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 .1מבוא
מסמך זה נכתב לבקשת היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון ,עו"ד מירי פרנקל-שור ,ונבחנות בו
1
הסוגיות הערכיות העולות מהצעת חוק שירות המילואים ,התשס"ה) 2005-להלן :הצעת החוק(.
כיום מוסדרת פעולתו של מערך המילואים בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו .1986-הצעת
החוק מציעה לראשונה מסגרת חוקית נפרדת למערך המילואים .מטרתה לעגן בחקיקה את "מודל
המילואים החדש" ,שעיקריו הם ייעוד צבא המילואים לשעת חירום )ולכן תיעשה קריאה לשירות פעיל
רק לשם אימון או בשעת חירום( ,קיצור שירות המילואים ,מתן פיצוי ותגמול הולמים יותר על שירות
המילואים וגיוס בררני על-פי צורכי הצבא.
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סעיף )4א( להצעת החוק קובע" :יוצא צבא שנמצא כשר לשירות ביטחון והוא אינו בשירות סדיר יימנה
עם מערך המילואים ,אם קבע פוקד ,בצו ,כי הוא מתאים לשירות מילואים וכי הימנותו עם מערך
המילואים נחוצה .צו כאמור יובא לידיעתו של יוצא הצבא".
בדברי ההסבר להצעת החוק מובהר כי להבדיל מהחוק החל כיום ,הקובע שיוצא צבא יצורף אוטומטית
למערך המילואים ,על-פי ההצעה יותנה הצירוף בהתאמתו ובנחיצותו של הפרט למערך המילואים .נוסף
על כך ,תיקבע בחוק מסגרת זמן מרבית לצירוף למערך המילואים ,ואם לא יצורף יוצא הצבא בתוך
מסגרת הזמן המוגדרת בחוק – יקבל פטור .כמו כן ,מוצע כי הפיקוד העליון יקבע קריטריונים ברורים
להחלטה לצרף או לפטור יוצא צבא משירות מילואים.
השינוי המוצע – החלפת הגיוס הכוללני בגיוס בררני של היוצאים ממערך שירות החובה למערך
המילואים – מעלה שאלות בדבר ייעודו ותפקידיו של צה"ל בכלל ושל מערך המילואים בפרט .מכיוון
שהסוגיה הזאת כרוכה בשאלות רחבות וכלליות יותר על השירות הצבאי ועל היחס בין הצבא לחברה,
המסמך יעסוק הן בהיבט הכוללני – השינויים המתחוללים בצה"ל – הן בסוגיה הפרטנית של הגיוס
הבררני למערך המילואים.

 .2רקע :אתוס "צבא העם"
בראשית ימי המדינה ,עת התגבש המודל של צבא המילואים ,אימץ ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון
את התפיסה של עם לוחם .חזונו היה שהכוח הצבאי של המדינה יושתת על צבא סדיר קטן שיעסוק אך
ורק במלאכת הביטחון ,ועל צבא מילואים שיהיה חובה לכל איש ואשה "מבלי שייעקרו מחייהם
הציביליים בשעת שלום אלא לאימונים קצרים מדי שנה בשנה" 3.לדידו של בן גוריון העם בונה את
הצבא ,אך גם הצבא בונה את העם .לכן ,תפקידיו של צה"ל אינם מצטמצמים רק לביטחון.
לשיטתו של בן גוריון הצבא הוא סוכן חברתי מרכזי ,כור היתוך וגורם חינוכי חשוב ביצירתו של עם.
לשם כך ,על הצבא לפעול על בסיס עקרונות של שוויון וערכים משותפים .אלו באו לידי ביטוי במה שנהוג

 1הצעות חוק הממשלה  ,176כ"א באייר התשס"ה 30 ,במאי .2005
 2עיין בדברי ההסבר להצעת החוק ,וכן באתר של קצין מילואים ראשיhttp://www.aka.idf.il/sites/klali/ :
 ,default.asp?siteId=43314&catId=47784&docId=46724תאריך כניסה 2 :באפריל .2006
 3מדברים שנשא בן גוריון במסדר הנח"ל באמצע נובמבר  ,1948מצוטט בתוך :יצחק גרינברג ,עם לוחם :הנחת היסודות
למערך המילואים ,1949-1950 ,הוצאת אוניברסיטת בן גוריון ,2001 ,עמ' .17
עמוד  1מתוך 11616
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לכנות אתוס "צבא העם" .אתוס זה השפיע רבות הן על כינונו של צה"ל הן על המשך תפקודו ,והיווה
מעין הנחות יסוד לפעולתו .עקרונות אתוס "צבא העם":
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• "גיוס חובה אוניברסלי.
• קיום אחידות ושוויון בין המתגייסים בהזדמנויות ,במיצוי הפוטנציאל ובגמול.
• צבא שבו השירות הנו חובה לאומית והכוח הלוחם העיקרי אינו שכיר.
• ייצוגיות וממלכתיות – הצבא אינו סקטוריאלי או מעמדי והרכבו משקף את מגוון פניה
של החברה הישראלית.
• מבוסס על אתוס לאומי המדגיש את תרומת הפרט לקולקטיב ואת התפיסה שהדרך
העיקרית לתרום לקולקטיב היא בתחום הביטחון.
• השירות בצבא מפגיש את כל שדרות העם ויוצר חוויה קולקטיבית וזהות משותפת
במדינה קולטת עליה ורב-גונית מבחינה אתנית ותרבותית.
• הצבא עוסק גם בביצוע משימות חברתיות-לאומיות שאינן בתחום הצבאי".
הדעות אמנם חלוקות בשאלה עד כמה הפכה האידיאה של בן גוריון למציאות ,אך ברי כי אתוס "צבא
העם" ,שעיצב במידה רבה את פניו של צה"ל ושל החברה הישראלית ,נתון בשחיקה .לשחיקה כמה
גורמים .בהיבט הגלובלי אפשר לציין תופעות המאפיינות מדינות מערביות רבות ,כגון עליית
האינדיבידואליזם ,הוויתור על ערכי הקולקטיב והתחזקות האתוס הליברלי-אזרחי .בהיבט המקומי
אפשר להזכיר את הירידה בתחושת האיום הקיומי של אזרחי המדינה ,את השתתפותו הפעילה של צה"ל
במהלכים צבאיים שנויים במחלוקת )הן מבחינה צבאית הן מבחינה פוליטית( ואת העייפות הכללית
ממלחמה ומהנשיאה בנטל הכספי והפיזי של הסכסוך 5.סיבה חשובה נוספת היא התחושה הגוברת
והולכת של מגזרים שונים שהן השירות הסדיר הן שירות המילואים אינם נחלת הכלל ,אלא נטל שרק
מעטים נושאים על כתפיהם.

