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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

 מי צריך/ה את זה בכלל? 
 ע על שירות משמעותי בצבא ובמסגרות אחרות

 

 י"ב-כיתות י' קהל יעד:

 )השיעור בנוי  שעה וחצי זמן השיעור:
 חלקים. ניתן באופן מודולרי לבחור את  4 -בחלוקה ל

החלקים שנוח ומתאים במידה ואין מספיק זמן לשיעור 
 המלא(.

 במדינת ישראל  18נערים ונערות בגיל רציונל: 
מחויבים להעניק שנתיים/שלוש לפחות מחייהם על מנת 

לשרת את מדינת ישראל, במסגרת הצבא או השירות 
  -הלאומי. דרישה זו מעוררת שאלות רבות

 למה זה נדרש, מה קורה במקומות אחרים, מה אני 
  -מפסיד/ה ומה אני מרוויח/ה, ובכלל השאלה הבסיסית

 ם זה מה שאני רוצה?הא

 במהלך המפגש נעלה שאלות רחבות על החלק 
 שכל אחד ואחת מאיתנו לוקחים בחברה הישראלית 

 ועל תרומה לחברה בכלל; משם נמשיך לעסוק בנושא 
 של שירות בצבא בכלל ושירות משמעותי בפרט.

מתוך כבוד לחוק שמחייב כל אחד ואחת  מטרת השיעור:
 לות הינה לאפשר להציף מטרת שאילת השא –להתגייס 

 את החוויה של כל אחד/ת מול חובת שירות המדינה,
, ובתלמידות ולשוחח על השאלות שמתעוררות בתלמידים 

 תוך החזקה ותיווך של המורה.

 
 
 
 

נפתח בסרטון שיהווה טריגר לשיח פותח על נתינה לאחר אל מול דאגה  דקות(: 15) סרטון –פתיחה  א.
 https://www.youtube.com/watch?v=5VjCEzXxQtAלעצמי. נקרין את הסרטון מהקישור: 

 לעזור לעצמי ומתי לאחרים?  פ/ה לאחר מכן נשאל: מה אתם/ן הייתם/ן עושים/ות? מתי אני מעדי
 מה הגורמים לכך בסיטואציה ובכלל?

 הכנות לשיעור:

אמצעי הקרנה )מחשב, מקרן,  -חלק א' «
 מסך, רמקולים(.

לפי מס' הקבוצות אליהן  1הדפסת נספח  «
 נחלק את הכיתה וגזירת כל מילה לבד.

פרסים לקבוצה הזוכה )בחלק לא חובה:  «
 ב'(.

למצוא מקום שבו יהיה מקום  -חלק ג' «
 לפעילות, או לחלק לכולם דפים חלקים.

להכין חידון  -לא חובה: חלק ד' «
 אינטראקטיבי על סמך השאלות המוצעות.

 .2להדפיס את הכתבות בנספח  -חלק ד' «

לכולם/ן / הכנת  3הדפסת נספח  -סיכום «
 הלוח של התמונה.אמצעי הקרנה על 

הכנת אמצעים להקרנת -לא חובה: סיכום «
 סרטון )מחשב, מקרן, מסך, רמקולים(.

 

 מהלך השיעור 
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 : דקות( 15)"וכשאני לעצמי, מה אני?"  -ב. דיון 

 מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד: -דברי הלל הזקן מהמשנהדיון במליאה על נפתח בבהמשך לדיון הקודם, 

ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאנִ  ֶׁ יו, ֵאיָמָתי.ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. וְּכש  ָ  י. ְוִאם לֹא ַעְכש 

כל קבוצה תקבל  -קטנות יותר חלק את הכיתה לכמה קבוצותהקבוצות מהפתיחה או ל 2ניתן להישאר עם 
להרכיב מהן את המשפט השלם.  ועל הקבוצה -(1את מילות המשפט כשהן נפרדות ומבולבלות )נספח 
 .☺זוכה  -הקבוצה שתרכיב ראשונה את המשפט בצורה הנכונה

ננהל דיון במליאה וננסה להבין יחד את משמעות המשפט. בפשט שלו: אם אדם לא רוצה או מנסה לעזור 
מה זה שווה?; וכן, כדאי לעשות את הדברים  -לעזור לו; אם הוא חי רק בשביל עצמו אף אחד לא יוכל -לעצמו

עכשיו ולא לדחות אותם עד אין קץ. ניתן לפרש את הדברים בהיבטים עמוקים, רוחניים וחברתיים יותר, ולדון 
ת של אדם בסוגיות כגון: לקיחת אחריות אישית למעשיי, צבירת "זכויות" לעולם הבא, הרחבת הזהות האישי

השתייכותו לתרבויות מסוימות וההבנה שהן משתנות ודינאמיות, קבלת עזרה מהסביבה,  -לזהותו החברתית
 טוב או רע מיסודו? ועוד. -אקטיביות אל מול פאסיביות, האדם

. 

