא מבוטל מהם יבחר 
לשרת. בעיניהם המדרג הוא הפוך, כלומר היחידים המשרתים והקהילות 
שיתרמו לשירות יקבלו סטטוס נמוך יותר בגלל "שיתוף פעולה" וייתקלו 

באיומים, בהשפלות, בהחרמות ובפגיעות.
ואולם, העמקת השסע הפנימי בתוך הקהילות הערביות וביניהן לא 
יזעם  הערבי  הציבור  נסבלים.  בלתי  בממדים  ולאלימות  לקרע  תגרום 
תמריצים  מניעת  על  משרתים,  ללא  משרתים  בין  ההבחנה  חידוד  על 
בחייו  הצבא  של  ישירה  התערבות  ועל  משרתים  שאינם  ממי  וגמולים 
צרכים  לפי  הצבא  על־ידי  שונות  לקטגוריות  הערבים  הצעירים  )מיון 
ביטחוניים(. דחיקת הערבים לשירות אזרחי תעמיק את הפער בינם לבין 
הערבי  המגזר  על  אזרחי  שירות  שכפיית  לומר  אפוא  אפשר  היהודים. 
לא תגרום למפנה לטובה ביחסי ערבים ויהודים, והיא עלולה אף לגרום 

להרעתם.
קבוצות האוכלוסייה, שעליהן מושתת כיום השירות הצבאי, יפעילו 
לחץ כבד לקבלת זכות בחירה אישית בין שירות צבאי לשירות אזרחי, 
שירות  במקום  אזרחי  שירות  תרד.  צבאי  לשירות  שלהן  והמוטיבציה 
גיוס  לחייבי  יקסום  רחבות,  זכויות  ויקנה  קצר  שירות  שיהיה  צבאי, 
צבאי. דבר זה רלוונטי במיוחד לגברים הדרוזים, שרק הם מכלל הערבים 
צה"ל  להפיכת  הלחצים  את  יגביר  השינוי  צבאי.  בשירות  היום  חייבים 
לצבא מקצועי של מתנדבים. הצבא יצטרך להתמודד עם הלחצים הללו, 
שאם לא כן יתמוטט ההסדר החדש כשהתנאי של פטור משירות צבאי 
כדי למלא שירות אזרחי ייעלם ממילא, אם הצבא ייהפך לצבא מקצועי.
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השלכות גרועות ביותר

ערבים  על  אזרחי  שירות  חובת  הטלת  של  ביותר  הגרועה  ההשלכה 
ולהתקוממות  המוני  לאי־ציות  תגרום  שאכיפתה  היא  מגיוס  הפטורים 
עממית. חיוב ערבים בשירות למדינה ללא תמיכה של הציבור הערבי ותוך 
התנגדות של המנהיגות הערבית הוא חציית קו אדום, שעלולה להוביל 
להפרת חוק חמורה מצד הערבים, משום שהטלת החובה נעשית ללא שני 
תנאי יסוד: הקמת מדינה פלסטינית וצעדים כנים לצמצום אי־השוויון 
האזרחי והלאומי בין ערבים ליהודים. ללא פתרון לשאלה הפלסטינית 
ימשיכו הערבים בישראל להיתפס כחלק מן האויב ומאווייהם הלאומיים 
בעיניהם  ייראה  צבאי  או  אזרחי  שירות  ולכן  בחלקם,  אף  ימולאו  לא 

כשיתוף פעולה בדיכוי עמם.
גם אי־צמצום משמעותי של אי־השוויון הערבי־יהודי יגרום לתפיסת 
חובת שירות אזרחי או צבאי כקיפוח ודיכוי פנימי. הערבים יראו בשירות 
אזרחי מזימה להגדלת אי־השוויון, משום שהפריבילגיה של פטור גורף 
מחובת שירות למדינה נגזלת מהם בלי פיצוי הולם. גם אי־מילוי הציפייה 
מן המדינה להגדלת השוויון הלאומי )הכרה בהם כמיעוט לאומי פלסטיני, 
הענקת אוטונומיה תרבותית, שיתוף בשלטון, שריון חלק מידתי בתקציב 
פיצוי  נתינת  ההרוסים,  ליישוביהם  לשוב  לעקורים  זכות  מתן  המדינה, 
ריאלי על האדמות שהופקעו ועוד( תיראה בעיני חלקים לא מבוטלים מן 
הציבור הערבי כאי־מתן זכויות בגין מתן חובות, ועל כן כהרעה חמורה 
של עסקת החליפין שעשו עם המדינה. ללא ביצוע צעדי שוויון גדולים 
מצד המדינה יראו הערבים בשירות למדינה שירות למען מדינת הלאום 
של העם היהודי, ולא למען מדינת כל אזרחיה, מצב שיורע על־ידי חקיקת 
חוק הלאום שיציב באופן בוטה את אופייה היהודי־ציוני של המדינה מעל 

אופייה הדמוקרטי.
אי־הציות ההמוני יעמיד את הערבים המוכנים לשרת בדילמה קשה, 
כי המסרבים לשרת יוקיעו את המשרתים כבוגדים ויתנכלו להם. צפוי 
להיווצר קרע בין המיעוט המשרת לבין הרוב שאינו משרת. קבוצת הרוב 
המחיר  משפחותיהם.  ונגד  נגדם  אלימות  ותנקוט  המשרתים  את  תגנה 
שישלמו המשרתים יעלה לגובה בלתי נסבל ויוביל לירידה חדה בשיעורם.
חובת  שהטלת  למסקנה  ותגיע  צעדיה  את  מחדש  תשקול  המדינה 
שירות אזרחי היא מיקח טעות. יתברר שאין לה אינטרס ממשי באכיפת 
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חוק השירות ובעימות אלים עם האוכלוסייה הערבית, ולכן היא תיסוג 
מאכיפת החוק ותמצא דרך לבטלו.

השלכות מיטביות

היא  הערבים  על  אזרחי  שירות  חובת  הטלת  של  המיטבית  ההשלכה 
שירות אזרחי המוני, שיהווה מנוף למפנה חיובי ביחסי ערבים ויהודים. 
הערבים ישתמשו בשירות למדינה כאסטרטגיה לקידום מעמדם. מילוי 
חובת שירות צבאי או אזרחי יעניק לערבים מעמד של חיילים משוחררים, 
ומכשיר  ויהודים  ערבים  ביחסי  נגף  אבן  מלהוות  יחדל  כך שאי־שירות 

לאפליה ולהדרה של ערבים.
האמון של הציבור היהודי והמדינה באזרחים הערבים יגבר, ונכונותם 
הערבי  במגזר  והמשאבים  השירותים  רמת  להעלאת  צעדים  לנקיטת 
לסטנדרטים הנהוגים במגזר היהודי תקבל לגיטימציה ותאוצה. הגברת 
היהודית  ההנהגה  של  להיענות  השנים  במרוצת  תביא  בערבים  האמון 
לדרישת ההנהגה הערבית לשיתוף ואף לשליטה בניהול פרויקט השירות 
האזרחי. כאשר זה יקרה, הדרך לגיוס המוני של צעירים וצעירות ערבים 

לשירות אזרחי תהיה קלה ומהירה.
הגידול בשיעור המשרתים בשירות אזרחי שיקבל את תמיכת הציבור 
וההנהגה הערבית יהפוך את השירות לא רק לנחלת הרוב אלא לנורמה 
מחייבת בקרב הערבים. למיסוד נורמה זו יתרמו השירות של בני השכבות 
את  יגדיל  המוני  אזרחי  שירות  הערבים.  מקרב  והגבוהות  המבוססות 
השירותים והמשאבים עבור האוכלוסייה הערבית, ולצד השקעות גדולות 
האפליה  את  אי־השוויון,  את  ניכרת  במידה  יקטינו  הם  המדינה  מצד 
ואת ההדרה של הערבים. המדינה גם תנקוט צעדים מיוחדים להגדלת 
האינטגרציה על־ידי בניית ערים מעורבות, תעודד את הקמתן של שכונות 
מעורבות, תקצה קרקעות לפי צרכים, תקים פארקים תעשייתיים ומרכזי 
המשק  של  וגבוהים  בינוניים  בדרגים  ערבים  תשלב  משותפים,  מסחר 

היהודי, תממן בתי ספר דו־לשוניים ומפגשי נוער ועוד.
התפתחויות אלו ישפרו מאוד את הדו־קיום הערבי־יהודי. מצד אחד, 
מיעוט של ערבים יגשימו את רצונם בשילוב על־ידי הצטרפות לארגונים 
ילדיהם לבתי ספר עבריים, מגורים בערים ובשכונות  יהודיים, שליחת 
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היברידית  זהות  וטיפוח  יהודיים  בילוי  במקומות  בילויים  יהודיות, 
פלסטינית־ישראלית. מצד אחר, רוב הערבים ייהנו מהכרה בהם כמיעוט 
תעניק  שהמדינה  טריטוריאלית  הלא  האוטונומיה  ומן  ערבי־פלסטיני 
יחושו צורך  יהיו כה טובים, עד שלא  להם. תנאי החיים בקהילותיהם 

באינטגרציה ערבית־יהודית.
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מתנדבים במקום עובדים: האם חוק שירות אזרחי 
חובה יפגע בעובדים שכירים?

