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When truly brothers, 

men don’t sing in unison 

but in harmony 

 Shorts 1972-1973, W.H. Auden 

 

 תודות

ברצוני להודות לכל המרואיינים , ראשית. מי בתוכן ומי במהות, אנשים רבים תרמו למחקר זה

מורים ואנשי מנהל בעבר ובהווה תרמו לי , קצינים, רבנים, ראשי תוכניות. שהשתתפו במחקר

המזכירות בתוכניות הלימוד סייעו לי בארגון נתונים . מזמנם במאור פנים למרות לוח זמנים עמוס

בוגרי תוכניות ענו באורך רוח ושיתפו אותי . ובנושאים לוגיסטיים וארחו אותי בלבביות

אשתו של מלח , חיילים לשעבר בצבא טורקיה. השכלתי מהערותיהם ומניסיונם. במחשבותיהם

ומקורות זרים אחרים הסכימו לסייע , סמל יהודי בחיל האוויר האמריקאי, בחיל הים האמריקאי

 .פה-מי בכתב ומי בעל, םלי מניסיונ

ד בבתי "ג ותשס"תודה מיוחדת מעומק הלב נתונה לתלמידים משנות הלימודים תשס

. רות אלו שיתפו אותי בחייהם בגילוי לב בתקופה לא קלהצעירים וצעי. המדרש אליהם הגעתי

. אולם אני מודה לכל אחד ואחת מהם, המחקר אינו מציין אותם בשמם, בהתאם לסיכום בינינו

תרם , שיתוף הפעולה מצידם ונכונותם להמשיך ולשמור עמי על קשר לאורך כל שנות המחקר

 . למחקר ממד שלא ניתן להגזים בערכו

תי באירועים חברתיים ומשפחתיים נאלצו לשוחח איתי על עבודתם וחייהם  אנשים שפגש 

זו ההזדמנות להתנצל על התנהגותי ולהודות לכולם . כאשר ברור להם שהם הופכים מושא למחקר

, ברצוני להודות במיוחד לרב יהושע כהן שהעיר לי הערות מהותיות בתחילת המחקר. על הסבלנות

סטולמן -בארי-כהן-קרובים אחרים ממשפחת שור. רעיונותיהציע הצעות חשובות והקשיב ל

יבואו כולם . המורחבת סיפרו לי על חוויותיהם וקישרו אותי למרואיינים פוטנציאלים מרכזיים

 . הרב שפר ושרה סטולמן, דרכם אני מודה לחותני. על הברכה

תודה לתוכנית מלגת הנשיא של . המחקר נתמך כלכלית על ידי מספר גורמים

תודה . אילן על המלגה הנדיבה שהעמידה לרשותי בארבעת השנים האחרונות-יברסיטת בראונ

ש שרה ושמחה ליינר "תודה לקתדרה ע, כמו כן. ש מוזס שופף שתמכה במחקר"רבה גם לקרן ע



ש שלמה ארגוב לחקר העם "ולמרכז ע, שמואל סנדלר' לדמוקרטיה ואזרחות בראשות פרופ

תודה גם למחלקה למדע . על נדיבותם, אליעזר דון יחיא' פרופהיהודי ומדינת ישראל בראשות 

ובייחוד , ווילציג-שמואל ליימן' משה גת ופרופ' פרופ, לראשי המחלקה בתקופת המחקר, המדינה

 .יועצת סטודנטים לתארים מתקדמים, לבלה קורנהנדלר

 אותי רוני קמפינסקי שיתף. חברים שהם גם עמיתים אקדמיים סייעו לי במגוון תחומים

ויצטום -יהודית לובנשטיין. בממצאי המחקר הפרטי שלו ואיפשר לי לעיין במסמכים שברשותו

 . תודה. וציפי ישראלי היו קבוצת התמיכה המקצועית שלי ועזרו לי לגבש רעיונות ותוכניות פעולה

' ר דוד רזניק ופרופ"ד. התייעצתי עם אנשי מקצוע בתחומים מגוונים, במסגרת המחקר

ר עדנה "ד. אילן ייעצו לי בנוגע למבנה הראיונות-מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר' יץישראל ר

תודה מיוחדת . פדר מהאוניברסיטה העברית העירה הערות בנוגע למבנה התיאורטי-לומסקי

י שבטורקיה שקרא את חלקי העבודה המתייחסים 'י מאוניברסיטת בוגזינצ'קמאל קרישג' לפרופ

אילן וראש מכון הרצוג לחקר -חיים חזן מהמחלקה לסוציולוגיה בבר' פלצבא הטורקי ולפרו

שניהם האירו את עיני בנקודות . אביב שקרא את פרק התיאוריה-הזקנה באוניברסיטת תל

ל סייע לי בגיבוש "ישעיהו ליבמן ז' פרופ. חשובות ותרמו לי מידיעותיהם ומזמנם ברוחב לב

כמו כל . ויחסיה עם מושג התובעניות, דת הלכה בפרטמסגרת תיאורטית על מהותה של דת בכלל ו

אני חשה בחסרונו ומצטערת שלא יכולתי להיעזר בו יותר ולהראות לו את המחקר , תלמידיו

 .המוגמר

היכרותי עם הנושא . סטיוארט כהן' פרופ, חובה נעימה היא להודות למנחה העבודה

הוא שעודד אותי . ה ללוות אותיבהדרכתו ורשימת הקריאה שלו ממשיכ. א.התחילה בסמינר מ

דלתו היתה פתוחה , לאורך השנים האחרונות. להמשיך במחקר הנושא ולהופכו לעבודת דוקטור

לא . בפני ותמיד היה לו פנאי לשוחח על הנושא וללבן בעיות בהן נתקלתי בסבלנות ובכובד ראש

. תי להרחיב ומתי לקצרמ, יכולתי לבקש מנחה טוב יותר היודע ללמד את היחס לחומר ביד היוצר

 .תודה. בין אם בכיתה ובין אם בפגישותינו, אשרי שזכיתי ליהנות מהדרכתו וללמוד מממנו

, יהונתן, תודה לילדי. אין ספק שלא היה ביכולתי לעסוק במחקר זה ללא תמיכת משפחתי

רמן נו, לסבי וסבתי. שידעו תמיד להעמיד את המחקר בפרופורציות הראויות לו, דניאל ונעמה

, ריד-ל ואדה רץ"אמיל ז, יחד עם הורי אמי. ולא רק על שירותי שמרטפות נאמנים, ואיליין רוסמן

 . הם משמשים עבורי דוגמא חיה להתמודדות עם מערכות תובעניות וסדרי עדיפויות

, עוזר המחקר והקורא הטוב ביותר שיכולתי לבקש, מחקר זה מוקדש לאישי ורעי אביעד

הסיפור המסופר כאן הוא סיפורם ונכתב . אביטל ומאיר, מיכאל, יעקב, תמר, ולאחי ואחיותי



שלא חששו ללמד אותנו לטוות , משה ולין רוסמן, דרכם הוא מוקדש להורינו. בזכותם ובהשראתם

 . תודה על הכל. בפלך



 תקציר

 

מערכות . הפרט משתייך פעמים רבות למערכות המתחרות על נאמנותו הבלעדית, בחברה המודרנית

 בשל תביעתם לבלעדיות (greedy)" תובעניים"נחשבים , צבא ודת, מקצועות מסויימים, כגון המשפחה

למרות חוסר נכונותן של מערכות תובעניות באופן תיאורטי להכיר בקיומן . על תשומת לבו של הפרט

תוף מתי ואיך מתאפשר שי. במציאות ניתן לראות דוגמאות רבות לפשרה ביניהן, של מערכות מתחרות

 ? פעולה בין מערכות תובעניות

מחקר זה בודק את , ל"תוך כדי בחינת המקרה האמפירי של היחסים בין הציונות הדתית לצה 

המקרה האמפירי מציג מכניזם ייחודי . האפשרות לפשרה בין שתי המערכות התובעניות של צבא ודת

המאפשרות לימוד , ל" ידי צהתוכניות הלימוד התורניות שהוכרו באופן רשמי על: בו נעשה שימוש

,  ישיבות הסדר–המחקר מתמקד בארבעה מסלולים . לפני ובמהלך השירות הצבאי בישראל תורני

. וגרעיני המדרשות לבנות, של ישיבות הקיבוץ הדתי" שילוב"תוכנית ה, צבאיות תורניות-מכינות קדם

ל ומהוות מבנים מתווכים "לצהמחקר זה טוען כי תוכניות לימוד אלו מצליחות לתווך בין הציונות 

(mediating structures). 

תלמידים לומדים בין תשעה חודשים לשנה וחצי בבתי המדרש , במסגרת תוכניות לימוד אלה 

תלמידי . תלמידות המדרשות משרתות ברובן במסגרת חיל חינוך. ל"שלהם ולאחר מכן מתגייסים לצה

תלמידי השילוב והמכינות אינם מוגבלים . ותר הומוגני"ההסדר מתגייסים בעיקר למחלקות חי

בני השילוב ובנות . בשיבוצם ואחוזים גבוהים מהם מגיעים ליחידות המובחרות ואף יוצאים לפיקוד

 חודשים של 18תלמידי ההסדר משרתים . המדרשות חוזרים לתקופת לימוד נוספת במהלך שירותם

 . שירות פעיל ואז שבים לתלמודם

, במידות משתנות, ניות הלימוד שומרות על קשר עם תלמידיהןתוכ, במהלך שירותם 

 כל התלמידים מודעים לכך שתוכנית  .ומעודדות את התלמידים לבקר בבית המדרש ככל יכולתם

אם כי רמת הסיוע ; הלימוד תנסה לסייע להם אם ייתקלו בבעיות הלכתיות ולעיתים גם מקצועיות

ראשי התוכניות מוכנים , דתית-אשר הבעיה היא הלכתיתכ. והקיפו תלויים בכל תוכנית בפני עצמה

התלמידים עצמם אינם תמיד מעוניינים לערב את , ברם. ה/להתערב באופן נחרץ יותר לטובת התלמיד

, כאשר מדובר בקושי הלכתי, ברוב המקרים. תוכנית הלימודים שלהם ולפתור את בעיותיהם בעזרתה

כאשר . הלכתית ולהתמודד עם המציאות בעצמםתלמידים מעדיפים לשאול את רבניהם שאלה 

 .ברוב המקרים מדובר בבעיה חמורה ויוצאת דופן, תלמידים פונים לתוכנית הלימודים בבקשת הסיוע



פסיכולוגית עבור התלמידים " רשת ביטחון"נראה כי תוכניות הלימוד משמשות בעיקר  

 עצם קיומם של המבנים המתווכים ,ל והציונות הדתית"עבור צה. ושבכך מתבטא עיקר התיווך שלהן

כאשר התיווך . הדבר מעודד התחשבות הדדית ונכונות ליצירת הסדרים. מהווה מחוה של רצון טוב

 . ל חשים שיצאו נשכרים מהמצב הקיים"הן הציונות הדתית והן צה, ממלא את תפקידו

ם ליחידות נושא כניסתן של נשי. מתקיים משא ומתן ממשי בין הצדדים, במקרים קיצוניים

בין הציונות הדתית והמערכת " השילוב הראוי"הביא לדיונים פורמליים בנושא , למשל, השדה

חילוקי הדעות גלשו גם , )2005קיץ (במקרים כמו זה או כמו נושא פינוי רצועת עזה . הצבאית

 .לתקשורת

ים עושים כאשר הצדד. נוצרת בדרך כלל אוירה עויינת, כאשר חילוקי הדעות הופכים פומביים 

הן , כאשר התיוון מצליח. רמת העויינות יורדת, שימוש במבנים המתווכים ומתדיינים דרכם ובעזרתם

לכל אחד . החיילים-ל מתחשבים ברצונותיהם ובצרכיהם של התלמידים"הציונות הדתית והן צה

 של תביעות מצעירים אלו שעלולים להתנגש בתביעות, ל והציונות הדתית"צה, מהצדדים במשוואה

. המבנים המתווכים אמורים לסייע לתלמידיהן להתמודד עם תביעות אלו ולווסת אותם. הצד השני

 .נראה שהומחשו גבולות יכולת התיווך של תוכניות הלימוד, במקרה של ההתנתקות

גם אם לא , רצונותיו נשמעים. אין ספק כי הפרט יוצא נשכר מפעילותם של מבנים מתווכים 

, ואמנם. הפרט יודע לאן לפנות בצרה וכאשר הוא נזקק לליווי ותמיכה.  להםניתן תמיד להתייחס

" חרב"גדוד , קים"ל בני מש"נח: גם לקבוצות ולמיעוטים אחרים בשורותיו" סידורים"ל מאפשר "צה

 .  נראה מכאן שהמודל של מבנה מתווך עשוי להועיל גם לקבוצות אחרות. הדרוזי וגדוד הסיור הבדואי

טת קווים התחלתיים למחקר השוואתי בין המקרה הישראלי לצבאות אחרים העבודה משרט 

בעולם ומצביעה על מספר מסקנות רחבות יותר לגבי היחסים בין צבא ודת ומקומו של המבנה המתווך 

ניתן לראות כי , טורקיה והודו, ב"ארה, כיוון שדת משחקת תפקיד משמעותי גם באיראן. בתוכם

 . למרות ייחודו של המקרה הישראלי, ראלהנושא אינו מוגבל רק ליש

ההשוואה למדינות אחרות מציגה את התנאים הבסיסיים המאפשרים , מבחינה תיאורטית

נראה כי טיב הגבולות בין הצבא לחברה משפיעים על . את יצירתם של מבנים מתווכים בין צבא לדת

-ואין קשרים לא,  אטומיםכאשר הגבולות בין הצבא לחברה. יכולתם של מבנים מתווכים להתקיים

 –גבולות מקוטעים , לעומת זאת. קשה יותר ליצור מבנים מתווכים, פורמליים בין הצבא לחברה

ובתחומים אחרים היחסים , כלומר שבתחומים מסויימים היחסים בין הצדדים נתונים לפיקוח

 .  מעודדים את הקמתם של מבנים מתווכים בין צבא לדת--חופשיים יותר 



צבא מתנדבים עשוי . וסף המשפיע על הקמתם של מבנים מתווכים הוא סוג הגיוסמרכיב נ

ניתן להניח כי חייל דתי היה מודע . אולם אינו מחוייב לכך, להתחשב בצרכיהם הדתיים של חייליו

ניתן לצפות ממנו , כיוון שהתנדב לשירות. לפני גיוסו למגבלות ששירות צבאי מציב לשמירת מצוות

בצבא חובה חייל דתי באשר הוא , לעומת זאת. ההתחשבות באמונותיו ביתר סלחנותלקבל את חוסר 

ל "בו הגבולות בין צה, מכאן שהמצב בישראל. יכול לדרוש התחשבות רבה יותר בצרכיו הדתיים

 . מעודד יצירת מבנים מתווכים, לחברה הישראלית מקוטעים ומתקיים גיוס חובה

כמו גם על שני סוגים של ראיונות , שוניים ומשנייםרא, המחקר מתבסס על מקורות כתובים 

ראיונות . ל בכירים וזוטרים"סוג הראיונות הראשון נערך עם ראשי תוכניות לימוד וקציני צה. עומק

 40 תלמידי תוכניות הלימוד ועם 63סוג הראיונות השני התנהל עם . פעמיים-אלו היו ראיונות עומק חד

,  עם תלמידי התוכניות נערכו עם מרואיינים משני מחזורי לימודהראיונות. בוגרי תוכניות לימוד

ג רואיינו שוב לאחר שנת שירות אחת ושוב לאחר "תלמידי התוכניות ממחזור תשס. ד"ג ותשס"תשס

ראיונות אלו הדגימו . ד רואיינו שוב לאחר שנת שירות אחת"תלמידי ממחזור תשס. שנתיים של שירות

הראיונות . כיצד התיווך הועיל להם ובאילו נסיבות הוא נכשל, מתי לא, מתי התלמידים ציפו לתיווך

ועם ראשי התוכניות תיארו מדוע ההסכם הנוכחי הועיל , בכירים וזוטרים, שהתקיימו עם הקצינים

, כיצד כל צד ראה את הצד המתחרה לו, מתי המודל סייע לצדדים, מתחרותלמערכות התובעניות ה

 .מתי ציפה שילכו לקראתו ומתי היה מוכן ללכת לקראת הצד השני
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. ההגיון נוטה לומר שלא? האם אדם מסוגל להיות נאמן באופן מלא לשתי מסגרות בלתי מתפשרות

, כגון מערכת צבאית, התובעת ממנו נאמנות מלאה, כיצד יוכל המשתייך למסגרת בלתי מתפשרת

משמעית ומונעת מהמשתייכים -המחייבת נאמנות חד, מסגרת שכזו? להיות נאמן למסגרת מקבילה

התובעניות יכולה להיות במידות  1.מכונה מערכת תובענית,  להיות נאמנים למסגרות מקבילותאליה

, ובכל זאת. אולם עצם התביעה לבלעדיות מסרבת להכיר בתביעות של מסגרות מתחרות, משתנות

ֵאם העובדת במשרה , למשל. בחברה המודרנית בני אדם משתייכים ליותר ממסגרת תובענית אחת

) עבודה ומשפחה(יתה יכולה להרגיש שכל אחת משתי המערכות להן היא משתייכת מלאה מחוץ לב

 .  מכוחותיה ללא אפשרות לפשרות100%דורשת ממנה 

יתכן שניתן לווסת את הלחצים המתחרים המופעלים על היחיד ? כיצד בכל זאת הדבר אפשרי

סות מתחים ומאפשרים מחקר זה יבדוק אם אכן מבנים מתווכים מסייעים לוי. בעזרת מבנה מתווך

מבנה מתווך הוא כל מוסד הניצב בין .  משותפים2קיום בין שתי מערכות תובעניות שלהן פרטים-דו

 ומנסה לגונן על הפרט מול הפרט וחייו האישים לבין המוסדות הגדולים יותר של החיים הציבוריים

כים מגוננים על הפרט  מחקר זה ינסה להבין כיצד מבנים מתוו3.עריצותה של מערכת גדולה יותר

ל "זמנית תוך שימוש במקרה הבוחן של הציונות הדתית וצה-המשתייך לשתי מערכות תובעניות בו

ברמה , למרות שהדגש המרכזי במחקר יהיה על הפרטים ועל יחסם עם המערכות השונות. בישראל

המערכות   ביןעשוי לסייע בהבנת היחסים במבנים מתווכים המחקר יבדוק האם השימוש, נוספת

  .הגדולות לבין עצמן

 

 ל והצורך בתיווך"צה, הציונות הדתית. א

היהדות תופסת את לימוד התורה . השירות הצבאי מעלה בעיה ערכית ייחודית, מבחינת היהדות

מסורת התגבשה . כערך ומחייבת כל פרט יהודי לעסוק בתורה עד כמה שהדבר אפשריכמצווה ו

 את עתותיו לתורה באופן בלעדי מגיל צעיר ועד יקדישהודי צעיר ישבמיוחד כי ראוי הקובעת 

                                                 
1 Lewis A. Coser, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment (New York: Free Press, 

1974), chapter 1. ראה, דת ולנושא דנן, על קישור מושג זה לצבא.  להלן1 מונח זה ינותח לעומק בפרק :Stuart  A. 
Cohen, "Dimensions of Tension between Religion and Military Service in Contemporary Israel," 

Military, State and Society in Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: 
Transaction Books, 2001), pp. 176-178. 

 . individualsמשמש כמקבילה למונה " פרטים" לכל אורך מחקר זה המונח 2
3 Peter L. Berger and Richard John Neuhaus, To Empower People: From State to Civil Society, second 

edition, Michael Novak (ed.) (Washington DC: AEI Press, 1996). 1 הגדרה זו תורחב ותוסבר להלן בפרק. 
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עם  .המוכשרים יותר אמורים להמשיך בלימוד אינטנסיבי למשך כל חייהם. לכל הפחות, לנישואיו

 4.בה הושמד חלק גדול מהעתודה התורנית, לאחר השואהבייחוד , הזמן קיבלה מגמה זו משנה תוקף

רות הצבאי בשל העובדה ששני המוסדות מתחרים על פרק ערך לימוד התורה ניצב למעשה מול השי

הדבר גורם לבעיה קשה יותר כאשר השירות בצבא מצוייר גם הוא . זמן מקביל בחייו של צעיר יהודי

 5.כפי שנעשה על ידי הציונות הדתית בישראל, כערך בפני עצמו

שמירת  חשש גדול מפני השפעת הצבא על רמת קיים, לצד קידוש השרות הצבאי, ברם

ישנו חשש מפני השחתת , כמו כן.  ההזדמנות לפריקת עול מצוותהצבא משמש .המצוות של החיילים

חשיפתם לעולם מושגים לא , משיכתם לאורח חיים הנחשב הולל, המידות של הצעירים המתגייסים

 לא זו בלבדהחשש הגדול ביותר הוא כי . שליליותכרצוי ולהשפעות תרבותיות וחברתיות הנתפסות 

ומרחיקם הן הוא משפיע על דור ההמשך של הציונות הדתית , שהצבא יוצר בעיות ברמת הפרטים

.  של הציונות הדתית מאיים על עצם המשכיותההוא, ככזה 6.מאורח חיים דתי והן מהתנהגות נאותה

הציונות הדתית לא רק שאינה מונעת מהצבא לגייס את צעיריה , תיות המתוארתיהבעי למרות

 .ל"לשרת בצה) ולעיתים גם את בנותיה( היא אף מעודדת את בניה ,לשורותיו

לאומי -חלקים בציבור הדתינראה כי  7, אודות המבנה המתווךעל פי הדגם של ברגר וניוהאוס

 בדרך זו ניתן 8.מנסים להתמודד עם המתח שבין המוסדות הגדולים על ידי יצירת מבנים מתווכים

גדולים יותר ולהרגיש שייכות אליהם וכן לעבד ערכים כלליים להשליך ערכים פרטיים על המוסדות ה

 . לתוך מערכת האמונות הפרטית

 שתי קטגוריות הביאו ליצירת,  ובציונות הדתית עצמהל"בצה, תמורות שחלו במדינת ישראל

קטגוריה ראשונה היא מתווכים הבאים מחוץ .  לצדדים להתמודד זה עם זההמסייעיםשל מתווכים 

 ואת התאגדות את איגוד ישיבות ההסדר, ותוכניות לימוד אחרותכוללת ישיבות  ויתלמערכת הצבא

 היא מתווכים מתוך המערכת הצבאית יהיקטגוריה שנ. פורמלית-צבאיות הלא-המכינות הקדם

 . ואת הרבנות הצבאית) ש"מדור ביני(ישיבות - את מדור בניוכוללת

                                                 
ישראל ,)עורכים(דניאל . גולדראט וש. י. א:  ראה.  עם הקמת המדינה מסורת הלימוד כבר נתפסה כמובנת מאליה4

מערכת החינוך (' פרק ב', כרך א). ד"תשי, בסיוע משרד הדתות, הסברה: תל אביב (אישים, מפעלים, בעיות: הדתית
 .134-137' בייחוד עמ). הדתי

 . על קידוש השירות הצבאי על ידי הציונות הדתית יורחב בפרק השני להלן5
ישראלים .  יש לציין כי חשש מפני ההשפעה השלילית של הצבא על התנהגות הנוער אינו נחלת הציבור הדתי בלבד6

צבאיות חילוניות -בשנים האחרונות קמו מכינות קדם. עירים להשפעות שליליותרבים סוברים כי הצבא חושף צ
 .דתי- תופעות דומות אצל נוער לא,בין היתר, שנועדו לבלום

7 Berger and Neuhaus (1996). 
 68%- כ1998בשנת . מוגבל למדי חשוב לציין כי האחוז מתוך הציבור הדתי הבוחר לעשות שימוש במתווכים דנן 8

מייעודים מנוגדים ", יעקב הדני: ראה.  כלשהיבלא תקופת לימוד, ל"סיימי החינוך הדתי התגייסו ישירות לצהמתוך מ
 סקר מאוחר מעט .61-66' עמ, )ס"תש (11' מס , מים מדליו" ,ל בחינוך הדתי"על חשיבות ההכנה לצה: ליעוד משותף

סקר ', אברהם לסלוי וישראל ריץ. (פת לימודללא תקו,  המתגייסים מיד49.2% מצביע על 1999יותר שנעשה בשנת 
.) 80' עמ, )2001פברואר , המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו (ט" תשנ–דתי -ב בחינוך הממלכתי"תלמידי כיתות י

לאומי אינם בוחרים ללמוד לפני שירותם הצבאי ואינם נהנים מתיווך -ברור כי מרבית בוגרי החינוך הדתי, כך או כך
 .  כלשהו
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 קיימים גבולות מקוטעים בין הצבא  בישראל10, וליסק בעקבותיו9,כפי שכבר אבחן לאקהם

 .בכל תחום אפשריתמיד ולא אך לא , בין הצדדיםחופשית קיימת אינטראקציה , הווי אומר. לחברה

ל והצנזורה הצבאית מדגימים מפגש "גלי צה, למשל(במצבים מוגדרים המפגש בין הצדדים מבוקר 

באותו , למשל(י ולא מבוקר אך קיימים מצבים בהם המפגש הוא חופש). מבוקר בנושאי תקשורת

כתבים צבאיים של ערוצים אזרחיים הצמודים למפקדים צבאיים בשטח גורמים מפגש לא , תחום

, כהגדרת לאקהם, "חופפים"ו" אטומים"זאת בניגוד לדגמים של גבולות ). מבוקר בין הצדדים

ב "לי צבא ארהלמצוא מצב בו כתבים אזרחיים יהיו צמודים לחיי, לדוגמא, קשה. בחברות אחרות

 . ויוכלו לשדר ללא צנזורה כיוון שהגבולות אטומים מאוד ואינם מאפשרים מגע לא מבוקר

קיימת אינטראקציה באמצעות מוסדות מתווכים שהוקמו בחלקם , בנוגע לטיפול בחייל הדתי

 תוכניות(אחד מהמוסדות הללו סוג נראה כי , עם זאת. על ידי הצבא ובחלקם על ידי המערכת הדתית

 הקמת ישיבות 11.התגלה כיוזם ושאר המתווכים קמו כתגובה להתנהגותו ולצרכיו) הלימוד התורניות

 והתוכניות צבאיות-ישיבות הקיבוץ הדתי והמכינות הקדםתוכנית השילוב של ולאחריהן , ההסדר

. משני הצדדים, הן שהביאו ליצירת שאר המתווכים, המשלבות שירות צבאי עם תלמוד תורה, לנשים

 12.יהוו את מוקד מחקר זההללו  בתי המדרשפיכך ל

הוא נאלץ להתמודד עם בעיות מעשיות העומדות בפני . גם הצבא הינו צד במשוואה הנדונה

חיילים שומרי מצוות וגם זקוק לחיזוק הקונסנזוס החברתי שלו על מנת לזכות בלגיטימציה בקרב 

מדור (מדור בני ישיבות ,  פנימייםם שני מוסדות מתווכייצר ל"צה,  כאמור13.החברה הישראלית

כאשר המוסד הראשון מהווה מתווך מבחינה אדמינסטרטיבית והשני , והרבנות הצבאית) ש"ביני

מתווכים והאם את כל המוסדות הבמסגרת זו יש לשאול כיצד הצבא רואה . מעניק תמיכה הלכתית

 . א יצרהוא נעזר גם במתווכים החיצוניים לו ולא רק במבנים הפנימיים שהו

                                                 
אייזנשטדט . נ. ש (מדינה וחברה" ,מיון משווה של היחסים בין רשויות אזרחיות לרשויות צבאיות", לאקהם. ר.  א9

 .120-102' עמ). 1984, עם עובד: א"ת(, )עורכים, ואחרים
' עמ. 1991, 1 עיונים בתקומת ישראל" ,הרכיבים האזרחיים של תורת הביטחון הלאומי של ישראל",  משה ליסק10

210-191. 
 באופן מנותק מהתהליך שהחלו בו וקמה כיוון שהה לקטגוריה בפני עצמכת ניתן להצביע על הרבנות הצבאית כשיי11

פוליטי ובכך נשמר דפוס התנהגות בו הצבא מגיב -הרבנות הצבאית קמה כתגובה למהלך אזרחי, עם זאת. הישיבות
-228' עמ, )1988, מסילות: ירושלים(דת ומדינה : חוקה לישראל, זרח ורהפטיג: ראה. (ליוזמות חיצוניות בנושא זה

לסקירה .  כדי להעיד על הכללה ואין בכהלאומי סבו-סוגיית הרבנות הצבאית ויחסיה עם הציבור הדתי, בנוסף). 222
 ,ארזיעקב אילן כפיר ו (ל בחילו"צה" ,הרבנות הצבאית", מנחם מיכלסון: חלקית אודות הרבנות הצבאית ראה

 .101-83' עמ). 1982, יביםרב: א"ת) (עורכים
חיילים . שהם המשתייכים לדת השלטת בישראל, יש להעיר כי מחקר זה עוסק אך ורק בחיילים יהודים,  עם זאת12

ד הסברה של הרבנות "רמ. ל" מכלל חיילי צה5%-קראים ושומרונים מהווים כ, רקסים'צ, נוצרים, דרוזים, מוסלמים
אולם , ל אנשי דת שאינם יהודים"אמנם אין בצה. הם של חיילים אלוהצבאית הוא שאחראי על שמירת זכויותי

נתונים סופקו על ידי . (כפי שנעשה במודל הטורקי שיפורט להלן, קיימים קשרים עם אנשי דת אזרחיים בשעת הצורך
ת וכיוון שכאמור היהדות היא ד, כיוון שמדובר במספרים מצומצמים מאוד) 1.8.05, תכתובת פרטית, ל"דובר צה
 .המחקר יתמקד בה, ל"הרוב בצה

 . 106' עמ, )1984(כפי שמעיר לאקהם  13
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ל עם החברה "שאלה זו מקבלת משמעות רבה יותר לאור השינויים שעוברים יחסיו של צה

ל במתכונתו הנוכחית עדיין משקף את "צה, ראשית.  ועם החברה הדתית בפרט14הישראלית בכלל

, עד כמה שאפשר,  דמוקרטיה הסדרית נמנעת15.דמותה של מדינת ישראל כישות פוליטית הסדרית

יש ניסיון להתחשב במיעוט יחסית למשקלו , כאשר אין מנוס מהכרעה. ות רגישותמהכרעה בסוגי

צדדיות וכפייה בעניינים רבים הנוגעים -ל נמנע מהכרעות חד"צה, בהתאם לכך. בקרב כלל החברה

חל שינוי , ל" בעקבות הגידול בנוכחותם של חיילים דתיים בכל יחידות צה16.על כל גווניו, לציבור הדתי

 17המבנה ההסדרי של מדינת ישראל עובר שינויים, כמו כן.  בעיני הצבא ובעיני עצמםגם במעמדם

 השינויים מעצימים את שאלת 18.ל לבין כלל החברה הישראלית"והדבר נכון גם לגבי היחסים בין צה

 . תפקידם ויעילותם ואת נחיצותם, מקומם, קיום המתווכים

להרהר אחריו או לבדוק את מעשיו שאין , ל כבר אינו נתפס כמוסד מקודש"צה, שנית

החברה הישראלית מוצאת לנכון למתוח ביקורת על הצבא ולשמור את , בשונה מבעבר. והחלטותיו

ל "צה. השאלה היא שאלה של הגמוניה של ערכים, גם בחברה החילונית וגם בחברה הדתית. צעדיו

ת אודות סמכותו של מכאן שהשאלה הכללי. מייצג מערכת ערכית מסויימת מול מסגרות אחרות

דתית -גם החברה הציונית. היא שאלה מהותית, הנאלצת להתמודד עם סמכויות מתחרות, ל"צה

הרצון להתערות בצבא ולהגיע לדרגות . תופסת את הצבא ואת השירות הצבאי באופן שונה מבעבר

רת אינה ראוי להעיר כי מגמת הביקו. ל התחזקו"אך גם קולות הביקורת על צה, גבוהות יותר גדל

במסגרת שאלות אלו יש לבחון את תפקידי ,  כאמור19.חדשה והחלה עוד בעת האינתיפאדה הראשונה

 . ל אליהם"המתווכים ואת יחסו של צה

 

                                                 
 Yehuda Ben Meir, Civil-Military Relations in Israel (NY: Columbia:  על שינויים אלה ראה לדוגמא14

University press, 1995), pp.xi-xix. 
15 Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics (vol. 21, no. 2, 1969), pp. 207-225.  