 .3נתוני גיוס חובה וגיוס מילואים ומשמעותם
לפי נתוני הגיוס לשירות חובה 23% ,מהגברים בכל שנתון אינם מתגייסים ,ועוד  18%נושרים במהלך
שירותם הצבאי .כך ,רק  58%מחייבי השירות מתגייסים ומשלימים את שירותם .שיעור הנשים שאינן
מתגייסות הוא  ,41%ושיעור הנושרות במהלך השירות הוא  ,4%כלומר – רק  55%מחייבות השירות
משלימות את שירותן הצבאי.
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 4דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ' .12
 5סטיוארט כהן ואור-ישראל בגנו" ,המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל :מבט מחודש" ,תרבות דמוקרטית ,4-5
.2001
 6דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ' .20-21
עמוד  2מתוך 21616
הכנסת
מרכז המחקר והמידע

נתוני הגיוס למילואים מלמדים על פער גדל והולך בין חייבי השירות למשרתים בפועל :רק  10%מחייבי
הגיוס במדינת ישראל מתגייסים מדי שנה לשירות מילואים של יותר מעשרה ימים ,ו 35%"-מהמשרתים
במילואים עושים  80%מהפעילות".
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עוד עולה מן הנתונים כי מגמת הירידה בגיוס לשירות חובה ולמילואים היא עקבית.
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מהעיון בנתונים ברור כי "'צבא העם' כבר איננו 'צבא העם' אלא צבא המשרתים בו" 9.ואולם ,למרות
הכרסום באתוס צבא העם ,השינוי טרם הופנם ברטוריקה ובשיח הציבורי .אפשר לזהות פער ברור בין
הרטוריקה של "צבא העם" למציאות המתגבשת של צבא ההופך מקצועי – צבא המגייס גיוס בררני סמוי
לשירות חובה ,וגיוס בררני גלוי לשירות המילואים 10.המלצות הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות
החובה בצה"ל מדגימות היטב את הפער בין הרטוריקה לפרקטיקה :ברמה הערכית-הצהרתית המלצתה
הראשונה של הוועדה היא "לשמר את עקרון 'צבא העם'" 11,ואילו המלצותיה המעשיות העיקריות הן
קיצור דיפרנציאלי של השירות הסדיר )לוחמים ותומכי לחימה ישרתו זמן רב יותר( לצד מתן תגמולים
דיפרנציאליים למשרתים על בסיס אורך השירות .המלצות אלו אינן עולות בקנה אחד עם אתוס "צבא
העם" ,ומסמנות נטייה לניהול מקצועי על-פי סטנדרטים כלכליים והמשך פגיעה בעקרון השוויון .חשוב
להכיר במתח שבין הרטוריקה לפרקטיקה כדי לנהל דיון מעמיק בהשלכות החברתיות של השינויים
המוצעים ברפורמות.

 3.1ועדות בנושא השירות בצבא
ארבע ועדות הגישו בשנים האחרונות את מסקנותיהן בנושאים הקשורים בשירות הצבאי וביחסים בין
הצבא לחברה .מבט-על ,הבוחן את התמונה המתקבלת מעיון במכלול ההמלצות והמסקנות הנוגעות
לנושאים אלו ,יאפשר דיון ערכי רחב ומעמיק בהם .להלן ההמלצות העיקריות של הוועדות:
א" .הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות" )ועדת-טל( בראשות השופט צבי א' טל
מונתה על-ידי שר הביטחון דאז אהוד ברק בעקבות פסיקת בג"ץ ,ועסקה בשאלת גיוס חרדים לצה"ל.
הוועדה הגישה את המלצותיה בשנת .2000

 7אריאל היימן" ,מערך המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה ועתיד" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .5
" 8מאז שנתון הנולדים ב) 1974-שהתגייס ב (1995-שיעור המתגייסים לצה"ל )בנים ובנות כאחד( הולך ויורד" ,בתוך :ילדים
בישראל – שנתון סטטיסטי ,ירושלים  ,2005עמ'  .87מלשכתו של קצין המילואים הראשי נמסר כי הירידה בשיעור
המתגייסים למילואים היא בלי ספק פועל יוצא של הירידה בשיעור המתגייסים לשירות חובה )שיחת טלפון 9 ,באפריל
.(2006
עוד נמסר מלשכתו של קצין המילואים הראשי כי בשנת ) 2004שהיא שנה ממוצעת מבחינת שיעור המשרתים שירות צבאי(,
 46.3%מהגברים חייבי השירות בני ה 18-45-נמנו עם מערך המילואים – 11.6% ,עם מערך הסדיר )חובה וקבע( ,ו– 42.1%-
בעלי פטורים ,בדחיית שירות וכדומה 70.1% .ממי שנמנו עם מערך המילואים לא שירתו כלל 9.3% ,שירתו  4-10ימים
בשנה 10.7% ,שירתו  11-20יום 7.7% ,שירתו  21-30יום ורק  1.2%שירתו יותר מ 31-יום בשנה )שיחת טלפון 5 ,באפריל
.(2006
 9כפי שאמר פרופ' סטיוארט כהן בשיחת טלפון ב 19-במרס  .2006הגדרתו של עופר שלח בספרו חדה יותר" :צבא העם כבר
אינו קיים מסיבה אחת :רוב אזרחי ישראל אינם משרתים בו" .בתוך :עפר שלח ,המגש והכסף ,הוצאת כנרת ,זמורה-
ביתן ,2003 ,עמ' .17
 10שם ,עמ' .18
 11דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ'  .9לדברי שר הביטחון שאול מופז" ,הנחיותי לשלוש
הוועדות היו לשמור על האתוס של צה"ל כצבא העם ,ליצור יותר שוויוניות בחלוקת נטל השירות הצבאי ולתרום לפיתוח
ולהגברת הצמיחה" .בתוך :סבר פלוצקר" ,השירות הצבאי הקצר והכסף הפלסטיני המיותר" ,ידיעות אחרונות – ממון3 ,
במרס .2006
עמוד  3מתוך 31616
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המלצותיה העיקריות :מתן אפשרות לדחיית שירות למי ש"תורתו אומנותו"; מתן אפשרות ל"שנת
הכרעה" ,שהיא שנה ללא מחויבות למסגרת צבאית או לישיבה ,ובמהלכה יבחן בחור הישיבה את המשך
דרכו בישיבה או במסגרת צבאית; מתן חלופות לשירות צבאי רגיל ,אם במסגרות צבאיות מיוחדות ואם
בשירות אזרחי .משמען של ההמלצות הוא הרחבת האפשרויות העומדות בפני החרדים להשתלב בצבא
או במסגרות התנדבותיות )וכך יוכלו להשתלב בשוק התעסוקה בעתיד( ,ולצדה השארת האפשרות של
המשך הלימוד בישיבה על כנה.
ב" .הוועדה לכינון שירות לאומי אזרחי בישראל" )ועדת-עברי( בראשות האלוף )מיל'( דוד עברי מונתה
על-ידי ראש הממשלה דאז ,אריאל שרון ,ועסקה בסוגיית השירות הלאומי של אזרחי ישראל הפטורים
משירות ביטחון או שאינם חייבים בו .הוועדה הגישה את המלצותיה בשנת .2005
המלצותיה העיקריות :מתן אפשרות לשירות לאומי-אזרחי על בסיס התנדבותי לאזרחי ישראל הפטורים
משירות ביטחון או שאינם חייבים בו .משך השירות יהיה שנה ויהיה אפשר להאריכו בשנה ,ולמתנדבים
יינתנו תגמולים המקבילים לאלה שזוכים להם המשרתים ביחידות עורפיות.
המלצות אלו הן המשך המגמה שהתוותה ועדת-טל וניסיון ליישם את המלצותיה; כמו כן ,הן מרחיבות
את היריעה גם לערבים אזרחי ישראל.
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ג" .הוועדה לרפורמה במערך המילואים" )ועדת-ברוורמן( בראשות הפרופ' אבישי ברוורמן עסקה בגיבוש
ההמלצות לרפורמה במערך המילואים לכדי הצעת חוק .מסקנותיה ,שהוגשו בשנת  ,2005ניצבות במרכז
הדיון הנוכחי .ועדת-ברוורמן מונתה על-ידי שר הביטחון שאול מופז ,לאחר שקצין המילואים הראשי,
13
תא"ל )מיל'( אריאל היימן ,הציג לפניו דוח מסכם של צוות חשיבה שהקים כדי לבחון את הנושא.
ד .האחרונה בוועדות היא "הוועדה לבחינת קיצור שירות החובה בצה"ל" )ועדת-בן בסט( בראשות
הפרופ' אברהם בן בסט .את הוועדה מינה שר הביטחון שאול מופז ,והיא עסקה בסוגיית קיצור שירות
החובה .חברי הוועדה התבקשו "לבחון השלכות על ביטחון המדינה ,היבטים חברתיים ומשמעויות
כלכליות של קיצור משך שירות החובה" 14.מסקנותיה של הוועדה הוגשו בראשית שנת  .2006המלצותיה
העיקריות" :שירות החובה של הגברים יקוצר בהדרגה לשנתיים ויושווה לשירות החובה של נשים.
במסלולי חובה מסוימים ישרתו החיילים עד  28חודשים ,וצה"ל הוא שיקבע את המסלול בו ישרת
החייל .המשרתים מעבר לשנתיים יקבלו מקופת המדינה שכר חודשי )'גמול התמדה'( בסכום שיגיע
בשיאו ל 2,500-שקל".
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הסוגיות שנדונו בוועדות קשורות אלה באלה .אין להבין את תפקודו של צבא המילואים בלי להבין את
הזיקה הארגונית והמקצועית שלו לצבא הסדיר .סטיוארט כהן טוען כי "זרימת ההשפעות ממערך אחד
למשנהו פועלת בשני הכיוונים .לא רק שתמורות במערך הסדיר משפיעות על מערך המילואים ,אלא אף,
ומאותה סיבה מבנית ,תמורות במערך המילואים עשויות להשפיע על יתר חלקי המסגרת הצה"לית,