אסף מלחי ובני פפרמן

מבוא

שוק  על  חובה  אזרחי  שירות  של  השפעתו  בבחינת  עוסק  זה  מאמר 
העבודה בישראל. חלופה זו נהגתה במסגרת הניסיונות להשגת "שוויון 
בנטל" כחלק מן השיח הרפובליקני בישראל, העוסק במקומו ובחשיבותו 
העבודה  שוק  של  גודלו  נבחן  כך  לשם  בישראל.  הצבאי  השירות  של 
בישראל, שבו עשויים להשתלב "המתנדבים" בשירות אזרחי חובה, ונערך 
אומדן באשר להיקף המתנדבים הצפוי להיקלט בשירות זה.1 אומדן זה 
התחשב בגודל השנתון של בני 19-18 ביחס לכלל האוכלוסיות שאינן 
המלמדים  תרחישים  כמה  בוחן  המאמר  צבאי.  בשירות  כיום  משרתות 
והמגזרים, שאינם  האוכלוסיות  כלל  על  חובה  אזרחי  שירות  החלת  כי 
מתנדבים כיום בצה"ל, עלולה להפר את האיזון בשוק העבודה. התרחיש 
שנבחן במאמר מלמד שצבא המתנדבים החדש שייווצר בעקבות שירות 
אזרחי חובה ידחוק בתהליך מהיר יחסית עובדים בשכר במקומות עבודה 
שונים, בעיקר בתפקידים בלתי מקצועיים או מקצועיים למחצה בענפי 
המתנדבים  מרבית  פועלים  שבהם  ענפים  והרווחה,  הבריאות  החינוך, 

לאורך המאמר אנו משתמשים במונח "מתנדבים", המתאר את המצב הנוכחי   1
פי  על  אף  צה"ל(,  משרתי  עם  בלבול  למנוע  מנת  )על  האזרחי  השירות  של 

שבעת החלת שירות חובה מדובר יהיה ב"משרתים" שאינם מתנדבים. 
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כיום. כמו כן, שירות מסוג זה יפגע, ככל הנראה, בעקרון "הניטרליות של 
שוק העבודה", שלפיו מתנדבים אינם תופסים משרות קיימות בשכר או 
מונעים כניסת משרות חדשות לענף מסוים. התרחיש הנדון מלמד גם 
על פגיעה אפשרית באיכות השירותים שיינתנו בענפים אלו בשל העדר 
המוצע  התחשיב  המתנדבים.  מרבית  של  מספקת  והכשרה  מיומנויות 
מלמד כי על כל עובד בשכר יתווספו 0.7 מתנדבים מן השירות האזרחי 
בענפים מסוימים, מצב העשוי להפר את האיזון בשוק העבודה כולו. נדמה 
אפוא כי בשם קידום יישומו של השוויון בנטל השירות עשויות להיפגע 
האוכלוסיות  ובייחוד  העבודה,  בשוק  אחרות  מוחלשות  אוכלוסיות 
למרות  לפיכך,  העבודה.  בשוק  לניידות  והמיומנויות  ההשכלה  חסרות 
התועלת המוכחת של השירות האזרחי למתנדבים ולאוכלוסיות הנהנות 
מהתנדבות זו, מוצע במאמר זה להגביל את מספר המתנדבים בשירות 
אזרחי ל־30 אלף מתנדבים בסך הכול, שהם פי שניים ממספר המתנדבים 
כיום )2014( במערך ההתנדבות האזרחי־לאומי, מתוך הקפדה על שמירת 
פגיעה  למנוע  נועדה  זו  הגבלה  העבודה".  שוק  של  "הניטרליות  עקרון 
בשוק  הקיימים  הצרכים  את  במקביל  ולספק  העבודה  בשוק  אפשרית 
העבודה, שאינם צפויים לפגוע במשרות בשכר, בענפי הבריאות, החינוך 

והרווחה במגזר הציבורי ובמגזר השלישי.

הגיוס  במודל  ושינויים  בישראל  האזרחי־לאומי  בשירות  דרך  ציוני 
)National Civic Service( לצבא

אף על פי שמוקד דיוננו אינו שירות לאומי התנדבותי, אי־אפשר להבהיר 
תרחישים עתידיים בלי להסביר את הרקע להקמתו של שירות זה בישראל. 
השירות הלאומי ההתנדבותי שימש בסיס לשירות האזרחי־לאומי הקיים, 
העשוי להוות את היסודות לשירות אזרחי חובה במתכונת זו או אחרת. 
השירות הצבאי ומתן האפשרות לשירות לאומי הם נושאים המלווים את 
מדינת ישראל כמעט מיום הקמתה. השירות הלאומי בישראל התפתח 
חוק  על־פי  לאומי  שירות  חובת  חלה   1953 כמה שלבים: משנת  ועבר 
לנשים הפטורות משירות צבאי מטעמי דת. חוק זה לא הופעל מעולם 
בשל התנגדותן הנחרצת של המפלגות הדתיות. עם זאת, במהלך שנות 
ה־60 החלה מסורת של שירות לאומי לנשים דתיות. בשנת 1972 נמנו 
כבר כ־270 מתנדבות דתיות שפעלו בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות. 
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וזכויותיהן של מתנדבות השירות  הביטוח הלאומי,  חוק  תוקן  ב־1977 
הלאומי הושוו )במידה מסוימת( לזכויותיהם של חיילים בשירות סדיר 

)מלחי, 2011(.
האזרחי־לאומי  השירות  של  להקמתו  שהובילו  הגורמים  זאת,  עם 
)להלן שא"ל( בישראל במתכונתו הנוכחית היו שונים במקצת, והם נבעו 
משני תהליכים מקבילים שהחלו בשנות ה־90 והתעצמו בתחילת שנות 
שלא  והערבי  החרדי  למיעוט  בעיקר  נוגעים  אלו  תהליכים  האלפיים.2 
ופוליטיות־לאומיות.  חברתיות  אידיאולוגיות,  מסיבות  בצה"ל  שירתו 
שמקורן  דמוגרפיות,  לתמורות  ובראשונה  בראש  קשורים  התהליכים 
בגידול האדיר במספר הגברים החרדים שאינם משרתים בצה"ל: היקפם 
)בן־משה,  ב־2009  ל־12%  ב־1987  הגיוס  מחזור  מכלל  מ־5.4%  גדל 
2012(. ההסדר הוותיק לדחיית השירות לחרדים, שפטר מיעוט קטן מן 
יצר שינוי  זה  גידול  גדל.  השירות, קרס בהדרגה ככל שהמיעוט החרדי 
דרמטי של דעת הקהל ומקבלי ההחלטות וחולל תמורות שהביאו לשינוי 
ההסדר באופן המאפשר לגברים חרדים להתנדב בשירות אזרחי כתחליף 
לשירות צבאי. בשל תהליכים אלו פסק בג"ץ ב־1998 כי ההסדר איננו 
חוקי, פסיקה שאילצה את הממשלה למצוא דרכים חדשניות לשילובם 
טל,  ועדת   1999 בשנת  הוקמה  כך  הצבאי.  בשירות  חרדים  גברים  של 
שמרבית המלצותיה התקבלו ועוגנו בחקיקה ראשית ב־2002. "חוק טל" 
הוא שהוביל לגיבושו וליישומו של השירות האזרחי, המהווה מבחינות 
זה.  משירות  מלא  לפטור  צבאי  שירות  בין  רכה  ביניים  חלופת  רבות 
חלופה זו מקדמת למעשה מנגנונים לשירות מגזרי פרטיקולרי על חשבון 
שירות כללי המעודד התערות בחברה הכללית )מלאך, 2013(. חוק טל 
יצר אפוא חלופה לשירות צבאי בדמות שירות התנדבותי לחרדים, אך 
מסלול זה והחוק המעגן אותו נותרו שנויים במחלוקת לאורך שנים בשל 
היקפם הקטן יחסית של המתנדבים והמשרתים בצה"ל מקרב ציבור זה. 
בעקבות פסיקה נוספת של בג"ץ, בוטל חוק טל באופן סופי באוגוסט 
2012 בטענה שאיננו מספק את מידת השוויון הראויה לכלל האוכלוסיות 

בישראל  המגזרים  לכלל  המאפשרת  הממלכתית  השירות  למתכונת  הכוונה   2
להתנדב לשירות אזרחי־לאומי. מתכונת זו שונה מן השירות הלאומי הוותיק, 
שנבע בעיקר מרצונן של בנות הציבור הדתי לתרום למדינה ולחברה במסגרת 
ותקנות  הסדרים  אלא של  מחייב  חוק  נגזרת של  אוטונומית, שאיננה  דתית 

שונות. סקירתנו מתמקדת בשא"ל.
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המשרתות. כך נוצר שוב מצב המותיר כיום )מרס 2014( את השירות 
האזרחי לחרדים כמסלול שמתכונתו איננה ברורה עד לסיום החקיקה 
בנושא. יש להדגיש כי באופן רשמי השירות האזרחי מיועד לחרדים בלבד 
הוותיק משרתים  הלאומי  ובשירות  זה,  ממגזר  לגברים  בלעדי  כמסלול 