: תל אביב ( חברה בעומס יתר–ישראל : מצוקות באוטופיה, דן הורוביץ ומשה ליסק: ליישום המושג בישראל ראה
 .26-27' עמ, )1990, עם עובד

 בהם צבאים ונוהג-ל מטפל בסרבני מצפון בכלים משפטיים"ניתן להצביע כל העובדה שבעוד צה,  כדוגמא בולטת16
גיוס מטעמי מצפון אינם -סרבני. ל רואה בסוגיית בני הישיבות עניין פוליטי ואינו מתערב בו"צה, בכל חומרת הדין

מטעמי דת "שונים לכאורה מבנות דתיות וניתן היה לאפשר גם להם לחתום על ההצהרה הסטנדרטית הקובעת כי 
 . אין ביכולתם לשרת" ומצפון

, שוקן: ירושלים (חילוני בפתח המאה העשרים ואחת-השסע הדתי: ה להסלמהמהשלמ. אשר כהן וברוך זיסר 17
הורוביץ וליסק : ראה, בישראל") קונסוציונלי("על ההיסטוריה של המבנה ההסדרי . 32-170, 21-29' עמ, )2003

 . במפוזר, )1990(
ל "החוזה בין צה. ורשיעל ברוך נבו ו: חברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה- ראה לדוגמא את פרוייקט צבא18

המכון : ירושלים (שרות מילואים בישראל? כל העם צבא; ל"כבוד האדם בצה; שירת החובה: לחברה הישראלית
 Yoram Peri, "Civil-Military relations in Israel in; )2001-2002, חברה-פרוייקט צבא, הישראלי לדמוקרטיה

Crisis," Military, State and Society in Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: 
Transaction Books, 2001), pp. 107-136..   

19 Eyal Ben-Ari, Zeev Rosnhek and Daniel Maman, "Military, State and Society in Israel," Military, 
State and Society in Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: Transaction 

Books, 2001), pp. 4-5. 1995מאי  (18דפי אלעזר " ?ל נדחק ממרכז הקונצנזוס הלאומי"האם צה", זאב שיף: וכן( ,
 .27-33' עמ
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 ?ל והציונות הדתית מהווים מקרה ייחודי"האמנם צה. ב

צבאות ברחבי העולם המתמודדים בדרכים . ל אינו הצבא היחיד המתמודד עם חיילים דתיים"צה

מטרת הפסקאות הבאות היא לסקור . שונות עם חיילים מאמינים ושומרים מצוות מדתות מגוונות

 . ל"דרכי התמודדות בצבאות זרים עם סוגיא זו ומתוך כך לעמוד על ייחודו של צה

שירות  במדינות בהן קיימת חובת 20.במדינות דמוקרטיות מערביות רבות בוטל גיוס החובה

 מעטים 22,למרות האיום שדת יכולה להוות עבור צבא 21. בשירות לאומיהירלהמבדרך כלל  ניתן, צבאי

יתכן שיש לעיין בשני , על מנת להסביר תופעה זו. הצבאות המתייחסים לממד הדתי של חייליהם

 .סוג הדת וסוג הצבא: משתנים עיקריים

הדורשות מהמאמין התנהגות , "חיצוניות"חלק מדתות העולם הן דתות בעלות מצוות 

בעלי חיים , שחיטה מסויימת של בשר ועוף, צמחונות(דיאטה מסויימת , למשל. מבית מסויימתפו

גידול , כיסוי ראש מסויים(סימני הכר חיצוניים , )מאכלים ומשקאות אסורים ועוד, אסורים באכילה

קר אלו תופעות המוכרות בעי. וכן הלאה, תפילה בימים קבועים או בשעות קבועות, )ועוד, זקן לגברים

בדתות הלכה והן בעלות פוטנציאל התנגשות גבוה יותר עם המערכת הצבאית מאשר דתות בעלות 

הנכנס " חיצוניות"מאמין הנדרש לפעולות . בעיקר שאינן באות לידי ביטוי חיצוני" פנימיות"מצוות 

מתקשה , מגישה אוכל אחיד ודורשת סדר יום אחיד, צבאית הדורשת לבוש אחיד-למערכת הומוגנית

דרך התמודדות אחת עם בעיה זו נהוגה בצבאות . והיא מתקשה להתמודד עימו, להתמודד עמה

 23.מערביים בהם חיילים מקיימי מצוות מטופלים ברמה פרטית על ידי קצין דת

קיימים , אולם. מרבית הצבאות המערביים הדמוקרטיים נשענים על צבא התנדבותי, כאמור

חוגרים הם : ישנם צבאות בהם כוח האדם מעורב, מודלים אלולצד . צבאות הנשענים על גיוס חובה

נראה כי סוג הצבא יכול גם הוא להשפיע על היחסים בין . חובה והקצונה מורכבת ממתנדבים-חיילי

בצבא חובה אין אפשרות למנוע את המפגש בין חיילים מאמינים ושומרי מצוות לבין . צבא לדת נתונה

 .א התנדבותי הרשאי להמנע מגיוס חיילים שכאלהדבר האפשרי בצב; המערבת הצבאית

                                                 
20  Karl W. Haltiner, "The Definite End of the Mass Army in Western Europe", 

Armed Forces &Society, Vol. 25 (Fall 1998), pp.7-36. חות בנושא ראה"לדו :European Council of 
Conscripts Organization, <http://www.xs4all.nl/~ecco/servicetimes.html>; Skopies Telos, 

<http://skoiestelos.freepage.gr/english/eu.html>;  
 2001בשנת .  גרמניה וצרפתיוהמוארך שירות לאומי שתי הדוגמאות הידועות ביותר להמרת שירות צבאי ב, בעבר 21

 . בוטל שירות החובה בצרפת
 . להלן2כפי שיוסבר בפרק  22
מדתות שונים מטפלים בצרכיהם הדתיים והאמוניים של חיילים ) chaplains(בו קציני דת ,  כמו בצבא האמריקאי23

 Israel Drazin and Cecil B. Currey, For God and Country: The History of a :ראה. ממגוון דתות
Constitutional Challenge to the Army Chaplaincy (New Jersey: KTAV, 1995), pp.27-43. 
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משתנה חשוב נוסף הוא עוצמת המערכת הצבאית לעומת המערכת האזרחית ומצב הגבולות 

 השוואה ממצה צריכה להתחשב גם במאזן הכוחות בין המערכת 24,בעקבות לאקהם. בין הצדדים

). חדירים או מקוטעים, אטומים(הצבאית למערכת האזרחית וגם באופי הגבולות בין הצדדים 

אם כי שני הקריטריונים העיקריים שייבחנו יהיו אופי הצבא , מרכיבים אלו יידונו בהשוואה שלהלן

 .כאמור, ואופי הדת הנדונים

נסקור תחילה ארבעה , על מנת לערוך השוואה קצרה בין המקרה הישראלי לצבאות אחרים

צבא (צבא איראן :  שונים של דתות וצבאותדת בהם באים לידי ביטוי שילובים-מודלים ליחסי צבא

צבא (צבא טורקיה , )דת-צבא התנדבותי העושה שימוש בקציני(ב "צבא ארה, )מוסלמי-חובה דתי

צבא (צבא הודו , )סונים-תרבותיים-הכולל אלמנטים דתיים, חובה חילוני עם קצונה התנדבותית

 ). דתית-התנדבותי המאפשר שירות ביחידות הומוגניות מבחינה אתנית

 

 צבא איראן. 1

 עיקר הדיון במחקר 25.מעט מאוד נכתב על הצבא האיראני לאחר המהפכה בשל חסר בנתונים עדכניים

על המתרחש . 'מתרכז ביכולותיו הבלתי קונבנציונליות וביחסיו עם משמרות המהפכה ויחידות הַבסיג

 .כמעט ולא נכתב דבר, בתוכו ברמת החייל הפרטי

 26. חודשים18 למשך 18ככל הנראה בגיל ,  על גיוס חובה לגבריםהצבא האיראני מתבסס

 27.חיילים בחילות הים והאויר מתנדבים לתפקיד. בחילות היבשה משרתים בעיקר חיילי גיוס חובה

. השפה המדוברת בצבא, שבטי וחלקם אינם דוברי פרסית-רבים מהמתגייסים מגיעים מרקע כפרי

באיראן . כאן ניתן לשער שמדובר באוכלוסיה מסורתית בעיקרהמ. חלקם גם אינם יודעים קרוא וכתוב

  28.יהודי וזורואסטרי, נוצרי, חי מיעוט סוני כמו גם מיעוט בהאי

קצינים נבחרים לתפקידם גם בשל אדיקותם הדתית ובאקדמיה לקצינים מתנהלים באופן 

ה לקצונה מוקדשת שנת הלימודים השלישית באקדמי. קבוע שיעורי דת ואמונה של אנשי דת בכירים

בנוסף מתקיימים שיעורי ערבית . ללימודי דת ואמונה וללימודים אודות העולם המוסלמי באופן כללי

 29.על מנת שהקצינים יוכלו לקרוא את הקוראן בשפת המקור

                                                 
 ).1984(לאקהם  24
25 Nader Entessar, "The Military and Politics in the Islamic Republic of Iran," Post-Revolutionary Iran 

(Hooshang Amirahmadi and Manoucher Parvin, eds.) (Boulder Co.: Westview Press, 1988), p. 57.  
. >http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html#Military <" איראן"ערך , CIA- על פי אתר ה26

 . חודשים כתקופת השירות24או / כגיל הגיוס ו20מקורות אחרים מציינים את גיל 
27 Library of Congress, Country Study: Iran (Dec. 1987), < http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/irtoc.html>. 
 Anthony Cordesman, Iran's Military Forces: 1988-1993 (Washington:  לפירוט דמוגרפי מדוייק יותר28

DC: CSIS, 1994), p.28. 
29 Sepher Zabih, The Iranian Military in Revolution and War (NY: Routledge, 1988), pp. 145-146. 
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לבין המערכת ) ים ואויר, חילות יבשה(יש להבדיל בין המערכת הצבאית האיראנית הסדירה  

מתנדבים ', משמרות המהפכה וכוחות הבסיג( מתנדבים חדורי אידיולוגיה צבאית המבוססת על-הפרה

תפקידם הוא לשמור על . משמרות המהפכה הם למעשה צבא נפרד כולל חילות אויר וים). אזרחיים

פנים ועל הביטחון באזורי -נאמנות הצבא לרפובליקה וכיום הם מופקדים גם על שמירת ביטחון

נאמנותם של משמרות , י אינו סומך באופן מלא על נאמנות הצבא בעוד הממשל האיראנ30.הגבולות

 31.המהפכה מובטחת יותר

 כאשר 1979אינדוקטרינציה מוסלמית אינטנסיבית של הצבא החלה מיד עם המהפכה בשנת 

תפקידם היה להביא את דבריו של איאתוללה חומייני , בתחילה. ליחידות הצבא צורפו אנשי דת

תפקידם הפך לשמירה , טיהורים וייצוב הצבא, תגלות של השלטון החדשלאחר תקופת הס. לחיילים

  33. מודל זה מוכר מהקומיסרים של הצבא האדום32.על נאמנותם הפוליטית והאידיולוגית של החיילים

פוליטי -מוצמד אגף של הדרקטורט האידיולוגי, צבאית או של משמרות המהפכה, לכל יחידה

בראש אגפים ויחידות משנה של הדרקטורט עומדים ). ַיאסי ַארֶתשמודִריַאת ַארידטי וִס(של הצבא 

לאחר , בתחילת דרכם. תפקידו לשמור על נאמנות היחידה לחוקי האסלאם ולרפובליקה. אנשי דת

אנשי הדרקטורט היו צריכים להחזיר את הסדר על כנו , המהפכה והטיהורים שהתנהלו בתוך הצבא

". למען האסלאם"רופפה ולשכנע את החיילים להלחם להשליט משמעת שהת, ביחידות הצבאיות

הסיבה הרשמית לנוכחות נציגי הדרקטורט ביחידות השונות היא לספק את הצורך של החיילים לקבל 

 34.ידע אודות האסלאם

פירוש לפסוקי קוראן ולמסורות . המערכת הצבאית האיראנית נשענת על צידוק הלכתי

קצינים . ה על המולדת האיראנית ייתפסו כמצווה דתיתשיעיות ניתן כך שהשירות הצבאי וההגנ

 גם למלחמות כמו מלחמת 35.מקבלים שיעורים בנושא עקרונות האמונה המועברים על ידי אנשי דת

 36.ולטיהורים פנימיים באיראן ניתנת הצדקה דתית, עיראק-איראן

                                                 
30 Michael Eisenstadt, Iranian Military Power: Capabilities and Intentions (Washington DC: The 

Washington Institution for Near Eastern Policy, Policy Paper #42, 1996), pp. 38-41. 
 .Eisenstadt (1996), pp. 41-42: ראה.  שינוי בנוגע לנקודה זואם כי נראה שבשנים האחרונות חל 31
32 Gregory F. Rose, "The Post Revolutionary Purge of Iran's Armed Forces: A Revisionist 

Assessment," Iranian Studies, Vol. 17, Nos. 2-3 (Spring-Summer 1984), pp. 154-155. 
חינוכם הפוליטי , )צבאי ואידיולוגי(בעיית הפיקוד הכפול , ויחסיו עם המפקד הצבאי לתפקידי הקומיסר הסובייטי 33

 Timothy J. Colton, Commissars, Commanders, and Civilian: וכן הלאה ראה, של החיילים הסדירים
Authority: The Structure of Soviet Military Politics (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 

1979), pp. 58-68, 70-74.קווים ראשונים להשוואה זו .  ההקבלות ברורות והנושא מזמין מחקר השוואתי עתידי
 Kenneth Katzman, The Warriors of Islam: Iran’s: שורטטו על ידי קצמן בספרו אודות משמרות המהפכה

Revolutionary Guard (Boulder CO: Westview Press, 1993). 
34 Zabih (1988), pp. 144-145, 156. 
35 Zabih (1988), pp. 136-137. 
הממשל באיראן נאלץ להביא הוכחות טקסטואליות . הקוראן אוסר מלחמה במוסלמים אחרים,  מקריאת הפשט36

 .Zabih (1988), pp. 137-140: ראה. לצעדיו במקרים אלו
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היות מצויין שחברי כוחות הצבא צריכים ל, 144סעיף , בחוקת הרפובליקה האסלאמית

 חובת 37.הלכתי-קרי מוסלמי, ַמְכתִּביהצבא צריך להיות . אנשים מאמינים המקיימים את מצוות הדת

יש לשמור על משמעת לא מתוך פחד מפני המפקד או : "הציות למפקד צבאי מתוארת כחובה דתית

מפני עונש ממשי אלא בגלל רגש של אחריות כלפי האל וסולידריות של חיילים מוסלמים מול 

רק במקרה של נתינת . מפקד שאינו אדוק מספיק אינו עילה לחוסר משמעת,  בנוסף38."ופריםהכ

הנוגדת את ההלכה ) לא פקודה שנמסרה מהאמאם המנהיג את המדינה(פקודה של קצין בודד 

 39.מותר לסרב פקודה, )שריעה(המוסלמית 

 

I .יכולת לקיים מצוות דתיות בעת השירות 

תפילות יום שישי . בא האיראני אינו קיום מצוות האסלאם השיעימדברים אלו ברור שהקושי בצ

האגף לשירותים ויחסי , מאורגנות עבור כלל המערכת הצבאית על ידי אגף מיוחד במשרד הביטחון

החיילים עוברים ארבעה עד ששה שבועות של קורס . שיעי-ניתנת גם אפשרות ללימוד דתי. ציבור

בקורסים נלמדים גם טקסטים מוסלמים .  או ביחידותיהםפוליטי בבסיסים מרכזיים-אידיולוגי

 מובן שלא 40.בניגוד להרצאות כלליות, שיעים קלאסיים במסגרת שיעורים פרטיים אינטימיים יותר

אולם חייל המעוניין ללמוד טקסטים , )מדרסה(דתי מוסלמי מקובל -מדובר בלימוד כמו במוסד לימוד

 .דתיים לא ייתקל בקשיים

אולם נראה כי סביר להניח שהאוכל בצבא האיראני מתאים לחיילים , רות לכךלא נמצאו מקו

תיוג הצבא . אם לא חובה, סביר להניח שצום ברמדאן אפשרי ורצוי, כמו כן. מוסלמים אדוקים

לפחות בפירושם , האיראני כצבא מוסלמי מבטיח אפשרות לשמירת עקרונות אמונה ופולחן מוסלמים

 . השיעי

עד כמה המיעוטים הדתיים האיראנים נהנים מחופש דתי בזמן שירותם לא ידוע , מאידך

לא ברור עד כמה , כמו כן. בהאי או זורואסטרי יכול לחגוג את חגיו, יהודי, האם חייל נוצרי. הצבאי

סונים נתונים ללחצים דתיים בשל השוני המסוים בין אמונתם לאסלאם השיעי -חיילים מוסלמים

 .השולט באיראן

                                                 
 .Entessar (1988), p. 64. ; Zabih (1988), p.136:  כמצוטט ומוסבר ב37
 .Zabih (1988), pp. 136-137:  כמצוטט ב38
39  Zabih (1988), pp. 136-137, 142-143. 
40 Zabih (1988), p. 148. 
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II .ם של מבנים מתווכיםקיומ 

המשטר . קשה למדוד את הצבא האיראני ויחסיו עם הממשל באמות מידה של מבנים מתווכים

כפי שהדגימו ברגר . אינו נזקק למבנים מתווכים, שהוא בעל מאפיינים טוטליטריים, באיראן

יה על משטר נתון נזקק לכפי, ללא לגיטימציה. המבנה המתווך מעניק לגיטמציה למשטר, וניוהאוס

יצירת מבנים מתווכים היתה מגבילה את , כיוון שבאיראן קיימת כפייה רבה. מנת להשליט את מרותו

התנאים ליצירת מבנים מתווכים , לפיכך. דבר שהמשטר עצמו אינו מעוניין בו; כוחו של המשטר

 41.באיראן קשים מלכתחילה

ת כלל על המערכת שאינה מאיימ, של מערכת צבאית חלשה יחסית, את המודל האיראני 

בהם המשנה הפוליטית מחליפה את , ניתן להשוות לצבאות קומוניסטים וטוטליטריים, הדתית

 .מ לשעבר"בריה, צפון קוריאה, סין: האידיולוגיה הדתית

 

 ב"צבא ארה. 2

 (chaplains)מטפל בצרכי החייל הדתי דרך קציני דת, כמו צבאות מערביים רבים, ב"צבא ארה

 Army Office of the –חילות היבשה , משרד קצין דת ראשי(יוחד בכל ענף צבאי השייכים למדור מ

Chief of Chaplains  ,חיל הים , משרד קצין דת ראשי– Navy Chief of Chaplains ,כיוון שקצין 42).'וכו 

אין ביכולתו לנהל , )'וכו, מוסלמית, קתולית(דת הוא אדם דתי בעל הסמכה ממערכת דתית מסויימת 

באחריותו להפגיש חייל בן דת אחרת עם , לפיכך. ים דתיים עבור כל החיילים עליהם הוא אחראיטקס

בייחוד כאלה שאינם , נראה שיש קושי בגיוס קציני דת. רלוונטי) Lay Leader(שטח דתי -מנהיג

 . ונעשים נסיונות שונים להעניק תמריצים למועמדים, נוצרים

הכרה , ת מארגון המייצג את דתו של הקצין לעתידיש לקבל רשו, על מנת לשרת כקצין דת

יש להיות בעל תואר שני או מקבילה לתואר זה בלימודי , כמו כן". כהונה"כמו גם הסמכה ל, כקצין דת

בחוק הבינלאומי ) noncombatants" (לוחמים-לא"קציני דת מוכרים כ. תיאולוגיה בדת הרלוונטית

  43.ואינם אמורים לשאת נשק

                                                 
 ",Peter Berger and Richard Neuhaus, "Response:  לדבריהם של ברגר וניוהאוס אודות משטרים טוטליטריים41

To Empower People: From State to Civil Society (Michael Novak, ed.) (Washington DC: AEI Press, 
1996, 2nd edition), p. 160. 

 .>/http://www.chapnet.army.mil <: ב" ראה אתר רשמי של משרד קצין הדת הראשי של צבא ארה42
43 Drazin and Currey (1995), pp.13-14. 
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מיעוטים דתיים , מעבר לדתות מוכרות יחסית. ב"ות רבות משרתים בצבא ארהבני דתות וכת

קצינת דת בודהיסטית ראשונה החלה . בודהיסטים ואחרים, הינדים, (Wicca)נוספים כוללים פַגאנים 

  44.היא משרתת בחיל הים האמריקאי. 2004בתפקידה רק בשנת 

עוד בעת קיומן של , 17- ה במאה45.ב התפתח במשך השנים"תפקיד קצין הדת בצבא ארה

: של החיילים" דתיותם"תפקיד קצין הדת היה לשמור על , מליציות בקולוניות הבריטיות באמריקה

. כפי שקיים היום,  תפקידו לא כלל שמירה על זכויותיהם הדתיות46.שיתפללו ושיתנהגו בצורה נאותה

 התנהגות טובה ומוסרית לעודד, קציני דת היו אמורים לשמש כמצפון הכוח הלוחם, במובן זה

 מודל זה דומה למודל הנהוג בצבא 47.ולהתנגד להרגלים שליליים כגון שתייה לשוכרה והימורים

 .כפי שכבר נדון לעיל, האיראני

קבע הקונגרס שחובה על חיילים , 1775עם הקמת צבא הקולוניות האמריקאיות ביולי 

 כשנה לאחר מכן מונה קצין 48. ודרשת היוםלהשתתף בתפילות ושביום ראשון אין לעבוד בזמן התפילה

. אחרי מלחמת האזרחים מונו גם קציני דת יהודים. דת קתולי ראשון לצד קציני דת פרוטסטנטים

הגשת . מאוחר יותר הוצבו קציני דת בבתי חולים צבאיים על מנת לסעוד פצועים מבחינה רוחנית

 קציני דת הם 49. כתפקיד של קצין הדתתמיכה רוחנית אחרונה בשדה הקרב לגוססים הוכרה אף היא

תפקיד של , ועודנו,  תפקיד נוסף היה50.שמודיעים לבני משפחה על מותו או פציעתו של חייל בקרב

 קצין הדת אמור לעודד את רוחם של החיילים ובמובן מסויים להעניק ממד דתי 51.שמירה על מורל

אמור לסייע לחיילים לקבל את שירותי השתנה תפקידו של קצין הדת והוא , כאמור, כיום. לשירותם

כל אלו . וכן הלאה, מקום לתפילה, פגישה עם קצין דת או מנהיג דתי בן דתם: הדת להם הם זכאים

על קצין הדת להגן על זכותו של כל חייל לחופש דתי ,  למעשה52.כפי שיפורט, במגבלות חוקי הצבא

                                                 
44 Hendrick L. Dickson, "U.S. Navy Commissions Military's First Buddhist Chaplain," Navy News, 23 

July, 2004. < http://www.news.navy.mil/search/display.asp?story_id=14398>. 
   .Drazin and Currey (1995), pp.4-6:  ראה45
46 Drazin and Currey (1995), p.8. 
47 Albert Isaac Slomovitz, The Fighting Rabbis (NY: New York University Press, 1999), p. 4. 
48 Drazin and Currey (1995), pp. 9-10. 
49 Drazin and Currey (1995), pp.11, 16, 13. 
50 "War Chaplains," Religion and Ethics Newsweekly, 28 March, 2003. 