 נשאל:

 ?מה הקשר בין חלקי המשפט לדעתכם/ן 
 אף אחד לא הצליח לעזור לכם/ן?  -האם קרה לכם/ן פעם שעד שלא עזרתם לעצמכם/ן 

 סיפורים אישיים(נשמע כמה )
 מה אני?" -האם אתם/ן מסכימים/ות עם האימרה "וכשאני לעצמי 
 ?למה זה חשוב להיות גם בעבור אחרים ולא רק לעצמי 
 קום לקשישים באוטובוס, לתת לא להיות רק עבור עצמי? )לעזור להורים, ל -מה זה אומר למשל

 תשומת לב לאחים הקטנים, להיות ערני לסביבה(
 

שהיה איש מאד עני שהתמיד בלימודו למרות הקושי והפך  -אפשר להרחיב קצת ולספר על הלל הזקן •
בסוף לנשיא ומנהיג בישראל של תקופת המשנה. בעזרת הסיפור ניתן להבין את המקום ממנו הלל 

 המשפט בו עסקנו, המדבר על סולידריות חברתית וראיית האחר. הגיע, ושמתוכו הגה את

 

יש לציין שמסכת אבות היא חלק מהמשנה, "תורה שבעל פה", שמתארת פרוטוקולים של דיונים בבתי 
המדרש על הנאמר בתורה ושבמשך שנים רבות עברו בעל פה מדור לדור עד שנערכו ונכתבו בששת סדרי 

ה בתחילת המאה השלישית לספירה ע"י רבי יהודה הנשיא. מסכת אבות ייחודית בכך שהיא עוסקת משנ
 בענייני מוסר, דרך ארץ ומידות טובות, ולאו דווקא בדינים והלכות.
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 : דקות( 20) רצוי מול מצוי -ג. תרגיל 

 בפועל.  ות/לסביבה שלי, נבדוק מה אנו עושים ת/לאחר שהבנו מה המשמעות של להיות ערני
בשורה ארוכה )ניתן גם שכל אחד יצייר לעצמו על דף אישי במקום ללכת  ות/נעמיד את כל התלמידים

 סבבים: 2פיזית(. נקיים 

ללכת  ה,/או נוגע בוה /ונבקש מכל מי שזה חשוב לו -נקרא כותרות של בעיות במדינת ישראל -בסבב הראשון
 צעד אחד קדימה.

 לנקודת ההתחלה.תחזור  /, ויחזוראליו ה/חפץ כלשהו במקום שהגיע תניח/יניח ת/לאחר שנסיים, כל אחד

צעד קדימה רק מי שעושה משהו אקטיבי למען  תלך/נקרא שוב את אותן הכותרות, והפעם ילך -בסבב השני
 פתרון הבעיה.

כותרות אפשריות )מוזמן/ת לבחור ולהוסיף כראות עיניך(: עוני, חוסר נגישות לנכים, חדירת מחבלים לשטח 
ול, לכלוך ברחובות ובטבע, ילדים רעבים בעזה, פערים בחינוך בין המרכז ישראל, התמכרות לסמים ואלכוה

, ירי טילים על יישובי הדרום, משבר האקלים העולמילפריפריה, מסורבות גט, קשישים בודדים, אבטלה, 
שירותי בריאות גירוש ילדי הפליטים/ות, אלימות כנגד נשים וילדים/ות, ניצולי שואה שאין להם אוכל, פשיעה, 

 פחות טובים ופחות זמינים בפריפריה לעומת המרכז.

או להכין בעצמנו רשימה של סוגיות מחיי ביה"ס, הכיתה, השכונה המשפחה  ניתן גם לאסוף מהתלמידים/ות
 ומעגלים קרובים נוספים, בהם יש סיכוי לעשות מעשה ממשי לשינוי.

 לרוב יהיה פער בין הסבב הראשון לשני. נקיים דיון על כך במליאה.