במקביל מתנדבים מכל שאר המגזרים.
רב־ תפיסות  ובעולם  בישראל  לחלחל  החלו  זה  לתהליך  במקביל 
"המשוואה הרפובליקנית" שייחסה לשירות  תרבותיות, המערערות על 
הצבא ערך ייחודי בתרומה ובהקרבה של האזרח למען מולדתו. השירות 
הצבאי הפך להיות מדד מרכזי שלפיו נבחנת מידת נאמנותו של הפרט 
ברורה  היררכיה  יצר  זה  ומדד  למדינה,  אליה(  שייך  שהוא  )והקהילה 
החומריים  המשאבים  מחולקים  פיהן  שעל  שונות  אזרחות  רמות  של 
והסמליים למגזרים השונים )Levy, 2003(. על כן, אף על פי שהתפיסה 
של "צבא העם" אינה ייחודית לישראל בכל הקשור להיררכיה המעמדית 
הנגזרת מן השירות הצבאי, יש לה בכל זאת משמעות מיוחדת הנובעת 
הישראלי־פלסטיני  הקונפליקט  של  המרכזיות  ומן  הדומיננטיות  מן 
 .)Ben-Eliezer, 1995; Levy, 2002( בישראל  והאזרחי  הפוליטי  בשיח 
מגמות ותביעות לשותפות מלאה באזרחות, שאיננה מתועלת באמצעות 
מקבלי  על  כאמור  השפיעו  מודרות  מיעוט  קבוצות  של  צבאי,  שירות 
ההחלטות בעקבות היחלשותו של מודל כור ההיתוך הגלום בצבא העם 
בישראל )בן־אליעזר, 2001(. הלכי רוח אלו ומגמות הקשורות לכלכלת 
מיעוט  קבוצות  וחיזקו  העצימו  ולתחרותיות  לאינדיבידואליות  השוק, 
ואוכלוסיות בעלות לקויות ומגבלות רפואיות שונות, שתבעו להשתלב 
במסגרת שירות ממלכתית. משנות ה־90 כרסמו מגמות אלו ותפיסות רב־
תרבותיות במעמדו הבלעדי של צה"ל ובמודל גיוס החובה, שחלק ניכר מן 
האוכלוסיות בישראל אינן משרתות בו. מצב זה הוביל לירידה ביכולתו 
של המעמד הבינוני להמיר תגמולים סמליים משירות צבאי, כגון מעמד 
ויוקרה חברתית או זכויות פוליטיות ואזרחיות, לתגמולים חומריים, כגון 
הטבות במענקי דיור, מלגות לימודים או השתלבות בשוק העבודה )לוי, 
2005(. כך נוצר פתח לתכנונה וליישומה של מדיניות מגזרית נפרדת של 
צבאי  לשירות  הלגיטימיות  מידת  את  להגדיל  האמורה  אזרחי,  שירות 
נוגדת במידת רבה את המטרות החדשניות  זו  חובה בישראל. מדיניות 
המוצהרות של שא"ל, האמור לשמש זירה ממלכתית להפחתת שסעים 
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וחסמים מגזריים המאפיינים את הפסיפס החברתי העדין בישראל. יש 
לציין כי בשום שלב של תכנון ויישום השא"ל בישראל לא הובאה בחשבון 
האפשרות להחלת שירות חובה מסוג זה על אחד מן המגזרים המשרתים. 
בעת הפעלת השירות הלאומי, שיועד בעיקר לנשות הציבור הדתי־לאומי, 
כאשר מכסות התקנים למתנדבות אלו היו נמוכות ומצומצמות, כמעט 
לא התעוררו שאלות באשר להשפעות השירות על שוק העבודה. ואולם, 
בעת תכנון שא"ל אוניברסלי )המיועד לכלל האזרחים שאינם נקראים או 
נוספים  נמנעים משירות צבאי( נדרשו הערכות של כלכלנים ומומחים 
באשר להשפעה אפשרית של שירות התנדבותי נרחב על שוק העבודה. 
נרחב,  התנדבותי  ממערך  הנובעים  חששות  על  התבססו  אלו  הערכות 
המיעוט  בישראל:  ביותר  הגדולים  המיעוטים  מן  שניים  על  כיום  החל 

הערבי והמיעוט החרדי.

מגזרי  לפי  האזרחי־לאומי  בשירות  המשרתים  המתנדבים  מספר 
אוכלוסייה

וכלכליות  פוליטיות  סיבות  בשל  התעכבה  שא"ל  מנהלת  של  הקמתה 
ראש  משרד  של  סמכותו  תחת   2008 בינואר  הקמתה  לאחר  שונות. 
הממשלה חל גידול ניכר במספר המתנדבים בשא"ל. המנהלת פועלת כגוף 
ממלכתי המהווה רגולטור של שמונה עמותות, שכבר פעלו בשטח שנים 
הקמת  זו.3  שנה  עד  הלאומי  השירות  מערך  הופעל  ובאמצעותן  רבות 
לשילוב  טל  חוק  את  ליישם  ובראשונה  בראש  נועדה  השירות  מנהלת 
חרדים בשירות התנדבותי חלופי לשירות צבאי, אך כיום היא כוללת את 
כלל המתנדבים במסגרות שירות שונות ומפקחת על מתנדבים ממגזרים 

שונים על־פי החלוקה הזאת:

התנדבות  עמותות  בידי  ישיר  באופן  הלאומי  השירות  הופעל  זו  שנה  עד   3
המוכרות על־ידי משרד הרווחה. הפיקוח על עמותות אלו בוצע ישירות על־ידי 

המשרד ללא גורם ממלכתי המתווה מדיניות ממשלתית למערך המתנדבים.
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לוח 1: מספר המתנדבים לפי מגזרים בשנים 2013-2010

2010/11
באחוזים

)2010/11(
יולי 2011/122012/132013

באחוזים
)2013(

שירות לאומי 
"כללי"4

 11,63581%11,545 11,120 10,70069.5%

3,20020.5% 1,46010%1,7002,710 ערבים

 חרדים 
)שירות אזרחי(

)( 1,1409%1,6251,760 1,57510%

15,470100% 14,235100%14,87015,610סה"כ 

מקור: מנהלת השירות האזרחי־לאומי )יולי 2013(
4

פעלו  שא"ל,  מנהלת  על־ידי  המפוקחים  המתנדבים,  שעיקר  לציין  יש 
עוד טרם הקמתה כחלק מן השירות הלאומי הוותיק )הכללי(. ההיבט 
האוכלוסיות  של  משילובן  נובע  המתנדבים  מספר  בגידול  החדשני 
המיוחדות במסגרות התנדבות שונות. הנתונים לעיל מלמדים כי מספר 
לגידול  גדל בשלוש השנים האחרונות בעיקר הודות  המתנדבים הכללי 
במספר המתנדבים מן האוכלוסיות המיוחדות, ובייחוד לאור הגידול החד 
במספר המתנדבים הערבים שהכפיל את עצמו בשנים אלו ואף יותר מכך. 
לאור גידול זה נדגיש בהמשך הניתוח את חלקם של המגזר הערבי והמגזר 

החרדי בשירות האזרחי.
תכנית שא"ל חובה שונה במהותה מן השירות האזרחי־לאומי הקיים, 
לפעילות  חובה  גיוס  של  תכנית  זו  ההתנדבות.  ערך  על  כולו  המבוסס 
שירות אזרחית כחלופה הכרחית לשירות צבאי. חלופה זו אמורה לסייע 
ציבורית  לגיטימציה  מתן  ידי  על  לצה"ל  הקיים  הגיוס  מודל  בחיזוק 
לגיוס החובה באמצעות הגברת השוויון בשירות האזרחי. אין אפשרות 
להניח שמדובר בתוספת קטנה של משרתים, כפי שהניחו מרבית ניירות 

מתנדבים  כ־700  ועוד  מוגבלויות  בעלי  מתנדבים  כ־600  כולל  זה  מספר   4
המוגדרים כנוער בסיכון. 
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העבודה שנכתבו בישראל על הנושא עד כה, ולכן הכרחי בעינינו לבחון 
את ההשלכות של תכנית זו על התעסוקה של עובדים בשכר. בהתאם 

לכך נוסחו השאלות של מחקר זה. 

שאלות המחקר

האם החלת שירות אזרחי חובה )להלן שא"ח( תשפיע על תחלופת   .1
עובדים בשוק העבודה בישראל?

ולחזק את עקרון  האם אפשר להחיל שירות אזרחי חובה בישראל   .2
"השוויון בנטל" בלי לפגוע בעובדים בשוק העבודה? 

במאמר זה אנו מבקשים לבחון באופן שיטתי את ההשלכות התעסוקתיות 
ישראל.  במדינת  חובה  אזרחי  שירות  לקיים  יוחלט  שלפיו  תרחיש  של 
בתסריט המתוכנן מדובר על שירות שיהווה חלופה לשירות צבאי שיחול 
על כלל האוכלוסיות, משני המינים, שאינן נקראות כיום לשירות צבאי 
לצד  יתקיים  השירות  חלקי(.  או  מלא  )באופן  זה  משירות  פטורות  או 
שירות צבאי חובה החל מגיל 18 בהתאם למיון ראשוני שיערוך הצבא 
ויפנה את המועמדים לשא"ח לבקו"ם "אזרחי". השירות יתבצע בתחומי 

החינוך, הבריאות, הרווחה, ביטחון הפנים, הגנת הסביבה ועוד.
לברר  נבקש  ובמסגרתו  הכלכלי,  ההיבט  בבחינת  אפוא  נתמקד  אנו 
הפיכתו  עקב  האזרחי,  השירות  של  ניכרת  הרחבה  תאיים  מידה  באיזו 
לשירות חובה, על צמצום במספר העובדים בשכר. כלומר, האם שילוב 
צעירים במסגרת שא"ח בשוק העבודה ייצור תחלופה בין עובדים בשכר 

לבין "המתנדבים" במסגרת שא"ח? 