<http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/week630/p-cover.html>. 
51  Slomovitz (1999), p. 3. 
תביעה לביטול משרד קצין הדת בצבא , ואל קטקוף ואלן ווידר'ג,  הגישו שני סטודנטים למשפטים1979 בנובמבר 52
ב ושקציני הדת מנוגדים לחוקת "תביעתם התבססה על רעיון הפרדת דת ומדינה בארה). לא בחילות הים או האויר(

. חיים שיותר להם לספק שירותי דת לאנשי צבא ומשפחותיהםעדיף היה לו קציני דת היו אזר, לדבריהם. ב"ארה
עד היום אין מנדט חוקתי ברור לקציני דת בצבא . Drazin and Currey (1995), pp. 1-4: מהלך התביעה מתואר ב

אולם המסע המשפטי הארוך מיקד את חובות קציני הדת והבהיר שהן מתמקדות בהגנה על זכויותיהם . ב"ארה
 .  החיילים שתחת פיקודם ובסיפוק צרכיהם הדתייםהדתיות של כלל
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קציני הדת אמורים לתת . א אינו מאמיןבין אם החייל משתייך לזרם דתי מוגדר ובין אם הו, מלא

 53.תמיכה נפשית ודתית גם למשפחותיהם של חיילים

בהנחיות אזרחיות לקציני דת קתולים נאמר במפורש שקצין הדת אחראי בפני מצפונו ובפני 

ששלחה אותו ועליו " כנסיה"הוא אחראי בפני ה, כמו כן. האל ועליו לעמוד בשבועת הקצין שנשא

, על קצין הדת לאפשר לכל החיילים עליהם הוא מופקד חופש דתי. יותיו כמנהיג דתילעמוד בהתחייבו

 54]."נוצרית-הלא[או לדתם ] הנוצרית[ללא קשר להשתייכותם הסקטוריאלית ", ללא קשר לאמונתם

ההנחיות מסבירות באופן מפורש כיצד יש לנסות לטשטש את ההבדלים בין כתות נוצריות ולהדגיש 

: לא כלפי כתות אחרות ולא כלפי דתות אחרות, סוק במסיונריות בשום פנים ואופןלא לע; את המאחד

)." לא שלך(תפקידך הוא לאפשר לחיילים לחיות בשלום עם עצמם ועם האלוהים שלהם , כקצין דת"

אם תזכור שהאחריות הראשונה שלך אינה לכנסייה ", מנחים קווים אלו את הקצין הדת, באופן כללי

 55."דת מצויין-תהיה קצין,  לרווחתם של הגברים והנשים שעליהם הנך מופקדאלא, או לממשלה

על קצין הדת לשכוח את השתייכותו הדתית הספציפית ואת רצונו שיתר העולם ישתייך לזרם , כלומר

אורתודוקסים -כחיזוק לנקודה זו ניתן להעיר כי הנחיות מטעם הכנסייה לקציני דת יוונים. זה דווקא

עליהם . אורתודוקסים-יני הדת לבל ינהלו או אפילו ישתתפו בטקסים שאינם יווניםמזהירים את קצ

 56.להפנות פרטים שאינם בני הכת לנוכחות הדתית המתאימה בבסיס

משרד קצין הדת אמור לתפקד כמבנה מתווך בין הפרטים הדתיים למערכת , במובן זה

, ליתר דיוק. הדתי אותו הוא מייצגאסור לקצין הדת הפרטי להתחשב באינטרסים של הזרם . הצבאית

הוא הנמצא בשטח והוא האמור לתמוך בכלל החיילים . קצין הדת הוא מבנה מתווך של איש אחד

ולא בין מערכות , התיווך אמור להיות בין פרט למערכת גדולה. עליהם הוא מופקד וללוות אותם

משרתים מיעוטים דתיים , יתכיוון שבתוך המערכת הצבאית האמריקא, כמו כן. גדולות לבין עצמן

שטח דתי  -נוכחותו של איש דת או מנהיג. התיווך הוא לעיתים חשוב גם מבחינה מורלית, רבים

אינו משתתף בתפילות (גם אם בחייו האזרחיים הוא אינו דתי , יכולה להעצים מאוד חייל" משלנו"

                                                 
53 War Chaplains, Religion and Ethics Newsweekly, 28 March, 2003. 

<http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/week630/p-cover.html>. 
54 United Catholic Church, Military Chaplain Guidelines (2002), <http://usmarrigelaws.com>. 
55 United Catholic Church (2002), <http://usmarrigelaws.com> 
56 Metropolitan Isaiah, Guidelines for Greek Orthodox Priests Serving as Chaplains with the US Armed 

Forces, (US Air Force Chaplain Service, 2004), < 
http://www.usafhc.af.mil/Attachments/Recruiting/03c.%20Greek%20Orthodox%20Chaplain%20Guide

lines.doc>. 
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כשמדובר ביהודים וכן באופן קבוע כשמדובר בנוצרים שונים או אינו אוכל כשר או שומר שבת 

 57).הלאה

ב היא שאם הצבא עוקר חייל מסביבתו "נראה כי הנחת העבודה של מערכת הביטחון של ארה

הכשרתו . קצין הדת אמור לטפל בנושא זה. עליו לספק את צרכיו הדתיים של אותו חייל, הטבעית

מוות ופציעה חמורה עליו לדעת לטפל במצבים טראומטיים כגון . שונה מהכשרתו של איש דת אזרחי

כולל בעיות הנובעות , מקצועי-כמו גם במתחים ייחודיים לשירות צבאי ובייחוד לשירות צבאי

בעיות בחיי נישואין העולים משירות , פקוד-יחסי מפקד(מהעובדה שחיילים רבים הם בעלי משפחות 

  58).צבאי של בן זוג אחד או שניהם ועוד

חייל , למשל.  מסוימים כפסיכולוג וכעובד סוציאליב קצין הדת מתפקד במובנים"בצבא ארה

לא הצליח לעבור את בדיקות הכשירות הגופנית בשל עודף משקל , בחיל הים ששרת כנַשק בספינה

קצין הדת של הספינה הגיע לביתו של החייל , לקראת הנסיון הבא שלו לעבור את המבחן. ועישון

קצין הדת שוחח גם עם החייל עצמו וניסה . בבעלהלשוחח עם אשתו על דרכים בהם היא יכולה לתמוך 

בדיעבד הסתבר שמפקדיו של החייל שלחו את קצין הדת לשוחח עם בני . להניע אותו להכנס לכושר

  59.אשתו של החייל התרשמה שקצין הדת היה אמפתי וניסה באמת לעזור. הזוג

יש אפשרויות שונות בכל בסיס , כיוון שעל המערכת להתייחס למגוון רחב של צרכים דתיים

הן במנהיגי השטח הדתיים והן בחיילים ובמציאות , הדבר תלוי הן בקצין הדת ובעוזרו. לתפילה

 . בשטח

המקיים תפילות ) COMSUBPAC(דוגמא טובה היא פיקוד הצוללות של האוקינוס השקט 

 Submarine Memorialבבסיס האם בהוואי נמצאת כנסיית הזיכרון לצוללות. במספר בסיסים בעולם

Chapel)( ובית הכנסת ַאלֹוַהה )Aloha Jewish Chapel.(60ב " תפילות נערכות גם בבסיסים בארה

לפחות סוג אחד של תפילה , רוב הבסיסים מקיימים מיסה קתולית. חוץ בהם עוגנות הצוללות-ובסיסי

חיל הים בסיס . תפילה יהודית בימי שישי ושבת ותפילות של הכנסייה המורמונית, פרוטסטנטית

בכל . במקום נוכח קצין דת קבוע. מספק את מגוון התפילות הגדול ביותר, יפן, האמריקאי ביוקֹוסּוקה

תפילות מתקיימות בימי . יום נערכת תפילה קתולית ובימי ראשון נערכות שלוש מיסות קתוליות

שבת ביום שישי ליהודים מוצעות תפילות . ך"ראשון עבור שלוש כתות פרוטסטנטיות כמו גם שיעור תנ

                                                 
 ראה לדוגמא סיפור על חייל יהודי שבבית לא היה מעורב בחיי הקהילה היהודית אולם בעת שירותו באפגניסטן 57

 Tzvi Khan, "Shavaot in the foxholes," The Jerusalem Post, 12 June, 2005: היה מחוייב מאוד לדתו
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1118457904967>.  

58 Drazin and Currey (1995), pp. 197-198. 
 .2005יוני , תכתובת פרטית, אשת איש חיל הים האמריקאי לשעבר',  ל59
 .>http://www.csp.navy.mil<. 2005יוני , COMSUBPAC אתר 60
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זוהי התפילה המוסלמית הקבועה היחידה . תפילה מוסלמית מתקיימת פעם בשבוע. פעם בשבועיים

ארבע כתות נוצריות נוספות מקיימות גם כן . למוסלמים גם שיעור דת קבוע למעוניינים. בפיקוד

גי  ספינה אחת המשרתת את הפיקוד מקיימת תפילות קבועות עבור שני סו61.תפילות קבועות

 Pentecostal ,Gospel, Latter-Day Saints, יהודים, קתולים. פרוטסטנטים המנוהלות על ידי קצין הדת

(Mormons)62. נהנים משרותיהם של מנהיגי שטח 

מעניין לציין שבמקומות מסויימים בפיקוד לא מוצב קצין דת וחיילים מעוניינים מופנים 

ם מתבקשים ליצור קשר עם קציני הדת של ספינות חיילי, למשל, בהונג קונג. לסמכויות מקומיות

 63.אמריקאיות העוגנת בנמל או לאתר תפילות בשפה האנגלית בקרבת מקום בהונג קונג האזרחית

 64.באוסטרליה ההנחיה היא ליצור קשר עם קצין דת אוסטרלי

, כולל חילות הים והאויר, ב"הקבוצה הדתית הגדולה ביותר בצבא ארה, 2002נכון לשנת 

שַמנו , )Baptists(הקבוצה השנייה בגודלה היו בפטיסטים ).  חיילים307,129(תה של קתולים הי

.  חיילים47,752עם , )Methodist(היו המתודיסטים , בפער ניכר, הקבוצה השלישית.  חיילים246,946

גדול בהתאם למספרם ה. 2,644 –בודהיסטים , 410 –הינדים , 3,083יהודים מנו , 4,070מוסלמים מנו 

אולם מספר קציני הדת .  קציני דת קתולים בצבא ובחיל האויר205- כיהנו כ2002בשנת , של הקתולים

 490.65הבפטיסטים עמד על 

 סוג Wicca(ישנן קבוצות וכתות דתיות קטנות שאין להן ייצוג על ידי קציני דת כדוגמת וויקה 

ב מכירה בכתות אלו ומדריכה "המערכת הצבאית בארה. הרי קרישנה ואחרים, )של עבודת אלילים

אווירת הסובלנות אינה מוצאת חן בעיני כל . קציני דת כיצד לסייע להן לשמור על מנהגיהן ומצוות דתן

ארגון נוצרי , Watchman Fellowship of Alabama-אתר ה, למשל. הקבוצות הדתיות במערכת הצבאית

התיקון הראשון לחוקה מתירה "לו כי מסביר באתר האינטרנט ש, המתנגד לקיומן של כתות בנצרות

עלינו להבין שאותו תיקון מאפשר את , עם זאת. בצבא) to minister(לנוצרים לספק צרכים דתיים 

איך עלינו . גם אחרים יהיו, עלינו להכיר בכך שאם אנו נהיה שם. כניסתן של דתות וכתות אחרות

ן דת על ידי קהילות אזרחיות על מנת הצעות להתמודדות כוללות אימוץ קצי" ?להגיב למציאות זו

כנסיות ליד בסיסים צבאיים צריכות לספק אפשרויות ; לסייע לו בהתמודדויות שלו בעת השירות

                                                 
 .>http://csp.navy.mil/chaplain/cspguide<. 2005יוני , COMSUBPAC אתר 61
 .>http://csp.navy.mil/chaplain/cspguide<. 2005יוני " COMSUBPAC ,"USS Frank Cable אתר 62
 .>http://csp.navy.mil/chaplain/cspguide<. 2005יוני " COMSUBPAC ,"Hong Kong, China אתר 63
64" No US military chaplains are assigned. However, the Royal Australian Navy chaplain at HMAS 

Stirling is always available to assist if needed. " אתרCOMSUBPAC ,"Western Australia 2005 יוני .
>http://csp.navy.mil/chaplain/cspguide<. 
65 Don Malin, "Military Chaplains and Religious Pluralism," Watchman Fellowship of Alabama (2004), 

< http://www.wfial.org/index.cfm?fuseaction=artGeneral.article_6>. 
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; לימוד לבני הזרם שלהן על מנת שידעו כיצד להתמודד עם בני כתות וזרמים אחרים המשרתים עמם

הדת ועוזריהם בכדי שחיילים נוצרים ב ועבור קציני "קהילות צריכות להתפלל עבור כלל חיילי ארה

  66.יוכלו להמשיך ולהחזיק בדתם ולהתמודד עם האתגרים שהשירות הצבאי מציב בפניהם

תגובת כנסיות למצב הנראה להם בלתי מספק בצבא היא לעודד אנשי דת טובים ללכת לשרת 

. בעת השירות הצבאיסיפוק ליווי ותמיכה : הדבר נתפס כאחריות הכנסיות כלפי מאמיניהן. כקציני דת

מספר רבנים לקחו על . נראה כי גישה זו לא אומצה באופן מלא, ב"בקרב הקהילה היהודית בארה

 אולם 67.ב הוא חובת הקהילה היהודית כלפי חבריה"עצמם להסביר שמינוי רבנים צבאיים בארה

כל ענפי צבא  קציני דת יהודים ב29כיום מתפקדים רק . נראה כי באופן כללי גישה זו לא התקבלה

 68.ב"ארה

מצויים במצב רגיש , בעיקר אסלאם ויהדות, חיילים בני דת הלכתית, כפי שכבר נדון לעיל 

: של דתם מתייחסים להתנהגות יומיומית" מעשיים"זאת כיוון שהציוויים ה. יותר מבני דתות אחרות

ניתנת לבני דתות לפיכך האפשרות ה. לבוש ייחודי וכן הלאה, צומות, זמני תפילות, אוכל מיוחד

הלכתיות לתפקד במערכת הצבאית האמריקאית עשויה להעיד על מוכנותה ללכת לקראת חיילים בשל 

, שהוא ממילא יום מנוחה, אין דומה הקצעת זמן תפילה ביום ראשון לעוד כת נוצרית. אמונתם

עילות להקצעת משאבים על מנת להזמין אוכל כשר או חלאל או למתן האפשרות לחייל להמנע מפ

 . פיזית בשל צום

 

I .צבאיים-ארגוני תמיכה יהודים ומוסלמים חוץ 

מספר ארגונים , כמו כן. ב מאז מלחמת האזרחים"קציני דת יהודים משרתים בצבא ארה, כאמור

 JWB-ארגון ה, הגדול שבהם. תומכים בחיילים יהודים הרוצים לשמור מצוות באופן מלא או חלקי

)Jewish Welfare Board( ,69.שטח דתיים יהודים- שנה ותומך בקציני דת ובמנהיגי80תפקד כבר מעל מ 

JWBרבנים , כמו כן. מילואים והמשמר הלאומי, גיוס רבנים לשירות מלא: " מתאר את תפקידו כך

הכשרת מנהיגי שטח יהודים לניהול פעילות [...] ; ]בעת הצורך[אזרחיים משמשים כקציני דת נספחים 

משרד ההגנה ומשרדי קציני , תיווך בין ארגון קציני הדת הצבאיים; ת יהודייהודית בהעדר קצין ד

                                                 
66 Malin (2004), < http://www.wfial.org/index.cfm?fuseaction=artGeneral.article_6>. 
67 Louis Barish (ed.), Rabbis in Uniform: The Story of the American Jewish Military Chaplaincy (NY: 

Jonathan David Publishers, 1962), p.xviii. 
 Jews in Green ,"Recruiting Rabbis (and Cantors)," 4 July, 2004: ראה יהודים דת קציני שבגיוס הקושי על 68
>http://www.jewsingreen.com/<.  
69> http://www.jcca.org/JWB/index.html<. 
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בייחוד במקומות בהם אין , מתן האפשרות ליהודים במדים לחגוג אירועים במעגל החיים וחגים; הדת

.Chaplines,  לארגון כתב עת רשמי עבור קציני דת יהודים70."קצין דת יהודי
71  

באתר ניתן למצוא טפסים למעוניינים .  למנהיגי שטחלארגון אתר תמיכה מיוחד, כמו כן

סקר על , חות תקופתיים"דו, )שטח- הוא הנותן הסמכה יהודית למנהיגיJWB(להתקבל כמנהיגי שטח 

מנת לאפשר לארגון לייעל את תפקודו בנושא וכן קישור המאפשר לחיילים לבדוק מי קצין הדת או 

שנה אפשרות להחלפת חומר לימודים או תשמישי י. מנהיג השטח היהודי בבסיס בו הם מוצבים

מוזיקה יהודית , מציע האתר קישורים לשיעורי תורה, כמו כן. קדושה עודפים עם מנהיגי שטח אחרים

 האתר מנסה לעודד חיילים 72.ורעיונות אחרים העשויים להועיל לאדם המנסה לסייע לחיילים יהודים

האתר מעודד , באופן טבעי. דת יהודים מוסמכיםיהודים ללמוד לרבנות על מנת להפוך לקציני 

לא ,  אתר אחר73. (Jewish War Veterans Association)הצטרפות לארגון החיילים היהודים בדימוס 

וטט בפורומים 'במקום אפשר לצ. Jews in Greenהמספק תמיכה לחיילים יהודים הוא אתר , רשמי

ב ובבסיסים "ירת מצוות באופן כללי בצבא ארהלמצוא מידע אודות תנאים לשמ, )רובם לא פעילים(

 74.מאמרים בנושאים רלוונטים ועוד, ספציפיים

נראה כי יש חוסר ארגון רב בפעילותם ויש צורך , מדיווח אודות מפגש של מנהיגי שטח יהודים

לחיילים , בנוסף. JWB, במיסוד טוב יותר של התפקיד והקשר בין החיילים לארגון האם שלהם

ם יש מעט מדי מודעות להימצאותם של מנהיגי שטח ולזכויותיהם של חיילים דתיים יהודים עצמ

  75.בכלל

קיימים שני מסגדים . התייחסות לחיילים מוסלמים החלה רק בעשור האחרון, לעומת זאת

 מונה קצין 1994 בשנת 76.כאשר אחד מהם נבנה מתרומות של ממשלת ערב הסעודית, ב"צבאיים בארה

                                                 
70 http://www.jcca.org/JWB/>.l<. 
 .>http://www.jcca.org/JWB/PASTISSUES/Chaplines_wntr_2005.pdf <: ה" לצפייה בגליון חורף תשס71
72> http://www.thejewishsoldier.com/<. 
73> http://www.thejewishsoldier.com/<. 
: ר גם לאתר הקהילה היהודית בבסיס עצמו ראה למשל אודות בסיס חיל האויר טרביס המקש74
>http://www.jewsingreen.com/home/greenpages/comments/travis_afb/ ;<קורד בו 'וכן בסיס חיל האויר מק

קציני דת ומנהיגי . >/http://www.jewsingreen.com/home/greenpages/comments/383<: מוצב קצין דת יהודי
: ראה מידע לגבי בסיס בקוריאה. ל"שטח יהודים משרתים גם בחו

>http://www.jewsingreen.com/home/greenpages/comments/kunsan_ab/<. 
75 Neil Block, "The Current State of Jewish Lay Leadership," Jews in Green Site, 27 Feb. 2005. 

<http://www.jewsingreen.com>. 
76 "Islam in the US Armed Forces," Renaissance, February 1999. <http://www.renaissance.com.pk.> 
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 40- קציני דת מוסלמים וכ17-ב כיום מכהנים כ" בצבא ארה77.בצבא האמריקאידת מוסלמי ראשון 

  Chaplain's Assistant.(78(עוזרים לקציני דת 

 American Muslim Armed Forces(הועדה לענייני חיילים אמריקאים מוסלמים וחיילים בדימוס 

and Veterans Affairs Council, AMAF and VAC (בין מוסלמים לענפים גשר"מתארת את עצמה כ 

הועדה מטפלת בפניות חיילים מוסלמים החשים שנתקלו באפליה ומעלה תביעות ". הצבאיים השונים

הארגון מאפשר לחיילים ובני משפחותיהם לצאת , כמו כן. מוסלמיות בפני משרד ההגנה האמריקאי

י דת מוסלמים או ומקיים הכשרה דתית למעוניינים לשמש כקצינ' לסעודיה לקיים את מצוות החאג

 79.שטח דתיים-כמנהיגי

 נראה שעלתה 2003,80 בספטמבר והתקפה של חייל מוסלמי על חבריו ליחידה במרץ 11לאחר 

באשמת , )(Yeeיימס ִיי 'ג,  נעצר קצין דת מוסלמי2004 בשנת 81.רמת החשדנות כלפי חיילים מוסלמים

דו סיפק שירותי דת גם לעצורים קצין הדת שרת במחנה המעצר בגוונטנמו ובמסגרת תפקי. ריגול

 82.בסופו של דבר ההאשמות נגדו הוסרו אך הוא נאלץ לפרוש מהשירות. כמתחייב מתפקידו, מוסלמים

מאשימים חיילים מוסלמים אמריקאים בשיתוף פעולה עם , ב ומחוצה לה"בארה, מוסלמים, מאידך

קאים להתגייס מנסים  פסקי הלכה המעודדים מוסלמים אמרי83.מוסלמים-כוחות הכופרים הלא

 84.להתמודד עם שאלות אלה

  

II .יכולת לקיים מצוות דתיות בעת השירות 

 ההנחיות 1988.85משנת  DODD 1300.17חוקי הצבא האמריקאי בנוגע לחופש דתי מסוכמים במסמך 

מסבירות את החשיבות שבשמירה על חופש הדת בצבא ומפרטות שיש להתחשב בימי מנוחה וחגים של 

                                                 
77 "Religious Orientation of Muslim Soldiers in the Untied States Armed Forces," Defence Journal, 

June 1999. <http://defencejournal.com/jun99/orientation.htm>. 
78 Tony Perry, Muslim Chaplains Play Key Role, The Detroit News, 2001. 

<http://www.beliefnet.com/story/89/story_8950.html.> 
 ..<http://www.amafandvac.org>:  למשל פרסום רשמי באתר חיילים מוסלמים וחיילים בדימוס79
 Grenade": ראה. חייל נהרג ורבים נפצעו. אמריקאי זרק רימונים לאוהלים ביחידתו המוצבת בכווית- חייל מוסלמי80

attack suspect to be moved to Germany," CNN.com, 25 March, 2003. < 
http://www.cnn.com/2003/LAW/03/25/soldier.accused.ap/>. אמו של החייל סיפרה שהחייל הרגיש נרדף בשל 

 . דתו
 Nicholas Stix, A Different Drummer: This:  ראה מאמר חשדני במיוחד המצטט מאמרים אחרים בנושא81

Moslems Army, 30 March, 2003. < http://www.geocities.com/nstix/>.  
 .US drops all Charges against Muslim chaplain," CNN.com, 19 March, 2004":   ראה82

<http://cnn.com>. 
: אמריקאי המוצב בעיראק באתר מוסלמי-ט בו התארח חייל מוסלמי' ראה צ83
>http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestID=5w3Nem<. 
ב "של איגוד המלומדים המוסלמים אמריקאים בדבר החשיבות שבשירות בצבא ארה) פתואא( ראה פסק הלכה 84

 .>http://www.icgt.org/SpecialArticles/MuslimsInMilitary.htm<: 2001במלחמה נגד טרור מאוקטובר 
85 Department of Defense Directive (DODD) number 1300/17, February 3, 1988. Certified Current as 

of November 21, 2003.  
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חייל יכול לבקש ללבוש לבוש ). 3.2.1סעיף , 3.1סעיף (ות ככל שמתאפשר במסגרת הצבאית דתות שונ

ב אם מפקדיו מסכימים שפריט הלבוש אינו "בצבא ארה) כגון ציצית לחייל יהודי(דתי שאינו גלוי לעין 

 אין אפשרות להמנע מגילוח או תספורת בשל סיבות דתיות). 3.2.6סעיף (מפריע לתפקודו של החייל 

על קורסים פיקודיים ללמד אודות דתות אחרות על מנת להכין מפקדים למפגש עם ). 3.2.7.1סעיף (

 עוסק במפורש בחבישת כיפה 3.2.7.3סעיף ). 3.2.4סעיף (חיילים בני דתות שונות שיהיו תחת פיקודם 

ותר מ, כמו כן. הסעיף מתיר חבישת כיפה כאשר אין חובשים כיסוי ראש צבאי. לחיילים יהודים

 באופן 86.לחבוש כיפה תחת כיסוי ראש צבאי כל עוד היא אינה מפריעה לתפקודו הצבאי של החייל

אם הדבר אפשרי ואינו מפריע להתנהלות או , ההנחיה היא שיש להתיר בקשות בעלות מניע דתי, כללי

 .למוכנות צבאית של החייל

סמלים אלו כוללים . ב מאפשר חקיקת סמל על קבר צבאי בהתאם לאמונת החלל"צבא ארה

, בהאים, אלא אף סמלים בודהיסטים, כמו סמלי כנסיות שונות, לא רק מגן דוד יהודי וסהר מוסלמי

 87.וכן סמל עבור אתאיסטים

מנוניטים , )Quakers(ב ישנן כתות נוצריות המתנגדות לשירות צבאי כגון הקווקרים "בארה

)Menonites (הווה 'ועדי ג)Jehovah's Witnesses .(כנסיות שלום"לו נקראות א) "Peace Churches .( בשל

 מעניין לציין כי למרות 88.אין התנגשות בין הצדדים, ב הוא כיום צבא התנדבותי"העובדה שצבא ארה

 ככל הנראה 89.ב משרתים חיילים המגדירים את עצמם כמשתייכים לכתות אלה"בצבא ארה, זאת

תם ונשארים לשרת בשל החוזה עליו חתמו עם הסיבה לכך היא חיילים המצטרפים לכת בזמן שירו

. האסור על פי אמונתם, הווה אינם יכולים לסרב לטיפול רפואי הכולל עירוי דם' חיילים עדי ג90.הצבא

מונע כאב או טיפול שימנע , זאת כיוון שחיילים מחוייבים על פי חוקי הצבא לקבל טיפול מציל חיים

                                                 
 בדבר העליון המשפט לבית אמריקאי-יהודי קצין של המתוקשרת עתירתו לאחר ניתנה זו שהנחיה להעיר ראוי 86

 Catholic) קתולי ארגון וכן שונים יהודיים ארגונים הצטרפו עתירהל. האויר בחיל שירותו בעת כיפה לחבוש זכותו
League for Religious and Civil Rights) .ראה, לתיאור המקרה :James Burk, "The Military Obligation of 

Citizens Since Vietnam," Parameters (Summer 2000) internet edition. ראה הדין לפסק :Goldman vs. 
Weinberger, Supreme Court Case 475 U.S. 503 (1986), < 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=475&invol=503>. 
87>  http://www.cem.va.gov/hmemb.htm<. 
ראה . ובם לשרתהווה נאסרים פעמים רבות בשל סיר'עדי ג, בהן קיים גיוס חובה, במדינות כמו יוון,  לעומת זאת88

 Amnesty International, "Greece: Imprisonment of Eight: למשל דיווח מדגמי של אמנסטי אינטרנשנל בנושא
Conscientious Objectors," Conscientious Objectors (July 1997), < 

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR250071997?open&of=ENG-345 >. 
ראה טבלאות מנתונים רשמיים של . ב" קווקרים בכל ענפי צבא ארה163-הווה ו' עדי ג507שרתו , 2002לשנת  נכון 89

 .>http://www.wfial.org/index.cfm?fuseaction=artGeneral.article_6<: ב המופיעים ב"צבא ארה
 Watchtower Information Service, "US Army policy letter regarding: הווה' ראה אתר רשמי של עדי ג90

Jehovah's Witnesses and blood," July 2002 
<http://www.watchtowerinformationservice.org/milblood.htm>. 
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בחירתם לשרת בצבא , מרות זכותם לשמור על אמונתםל,  כלומר91.השפעות על בריאותם של אחרים

 . מחייבת חיילים אלו לויתורים מסויימים

מוסלמים לא ,  על פי עדויות שונות92.גם לדתות ולכתות אחרות יש המצטרפים בזמן השירות

 כפי שאמרו מרואיינים במחקר האמפירי 93.ב התאסלמו בעת שירותם"מעטים המשרתים בצבא ארה

 יתכן 94.ום מצוות דתיות מסייע פעמים רבות בהתמודדות עם קשיי השירות הצבאיקי, שיוצג להלן

 .ב המצטרפים לדת אחרת בעת שירותם"ודברים דומים ניתן לומר על החיילים בצבא ארה

לחיילים מוסלמים מותר לצאת לזמן תפילה ביום שישי ומסופקים להם מנות ללא בשר 

יש נסיון להקל על אימונים פיזיים לחיילים מוסלמים , רשמית, בזמן חודש הרמדאן,  כמו כן95.חזיר

חיילים מוסלמים מסויימים ,  אם זאת96.ולאפשר להם לשנות את סדר יומם על מנת לאכול בשקיעה

שלוש תפילות הן אפשריות תוך . כמתבקש, מספרים כי הם אינם מצליחים להתפלל חמש תפילות ביום

  98.ליחים להתפלל חמש תפילות ביום אחרים מתארים מצב בו הם כן מצ97.מאמץ רב

 גם 99.כשרות למוסלמים ניתנות להשגה) MREs, Meals Ready to Eat(מנות הנאכלות בשטח 

עד שנה זו נאלצו חיילים יהודים ומוסלמים שומרי . 1996מנות כשרות עבור יהודים מסופקות מאז 

ספקות מנות כשרות לצבא שתי חברות מ. כשרות-איסורי מאכל לאלֵתר מזון מותר בתוך מנות לא

חיילים ,  עם זאתLa Briute.(100 (לבריאותוהשניה היא , )MoM) My Own Mealsהותיקה היא . ב"ארה

כאשר היחידה בשטח , למשל. נתקלים בבעיות כשרות, כמו בכווית ובעיראק, ב"המוצבים מחוץ לארה

 יהודים מפנים שאלות קציני דת, במקרים כאלו. מקבלת אוכל מקומי או מסַפקים שאינם קבועים

                                                 
 <: 2002יולי , הווה'ב בנוגע לטיפול רפואי לעדי ג" מסמך רשמי של צבא ארה91

http://www.watchtowerinformationservice.org/milblood.htm<. 
 Religious Orientation of Muslim Soldiers in the Untied States Armed": ה לדוגמא סיפורי התאסלמות רא92

Forces," Defence Journal, June 1999. <http://defencejournal.com/jun99/orientation.htm>.וכן  :"Isle 
Muslims in Military Service Keep Faithful to their Religion," American Muslim Armed Forces and 

Veteran Affairs Council site, Oct. 2001. <http://www.amafandvzc.org/>. 
 סיפור וכן .>http://www.amafandvac.org<: בדימוס וחיילים מוסלמים חיילים באתר רשמי פרסום למשל ראה  93

 Serving Allah and America Muslims in the military strive to reconcile religion, "AMAF and": אישי
VAC site, 12 Nov. 2002. <http://www.amafandvac.org>. 