 נשאל: 

 /ת עבורו בפועל?למה לדעתכם/ן קיים הפער בין מה שנראה לי חשוב לבין מה שאני פועל 
 ?מה הייתי רוצה שיהיה 
 ?על מי האחריות לפתור את הבעיות הללו 
  המדינה צריכים להתגייס לפתרון הבעיות הללו באופן כלשהו?ואזרחיות האם כל אזרחי 

ניתן לראות את השירות הצבאי/הלאומי כפלטפורמה להקטנת הפער בין מה שהייתי רוצה לעשות למען 
פתרונן של בעיות שונות במדינת ישראל, כמו אלו שהזכרנו היום. מדובר במספר שנים בתקופת מעבר שבין 

ייהם על מנת מערכת החינוך לחיים הבוגרים, שבה כל בני ובנות הנוער בישראל מקדישים מספר שנים מח
להעניק מכולם לפתרון בעיות שונות במדינה. כל זאת מתוך תחושת סולידריות חברתית ולקיחת אחריות 

 אישית. 

ניתן להזכיר מסלולים שונים כמו שנת שירות,  -על מנת להשפיע לא רק על הבעיות הבטחוניות בישראל
 ועוד. שירות צבאי במסגרות אזרחיות )כמו מורות חיילות(, שירות לאומי
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 דקות(: 30) ד. איך הכל התחיל, בעד ונגד, ואיפה אני בתוך זה?

התחיל שירות החובה בישראל, מה הסיבות לכך, מה הטיעונים נגדו, וניתן הזדמנות לכל כעת נברר איך 
  מול החוק. ה/אחד ואחת לבחון את מקומו

נתחיל בחידון טריוויה קצר )אפשר שוב לחלק לקבוצות או בהצבעת יחידים, ניתן ליצור חידון קהוט או חידון 
 אינטראקטיבי אחר(:

 

 

 באיזו שנה הוקם צה"ל?  ?
 1948 תשובה:

 )שעניינו חובת הגיוס לצבא בישראל( לראשונה?  באיזו שנה חוקק חוק שירות הבטחון ?
  1949 תשובה:

 חובה בארה"ב?  -מלחמות הוכרז גיוס חירום 2באלו  ?
 מלחה"ע השניה ומלחמת וייטנאם תשובה:

 מדינות בהן יש גיוס חובה!  3ציינו לפחות  ?
 נורבגיה, צפון קוריאהקפריסין, רוסיה, גרמניה, מצרים, פינלנד, איראן, שוודיה,  תשובה:

 ?1951כמה מדינות קיימו גיוס חובה לנשים בעולם בשנת  ?
 צ'ילה, פקיסטן, טורקיה וישראל -4  תשובה:

 כמה שנות גיוס חובה חלות על גברים ועל נשים בישראל?  ?
 לנשים 2-לגברים ו 3 תשובה:

 אלו אוכלוסיות פטורות מגיוס בישראל? ?
(, נשים דתיות/ נשואות /בהריון, חרדים )תלמידי ישיבה 21בעלי פרופיל רפואי נמוך ) תשובה:

 ש"תורתם אומנותם"(, בני מיעוטים )למעט דרוזים וצ'רקסים(

 אלו הטבות יש לחיילים משוחררים?  ?
 מענק שחרור, פיקדון כספי, הקלות במס הכנסה, מלגות אקדמיות תשובה:

 ת תחליפי לשירות הצבאי בישראל? מסגרות משמשות כשירו 2אלו  ?
 שמתקיימים לרוב במוסדות בריאות, חינוך ורווחה -שירות לאומי ושירות אזרחי תשובה:

 מתי לראשונה התקיים בעולם מודל "צבא העם", של גיוס המוני לצבא?  ?
 (18-בעת העתיקה )ולאחר מכן שוב עם המהפכה הצרפתית במאה ה תשובה:
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בעד  -( ושמביעות דעות שונות2לאחר החידון נשוטט מעט בכיתה בין כתבות שונות שייתלו בכיתה )נספח 
 ונגד גיוס חובה לכלל האוכלוסייה בישראל.

 אסוף את התלמידים/ות למליאה ונקיים דיון לאור המידע החדש.לאחר מכן נ

 נשאל:

 ?מה היתרונות והחסרונות של גיוס חובה 
 ?האם צריך גיוס חובה בישראל או לא? למה 
 על כל האוכלוסייה עם יוצאים  שבה נהוג להחיל גיוס חובה -מודל צבא העם הוא שיטת גיוס לצבא

א העם" בישראל? האם זה אפשרי שכולם/ן יתגייסו המשמעות של מודל "צב מה .מעטים מהכלל
 לצבא? האם זה חשוב? למה?

 )האם אני רוצה להתגייס? למה? )סיבות אישיות וחברתיות 
  האם חשוב לעודד כמה שיותר א/נשים בישראל להתגייס, או שאין בכך צורך? האם יש צורך להילחם

 בהשתמטות משירות חובה?