תשתית הנתונים

כדי לבחון את מטרות המאמר גיבשנו תשתית נתונים המאפשרת לאמוד 
את המספר המרבי הצפוי של המתנדבים בשא"ח, ובמקביל ניתחנו את 

מערך הנתונים הנוגעים לאפשרויות התעסוקה למתנדבים בשא"ח.
בטרם יוצגו הנתונים שסייעו בידינו לנתח את השלכות התכנית על 
התעסוקה, נבחן את הניסיון שנצבר במדינות שונות שהתקיים בהן שירות 
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אזרחי חובה ונראה מה אפשר ללמוד ממנו לגבי המקרה הישראלי. אף 
על פי שמדינות רבות בעולם מקיימות מערכות התנדבותיות ממלכתיות 
שונות, מעטות מאוד הן המדינות שבהן קיים או התקיים שירות אזרחי 
חובה )במקביל לשירות צבאי חובה(. למיטב ידיעתנו, גרמניה ואוסטריה 
הן למעשה שתי המדינות היחידות שבהן התקיימו זה לצד זה מודלים 
באוכלוסייה  נרחבים  חלקים  על  שהוטל  התנדבותי,  לשירות  שונים 
 כשירות חובה. בחרנו לסקור בהרחבה את מודל השירות האזרחי בגרמניה
בהרחבה  פורסמו  עליו  והערכות  שמחקרים  מאחר   5,)Zivildienstה־(

בספרות המחקר. בעקבות כך ננתח את הנתונים האלה:

אפשר  ומה  בגרמניה  חובה  אזרחי  שירות  של  הבין־לאומי  הניסיון   .1
ללמוד ממנו על שא"ח בישראל. 

הערכת מספרם המרבי של הצעירים הצפויים לשרת בשא"ח, לרבות   .2
האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית.

מאפייני התעסוקה לפי הענפים שהמתנדבים בשא"ח צפויים להשתלב   .3
בהם.

למודל  והלקחים  בגרמניה  האזרחי  השירות  של  הבין־לאומי  הניסיון 
חובה בישראל

שנשבו  אנטי־מלחמתיות  ורוחות  הייחודיות  ההיסטוריות  הנסיבות 
שירות  בלבד.  גברים  על  חובה  אזרחי  שירות  להחלת  הובילו  בגרמניה 
שאיננו  שמי  נקבע  שבה  גרמניה,  מערב  בחוקת  שעוגן  לגברים  חובה 
מעוניין לשרת בצבא מטעמי מצפון או מנוע משירות זה מטעמי בריאות, 
נדרש למלא חובת שירות באמצעות שירות אזרחי חלופי.6 חוק זה הושת 
בגרמניה משנת 1956, ובראשיתו הוגשו ואושרו כ־2,500 בקשות בלבד 
לשירות אזרחי. התחלה צנועה זו בהחלט לא העידה על ההתפתחויות 
בעשורים הבאים. בהתאם לדיווחים של הממשלה הפדרלית של גרמניה 
)משנת 2005( שירתו ב־Zivildienst 124,300 גברים, כמחציתם בני 18, 

מושג שאפשר לתרגמו כ"שירות למען הקהילה".  5
ונפשית  נמצאים כשירים מבחינה בריאותית  כ־82% מכלל הגברים הגרמנים   6
לשירות צבאי. השנתון עומד על מעט יותר מ־400 אלף גברים )מעודכן לשנת 

.)2005
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בין שישה  לרוב  נע  בגרמניה  השירות  זה.7 משך  כ־38% משנתון  שהם 
היו   )Zentralstelle KDV(  2007 משנת  לדו"ח  בהתאם  לשנה.  חודשים 
הכוללים  השלישי,  המגזר  של  וארגונים  מוסדות  אלף  כ־40  בגרמניה 
כ־170 אלף מקומות שירות אפשריים למתנדבים בשירות האזרחי. למעט 
כמה מקרים יוצאי דופן, ההתנדבות בגרמניה איננה מתבצעת במסגרות 
ממשלתיות אלא בארגוני המגזר השלישי, בעיקר במסגרת חמישה ארגוני 
חסד ארציים גדולים המפעילים קרוב לשלושה רבעים מכלל המתנדבים.8 
גם  חלו   2011 במרס  בגרמניה  הצבאי  השירות  חובת  ביטול  בעקבות 
שינויים מהותיים במודל השירות האזרחי. ביולי 2011 החלה הממשלה 
הפדרלית של גרמניה להפעיל שירות התנדבותי חלופי בשל הפער הגדול 
המשרות  על  ניכרת  במידה  שהתבסס  הגרמני,  המשק  בצורכי  שנוצר 
ההתנדבותיות של אלפי צעירים גרמנים. כדי להבהיר את ממדי התלות 
אזוריים  בנתונים  להתבונן  ניתן  המתנדבים  בצבא  הגרמני  המשק  של 
בגרמניה. כמו כן, בחינת תחומי ההתנדבות והתפקידים של המתנדבים 
בגרמניה מלמדת כי מרביתם )65%( מועסקים בתחומי הסיעוד והטיפול 
כמטפלים  מתנדבים  ו־5%  לקשישים,  ובסיוע  חולים  בבתי  הבריאותי 
לבעלי מוגבלויות, נהגי אמבולנס, הגנת הסביבה ועוד. הערכות אחרות 
מסך  כ־10%  עד  איישו  בגרמניה  האזרחי  השירות  מתנדבי  כי  מלמדות 
המשרות בשירותי הרווחה ברחבי המדינה. מצב זה יצר תלות גדולה של 
בשירותים  מפגיעה  החשש  בשל  זה.  אדם  בכוח  החברתיים  השירותים 
נבלם ועוכב, הלכה למעשה, ביטולו של חוק גיוס החובה הצבאי, שממנו 

נגזרה חובת השירות האזרחי.9
אף על פי כן ועל אף מספרם הניכר של המתנדבים בגרמניה בכל אחד 
משני המודלים לשירות אזרחי )בעת חובת השירות הצבאי ולאחר ביטולה 
וביטול ה־Zivildienst( הושם דגש רב על הניטרליות של שוק העבודה. 
תופסות  אינן  האזרחי  זו, משרותיהם של מתנדבי השירות  הגדרה  לפי 

באוסטריה שירתו בשנה זו 14,115 מתנדבים, שהם כ־36% משנתוני הגיוס של   7
בני 21-18. תקופת השירות המינימלית באוסטריה היא תשעה חודשים. 

מדובר על ארגוני סעד ורווחה של הכנסייה הקתולית והפרוטסטנטית, המפלגה   8
כמיליון  )בשכר(  מעסיקים  אלו  ארגונים  ועוד.  האדום  הצלב  הדמוקרטית, 

עובדים, כולל מתנדבי שא"ל בגרמניה ועוד כשני מיליון מתנדבים.
דיווחו  בגרמניה  האזרחי  השירות  של  ביטולו  שלאחר  הראשונים  בשלבים   9

ארגונים חברתיים על מחסור מסוים של עובדים־מתנדבים.
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בהם.  משרתים  שהם  ובמוסדות  בארגונים  בשכר  עובדים  של  משרות 
האישור לשירות אזרחי )הניתן על־ידי המשרד הפדרלי לשירות אזרחי( 
מותנה בהוכחה של הארגון המגייס מתנדבים על כך שמקומות השירות 
של  בהקמתם  פוגעים  ואינם  פעילים  עבודה  מקומות  תופסים  אינם 
 Kommission Impulse für die Zivilgesellschaft,( מקומות עבודה חדשים
2004(. בהתאם לכך אמורים המתנדבים להתגייס לתפקידים שלא יאוישו 
בשכר מפאת העדר תקציבים או תקנים, או בשל העדר ביקוש לעובדים 
בתפקידים שונים בהווה או בעתיד. אם כן, עיקרון זה נוגע לתפקידים 
שכביכול לא יתקיימו אלמלא פעילותם של המתנדבים )למשל, חונכים 
לנוער חרדי בסיכון(. מנגד, במסגרת הביקורת על מימוש ערך הניטרליות 
של שוק העבודה נטען שמספר המתנדבים הרב בשירות האזרחי מביא 
לירידה בשכרם של העובדים בשירות הרווחה, גם אם המתנדבים אינם 
שמציגים  נוספת  שלילית  השפעה  זה.  בענף  משרות  בפועל  תופסים 
מבקריו של מודל זה מלמדת שההיקפים הגדולים של המתנדבים מונעים 
בשירותי  מקצועיים  לתפקידים  חדשים  עובדים  של  כניסה  למעשה 
הביקורת  עיקר  כי  נדגיש   .)Mycock & Tonge, 2011( במדינה  הרווחה 
ניאו־ליברליים, הדוגלים  זה באה מחוגים  בגרמניה על מודל התנדבותי 
בצמצום תפקידה של המדינה בהספקת שירותי רווחה ובריאות, וביניהם 

הספקה באמצעות השירות האזרחי. 