 ).There are no atheists in foxholes" (אין כופרים, בשוחות" ובהקשר זה מוכרת האימרה 94
95 Islam in the US Armed Forces, Renaissance, February 1999. <http://www.renaissance.com.pk.> 
96 Islam in the US Armed Forces, Renaissance, February 1999. <http://www.renaissance.com.pk.> 
97 Isle Muslims in Military Service Keep Faithful to their Religion," American Muslim Armed Forces 

and Veteran Affairs Council site, Oct. 2001. <http://www.amafandvzc.org/> 
98  "Serving Allah and America Muslims in the military strive to reconcile religion," AMAF and VAC 

site, 12 Nov. 2002. <http://www.amafandvac.org>. 
99 "Isle Muslims in Military Service Keep Faithful to their Religion," American Muslim Armed Forces 

and Veteran Affairs Council site, Oct. 2001. <http://www.amafandvzc.org/> 
: Jews in Green לסקירת ההיסטוריה של חברות אלו ומבחן טעימות שעשה אתר 100
>http://www.jewsingreen.com/home/weblog/comments/kosher_mre_rations/#more<. 
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 תנאים אלו Orthodox Union Kashrut Department, OU.(101(בכשרות לאיגוד הכשרות האורתודוקסי 

אולם מתגלות בעיות רבות בשטח בעיקר בשל , יהודית כמוסלמית, וודאי מסייעים בשמירת כשרות

 102.ב"מספרם הקטן של קבוצות אלו בצבא ארה

. ב מספר מקרים של חוסר סובלנות דתית כלפי חיילים"הבשנים האחרונות עלו לכותרות באר

שוחררו מהצבא זוג חיילים יהודים בקורס של המודיעין האמריקאי בשל , למשל, 2003בסוף שנת 

 סיפורם גרר דיון בקונגרס האמריקאי וכן תגובות של חיילים 103.העדרותם משיעורים ביום כיפור

ליסטים 'ית כנגד חיילים שאינם נוצרים אוונג התגלה מקרה של כפייה דת2005 בשנת 104.אחרים

 קצינת דת שהתריעה על המצב הועברה לבסיס 105.בבסיס טירוני חיל האור האמריקאי בקולורדו

 106.אחר

 

III .קיומם של מבנים מתווכים 

המודל האמריקאי משרטט היטב את גבולותיו של מבנה מתווך שמשתייך בבירור לאחת מהמסגרות 

היותם , למרות שקציני הדת מעמידים את טובת החיילים במרכז.  נתונההתובעניות בסיטואציה

גם הם נתונים למשמעת הצבאית ולחוקי . קצינים במדים מצביע על מחוייבותם הרשמית הראשונית

הפרט הדתי צריך במידה רבה . יכולתם לגונן על הפרט מפני המערכת הצבאית מוגבלת. המסגרת

צרכיו הדתיים ללא , דות זכויותיו וחובות המערכת הצבאית כלפיוללא ידע או. להסתדר בכוחות עצמו

אלא כתוצאה בלתי נמנעת של מבנה , לא מתוך רשעות מצד המערכת הצבאית דווקא. ספק יקופחו

 כל 107,גם מנהיגי השטח הדתיים עצמם אינם תמיד מודעים למשאבים העומדים לרשותם. המערכת

                                                 
 ,Email From Kuwait: Is Snapple Kosher?," Arutz Sheva, 9 April":  ראה למשל101

2003.<http://www.israelnationalnews.com>. 
: Jew in Green,  ראה סיפורים על הקושי בשמירת כשרות בפורום חיילים יהודים102
>http://www.jewsingreen.com/forums/viewtopic.php?t=9< .דתות לא מצאתי מקבילה לחיילים מוסלמים או 

 .ב"אחרות בצבא ארה
אולם נאסר עליהם להעדר משיעורים באותו יום , לבעל הותר שלא להתגלח,  הותר להם להימנע מנעילת נעלי עור103

 Joe Berkofsky, “Religious: ראה. הם סולקו מהקורס ולאחר מכן שוחררו מהצבא. כדי להשתתף בתפילות החג
inaccommodation,” Jewish News of Greater Phoenix, 9 Jan. 2004. 

http://www.jewishaz.com/jewishnews/040109/religious.shtml>.< 
יהודי המוצב בעיראק והשוואתו את הסיפור למצב ביחידתו הנמצאת בעיצומם - ראה למשל תגובתו של קצין לא104

ילות יום הכיפורים ואף קצין זה סיפר ששני החיילים היהודים ביחידתו שוחררו על מנת להשתתף בתפ. של קרבות
 Jason Van Steenwyk, News and Commentary with a Sense of :הוטסו לבגדד בהליקופטר לשם כך

Insurgency, 9 Dec. 2003 <http://www.iraqnow.blogspot.com/2003_12_01_iraqnow_archive.html>. 
 Americans United for the Separation of Church and State, Report of: ח" לפירוט ההאשמות ראה דו105

Americans Untied for Separation of Church and State on Religious Coercion and Endorsement of 
Religion a the United States Air Force Academy, May 2005. <http://www.au.org.> 

106 T.R. Reid, "Air Force Removes Chaplain From Post," The Washington Post, 13 May, 2005. 
<http://www.washingtonpost.com.> 

מנהיג שטח דתי יהודי המוצב בעיראק פנה לסיוע אזרחי על מנת להשיג ספרות דתית אלמנטרית לה , לדוגמא 107
', סמל ד. (ההוא לא הכיר את אתרי התמיכה שתוארו כאן והרב הצבאי שהכיר לא שיתף עמו פעולה ככל הנרא. נזקק

 ).2005אוגוסט , תכתובת פרטית, חיל האויר האמריקאי
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כים דתיים בסיסיים לפרט המבקש אותם ומוכנה ללכת המערכת מספקת צר, מאידך. שכן הפרט עצמו

 AMAF and - וJWBגם אם קיימים מבנים מתווכים לא רשמיים כגון . לקראתו במידה מסויימת

VAC ,אלו מתווכים חלשים לאין שיעור מהמבנים המתווכים , היהודי והמוסלמי בהתאמה

,  שמנסים לתמוך בחיילים דתייםיתכן שחולשתם היחסית של המבנים. כפי שעוד יתואר, הישראלים

בהתאם לטיפולוגיה של , ב"נובעת מהגבולות האטומים שבין החברה האמריקאית לצבא ארה

 כיוון שהארגונים הללו 109. שאינם מאפשרים אינטראקציה לא מפוקחת בין הצבא לחברה108,לאקהם

 .רט הדתי מוגבלתיכולתם לעזור לפ, אלא רק מחוצה לה, אינם יכולים לפעול בתוך המסגרת הצבאית

ב מבוסס על מתנדבים והגבולות האטומים בין החברה האמריקאית "העובדה שצבא ארה 

, למרות הרצון לבוא לקראת החייל הדתי. לצבאה מאירים את המערכת הצבאית כולה באור אחר

הוא היה מודע . המערכת יכולה לומר שאין ביכולתה לסייע לכל חייל לשמור על כל מצוות דתו

זו אינה . הוא יכול לעזוב את שורות הצבא, ות זו לפני גיוסו ואם היא אינה מתאימה לולמציא

אלמנט ההתנדבות והגבולות האטומים בין . פריבילגיה של מערכת המופקדת על חייל בשירות חובה

, החברה לצבא מאפשרים למערכת הצבאית האמריקאית לראות בכל דת מתחרה על נאמנות חייליה

. בתפקודם כחיילים, לדעתה,  ולדרוש ויתורים דתיים מצד החיילים כאשר הדבר פוגע,אם רצונה בכך

הגבולות האטומים . הווה לקבל עירוי דם ויהודי להתגלח בספירת העומר'מכאן שניתן לחייב עד ג

על צרכיו הדתיים של החייל . אינם מאפשרים לצבא להשלים את צרכיו של החייל ממקור אזרחי

מבנים אזרחיים אינם מסוגלים לחצות את הגבול .  ורק על ידי המערכת הצבאיתלהיות מסופקים אך

 .ולכן יכולתם מוגבלת

ב מדינה מאמינה באופן כללי גורמת לתפיסה אוהדת כלפי אמונה של "היותה של ארה, מאידך

הדת ואת המנגנון המפעיל -אותה גישה היא שמאפשרת גם את נוכחותו של קצין. כל אדם באשר הוא

ב שונה מאוד מתפיסת החייל "האמפתיה לחייל מאמין בצבא ארה. שטח דתיים-דת ומנהיגי-יקצינ

הנכונות ללכת לקראת חיילים מאמינים מעידה על כך . כפי שיודגם, הדתי בישראל כמו גם בטורקיה

קיום מצוות . שהתפיסה השלטת במקרה זה היא שדת ואמונה אינם גורמים שליליים או בעייתיים

אין להסיק מכאן שיש סיוע אקטיבי לקיום , עם זאת.  במקרים של פגיעה בתפקוד צבאינאסר בעיקר

את המודל האמריקאי ניתן להשוות למצב הקיים במרבית הצבאות המערביים . כאמור, מצוות

                                                 
 .111 'עמ). 1984(  לאקהם108
 . דברים אלו יידונו ביתר פירוט בפרק הסיכום109
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 גם בצבאות אלו קיים תפקיד של 110.צרפת ועוד, זילנד-ניו, קנדה, אוסטרליה, בריטניה: הדמוקרטיים

 .  למתואר כאן– גם אם לא זהים –יינים דומים קצין דת בעל מאפ

 

 צבא טורקיה. 3

ניתן למצוא דמיון רב במיוחד בין טורקיה לישראל בכל הנוגע , מבין המדינות המושוות כאן לישראל

זאת בעיקר משום שאסלאם ויהדות הן דתות הלכה ויחסן לעולם . לסוגיות בסיסיות של דת ומדינה

 .מו של צבא חובה במדינה הנחשבת דמוקרטית וכן בשל קיו111,החילוני דומה

מרבית התושבים הם מוסלמים . הצבא ואסלאם בטורקיה הם סבוכים, היחסים בין הממשל

.  כל המוסדות הדתיים נשלטים על ידי המדינה112.והמסורת המוסלמית חשובה להם כמרכיב בזהותם

 בכך 113.רותם מהמדינהואמאמים המכהנים בהם מקבלים את משכ, המסגדים הם ממשלתיים, למשל

, אזרחים טורקים מתגאים בחילוניות של מדינתם. יש לממשל שליטה על המתרחש במוסדות דת אלו

 Recep(פ ארדוגן ' בחירתו של רג114.לא מעט מהם מקיימים מצוות במידות שונות, אולם באופן פרטי

Erdoğan( ,ישה נקודה זומדג, 2004לראש ממשלת טורקיה בשנת , העומד בראש מפלגה אסלאמית . 

הצבא אינו כפוף לשר ההגנה הטורקי אלא . צבא טורקיה מעורב בפוליטיקה של המדינה

כמגן החילוניות , וגם נתפס בעיני החברה הטורקית, הצבא רואה את עצמו. לראש הממשלה ישירות

 היו 1980- ו1960 ההפיכות הצבאיות בשנים 115.אתאטורק, ומשנתו של מייסד טורקיה המודרנית

הפעלת לחצים על , נוסף על ההתערבות הגלויה. טויים גלויים למעורבות מוצנעת לאורך שניםבי

                                                 
עמוד >, http://www.army.mod.uk/chaps/index.html: אתר מחלקת קציני הדת בצבא בריטניה:  ראה למשל110

: בות הבריטיותאודות מחלקת קציני הדת בתוך אתר החטי
>http://www.regiments.org/regiments/uk/corps/RAChD.htm ;< וכן דפים מקבילים אודות מחלקות קציני דת

: קציני הדת של צבא קנדה. בצבאות קולוניות האימפריה הבריטית לשעבר
>http://www.regiments.org/regiments/na-canada/corps/chaplain.htm ;<תולים בצבא אתר קציני הדת הק

מאמר על מצבם העדכני של , בצבא אוסטרליה>; http://www.military.catholic.org.au/index.htm<: אוסטרליה
 Peter Hayes and Kevin Russel ,"A New Way of Equipping Pastors and Priests for ADF, קציני דת

Chaplaincy, "Australian Defence Force Journal No 161 (July-August 2003), pp. 29-32 .
>http://www.defence.gov.au/publications/dfj/adfj161.pdf>. אתר קציני דת קתוליים בצבא צרפת :
>http://catholique-diocese-aux-armees.cef.fr ;< 

 Yüksel Sezgin, "Can the Israeli Status Quo:  להשוואה טובה בין הסוגיות הבסיסיות בין שתי המדינות ראה111
model Help Post-February 28 Turkey Solve its Problems?" Turkish Studies (Vol. 4, No. 3, Autumn 

2003), pp.47-70. 
112 M. Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University Press, 2003), 

pp.21-23; Ali Carkoglu and Binnaz Toprak, Religion, Society and Ploitics in Turkey, 2000 
(Istanbul:TESEV, 2000), English Summary, p. 3. < 

http://www.tesev.org.tr/eng/project/TESEV_search.pdf>. 
113 Binnaz Toprak, "The State, Politics, and Religion in Turkey," State Democracy and the Military: 

Turkey in the 1980s (Metin Heper and Ahmet Evin, eds.), (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 
1988), pp.124-125. 

114 Gareth Jenkins, Context and Circumstance: The Turkish Military and Politics (IISS Adelphi Paper 
#337, 2001), pp. 59-60.  בטורקיה ראהעל חשיבותה של החילוניות :Binnaz Toprak, "Islam and Democracy 

in Turkey," Turkish Studies, Vol. 6, No. 2 (2005), pp. 167-186. 
115 Jenkins ( 2001), pp. 22, 33-35  
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 Millî( המועצה הלאומית לביטחון 116.הממשלה על מנת שתפעל באופן הנראה לצבא אינה נדירה

Güvenlik Kurulu, MGK( , להעיר"מאפשרת לצבא , 1961המתפקדת מכוח החוקה של שנת "

א מתנגד בחריפות לכל נסיון להתערבות בענייניו ובפרט התערבות פוליטית  הצב117.לממשלה האזרחית

המערכת הצבאית מרגישה חובה למעורבות בפוליטיקה בשל ,  אולם מאידך118.בשיבוצים ובקידום

 . תפיסתה את עצמה כמגנת המדינה הטורקית החילונית

 119.ינים לחוגריםקיימת הררכיה ברורה ונוקשה בין קצ, כמו בזה האמריקאי, בצבא הטורקי

יש התנגדות חד משמעית מצד הצבא להתערבות פוליטית : הגבולות בין הצדדים אטומים במידה רבה

כפי שיידון , מערכת המשפט של הצבא היא פנימית ואין יכולת לערער על פסקיה, בקידום צבאי

ה במגזר קצינים בכירים על פי רוב מצליחים למצוא עבוד, לאחר השחרור משירות, אולם. בהמשך

 120.רובם אינם פונים לפוליטיקה. הפרטי על סמך המוניטין שצברו בשירותם הצבאי

אין פטור מטעמי דת . 20החל על גברים בגיל , טורקיה נכללת במספר המדינות להם גיוס חובה

 חודשים לחייל 15אורך שירות החובה הוא . או מצפון וגם מיעוטים יהודים ונוצרים נדרשים לשרת

 Third( חודשים כקצינים זוטרים 12 חודשים כחוגרים ועוד 6רי אוניברסיטה יכולים לשרת בוג. פשוט

Lieutenant.(121 

 רוב החיילים בצבא 122.היחס מצד החברה הטורקית לשירות החובה הוא בדרך כלל חיובי

הם אינם בעלי השכלה ובדרך כלל מסורתיים ומנסים לשמור על מצוות . הטורקי באים מרקע כפרי

-ישנם מרכיבים דתיים,  בהתאם לכך123.בני עיר הם לרוב ליברלים יותר. ם ברמה עממיתהאסלא

ר היא "קריאת הקרב של החי, למשל. תרבותיים בצבא הטורקי והיחס לאסלאם אינו בהכרח שלילי

בשם [ביסמללה "ספינות הקרב של הצי הטורקי נושאות עמן קוראן והצוות קורא , !"אללה! אללה"

" טנרי" ברכה כללית לפני האוכל נאמרת בחדר האוכל הצבאי ומשתמשת במושג 124.לפני ירי]" אללה

                                                 
 Umit Cizre, "Problems:  וכן.Jenkins ( 2001), pp. 35-40:  ראה סקירה אודות מעורבות הצבא בפוליטיקה ב116

of democratic governance of civil-military relations in Turkey and the European Union enlargement 
zone," European Journal of Political Research, Vol. 43 (2004), pp. 107-125. 

117 Semih Vaner, "The Army," Turkey in Transition: New Perspectives (Irvin C. Schick and Ertugrul 
Ahmet Tonak, eds.), (NY: Oxford University Press, 1987), pp. 236-237. לסקירת תפקידה של המועצה ,

 .Cizre (2004), pp. 107-125: בייחוד לאור רצונה של טורקיה להצטרף לאיחוד האירופאי ראה
 .Jenkins (2001), pp. 26-27. 1960 זו היתה אחת הסיבות להפיכה בשנת 118
119 Vaner (1987), pp. 243-244. 
120 Jenkins (2001), pp. 26-27, 33-34. 
 .14.11.04, ירושלים, )'ב( ראיון עם מקור טורקי צבאי בכיר 121
122 David Shankland, Islam and Society in Turkey (Cambridgeshire UK: the Eothen Press, 1999), p.41. 
 .9.11.04, באבי-תל, )'א( ראיון עם מקור טורקי צבאי בכיר 123
124 Jenkins (2001), p. 28. 
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)Tanri( ,נראה כי הצבא מקבל את 125.שמו של האל באסלאם, "אללה"כינוי טורקי וחילוני יותר מ 

 126.אם כי יש לשמור על המינונים הנכונים. ההנחה שדת יכולה לתפקד כגורם מאחד וכמונעת פילוג

מקור , למשל. רקיה יש שרואים בעצם השירות הצבאי מצווה דתיתגם בטו, כמו בישראל

 It is more[יותר קדוש . "צבאי בכיר טען שבקוראן כתוב שהנלחם פטור מתפילה ומצום ברמדאן

holy [החובה הצבאית היא שוות ערך למצוות אחרות,  כלומר127."לשרת בצבא מאשר לצום ולהתפלל ,

גישה זו מזכירה את גישת היהדות . א פטור ממצוות אחרותוהעוסק במצוות הצב, לדעת אותו מקור

 .כפי שיתואר בגוף המחקר, ]"כל מצווה אחרת[פטור מן המצווה ] ספציפית[העוסק במצווה "בדבר 

מיעוטים . (Alevis)המיעוט הגדול ביותר הם העלוים . בטורקיה מספר מיעוטים דתיים

לא ברור לאיזה יחס מיעוטים אלו זוכים . (Donmeh)יהודים ודונמה , קטנים הרבה יותר הם נוצרים

 .בעת שירותם הצבאי ואם צרכיהם הדתיים זוכים להתייחסות כלשהי

   

I .יחס לקצינים דתיים ויכולתם של חיילים דתיים להצטרף לפיקוד 

 תהליך הקבלה לקצונה הוא קשה וכולל בדיקה 128.קצינים נחשבים אליטה בחברה הטורקית

דוד המעורב בפעילות -מועמד לקצונה שיש לו בן.  ואף של משפחותיהםמדוקדקת של המועמדים

מועמדים נדרשים לספק תצלומים משפחתיים על מנת לבדוק אם אבי המועמד . פוליטית יכול להיפסל

  129.מועמד דתי מדי או פעיל בארגונים דתיים ייפסל גם כן. מגדל זקן ואם אמו מכסה את ראשה

דעיים או צבאיים יכולים להיות קצינים בצבא הטורקי ובוגרי רק בוגרי בתי ספר תיכוניים מ

 מדובר ברשת של בתי ספר 130.בתי ספר דתיים אינם יכולים להתקבל לאקדמיות הצבאיות לקצונה

 נכון לשנת 131.מוסדות אלו נועדו להכשרת מנהיגים דתיים. İmam Hatipתיכוניים דתיים הנקראים 

 המערכת הצבאית חששה 132. בוגרים בשנה50,000להם , ו בתי ספר ברשת ז600 היו בטורקיה 2003

ממוסדות לימוד אלו כבר בשנות התשעים של המאה העשרים כיוון שראתה בהם מוקד לפעילות 

                                                 
 Tanrimiz Hamdolsun, Milletimiz: הברכה המלאה היא. 10.11.04, תכתובת פרטית, חייל טורקי לשעבר',  ק125

Var Olsun, Afiyet Olsun.) תודתי לאוזגול ארדמלי על התרגום ) תתקיים מדינתינו ובתאבון, יבורך אלוהינו
 . מטורקית

126 Shankland (1999), p.42. 
 .14.11.04', ראיון עם מקור טורקי ב: דברים ברוח דומה. 9.11.04',  ראיון עם מקור טורקי א127
128  Jenkins (2001), p. 21. 
 .Jenkins (2001), p.  פסילת מועמד לקצונה על רקע התנהגות דתית החלה בשנות התשעים של המאה העשרים129

23. 
 .Sezgin (2003), pp.63-64:  את הנושא למרות נסיונן של מפלגות דתיות לשנות130
 .>http://www.yok.gov.tr/webeng/histedu/part3_4.html<:  אתר משרד החינוך הטורקי131
132 Sezgin (2003), p.63. 
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 בתי ספר אלו שייכים למערכת החינוך הממלכתית 133.מוסלמית קיצונית וניסתה לעצור את גדילתם

חלקם הולכים . לים משכורת מהמדינהבוגרי הזרם מועסקים במסגדים מוכרים ומקב. הטורקית

 134.ללמוד משפטים

מקור צבאי שנשאל על כך שבוגרי אמאם הטיפ אינם יכולים ללמוד באקדמיות צבאיות 

ומכיוון שלא . מודעים לכך] של בתי ספר אמאם הטיפ[התלמידים : "ענה, ולהצטרף לקצונה הטורקית

 135."הם ילכו להיות אמאמים? ציניםמדוע ירצו להיות ק, ניתן להתפלל חמש פעמים ביום בצבא

אין אנו . קשה לדעת"? מיהו קיצוני." קיצונים אינם יכולים להיות קצינים"סיפר המקור ש, בנוסף

 כאינדיקציה )(Tarikat קצין אחר הצביע על השתייכות לכתות 136."מסוגלים לדעת מה יש בתוך לבך

ים מודחים מהצבא בכל שנה על רקע  קצינים ונגד50כעשרה עד , לדבריו. להיותו של אדם קיצוני

  137.השתייכותם לכת מוסלמית כלשהי

קצין שנחשד . נראה כי הצבא הטורקי עוקב אחר נטיותיהם האידיולוגיות של קציניו

 קצינים ונגדים על 745 הודחו 1995-2000בין השנים . יודח) דתית או פוליטית(באידיולוגיה בעייתית 

 נראה שהגבול 138.על ידי הועידה הצבאית העליונה) ה אסלאמיסטיתבעיקר אידיולוגי(רקע אידיולוגי 

אם הוא פעיל כנגד התנהגות : דתי הוא התנהגותו בציבור-  לקצין קיצוניpiousבין קצין דתי במובן של 

קצין או נגד . דברים אלו יגרמו להדחתו, חילונית או מתבטא בפומבי בעד מדינת הלכה מוסלמית

במקרה ויתאמתו . אך תפתח נגדם חקירה סמויה, לא יהיו מודעים לכךהנחשדים בקיצוניות דתית 

פסק של הועידה הצבאית העליונה אינו . ח בעניינם לועידה שתחליט אם להדיחם"יוגש דו, החשדות

הסיבה , רשמית. ניתן לערעור וקצין שהודח לא יוכל לפנות לגורם כלשהו על מנת למחות כנגד הדחתו

חייל המודח משירות בשל סיבות אלו אינו ". התנהגות לא צייתנית"או " חוסר צייתנות"להדחה היא 

  139.סיכוייו למצוא עבודה בשוק הפרטי נמוכים מאוד, כמו כן. זכאי לפיצויי פיטורין או לפנסיה

קצינים ונגדים שהודחו מהצבא על רקע אמונותיהם פנו לבית המשפט , בשנים האחרונות

בבקשה לחייב את הצבא ) European Court of Human Rights, ECHR(האירופאי לזכויות אדם 

שני קצינים וארבעה (בתביעה שהגישו במשותף ששה אנשי צבא , לדוגמא. לקבלם חזרה לשורותיו

                                                 
133 Jenkins (2001), p. 62. ,Sezgin (2003), p. 63. 
134 Sezgin (2003), p.63. 
 .9.11.04',  ראיון עם מקור טורקי א135
 .9.11.04', קור טורקי א ראיון עם מ136
 .14.11.04',  ראיון עם מקור טורקי ב137
138 Jenkins (2001), pp. 26, 28-29. 
139 Jenkins (2001), pp. 28-29. 



 

 25

 נטען כי התובעים ובני משפחותיהם לא 2002,140 ואשר נדחתה לבסוף באוקטובר 1998בשנת ) נגדים

אחד . שפחה הצטלמו לתעודותיהן בכיסוי ראשהורשו להכנס לבסיסים צבאיים כיוון שנשות המ

הממשלה הטורקית , להגנתה. התובעים קיבל אזהרה כיוון שלא הגיע לארוחה רשמית בליווי אשתו

אשתו מכסה , )Nakşibendi(חות מודיעין שציינו שהתובע הראשי משתייך לכת הנקשיבנדי "הציגה דו

שהתבטאה ) ”had an antisocial character“(חברתית -את ראשה והקצין הוא בעל אישיות אנטי

גם תובעים אחרים זוהו על ידי . בסירובו להגיע לאירועים חברתיים בהם נשים וגברים שהו באותו חדר

, דוחות מודיעין כמשתייכים למגוון זרמים בכת הנקשיבנדי וכמעורבים בפעילות מסיונרית עבור הכת

ם בכך שהפלה לטובה חיילים שנשותיהן כיסו אחד הקצינים הואש. וחלק מנשותיהן כיסו את ראשן

התובעים טענו שפיטוריהם נגרמו בשל אמונותיהם הדתיות ופגעו בזכותם לחופש דתי . את ראשן

 . ומחשבתי ולפיכך אסור היה להדיח אותם

למערכת , בית המשפט פסק כי למרות שיש לתמוך בזכויותיהם של תובעים לחופש דתי

הם היו מודעים , כאשר בחרו התובעים בקריירה צבאית.  האזרחיתהצבאית חוקים שונים מלמערכת

בית המשפט התייחס בעיקר . למערכת החוקים הייחודית של הצבא שאינה דומה למערכות אזרחיות

כיוון שהמערכת הצבאית . להשתייכות התובעים לכת דתית הנחשבת קיצונית בעיני המערכת הצבאית

הצבא לא היה מסוגל להפיק , כעומדת מעל מחוייבותם לצבאראתה את מחוייבותם של התובעים לכת 

, בית המשפט הקפיד להצביע על כך שההדחה לא היתה בשל אמונותיהם. מהם תועלת והם הודחו

אלא בשל התנהגותם והפרתם את חוקי , או כיסוי הראש של נשות התובעים, התנהגותם הדתית

  141.לפיכך עמדה ההדחה בעינה. ההתנהגות הצבאיים

המייצגת , סיקות דומות של בית הדין האירופאי נראה שאכן כך הציגה ממשלת טורקיהמפ

קצינים המשתייכים לכתות דתיות נחשדים בחוסר נאמנות : את המצב, את המערכת הצבאית

אין כל , ללא ציות מלא למערכת הצבאית. צבאית-למערכת הצבאית בשל נאמנותם לישות דתית חוץ

יתכן . אין לדעת אם זו הסיבה האמיתית להדחה, אולם. ע ויש להדיחםהצדקה להשארתם בשירות קב

                                                 
140 Third Section, Partial Decision as to the Admissibility of Application no. 45824/99 by Ziya Çelikates 

and Others against Turkey, 3 Oct. 2002. <http://www.echr.coe.int/>. לגבי שני התובעים הנותרים קבע בית 
הורה בית המשפט , לפיכך. המשפט שלא הובאו הוכחות חותכות בדבר התנהגות שאינה מצייתת לחוקי הצבא

ת שייכו( נימקה ממשלת טורקיה את הדחת השניים 2003ביולי . לממשלה הטורקית להסביר מדוע תובעים אלו הודחו
סירוב להשתתף , כיסוי הראש של נשותיהם, חוסר ציות למשמעת צבאית, סוציאלית-התנהגות אנטי, לכת קיצונית

 Third Section, Final: ראה. בית המשפט הורה לדחות את התביעה מהטעמים שנתן לעיל). באירועים חברתיים ועוד
Decision as to the Admissibility of Application no. 45824/99 by Sedat Şen and Others against Turkey, 8 

July 2003, <http://www.echr.coe.int/>   
 Third Section, Final Decision as to the: ראה לדוגמא) הדומים( לפסיקות נוספות בנושא ולהצגת הטיעונים 141

Admissibility of Application no. 45373/99 by Nuri Dagli against Turkey, 3 Oct. 2002. 
<http://www.echr.coe.int/>.  ;Third Section, Final Decision as to the Admissibility of Application no. 