 

 דקות(: 10) ה. סיכום

)נוסח  חוק שירות ביטחוןומוסדר בעיקר באמצעות  ישראל ולאזרחיות לאזרחי חובההוא בגדר  צה"לשירות ב
 שנה.  18לגיל  ה/שהגיע ישראל ת/תושב, של גיוס לצה"ל. שירות זה מתחיל עם ה1986-משולב(, התשמ"ו

  .תעודת שחרור משירות צבאי ת/המשתחררת /עם סיום השרות מקבל

עם  ונשלח את התלמידים/ות -(3)נספח  המסמך הערכי של צה"לנקרא יחד את רוח צה"ל,  -אפשרות א'
 ות/ועם הערכים המופיעים בו, והאם היו רוצים ם המסמךע ות/מזדהים ן/האם הם משימת חשיבה אישית:

 להיות חלק ממערכת שאלו ערכיה.

 -להתגייסיחד חלק מהבלוג של ג'ון, שמתאר את החיבור החזק שלו לצה"ל ולמה חשוב לו נקרא  -אפשרות ב'
למרות שהוא לא חייב, כיליד ארה"ב. ננסה להבין יחד את החיבור החזק שלו, האם זה קיים אצלנו או לא, 

  https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=11203598האם היינו רוצים חיבור מהסוג הזה... 

במילה אחת או שתיים לשאלה: אז למה בכלל להתגייס? לסיים בסבב בו כל אחד ואחת יענו  -אפשרות ד'
 למה באמת?( -)חשוב לתת את הלגיטימציה להגיד גם

 במגוון נושאיםתוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
תרון סכסוכים פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים

 לאתר עמותת קדמה .בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=11203598
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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  :1נספח 
 

 

ִאם   ֵאין   ֲאִני  ִלי, 

ֲאִני   ִמי   ִלי.   ָמה ּוְכשֶׁ

ְלַעְצִמי, ֲאִני.  ְוִאם   

 .לֹא ַעְכָשיו,   ֵאיָמָתי

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

  7  

 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

   :2נספח 

 

 
  מתוך ויקיפדיה -גיוס חובה

הכשירים )גופנית ונפשית( להתגייס לשירות למען  אזרחי המדינההמחייב את כל  ,חוקהוא  גיוס חובה
 .אורך השירותגיוס חובה, וכן תנאים אחרים, שיכתיבו את טיב ו גיליכולת לקבוע  מדינהלכל  ה.המדינ

שירות שבה מונהג בנוסף גם  ,מדינת ישראלב צה"לגיוס החובה עשוי להיות מצב קבוע )כמו במקרה 
שונים  מצבי חירוםאו להיות מוכרז בעת  (קולומביהו שווייץאו צבאות מדינות נוספות, כדוגמת  ,מילואים

 . )מלחמת וייטנאםו מלחמת העולם השנייהבזמן  ארצות הברית)גיוס החירום ב
קיימות מספר סיבות לשימוש בכלי של גיוס חובה: למשל, במדינת ישראל נטען רבות כי "מדינה קטנה 

שתוכל לגייס, ולכן, אין לתת מקום להעדפה אישית של כל אדם, האם  חיילמוקפת אויבים" זקוקה לכל 
פנימי ובעיות אזרחיות  מרדות רבות, כמו או אם לאו. במדינות אחרות, קיימות סיב מולדתולשרת את 

שגיוס החובה בה  ,גרמניה)כדוגמת קולומביה(, או סיבות היסטוריות אשר לא קיימות היום, כמו למשל ב
 במלחמת העולם השנייה.  גרמניה הנאציתהחל לאחר הפסד [1] (2011)שבוטל ביולי 

 
 הויכוח סביב גיוס חובה:

ובכך,  ,החברה האזרחיתשל  מיליטריזציהבמדינות רבות ישנה טענה כי גיוס חובה ושירות חובה גורמים ל
יתר על המידה, כאשר עקרונות חברתיים נזנחים, או  אלימהו מאצ'ואיסטית-ליצירת חברה שהינה גברית

וכדומה,  פשיעהטיפול ב ,רווחה ,בריאות ,חינוך :לכל הפחות, מקבלים חשיבות מועטה יותר. נושאים כגון
 ,חופש העיסוק, שגיוס חובה פוגע בנוסף על כך, קיימת הטענה. כוח אדםמקבלים פחות התייחסות ופחות 