 12כך עולה גם מדברים שאמר שר הביטחון שאול מופז בריאיון עם סבר פלוצקר ,וראה שם.
 13קצין מילואים ראשי ,קווי ייסוד למודל מילואים אחר :דוח מסכם של צוות חשיבה לנושא.2004 ,
 14כפי שמופיע בכתב המינוי של הוועדה ,בתוך :דוח הועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ' .3
 15סבר פלוצקר" ,השירות הצבאי הקצר והכסף הפלסטיני המיותר" ,ידיעות אחרונות – ממון 3 ,במרס .2006
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ובפרט על החיילים בשירות חובה" 16.לכן ,בסוגיות שיידונו להלן ננסה לספק פרספקטיבה רחבה בדבר
היחסים שבין צבא לחברה ,ולא נצטמצם אך ורק לבחינת צבא המילואים.

 .4גיוס בררני :השלכות ערכיות ופרגמטיות
להלן נדון בסוגיות החברתיות הנוגעות לתפקודו ולתפקידיו של צה"ל ובהשפעת השינויים בצה"ל על
החברה בישראל לאור סעיף  4להצעת החוק .בכלל זה ,יוצגו תפיסות המצדדים בגיוס בררני והמתנגדים
לו.

 4.1שוויון ,הוגנות וחלוקת הנטל
אחד העקרונות היסודיים של מודל צבא העם – עיקרון המשפיע על מעמדו של צה"ל ועל חוסנו של מערך
המילואים – 17הוא שוויוניות השירות בצה"ל .חובת השירות ,המעמד החברתי והתנאים הדומים במהלך
השירות ,וכן הזכויות הסוציאליות הזהות הניתנות למשתחררים ,אינם רק בגדר מחויבות חוקית ,אלא
היו זה מכבר לאחד מסימני ההיכר של השוויון בצה"ל .בן גוריון עמד על חשיבות השוויון בשירות
הצבאי:
בצבא קיים שוויון גמור .לכל חייל אותם המדים ,אותו השכר ,אותם התנאים ,אבל עליכם
לדאוג לכך ששוויון זה לא יהיה חיצוני ,פורמלי בלבד אלא שוויון אמת המתגלה בשותפות
של ערכים וסיכויים.
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ואולם ,חוקרים חלוקים בדעתם בדבר מידת השוויוניות בצה"ל ובדבר השלכותיה על השוויוניות בחברה.
הביקורתיים שבהם גורסים כי השוויוניות בצה"ל היא מצג שווא ולא מציאות .לגישתם ,השירות בצבא
משמש דווקא למסך את האי-שוויון החברתי בישראל ,משום שהצבא נגיש לכולם במידה שווה רק
כביכול .יגיל לוי טוען כי השירות בצבא שימש דווקא כמנגנון המעניק לגיטימציה לאי-שוויון על יסוד
מידת התרומה למאמץ הביטחוני.

19

כהן ובגנו לעומתו דווקא מדגישים כי צה"ל סייע בכינון שוויון

חברתי 20.עם זאת ,גם הם מראים כי לצד תפקידו כגורם המעודד שוויון ,כיום צה"ל נעשה מבחינות
מסוימות דווקא לגורם מפלג ,בשל שלושה גורמי אי-שוויון עיקריים (1) :ההבחנה בין אזרחים המשרתים
בצבא לאלה שאינם משרתים בו; ) (2ההפליה המגדרית שמוסיפה להתקיים בצה"ל ,וכפועל יוצא גם

 16סטיוארט כהן" ,תמורות במערך המילואים :השלכות ארגוניות אפשריות" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .24
 17אריאל היימן" ,מערך המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה ועתיד" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .11
 18מתוך נאום שנשא בן גוריון בשנת  1954לפני תלמידי כיתות י"ב בשיח-מוניס שבתל-אביב .בתוך :שלמה סבירסקי ,זרעים
של אי שוויון ,תל-אביב  ,1995עמ' .95
 19לוי טוען כי מבחינה היסטורית ,יחסי המעמדות בין המערביים-חילונים-גברים )כהגדרתו( לבין המזרחים שועתקו
באמצעות הנגישות לפעילות קרבית ולקצונה .אלה הקנו יוקרה צבאית ששימשה כצידוק לדומיננטיות החברתית ולמתן
יותר תגמולים חומריים .יגיל לוי ,צבא אחר לישראל :מיליטריזם חומרני בישראל ,תל-אביב  .2003לסקירה קצרה בנושא
ראה גם :ניר גזית ,עדנה לומסקי-פדר ואייל בן-ארי" ,המילואימניקים בין העולמות" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .88-89
" 20הדעה הרווחת ,שיש לה צידוקים רבים ,ראתה בצה"ל את הגורם העיקרי בכינון שוויון חברתי .חלק ניכר ממעמדו מבית
נשען על המוניטין שיצאו לו כאחד המוסדות הבודדים שהיה מסוגל למתן את השסעים העמוקים ,העדתיים ,והחברתיים-
הכלכליים ,שאיימו לקרוע את מדינת ישראל לגזרים )אם כי לא להאפיל עליהם לגמרי(" .סטיוארט כהן ואור-ישראל בגנו,
"המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל :מבט מחודש" ,תרבות דמוקרטית  ,2001 ,4-5עמ' .132
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בחברה; (3) 21השסע בין דתיים לחילונים ,המתהווה בשל הבדלים בתפיסת השירות והקמתן של יחידות
נפרדות לדתיים.
חשוב לציין כי נוסף על בחינה של מידת השוויון בצה"ל ,שכאמור נתונה במחלוקת ,יש משמעות רבה
לתפיסת השוויוניות בצה"ל .נראה כי הן לוי והן כהן ובגנו יסכימו כי בעבר התפיסה הרווחת בציבור
הרחב היתה שבצה"ל מתקיימת שוויוניות ,אך בשנים האחרונות חל בתפיסה זו כרסום מסוים.

