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  ערך השירות

 מבוא . א

ספטמבר חודשים ב ואת דיוני ךער, אלעזר שטרןאלוף קובי הבר ומר בראשות , ערך השירות צוות

 שיעורי הנשירהבגידול הולשירות חובה  הגיוסשיעורי ירידת על רקע  2008דצמבר ו 2007

בנימוק  (מהמגזר היהודי 11%)צעירים יהודים  5,000-כהשתחררו משירות בכל שנה כך . ל"מצה

ובכלל ) "הצהרת דת"פטור לבנות מתוקף הסדר מגמת עלייה נרשמה גם ב. "תורתו אומנותו"של 

מטעמים נפשיים פטור עלייה בהיקפי הכמו גם , (חילונייםמוסדות חינוך בקרב בוגרות  הז

בעיקר בקרב , רובה בשנה הראשונה לשירות, 77%של בשיעור נשירה יש להוסיף  כךל. וגופניים

 .הנמוכות (א"קב)האיכות  קבוצות

מסיימי השירות אל הגברים שיעור רד בשנים הקרובות י  כי  חשש מעורריםנתונים אלו 

אפשרות  אהי הזנתון משמעות המעשית של ה. (מתוך סך חייבי הגיוס) 55%מתחת לרמה של 

שיבואו  חמורותהמוסריות החברתיות וה, ביטחוניותה התוצאותו קריסת המודל של צבא העם

בין שבשל הקשר ההדוק  לכלכלהנזק אדיר עלולה להסב ירידה בשיעורי הגיוס  כן כמו. הקבותיבע

 . השתתפות בשוק העבודה-שירות בצבא לאי-אי

 

 הקצהדחיית פתרונות . ב

בין היתר לנוכח  ,מודל צבא העם הכרחי למדינת ישראלבאופק הנראה לעין הוועדה הניחה כי 

 את המודל של צבא מקצועי ללא ותהופכה, ישראל נתונהבהן שהנסיבות הביטחוניות והמדיניות 

ביטול גיוס ) מודל של צבא מקצועי של אימוץדחתה את האפשרות הוועדה  לפיכך. הנטי עבורוורל

שפתרון זה  מאחר, את האפשרות להחיל חובת גיוס כללית גורפת דחתההיא  בד בבד(. החובה

 . ישים שאינופתרון ב מדוברועל ובפ, יגרור עימותים פוליטיים וחברתיים קשים

 

 הגדרת יעדים . ג

לדעתה  ישולצורך כך , הגדרת מודל צבא העם כמודל הדומיננטיהוא בעיני הוועדה יעד מרכזי 

לשם כך יש ליזום . שיעורי הנשירה מהשירותאת  לצמצםשיעורי הגיוס ואת  כדי להגדיללפעול 

שילוב כל ליש לפעול , כמו כן. בא העםל כצ"הממצבות את צהחינוכיות וחברתיות פעילויות 

 . שירות החובהבהמגזרים 

 

 המוצע הפתרון . ד

ללוות את הוועדה המליצה שיצוין . רכיביםחמישה כולל ההוועדה המליצה על פתרון משולב 

 יחזק אתערך השירות ויציג את  מהלך זה. הצעדים במהלך שיווקי מקיף של מיתוג מחדש מכלול

                                                           
 לא אולם, צלר דוידי נטלי המחקר ועוזרת נבו ברוך' פרופ ידיב חובר ועדת ערך השירות דיוני את המסכם המסמך   

קובי הבר : העירו הערות. קיסריה פורום דיוני לקראת' קלמנוביץ יוסף הוא תקציר שהכין שלפניכם המסמך. פורסם

 .ואלעזר שטרן
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כמו , ערכי השליחות והציונותתוך הדגשת מ, ל והחיילים הקרביים בפרטתדמית המתגייסים בכל

 . גם הערך המוסף האישי לחייל

 : עליהם המליצה הוועדהשואלו הצעדים 

 בשירות הצבאי" ההפסד האלטרנטיבי"צמצום . 7

צמצום ו" ההפסד האלטרנטיבי"הקטנת , לשירות חובה מתגייסיםלהגדלת התועלת האישית 

 : המעשיים האלההוצעו הצעדים . בין מתגייסים למשתמטיםון שווי-איהתחושת 

i.  בכך אימצה . ותגמול בהתאם לשנתייםובאופן דיפרנציאלי  בהדרגהקיצור שירות החובה

 . (2006) בסט דוח בןהוועדה את המלצות 

ii. (. גם הטלת חובת שירותיש לשקול ) חודשים 24-אזרחי ל-הארכת השירות הלאומי 

iii. אחריולן השירות וסל הטבות לחיילים בזמ: 

  (מערך הלחימה ולאוכלוסיות מיוחדותל - דיפרנציאליתשייתכן )העלאת שכר החובה . 