45822/99 by Habip Balci against Turkey, 3 Oct. 2002. <http://www.echr.coe.int/>. ;Third Section, 
Final Decision as to the Admissibility of Application no. 42788/98 by Tuncer Duman against Turkey, 3 

Oct. 2002. <http://www.echr.coe.int/>. 
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יתכן גם שהמערכת . יתר כלפי מה שהיא רואה כסכנה דתית-שהמערכת הצבאית מגיבה בחריפות

  142.הצבאית מנפחת סכנה זו יתר על המידה

 

II .יכולת לקיים מצוות דתיות בעת השירות 

 הרי שהמערכת הצבאית עדיין צריכה להתמודד עם ,אם ניתן להדיח קצינים הנחשדים בקיצוניות

נראה כי בעיות אכן , משיחות עם מקורות צבאיים טורקים. חוגרים קיצוניים בשל קיום גיוס החובה

למרות שמותר להם להתפלל על חשבון , חיילים אינם מקבלים זמן לתפילה, על פי מקורות אלו. עולות

,  כלומר143.וחייל מעוניין יכול להתפלל בו ביחידות, סבדרך כלל מסגד קיים בכל בסי. זמנם הפרטי

כפי שנדרש , מבחינה מעשית לא ניתן להתפלל חמש תפילות ביום, למרות שתפילה אינה אסורה

בארוחות הצהריים , בהשקמה(שלוש תפילות אפשריות על חשבון זמן פרטי . ממוסלמי מקיים מצוות

  144).ולפני השינה

כשהם . מתעקשים להתפלל חמש פעמים ביום" קיצונים"ים בשנים האחרונות חיילים הנחשב

אם היית עובדת בעסק פרטי ורצית להתפלל : "הם נענשים, מתפללים במקום למלא את חובותיהם

ובלבד שהדבר נעשה על ,  אין מניעה להתפלל145."זה אותו דבר! לא? היו מרשים לך, חמש פעמים

 לדת או לקיום מצוות ברמה אישית תוך כדי אין התנגדות רשמית. חשבון זמנו הפרטי של החייל

כל עוד מילוי חובות דתיות .  אך על החייל להבין שתפקידו הצבאי ניצב מעל לכל146,השירות הצבאי

כפי שמוכיחים תביעותיהם של הפונים לבית ,  ברם147.מותר לקיימן, אינו מתנגש עם חובות צבאיות

כי סף הרגישות של המערכת הצבאית נמוך נראה . קביעה זו היא רשמית בלבד, המשפט האירופאי

 .מאוד כאשר מדובר בהתנהגות דתית ובקיום מצוות

 אולם ביום שישי מתקיימת 148,אין זמנים קבועים לתפילה ואין קריאה לתפילה, רשמית

מפקד יחידה צבאית יבקש מתנדב שיוביל את ,  לפני חגים או ברמדאן149.תפילה ציבורית למעוניינים

חייל כזה גם יהיה . פעמים רבות המתנדב יהיה בוגר אמאם הטיפ. יילים האחריםהתפילה ויסייע לח

   151. לא ניתן לגדל זקן ושפם בצבא טורקיה150.אחראי לעיתים על נקיון המסגד בבסיס

                                                 
 Jenkins (2001), pp. 28-29: ראה. נקינס' כדברין של ג142
 )1.11.04, תכתובת פרטית, חייל טורקי לשעבר', ה(חייל לשעבר סיפר שלא ראה מעולם מסגד צבאי ,  לעומת זאת143
 . 9.11.04',  עם מקור טורקי א ראיון144
 .9.11.04',  ראיון עם מקור טורקי א145
146 Shankland (1999), p.10. 
 .9.11.04',  מקור טורקי א147
 .9.11.04',  מקור טורקי א148
 .14.11.04',  מקור טורקי ב149
 .9.11.04',  מקור טורקי א150
 .9.11.04', מקור טורקי א; 14.11.04',  מקור טורקי ב151
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. בזמן צום דתי אין הקלות לצמים, רשמית, בניגוד למקובל בצבא הישראלי ובצבא ההודי

יש נסיון לבוא . עשות זאת ובלבד שהדבר אינו מפריע לתפקידויכול ל, חייל הרוצה לצום בצום הרמדאן

ארוחת הערב בבסיסים נקבעת כך שכל : לקראת הצמים רק בנושא תזמון הארוחות בזמן הרמדאן

 כפי שסיפר 152.החיילים יכולים לשבור את הצום יחד וארוחת הבוקר מתוזמנת לפני תחילת הצום

הגנת המדינה היא . לאיש לא אכפת אם אתה צם, ידךכל עוד אתה יכול לבצע את תפק: "מקור בכיר

זה היה כלום בשבילי לרוץ ולעשות הכל . אבל הייתי צעיר. צמתי, כאשר הייתי צעיר. החשובה ביותר

יהיה נסיון , קצין אחר סיפר שכאשר רמדאן נופל בחודש בו תנאי מזג האויר קשים,  ברם153."גם בצום

 מתכתובת פרטית עם חיילים לשעבר בצבא 154.לים צמיםלהקל מעט את האימונים הפיזיים של חיי

כותב אחד סיפר שזכור לו מקרה בו . נראה שהדבר תלוי מאוד במפקד הישיר של כל יחידה, הטורקי

חייל שצם והתקשה לעמוד לא קיבל . המחלקה שלו נענשה ברמדאן ונאלצה לעמוד בשמש זמן ארוך

 155.רשות לעבור לצל

מציין , בהיותו צבא של מדינה מוסלמית, צבא טורקיה, ומותלעומת הגישה הנוקשה יותר לצ

אחרים . מי שמעוניין יכול ללכת להתפלל. חגים מוסלמים וחיילים מקבלים יום חופשי בימים אלו

פונג או הולכים לחדר הכושר -משחקים פינג, צופים בטלוויזיה, )אם קיבלו אישור(יוצאים לבלות 

 156.בבסיס

אמאם , בטקסי לוויה צבאיים. דת צבאי-אמאם צבאי או קציןאין בצבא הטורקי מקבילה ל

החלק הדתי , אם גנרל טורקי מת בעיר מסויימת, למשל. ממשלתי מנהל את הצד הדתי של הטקס

למה אנחנו צריכים אמאמים . "יתקיים במסגד מרכזי בעיר והאמאם של המסגד ינהל את טקס

אך כשאנחנו , אינם לובשים מדים] משלתייםהאמאמים המ[הם . ההסדר הזה הוא טוב מאוד? צבאיים

  157."הם שם, צריכים אותם

 חזיר אינו כלול 158).נשחט שחיטה מוסלמית כשרה (חלאלהאוכל בצבא הטורקי נחשב 

 מהטורקים לא יאכלו 99%: "אלא גם מסיבות תרבותיות, לא רק מסיבות דתיות. בתפריט הצבאי כלל

                                                 
 .9.11.04', קי א מקור טור152
 .9.11.04',  מקור טורקי א153
 .14.11.04',  מקור טורקי ב154
 .10.11.04, תכתובת פרטית',  ק155
 .14.11.04',  מקור טורקי ב156
מקור טורקי אחר טען שיש אמאמים צבאיים המשרתים במדים ומלמדים בבתי ספר . 9.11.04',  מקור טורקי א157

אולם נראה כי מדובר במורים בלבד ושאמאמים אלו אינו ממלאים ). 14.11.04', מקור טורקי ב. (תיכונים צבאיים
 .תפקיד של קצין דת ומשרתים את החיילים

המרואיין סיפר שעסק שנים רבות באגף שאחראי על אספקת מזון לצבא הטורקי וכי . 14.11.04',  מקור טורקי ב158
 .הצבא קונה את כל הבשר והעוף מספק מוכר אחד
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אנשים מאוד . ר על פי דתנו ולא חלק מהמסורת שלנוזה אסו]. שלנו[זה לא בהתאם למסורת . חזיר

  159."בצבא אין חזיר. אבל הרוב לא, ]חזיר[נחותים אולי יאכלו את זה 

 

III .קיומם של מבנים מתווכים 

, לעומת זאת. אין לחייל מוסלמי טורקי קושי לשמור על מצוות דתו, נראה אם כן כי בענייני מזון

חייל המעוניין לגדל זקן מסיבות דתיות אינו יכול , כאמור. תהיכולת להתפלל ולצום ברמדאן נפגע

שהיא הדת העיקרית , נראה כי הקושי העיקרי בשמירה על מצוות האסלאם, באופן כללי. לעשות זאת

הצבא הטורקי מתקשה לקבל אפשרות שחייל יהיה מחוייב לדתו ומחוייב . הוא פסיכולוגי, במדינה

כללי המשחק אינם ברורים באופן חד משמעי לפרטים . למרּות המערכת הצבאית באותה מידה

חייל דתי יהיה לעולם חשוד . והרושם הוא שהמערכת הצבאית יכולה לשנות את הכללים כרצונה

יתכן שדווקא במקרה זה כל המעורבים היו מרוויחים מישות מתווכת . בנאמנות כפולה במקרה הטוב

 אולי היה מסייע –ת משרד קצין הדת האמריקאי  כדוגמ–מיקום המבנה המתווך בתוך הצבא . כלשהי

המודל . לויסות מתחים באופן מוצלח יותר מאשר מבנה מתווך אזרחי שיהיה חשוד בקיצוניות

אולם השוואה מעמיקה בינו לבין המקרה הישראלי מצדיק מחקר בפני . הוא ייחודי, כאמור, הטורקי

 .עצמו

  

 הצבא ההודי. 4

ניתנה עדיפות לגיוס , הבריטי' בזמן הראג. ל הצבא ההודי הקולוניאליהצבא ההודי המודרני מבוסס ע

שבטים הידועים בכישוריהם , )martial races" (גזעי לוחמים"חיילים הודים משבטים המכונים 

 שבטים אחרים הנחשבים Gurkha.(160(וגורקה ) Sikh(סיק , )Jat(ת 'ג, )Rajput(פוט 'רג: כלוחמים

נועד " גזעי הלוחמים"יתכן שרעיון ,  למעשהGarhwali.(161( וגרהוואלי )Pathan(אן 'לוחמים הם פת

כדי לאפשר לבריטים לגייס לצבא רק בני איזורים שנחשבו נאמנים לבריטים מבחינה פוליטית ולא 

חיילים הודים גוייסו בימי הבריטים ,  על כל פנים162.היה בו כל הסתמכות על מסורות מקומיות

. חטיבה דוגרית וכן הלאה, חטיבה סיקית: דתית-וגניות מבחינה אתניתלחטיבות שהיו בדרך כלל הומ

                                                 
 .9.11.04 ', מקור טורקי א159
160 G. Jacobs, "India's Army," Asian Defence Journal, No. 9 (Sep. 1985), p. 16 
161 Pushpindar Singh, "The Indian Army Today: Colour and Firepower," Asian Defence Journal, No. 4 

(April 1987), pp. 9-10. 
162 Samina Ahmed, "Civil-Military relations in India," Regional Studies Vol. 10, No. 3 (Summer 1992), 

p.8. 
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ועוד יותר בשנות ,  אחרי מלחמת העולם השנייה163.חלק מהחטיבות קיימות גם בצבא הודו העצמאית

אולם הסיקים נשארו קבוצה בולטת . הוגברה המגמה לפתוח את הגיוס לכלל האוכולוסיה, השישים

  164.מאוד בקרב הלוחמים

לאחר מלחמת העולם הראשונה צורפו . הקצונה היתה מורכבת ברובה מבריטים', ראגבימי ה

 כיום משרתים קצינים ממגוון קבוצות 165.גם הודים לקצונה על סמך נאמנות לשלטון ומעמד חברתי

ראוי להעיר כי קצינים המפקדים על יחידות הומוגניות אינם בהכרח מגיעים . ַקסטות ודתות, אתניות

 166.ני של יחידתםמאותו רקע את

על פי שיוך אתני או (קיימות עשר חטיבות הומוגניות , נכון לשנות האלפיים, ר ההודי"בחי

עוד שלוש חטיבות . בהן מוצבות פלוגות או מחלקות הומוגניות, ועשר חטיבות הטרוגניות, )דתי-אתני

ן בהן שירות הומוגני והן כנראה היחידות ההטרוגניות היחידות שאי) כמו צנחנים(הן חטיבות מיוחדות 

 המדינה משתמשת ביכולתה להקים יחידות הומוגניות גם על מנת לפייס קבוצות 167.אף ברמת הכיתה

בשנות השישים של המאה הקודמת נעשתה קואופטציה לשבטי , למשל. בעייתיות בחברה ההודית

משבטים אחרים  כיום כבר קיימת חטיבת נאגה הכוללת גם חיילים 168.הנאגה על ידי הקמת גדוד נאגה

 169.מאיזור ההימלאיה

קריטריונים , ) לחוגר16-20(על מנת להתקבל לשירות בצבא הודו יש לעמוד בקריטריון גיל 

 כמו כן 170.וציוני מבחני בגרות בסוף לימודים תיכוניים, )רוחב חזה ומשקל, מינימום גובה(פיזיים 

וס נערכים כל חודש בלשכות גיוס מבחני גי. נדרשים המתגייסים לעבור מבחני כושר ומבחנים בכתב

 171.איזוריות

                                                 
 Dogra Regiment, GlobalSecurity.org: ראה,  אודות החטיבה הדוגרית למשל163

<http://www.globalsecurity.org/military/world/india/rgt-dogra.htm>. וכן האתר הרשמי למחצה של חטיבות 
 Dogra Regiment, Land Forces of Britain, the Empire and Commonwealth: הצבא הבריטי לדורותיהן

<http://www.regiments.org/regiments/southasia/inf/1922-17.htm>.לחטיבה הסיקית ראה למשל  :Sikh 
Regiment, GlobalSecurity.org <http://www.globalsecurity.org/military/world/india/rgt-sikh.htm>. 

164 G. Jacobs, "India's Army," Asian Defence Journal, No. 9 (Sep. 1985), p. 16. 
 Arpurba Kundu, Militarism in India: The Army and Civil Society in:  על המעבר לקצונה מקומית ראה165

Consensus (London: Tauris, 1998), pp. 12-16.. 
166 Ahmed (1992), p.13. 
167 Stephen Peter Rosen, Societies and Military Power: India and its Armies (Ithaca: Cornell University 

press, 1996), pp. 211-214; "Infantry Regiments - India", GlobalSecurity.org < 
http://www.globalsecurity.org/military/world/india/rgt.htm>. 

168 Omar Khalidi, "Ethnic Group Recruitment in the Indian Army: The Contrasting Cases of Sikhs, 
Muslims, Gurkhas and Others," Pacific Affairs Vol. 74, no. 4 (Winter 2001-2002), p.540. 

169 Naga Regiment, GlobalSecurity.org < http://www.globalsecurity.org/military/world/india/rgt-
naga.htm>. 

 > Indian Army, Careers: Requirements:  הרשמי של צבא הודו האתר.170
http://joinindianarmy.nic.in/otherranks.htm>כפי שמפורט ,  נתונים פיזיים משתנים על פי איזורים גיאוגרפיים

 .באתר
 Additional Directorate General Recruiting and Publicity (no:  ראה מסמך רשמי של צבא הודו בנושא171

date), Chapter 31and Appendix A, <http://indianarmy.nic.in/rtg.doc> 
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לכל מחוז בהודו .  שנה17חייל מתנדב לשירות בשכר של . הצבא ההודי מבוסס על מתנדבים

שירות צבאי בהודו . אולם למעשה ניתן להתגייס גם דרך קשרים אישיים ושוחד, הקצבות גיוס משלו

יין נשלט על ידי שיטת ַקְסטות ושבטים במדינה בה מעמד חברתי עד. הוא אמצעי למוביליות חברתית

שירות כחייל יכול להעלות את רמת השכלתו של החייל וגם לשדרג את . יש בכך צורך רב, מחוזיים

 לפיכך באקדמיות הצבאיות מספר מקומות שמורים 172.מעמד משפחתו מבחינה חברתית וחומרית

לה יותר הדרך לקצונה ממוסדות אלו ק. לקסטות נמוכות ולבני שבטים במעמד חברתי נמוך

  173.ההודית

במדינה בה . הוא מקצוע משתלם, הן כחייל פשוט והן כקצין, שירות בצבא ההודי, כמו כן

הוא , השירות הצבאי שאינו חובה ועל פי רוב נחשב קריירה לכל החיים, אבטלה היא בעיה מוחשית

נשמעות טענות .  הגיוסצעירים אינם נוהרים ללשכות, במחוזות מסויימים, עם זאת. מקצוע נחשק

בה , שבמחוזות בהם כמות המתגייסים היא נמוכה האשם תלוי ברמת ידע נמוכה בשפת ההינדי

 זאת כיוון שרבים מהמתגייסים אינם דוברי הינדית וכארבעים אחוזים 174.נבחנים המתגייסים

 עוברים כל המתנדבים לשירות,  בשל רמת האנאלפבתיות הגבוהה175.מתושבי הודו עדיין אנאלפבתים

 176.תקופת לימודים לפני טירונות

ראשית בכך שחייליו מוצבים פעמים . הצבא ההודי מנותק במידה רבה מהחברה ההודית

כיוון שמרכיבים , שנית. רבות באיזורים נידחים ורחוקים מאוכולוסיה בכלל וממשפחותיהם בפרט

ירות מעודד אמנם הזדהות צורת הש. רבים מימי הצבא הבריטי נותרו על כנם בצבא הודו המודרנית

אולם החייל ההודי מנותק הן מיתר הצבא ההודי והן מהחברה ההודית , מלאה עם יחידתו הפרטית

 נראה כי הגבולות בין הצבא לחברה בהודו אטומים למדי ויתכן שגבולות קיימים אף 177.באופן כללי

 .בין יחידות בתוך הצבא

-מאורעות אלימים בין. תיים רביםד-אתניים-בחברה ההודית קיימים מתחים חברתיים

 לאחר קבלת העצמאות 178. השנים האחרונות מדגישים נקודה זו58שבטיים לאורך -דתיים ובין

התעוררה שאלה לגבי נאמנותם של קצינים וחיילים מוסלמים , )1947(והחלוקה בין הודו לפקיסטן 

                                                 
172 Jacobs (1985), p. 16. 
173 Khalidi (2001-2002), p.539 
174 Khalidi (2001-2002), pp.542-543.  
175 Jacobs (1985), p. 16. ;"India," CIA Factbook (Aug. 2005) 

<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html#People>. 
176 Stephen Peter Rosen, Societies and Military Power: India and its Armies (Ithaca: Cornell University 

Press, 1996), p. 210. 
177 Rosen (1996), pp. 208-211. 
 אודות הודו באתר  לסקירת נושאי הקונפליקט העיקריים בהודו המודרנית ראה מאמרים שונים באתר178

 India History: וכן. >UCLA :>http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/mainhist.htmlאוניברסיטת 
Sourcebook (Oct 2000), <http://www.fordham.edu/halsall/india/indiasbook.html>. 
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לא הורשו להתגייס על רקע מוסלמים מחבל קשמיר כלל . בצבא ההודי והם נחשדו בהיותם גיס חמישי

 גם כיום נראה שאין ייצוג רב למוסלמים בצבא ההודי ונאמנותם נתונה 179.הפקפוק בנאמנותם להודו

מופנות טענות לגבי חוסר הייצוג המוסלמי בצבא כלפי לשכות , רשמית. בספק על ידי הרוב ההינדי

מונעת , נטען, דים הנמוכהרמת הלימו. הגיוס באיזורים מוסלמים וכלפי איכות החינוך המוסלמי

 180.מתלמידים להתקבל לבתי הספר לקצינים

סיקים משרתים בשתי . יתר בצבא-הסיקים מיוצגים ייצוג, הייצוג למוסלמים-לעומת תת

כמו גם בפלוגות ומחלקות , The Sikh Regiment- וThe Sikh Light Regiment: חטיבות הומוגניות

למרות ,  זאת182. מהקצונה ההודית20% סיקים היוו 2002 נכון לשנת 181.הומוגניות אחרות בצבא

 .האירועים האלימים בהם היו מעורבים חיילים סיקים

כולל אלמנטים , במשך שנות השמונים תבעו הסיקים עצמאות תרבותית גדולה יותר מהודו

קריאות בתוך הצבא להתאים את אחוז הסיקים , בנוסף. ב'פונג, מסויימים של אוטונומיה למדינתם

. באוכלוסיה עורר כעס רב, בכדי לאפשר ייצוג הולם לכל המגזרים, בא לאחוז הסיקים באוכלוסיהבצ

 183.ופוגע במקור פרנסה חשוב של הקהילה,  מחיילי הודו2.5%- ל15%-הדבר היה מוריד את מספרם מ

 תקף הצבא 1984בשנת . טרור סיקי נגד הינדים ואלימות הינדית נגד סיקים הפכו לעניין שבשגרה

על מנת להוציא מתוכו מורדים סיקים שהתבצרו , המקדש המוזהב, הודי את האתר הקדוש לסיקיםה

כולל ,  במתקפה על המקדש המוזהב ואתרים קדושים אחרים לסיקים נהרגו סיקים רבים184.במקום

שתי מרידות גדולות . קבוצה גדולה של חיילים סיקים ערקו מצבא הודו, לאחר המתקפה. נשים וילדים

 כאלפיים 185.הצבא פעל כנגד העריקים וחלקם נהרגו. ו בתוך החטיבות הסיקיות ההומגניותהתרחש

שומרי הראש הסיקים של ראש ממשלת ,  בהמשך אותה שנה186.חיילים סיקים עמדו למשפט צבאי

.  ההתנקשות גררה גל אלימות חריף כנגד הקהילה הסיקית187.התנקשו בחייה, אינדירה גנדי, הודו

התקבלו מרבית העריקים הסיקים חזרה ליחידותיהם , לאחר ששככה האלימות, עבאופן מפתי, אולם

                                                 
179 Khalidi (2001-2002), pp.532-535. 
180 Khalidi (2001-2002), pp.534, 544. 
181 Ahmed (1992), p.29. 
182 Khalidi (2001-2002), p.536. 
183 Ahmed (1992), p.29. 
184 Kundu (1998), p.9. 
185 Ahmed (1992), p.30. 
186 Edmond Dantes, The Indian Armed Forces, Asian Defence Journal no.1 (January 1991), p. 14. 
 <: לגרסת הממשלה ההודית>; http://www.searchsikhism.com/bluestar.html<:  לגרסה הסיקית ראה187

http://www.sikhnet.com/sikhnet/discussion.nsf/0/522F3D97DD86BC6B87257018006DF734?OpenDo
cument<. 
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למרות : קיימת חשדנות כלפי הקהילה,  עם זאת188.גיוס סיקים לצבא הודו המשיך כמקודם. הצבאיות

 .ל סיקי"מעולם לא כיהן בהודו רמטכ, אחוז החיילים הסיקים הגבוה

חיילים אלו הם אזרחי נפאל ). Gurkhas(יחידה הומוגנית נוספת היא של בני הגורקה  

 לאחרונה נראה כי 189.המשרתים בצבא הודו ובצבא הבריטי מתוקף הסכמים של מדינות אלו עם נפאל

רצון למדינה גורקית עצמאית נתמך על ידי אנשי צבא לשעבר . גם שבט זה עשוי ללכת בדרכי הסיקים

 190.מהשבט ויתכן ואלו ישפיעו על חיילים בשירות פעיל

 

I .כולת לקיים מצוות דתיות בעת השירותי 

)" Religion is not an issue(דת אינה נושא לדיון ", על פי משרד הנספח הצבאי ההודי בתל אביב

 כל אזרח הודי יכול לשרת בצבא ואין כל הגבלות על חייל דתי 191.כאשר מדובר בגיוס לצבא הודו

 . באשר הוא

המשמשים כמעין קציני דת , מורים דתיים השתמשה הודו בשירותיהם של 2004נכון לשנת 

 Junior(קצין בדרג ביניים זוטר ,  כלומר192,)Naib Subedar(בדרגת נאיב סובידר , בצבא

Commissioned Officer, JCO.(193על המועמד , "מורה דתי" על מנת להתקבל כ) נשים אינן יכולות

וסד מוכר ומוסמך על ידי בעל תואר אקדמאי כלשהו ממ, 34 עד 27להיות בן ) להתקבל לתפקיד

 מועמדים צריכים לספק הוכחות למעבר מבחנים 194.הדיציפלינה הדתית שלו כולל לימודי דת רשמיים

רישום , לדוגמא(מקובלים לדתם או להיות רשומים ברישום מוכר של אנשי דת על פי דתם 

, נים צבאיים קבלה כמורה דתי מותנית גם במבח195).נוצרי ברשימת הבישוף המקומי, Padre,"אב"

  196.על המבחנים ניתן לענות באנגלית או בהינדי. חלקם מבחנים על הידע הדתי של המועמד

                                                 
188 Khalidi (2001-2002), p.537. 
189 Khalidi (2001-2002), pp.538-539. 
190 Ahmed (1992), p.44. 
 ).20.6.05, תכתובת אישית עם הנספח הצבאי ההודי בישראל. ( כפי שנכתב בתשובתו191
: Religious Teachers, JOCs ראה אתר רשמי של צבא הודו לגבי 192
>http://joinindianarmy.nic.in/otherranks.htm ;<וכן אתר משרד ההגנה ההודי לגבי נהלים גיוס :
>http://mod.nic.in/rec&training/body.htm<. 

-Rank Insignias," Bharat-Rakshak, (no date) < http://www.bharat":  בצבא הודו ראה להסבר הדרגות193
rakshak.com/LAND-FORCES/Army/Ranks.html >. 

 ,Jayanti Ghose, "In the line of fire: וכן> http://joinindianarmy.nic.in/otherranks.htm<:  אתר צבא הודו194
" The Times of India, 2 September, 2002. 

<http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/21650295.cms>. 
 Recruitment of JCOs (Religious Teachers)," AkasWorld, 25":הנוצרים ברובם,  על פי פורטל שבטי הנאגה195

Nov. 2004. <http://akasworld.com/modules.php?name=News&file=article&sid=539>. 
196 "Careers," Islamic Voice, Vol. 11-05, No. 124 (May 1997), 

<http://www.islamicvoice.com/may.97/guidance.htm>. 
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אותם עליהם " המתאימים לדתם"מורים דתיים אינם לובשים מדים אלא בגדים אזרחיים 

מורים דתיים לובשים מדים . הוראה זו נכונה גם לגבי מורים דתיים ביחידות קרביות. לקנות מכספם

כמו קציני דת . במקרים מיוחדים כאשר עליהם לצעוד יחד עם הקצונה הזוטרה ביחידתםרק 

 197.אין המורים הדתיים נושאים נשק, אמריקאים

 27,  מוסלמים54,  סיקים194,  הינדים1568: מספר המורים הדתיים היה, 2002נכון לשנת 

  198. איש1,100,000-גודל הצבא ההודי נאמד ב, לשם ההשוואה.  בודהיסטים11, נוצרים

לשם כך מוקצב מקום תפילה . מורים דתיים אמורים לנהל תפילות לחיילים המועניינים בכך

 כיסוי הראש הדתי של 199.חיילים מוסלמים וסיקים רשאים לגדל זקן. בבסיסים וזמני תפילות

 200.מיגם למדי הייצוג הסיקים טורבן רש. מותר וחיילים סיקים חובשים טורבן צבאי, טורבן, הסיקים

 201.מדי ייצוג של חיילי הנאגה מזכירים את בגדי הנאגה המסורתיים, באפון דומה

המערכת , אולם. אין בצבא ההודי מדיניות ספציפית של הקלות בשל חגים או צומות דתיים

קיימות יחידות ,  ככל הנראה202.הצבאית משתדלת לבוא לקראת דרישות דתיות ודנה בכל מקרה לגופו

ביחידות , למשל. ופן קולקטיבי חגים וצומות של כל המיעוטים הדתיים שבתוכהצבאיות החוגגות בא

 203.היחידה כולה שומרת על קדושת הרמדאן, מסויימות

אין בידי נתונים לגבי יכולתם של מוסלמים וסיקים , האוכל בצבא ההודי" כשרות"בנוגע ל

רשנות המחמירה של הדת בניגוד לנדרש על פי הפ. לאכול את הבשר המוגש בחדרי האוכל הצבאיים

חיילים מוסלמים דתיים יכולים לאכול רק בשר ,  כאמור204.האוכל הצבאי אינו צמחוני, ההינדית

אינם יכולים לאכול בשר שנשחט על ידי בני דת , חיילים סיקים האוכלים בשר). חלאל(שנשחט כראוי 

הינדים מקסטות כמו , סיקים מסויימים אינם אוכלים בשר כלל). בשר חלאל או כשר(אחרת 

לא ברור אם המטבח הצבאי נמנע מבשר בקר ובשר חזיר לטובת הינדים ומוסלמים , כמו כן. מסויימות

 .בהתאמה, דתיים

 205.אלמנטים הינדים וודאי קיימים בו, באופן מובהק" הינדי"גם אם צבא הודו אינו צבאי 

. הדת ההינדית, בנראה כי קיימת העדפה ברורה לדת הרו, למרות ההתחשבות בדתות אחרות

                                                 
 ,Additional Directorate General Recruiting and Publicity (no date), p. 114: צבא הודו,  מסמך רשמי197

<http://indianarmy.nic.in/rtg.doc> 
198 Khalidi (2001-2002), p.544. 
 .20.6.05, תכתובת פרטית,  הנספח הצבאי ההודי בישראל199
 .Singh (1987), p. 5:  ראה תמונה200
 .Singh (1987), p. 10:  ראה תמונה201
 .20.6.05, תכתובת פרטית,  הנספח הצבאי ההודי בישראל202
203 "Many Faiths, one Army," India Express (1999), < 

http://www.financialexpress.com/ie/daily/19990825/iex25056p.html>. 
 .20.6.05, תכתובת פרטית,  הנספח הצבאי ההודי בישראל204
 .Rosen (1996), p.199:  כפי שמעיר רוזן205
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מוסלמים ומיעוטים דתיים אחרים התלוננו שכאשר קצינים בכירים מדברים אודות ערכים של הצבא 

המסמך הרשמי של הדוקטרינה של צבא ,  למשל206.הם שואבים השראה אך ורק ממקורות הינדים

יכויים מול ס, האם יש מוות טוב יותר לאדם מאשר עמידתו: "הודו פותח במשפט מהתרבות ההינדית

והמסמך כולו אינו מאזכר בשום מקום את ." להגן על אפר אבותיו ומקדשי אלוהיו, נוראיים

 208, המבוא של המסמך נחתם בציטוט ממקור הינדי וגם מהקוראן207.ההטרוגניות של החברה ההודית

היא , נראה אם כן כי אם קיימת התייחסות לדתות אחרות. אך לא ממקורות סיקים או אחרים

הינדי כתוב וחפצי דת כגון -מותר לכתות הינדיות להפיץ בקרב חיילים חומר דתי, תרה מזוי. מועטה

  209.דתיות-הצבא הפך זירה לגיטימית למטרות סקטוריאליות, כלומר. צמידים דתיים

לכל יחידת . דתי של חיילי יחידה-חברתי-בנקודה חשובה קיימת התחשבות ברקע האתני, ברם 

קריאת הקרב של שתי החטיבות .  מותאמת לרקע ממנו באים החייליםר קריאת קרב משלה והיא"חי

) .Bole So Nihal, Sat Sri Akal  - He who cries God is Truth, is ever happy(הסיקיות פונה לאל יחיד 

 Jawala Mata Ki Jai)זאת לעומת קריאת הקרב של חטיבת שבט הדוגרה ההינדי הפונה לאלה הינדית 

 - Victory to Goddess Jawala( ,210.וכן הלאה  

 

II .קיומם של מבנים מתווכים 

 211.המודל ההודי רואה את היחידות ההומוגניות כפריבילגיה אך גם כנובעות ממבנה החברה ההודית

במקרה של . דתית שואפת ליחידה הומוגנית לחבריה-קבוצה אתנית או אתנית, על פי מודל זה

נראה , עם זאת.  יחידתיים המתאימים לדרישות דתםהשירות המשותף מאפשר גם מדים, הסיקים

כך ניתן לדאוג שיחידות לא יוצבו במולדתם : שהמניע ליצירת יחידות הומוגניות היא בעיקר חברתית

יחידת הגורקה תוצב בקשמיר על מנת , למשל. האתנית ויאלצו לפעול נגד האינטרסים של קהילתם

 . ם נפאללהתמודד עם איום מוסלמי ולעולם לא בגבול ע

שאכן : העובדה שיחידה הומוגנית מוסלמית אינה קיימת יכולה להעיד על שלושה דברים

דתי ולא דתי ועל כן אין הצבא ההודי רואה צורך ביצירת יחידה דתית נפרדת לקבוצה -הדגש הוא אתני
                                                 

206  Khalidi (2001-2002), p.546. 
207 “How can man die better, than facing fearful odds, for the ashes of his fathers and the temples of his 

Gods.”(Indian Army Doctrine, October 2004, p. i. 
<http://indianarmy.nic.in/indianarmydoctrine_1.doc>.) 