22

אל

קבוצות אוכלוסייה משמעותיות בחברה הישראלית )ערביי ישראל וחרדים( שאינן נושאות בנטל )או כפי
שטוענים חוקרי האסכולה הביקורתית – מודרות מן הזירה הצבאית( החלו להיתוסף פרטים הבוחרים
להשתמט משירות או שצה"ל בוחר שלא לגייסם .הלכה למעשה נראה כי עקרון השוויון בצה"ל הוא כיום
אידיאה יותר משהוא תיאור מצב .כפי שצוין לעיל ,השירות הצבאי – הסדיר ,ויותר ממנו שירות
המילואים – כבר מזמן איננו שוויוני ,שכן עיקר הנטל נופל על כתפיו של ציבור הולך וקטן.

23

צרכיו המשתנים של צה"ל והשינויים בתפיסת הניהול של המשאב האנושי שינו גם את תפיסת הצבא
עצמו בדבר גיוס כוללני לשירות מילואים .אם כן ,אנו עומדים בפני שני אינטרסים סותרים :שוויוניות
24
בחלוקת הנטל ,ומנגד – יעילות בניצול כוח אדם.
נראה כי התפיסה המגולמת בהצעת החוק מוותרת למעשה על עקרון השוויוניות ומעוניינת להמיר אותו
במידה רבה בעיקרון של הוגנוּת .ההנחה היא שאין אפשרות ליצור שוויון בשירות המילואים ,הן לנוכח
הכישורים הצבאיים השונים הנדרשים לתפקידים שונים והן לנוכח חוסר הרצון המערכתי לעסוק
בכפיית השירות על המשתמטים ,אך יש אפשרות ליצור תחושת הוגנוּת .לשיטתם של מעצבי הצעת
החוק ,הוגנוּת היא פועל יוצא של המכלול המוצג בה :שירות יעיל כהכנה למצב חירום ,מתן תגמול ופיצוי
25
כלכליים ומתן תגמולים סמליים.
מטרתם של רבים ממעצבי "מודל המילואים החדש" היא ליצור "אליטה משרתת" 26.מונח זה חושף שתי
מגמות בולטות :הראשונה – המילואים כאקט התנדבותי למחצה; 27השנייה – ויתור על תפיסת "כל העם
צבא" והמרתו בניסיון ליצור "אליטה".

 21כהן ובגנו מסבירים כי מתקיים היזון חוזר בין דחיקתן של נשים לשוליים בצבא לבין נחיתותן בחיים האזרחיים .כך ,אופי
השתתפותן המוגבל של נשים בשירות צבאי מונעת מהן ערוץ מוביליות מרכזי )לדוגמה ,בין האליטה הצבאית לאליטה
הפוליטית( .שם ,עמ' .144-154
 22כך עולה גם מדברים שאמר אריאל היימן בנושא" :כשאהוד ברק היה רמטכ"ל ,הוא הכריז שיש שוויון .זו תפיסה חברתית.
כלומר ,העם חשב שיש שוויון ואין זה משנה אם אכן היה שוויון או לא .גם אם בדקת ומצאת שאין שוויון ,התחושה היתה
שיש שוויון וזה לא היה לפני  20שנה" .המכון הישראלי לדמוקרטיה ,כל העם צבא? שירות המילואים בישראל ,ירושלים,
 ,2002עמ' .100
 23כפי שאפשר לראות בדברים שכתב קצין המילואים הראשי דאז" :אי-השוויון בחלוקת הנטל קיים זה זמן רב וככל הנראה
ימשיך להתקיים גם בעתיד .שינוי עתידי ,אם בכלל יתרחש ,צפוי להיות רק במגמה של החרפת אי-השוויון בחלוקת הנטל...
מכאן שצפוי כי העומס הכללי על מערך המילואים יקטן )הכמות הכוללת של ימי המילואים תפחת( ,אך מבחינת המשרתים
)בעיקר הלוחמים( ,אי-השוויון היחסי יגדל" .אריאל היימן" ,מערך המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה
ועתיד" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .5
 24הדומיננטיות היחסית של כלכלנים בקרב חברי ועדת-בן בסט וועדת-ברוורמן מלמדת על החשיבות שמיוחסת ליעילות.
 25זאת אפשר לראות גם בדברים שאמר תת-אלוף גיל רגב )ראש אכ"א דאז(" :לא ניתן ליצור שוויון ,ואם רוצים ליצור הוגנות
יש לעשות זאת בעזרת תמריצים" ,בתוך :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,כל העם צבא? שירות המילואים בישראל,
ירושלים  ,2002עמ' .99
 26כפי שאמר סגן הרמטכ"ל דאז משה יעלון" :אנחנו נמצאים בכיוון של משהו שנקרא לו 'אליטה משרתת' ,אבל לא אמרנו את
זה בפה מלא ,לא הצהרנו בפומבי וגם לא נתנו גיבוי במרכיבים השונים" .בתוך :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,כל העם
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מתעורר חשש שיש לתת עליו את הדעת ,וצוות החשיבה שהקים תת-אלוף היימן כבר עסק בו" :שינוי
מודל המילואים עלול להשפיע על העדפותיהם של מתגייסים ומשרתים כבר בעת שירות החובה :מכיוון
שיהיה ידוע מראש שרק מקצועות צבאיים מסוימים ממשיכים לשירות המילואים ,עלולה להיווצר
רתיעה ממקצועות אלה".
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זאת ועוד ,השילוב בין המלצות ועדת-בן בסט )לקיצור שירות חובה(

להמלצות ועדת-ברוורמן )לגיוס בררני למילואים( טומן בחובו אי-שוויון כפול .ועדת-בן בסט גם היא
עמדה על כך:
יש לזכור כי החיילים שיידרשו לשירות חובה ארוך יותר הם גם החיילים שיידרשו לשאת
בנטל שירות המילואים על-פי מודל המילואים החדש .כלומר ,בפועל קיצור דיפרנציאלי של
השירות לא יתבטא רק בהבדל של ארבע חודשים במשך השירות ,אלא בנוסף ,בהבדל בעצם
חובת השירות ,למשך שנים רבות .ההשפעה המצטברת של שני צעדים אלה על תחושת
ההוגנות ועל המוטיבציה לשרת ביחידות קרביות לא ידועה ,אך אפשר שהנכונות להתגייס
ליחידות קרביות או תפקידים התנדבותיים אחרים ,שבהם משך השירות יהיה ארוך יותר,
תיפגע בשל ההשלכות ארוכות הטווח של החלטה כזו.
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היבט נוסף שאין להתעלם ממנו בנוגע לאי-שוויון הוא סוגיית סיכון החיים בשירות הקרבי .נוסף על הזמן
הנוסף שישקיעו חיילים קרביים בשירות החובה )על סמך המלצות ועדת-בן בסט( ובשירות המילואים
)על סמך המלצות ועדת-ברוורמן( ,ונוסף על הפגיעה הכלכלית )שמוצע לפתור אותה באמצעות תגמול
כספי( – החיילים הקרביים מסכנים את חייהם .הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל
הכירה בבעיה" :התביעה לסיכון החיים והנכונות לסכנם ,נשענות על בסיסים ערכיים הנכללים במודל
'צבא העם' .שונות גדולה בין משכי השירות מחייל לחייל עלולה להרחיק אותנו יותר מדי ממודל 'צבא
העם' ,ויש בה כדי להחליש את הבסיס הערכי כבסיס העיקרי לשירות בכלל ושירות מסוכן בפרט".
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יש הגורסים כי הוגנות אמיתית תתקיים רק באמצעות יצירת שירות לאומי המקביל לשירות מילואים,
אך יש נטייה לראות בשירות הלאומי רעיון יקר ולא ישים אשר "מחייב הקמת מנגנוני גיוס ובקרה
חדשים לצד העסקה של משרתים שלא תמיד יש בהם צורך" 31.ואולם ,דווקא לנוכח מסקנות ועדת-עברי
)המציעות הקמת מערך התנדבותי של שירות לאומי-אזרחי ,כאמור לעיל( ,יהיה מעניין לבחון את
האפשרות להרחיב את המנגנון המוצע של שירות לאומי-אזרחי גם לבעלי פטור משירות מילואים.