  הנחות באגרות)אינן כרוכות בעלות גבוהה ו משמעות סמליתשיש להן הטבות מתן 

 (.בתחבורה הציבוריתו

iv. הטבות ליוצאי צבא:  

 שכר , מלגות)שוחרר לכל חייל מ, אקדמית או מקצועית, השכלה גבוההאפשרות ל לספק

 . (ב"לימוד חינם וכיו

  הכנה לבחינה הפסיכומטריתלו השלמת בגרויותלקורסים . 

 אקדמיות-הגדלת מספר המכינות הקדם .  

 ליוצאי צבא ושירות לאומי עדפה בקבלה למקומות עבודה ממשלתייםה . 
 

ה ולשוק לצמיח, יתרונות למשקבצד ה)ניכרים היבטים תקציביים יש שנמנו לחלק מהצעדים 

 הראקהיא לפיכך  .מדינת ישראלשל הוועדה הייתה ערה למגבלות התקציביות (. העבודה

ם המלצות וייש לשם ,ובתקציב הביטחון בפרט, כללבסדר העדיפויות בתקציב המדינה  להתאמת

 . ההוצאה שתידרש לאחר מכןן מונים מ ה מניעת המשבר כעת זולה עשרותלהבנתמאחר ש, אלו

סברה הוועדה  כןל. טענות של פגיעה בשוויוןחלק מצעדים אלו יעוררו שייתכן  כמו כן

את השלכותיהם המשפטיות בזהירות  יש לבחון, מעשייםכאשר יתורגמו ההמלצות לצעדים ש

 . ובאופן פרטני

  בין השירות הצבאילצמצום הפערים בין חיי האזרחות . 2

חוויית "לעדן את המטרה היא . יםחיים האזרחילבין החיים הצבאיים שפער ה ניסיון לצמצם את

 :אלהההמעשיים הוצעו הצעדים . ולהפוך אותה לנעימה יותר "השירות

i.  מדיניות חופשותשיפור:  

  חופשותיותר . 

 "לפי קושי השירות ,דיפרנציאלי" סולם חופשות . 

ii.  משופריםתנאי שירות:  

  המגורים ובנייני המשרדיםמצב . 

 אוכלרמת ה.  
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 .מכרעת משמעות ישסעיף זה לה היו חלוקים בשאלה עד כמה יש לציין כי חברי הוועד

 

 ( בקרב בנות) הקטנת שיעורי הצהרת דת כוזבת. 3

יש לכן ו ,שאיננו כרוך בסטיגמות חברתיות, ערוץ קל ופשוט לקבלת פטורההנחה היא שמדובר ב

 :אלהההמעשיים הוצעו הצעדים . להילחם בו בנחרצות

i. (. הדבקה חברתית"למנוע תופעה של כדי )ם מתן הפטור רק בתום שנת הלימודי" 

ii. אורח החיים של הנערהבנוגע ל בית הספרדעת של מנהל חוות דרישה ל . 

iii.  חילוניים בבתי ספרמתן פטור לבנות שלמדו  עלשתחליט מקצועית מיוחדת ועדה . 

iv. החמרת הבדיקות של נכונות ההצהרה . 

v. אשר הצהרתן שקרית בנותכלפי סנקציות החמרת ה . 

vi. אטרקטיבי עבורןלק לגיוס בנות דתיות והפיכת השירות הצבאי ימי שיוו . 
 

 הציבור החרדיתוך מ בצבא הגדלת שיעור המשרתים. 4

אלא יש לגבש , גישה כוחניתבו אין לפעול בהכללותבכל הנוגע לציבור החרדי סבורה כי הוועדה 

 : אלהה המעשייםהוצעו הצעדים . יםמתמיד פעולההבנה ושיתוף , תוך דיאלוגמפתרונות 

i. החברה החרדיתוההטרוגני של מגוון יה היאופהכרה ב . 

ii.  דוגמת מסלולים הרחבת , טכניות בצבא-הכשרות מקצועיות) ייחודיים מענה לצרכיםמתן

 (. חודיים של המתגייסים החרדיםיומתן מענה לצרכים י ירוקושחר שחר כחול 

iii. בניית , יוע בגיוס לצבאס: יתמקד בקשר עם המגזר החרדיאשר  ל"מיוחד לרמטכ מינוי יועץ