  .דמוקרטיבסיסיות נוספות, ובכך הוא אנטי  חרויותוב חופש המצפון
שבו לכל החיילים  ,צבא מקצועיהגדול מאוד שדורש צבא חובה, ואת היתרון של  תקציבעוד מציינים את ה

ותק של שנים, על פני צבא גדול ומסורבל יותר. עוד מתלוננים מהצד הליברלי, שמדובר בעבדות לא 
נחשבת כפגיעה  ,שמרנייםבעבור המדינה, שמעכבת בשנים את התקדמותם של צעירים. במגזרים  מוסרית

כור ואורח חיים שונים משלהם, הידועה כאפקט  השקפת עולםלשהות עם אנשים בעלי  הכרחת אזרחים
 .דבר שעלול לגרום לנטישת הקבוצה וערעור צדקת דרכה ,היתוך

 
אהבת  ,ערבות הדדיתו רעות ,פטריוטיותמנגד, ישנה הטענה, שגיוס חובה תורם רבות למדינה. ערכים כגון 

  .הארץ וכולי, מוטמעים באזרחים, מתוקף היותם מגויסים, ודווקא בגלל אפקט כור ההיתוך
 .לפיה יבוטל גיוס החובה לצה"ל ,חוק שירות ביטחוןהצעה לתיקון  כנסת בישראל, הועלתה ב2013בשנת 

שמרחיב את גיוס החובה גם  "וחקיקת "חוק השוויון בנטל חוק טלהרקע להצעת החוק הוא פקיעת תוקפו של 
 . המגזר החרדילאוכלוסייה מ

  .שוויוןמציעי החוק הסבירו, שביטול גיוס החובה יפתור את בעיית חוסר ה
  

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94#cite_note-1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%A6%27%D7%95%D7%90%D7%99%D7%96%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%A8%D7%9A)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%98%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F
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 יהודים, מוסלמים ונוצרים" –צריך להתגייס  18"כל בן 
 מתי טוכפלד, יהודה שלזינגר, יאיר אלטמן 

  מתוך מגזין ישראל היום עיבוד מתוך:

 
לבטל את חוק גיוס החרדים ואמר כי יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון אביגדור ליברמן גיבה את החלטת בג"ץ 

הגיבוש  –"המרכיב הכי חשוב במונח של מדינה חזקה או עצמת המדינה זה החוסן הפנימי, החוסן הלאומי 
של החברה הישראלית, וחברה שהיא יותר מגובשת והומוגנית היא תמיד מנצחת. מי שיותר נחוש יהיה בסופו 

 פילוג זה דבר מסוכן וזה יותר חשוב מנשק".. קיטוב ו1948-של דבר המנצח, וכך היה גם ב
  

ח"כ בצלאל סמוטריץ' )האיחוד הלאומי( תקף 
את החלטת בג"ץ ואמר כי "נבחרנו כדי למשול 
ואם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, אין לנו 

שום תוקף מוסרי להמשיך לשבת על הכיסא 
ולקבל משכורות. נבחרנו כדי לטפל בבעיית 

לנהל מדיניות כלכלית המסתננים, כדי 
אחראית, כדי להילחם בטרור, כדי להסדיר את 

ההתיישבות, כדי ליישם מדיניות אחראית 
בסוגיית שילוב החרדים בצה"ל ובשוק 

התעסוקה במקביל להכרת ערך לימוד התורה, 
ועוד. אם אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה כי 

בג"ץ פוסל את כל מה שאנחנו עושים, מוטב 
 המנדט אל העם".שנחזיר את 

  
 

צריך להגיע לשירות לאומי או צבאי ואני מדבר על יהודים, מוסלמים ונוצרים". עוד אמר  18לדבריו, "כל צעיר בן 
הגשתי  2015הגשנו הצעת חוק כזו בעבר ובנובמבר  כי "אנחנו מדברים על שירות לכולם ואין סוג א' וסוג ב'.

ועמדתנו ברורה לכולם. אין שום כוונה להכניס לכלא, אנחנו צריכים את אותה הצעת חוק לפני פסיקת בג"ץ 
לעשות את זה בחוכמה. אני יכול לרשום להם רישום פלילי או לא לסבסד אותם בשום מלגה. אני לא חייב לסבסד 

  ."ישיבה או אולפנה שהם לומדים בה. אני חושב שיש פה מכשירים אפקטיביים לכל מי שמסרב לשרת

עם יהדות התורה, ישראל אייכלר הגיב בזעם לקביעת בג"ץ: "אני חושב שצריך לעשות חוק חבר הכנסת מט

לביטול סנקציות פליליות לכל חייל שלא מתגייס ולא משנה אם הוא חרדי או חילוני. רק בישראל ובצפון 