צבא? שירות המילואים בישראל ,ירושלים  ,2002עמ'  .140מונח נפוץ נוסף הוא "מיעוט נבחר" .אריאל היימן" ,מערך
המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה ועתיד" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .12
 27תופעה זו קיימת גם כיום ,והיימן מכנה אותה "תסמונת הגרעין הטוב"" :את אלה שאינם מעוניינים ו'עושים בעיות'
מפסיקים לזמן לשירות" ,שם ,עמ' .5
 28קווי ייסוד למודל מילואים אחר :דוח מסכם של צוות חשיבה בנושא ,2004 ,עמ' .29
 29דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ'  .23-24נוסף על כך ,במחקר ראשוני שנערך במחלקת
מדעי ההתנהגות בצה"ל עלה כי "חלק מן החיילים תופסים חוסר הוגנוּת בולט בכך שהמשרתים שירות קרבי יידרשו
לשירות ארוך יותר" )הכוונה למשך שירות החובה כשהוא לעצמו(.
 30דוח הוועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ'  .24הוועדה התמודדה עם חששות אלו באמצעות
הגבלת השונוּת בין משכי השירות ובהתאמה – הגבלת השונות בגובה הפיצוי.
 31קווי ייסוד למודל מילואים אחר :דוח מסכם של צוות חשיבה בנושא ,2004 ,עמ' .20
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 4.2שאלת שכירי החרב ,או :מעמד הפועלים והשלכותיו
שלא יסתכלו עליהם כגבעונים ,כחוטבי עצים ושואבי מים כנחותי דרגה )דוד בן גוריון(.
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הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין סוג השירות הצבאי הוא מידע חסוי שצה"ל אינו חולק עם גורמים
חיצוניים ,ועל כן יש להסתמך על הערכות ועל נתונים חלקיים משדה המחקר .לוי גורס כי יש מתאם בין
סוג השירות למעמד סוציו-אקונומי .לטענתו ,את בני המעמד הבינוני האשכנזי והחילוני ,שבעבר היו
דומיננטיים ביחידות הקרביות ,החליפו בשנים האחרונות ארבע קבוצות פריפריאליות :מזרחים ,חובשי
"כיפות סרוגות" ,מהגרים חדשים ובמידה מסוימת גם נשים .קבוצות אלו רואות בשירות בצבא אמצעי
למוביליות חברתית ,וכן להשפעה אידיאולוגית ופוליטית.

33

לוי טוען כי לאיוש הצבא בבני הפריפריה יש כמה השלכות (1) :הניכור ביחסים בין האליטות האזרחיות
לצבא גובר; ) (2עקב הניכור גוברת המוטיבציה של האליטה הוותיקה לבקר את התנהלות הצבא; ) (3בד
בבד גדלה הנכונות להשלים עם קורבנות אנושיים ,מבחינת האליטה הוותיקה – משום שהם אינם באים
34
משורותיה ,ומבחינת הפריפריה – בשל אימוץ אתוס ההקרבה.
כהן חולק על תמונת המצב שלוי מציג וטוען כי גם כיום ,למרות הכניסה של קבוצות פריפריאליות עדיין
נוכחותם של אשכנזים חילונים בני המעמד הבינוני-גבוה בשירות הקרבי היא משמעותית .לכן ,לדידו אין
מקום לדבר על קשר ברור בין מעמד סוציו-אקונומי לסוג השירות .גם בעתיד ,למרות התמורות
החברתיות ,התממשות תרחיש של קשר חד-משמעי בין מעמד סוציו-אקונומי לסוג השירות מוטלת
בספק בעיניו ,משום שצה"ל הוא "שחקן פעיל" בחברה הישראלית ,העוסק בשיווק ובמיתוג ,ולכן לא
35
בקלות יאבד מכוחו ומיכולת ההשפעה שלו על הבאים בשורותיו.
ואולם ,גם אם נדחה את תמונת המצב העכשווית שלוי מציע ,הרי הסוגיות העולות מן התיאור שלו
חשובות .יש חשש שהקשר בין מעמד סוציו-אקונומי לסוג השירות יתהדק בשל הרפורמות המוצעות.
השילוב של תגמולים דיפרנציאליים על-פי משך השירות הסדיר ושל תגמולים חומריים למשרתי
המילואים עשוי להוביל למתאם גבוה בין מעמד סוציו-אקונומי לבין סוג השירות .כך ,יש חשש שבעוד
בני המעמד הבינוני-גבוה ימהרו אל מוסדות ההשכלה הגבוהה ,בני המעמד הנמוך – שאפשרויות
ההעסקה וההשכלה שלהם מוגבלות – ישרתו זמן ארוך יותר כדי לחסוך כסף עקב הנגישות המוגבלת
שלהם למקורות חומריים חלופיים ,והם שימשיכו לשירות מילואים 36.חשוב לציין כי חשש זה לא נעלם