 . ב"וכיו בעיותטיפול שוטף ב, חודייםימסלולי השירות הי

iv.  ורישום הלומדים בהןתקצוב הישיבות מערך על אכיפה ההגברת . 

v.  (. הדגשת הפן הכלכלי) עם הקהילות החרדיותהידברות 

vi.  לפרק זמן קצוב של שנים, 23לגיל  שהגיעולשקול פטור מוחלט משירות לתלמידי ישיבות 

 . העבודשילובם בשוק האת ץ לתמר כדי, אחדות

 

צביון ב גדולשינוי שילוב חרדים רבים בשירות עלול לגרום לכי בחשבון  הביאבהקשר זה יש ל

בשל דרישות הצניעות של ) ל"נשים בצהלהקשות על שילוב בין היתר שילוב זה עלול . הצבא

; (תצבאי סמכותכות רבנית מול סמ) מקור הסמכותלעורר בעיות בנוגע ל; (המגויסים החרדים

בשל התנאים המועדפים שיקבלו המגויסים ) בתחושת השוויון של חיילים שאינם חרדיםולפגוע 

עם  ותעל המערכת הצבאית להיערך לכך מראש ולמצוא את הדרכים והכלים להתמודד .(החרדים

 . אלהסוגיות 
 

  הדגשת תפקיד החינוך והרווחה בצבא. 5

. לחזק את משמעות השירות בעיני החייליםכדי , תפקידיו ההיסטורייםצבא מקצת מללהחזיר 

 לצבא התפקידים החברתיים עדיין רלוונטייםאם בשאלה עם זאת חברי הוועדה נחלקו 

 .בתקופתנו



 2011פורום קיסריה 

100 

  טיפול בבעיית הנשירה. 6

בין היתר יש לטפל בתחושה השכיחה . מענה מקיף לבעיית הנשירה של חיילים מן השירות מתן

(. "בזבוז"תחושת )חסר משמעות שירות הצבאי שלהם הש( בעיקר אלו בשירות עורפי)ים של חייל

 :אלהההמעשיים הוצעו הצעדים 

i.  (. 12ולא )בלבד  חודשי שירות 18חוק חיילים משוחררים לאחר החלת 

ii.  (. גיבוש זהות יחידתית)חיזוק תחושת המשמעות בקרב חיילים במערך תומך הלחימה 

iii. כי המיוןשיפור השקיפות של הלי . 

iv. גיוס על רקע רפואי ונפשי-איהו הרימלחמה בתופעת הנשהמשך ה . 

v. חוות הדעתשל ת התוצאואת להבהיר למבקשים פטור יתבקשו רופאים ה . 

vi.  םלמיניההממשלתיים בין הגורמים והעברת המידע  פעולההשיתוף הגברת . 

vii. הגברת הבקרה על הרופאים הצבאיים בכל הקשור לשחרורים . 

viii.  וייתן להם מענה פרטני ורנשאת הנוטים לשיאתר תפעול מערך. 
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 *נתונים מספריים: נספח

 (2557נכון לשנת , א"נתוני אכ)פטור משירות צבאי 

 פטור מתוקף הסדרים מדינתיים .7

משתחררים בכל  (מהמגזר היהודי 11%; יהודים) נערים 5,000-כ ":תורתו אומנותו"הסדר  .א

 ואינ חלק גדול מהם. ל"להתגייס לצה ,יתפיזית ונפש, מהם יכולים לפחות מחצית. שנה

בגדר אינם ) ישיבהשל ה תהתובעניולרמת הדרישות הלימודים  צורתלממילא  םמתאי

 "(. עילוי"