לא תהיה קוריאה יש חוק גיוס חובה לנשים, ברגע שלא יהיה גיוס חובה לנשים ולא יהיו סנקציות פליליות 

 ."טענה של אפליה ואז אף אחד לא יוכל לכפות עלינו להתגייס לצבא שהוא כור היתוך

 

הרכב מורחב של תשעה משופטי בית המשפט העליון ביטל אתמול את התיקון ל"חוק הגיוס", המאפשר את 
 . ההחלטה התקבלה ברוב של שמונה שופטים מול2023הארכת הפטור מגיוס לתלמידי ישיבה עד לשנת 

השופטים דנו בשאלת חוקתיותם של תיקונים לחוק שירות ביטחון המסדירים את סוגיית גיוסם לצבא  .אחד
  ."של תלמידי הישיבות ש"תורתם אומנותם

  
בפסק הדין קבעו כל השופטים כי הסדר הגיוס החדש פוגע בשוויון. שמונה מבין תשעת השופטים בהרכב 

מידתי ובלתי חוקתי. לפיכך, הוחלט ברוב דעות להורות על ביטולו של הסדר קבעו כי הסדר הגיוס החדש בלתי 
  .הגיוס החדש לגבי תלמידי הישיבות
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 ואולי צבא מקצועי, בעד, נגד
 בלוג כללי וכלכלי -מתוך "תמריץ" עיבוד מתוך:

 
בא מקצועי אקדיש את הפוסט הנוכחי לדיון בשאלת הצבא המקצועי. צ ,פוסט על גיוס החרדיםכהמשך ל

 .רק מי שרוצה יתגייס –כמובן יפתור מאליו את בעיית הגיוס והשוויון בנטל 

 צבא מקצועי יפתור את בעיית בזבוז כוח האדם בצה"ל

 
בצה"ל שוררת כיום סיטואציה כלכלית איומה ונוראה. הוא גוזל מהמשק הישראלי כוח עבודה למשך שלוש 

י שיהיה לו תמריץ כלכלי כלשהו להמעיט את מימדי הבזבוז. שנים לצורך תפקידים מיותרים לחלוטין, מבל
מכיוון שצה"ל לא משלם משכורות ממשיות לחייליו, הבזבוז הזה לא נרשם באף גיליון אקסל, ולפיכך קל 
לפקידי האוצר ומערכת הביטחון להתעלם ממנו, כאילו זהו בזבוז שלא מרחיב את הגרעון ולא צורך את 

למשל מהנדס תוכנה פוטנציאלי שדוחה את תחילת לימודיו  ורך ועוד איך. משאבי המדינה, אבל הוא צ
 .ועבודתו בשלוש שנים בשל שירות ג'ובניקי בטלני כלשהו, עולה למשק מאות אלפי שקלים בשנה

בעקיפין יצר הבזבוז הנוראי הזה בזבוז גדול עוד יותר לאורך השנים. העיקרון שלפיו  במישור גיוס החרדים,
כולם דרש מהחרדים להתגייס אם אינם תלמידי ישיבה. כדי להתמודד איתו החרדים בחרו מגייסים את 

 .להישאר תלמידי ישיבה לאורך שנים ארוכות

 צבא מקצועי יהיה יקר

 

אף שבצה"ל כאמור יש בזבוז עצום ואינספור תפקידים שאין בהם צורך ממשי, זו אינה חזות הכול. יש המון 
צורך נואש. בסופו של דבר מישהו צריך להגן על הארץ הזו. צבא מקצועי יצטרך תפקידים שדווקא יש בהם 
 .לשלם לחייליו תשלום ראוי

אם משמעות הצבא המקצועי הייתה שיש לתת משכורת מינימום לכל חייל, ספק אם היה ניתן להתייחס לכך 
במדינת ישראל כבזבוז באמת כמחיר יקר. הרי אנחנו לא מחשיבים את העלות של אי העסקת עבדים 

משאבים יקר. מתן שכר מינימלי הוגן על עבודה הוא זכות אדם יסודית שקודמת לשיקולים כלכליים. אבל כדי 
לשאוב אנשים איכותיים למשימות שוחקות )למשל שירות בשריון(, לא די יהיה בשכר מינימום. שימו לב לענף 

ות הגבוהות יחסית. אם מישהו באמת רוצה לשמור על הבניה שאף ישראלי לא מוכן לעבוד בו למרות המשכור
אלף ש"ח או יותר בחודש לחייל בצה"ל בתפקידים  30איכות צה"ל, הוא יצטרך אולי לשלם גם משכורות של 

מסוימים שמצד אחד הם קשים, שוחקים, דורשים חיים במרחק מהבית ואין עתיד מקצועי ארוך טווח בהם 
 .אדם איכותיומצד שני הם עדיין דורשים כוח 

 ה בצבא מקצועי תרד המוטיבצי

 

חיילים אינם נלחמים בשביל כסף, אלא בשביל החברים ואולי קצת פה ושם גם בשביל המולדת. הרי אין הגיון 
השאלה היא האם הכנסת הכסף כגורם כה  בסיכון חיים ממשי תמורת כסף, החיים יקרים יותר מכל סכום. 