תובנות ולקחים מן המודל הגרמני

בגרמניה  המתנדבים  של  והתעסוקתיות  המקצועיות  ההשלכות  סוגיית 
מקצועיותם  סוגיית  הוא  הראשון  ההיבט  היבטים.  מכמה  נבדקה 

ומסירותם של צבא המתנדבים בתפקידים שונים. 
בלי להתעלם מן הערך המוסף החברתי הקיים בשא"ל כשירות חובה, 
מתנדבים  בעזרת  וסעד  רווחה  שירותי  הספקת  בהמשך,  שיתואר  כפי 
עלולה להיות יקרה יותר לעומת הספקתם על ידי בעלי מקצוע שונים. 
אפשר להעריך כי המיסוי על עבודתם של בעלי מקצוע במקום עבודת 
שירות  בהפעלת  הכרוכות  העלויות  את  לכסות  אמור  המתנדבים 
ויקרים של תפעול  ורחב, הדורש מנגנונים מסורבלים  התנדבותי מקיף 
ובקרה. לטענת המבקרים, לחיסכון הכלכלי הנובע מעבודתם של עשרות 
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אלפי המתנדבים יש מחיר גבוה שאינו נראה לעין. מחיר זה נובע מחוסר 
יעילות, כפי שיתואר להלן:

אדם  לכוח  תפקידים  בין  התאמה  מחוסר  הנובעת  נמוכה  יעילות   .1
בשל הפניית גברים צעירים לתפקידי רווחה בלי להתחשב בפריונם 

האפשרי במשרות אחרות.
בזבוז אפשרי של כוח אדם ואיוש־יתר של משרות במערכת השירות   .2
הציבורי ובמגזר השלישי, הנובעים מעלויות העסקה זולות )בזבוז של 

שעות עבודה(.10
פגיעה ברמת השירות ויעילות נמוכה הנגרמות בשל הכשרה קצרה   .3
נמוכה  ומוטיבציה  עובדים  של  גבוהה  תחלופה  הכשרה,  העדר  או 
 Lau ,Poutvaara & Wagener,( ממשיים  תמריצים  ללא  בתפקידים 
2002(. נוכחות גוברת של מתנדבים בתפקידי סעד, רווחה ובריאות 
הארגונים,  ללקוחות  הניתנת  השירותים  ברמת  לפגום  אף  עלולה 
שיסתייעו יותר ויותר בכוח האדם ההתנדבותי שיעמוד לרשותם.11 

מלבד ההשלכות של חוסר היעילות בהפעלת שירותי רווחה על־ידי   .4
מתנדבים לא מנוסים ולא מקצועיים, שירות התנדבותי עלול לעכב 
אינם  המתנדבים  כך,  על  נוסף  אלו.  צעירים  של  אנושי  הון  צבירת 
אך  פיטורין(,  פיצויי  חוק  )למשל,  עבודה  בחוקי  כלל  בדרך  מוגנים 
של  וקשוחים  הדוקים  ולפיקוח  לסדר  נתונים  ועבודתם  הם  מנגד 

.)Blandow, 1994( הגופים המפעילים אותם

וההבדלים  בישראל  לשוק  בגרמניה  העבודה  שוק  בין  השוני  אף  על 
אלו  במסקנות  לראות  אפשר  המדינות  שתי  בין  והאתניים  החברתיים 
סיכום של הלקחים התעסוקתיים והכלכליים, שנלמדו במודל השירות 

 1.7 "הרוויחו"  בגרמניה  הרווחה  ארגוני  כי  העריך   )Blandow, 1994( בלנדאו   10
ידי  על  הופעלו  השירותים  שא"ל.  מתנדבי  של  משירותיהם  אירו  מיליארד 

המתנדבים בתמורה ל־322 מיליון אירו.
עם זאת, רוב המוסדות בגרמניה, שהעניקו שירות לקשישים ולמוגבלים, ציינו   11
כי אינם סבורים שהמתנדבים תפסו עמדות או משרות של בעלי מקצוע בשכר, 
נהפוך הוא: לטענת נציגי המוסדות הללו, השירות ההתנדבותי מסייע למנגנון 
הטיפולי על־ידי לקיחת אחריות נוספת על המטופלים. אחריות זו לא הייתה 
קיימת ללא סיועם של המתנדבים, המפנים זמן וכוח אדם מקצועי למקרים 

קשים יותר לטיפול.
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חובה  שירות  מודל  של  בתכנון  הדעת  את  עליהם  לתת  ויש  הגרמני, 
בישראל. על כן, אנו מבקשים לאמץ את קריטריון הניטרליות של שוק 
העבודה בלי לטעון להשוואה מלאה בין התנאים החברתיים והכלכליים 
השירות  למודל  ביחס  שהוצגו  הלקחים  על  נוסף  לישראל.  גרמניה  בין 
הגרמני, יש לבחון בקצרה כמה ניירות עבודה שערכו כלכלנים ישראלים 
שביקשו לבחון השלכות שונות של שירות אזרחי התנדבותי על תקציבי 

הממשלה. 

והשלכותיו  בישראל  התנדבותי  אזרחי  שירות  של  יישומו  עלות 
האפשריות 

ראוי להדגיש שמרבית העבודות שבחנו את ההשלכות של שירות אזרחי 
 )2011 כלכלי,  ייעוץ  'עדליא',   ;2005 שיפר,   ;2001 )אמיר,  זה  מסוג 
התמקדו בשירות לאומי במתכונתו המסורתית או בשירות אזרחי־לאומי 
הנחה  מנקודת  יצאו  אלו  עבודות  מיוחדות.  לאוכלוסיות  התנדבותי 
שהתכניות שיפותחו בעתיד יתבססו על עקרון ההתנדבות, המבוסס על 
רצונו ועל בחירתו החופשית של הפרט. ההנחה הסמויה בניתוחים הללו 
בשוק  תיקלט  ההתנדבותי  במסלול  המתנדבים  שתוספת  אפוא  מניחה 
העבודה ומשתתפיה לא ייצרו תחלופה בין העובדים בשכר לבין העובדים 
מסלול  של  הכוללות  שההוצאות  מניחה  היא  עוד  שירות.  במסגרת 
נדמה  בשכר.  עובדים  להעסקת  בהשוואה  נמוכות  לרוב  הן  ההתנדבות 
בישראל  שא"ח  החלת  שבעת  מלמדת  שסקרנו  המצב  שתמונת  אפוא 
ראוי יהיה לקבוע את העקרונות הבסיסיים שלפיהם ייקלטו המתנדבים 
האם  קיימים?  עובדים  יחליפו  המתנדבים  האם   – עבודתם  במקומות 
את  ירחיבו  כך  ידי  ועל  קיימת  אדם  כוח  למצבת  המתנדבים  יתווספו 
התפוקה הכוללת של עובדים אלו? באיזו מידה יתפתו ארגונים שיקלטו 
מתנדבים לאייש משרות בשכר במתנדבים שיסופקו כמעט ללא הגבלה? 
שירות  כי  מבהירים  ובעולם  בארץ  רבים  ומחקרים  לעיל  הסקירה 
אזרחי־לאומי התנדבותי מספק סעד ועזרה לאוכלוסיות מוחלשות מחד 
גיסא, ומאידך גיסא הוא מחזק את היכולות, את המיומנויות ואת תחושת 
 ;2003 ועמית,  גל  )ראו  השייכות האזרחית של האוכלוסייה המתנדבת 
 Eberly & Gal, 2003; McBride & Sherreden, 2006; ;2010 ,סמוחה ולכטמן
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Sherreden, 2001(. אך לכל התועלות הללו עלול להיות מחיר כבד, הנוגע 
להשלכות על שוק העבודה והוצאות תקציביות משמעותיות, הכרוכות 
בהפעלת שירות אזרחי נרחב החל על כלל האוכלוסיות שאינן משרתות.