 32בן גוריון ,בתוך :אריאל היימן" ,מערך המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה ועתיד" ,מערכות  ,2004 ,394עמ' .5
" 33אפשר לקבוע באורח סכמטי כי בראשית שנות ה ,2000-הדרג הלוחם הסדיר של הצבא מורכב מכ 20%-חובשי כיפות
סרוגות ממוצא אשכנזי ,כ 20%-ויותר מהגרים מברית-המועצות לשעבר ,כ 35%-מזרחים )כולל מזרחים חובשי כיפות
סרוגות( ,כ 20%-אשכנזים חילונים ועוד אחוזים בודדים של נשים ,בדווים ודרוזים ,מהגרים מאתיופיה וקבוצות מהגרים
אחרות" .בתוך :יגיל לוי" ,מלחמת הפריפריות :המיפוי החברתי של הרוגי צה"ל באינתיפאדת אל-אקצה" ,תיאוריה
וביקורת  ,2005 ,27עמ' .45
 34לוי משווה בין הרוגי אינתיפאדת אל-אקצה להרוגי השבוע הראשון למלחמת לבנון ומציג את הנתונים האלה" :ירידה
בשיעור ההרוגים בני הקבוצות האשכנזיות מכ 48%-לכ ...28%-מולם בולטת הכניסה למעגל ההרוגים של מהגרי שנות
השמונים והתשעים מברית-המועצות לשעבר ומאתיופיה )כ ,(13%-הכניסה של צעירים דרוזים ושל פלסטינים אזרחי
ישראל )כ (7%-והכניסה של ציבור דתי המתגורר בהתנחלויות – מזרחים ואשכנזים כאחד )כ ."(7%-שם ,עמ' .49
 35פרופ' סטיוארט כהן ,שיחת טלפון 19 ,במרס .2006
 36כהן הציג אפשרות לתרחיש מנוגד ,שבו דווקא בני המעמד הנמוך יסרבו לשרת שירות חובה ארוך ושירות מילואים ,שכן
יעדיפו לעבוד מחוץ לצבא )שם(.
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מעינם של חברי הוועדות ,ולכן הם נקטו שני צעדי מניעה עיקריים :הראשון ,הנוגע לשירות החובה ,הוא
לא לאפשר לחיילים לבחור את מסלול השירות שלהם; השני ,הנוגע לשירות החובה והמילואים ,הוא
מציאת איזון בין הרצון לתת תגמול ופיצוי הולמים מחד גיסא ,לרצון שהתגמול החומרי לא יהפוך למניע
מרכזי מדי בתהליך קבלת ההחלטות של המשרתים ,מאידך גיסא .עם זאת ,אי-אפשר לדעת בוודאות אם
צעדים אלו ימנעו את היווצרותו של "מעמד פועלים" של לוחמים .שתי סכנות אורבות לצה"ל לנוכח
האמור (1) :היווצרות קשר בין מעמד לסוג השירות )צווארון לבן – מקצועות טכנולוגיים; צווארון כחול
– לוחמים ותומכי לחימה(; או ) (2ירידה בהשתתפות הפעילה בשירות בקרב בני האליטה הישנה.
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הבעיות החברתיות והצבאיות הטמונות בהתפתחותו של מעמד חברתי מובחן של משרתים בצבא או
בשירות קרבי )סדיר ומילואים( הן רבות .מבחינת האינטרס הצבאי ,הזמינות של כוח אדם איכותי
והיכולת לבחור את מאגר המשרתים מתוך היצע נרחב חיוניות ,בייחוד לנוכח העלייה במורכבות
התפקידים הצבאיים וכניסתן של טכנולוגיות חדשות .חידוד הקשר בין מעמד לשירות יגביל את המאגר
האנושי ,ואפשר שיהיה צעד משמעותי בדרך להפרטה גורפת של הצבא .מניסיונם של צבאות אחרים
אפשר ללמוד שצבא מקצועי-התנדבותי מתקשה לגייס כוח אדם איכותי ,והופך לאמצעי ניוד חברתי של
שכבות חלשות באפשרו להן פרנסה והכשרה מקצועית .מבחינת האינטרס הדמוקרטי ,מתעורר חשש של
התפתחות "מובלעות מעמדיות ואידיאולוגיות בתוך הצבא שיהיה קשה לשלוט בהן והן יהוו כוח
מיליטריסטי אינטרסנטי מסוכן".
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כמה חוקרים מתארים את צבא המילואים כגורם המגשר ומאזן בין הזירה האזרחית לזו הצבאית בשל
המעמד הכפול של המשרת במילואים – אזרח-חייל .לכן ,השתתפות כוחות המילואים בשירות ביטחון
שוטף ממלאת תפקיד פוליטי המרסן )ויש הגורסים מגביל( את פעולת הצבא .אפשר שביטול ההסתמכות
על כוחות המילואים במילוי פעולות ביטחון שוטף ומבנה ההשתתפות הצרה יקנו לצבא אוטונומיה
39
מבצעית רבה יותר במילוי משימות שנויות במחלוקת.
בעיה אפשרית נוספת היא אובדן הלגיטימציה הרחבה של הצבא בציבור ,שכן הלגיטימציה היא בין
השאר תוצאה של ההתגייסות הרחבה של הציבור לשירות צבאי .השותפות והנשיאה בנטל נתפסים ככלי
היוצר סולידריות חברתית ומחויבות למטרות משותפות .פועל יוצא של אלה – וכן של עצם ההשתתפות
הפעילה בשירות הצבאי – הוא לגיטימציה חברתית ,ובמידה רבה גם פוליטית ,לפעולת הצבא ולשירות
בו 40.עם זאת ,ברפורמה המוצעת יש גורמים שעשויים דווקא לחזק את הלגיטימציה של צבא המילואים,
בייחוד ההתמקדות בייעודו של צבא המילואים למצב חירום :במקום פעילות ביטחון שוטף ,הנתונה

 37פרופ' אייל בן ארי ,שיחת טלפון 8 ,במרס .2006
 38עדנה לומסקי-פדר ואייל בן-ארי" ,מ'עם במדים' ל'מדים שונים לעם' :ניהול שונות תרבותית וחברתית בצה"ל" ,בשם
הביטחון :סוציולוגיה של שלום ומלחמה בעידן משתנה ,עורכים :מ' אלחאג' וא' בן-אליעזר ,הוצאת אוניברסיטת חיפה
ופרדס .2003 ,עיין גם :דוח הועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ' .18
 39יגיל לוי" ,שירות המילואים והחברה הישראלית :שורשי המשבר הנוכחי וכיצד הרפורמות המתוכננות יחריפו אותו
בעתיד" ,http://www.herzliyaconference.org/_Articles/Article.asp?ArticleID=1044&CategoryID=170 ,תאריך
כניסה 10 :באפריל  .2006עיין גם :ניר גזית ,עדנה לומסקי-פדר ואייל בן-ארי" ,המילואימניקים בין העולמות" ,מערכות
 ,2004 ,394עמ' .90
Sara Helman, “Militarism and the Construction of the Life-World of Israeli Males: The Case of the Reserves 40
System”, The Military and Militarism in Israeli Society, E. Lomsky-Feder and E. Ben-Ari (eds.), Sunny
.Press, 2000, pp 192-193
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במחלוקת ציבורית ,פעילותו של צבא המילואים אמורה לשפר את מוכנותו ואת כשירותו למצב של
מלחמה.
חשוב לציין כי "לגיטימציה רחבה של צה"ל" איננה ערך עליון ואובייקטיבי אלא סוגיה פוליטית .מצד
אחד ,ברי כי צבא שאין לו לגיטימציה חברתית ופוליטית מתקשה לתפקד ,ומצד אחר" ,חברה מגויסת",
כפי שמכנה זאת בן-אליעזר ,עלולה לאבד את שיקול הדעת ולאמץ פתרון צבאי ללא בחינה מושכלת של
דרכי פעולה חלופיות .בן אליעזר מציב סימן שאלה מול הנחת היסוד שבדרך כלל אינה נבחנת בשיח
הציבורי בישראל ,והיא שאלת "עליונותם של הערכים הצבאיים על פני ערכים אחרים הבונים את
41
האתוס הלאומי".
נוסף על הדיון בלגיטימציה של הצבא ,יש מקום לדון באמון בצה"ל ולנסות לעמוד על השינויים הצפויים
לנוכח הרפורמות המוצעות.
למרות הדיונים המרובים על סוגיית המוטיבציה לשרת והשיח המשברי על שירות המילואים ,אמון
הציבור בצה"ל גבוה מהאמון בשאר מוסדות הציבור .בשנת  2004היה מדד האמון בצה"ל 86%
באוכלוסייה הבוגרת ,ו 80%-בקרב בני נוער 42.אומנם בשנת  2005ירד האמון בצה"ל ב – 8%-ירידה
שהחוקרים מייחסים לתוכנית ההתנתקות )הסקר נערך טרם יושמה התוכנית( – אך עדיין האמון בצה"ל
רב מהאמון בשאר המוסדות הציבוריים .עם זאת ,יש להדגיש שמידת האמון בקרב בני נוער נמוכה
43
ממידת האמון בקרב המבוגרים.
אפשר לשער כי המגמות הלא-פורמליות של גיוס בררני לצד תופעת ההשתמטות יוצרות רושם של מינהל
לא תקין ,והדבר פוגע באמון בצבא הן בקרב המשרתים בפועל הן בציבור הרחב .במובן זה ,הרפורמות
שנזכרו ,ובכללן מיסוד מודל מילואים חדש ויצירת מתאם גבוה בין החוק ליישומו בשטח ,עשויות לחזק
את האמון בצבא .מנגד ,הפגיעה במודל "צבא העם" לנוכח התגברות האי-שוויון בחלוקת הנטל ,וכן
חיזוק אלמנט התגמול החומרי ,עשויים דווקא לפגוע באמון הציבור ואולי אף באמון בקרב המשרתים
עצמם.