ים סדירים, לא תצבע את השירות שלהם בצבעים של מוטיבציה שונה משמעותי במערכת השיקולים של חייל
לחלוטין מזו השוררת כיום בצה"ל. צורת חשיבה של "אני פה בגלל הכסף" יכולה לחולל קטסטרופה 

 .מוטיבציונית
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 צבא מקצועי יורכב מאוכלוסיות שלא ישקפו את העם

 

שלו ישתנה. הוא יורכב יותר ויותר מחיילים  אפילו אם צה"ל ישמור על רמה איכותית סבירה, ההרכב האנושי
הבאים ממחנות מסוימים, ככל הנראה כיפות סרוגות, ופחות ופחות מהאליטה החילונית המשכילה. יש בכך 
חיסרון גדול בעיני מי שמפחד מכוחם המתגבר של הדתיים הלאומיים. נכון, התהליך הזה קורה במילא, אבל 

 .צבא מקצועי יאיץ אותו מאוד

 חברתיצדק 

 

קשה לחשוב על עוול חברתי גדול יותר מזה שפוקד את החיילים העניים, לעתים קרובות אתיופים או תושבי 
עיירות פיתוח, שהשירות שלהם מותיר את משפחתם בעוני, נטולות מפרנס. הם עורקים כדי לכלכל את 

ך ברור שתשלום שכר ראוי משפחותיהם, נכלאים ולבסוף משוחררים עם תעודת קלון של שירות לא מלא. לפיכ
 .למשרתים יהווה צעד חשוב ואמיתי של צדק חברתי

 ?מה עושים עם המילואים

 

בעוד שצבא סדיר מקצועי יכול להספיק לרוב המשימות הביטחוניות, הרי שבעתות חירום יידרש גיוס המוני. 
ראויה מראש, גם שירות גיוס כזה דורש הכשרה מראש של כל אזרח שכשיר לשירות משמעותי. בלי הכשרה 

המילואים לא יוכל להיות מועיל. נראה שגם אם נניח שניפטר מהצורך בגיוס חובה למען השירות השוטף, 
 .עדיין יעמוד הצורך בגיוס חובה, גם אם קצר יותר, למען היכולת לשמש במילואים בעתות חירום

 לסיכום, הסיכונים גדולים מדי

 

כלכליים גדולים ובעיקר בסיכונים ביטחוניים. די ברור שמרחב הטעות של  מעבר לצבא מקצועי כרוך בסיכונים
מדינת ישראל במישור הביטחוני הוא מוגבל מאוד. עם זאת, צעדים קטנים בכיוון הנכון הם אפשריים ונחוצים. 

למשל, מתן משכורת מלאה על חצי השנה האחרונה לשירות. לעומת זאת, הרחבת שירות הבנות ללא 
שמערכת הביטחון דרשה מוועדת שקד, היא דוגמה לצעד מופקר מבחינה כלכלית, שמבוצע אך הבחנה, מה 

 .ורק כי צה"ל אינו נושא בעול התקציבי שתאבונו לחיילים סדירים יוצר
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 רותם כנעני  ?מי צריך גיוס חובה

 דעות  ynetמתוך מגזין 

 

הפסיקה הזו מעוררת מחדש תהייה לא מדוברת במיוחד  .לצה"ל מגיוסם לחרדים האוטומטי הפטור את ביטל בג"ץ
מקצועי, הממיין בקפדנות את בסדר היום הישראלי והיא האפשרות לקיים צבא הגנה לישראל, שהוא צבא שכיר, 

ואינו מצטייר כמערכת הכופה את  -לוחמיו ולוחמותיו, משלם להם משכורת הוגנת וראויה על בסיס תפקידיהם 
 .עצמה למספר שנים על צעירים שזה הרגע החלו את חייהם הבוגרים

  
כל  -ל בראייה רחבה יותר אין ספק שפטור על בסיס השתייכות מגזרית הוא עניין בעייתי שראוי לדיון נפרד, אב