208. Indian Army Doctrine, October 2004, pp. ii-iii. 
<http://indianarmy.nic.in/indianarmydoctrine_1.doc> 

209 Khalidi (2001-2002), p.546. 
 <: רשמי של הצבא ההודי-אות הקרב של כלל החטיבות ראה על פי שם החטיבה באתר הלא לקרי210

http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Army/Reg-Inf.html<. 
לא ניתן לצפות מחיילים להלחם עם אחים ,  יש הטוענים עד היום בהודו שבשל המבנה החברתי ושיטת הקאסטות211

 .Rosen (1996), ch. 4. טהלנשק שאינם גם אחים לקאס
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שמספר המוסלמים בצבא הודו כה קטן עד שהוא אינו ; שאינה בהכרח הומוגנית מבחינה אתנית

שקיים חשש מפני יחידה מוסלמית הומוגנית שאולי תהווה גיס חמישי ; יק יצירת יחידות נפרדותמצד

, משלהן, גם אם הן קטנות, כיוון שקבוצות אתניות קטנות בכל זאת זוכות ליחידות. לטובת פקיסטן

-נראה שהשיקול האתני, מאידך. נראה שזו אינה הסיבה לחוסר קיומה של יחידה מוסלמית הומוגנית

מעמדי חזק מהשיקול הדתי ויתכן שהסיבה לחוסר קיומה של יחידה מוסלמית היא ערוב של שיקול 

 .זה והחשדנות של הרב ההינדי כלפי המיעוט המוסלמי

ההתחשבות בלבוש . היחידות ההומוגניות מתפקדות כמבנים מתווכים במובנים מסויימים

ללא בחינה מדוקדקת יותר של , ברם. דתי ייחודי וקריאת הקרב הן דוגמאות נוספות לכך-תרבותי

התנאים המסופקים לחיילים בני דת מסויימת ביחידה הומוגנית מול אלו המשרתים ביחידה 

 . קשה לשפוט עד כמה היחידות הללו משמשות כמתווכות, הטרוגנית

 

 מיקומו של המודל הישראלי ביחס למודלים אחרים. 5

 :באו לעיל בטבלא הבאהכי ניתן לסווג את המודלים שהו, נראה אם כן

 )Chaplain(נוכחות קצין דת 
 יש אין

 

 

 

מבנים ,  אנשי דת ללא מדים– הודו

פנימיים-מתווכים מסויימים צבאיים

 

 מבני212, נוכחות קציני דת– ישראל

מתווכים חזקים ומוגדרים בתוך 

 הצבא ומחוצה לו

 

יםמבנ,  נוכחות קציני דת– ב"ארה

 מתווכים חלשים חיצוניים לצבא

 
 
 
 
 
 יש
 
 

 

אין מבנים ,  אין קציני דת– טורקיה

 מתווכים

 

 

אין ,  יחידת פיקוח דתית– איראן

 יכולת לקיים מבנים מתווכים

 
 

 אין

 

 

 

קיום מבנה

 מתווך

 
 

אמנם . מהטבלא נראה כי המודל הישראלי הוא אכן מודל ייחודי בכל הנוגע לנושא המבנים המתווכים

אולם במתכונת חלשה לאין שיעור מהמודל , בנים מתווכים כלשהםב ובהודו קיימים מ"גם בארה

המבנים המתווכים הישראליים הם עצמאיים במידה מסויימת מהמערכת הדתית . הישראלי

כפי שתאר זאת . הם מעורבים היטב במעשיהם של שני הצדדים, מאידך. ומהמערכת הצבאית גם יחד

                                                 
 . כאמור, עבור חיילים לא יהודים מתקיים המודל הטורקי. ל"כדת הרוב בצה,  קציני דת הם יהודים בלבד212
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כים מעבר חופשי יותר לתוך המערכת הצבאית הגבולות המקוטעים מאפשרים למבנים המתוו, ליסק

, במקום בו הגבולות אטומים. ההתערבות היא שמאפשרת להם לתמוך בפרטים במידה רבה. וממנה

מיקומה של ישראל בטבלא מדגים אפוא את ייחודיות המקרה וניתן . התערבות זו היא בלתי אפשרית

 .להצדיק את העיון בנעשה בישראל כמקרה בוחן

שני . ר הנוכחי היא לנתח מאפיני ייחודיות זו ולעמוד על מרכיביה העיקרייםמטרת המחק 

, מקורותיו, הפרק הבא יציג את שיטות המחקר. הפרקים הבאים יניחו את התשתיות להשגת מטרה זו

לאחר מכן יוקדש פרק נוסף לבחינת המושגים התיאורטיים אליהם . ואת אופן איסוף מקורות אלו

 . מערכות תובעניות ומבנים מתווכים:נתייחס בגוף העבודה
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 פרק ראשון

 שיטות המחקר

 

 בחירת המקורות ואיסופם. א

 מקורות כתובים. 1

). ראיונות(פה -ולמקורות בעל) ראשוניים ומשניים(המקורות למחקר זה מתחלקים למקורות כתובים 

רבנים מרכזיים של ) שאלות ותשובות(תים "המקורות הכתובים הראשוניים כוללים בעיקר ספרות שו

, כמו כן. ושל ראשי תוכניות הלימוד הנחקרות כאן, של רבנים מוכרים פחות, בציונות הדתית

 213).מקום לימודים קודם, מקום מגורים, מספר תלמידים בכל מחזור(השתמשתי בנתוני התלמידים 

כן . ורשתמ וכיפהבספרים ובאתרי אינטרנט כגון , ים הנסקרים כאן הופיעו בקבצים מודפסים"השות

נכללים במקורות הכתובים התבטאויות של רבנים אלו באתרי האינטרנט הרשמיים של תוכניות 

', פרשת שבוע'כלולים גם מאמרים רלוונטיים של רבנים ואישים אלו בעיתונות ובדפי , בנוסף. הלימוד

קר זה הן הדברים חשובים למח). כגון דפי קשר לחיילים(ובפרסומים פנימיים של תוכניות הלימוד 

והן מבחינת ההשפעה שיש ) ראשי תוכניות ורבנים משפיעים(מבחינת הצגת דעתם של הכותבים עצמם 

 . לדבריהם על התלמידים וההד יש לדבריהם בתוך הציונות הדתית בכלל

לא כל בית מדרש : דפי קשר ודפי פרשת שבוע לא נסקרו באופן שיטתי בשל בעיות טכניות

ם אלו המוציאים דפי קשר אינם תמיד מתחזקים ארכיון נגיש או מלא של ג. מפרסם דפי קשר קבועים

 .שיטתי ומקיף, אולם לא באופן עקבי, לכן נעזרתי בדפים אלו. כל הדפים

הלכתיים שמופיעים בעיקר בספרים לזכר בוגרי -מקור כתוב נוסף מורכב ממאמרים הגותיים

כן השתמשתי . שנה בשנה ותחומיןון תוכניות לימוד שנפלו בזמן שירותם הצבאי ובכתבי עת כג

גם תגובות . ל"בראיונות שהופיעו בתקשורת הכתובה עם חלק מראשי התוכניות וקצינים בכירים בצה

 . כתובות ומאמרים של רבנים וקצינים היוו מקור בעבודתי

לא נמנעתי . כמקובל, מקורות כתובים נוספים הם מאמרים וספרים מחקריים בנושא

המשקפת הלכי רוח בחברה הישראלית בכלל ובחברה , מחקרית-פופולרית בלתימלהשתמש בספרות 

 214. של אורי אורבךסבא שלי היה רבכדוגמת הלקיסקון , לאומית בפרט-הדתית

 
 2. איסוף נתוני התלמידים

                                                 
 . פירוט אודות מקור זה יופיע בהמשך213
 ).2002, כתר: ירושלים (חילוני-לקסיקון דתי: סבא שלי היה רב,  אורי אורבך214



 

 38

כמה תלמידים למדו : אספתי נתונים אודות תלמידים בכל תוכנית לימוד, כחלק מהמקורות הכתובים

מאלו ? כמה תלמידים למדו בכל המסלול כולו מאז ראשיתו? וסד בית המדרשבכל מחזור מאז נ

דרך נתונים אלו קיוויתי לקבל ? היכן למדו לפני שהגיעו לתוכנית? ישובים בארץ מגיעים התלמידים

מספר . תמונה ברורה יותר לגבי האוכלוסיה הלומדת בכל בית מדרש וכן להשוות בין המסלולים

ה יכול גם לסייע בהבנת היחסים בין התוכניות ולהשיב על שאלות מפתח התלמידים בכל שנה נתונ

 ?האם הקמת המכינות גרעה ממספר תלמידי ההסדר: כגון

לא כל בית מדרש הסכים לחלוק . נתונים סופקו בחלקם על ידי בתי המדרש אליהם הגעתי 

שב הראש של האיגוד יו, הרב משה הגר. נתונים אודות תלמידיו ולא כל מסלול סיפק נתונים מלאים

העביר לי נתונים מספריים בנוגע למחזורי תלמידי המכינות התורניות מאז , רשמי של המכינות-הלא

תוכנית השילוב . חלק מהמכינות הספציפיות העבירו נתונים מפורטים יותר לגבי תלמידיהן. הקמתן

הרב .  הקמת המסלולוהמדרשות העבירו גם כן נתונים מספריים ככל יכולתם לגבי תלמידיהם מאז

העביר נתונים כללים ביותר לגבי מספר , ראש איגוד ישיבות ההסדר בעת המחקר, אברהם ברון

חלק מישיבות ההסדר הסכימו לאפשר . התלמידים שלמדו במסגרת ישיבות ההסדר בעשור האחרון

 .ל לא שיתף פעולה בנושא זה"דובר צה. גישה לנתוני תלמידיהן

למרות הנטייה במחקרים במדעי . התגלתה תופעה מעניינת,  וניתוחםבמסגרת איסוף הנתונים 

ע כקטגוריה גיאוגרפית נפרדת מאיזורים בתוך "החברה ובסקרים בעיתונות לסווג את יישובי יש

.  התברר מהנתונים של בתי המדרש השונים שסיווג זה מעוות נתונים מסויימים215,תחומי הקו הירוק

ע נוטים להתנהג באופן הדומה למטרופולין "נראה כי יישובי יש, מחקרכפי שיוסבר ביתר פירוט בגוף ה

צעירים תושבי גוש עציון ומעלה אדומים נטו לבחור באותן תוכניות לימוד , לדוגמא. הקרוב אליהם

צעירים מיישובי השומרון בחרו ללמוד בדרך כלל בתוכניות לימוד באופן . שבחרו תושבי ירושלים

תושבי גוש קטיף לשעבר בחרו ללמוד באותן תוכניות לימוד בהם . וש דןאביב וג-דומה לתושבי תל

 . בחרו גם צעירים מאיזור באר שבע והדרום

לא התגלתה מגמה , ע בקטגוריה נפרדת ועצמאית"כאשר קטלגתי את תושבי יש, מלכתחילה

ס התנהגות אולם סיווגם על פי המטרופולין הקרוב גילה את דפו. ברורה בבחירותיהם בתוכניות לימוד

אלא , ע כקטגוריה נפרדת"לא הגדרתי את יישובי יש, בעת ניתוח הנתונים, לפיכך. שתואר כאן

 . כפי שניתן לראות בכל הנספחים, ככלולים באיזור הגיאוגרפי הכללי שלהם

 

                                                 
מהדורת אינטרנט , 3.2.05, הארץ" ,מלחמת הנידחים", יגיל לוי: צביע על כדוגמא אקראית לחלוטין ניתן לה215
>http://www.haaretz.co.il<. 
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 פה-מקורות בעל. 3

שי  רא--ללא שיחה עם מושאי המחקר עצמם . נסמך המחקר על ראיונות בעל פה, בנוסף לכתובים

 --בוגרי תוכניות לימוד ובעיקר התלמידים והתלמידות , ל"קצינים בכירים וזוטרים בצה, תוכניות

הראיונות שימשו בעיקר . קשה להבין את תפקידם של המבנים המתווכים ואת התנהגותם במציאות

 . התלמידים, לבדיקת תחושות הפרטים

בדרך כלל איששו הראיונות , ראשי התוכניות והקצינים הבכירים, עבור יתר המרואיינים

במקרים , ברם). ראיונות בתקשורת, כתיבה של המרואיינים עצמם ועליהם(מידע קיים בכתובים 

מידע זה התגלה בין היתר בשל . ראיונות עם קצינים וראשי תוכניות גילו מידע חדש ומקורי, מסויימים

וונים שביקשתי מהמרואיינים והכי, שלא היו שאלות עיתונאיות, סוג השאלות ששאלתי בראיונות

כאשר , עמדת אישים אלו בנוגע לתיווך ולהתנהלותו עלו באופן מחודד יותר בראיונות, בנוסף. להאיר

, הראיונות תרמו למחקר והעמיקו את התמונה בנוגע לעמדת רבנים, כנהוג. נשאלו על כך במפורש

אלו נועדו גם לברר כיצד נציגי  ראיונות 216.אולם הם לא היוו מקור יחיד, קצינים ואישים אחרים

, כיצד הם רואים את המבנים המתווכים, המערכת הדתית ונציגי המערכת הצבאית חווים את התיווך

מתי הם מוכנים ללכת לקראת המערכת התובענית המקבילה ומתי הם מצפים שדווקא הצד השני ילך 

 .לקראתם

מובן שדעתם של . קור חשוב יותרהראיונות היוו מ, בנוגע לעמדותיהם של תלמידי התוכניות

כיוון שתלמידים כותבים מעט יחסית בפורמים . התלמידים חשובה ביותר בשל היותם מושאי התיווך

פה הבהירה נקודות -שיחה בעל, ציבוריים אודות תחושותיהם בנוגע לתוכניות הלימוד באופן כללי

גם הם אינם מתבטאים בציבור . דברים דומים ניתן לומר על הקצינים הזוטרים שרואיינו. חשובות

 . ל לתלמידי התוכניות"בדרך כלל והם שחווים באופן ישיר את המגע בין צה

מטרת הראיונות עם הקצינים הזוטרים והתלמידים היתה בעיקר להבין האם מתרחש תיווך 

הראיונות ניסו לבדוק גם כיצד התלמידים . כיצד הוא מתבצע, ואם אכן מתרחש תיווך, במציאות

עם בעיות הנקרות בדרכם במפגש בין תלמידי התוכניות , יחד ולחוד, קצינים בשטח מתמודדיםוה

מדוע הצטרפו לתוכניות : מטרה נוספת היתה להבין את מניעיהם של התלמידים. למערכת הצבאית

? האם חשבו האפשרות לתיווך עוד לפני שהגיעו לתוכנית הלימוד? הלימוד בכלל ולתוכנית זו בפרט

כיוון ? כיצד בחרו לאיזו תוכנית להגיע? שרות לתיווך השפיעה על בחירתם במסלול ספציפיהאם האפ

מקור זה הוא בראש ובראשונה עדות אישית , שהראיונות אמורים לשקף את עולמו של כל מרואיין

                                                 
216 Grant McCracken, The Long Interview (Newbury Park: Sage, 1988), pp.29-30. 
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מתוך צרוף הראיונות אלו , אולם. המרואיין מייצג אך ורק את עצמו, כלומר. שאינה מעידה על הכלל

 .דברים אלו יוסברו בהמשך.  ניתן להגיע להכללות מסויימות,לאלו

 

 בחירת המרואיינים . ב

 (semi-structured interview)217התקיימו שני סוגי ראיונות מובנים למחצה , במסגרת המחקר

פעמיים שנערכו עם ראשי -הסוג הראשון כלל ראיונות חד. 2005 ועד קיץ 2002שנערכו מסוף שנת 

אנשי מנהלה שהיו שותפים ליצירת התוכניות , ל" קצינים זוטרים ובכירים בצה,תוכניות הלימוד

הסוג השני כלל סדרת ראיונות מובנים למחצה עם שני . ובוגרי תוכניות הלימוד, ולהתנהלותם כיום

במספר בתי מדרש בתקופת הלימודים ) ד"תשס-ג ו"שנות הלימוד תשס(מחזורים של תלמידי תוכניות 

אלו שהסכימו להמשיך . לפני הגיוס, ה לראשונה בזמן שנת הלימודים/ה התראיינ/ידכל תלמ. ולאחריה

.  בשירות פעילאכאשר כבר היו אמורים להימצ, התראיינו שוב לאחר כשנה, ולהשתתף במחקר

תלמידי שנת . ראיונות מעקב אלו התקיימו בדרך כלל בטלפון בשל תנאי שירותם של המרואיינים

 .לאחר שנתיים של שירות, ו גם פעם שלישיתג רואיינ"הלימודים תשס

 

 )elite interviews(ראיונות עלית . 1

סוג הראיונות שנערך עם ראשי תוכניות ועם קצינים בכירים יכול להכלל בקטגורית הראיונות המכונה 

 רבנים וראשי תוכניות 20במסגרת ראיונות אלו דיברתי עם . (elite interviews)" ראיונות עלית"

 219; ארבעה קצינים בכירים שלהם קשר ישיר עם תוכניות הלימוד מהצד הצבאי218;ד השונותהלימו

  כמו כן שוחחתי או 220.ועוד שני אישים הקשורים ישירות לניהול תוכניות הלימוד ולעיצוב דמותן

 .כפי שיפורט בהמשך, התכתבתי עם שלושה מקורות מצבאות הודו וטורקיה

                                                 
 . מונח זה יוסבר להלן217
הרב אליהו ; בירוחם' באר'ראש תוכנית , תמי ביטון' גב; ראש ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע,  הרב דוד ביגמן218

הרב אברהם ; ראש ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים, נון-הרב יואל בן; ראש ישיבת ההסדר בירוחם, בלומנצווייג
, הרב משה הגר'; אור עציון'ראש ישיבת ההסדר , הרב חיים דרוקמן; ראש המכינה התורנית בראש פינה', דוידוביץ

ראש תוכנית , לב-הרב אוהד טהר; ראש ישיבת ההסדר במעלות, הרב יהושע וייצמן; תירראש המכינה התורנית בי
הרבנים אהרון ; ב"במדרשת הבנות בעין הנצי' מעיין'ראש תוכנית , הרב אלי כאהן; במדרשת לינדנבאום' הדס'

; ינה התורנית בעליראש המכ, הרב אלי סדן; באלון שבות' הר עציון'ראשי ישיבת ההסדר , ליכטנשטיין ויהודה עמיטל
הרב ; ראש ישיבת ההסדר המצפה רמון, הרב צבי קוסטינר; )אז בעצמונה(ראש המכינה התורנית עוצם , הרב רפי פרץ
הרב ; בחיספין' הגולן'ראש ישיבת ההסדר , הרב אמנון שוגרמן; ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים', נחום רבינוביץ
בעבר ראש בית , לאה שקדיאל' גב; יום ראש ישיבת השסדר במודיעיןמ בישיבת הגולן וה"אז ר, אליעזר שנוולד

אישים אלו יכונו בשם משפחתם . ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה, הרב יובל שרלו; המדרש בתוכנית באר בירוחם
בגוף העבודה ובשם משפחתם בלבד בהפניות לראיון עמם בתוספת תאריך ) במידה והם מכונים בתואר(ותארם 
 .הראיון

ל אלעזר "תא; ל"ראש אגף תכנון כוח אדם בצה, ל אבי זמיר"תא; מפקד זרועות היבשה דאז, טל- האלוף יפתח רון219
אישים . אחראי על תוכנית הגרעינים ואז רב פיקוד העורף, ל הרב שמעון אלמליח"סא; אז קצין חינוך ראשי, שטרן

 .הפניות לראיון עמם בתוספת תאריך הראיוןאלו יכונו בשם משפחתם ודרגתם בגוף העבודה ובשם משפחתם בלבד ב
אז ראש איגוד , הרב אברהם ברון; ל במשרד הביטחון"לשעבר ראש אגף הנוער והנח, יהודה דובדבני.) מיל(ל " תא220

 .ישיבות ההסדר
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בדרך .  מעט שונה מאשר לראיונות שנעשו עם תלמידיםההתייחסות לראיונות עם אישים אלו

כפי ". ראיונות עלית"ראיונות הנעשים עם פוליטיקאים או אישי ציבור מכונים במחקר איכותני , כלל

הקושי מתחיל בהשגת , כאשר מדובר בראיונות עם קבוצת עלית, שמעירים מומחים למחקר איכותני

גם נסיבות אלו משפיעות . ים מאחורי מזכירה אחת לפחות חברי קבוצת עלית עסוקים ומוגנ221.הראיון

אמנם בישראל המצב טוב יחסית וקל יותר להשיג ראיון עם . על יכולת לראיין אישיות מסויימת

 . בכך-אולם עדיין אין זה דבר של מה, אישיות בכירה

ישור ל צריכים לקבל את א"קציני צה, למשל. בנוגע לקבוצות מסויימות יש אילוצים נוספים

ל "על מנת לקבל תמונה טובה יותר של עמדת צה. דבר שאינו תמיד ניתן; ל להתראיין"משרד דובר צה

שתחת פיקודו משרתים , חשבתי שראוי לדבר עם מפקד זרועות היבשה, ביחס לתלמידי התוכניות

ראש ; שתחת פיקודו משרתות מרבית התלמידות הנדונות, קצין חינוך ראשי; מרבית תלמידים אלו

ש המטפל באופן "מדור בני; אגף תכנון ומנהל אגף כוח אדם האחראי על גיוס התלמידים ושיבוצם

ל היכול לספר על התוכנית "האחראי על תוכנית הגרעינים מטעם צה; שוטף בחלק גדול מהתלמידים

כמו כן ביקשתי .  המסוגל לספר על התלמידים היוצאים לקצונה1ד "ומפקד בה; מנקודת המבט שלו

 . ל"ח עם ראש מדור הסברה ברבנות הצבאית האחראי על הטיפול הדתי בחיילים לא יהודים בצהלשוח

אחד בלבד התראיין באישור משרד דובר , מתוך ארבעת הקצינים הבכירים שרואיינו לבסוף

. ל"ישיבות נענו בשלילה על ידי דובר צה- ואת ראש מדור בני1ד "ַבקשֹותי לראיין את מפקד בה. ל"צה

ל זמיר "אף הראיון עם תא. ש להתראיין לצורך המחקר"ד בני"רות הסכמה עקרונית של רמזאת למ

 . ל"התממש לבסוף רק לאחר שימוש בקשרים אישיים בתוך משרד דובר צה

מובן שהקשיים שבמגע עם קצינים בכירים משפיעים גם על המחקר ובהכרח על המדגם 

מערכת הצבאית בכל הנוגע למבנים המתווכים התמונה המוצגת במחקר זה אודות עמדת ה. הנכלל בו

אין להתעלם מכך שישנה בעייתיות מסויימת בכך . היא התמונה שנוצרה בחלקה דרך המרואיינים

אין מנוס , גולדשטיין. כפי שמציין ק, למרות הקושי. שלא היתה לי גישה לכל הגורמים הרלוונטיים

 הנזקק לראיונות עלית נסמך במידה רבה  כל מחקר222.מכך כאשר מדובר בראיונות של קבוצת עלית

הנסיבות והמציאות משפיעות לא מעט על מדגם . על נכונותו ויכולתו של המרואיין להפגש עם החוקר

נראה לי שהמקורות הכתובים מגבים את הראיונות , עם זאת. זה ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות

ר אכן מציג תמונה נאמנה של עמדת נראה שהמחק, למרות הבעייתיות, ומשלימים אותם ולכן

 .המערכת הצבאית

                                                 
221 Kenneth Goldstein, "Getting in the Door: Sampling and Completing Elite Interviews," Political 

Science and Politics, Vol. 35 (2002), pp. 669-672. 
222  Goldstein (2002), pp. 669-672. 
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שני מקורות טורקיים בתל . מגעי עם נציגי צבאות זרים בארץ היו מוצלחים יותר, לעומת זאת

שיחותי עמם לא . אביב ובירושלים הסכימו לשוחח איתי תמורת התחייבות לשמירה על סודיות זהותם

לא ,  מסיבות מובנות223.ב ענה על שאלותי בכתבאבי-משרדו של הנספח הצבאי ההודי בתל. הוקלטו

 .היה ביכולתי ליצור קשר עם מקור איראני כלשהו

על מנת . גם הראיונות שנערכו עם ראשי התוכניות נכללים בקטגוריה של ראיונות עלית

כלולים בו במתכוון רבנים . נזהרתי בבחירת המדגם והוא אינו מדגם מקרי, לאפשר מדגם מייצג

היה קשה יחסית לזכות בשיתוף פעולה , כפי שהמפגש עם הרב צבי קוסטינר הוכיח. מזרמים שונים

גם כאשר כבר . או שקרובים בהשקפתם לישיבה זו' הר המור'מצד ראשי תוכניות שמקורם בישיבת 

הרב לא ענה לשאלות . הוא לא התנהל כמו הראיונות האחרים, נקבע הראיון עם הרב קוסטינר למשל

הרב . הוא סרב לאפשר את הקלטת הראיון וקטע אותו בשלב מסויים, ון בעצמואלא ניהל את הראי

מכאן נראה כי לא . הביע פקפוק רב ביכולתי לחקור את הנושא והדבר השפיע על גישתו הכללית

בוגר , הרב אייל קרים, מכיוון אחר של המפה האידיולוגית. הצלחתי ליצור אווירה נינוחה בראיון

כפי . סרב לפגוש אותי כלל, אש מכינת עטרת ירושלים בעת כתיבת המחקרישיבת עטרת כוהנים ור

ניתן ללמוד , כאשר מחקר משתמש בראיונות עלית וחלק מהמדגם מסרב להשתתף, שמציין גולדשטיין

כמו בנוגע לחוסר שיתוף הפעולה מצד דובר , גם כאן,  כלומר224.מכך לא מעט גם על החסרים מהמדגם

דוגמא נוספת לתכתיב המציאות היתה חוסר . עו את גבולות המדגםנסיבות המציאות קב, ל"צה

כיוון , שעמד בעת עריכת הראיונות בראשות ישיבת שעלבים, האפשרות לראיין את הרב אבידן

 . שבריאותו התרופפה מאוד ולא היתה אפשרות לשוחח עמו

ן את כל לא היה באפשרותי לראיי, שלא כמו רבני ישיבות הקיבוץ הדתי והמדרשות לבנות

הרבנים שנבחרו לבסוף מקרב ישיבות . ראשי ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות התורניות

, מעלה אדומים, ירוחם, והישיבות במצפה רמון, הר עציון, הגולן, ראשי הישיבות אור עציון(ההסדר 

אשם מייצגים גם את ישיבות ההסדר הגדולות ביותר והוותיקות ביותר ובר) מעלות ופתח תקווה

בחרתי ישיבות . וגם ישיבות מוכרות פחות ובעלות סדר יום אידיולוגי ייחודי, רבנים משפיעים במיוחד

במרכז , בדרום, ישיבות בצפון, בעלי השקפות פוליטיות שונות, הן מתוך הקו הירוק והן מחוצה לו

. ל"מוסדות בחושהרבנים בהם למדו במגוון מוסדות החל בישיבת מרכז הרב וכלה ב, ובאיזור ירושלים

אולם נראה , מובן שגם מדגם זה אינו מייצג באופן מלא את מגוון הגישות והדעות של ישיבות ההסדר

 .כי המגמות הכלליות מיוצגות במדגם זה

                                                 
משרדו של הנספח , ב באינטרנט ולאינפורמציה הרבה שהוא מפרסם ברשת" בניגוד מפתיע לפתיחותו של צבא ארה223

 .הצבאי האמריקאי בתל אביב לא הגיב לפנייתי עד להגשת המחקר
224 Goldstein (2002), pp. 669-672. 
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נבחרו בעיקר בשל גודל המכינה שבראשה הם עומדים ומידת , רבני המכינות שנבחרו למדגם

. לי סדן הקים את המכינה התורנית הראשונה בעליהרב א. השפעתם על מפעל המכינות באופן כללי

הרב משה הגר משמש ראש . זוהי גם המכינה הגדולה ביותר וברור היה כי יש לכלול ראיון עמו במחקר

המכינה שבראשה הוא . רשמי של המכינות ובקי בכל התהליכים העוברים על המכינות-האיגוד הלא

הרב רפי פרץ עומד . וכך קיבל המדגם גיוון נוסף, עומד אינה נחשבת מהמובילות בתחום הלימודי

נבחרה המכינה , על מנת לאזן את התמונה.  מעצמונה2005בראש המכינה השניה בגודלה שעברה בקיץ 

זוהי מכינה קטנה יחסית מבחינת מספר התלמידים ואינה נחשבת מאוד מבחינה . בראש פינה

הקשר הייחודי שלה עם , בנוסף. מאידך" יםבעייתי"אולם תלמידיה אינם נחשבים , תורנית-לימודית

העומד ', שגרתיות של הרב אליהו דוידוביץ-חיל המודיעין העניק גיוון למדגם כמו גם דעותיו הלא