השלכות שא"ל חובה על תעסוקת שכירים בישראל 

הלוח הבא מציג את האומדן לפוטנציאל גודלה המרבי של האוכלוסייה 
המיועדת לשא"ח בהתבסס על ההנחות הנוגעות לגודל שנתון הגיוס )גיל 
18( לפי מגזרים חברתיים. ההנחות מתבססות על נתונים של מערכת 
הביטחון, כפי שהוצגו בשורה של פורומים אזרחיים והשלמות נוספות 
המתבססות על הידע שנצבר בקרב החוקרים במנהל המחקר והכלכלה 

במשרד הכלכלה.
האומדן למספרם המרבי של המשתתפים בשא"ח חושב לכל קבוצה 
מבין הקבוצות האלה: האוכלוסייה היהודית הכללית, החרדים, הערבים 
ואוכלוסיית הדרוזים והצ'רקסים. בכל קבוצה נעשתה הבחנה בין גברים 
המשרתים  מספר  פחות  האוכלוסייה  כל  כסך  הוגדר  האומדן  לנשים. 
בצה"ל והמתנדבים כיום בשא"ל. נוסף על כך, הפחתנו ניכוי הצפוי בגין 
נמוך  וסף   19-18 בגיל  נישואים  בריאותיות,  מסיבות  )יזומה(  נשירה 
במיוחד לקבלה. היצע המשרתים בשא"ח המתוכנן, המיועדים להשתלב 
בסעיף  )כפי שהוגדר  המרבי  הפוטנציאל  כסכום  הוגדר  העבודה,  בשוק 

הקודם( בתוספת מספר המתנדבים כיום בשא"ל.  
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המקומות  ומספר  שא"ח  תכנית  של  המרבי  הפוטנציאל  אומדן   :2 לוח 
הנדרשים, שנתון גיל 1218

יהודים ללא 
חרדים

ערבים, חרדים
דרוזים 
וצ'רקסים

סה"כ 
אוכלוסיות

כלל האוכלוסייה

73.514.534.0122.0סך הכול 

50.04.93.258.1משרתים בצה"ל

מספר מתנדבים 
בשא"ל

10.71.63.215.5

פוטנציאל 
מתנדבים בשא"ח

12.88.027.848.6

פוטנציאל בניכוי 
בלתי מגויסים 

לשא"ח

8.04.318.931.2

מקומות עבודה 
נדרשים

18.715.922.146.7

גברים

37.57.517.662.6כלל האוכלוסייה

31.54.93.239.6משרתים בצה"ל

ההערכה היא כי כ־25% מן הגברים אינם מגויסים לצה"ל מן הסיבות האלה:   12
רישום   ,)6%( רפואי  פטור  בעלי   ,)13%( "תורתו־אומנותו"  בהסדר  חרדים 
פלילי וסף גיוס נמוך )3.2%(, שוהים בחו"ל ונפטרים )3%(; בין הנשים כ־41% 
אינן מגויסות לצה"ל, מרביתן בשל הצהרת דת )בחלק מן המקרים הנתונים 

מסתמכים על הערכה כללית(.
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מספר המתנדבים 
בשא"ל

1.71.60.23.5

פוטנציאל 
לשא"ח

4.31.014.419.7

פוטנציאל בניכוי 
בלתי מגויסים 

)15%(

3.70.812.216.7

מקומות עבודה 
נדרשים

5.42.412.420.2

נשים

36.07.016.459.4כלל האוכלוסייה

18.50.00.018.5משרתות בצה"ל

מספר המתנדבות 
בשא"ל

9.00.03.012.0

פוטנציאל 
לשא"ח

8.57.013.428.9

פוטנציאל בניכוי 
בלתי מגויסים 

)50%(

4.33.56.714.5

מקומות עבודה 
נדרשים

12.33.59.726.5

מקורות: נתוני מערכת הביטחון, מנהלת השירות האזרחי ועיבודים מיוחדים של 
מנהל המחקר במשרד הכלכלה. 
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עיקרי הממצאים ביחס לאומדן המרבי של המתנדבים בשא"ח

אלף   31.2 על  עומד  בשא"ח  מתנדבים  של  המרבי  הפוטנציאל   .1
משרתים לשנתון, שהם 25.5% מסך האוכלוסייה לשנתון )122 אלף(. 
מספר המתנדבים לשירות האזרחי־לאומי עומד כיום על 15.5 אלף 

משתתפים, שהם 12.7% מסך השנתון.
חלקן של הנשים מסך משרתי השא"ח )31.2 אלף( עומד על 41.5%   .2
ושל הגברים עומד על 53.5%. חלקן של הנשים המתנדבות כיום מסך 
אוכלוסיית הנשים בשנתון עומד על 20.2%, ואילו חלקם של הגברים 

עומד על 5.6%.
תרומתה של האוכלוסייה הערבית לסך פוטנציאל המתנדבים בשא"ח   .3
עומדת על 57.6% ושל החרדים על 13.8%. הפוטנציאל של היהודים 
שאינם חרדים עומד על 25.6%. תרומתן של הנשים הערביות לסך 
על  החרדים  בקרב   ,19.2% על  עומד  בשא"ח  המשרתים  פוטנציאל 

11.2% ובקרב שאר היהודים שאינם חרדים על 13.8%.
בשא"ח  המתנדבים  פוטנציאל  לסך  הערבים  הגברים  של  התרומה   .4
עומד על 38.2%, פוטנציאל החרדים עומד על 2.6% והפוטנציאל של 

היהודים שאינם חרדים עומד על 11.9%.

עיקרי הממצאים ביחס להיצע הכולל של המשתתפים בתכנית בשוק 
העבודה 

בבואנו למדוד את סך המתנדבים בשא"ח ואת השפעתם על שוק העבודה, 
יש להתייחס גם למתנדבים המשרתים בשא"ל הקיים ולמי שכבר עובדים 

במסגרת ההסדרים הקיימים כמתנדבים ללא שכר. 

מאחר שיש לאפשר כביכול לכל האוכלוסיות לשרת בשא"ח ובהנחה   .1
שהשירות של כל משתתף יימשך שנתיים, מדובר בסך של 93.5 אלף 

משרתים בשני שנתונים.
חלקם של הגברים מתוך המשתתפים בתכנית עומד על 44.1% ושל   .2

הנשים עומד על 54.9%.
על פי תחשיב שערכנו, מספרם של הערבים בתכנית שא"ח שתימשך   .3
שנתיים יגיע ל־42.2 אלף משתתפים, מספר החרדים יגיע ל־11.8 אלף 

ומספר היהודים שאינם חרדים יגיע ל־16 אלף משרתים.



 169 מתנדבים במקום עובדים: האם חוק שירות אזרחי חובה יפגע בעובדים שכירים?       

אפשרויות התעסוקה של מתנדבי שא"ח במודל גיוס חובה

בסעיף הקודם אמדנו את מספר מקומות העבודה הנחוצים למשתתפי 
תשתית  של  גודלה  את  נבחן  זה  בסעיף  ואילו  חובה,  האזרחי  השירות 
את  ואיתרנו  זיהינו  כך  לשם  שא"ח.  משרתי  ישולבו  שבה  התעסוקה 
ענפי הפעילות שבהם, על פי הערכתנו, יוכלו להשתלב המתנדבים לפי 
העתידיים  למתנדבים  הרלוונטיים  התעסוקה  ענפי  בזיהוי  כישוריהם. 
התבססנו על הניסיון הקיים בישראל ועל הניסיון הקיים במסלולי שירות 
אזרחי במדינות אחרות, בייחוד בגרמניה שאותה בחנו באופן מדוקדק. 
כמו כן התבססנו על מאפייני מקומות ההתנדבות שאליהם הופנו בשנים 
מרבית  ישרתו  עתידי  בהסדר  שגם  והנחנו  שא"ל  מתנדבי  האחרונות 

המתנדבים בשירות אזרחי חובה בתחומים אלו ובתחומים קרובים.
חובה  שירות  במודל  שהם  בין  ובישראל,  בעולם  השירות  מסלולי 
הרווחה,  בתחומי  פעילויות  בכמה  מתמקדים  בהתנדבות,  שהם  ובין 
החינוך, הבריאות, ביטחון הפנים, הגנת הסביבה ומנהל ציבורי בתחומים 
המגזר  עמותות  של  חיוניים  שירותים  להפעלת  המסייעים  מוגבלים, 
השלישי.13 בהתאם לחלוקה זו, בחנו את מבנה התעסוקה לפי הפעילויות 
שמנינו מנתוני סקר כוח אדם לשנת 2011 על פי שני תסריטים הקשורים 
למאפייני העובדים בהם: מספר מקומות העבודה על פי עובדים שרמת 
העבודה  מקומות  ומספר  )כולל(,  לימוד  שנות   12 עד  היא  השכלתם 
שעובדיהם ברמת השכלה של תעודת בגרות. הנתונים בלוח מפרטים את 
מספר העובדים בענפי המשנה שבהם אמורים להשתלב משרתי שא"ח. 
הסיכום הכולל מלמד שסך העובדים בתחומים שמשרתי שא"ח צפויים 
להשתלב בהם הוא בין 95 ל־133 אלף עובדים בהתאם לחלופות שנבחנו. 
מספר המשרתים הגדול ביותר הוא בחינוך ולאחריו ברווחה ובביטחון 

הפנים. 

על־פי דיווח של מנהלת שא"ל, תחומי ההתנדבות העיקריים שבהם שירתו כלל   13
המתנדבים ב־2009 הם חינוך )38%(, בריאות )19%(, רווחה )8%(, עמותות 
וארגוני המגזר השלישי )26%(, ביטחון וביטחון פנים )5%(, משרד המשפטים 

והמוסד לביטוח לאומי )3%(. 
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לוח 3: מספר העובדים לפי רמת השכלה וחלוקה לענפי משנה

 עד בגרות 
)לא כולל בגרות(

 עד 12 
שנות לימוד

17,51328,576סה"כ מנהל ציבורי

מזה:

3,7197,324מנהל ציבורי כללי )770(

 מנהל ציבורי בתחומים 
חברתיים )771(

1,4291,847

4,4645,819פעילויות ביטחון המדינה )773(

פעילויות סדר ציבורי של 
המדינה )774(

7,90113,586

71,79095,620סה"כ מוסדות חינוך ורווחה

מזה:

31,43841,820מוסדות חינוך קדם־יסודי )800(

13,60915,518מוסדות חינוך יסודי )801(

מוסדות חינוך על־יסודי כולל 
חט"ב )802(

5,8548,034

 שירותי רווחה וסעד 
עם אכסניה )860(

6,78910,050

שירותי רווחה וסעד ללא 
אכסניה )861(

14,10020,198
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5,9499,123סה"כ ארגונים קהילתיים

מזה:

 ארגונים קהילתיים 
וחברתיים )91(

3,3135,288

 מרכזים קהילתיים 
ומתנ"סים )92(

2,6363,835

95,252133,318סה"כ 

מקור: סקרי כ"א 2011, עיבודים מיוחדים, מנהל מחקר וכלכלה, משרד הכלכלה. 