מוסדות חינוך בקרב בוגרות גם , השנים רוצתבממגמת עלייה : לבנות "הצהרת דת"הסדר  .ב

 . מעשיבקושי כרוך בסטיגמה או הזה איננו  ההשתמטותערוץ . שאינם דתיים באופיים

אינה  שהיאסביר . עם השנים( קלה)עלייה  :נפשיים וגופניים-פטור מטעמים רפואיים .ג

 .בצבא משקפת תחלואה הולכת וגדלה אלא ירידה במוטיבציה לשרת

  שירותה בזמן הרינש .2

 . בשנה הראשונה הרוב, 17%ל ש הרינששיעור  .א

 . 1.1%חלה ירידה של  2007-אך ב, מוקדםה שחרורשיעור החלה עלייה ב 2006-2002 בשנים .ב

 . השנייה במחצית 22%-השנה הראשונה ו במחציתנעשים בקרב גברים מהשחרורים  40% .ג

 . 15%-ובקרב ילידי הארץ כ, 22%-על כ תעולים עומד קרבב הרישכיחות הנש .ד

 . ילידי הארץירידה בשיעור הנשירה של מגמת חלה  2007-2005בשנים  .ה

 . מהמשתחררים הם ממערך המנהלה 63% .ו

 . א הנמוכות"בקבוצות הקב השכיח הריהנש .ז

 (2557-2555, ה"סקרי ממד)מוטיבציה של מועמדים לשירות הביטחון 

 . בנות 80%, בנים 70%-קרוב ל: רמת נכונות גבוהה ויציבה להתגייס לצבא .1

 . לקראת הגיוס חשים רמה גבוהה של גאווה 75%-כ .2

 . ביחידה התנדבותיתיד קרבי בתפק, מעוניינים לשרת במסלול קצונה 50%, בקרב הבנים .3

החברה "וש( יותר ממחצית" )הרבה בני נוער לא רוצים לשרת"עלייה במספר הסבורים ש .4

 (. 40%-כ" )סובלנית למשתמטים

  (.40%)ירידה במספר החושבים שאפשר להצליח בחברה גם ללא שירות צבאי  .5

 חינוך

 : 1990-2005השנים בין  15-ב .1

 (.1 לוח) 3יסודי פי -ומהעל, 2.5די גדל פי שיעור החרדים מקרב תלמידי היסו 

  (.2 לוח) 4יסודי פי -ובעל, 3מספר התלמידים בחינוך היסודי החרדי גדל פי 

 : 2005נכון לשנת  .2

 (חרדי" )דתי אחר"לומדים במסגרת חינוך בבתי הספר היסודיים מהתלמידים  25%-כ . 

 31.8%  (. חרדי" )ישאינו רשמ חינוך מוכר"מתלמידי הגנים לומדים במסגרת 

 (.3 לוח)כן עולה שיעור המגדירים עצמם חרדים , ככל שקבוצות הגיל צעירות יותר

                                                           
 .ותהנתונים נכונים למועד דיוני הצו   
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 לוחות

 
 (100%: סך הכול; אחוזיםב)העברי  חינוךה במערכת התפלגות המגזרים  1לוח 

 יסודי-על יסודי 'כיתות א  

  1989/90 2005/06 1989/90 2005/06 1989/90 2005/06 

 70.1 78.6 55.6 67.6 57.7 71.5 ממלכתי

 17.9 17.6 18.7 20.5 19.3 22.2 דתי-ממלכתי

1דתי אחר
 6.3 23.0 11.9 25.7 3.8 12.0 

 .עיבודי המחברים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

 

 

 (במספרים מוחלטים) התפלגות המגזרים במערכת החינוך העברי  2לוח 

 יסודי-על יסודי 'כיתות א 

 1989/90 2005/6 1989/90 2005/6 1989/90 2005/6 

 329,049 256,000 324,370 320,018 51,840 49,941 ממלכתי

 84,023 57,323 109,096 97,047 17,340 15,507 דתי-ממלכתי

 56,328 12,377 149,934 56,335 20,664 4,400 דתי אחר

 469,400 325,700 583,400 473,400 89,844 69,848 סך הכול

 .עיבודי המחברים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
 

 (באחוזים) לפי הגדרה דתית וגילהתושבים פילוח   3לוח 

 יהודים 
 סך הכול

 לא יהודים חילונים מסורתיים דתיים חרדים

 19.6 45.0 38.3 9.8 6.7 80.4 סך הכול

 19.7 44.9 37.6 10.2 7.0 80.3 גברים

 19.4 45.1 39.1 9.3 6.4 80.6 נשים

 23.1 42.8 35.1 10.4 11.7 76.9 24-20גילאי 

 24.6 46.7 34.6 9.4 9.1 75.4 44-25גילאי 

 15.6 45.0 41.2 9.4 4.1 84.4 64-45גילאי 

 12.0 42.1 45.8 10.2 1.9 88.0 74-65גילאי 

75+ 91.9 2.3 11.8 42.7 43.0 8.1 

 .סטיקהעיבודי המחברים לנתוני הלשכה המרכזית לסטטי: מקור

 

                                                           
 .על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פיקוח חרדי= אחר  דתי  1
 