 41אורי בן-אליעזר" ,החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל – גילויים של אנטי מיליטריזם וניאו מיליטריזם בעידן
פוסט-הגמוני" ,בשם הביטחון :סוציולוגיה של שלום ומלחמה בעידן משתנה ,עורכים :מ' אלחאג' וא' בן-אליעזר ,הוצאת
אוניברסיטת חיפה ופרדס ,2003 ,עמ' .31-35
 42השאלה בסקר היתה" :באיזו מידה אתה נותן אמון בכל אחד מהאנשים או המוסדות הבאים" .האחוזים המצוינים
משקפים את המשיבים "במידה רבה" ואת המשיבים "במידה מסוימת" .בתוך :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,מדד
הדמוקרטיה הישראלית ,כולל סקר עמדות הנוער ,ירושלים  ,2004עמ'  ;34המכון הישראלי לדמוקרטיה ,תקציר מדד
הדמוקרטיה  ,2005ירושלים .2005
 43בנוגע למשטרה המגמה ההפוכה 66% :בקרב מבוגרים ו 76%-בקרב בני נוער .שם.
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 4.3תפקידיו וייעודו של הצבא כגוף מחנך
התנאים המיוחדים של התהוות המדינה הזאת ציוו על צה"ל להיות גם בית היוצר של
אומה אחידה ,לוחמת ויוצרת ,זקופת קומה ועטורת חזון וגבורה .על הצבא לפרוץ כל
המחיצות העדתיות והארציות והבדלי המעמדות והמוצא :עליו לאחות קרעי השבטים
והגלויות )דוד בן גוריון(.
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אופן עיצובו של צה"ל הקנה לו לא רק תפקיד ביטחוני של הגנה על גבולותיה של המדינה ,אלא גם תפקיד
חינוכי מובהק .השירות בצה"ל – הן השירות הסדיר הן שירות המילואים – נתפס "כמרכיב הבולט ביותר
בחוויה הלאומית"" :הוא חושף את מגויסי החובה ,השונים זה מזה ברקע מוצאם ,לחוויה משותפת
בתנאים שווים .באופן ספציפי יותר ,השירות הצבאי גם מאפשר לחיילים ולחיילות שמוצאם מקהילות
מעוטות יכולת לרכוש ולהפגין מיומנויות שאלמלא השירות בצבא ,היתה הגישה אליהן חסומה
בפניהם" 45.צה"ל נוקט פעולות חינוכיות שאינן קשורות בתפקידו הביטחוני ,כגון תוכניות חינוכיות
לעולים ולקבוצות חלשות .שירות המילואים בפרט נחשב שנים רבות ל"משווה הגדול" – המקום שבו
נפגשים אנשים מכל שדרות החברה ,שבו זכויותיהם של המנהל ושל הפועל שוות.
ואולם ,הדעות בדבר תפקידיו של צה"ל חלוקות בשני היבטים :מבחינה מעשית – האם גם כיום צה"ל
ממלא תפקיד כ"כור היתוך" וכגוף מחנך ,או שמא הוא הופך דווקא לגורם מפלג? מצד אחד ,צה"ל עדיין
משמש מקום מפגש בין קבוצות אוכלוסייה ,ומוסיף לחנך ,הן במסגרת ההכשרה הצבאית הן במסגרות
46
חינוכיות .מצד אחר ,צה"ל משעתק דפוסים חברתיים של אי-שוויון ,ולכן הוא גם גורם מפלג.
מבחינה עקרונית – האם תפקידו ההיסטורי של צה"ל כמחנך או כבונה אומה עדיין רלוונטי ,או שמא יש
לייעד תפקידים חברתיים אלו לגופים אזרחיים ולהשאיר בידי צה"ל את תפקידו הביטחוני? העמדה
שלפיה יש להוציא תפקידים אלו מתחום אחריותו של צה"ל רווחת למדי .אסא כשר למשל גורס כי אין
זה תפקידו של הצבא לעסוק בחינוך או במימוש מטרות לאומיות אחרות בתחומי החברה ,הכלכלה
והתרבות אם הן אינן חלק אינטגרלי מתפקידו הצבאי" :הפעלת חיילים ,בכוח המשמעת הצבאית,
והפעלת הצבא בכוח כפיפותו לדרג האזרחי ,לשם השגת מטרות שאינן נגזרות מתפקידו המהותי של
הצבא הנה שימוש לא ראוי בכוח שההסדרים המוסריים של המדינה הדמוקרטית מכוננים למטרות
47
ההגנה הצבאית .במצב האידיאלי ,הצבא אינו עוסק בשום משימה חיצונית".
במובנים רבים הצבא ממלא את תפקידו החינוכי בעיקר במסגרת שירות החובה ,אך תפקידיו
האינטגרטיביים באים לידי ביטוי גם במערך המילואים .זאת ועוד ,שינויים ארגוניים בצבא המילואים
עתידים להשפיע גם על מערך הצבא הסדיר 48.הערכה רווחת במחקר היא שבטווח הארוך צפויה

 44מתוך נאום שנשא בן גוריון בשנת  1954לפני תלמידי כיתות י"ב בשיח מוניס שבתל-אביב .בתוך :שלמה סבירסקי ,זרעים
של אי שוויון ,תל-אביב ,הוצאת ברירות ,1995 ,עמ' .95
 45סטיוארט כהן ואור-ישראל בגנו" ,המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל :מבט מחודש" ,תרבות דמוקרטית 5
 ,2001 ,4עמ' .132-137 46כאמור לעיל בעמ' .6
 47אסא כשר" ,חיילים במשימות לא צבאיות" ,תרבות דמוקרטית  ,2001 ,4-5עמ' .171
 48עיין לעיל עמ'  ,5וראה גם הערה .17
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התמקצעות של צה"ל 49.זאת ,הן בשל מערך הרפורמות המוצע הן בשל מגמות בצבאות אחרים בעולם.
ברי כי בתהליך כזה יצטמצמו תפקידיו החברתיים של צה"ל יותר ויותר .כהן אף טוען כי כבר כיום צה"ל
50
מפנה פחות משאבים ליעדיו החברתיים.
בהיבט הפונקציונלי ,יש הרואים בוויתור של צה"ל על תפקידיו החברתיים תופעה חיובית ,שכן הוא
מאפשר לו להתמקד בתפקידיו הביטחוניים 51.בהיבט הפוליטי-דמוקרטי ,יש הגורסים כי חברה מתוקנת
איננה זקוקה לצבא שיכתיב לה את סדר-היום ואת הערכים ,ואיננה זקוקה לו כדי שיחנך או ייצור
מנהיגות ,שכן זהו מיליטריזם – השתלטות של צורת ההתארגנות ,השיח וראיית העולם הביטחוניסטית
על ההתארגנות המדינה והחברה .לדידם ,הנורמליזציה של החברה בישראל מכתיבה צמצום המעורבות
52
של המערכת הצבאית בחיים האזרחיים.