ראוי להדגיש כי תחשיבי האומדנים המוצגים בטבלה מוטים כלפי מעלה, 
משום שלמעשה התבוננו בחלוקת הענפים המתייחסת לתחומי העיסוק 
שאנו מניחים שמרבית המתנדבים בשירות חובה ישתלבו בהם. חלוקה 
בשירות  כיום  הרווחים  ההתנדבות  תחומי  התפלגות  על  מסתמכת  זו 
האזרחי־לאומי. מפאת העדר מקורות מספקים וזמינים של נתונים לא היה 
באפשרותנו לבחון התפלגות זו על בסיס משלחי יד ותפקידים מפורטים 
במערך ההתנדבות הקיים ולגבש אומדן מלא. נדגיש כי מרבית המשרות 
ממשלתיים  ובתקציבים  בתקנים  רבה  במידה  תלויות  אלו  בתחומים 
שנדרשים  משרות  נמוכים,  בדרגים  הציבורי  במגזר  תקניות  למשרות 
להן בדרך כלל עובדים בעלי הון אנושי נמוך באופן יחסי. משרות אלו 
לא  העסקה  מתנאי  הנובעת  עובדים,  של  גבוהה  בתחלופה  מאופיינות 
מתגמלים ומשחיקה רבה במקום העבודה. לנוכח קשיי גיוס של עובדים 
מיומנים והעדר תקנים ממשלתיים, קיומו האפשרי של היצע מתנדבים 
גדול וזמין עשוי לעודד מנהלים בשירות הציבורי לקלוט מתנדבים חסרי 

הכשרה לתפקידים מגוונים בתחומים שפורטו לעיל. 
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מסקנות בנוגע להפעלת שירות אזרחי חובה בשוק העבודה

בשכר  עובדים  לבין  בשא"ח  המתנדבים  שבין  ביחס  קיצוני  שינוי   .1
בתחומי הפעילות בשירות

הפוטנציאלים  החובה  ההיקף של משרתי  מאומדני  הנובעות  המסקנות 
מלמדות  בהם  להשתלב  צפויים  שהם  בתחומים  התעסוקה  וממאפייני 
שעל כל עובד בשכר יתווסף 1.0-0.7 עובד שא"ח מכלל המגזרים )היחס 
הנוכחי הוא 0.16-0.11(. מתנדבים אלו ישתלבו בתחומים המסורתיים 

שמתנדבי שא"ל השתלבו בהם בשנים האחרונות. 

איוש־יתר ויצירת אבטלה סמויה בשוק העבודה  .2
יש להבהיר כי מצב זה איננו בר־קיימא בשוק העבודה המבוסס על המגזר 
העסקי, ויש בכך משום הפרה חמורה של כללי השוק החופשי. למעשה, 
זה ניפוח מלאכותי שיעוות את שוק העבודה בענפים מסוימים )חינוך, 
מאוד.  רחבים  בהיקפים  סמויה  אבטלה  וייצור  ועוד(  רווחה  בריאות, 
של  מאיוש־יתר  הנגרם  אדם  כוח  של  משווע  לבזבוז  יוביל  אף  המצב 

משרות מסוימות. 

דחיקת עובדים קיימים והאטה בקליטה תעסוקתית   .3
המתנדבים  שצבא  היא  המתבקשת  המסקנה  המתואר,  התרחיש  לפי 
בתפקידים  בעיקר  בשכר,  עובדים  יחסית  מהיר  בתהליך  ידחק  החדש 
בלתי מקצועיים ומקצועיים למחצה בענפי החינוך, הבריאות והרווחה. 
במילים אחרות, חלק מן העובדים במקומות העבודה, שיידחקו על ידי 
המתנדבים בענפי הבריאות, החינוך והרווחה, יתחרו על מקומות עבודה 
בענפים אחרים, שאינם אמורים להיות מושפעים באופן ישיר מן התהליך 
עלויות  הרב,  המתנדבים  במספר  המתמשך  לגידול  במקביל  המתואר. 
לנוכח  ניכרת  במידה  לרדת  עשויות  מסוימים  בענפים  לעובדים  השכר 
ציפיותיהם של המעסיקים להשתמש בשירותיהם הזולים )באופן יחסי( 
עובדים  לקלוט  המעסיקים  של  התמריצים  יפחתו  כך  המתנדבים.  של 
גלובליים  כך, בהנחה שתהליכים  נוסף על  חדשים בתחומים מסוימים. 
בשוק העבודה מצמצמים את היצע המשרות בענפים אלו )למשל, בשל 
מספר  מאוד  יצטמצם  שנים  כמה  בתוך  זרים(,  עובדים  של  כניסתם 

מקומות העבודה בשכר בענפים אלו.
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פגיעה אפשרית באיכות השירותים בענפי הרווחה, החינוך והבריאות:  א. 
החינוך  הרווחה,  בענפי  שונים  מתפקידים  מיומנים  עובדים  דחיקת 
מתאימה  הכשרה  וחסרי  מיומנים  לא  מתנדבים  על־ידי  והבריאות 

עלולה לפגוע במידה ניכרת באיכותם של שירותים חיוניים אלו. 

עלויות גבוהות של מנגנון תפעולי לשא"ח חובה: היקפי גיוס החובה  ב. 
של  רב  מספר  על  ופיקוח  תפעול  אבחון,  מיון,  הכוללים  לשא"ל, 
משרתים, מחייבים מנגנון מנהלי רחב ומשוכלל שעלותו גבוהה מאוד. 
הסתם  מן  שיילקחו  רבים,  ממשלתיים  תקציבים  תדרוש  זו  עלות 
ולתכניות  לפעילויות  קשורים  שחלקם  בתקציב,  אחרים  מסעיפים 

לקידום התעסוקה.

מסקנה מרכזית – אי־היתכנות הפעלתו של שירות אזרחי חובה בשוק  ג. 
המגזרים,  אזרחי מכלל  לשירות  גיוס החובה  הנראה,  ככל  העבודה: 
על פי התרחיש שבחנו, מטיל בספק רב את היתכנות ההפעלה של 
התכנית לנוכח השלכותיה הקשות על מערך התעסוקה הקיים והנזק 
הצפוי להיגרם לעובדים בשכר. לפיכך, בבואנו לפתור בעיה חברתית 
הצבאי  השירות  בחובת  הטמון  השוויון  לערך  הקשורה  ואזרחית, 
והאזרחי של כלל המגזרים בישראל, אנו עלולים ליצור בעיה כלכלית 
ואף חברתית בקרב אוכלוסיית העובדים הבלתי מקצועיים בענפים 
חדשים  עולים  כגון  שונים,  חברתיים  למגזרים  השייכים  מסוימים, 

ואחרים. 

1: מספר המתנדבים הפוטנציאלי לעומת מספר מקומות השירות  תרשים 
האפשריים 

מספר 
המתנדבים 

הנוכחי
בשא"ל

15 אלף

מספר מקומות
העבודה/
השירות

הפוטנציאליים

133-95 אלף

פוטנציאל
המתנדבים
בשא"ח

93.4 אלף
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אם חלופת השא"ח תעלה לדיון בקרב מקבלי ההחלטות, אנו ממליצים 
לנסח מתווה להמלצות ראשוניות בנוגע להפעלת תכנית שירות אזרחי 

חובה ולשמור על עקרון הניטרליות של שוק העבודה.
 כאמור, אם בכל זאת ימומש שא"ח בשל נסיבות פוליטיות וחברתיות 
שונות, יש להגביל באופן ברור את מספר משרתי החובה בתכנית כדי 
לשמור על הניטרליות של שוק העבודה, כלומר כדי למנוע את ההשלכות 
העיקרון  על  לשמור  מציעים  אנו  בשכר.  לעובדים  והנזקים  השליליות 
והחינוך  הבריאות  הרווחה,  מענפי  בשכר  עובדים  דחיקת  למנוע  כדי 
וכדי למנוע את אי־קליטתם של עובדים חדשים בענפים אלו. כאמור, 
קריטריון זה נשמר ופוקח לאורך השנים בגרמניה, והוא עיקרון בסיסי 
חשוב, כיוון שאם הוא לא יישמר יהיו מגזרים שלמים שייפגעו מן המודל. 