אולם מבחינה מספרית הוא כיסה מעט פחות ממחצית , אמנם המדגם כלל רק ארבע מכינות. בראשה

,  תלמידים בעצמונה366 למדו 2003בשנת : מתלמידי כל שנתון במכינות התורניות בשנים הנבדקות

 למדו 2004בשנת .  תלמידים שלמדו בשנה זו במכינות תורניות777יתיר וראש פינה מתוך , עלי

 . בכלל המכינות התורניות698 תלמידים מתוך 321בארבעת המכינות הללו 

פות כיוון שישנן רק שתי ישיבות של הקיבוץ הדתי ושלוש מדרשות לבנות המשתת, כאמור 

 . לא היה קושי לראיין את כל ראשי תוכניות אלו, בתוכנית הגרעינים

 

 ראיונות עם בוגרים וקצינים זוטרים. 2 . 1

סך ). פ ומטה"מדרגת מ(פעמיים נערכו גם עם בוגרי התוכניות השונות וקצינים זוטרים -ראיונות חד

טרים מחילות שונים שתחת  קצינים זו24- מכלל תוכניות הלימוד ו225 בוגרים ובוגרות41הכל רואיינו 

ל החרדי על "קים בנח" כמו כן שוחחתי עם קצין לשעבר ושני מש226.פיקודם משרתים תלמידי תוכניות

 . מנת לקבל מידע לגבי חיילי הגדוד המגיעים מתוך הציונות הדתית

ותחושות " בשטח"קצינים זוטרים רואיינו על מנת להבין את תחושת הצד הצבאי , כאמור

בוגרי תוכניות רואיינו על מנת לקבל מבט רחב . ים במגע ישיר עם תלמידי התוכניותהמפקדים הבא

הזיכרון מוסיף "מובן ש. יותר על התוכניות ולשמוע את התרשמויותיהם בפרספקטיבה של זמן

אולם כיוון שרציתי גם להבין את טיב הקשר בין הבוגרים לבין . כפי שהעיר מרואיין בוגר, "פרטים

את הקשר בינם לבין חבריהם למחזור ואת דעתם על התוכנית בה , אוחר יותר בחייהםהתוכניות גם מ

                                                 
מתוכם ( בוגרי שילוב 12, )פ"שר-מתוכם אחד בשירות פעיל( בוגרי הסדר 15:  חלוקת הבוגרים היתה כדלהלן225

שלושה , מתוך מרואיינים אלו). פ"מתוכן שתיים בשר(ששה בוגרי מכינות ושמונה בוגרות מדרשה , )פ"שלושה בשר
במדגם לא נכללו כלל בוגרות באר כיוון .  שומרי מצוותשני בוגרי שילוב ושלושה בוגרי הסדר כבר אינם, בוגרי מכינות

 .  הראשון משירותו שרק בעת סיום המחקר השתחרר מחזור באר
 7(ר " קציני חי15-חמישה קציני שריון ו, ארבעה קצינים וקצינות מחיל החינוך:  חלוקת הקצינים היתה כדלהלן226
 ).מ בקורס קצינים"ומ,  מיוחדותפ ביחידות חטיבתיות או"מ או מ" מ7, פ בגדודים"מ או מ"מ
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 כך צעירים 227,כפי שמעירה הלמן. פרספקטיבה זו היתה נחוצה, למדו לאחר שכבר סיימו את המסלול

 .היא שהיתה חשובה בראיונות עם הבוגרים-אלו חווים את החוויה ודווקא הראייה לאחר מעשה היא

בוגרים רואיינו , בחלק גדול מהמקרים. ים אלו נעשה בתחילה באופן אקראיאיסוף מרואיינ

ומעלה ' תלמידים משיעור ה, לדוגמא. מדרשה בה למדו/מכינה/במסגרת קישור כלשהו לישיבה

בעלי או בתוכנית ההמשך בקיבוץ ' מכינה לחיים'בוגרים שחזרו ללמוד ב, שנשארו בישיבת הסדר

שיטת איסוף מרואיינים זו היתה אמנם . ת האחרונה"גרת שנת השלבוגרות מדרשה שלמדו במס, הדתי

תלמיד שנשאר בבית .  אולם יצרה תמונה מעוותת228)כניסה לבית המדרש וחיפוש בוגרים(אקראית 

. וחזר אליה, שמר על קשר עם המסגרת, המדרש בדרך כלל היה תלמיד שנהנה ממסלול הלימודים

, קשר עם תוכנית הלימוד בשלב כלשהו במהלך השירותמדגם זה לא כלל בתוכו תלמידים שניתקו 

 .לפיכך נזקקתי לשיטת איסוף נוספת. שעזבו את המסלול ואת אלו שהפסיקו לשמור מצוות

נזקקתי לקצינים זוטרים . גם איסוף קצינים זוטרים התברר כבלתי אפשרי באופן אקראי

וף אקראי היה אורך הרבה מאוד איס. אלו שתחת פיקודם משרתים בוגרי תוכניות לימוד: ספציפיים

 .לכן גם במקרה זה נזקקתי לשיטת איסוף נוספת. זמן ומצריך משאבים רבים

נראה כי שיטה . נקטתי בשיטת איסוף מרואיינים משולבת, כמו חוקרים איכותניים אחרים

אולם , משולבת מתאימה באופן הטוב ביותר לסוג מחקר זה בו יש צורך בייצוגיות מסויימת במדגם

 לצד נקיטה בשיטת המדגם המקרי 229.המציאות ושדה המחקר מכתיבים תנאים ומצריכים גמישות

" כדור השלג"השתמשתי גם בשיטת מדגם , שיתואר להלן, stratified random sample)(המרובד 

(snowball sampling) .המראיין מאתר מרואיין 230.שיטה זו היא שיטה מקובלת במדעי החברה 

או /בוגר תוכנית לימוד שכבר אינו לומד בה ו, לדוגמא( לקבוצת המחקר המבוקשת פוטנציאלי השייך

איתור זה נעשה בעיקר מתוך הכרות אישית עם המרואיין או עם אדם הקרוב ). כבר אינו שומר מצוות

מבקש המראיין מהמרואיין להפנות אותו למרואיינים פוטנציאלים אחרים , לאחר הראיון. למרואיין

 . ריטריונים הרצוייםהמתאימים לק

                                                 
האוניברסיטה , עבודת דוקטורט" ,הסרוב לשרת בצבא כנסיון להגדרה מוחשית של האזרחות",  שרה הלמן227

 .25-48' עמ, 1993, העברית
ליתר בוגרי המכינות שהסכימו . לחלק מבוגרי עלי הגעתי דרך קישור רשמי מטעם המכינה.  להוציא בוגרי מכינות228

 .עתי בשיטה שתפורט להלןלהתראיין הג
 Tom Wengraf, Qualitative Research: ראה בייחוד.  כפי שמעירים חוקרי תיאוריות של מחקר איכותני229

Interviewing: Biographic Narrative and Semi-Structured Methods (London: Sage, 2001), pp. 102-103. 
230 Patrick Biernacki and Dan Waldorf, "Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain 

Referral Sampling," Sociological Methods & Research Vol. 10, No. 2 (1981), p. 141. 
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כמו , נורמלית-שיטה זו משמשת בדרך כלל לאיסוף מרואיינים למחקר העוסק בהתנהגות א

,  במקרה של המחקר דנן231.שקשה לאתרם ללא הכרות מוקדמת עם שדה המחקר, מכורים לסמים

בכדי לא להזדקק לשירותיו הבעייתיים של משרד , ראשית. נעשה שימוש בשיטה זו משלוש סיבות

על מנת לאזן את מדגם בוגרי , שנית. ל על מנת לאתר קצינים זוטרים מתאימים למחקר"ובר צהד

דרך שיטה זו יכולתי למצוא . התוכניות אליהם הגעתי באופן אקראי בעת ביקור בתוכניות הלימוד

, שלישית. בוגרים שאינם נמצאים בקשר כלשהו עם התוכנית בה למדו ועם בוגרים שהם כיום חילונים

ברר כי שיטה זו היתה יעילה בעיקר במקרים בהם לא היתה למרואיינים יכולת להפגש עמי פנים הת

חוסר נכונות לפנות זמן , תנאי שירות צבאיים, ריחוק גיאוגרפי(אל פנים בשל סיבות לוגיסטיות 

ם הידיעה כי אדם מוכר קישר בינינו גרמה פעמים רבות למרואייני, כיוון שלא נפגשנו ממש). לפגישה

הבעיה בשיטה זו היא שלא , מאידך. אלו להרגיש יותר נינוחים בעת השיחה ועודדה פתיחות רבה יותר

 כיוון שהמדגם מרוכז בקרב 232.ברור עד כמה ניתן להסיק מסקנות מהמדגם לקבוצה רחבה יותר

יתכן שהדבר מטה לחלוטין , ומן הסתם חולקים תכונות משותפות רבות, אנשים המכירים אלו את אלו

 .את המדגם ואינו משקף את המציאות כלל ואת מגוון המרואיינים הפוטנציאלים

' כדור השלג'כיוון שבמחקר זה נקטתי בשיטה משולבת בבחירת מדגם הבוגרים והשתמשתי ב

הדבר ,   לעומת זאת233.מדגם זה עדיין תקף, בכדי לאזן את המדגם המקרי שאספתי מתוך בתי המדרש

-ניהלתי בו, על מנת להמנע ככל האפשר מבעייתיות זו. ינים הזוטריםמעורר שאלות לגבי מדגם הקצ

כך היה ברור שלא כל המרואיינים מכירים אלו . שלא היו קשורים אלו לאלו' שלג-כדורי'זמנית כמה 

מובן שבנוגע לראיונות אלו קיימת עדיין . את אלו ואינם משתייכים אך ורק לקבוצת התייחסות אחת

נראה , לם כיוון שהראיונות מאוזנים על ידי הראיונות עם קצינים בכירים יותראו. בעייתיות מסויימת

 .כי אין בכך כדי לפגום בתקפות המחקר

 

 ראיונות עם תלמידים. 3

תלמידים רואיינו רק בתוכניות בהם לא אסרו . עם תלמידי תוכניות, כאמור, סוג הראיונות השני נערך

ביקשתי רשות לראיין תלמידים והתבקשתי לא לעשות כאשר . ראשי התוכניות את קיום הראיונות

 בשנת 234.תלמידי ישיבת ההסדר במצפה רמון לא רואיינו כלל, לפיכך. כיבדתי את רצון התוכנית, זאת

                                                 
 .Biernacki and Waldorf (1981), pp. 141-163:  ראה למשל231
232 Biernacki and Waldorf (1981), pp. 160-161. 
233 Biernacki and Waldorf (1981), pp. 151-157. 
בשנת המחקר הראשונה המכינה .  יוצאים מהכלל היו תלמידי המכינה בעלי שרואיינו בשנת המחקר הראשונה234

לפיכך . הרב סדן, בעלי לא שיתפה עמי פעולה ונזקקתי לשנה שלמה על מנת ליצור קשר ראשוני עם ראש התוכנית
ן עם הרב סדן קיבלתי אישור לראיין תלמידים שיסופקו לי לאחר ראיו. התחלתי בראיונות עם תלמידים ללא אישור

מרואיינים משנת . לפיכך המרואיינים משנת הלימודים הראשונה נבחרו על ידי בשיטת כדור השלג. על ידי איש קשר
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 34 מתוך תלמידים אלו 235. תלמידים ותלמידות35רואיינו ) ג"שנת הלימודים תשס(המחקר הראשונה 

בשנת המחקר השנייה . ה"בשנת המחקר השלישית תשס 33-ד ו"רואיינו בראיונות מעקב בשנת תשס

 בשנת 28 מתוכם רואיינו בראיונות מעקב 236. תלמידים ותלמידות30רואיינו ) ד"שנת הלימודים תשס(

 . ה"תשס

ראש ,  בחלק מהתוכניות237.בחירת מדגם התלמידים נעשה תוך נקיטה בשיטה משולבת

 238.טעם התוכנית יטפל בבחירת המרואייניםהתוכנית ביקש לבחור את המרואיינים או ביקש שאדם מ

או כאלה שתוכנית הלימוד ראתה , במקרים כאלה ניתן לשער שנבחרו התלמידים הטובים יחסית

נקטתי בעיקר בשיטת המדגם , במקומות בהם יכולתי לבחור את המראויינים". מייצגים"אותם כ

 מדוייק יותר ממדגם מקרי  סוג מדגם זה נחשב239.(Stratified Random Sample)המקרי המרובד 

(random sample)המדגם חולק על פי סוג 240. כיוון שהוא מבטיח ייצוג לכלל האוכלוסיה הנבדקת 

. קבוצה-והמרואיינים נבחרו מתוך כל תת) מדרשה, ישיבת קיבוץ דתי, ישיבת הסדר, מכינה(התוכנית 

ו הגעתי הוגדר בנפרד בהתאם אלא כל בית מדרש אלי,  מרואיינים באופן אקראיXלא נבחרו , כלומר

 כך יכולתי להבטיח 241). תלמידים4 עד 3(למסלול אליו השתייך וממנו בחרתי מספר מרואיינים מוגדר 

 . דבר בלתי אפשרי במדגם מקרי טהור לחלוטין; ייצוג לכל מסלול ולכל בית מדרש

דרש או נכנסתי לבית המ: בתוכניות בהם בחרתי בעצמי את המרואיינים המדגם היה אקראי

) תלוי בשעה בה הגעתי והיכן היה ריכוז גדול של תלמידים(למזכירות או נעמדתי בכניסה לחדר האוכל 

כיוון שאיסוף המדגם נעשה . ושאלתי תלמידים לפני גיוס שפגשתי במקום אם יסכימו להתראיין

 . המדגם שקובץ איפשר את הגיוון הרב יותר, שנה אחרי שנה, פעמיים

                                                                                                                                            
ד שעבר בשנת "יוצא מן הכלל נוסף הוא תלמיד עלי בשנת תשס. הלימודים השניה קושרו אלי על ידי המכינה עצמה

, הדבר נעשה ברשות והתלמיד הסכים להמשך הראיונות, כיוון שכאשר התחלנו לשוחח. ללמוד במצפה רמוןה "תשס
 .לא הפסקתי את הקשר עמו כאשר עבר לישיבה במצפה רמון

 .  תלמידות מדרשה11- תלמידי שילוב ו6,  תלמידי מכינות10,  תלמידי הסדר9:  כאשר החלוקה היתה כלדהלן235
סך , שש תלמידות מדרשה-ו,  תלמידי שילוב4,  תלמידי מכינות9,  תלמידי הסדר11: לדהלן כאשר החלוקה היתה כ236

מספר בנות המדרשה הוא מעט .  תלמידות מדרשות15- תלמידי שילוב ו10,  תלמידי מכינות19,  תלמידי הסדר20הכל 
הדבר היה , לל בוגרות באראולם בשל העובדה שלא יכולתי לראיין כ. גדול יותר ממה שמצופה יחסית לגודל התוכנית

 .נחוץ על מנת לקבל תמונה ברורה יותר
ב שהשתתפו בתוכנית ההתנתקות בקיץ "נערכו ראיונות טלפוניים עם שתי תלמידות מעין הנצי,  לצד ראיונות אלו237

ב "זאת כיוון שמתוך המדגם המקורי לא השתתפה אף תלמידה מעין הנצי.  ולא היו חלק מהמדגם המקורי2005
השיחה עמם התייחסה אך . תלמידות אלו קיבלו את אותן הבטחות לסודיות שקיבלו תלמידות המדגם. שויותבהתרח

 . ולחודשים שאחריה2005ורק לתקופת ההתנתקות בקיץ 
ירוחם והמכינה בבית יתיר נבחרו המרואיינים עבורי בכל אחת משנות המחקר על ידי אנשי קשר וראש ,  בהר עציון238

הישיבה בעין צורים ומדרשת באר המרואיינים נבחרו , המכינה בראש פינה ובעלי, שיבת גולןבי. המכינה בהתאמה
ישיבת ההסדר במצפה רמון סרבה לאפשר לי , כאמור. עבורי בשנה אחת ובשנייה הגעתי אל מראויינים באופן אקראי

 יתר המרואיינים נבחרו .ועם תלמידי הישיבה במעלות לא הצלחתי להפגש בשל בעיות טכניות, לשוחח עם תלמידים
 .באופן אקראי כפי שיתואר

 ,Louise H. Kidder and Charles M. Judd. Research Methods in Social Relations (NY: Holt:  ראה239
Rinehard and Winston, 1986), pp. 158-162. 

240 Kidder and Judd (1986), p. 166. 
 . מו להעניק לי מזמנם מובן שלא תמיד מצאתי ארבעה תלמידים שהסכי241
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לעיתים הנסיבות מחייבות יצירת מדגם יחסי על מנת לקבל תמונה , וד' וגכפי שמעירים קידר

,  במקרה זה242.על כן בדקתי יותר ישיבות הסדר ומכינות מאשר תלמידי שילוב ומדרשות. נכונה יותר

מובן . דומה שמדגם אקראי לחלוטין לא היה מאפשר גישה לכלל סוגי התוכניות ולמגוון בתי מדרש

המחקר התברר כי היו בתי מדרש ספציפיים שטוב היה לו היו נכללים במדגם שבשלבים מאוחרים של 

שהיא , היה ראוי אולי לכלול במדגם ישיבות ההסדר את ישיבת מורשת יעקב, לדוגמא. מלכתחילה

אולם הדבר לא היה משמעותי עד כדי כך שהיה עלי . ישיבת הסדר שונה מאוד מהישיבות שנסקרו כאן

  .להתחיל את המחקר מחדש

 ביקרתי בכל תוכניות הלימוד במדגם בעת הראיונות והתרשמתי גם מהמקום 243,כנהוג

ביקור במקום המהווה את מוקד המחקר מסייע פעמים רבות , כפי שמעירה וולויר. ומהאווירה בו

:  בדרך כלל ביקרתי בכל תוכנית לפחות פעמיים244.להבנת קונטקסט ומאפשר התרשמות טובה יותר

ופעם על מנת לראיין ,  ראש התוכנית וסדרת ראיונות ראשונה עם תלמידיםפעם בעת הראיון עם

. היו מקומות בהם ביקרתי גם שלוש פעמים ויותר על מנת לראיין תלמידים. תלמידים שנה לאחר מכן

ובעלי ובעצמונה לא ביקרתי בשל בקשה מפורשת של , במצפה רמון ביקרתי רק פעם אחת, לעומת זאת

 . במקרים אלו נערכו הראיונות טלפונית או בפגישה מחוץ למכינה. ע מביקורראשי התוכניות להימנ

. ל"החל משנת המחקר השנייה נערכו ראיונות מעקב עם תלמידים שכבר שרתו בצה, כאמור 

יש . ראיונות אלו נערכו בדרך כלל בטלפון בשל אילוצי השירות של התלמידים ורובם הגדול הוקלט

מילוליים היא -ונים בייחוד כיוון שהיכולת לקליטת מסרים לאבעייתיות רבה בראיונות טלפ

הראיונות ,  מכיוון שבמרבית המקרים ראיון המעקב נעשה לאחר שכבר נפגשנו בעבר245.מוגבלת

במקרים רבים התרשמתי שראיון המעקב היה אף . הטלפוניים נשענו על הכרות קודמת והיו נינוחים

אני עצמי לא הייתי זרה ,  העובדה שהפרוייקט כבר היה מוכרנינוח ופתוח יותר מהראיון הראשוני בשל

מרבית המרואיינים . כשהייתי במפגש הראשון והמרואיינים גם רצו לספר על חוויותיהם בעת השירות

 שני מרואיינים נוספים לא אותרו לשם ראיון מעקב 246.שיתפו פעולה ורק שניים סרבו להמשיך במעקב

   247.מסיבות טכניות

                                                 
242 Kidder and Judd (1986), pp. 160-161.מכינות .  תלמידים בשנתון1200- במסגרת ישיבות ההסדר לומדים כ

 8במחקר נבדקו .  תלמידות במדרשות80- תלמידים בישיבות שילוב ו100- תלמידים לעומת כ700-כוללים בשנתון כ
 . כפי שיפורט בגוף המחקר, וש מדרשות לבנות ישיבות שילוב ושל2,  מכינות4, ישיבות הסדר

243 Goldstein (2002), pp. 669-672. 
244 Laura R. Wolvier, "Ethical Dilemmas in Personal Interviewing," Political Science and Politics, Vol. 

35 (2002), pp. 677-678. 
245 Kidder and Judd (1986), pp. 253-254.ת שינויים בטון הדיבור ולקלוט מסרים בדבר מצב  ניתן בכל זאת לזהו

 .מילוליים מעטים-כך שניתן לקלוט מסרים לא. יכולת הריכוז שלו ועוד, הרוח של המרואיין
תלמיד מכינה הסכים .  תלמיד שילוב החליט שאין ברצונו לשוחח עמי כאשר דיברנו בשנת השירות הראשונה שלו246

 .במקרים אלה לא לחצתי על המרואיינים. שוב בשנת המחקר השלישיתלראיון מעקב אחד אולם סרב להתראיין 
 . ניתוק קשר עם חברים או סרובם של חברים לספק את המספר החדש,  החלפת מספר טלפון247
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היתה של , לפני תחילת המחקר, ר כי הישיבות והמכינות שהתדמית שלהםבמדגם התבר

מוסדות פתוחים וליברליים שיתפו פעולה בצורה מלאה יותר ולכן קולם של תלמידים אלו נשמע יותר 

ככל שניתנה לי גישה חופשית יותר לתלמידים ויכולת לראיין אותם מלכתחילה בבית המדרש . יחסית

שיתוף הפעולה מצד ישיבות הקיבוץ , מסיבה זו. ותר ושיתפו עמי יותר פעולהכך היו פתוחים י, שלהם

וחלק גדול מישיבות ההסדר היה הדוק הרבה , המכינות ביתיר ובראש פינה, המדרשות לנשים, הדתי

מחשבתי של ישיבת הר המור היו חשדניות -ישיבות ומכינות השייכות לקו האידיולוגי, מאידך. יותר

ראש הישיבה במצפה רמון לא איפשר גישה לתלמידים כלל והראיון , כאמור. ה פחותיותר ושיתפו פעול

שיתוף , שראשיהן שייכים לקו מחשבתי זה, עלי ועצמונה, בשתי המכינות הגדולות. עמו היה בעייתי

הן הרב פרץ והן הרב סדן קטעו את הראיונות עמם ולא . הפעולה בגישה לתלמידים היה חלקי בלבד

דברים אלו וודאי משפיעים . נוחים או פתוחים בראיון בהשוואה לראשי תוכניות אחריםהיו לגמרי ני

 . על המדגם אולם לא היתה אפשרות התמודדות מוצלחת יותר עם הנסיבות הקיימות

  

  והתאמתו למחקר(semi-structured interview)למחצה -הראיון המובנה. ג

 (semi-structured interview)ון המובנה למחצה הוחלט כי הראי, לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע

לא יוכלו להציג תמונה נאמנה של המציאות " סגורות"שאלונים ושאלות . הוא המתאים למחקר זה

 .ורק אפשרות לשיחה משותפת עם המראויינים תשקף טוב יותר את הדברים

יח שהמראיין יודע הראיון העיתונאי מנ. ראיון מובנה למחצה במחקר אינו כמו ראיון עיתונאי

-בראיון האתנוגרפי. את המרואיין לומר דברים שאליהם לא תמיד התכוון" להכריח"הכל ומנסה 

,  במחקרה אודות סרבני מצפון בישראל248.המראיין מאפשר למרואיין ללמד אותו, סוציולוגי

קר כבר הסבירה הלמן את תקפותו של ראיון מסוג זה במח, המסתמך על ראיונות מובנים למחצה

  249.הבודק את תחושותיהם של המרואיינים בהקשר מסויים

 

 מבנה הראיון. 1

חוקר מדעי החברה אינו . לא היה בכוונתי לערער את עולמם את המרואיינים, כפי שמעירה וולויר

, בהמשך לכך. עיתונאי ואין זה מקומו לעמת את המרואיין עם סתירות בעולמו אלא להבין עולם זה

, בעיקר בראיונות המעקב,  במקרים מסויימים250.ו להעמיד פנים בראיוןנזהרתי שלא לשקר א

                                                 
248 Beth L. Leech, "Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews," Political Science 

and Politics, Vol. 35 (2002), pp. 665-668. 
 .25-48' עמ, )1993( הלמן 249
250 Wolvier (2002), pp. 677-678. 
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זוהי בעיה מוכרת במחקר העוסק בראיונות . מרואיינים סיפרו על ארועים שהיו קשים להם מאוד

התקשיתי ,  במקרה אחד בשל קושי גדול של המרואיין בעת תיאור סיטואציה251.מובנים למחצה

שוחחנו על הקושי שלו באופן .  האישית לא היה פגם בהתנהגותולשמור על ריחוק והסברתי לו שלדעתי

אך לא שוחחנו , הודיתי למרואיינים על כנותם, ביתר המקרים. אולם היה זה מקרה בודד. אישי יותר

 .באופן אישי על מצוקתם

ראיון מובנה למחצה , מובנה בו המרואיין מדבר באופן חופשי לחלוטין-שלא כמו ראיון לא

 לשיחה 252.כפי שעושה שאלון סגור, מבלי להגביל את התשובות האפשריות,  היפותזהמאפשר בדיקת

לפיכך ניתן לבדוק אם התשובות מאששות . הנושא מוגדר והשאלות מוגדרות באופן כללי. יש מטרה

המראיין מוכרח להיות גמיש ולתת למרואיין , מאידך. את ההיפותזה של המראיין או מפריכות אותה

לפעמים דברים שנראים בתחילה כלל לא קשורים לנושא מתבררים כמהותיים . לנווט את השיחה

ולהחליט מתי לאפשר להן , לנסות להבין מדוע התקיימו, מראיין צריך לשים לב לסטיות אלו. למחקר

 . להתפתח ומתי בכל זאת יש לחזור למסלול הראיון

, קצין בכיר( מרואיין כל ראיון היה שונה ממשנהו והשאלות שהופנו לכל סוג, בהתאם לכך

כל ראיון נפתח בהסבר קצר אודות נושא . היו שונות) ת/בוגר, ה/תלמיד, ראש תוכנית, קצין זוטר

פ "מדרגת מ(וקצינים זוטרים , בוגרי תוכניות,  לתלמידים253.המחקר ובקבלת רשות להקלטת הראיון

, ות על כל שאלהשהם אינם מחוייבים לענ, הובטח בתחילת הראיון שלא יצוטטו בשמם) ומטה

קצינים בכירים ואישים אחרים שרואיינו , ראשי תוכניות. ושבאפשרותם להפסיק את הראיון בכל עת

 . לא קיבלו הבטחות לסודיות) כמו ראש איגוד ישיבות ההסדר(מתוקף תפקידם 

מהקל אל הקשה ושאלת השאלות : סדר השאלות וצורת השאלה עוצבו כמקובל בתחום

כגון שאלה על שמירת ,  ניסוח השאלות הקשות יותר254.שוטה ללא התנצלותהקשות יותר בצורה פ

השתדלתי לשאול את השאלה ', כפי שמציעה ליץ. התגבש במהלך סדרת הראיונות הראשונה, מצוות

 במהלך ראיונות המעקב הדבר הוכיח את עצמו ותלמידים לא הסתירו 255.בצורה לא שיפוטית

 .ר שקשה להם לספר בהקשר זההלכתיות וסיפורים שהיה ברו" מעידות"

גם אם השתדלתי מאוד לשמור על אותו , ולכן. הראיונות מובנים למחצה מתנהלים כשיחה

בעוד . הדבר נכון גם לגבי סדר השאלות. לא תמיד הדבר התאפשר, ניסוח של השאלות המובנות

אם , ונהשהשתדלתי שסדר השאלות יהיה פחות או יותר זהה אצל כלל המרואיינים בקטגוריה נת

                                                 
251 Wolvier (2002), pp. 677-678. 
252 Leech (2002), pp. 665-668. 
ותלמיד מכינה אחד לא אישרו את הקלטת ) רב קוסטינר מישיבת ההסדר במצפה רמוןה( ראש תוכנית אחד 253

 .הראיון
254 Leech (2002), pp. 665-668; Kidder and Judd (1986), pp. 254-260. 
255 Leech (2002), pp. 665-668. 
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 כפי 256.עברנו לשוחח על הנושא שעלה ולאחר מכן חזרתי אחורה, הגענו לנושא אחר דרך אחת השאלות

אמנם מספר שאלות הן קבועות וקיים . הראיון הוא במהותו אילתור, שמצויין רבות במחקר איכתני

 257.אולם הראיון עצמו הוא דינמי, סדר כללי לשאלת השאלות

הם דיברו על מה שחשבו שהיה רלוונטי לנושא . ראיון בעצמםהיו מרואיינים שניהלו את ה

היו שאלות שהתגבשו תוך כדי עריכת  258.ואני ניווטתי מדי פעם את הראיון חזרה אל הנושא עצמו

בנות , למשל. הראיונות ונראו לי חשובות ולכן כללתי אותן בחלק המובנה של ראיונות שנעשו בהמשך

לאחר שהנושא עלה במספר ראיונות מעקב באופן . ישות תומכתהגרעינים העלו את הגרעין עצמו כי

התברר שזו . התחלתי לשאול על כך במפורש בראיונות המעקב בהם הנושא לא עלה מעצמו, ספונטני

 . אכן שאלה מהותית לכלל תלמידי התוכניות

דוגמא לשאלה :  השתדלתי לבקש דוגמאות לאחר דיון בנושא ספציפי259',כפי שמציעה ליץ

ניתן לעשות זאת . 'דוגמא לבעיה בשמירת מצוות וכו, דוגמא לתמיכה מחברים, דים שאלו רבשתלמי

סיכום התשובה (והשתדלתי אכן לנצל זאת תוך כדי שיחה ', כפי שמסבירה ליץ, במספר דרכים

האם יש עוד מקרים "שאלת ; הקודמת וניסוח השאלה מחדש תוך בקשת דוגמא יותר קונקרטית

  260).'וכו" ?כאלה

ת /ה חושב/יש עוד משהו שאת"סיימתי כל ראיון בשאלה בסגנון , י שמציעה וולוירכפ

 פעמים רבות המידע החשוב בותר בראיון עלה במהלך תשובה על שאלה 261"?שחשוב שאני אדע/שכדאי

 . זו ושאלות הבהרה בעקבותיה

כך יש ב. יש שממליצים למראיין להראות מעט קשה תפיסה על מנת לא לאיים על המרואיין

. עלול להוות גורם לתסכול" מטומטם"כיוון שמראיין , סכנה כאשר מדובר במרואיינים אינטליגנטים

 262'השתדלתי לאמץ את גישתה של ליץ. לעיתים המרואיין יראה מראיין כזה כמבזבז את זמנו

ושהמרואיינים מבינים הרבה יותר ממני בנושא שבעטיו הגעתי ,  איני מבינההזהולהראות שבנושא 

' באופן כללי השתדלתי ללכת בעקבות ליץ. ניתן להסביר לי ואני מסוגלת להבין, עם זאת. יהםאל

                                                 
 .Kidder and Judd (1986), pp. וד הטוענים שיש לשמור בקפידה על סר השאלות' זאת בניגוד לדברי קידר וג256

ך שיחה וקפיצות  זאת מכיוון שהתברר שהמרואיינים שיתפו יותר פעולה כאשר השאלות התקשרו זו לזו דר.267-268
 . שנועדו לשמור על סדר השאלות הסיחו את דעתם

257 Wengraf ( 2001), p.5. 
 .למשל,  הראיון עם הרב אמנון שוגרמן מישיבת הגולן התנהל כך258
259 Leech (2002), pp. 665-668. 
260 Leech (2002), pp. 665-668. 
261 Wolvier (2002), pp. 677-678. 
262 Leech (2002), pp. 665-668. 
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לסכם בקצרה את דברי המרואיין בסוף כל חלק כדי לבדוק שהבנתי ולהראות , ולהיות מאזינה טובה

  263.שהקשבתי

 

 מבנה השאלות. 2 .