 .5סוף דבר
אין דרך להחזיר את הגלגל לאחור .הצבא יאלץ ,בסופו של דבר ,להתחשב בעניין של עלות-
תועלת והוא יגיע להחלטות שאינן חברתיות ,החלטות הנובעות מחישובי תועלת שלו.
נצטרך לחזק את המשרתים )תת-אלוף גיל רגב(.
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בחברה הישראלית ובמציאות הביטחונית השוררת בה התחוללו שינויים מהותיים מאז הוקם צה"ל,
אולם עד לעת האחרונה לא נעשו שינויים מרחיקי לכת באופני הפעלתו של הצבא הסדיר וצבא
המילואים .לפיכך ,מערך הרפורמות המוצעות בשנים האחרונות הוא ניסיון ראשוני וחשוב לשינוי
ולהתאמה לאתגרים העומדים בפני צה"ל והחברה הישראלית.
הרפורמה המוצעת במערך המילואים כרוכה במהלכים אשר חלקם מקרבים את צה"ל אל יעדיו
המקוריים ,שנוסחו עוד בימי בן גוריון )ייעוד צבא המילואים לחירום( ,אך חלקם מרחיקים אותו מן
האתוס המכונן שלו – אתוס "צבא העם" .עם זה ,הרפורמה והצעת החוק מצמצמות את הפער הקיים
כיום בין התפיסה העקרונית של שירות המילואים לנעשה בשטח.
ניכר כי הוועדות שדנו במודל המילואים החדש היו ערות להשלכות הפוטנציאליות של הרפורמה
המוצעת ,הן על תפקוד הצבא הן על החברה בישראל ,ולכן שימרו את הרטוריקה הקלסית השמרנית,

 49תחזית כזאת מופיעה במקורות שונים .עיין :דוח הועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה"ל ,2006 ,עמ' ;20
סטיוארט כהן" ,תמורות במערך המילואים :השלכות ארגוניות אפשריות" ,מערכות  ,2004 ,394עמ'  ;26עפר שלח ,המגש
והכסף ,הוצאת כנרת ,זמורה-ביתן.2003 ,
" 50נסה לחפש את פרויקט 'נערי רפול' באתר של הצבא" )פרופ' סטיוארט כהן ,שיחת טלפון 19 ,במרס .(2006
 51פרופ' אייל בן ארי ,שיחת טלפון 8 ,במרס  ;2006פרופ' סטיוארט כהן ,שיחת טלפון 19 ,במרס .2006
 52עיין :שלח עפר ,המגש והכסף ,הוצאת כנרת ,זמורה-ביתן .2003 ,לעיון מעמיק יותר במושג המיליטריזם ראה למשל:
Baruch Kimmerling, The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and Military, Berkeley, CA:
.University of California Press, 2001
 53המכון הישראלי לדמוקרטיה ,כל העם צבא? שירות המילואים בישראל ,ירושלים  ,2002עמ'  .99בהקשר זה יש לציין כי
נוסף על הדיון הערכי העקרוני בסעיף  4להצעת החוק ,המציע גיוס בררני )עיין לעיל עמ'  ,(2חשוב שהקריטריונים שלפיהם
ייקבע צירוף או מתן פטור לא יהיו כלכליים-אישיים אלא מבצעיים ומקצועיים-צבאיים ,דהיינו" :לא יועדף ולא יידחה
מגויס בשל הכנסתו הנמוכה או בשל הכנסתו הגבוהה משיקולי עלות ימי מילואים וההשלכה על תקציב הביטחון" .מתוך:
קצין מילואים ראשי ,קווי ייסוד למודל מילואים אחר :דוח מסכם של צוות חשיבה לנושא ,2004 ,עמ'  .20זאת ,כדי למנוע
פגיעה באתוס שירות המילואים עקב יצירת קשר מובהק בין מעמד סוציו-אקונומי לנשיאה בנטל שירות המילואים.
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המדגישה את חשיבותו של אתוס "צבא העם" .דומה שיש מקום לעמוד בגלוי על הפער הזה שבין האתוס
לפרקטיקה ,הן לשם בחינה מעמיקה של השלכותיו החברתיות בטווח הארוך הן כדי לנסות ולעצב אתוס
שיהלום את המציאות המשתנה שבה החברה הישראלית מתקיימת וצה"ל פועל.
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מקורות
ספרים ומאמרים
•

בן-אליעזר אורי" ,החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל – גילויים של אנטי מיליטריזם וניאו
מיליטריזם בעידן פוסט-הגמוני" ,בשם הביטחון :סוציולוגיה של שלום ומלחמה בעידן משתנה,
עורכים :מאג'ד אלחאג' ואורי בן-אליעזר ,הוצאת אוניברסיטת חיפה ופרדס.2003 ,

•

גזית ניר ,לומסקי-פדר עדנה ובן-ארי אייל" ,המילואימניקים בין העולמות" ,מערכות ,2004 ,394
עמ' .87-94

•

גרינברג יצחק ,עם לוחם :הנחת היסודות למערך המילואים ,1949-1950 ,הוצאת אוניברסיטת בן
גוריון.2001 ,

•

היימן אריאל" ,מערך המילואים ,צה"ל והחברה הישראלית – עבר ,הווה ועתיד" ,מערכות ,394
 ,2004עמ' .4-21

•

המועצה הלאומית לשלום הילד ,המרכז למחקר ופיתוח ,ילדים בישראל – שנתון סטטיסטי,
ירושלים  ,2005עמ' .87-88

•

כהן סטיוארט ובגנו אור-ישראל" ,המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל :מבט מחודש",
תרבות דמוקרטית  ,2001 ,4-5עמ' .131-150

•

כהן סטיוארט" ,תמורות במערך המילואים :השלכות ארגוניות אפשריות" ,מערכות  ,2004 ,394עמ'
.22-27

• המכון הישראלי לדמוקרטיה ,כל העם צבא? שירות המילואים בישראל ,ירושלים .2002
•

כשר אסא" ,חיילים במשימות לא צבאיות" ,תרבות דמוקרטית  ,2001 ,4-5עמ' .151-185

•

לוי יגיל ,צבא אחר לישראל :מיליטריזם חומרני בישראל ,תל-אביב .2003
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•

סבירסקי שלמה ,זרעים של אי שוויון ,תל-אביב ,הוצאת ברירות.1995 ,

•
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• Helman Sara, “Militarism and the Construction of the Life-World of Israeli Males: The
Case of the Reserves System”, The Military and Militarism in Israeli Society, E.
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Kimmerling Baruch, The Invention and Decline of Israeliness: State, Society and
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Military, Berkeley, CA: University of California Press, 2001.
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מרכז המחקר והמידע

שיחות טלפון
• בן-ארי אייל ,האוניברסיטה העברית 8 ,במרס .2006
• היימן אריאל ,קצין מילואים ראשי לשעבר 20 ,במרס .2006
• כהן סטיוארט ,אוניברסיטת בר-אילן 19 ,במרס .2006
• ועקנין נתנאל ,לשכת קצין מילואים ראשי 5 ,באפריל ו 9-באפריל .2006
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