הפיכת העיקרון לכללים מנחים ולתקנות מוגדרות

שמירת העיקרון מחייבת את הקמתו של צוות מקצועי, שיבחן בקשות 
פרטניות של מקומות עבודה ובכל מקרה יקבע כלל מנחה שלא יאפשר 
ניתן  גידול.  של  מסוים  לשיעור  מעבר  בשא"ח  השימוש  את  להרחיב 
לקבוע את קצב הגידול של המתנדבים על פי קצב הגידול הממוצע של 

השירותים הציבוריים או על פי קצב הגידול של התעסוקה הכללית.
אפשרות אחרת היא לפעול על פי יחס שייקבע בין מתנדבים בשא"ח 
ינוע בין שני יחסים שייקבעו מראש ולפי  לבין העובדים בשכר. היחס 
היקף התעסוקה שהמשרתים מיועדים להגיע אליו. למשל, יחס שנע בין 
20% ל־25% ממספר העובדים בשכר בענפים שהתכנית מיועדת אליהם. 
לפיכך, מומלץ לעגן בחוק את השמירה על עקרון הניטרליות של שוק 
זה.  מסוג  יחס  על  לשמור  במטרה  הגרמני  המודל  מן  העבודה, שאומץ 
מידה  אמות  ייקבעו  שבעזרתן  ממשלתיות  תקנות  לקבוע  יחייב  החוק 
ברורות, שיסייעו לשמר את המסגרת המומלצת ואת עקרון הניטרליות 

של שוק העבודה. 

הגבלת מספר משרתי החובה בשא"ל ומתן מענה לביקוש למתנדבים

על  יעמוד  בו  המתנדבים  שמספר  שירות  במסלול  מדובר  למעשה, 
הוא  הדבר  פירוש  לעיל.  שהותוו  הכללים  על־פי  איש  אלף   30 עד   25
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סטייה  הקיימת.  לתכנית  מעבר  מתנדבים  אלף   15 עד   10 של  תוספת 
מן הטווח הזה עלולה לפגוע במידה ניכרת בשוק העבודה. אנו סבורים 
התעסוקה, שמשתתפי  למערך  מסוים  סיכון  קיים  המוצע  בהיקף  שגם 
של  כזה  מספר  זאת,  עם  אליו.  יופנו  חובה  אזרחי  שירות  של  התכנית 
מתנדבים בשירות האזרחי אמור לספק מענה לתפקידים שאינם דורשים 
הכשרה משמעותית בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות במגזר הציבורי 
בשכר,  עובדים  לדחוק  צפויים  אינם  אלו  תפקידים  השלישי.  ובמגזר 
כיוון שבמקביל הם יענו על ביקושים קיימים במערכות החינוך, הרווחה 
והבריאות בתפקידים התנדבותיים שונים, כגון סיוע לצוותים חינוכיים 
במסגרות לחינוך מיוחד )במגזר החרדי, למשל(, תמיכה בתפקידי סיעוד 
ובריאות בלתי מקצועיים במגזר הכללי, שיטור קהילתי )במגזר הערבי( 
ועוד. כך ניתן יהיה לשמור על עקרון הניטרליות של שוק העבודה ולצמצם 
פגיעה אפשרית באוכלוסיות שמקומות העבודה שלהן יצטמצמו, פגיעה 

שעלולה להיגרם בעת החלת שירות אזרחי חובה בלתי מוגבל.
ומנקודת מבט של ההשלכות על שוק העבודה  זו  בהתאם להמלצה 
ייווצר מצב שבו לקבוצה של כ־60 אלף צעירים בני 19-18 לא יימצא 
לעצם  באשר  יסוד  שאלת  מתעוררת  לפיכך,  שא"ח.  במסגרת  פתרון 
נועד  הוא  מלכתחילה  כזה.  שירות  מודל  של  יישומו  ולעצם  היתכנותו 
להגביר את השוויון האזרחי, אולם בפועל הוא יוצר שוב אי־שוויון מגזרי, 
למודל  במקצת  הדומה  סלקטיבי,  אזרחי  שירות  מסלול  שהוא  משום 

שירות צבאי סלקטיבי הקיים בלאו הכי בישראל )לוי, 2007(.
על פי תחשיבנו, יש לאתר הצעת פתרון למצב שבו לקבוצה כה גדולה 
של מתנדבים בשא"ח )כ־60 אלף( לא יתאפשר להשתלב בשירות החובה, 
כי השתתפותם תביא כאמור לנזק גדול לעובדים בשכר במקומות שבהם 
ישתלבו בעבודה. לפיכך יש לבחון אם אפשר להפעיל את השירות בדרך 
שונה מכפי שהנחנו, ועל בסיס אותן הנחות קבענו שאין היתכנות להפעלת 
שירות אזרחי חובה. נראה כי ההצעות בהמשך מספקות את האפשרות 
להחיל את השירות באופן חלקי בלבד. הפעלה חלקית מעוררת שאלה 
עקרונית אם אפשר בכלל להפעיל שירות חובה, כאשר מלכתחילה ברור 
שהפתרון המוצע הוא חלקי ביותר ומותיר את מרבית האוכלוסייה מחוץ 
השירות  פריסת  את  לשפר  נועדו  שבהמשך  ההצעות  הפתרון.  לתחום 

להיקף רחב יותר של מתנדבים מן המצב הנוכחי:
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לפטור מחובת שירות חלק מן האוכלוסייה שתוכננה לשרת ולאפשר   .1
לה להשתתף בתכנית בהתאם לרצונה החופשי. במקרה זה עשויות 
זו, שא"ל ושא"ח. להערכתנו,  זו לצד  להיות מופעלות שתי תכניות 
נתונה  חובה  משירות  לפטור  שיזכו  לאוכלוסיות  בנוגע  ההחלטה 

להכרעה פוליטית בלבד. 
שהנחנו  כפי  שנתיים,  במקום  וחצי  לשנה  התכנית  משך  את  לקצר   .2
את  לקצר  אפשרות  אין  המקרים  במרבית  להערכתנו,  מלכתחילה. 
השירות לשנה, מפני ששירות כזה הוא חסר תועלת לנוכח ההכשרה 
והניסיון הנדרשים לעשייה משמעותית בתפקידי מרבית המשרתים.  
לבחון מחדש את מערך התעסוקה שאליו יופנו המתנדבים במטרה   .3
במגזרים  חדשים  התנדבות  תחומי  מבוקר  באופן  ולפתח  להרחיבו 
החברתיים השונים. הרחבה כזו תתרום לפיזור הסיכון המרכזי של 

יצירת חלופות שיפגעו בעובדים בשכר.  
והכנה  התנדבותיים  בתפקידים  למתנדבים  מקצועי  הכשרה  מערך   .4

לשוק העבודה.

גיוס  מודל  את  לממש  מעוניינים  יהיו  ההחלטות  שמקבלי  בהנחה 
החובה לשא"ל, יש ליצור מערך מוסדר להכנה ולהכשרה של המתנדבים 
ממצבם  גבוה  יהיה  שלהם  העבודה  שפריון  כדי  השונים  לתפקידיהם 
העלול  היעילות,  חוסר  על  להתגבר  כדי  כן,  כמו  בשירות.  ההתחלתי 
להיגרם מחוסר המקצועיות )או המוטיבציה( של מספר מתנדבים גבוה 
)כפי שנטען לגבי מערך השירות בגרמניה(, יש לשפר מאוד את מערך 
המיון, האבחון וההשמה של המתנדבים במערכי השירות ההתנדבותיים 
הקיימים כיום. הכשרה זו עשויה להפוך את השירות האזרחי לכלי הכנה 
יעיל לשוק העבודה לאוכלוסיית המשרתים, בייחוד לאוכלוסיית הגברים 
העבודה  בשוק  שלהם  התעסוקה  ששיעורי  הערביות  והנשים  החרדים 

נמוכים מאוד. 

סיכום 

כלל  על  אזרחי  שירות  החלת  כי  מלמדות  המאמר  של  מסקנותיו 
האוכלוסיות בישראל, שאינן משרתות בצה"ל או אינן נקראות לשירות 
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צבאי, עלולה להפר במידה ניכרת את האיזון העדין בשוק העבודה. כדי 
בשוק  רבים  מתנדבים  שילוב  עקב  שייגרמו  שליליות,  השלכות  למנוע 
העבודה, בייחוד במשרות ובענפים שרמות השכר ותנאי העבודה בהם 
באופן  מתנדבים  של  ובררני  מדורג  שילוב  היטב  לבחון  יש  נמוכים, 
במסגרת  שיושם  כפי  העבודה,  שוק  של  הניטרליות  מודל  את  שישמר 
בניסיון להגביר את השוויון  כי  נדמה אפוא  השירות האזרחי בגרמניה. 
בנטל באמצעות שילובן של אוכלוסיות שונות בשירות האזרחי, וביניהן 
המיעוט הערבי והמגזר החרדי, אוכלוסיות אחרות עלולות להיפגע מאוד. 
על כן, בניסיון להכריע בין יעילות כלכלית בשוק העבודה לבין הגברת 
השוויון בנטל יידרשו מקבלי ההחלטות להכרעה בנוגע לערך העדיף מבין 
השניים לאור הסתירה המובֶנת ביניהם. הכרעה מסוג זה לא תספק, ככל 

הנראה, אף צד מן המצדדים בפתרון כזה או אחר. 
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