אדם ששירת בצבא ראוי שישאל את עצמו עם יד על הלב: האם התרגלנו להאמין באופן עיוור שגיוס החובה לצה"ל 
הוא פתרון ללא חלופה? מדוע אנחנו ממהרים לדחוק הצידה דיונים באשר לעיצוב החברה הישראלית גם בדרכים 

 ?אחרות
  

הגדול במשרדים הממשלתיים, וזה היה כך כל שנות קיומה של המדינה.  תקציב משרד הביטחון של ישראל הוא
 :לתקציב הזה יש גם משמעות שלילית לא אחת

מי מאיתנו לא ראה לנגד עיניו במהלך שירותו הסדיר או במילואים את אותם החיילים בבסיס שהצבא היה מסתדר 

י מאיתנו לא נתקל במכת האבטלה הסמויה לא רע בלעדיהם אבל גייס אותם לשורותיו בגלל חוק גיוס חובה? מ

בחסות המדים הירוקים רק בגלל שהיו תקנים של כוח אדם שאין להם משמעות אמיתית בשטח? מי מאיתנו לא 

שמע על פשיעה כלכלית כמו גניבת ציוד ואפילו גניבת דלק בכמויות עצומות, או פשיעה פלילית שכוללת גניבת 

 ?נשק ומכירתו לארגוני פשע

 

מציגים את הטיעון הנגדי כשהם מנפנפים במושג "צבא העם". אבל הטיעון הזה הוא קליפה ריקה בישראל רבים 
של ימינו. צבא חכם עדיף על צבא העם. הוא יאפשר לנו, משלמי המיסים, לחסוך בתקציב ביטחוני עצום ולהפנות 

ונתי לנזקקים בחברה הישראלית, את עודפי הכספים אל מטרות חשובות לא פחות, כמו שיפור החינוך וביטחון תז
 .שהרי חוזקה של חברה נמדד בהשקעה בחוליות החלשות שלה

  
אם צה"ל ימיין בשיטת סינון קפדנית את המבקשים להשתלב בתפקידי הלוחמה בשטח, לא רק שימצא את עצמו 

ולמעשה  -שק עם הטובים ביותר בשעת פקודה, אלא יעביר את המסר הברור שלא כל אחד יכול וראוי לאחוז בנ
יהפוך את מעמד הלוחם ליעד נחשק. יכול להיות שצה"ל נמנע מכך כי גיוס החובה הוא הפתרון הקל עבור 

המערכת? זו אפשרות שלא ניתן לזנוח. שהרי מיון מורכב הוא תהליך שדורש זמן וחשיבה ארוכת טווח. אבל רק 
ת והצעירים האיכותיים ביותר מבחינת כך תוכל מערכת הביטחון לדעת שבשלוחותיה ניצבים לא רק הצעירו

יכולתם הקרבית, אלא גם מבחינה מוסרית וערכית, כאלו שנמצאים הרחק מהבית לא כי המדינה מבקשת שישרתו 
אותה, אלא כי הם מבקשים לשרת את המדינה מכל הלב וכן, גם מתוך ראייה קדימה לעבר אופק תעסוקתי 

 .מכובד. הדבר נכון כמובן גם לתומכי הלחימה
 

כשם שלא כל אחד המבקש להיות מהנדס או רופא מסוגל לעמוד בדרישות המקצועות האלו, מוטב להבין כבר 
עכשיו שגם המערכת הצבאית אינה מיועדת לכל אחד. השילוב של מסגרת נוקשה ומחיקת ה"עצמי" לטובת הכלל 

י אינם מבינים חלקם בנטל. עם הגישה הקלה לנשק מביא לעיתים חיילים לפצוע את עצמם רק בשביל גימלים כ
במקרים קיצוניים חיילים אף שמים קץ לחייהם. מתן הבחירה החופשית לצעירות ולצעירים בישראל אם להשתלב 

 .יאפשר לחסוך לכולנו את המעשים הטרגיים הללו -בתפקידי ההגנה על המולדת 
  

ות הקמתה, וישראל כבר אינה , האיום הקיומי על מדינת ישראל איננו זהה לזה שהיה בשנ2017השנה היא 
זקוקה לכור היתוך בדמותו של "עם בונה צבא בונה עם". הגיע הזמן להתבגר ולהבין שמערכת ביטחונית חכמה, 

מתגמלת ובלתי מסורבלת תוכל לפעול גם בלי לובשי מדים שהגיוס נכפה עליהם בעל כורחם, בין שהם חרדים ובין 
 .שהם חילונים
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  :3נספח 
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