I .שאלות שנשאלו ראשי התוכניות 

נשאלו שאלות כלליות אודות , ראשית. התחלקו לארבע קטגוריותהשאלות שהופנו אל ראשי התוכניות 

 תחום 264.התוכנית שנועדו בעיקר להשרות אווירה נינוחה על ידי הצגת השאלות הקלות יותר תחילה

 במסגרת תחום זה שוחחנו על הגעת 265"?המדרשה/המכינה/מתי הוקמה הישיבה: "זה נפתח בשאלה

בדרך כלל שאלתי במהלך תחום שיחה זה שאלה על . תוכניתראש התוכנית לתוכנית ועיצוב דרכה של ה

 . מקורות המימון של התוכנית כמו גם שאלות על אופן בחירת הסגל

התחום נפתח . הקטגוריה השניה כללה שאלות אודות האוכלוסיה המתקבלת לתוכנית

לי ובמהלכה נשאל ראש התוכנית גם מיהו תלמיד אידיא" ?מהו תהליך הקבלה לתוכנית"בשאלה 

אילו תלמידים מתקבלים בפועל ואם יפנה תלמיד למסגרת מתחרה אם יחשוב שהתלמיד אינו , לדעתו

 . מתאים לבית המדרש שלו

בקטגוריה השלישית נכללו שאלות אודות החומר הנלמד בבית המדרש כמו גם הכנה לקראת 

 במסגרת תחום "?מה הם הדגשים של תוכנית הלימוד: "קטגוריה זו נפתחה בשאלה. השירות הצבאי

זה ניסיתי להבין אם מתקיימת תוכנית הכנה רשמית לקראת השירות הצבאי ואם בית המדרש מעדיף 

הקטגוריה האחרונה דנה ביחסים עם התלמידים בעת הלימודים . מסלול שירות מסויים על פני אחרים

פי מדרשה יש מחוייבות או אחריות כל/מכינה/האם לישיבה"ובעת השירות ונפתחה בשאלה 

 מדרשה/ישיבה/מכינהאם ה: "לבסוף נשאל המרואיין שתי שאלות לגבי עמדתו האישית" ?התלמידים

" ?שלך שירתו במסגרת כלשהי-האם ילדיך"ו" ?ל" בגיוס לצהת/כהיית תומהאם , לא היתה קיימת

ל ולהשוותה לעמדת בית "זאת על מנת לקבל רושם ברור יותר לגבי עמדתו האישית ביחס לשירות בצה

האם יש משהו "נחתם בשאלה , כמו כל הראיונות שנעשו לצורך מחקר זה, הראיון. דרש אותה הציגהמ

 ". ?ת שכדאי שאני אדע בהקשר הזה/ה חושב/שאת

 

                                                 
263 Leech (2002), pp. 665-668. 
264 McCracken (1988), p. 34. 
הרב ביגמן ממעלה גלבוע השתתף במחקר קודם שלי ועל כן היה מגוחך מעט להתחיל .  זאת להוציא ארבעה רבנים265

. על כן הרב ביגמן נשאל תחילה מי היו רבותיו כך ששוחחנו תחילה על הביוגרפיה הכללית שלו. את הראיון משאלה זו
, ב הכרתי בעבר ולכן התחלנו את שיחתינו במקומו כראש המדרשה"גם את הרב כאהן ממדרשת הבנות בעין הנצי

 2000נון לא היה מעורב בהקמת הישיבה בעין צורים אלא הגיע בשנת -הרב בן. כיוון שלא תמיד החזיק במשרה זו
ניהל את מהלך הראיון בעצמו מהרגע שנכנסנו הרב שוגרמן מישיבת הגולן . ולפיכך שוחחנו על נסיבות הגעתו לישיבה

 . לא היה צורך בפתיחה בשאלה אלא הוא דיבר ומדי פעם שאלתי שאלות שהחזירו אותנו למטרתי בשיחה. למשרדו
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II .שאלות שנשאלו קצינים בכירים ונציגי צבאות זרים 

 30-תר מרובם לא היו מסוגלים להעניק לי יו. מהלך הראיון עם קצינים בכירים הושפע ממגבלת הזמן

לפיכך לא היה זמן להשרות אווירה נוחה ולאפשר למרואיינים לדבר על נושאים שלא היו .  דקות40עד 

תדמיתן של תוכניות : התחומים המרכזיים שנכללו בראיונות אלו היו. קשורים ישירות לנושא המחקר

ה לדעתך מ"השאלה הפותחת היתה (ל "הלימוד בעיני הנשאלים כמפקדים וכמשתייכים לצמרת צה

היחס לחיילים בוגרי תוכניות בעת שירותם , ")?תפקידן של תוכניות הלימוד הדתיות לפני שירות

יחסם  ") ?יש צרכים ייחודיים שהצבא מחוייב להיענות להם, בוגר תוכנית, האם לחייל דתי("הצבאי 

האם אתה מתרשם שראשי התוכניות ("ל "ומידת מעורבותם של ראשי התוכניות בנעשה בצה

כמו . וציפיות המרואיין כמפקד מחיילים דתיים בכלל ובוגרי תוכניות בפרט") ?מתערבים בנעשה בצבא

, בנוסף. מה שנראה להם חשוב להוסיף-ראשי התוכניות גם הקצינים הבכירים נשאלו אם יש דבר

 . שאלתי אם יוכלו להמליץ על אנשים נוספים שכדאי לי לשוחח עמם

 דנו ביחס לחיילים שומרי מצוות דת כלשהי בשתי קטגוריות השאלות לנציגי הצבאות הזרים

. הראיונות התנהלו באנגלית. והיכולת לשרת כקצינים, היכולת לשמור מצוות בעת השירות: עיקריות

 Are religiously observant soldiers permittedגם ראיונות אלו היו מובנים למחצה ונפתחו בשאלה 

to serve in the Turkish/Indian Military? .גם ראיונות אלו היו בדרך כלל מוגבלים בזמן .

אביב נעשה באמצעות הפקס ולפיכך דרשו פירוט רב -התקשורת עם משרד הנספח הצבאי ההודי בתל

אביב ובירושלים -פה בתל-ראיונות עם שני מקורות צבאיים טורקיים נערכו בעל. יותר בשאלות

 .לא הוקלטו לבקשת המרואיינים, וכאמור

 

III .שאלות שנשאלו קצינים זוטרים 

מרבית הראיונות עמם לא . ל רואיינו בדרך כלל בטלפון בשל אילוצי הזמן שלהם"קצינים זוטרים בצה

גם השאלות בראיונות . גם למרואיינים אלו הובטחה סודיות בכל הנוגע לזהותם, כאמור. הוקלטו

נשאלו שאלות כלליות לגבי תלמידי , אחריםכמו בראיונות , ראשית. מסוג זה התחלקו למספר תחומים

מאילו תוכניות לימוד מגיעים : "התחום נפתח בשאלה(תוכניות ששרתו תחת פיקודו של הקצין 

במסגרת קטגוריה זו שוחחנו גם על הקשר של חיילי הקצין עם תוכניית הלימוד "). ?החיילים שלך

 . שלהם ועל מידת המודעות של הקצין לקשרים אלו

נוספת היתה מעורבות תוכניות הלימוד בהתנהלות היומיומית של יחידתו של הקצין קטגוריה 

בקטגוריה נוספת נשאלו ") ?האם לך אישית היה קשר כלשהו עם מסגרות הלימוד מהן הגיעו חייליך("
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ת חיילי הסדר או /כאשר היה מדובר במפקד. מרואיינים לגבי מהלך שירותם של תלמידי התוכניות

ל "אם הדבר מועיל לצה, אלתי אם שירותם כקבוצה מקשה או מקל על הפיקוד עליהםש, בנות גרעין

מפקדים של תלמידים ששרתו כבודדים נשאלו אם . ואם המרואיין היה מעדיף שישרתו כבודדים

תחום נוסף התמקד בהתנהגותם של התלמידים . שירותם כקבוצה היה מקל על הפיקוד עליהם

האם היותם בוגרי תוכנית לימוד "תחום זה נפתח בשאלה . יליםכחיילים ודעת המפקד עליהם כחי

במסגרת קטגוריה זו נסיתי לברר אם ". ?לטוב או לרע, משפיע על יתר החיילים שלך באופן כלשהו

גם בוגרי מכינות חילוניות או מעורבות ולא רק (לקצין ציפיות אחרות מתלמידים בוגרי תוכנית לימוד 

סוף ראיונות אלו ביקשתי מהמרואיינים להפנות אותי לקצינים זוטרים ב). תוכניות לימוד תורניות

 .כפי שכבר הוסבר, )השלג-מדגם כדור(אחרים שיוכלו לסייע לי 

 

IV .שאלות שנשאלו בוגרי תוכניות לימוד 

ראיונות שנערכו עם בוגרי תוכניות ניסו לבדוק כיצד מרואיינים אלו תפסו את תוכניות , כאמור

מרבית הבוגרים סיימו את המסלול ואת שירותם לפני . דן במרחק של מספר שניםהלימוד ואת תפקי

. בוגרים ספורים היו מבוגרים יותר וסיימו את לימודיהם לפני שבע עד עשר שנים. שנה עד חמש שנים

, לאחר מכן"). ?מדוע החלטת להגיע לתוכנית("גם ראיונות אלו נפתחו בקטגוריה של שאלות כלליות 

תוך נסיון להבין אם המרואיין נתקל ") ?היכן שרתת("שירות הצבאי של המרואיין שוחחנו על ה

, )הלכתיים או מקצועיים(במקרים בהם סופר על קשיים כלשהם . בבעיות או בקשיים בעת השירות

נשאלו הבוגרים כיצד התמודדו איתם ואם פנו בשלב כלשהו לתוכנית ממנה באו על מנת להתמודד עם 

מה לדעתך ("וריה האחרונה נשאלו הבוגרים כיצד הם רואים את התוכנית בה למדו בקטג. בעיות אלו

בתחום זה ניסיתי גם לבדוק האם הבוגרים מרגישים עדיין קשר כלשהו לתוכנית "). ?מטרת התוכנית

 . הלימוד והאם הם שמחים שלמדו בה גם כיום לאחר שכבר סיימו את המסלול או שיש בלבם חרטות

ה של הראיון נשאלו הבוגרים לדעתם לגבי יחסיה של התוכנית בה למדו בקטגוריה האחרונ

דרך תחום זה שוחחנו בדרך כלל על תרומתן של "). ?ל"האם התוכנית בה למדת תורמת לצה("ל "לצה

דיברנו על , כמו כן. כלל תוכניות הלימוד וחלק מהמרואיינים השוו בין המסלולים השונים

ל "חוסר המחוייבות של צה/ל ועל מחוייבותו"תוכנית לצהחוסר המחוייבות של ה/המחוייבות

ל גם ללא האפשרות להתגייס "כשאלה אחרונה נשאלו הבוגרים אם היו מתגייסים לצה. לתוכנית

 . במסלול בו בחרו
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V .שאלות שנשאלו תלמידי התוכניות 

כפתיח " ? זובחרת בתוכניתלמה "תלמידי התוכניות לפני גיוס התבקשו בתחילת הראיון להסביר 

שוחחנו על ציפיות מתוכנית הלימוד הן באופן כללי והן , במסגרת תחום שאלות זה. לקטגוריה כללית

כסיכום , כמו כן. במידה והיו כאלה, בנוגע לשירות הצבאי ועל התלבטויות בבחירת מקום הלימודים

 הלימוד בעת, שלהם כיום" רמת שמירת המצוות"ביקשתי מהתלמידים להשוות את , לקטגוריה זו

ה משווה /אם את("ובעיקר ניסוחה , שאלה זו. יסודי-לתקופה הקודמת בה למדו במוסד על, בתוכנית

הוכיחה את ") ?לא רואה שינוי? ה רואה שינוי/את, את רמת שמירת המצוות שלך היום ולפני שנה

 . התלמידים בדרך כלל ענו עליה ללא היסוס. עצמה כשאלה טובה ולא מאיימת

מה לדעתך הדגשים "לות הבאה עסקה בתוכנית הלימוד עצמה ונפתחה בשאלה קטגורית השא

במסגרת קטגוריה זו שוחחנו גם על מטרותיה של התוכנית לדעת התלמיד וכיצד ". ?של תוכנית לימוד

השתדלתי , כמו כן. לדעת התלמיד התוכנית היתה רוצה לראות את תלמידיה מתפתחים בחייהם

רות או במסרים מצד תוכנית הלימודים שלהם הנוגעים לשירות לבדוק אם התלמידים חשים במט

 . הצבאי בפרט ולחייהם העתידיים בכלל

ה /האם את"השאלה שפתחה תחום זה היתה . בתחום השאלות הבא התמקדתי בשירות עצמו

במהלך תחום זה שוחחנו גם על בעיות או קשיים שהמרואיין חשב שיתכן ". ?ת מהשירות/חושש

שאלתי באופן ספציפי אם לדעתו ייתקל , לאחר הדיון הכללי. לך השירות הצבאישייתקל בהם במה

בהקשר זה שוחחנו בדרך כלל על האווירה שבה ייתקל . שבת וצניעות, כשרות, בבעיות בתחומי תפילה

כמו כן ניסיתי להבין אם התלמידים . המרואיין במהלך השירות השונה מהאווירה בתוכנית הלימוד

לול שירות כלשהו מצד התוכנית בה הם לומדים ואם הם סבורים כי יוכלו להסתייע חשים בניתוב למס

בקטגוריה זו השתדלתי לשאול היכן המרואיין היה רוצה לשרת ואת מידת . בתוכנית בעת השירות

 . דברים אלו בדרך כלל הובילו לשיחה אודות המוטיבציה של המרואיין לשירות. רצונו לצאת לקצונה

ות האחרונה התמקדה במחשבותיהם של המרואיינים בנוגע ליחסים בין קטגוריית השאל

 מחויבות או אחריות תוכניתת שיש ל/ה חושב/האם את("ל "תוכנית הלימוד לתלמידים ולצה

במסגרת קטגוריה זו שאלתי אם לדעת המרואיין יש לתוכנית מחוייבות כלפי הורי "). ?כלפיך

יו עושים ללא האפשרות להתגייס דרך תוכנית לבסוף נשאלו המרואיינים מה ה. התלמידים

גם ראיונות אלו נחתמו בשאלה אם למרואיין יש , כמו ביתר קבוצות המרואיינים. הלימודים שלהם

 . משהו להוסיף שנראה לו חשוב לנושא

גם אני הערכתי שטיעוני התלמידים שיקפו את גרסת המציאות שלהם , כפי שמתארת הלמן  

לא . ה גם משמעות לשינויים בדבריהם ביחס לאותן שאלות כעבור שנה ושנתייםלפיכך הית. באותו רגע
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במהלך , פעמים רבות הם ביקשו מיוזמתם, אולם. עימתתי אותם עם סתירות או שינויים בעמדתם

במקרים כאלה ביקשתי שיענו בתחילה לשאלה . הראיון השני או השלישי להזכר במה שאמרו בעבר

במקרים אלו הם לעיתים ערכו השוואה בין . תשובתם הקודמתולאחר מכן הקראתי להם את 

 .תשובותיהם והסבירו מדוע לדעתם המצב השתנה

 

 מהלך הראיונות. 3

הרב סדן סרב לפגוש אותי ובשיחת . כל ראיונות העלית נערכו פנים אל פנים להוציא שני מקרים

רב פרץ קטע את הראיון שנערך ה. ההכרות בינינו הסכים רק לראיון טלפוני שנערך כעבור מספר שעות

 .כך נעשה. פנים אל פנים בשל קביעת פגישה נוספת אולם הסכים להמשיך את הראיון בטלפון

כל הראיונות הראשוניים עם התלמידים נערכו פנים אל , להוציא חלק מתלמידי עלי ועצמונה

מספר ראיונות . םראיונות המעקב נערכו בדרך כלל טלפונית בשל תנאי השירות של התלמידי. פנים

ראיונות עם קצינים זוטרים , כאמור. מעקב התנהלו פנים אל פנים בשל נכונותם של התלמידים להפגש

 . לא התרחשו כמעט כלל פנים אל פנים בשל אילוצי שירותם הצבאי

 למרות עמדתם של חוקרים 267. הקלטתי את מרבית הראיונות266,בניגוד לחוקרים אחרים

נקטתי , אשית לשקלט את כל הראיונות ולנתח אותם לפני תחילת הכתיבהמסויימים הטוענים שיש ר

 ההקשבה לראיון בפעם הראשונה מאפשרת למראיין 268.בשיטה שאינה מחייבת ראשוני שקלוט מלא

 תוך כדי השקלוט 269.להזכר בראיון ביתר פירוט ולהעיר לעצמו הערות שיהיו חשובות ביותר בהמשך

,  תובנות אלו270,כפי שמעיר וונגרף. צור ולרשום הערות לעצמיהשתדלתי כמה שיותר לע, הראשוני

היו חשובות מאוד וסייעו לגיבוש , הנובעות מהזיכרון העולה תוך כדי המפגש הראשון עם הקלטת

התנהגות , רשמים, הערתי לעצמי הערות ראשוניות לגבי הראיון, תוך כדי הקשבה לנאמר. מסקנות

י פרקים על מנת שניתן יהיה להשוות את הדברים לדברי המרואיין וגם סידרתי את דבריו בראש

 . רק מאוחר יותר שקלטתי את הראיונות והשלמתי את ניתוחם. מרואיינים אחרים

 

בחלקים . המקורות בכתב השלימו והעמיקו את הדברים שעלו מתוך המקורות בכתב, כאמור

בכל הנוגע לדעותיהם של , למשל. פה קיבלו משקל רב יותר-המקורות בעל, מסויימים של המחקר

                                                 
 .Wolvier (2002), pp. 677-678 ,  לדוגמא266
 . להוציא חלק מהראיונות הטלפוניים בהם הדבר לא התאפשר מסיבות טכניות267
268 Wengraf (2001), pp. 209-213. 
269 Wengraf (2001), p. 209. 
270 Wengraf (2001), p. 211. 
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השתדלתי עד כמה שניתן שמקורות בעל פה לא יהוו מקורות , עם זאת. תלמידים וקצינים זוטרים

 . יחידים

  

 "זר"מול החוקר כ" בית-בן"החוקר כ. ד

האם העובדה שאני בת לציונות ? האם חוקר הכותב על המרחב הביתי שלו יכול להניב מחקר אמין

אולי היכרותי הכללית עם ? השפיעו על איכות המחקר, ל"בר חיילת בצהכמו גם היותי בע, הדתית

האם ? תוכניות הלימוד והכרות אישית עם תלמידי תוכניות אלו בעבר ובהווה השפיעה על כתיבתי

 ?צריך לשמור על אובייקטיביות כלפי מושא המחקר

ר מרוחק  כאשר חוקר אינו עוסק בשדה מחק–" בית"רבות נכתב על כתיבה מתוך מרחב ה

 נראה כי חלפו 271.אלא בשדה מחקר קרוב אליו או שאליו הוא משתייך, או תרבותית/ממנו פיזית ו

מסכימים , בעידן המודרני". אנחנו/אני"בלבד מבלי לגעת ב" אחר"הימים בהם כתב החוקר על ה

הכרות אינטימית עם המרחב . חוקרים איכותניים כי לחקירת מרחב מוכר יש גם צדדים חיוביים

אמפתיה כלפי הנחקר ,  לפיכך272.הנחקר מעניקה תובנות ואפשרויות ניתוח שאינם אפשריים לזר גמור

 . אינה בהכרח מילה גסה

במחקריו אודות העולם היהודי . דוגמא לחוקר העוסק במרחב הביתי שלו הוא היילמן

-participant(משתתף -אמריקאי הדגים היילמן כיצד ניתן להיות חוקר שהוא צופה-האורתודוקסי

observer (אין ,  במובן זה273.בית בתרבות ובסביבה הנחקרת-ואת החשיבות שבהיותו של החוקר בן

היילמן הדגים שניתן להשתייך ברמות משתנות לקבוצה הנחקרת . בבחירתי בשדה קרוב לי כל חידוש

אולם , )native-as-stranger(בית המתנהג כזר -ובכל זאת להתייחס אליה מבחוץ ולחקור אותה כבן

לעיתים חוקר הנחשב חלק מהקהילה הנחקרת יכול לגלות עליה מה . בכל זאת שייך לקבוצה הנחקרת

  274.שחוקר חיצוני לא יוכל כיוון שביכולתו לדעת אילו שאלות לשאול והיכן לחפש תשובות

הכרתי באופן אישי את מדרשת . השדה הנחקר הוא אכן שדה הבית שלי, במובן מסויים

אך לא במסגרת המסלול המתואר , מה-ב כיוון שלמדתי בה זמן"וץ הדתי בעין הנציהבנות של הקיב

                                                 
 .פרק שני, )1998, עם עובד: א"ת (נשים ואוריינות בציונות הדתית: בפסח הבא, תמר אלאור:  ראה דיון אצל271
272 McCracken (1988), pp. 32-34. 
 :Samuel C. Heilman, Synagogue Life: סי כפי הוא מעיר בספרו אודות קהילת בית כנסת אמריקאי אורתודוק273

A Study in Symbolic Interaction (Chicago: University of Chicago Press, 1973), pp.x-xi. במחקרים 
גם . ב"בדק היילמן את הקהילה החרדית בירושלים ואת תפיסת לימוד הגמרא בחברה הארתודוקסית בארה, נוספים

 :Samuel C. Heilman, The People of the Book: המשתתף- המבט של הצופהאת המחקרים הללו כתב מנקודת
Drama, Fellowship and Religion (Chicago: University of Chicago Press, 1987); Defenders of the 

Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewry (NY: Shocken Books, 1992). 
274 Samuel C. Heilman, "Jewish Sociologist: Native-as-Stranger," The American Sociologist, Vol. 15 

(1980), pp. 100-108. 
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חוק "בהתאם ל. גם חלק מהדמויות במדרשת באר ובמדרשת לינדנבאום היו מוכרות לי אישית. כאן

 . הכרתי באופן כלשהו מספר לומדים,  בחלק גדול מבתי המדרש275",הדתיים השלובים

כמוהם אני . ואין להתעלם מכך, קרי הציונות הדתית, םהעל של הנחקרי-אני חברה בקבוצת 

עולם ההתייחסות שלנו דומה ואני מבינה את עולם האסוציאציות . יהודיה מאמינה ושומרת מצוות

בית בשדה -במובנים רבים לא הייתי בת, לצד השתייכותי באופן כללי לציונות הדתית, עם זאת. שלהם

נשים אינן מגיעות לבית המדרש . בתוכניות לימוד לגבריםרוב השדה המחקרי עוסק , ראשית. הנחקר

בתי המדרש ,  יתרה מזו276.כדבר שבשגרה ונוכחותי בישיבות ובמכינות כאישה לא היתה מובנת מאליה

לא היה , גם לו הייתי רוצה, לפיכך. כפי שיפורט בגוף המחקר, הנסקרים כאן אינם עשויים מעור אחד

איני תלמידה כעת באף אחד מהמוסדות , בנוסף. ולוגית לכולםבאפשרותי להשתייך רעיונית ואידי

איני חברה , כלומר. איני שייכת לקבוצת הגיל של הנחקרים ואיני מקיימת עמם קשרי חברות, הללו

דברים אלו סייעו לי לראות את הנושא גם . הקבוצה של תלמידי תוכניות או בסגל תוכניות אלו-בתת

 .רמנקודת מבט חיצונית למושא המחק

שימל . של שימל" זר"ניתן לראות את המחקר כמגיע מנקודת המבט של דמות ה, במובן זה

קיימות , לקבוצה בה הוא נמצא, אם כי לא באופן מלא, המשתייך, (stranger)כבר הצביע על כך שבזר 

העובדה , למרות שהזר שייך לקבוצה והוא חלק אורגני ממנה". מלא"בית -תכונות שאינן קיימות בבן

מעמיד אותו במקום מיוחד מבחינת חברי , אין הוא תושב קבע בה או שיש ביכולתו לעזוב אותהש

כיוון שהוא . הוא אובייקטיבי יותר מחברי הקבוצה במובנים מסויימים, בשל כך. הקבוצה האחרים

לעיתים הדבר גורם לחברי הקבוצה לספר . נאמנותה אינה נתונה לקבוצה באופן בלעדי, שייך ולא שייך

  277 .לזר דברים שאין מספרים לחברי הקבוצה

בעולם . מובן שלא? האם נשארתי אובייקטיבית לחלוטין בהתייחסותי לצעירים אלו ולעולמם

, עם זאת". אובייקטיבי"מודרני ברור לכל כי אין באפשרותו של החוקר להיות -המושגים הפוסט

.  ף להשתמש בו לטובת המחקרלהתגבר על הבעייתיות שבו וא, השתדלתי להיות ערה לנטאי שלי

המכנה המשותף . יכולתי להבין את עולם המושגים שלהם, בבואי לראיין תלמידים וראשי תוכניות

. שלנו העניק אווירה נינוחה יותר ברבים מהראיונות ואני מקווה שגם תרם לפתיחותם של מרואיינים

                                                 
חוק הדתיים שלובים קובע כי אין שני דתיים שאין : " לווראיציה על הגדרה זו ראה את הגדרתו של אורי אורבך275

מאיפה אתה "ערך ) 2002,  כתר:ירושלים (חילוני-לקסיקון דתי: סבא שלי היה רב, אורי אורבך." (להם מכר משותף
 ".?במקור

חלק מראשי . אישה סייעה לי במלאכת הראיונות יותר משהקשתה עליה-התרשמתי שהיותי מראיינת,  באופן כללי276
התוכניות לא התייחסו אלי ברצינות רבה בשל היותי אישה ולעיתים התבטאו באופן שספק אם היו מתבטאים בפני 

התרשמתי שהיותי אישה ומבוגרת יותר מהם גרמה לי להראות פחות מאיימת , מידיםבראיונות עם תל, כמו כן. גבר
 . המחקרי עמו באתי לראיונות ללא ספק תרמה לנכונות לפתיחות מצד התלמידים" כובע"מובן שה. בעיני התלמידים

277 Kurt H. Wolff (ed. and translator), The Sociology of Georg Simmel  (Illinios: The Free Press, 1950), 
pp.402-408. 
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שותף והרביתי לבקש השתדלתי לא להסתפק בתשובות שהסתמכו על עולם מושגים מ, עם זאת

 . הסברים מפורטים בכדי לקבל תמונה טובה יותר של עולמם של המרואיינים

להתעניין , להראות אמפתיה. ישנה חשיבות רבה להשראת אווירה נינוחה בראיון, כאמור

הרקע שחלקתי עם מושאי , מבחינה זו.  השתדלתי מאוד לדבוק בהתנהגות זו278.באמת אך לא לשקר

הרקע המשותף סייע גם למרואיינים לחוש בנוח . להיות אמפתית באמת כלפיהםהמחקר סייע לי 

היו מקומות בראיונות מסויימים שהיה ברור שהיותי מזוהה בהופעתי החיצונית עם המחנה בחברתי ו

למרות שלא הייתי אומר : "תלמיד הסדר שסיפר לי דבר מה ואז אמר, למשל. תרם לפתיחות" שלנו"

כיוון שכבר ראו . אולם בפני אדם השייך למחנה כן, בראש חוצות לא, כלומר". את זה בראש חוצות

תוך כדי הראיון היה ברור שמחשיבים אותי . רוב המרואיינים הניחו שאני שייכת לאותו מגזר, אותי

". את יודעת למה אני מתכוון, נו" ",כמו שאת יודעת", "אצלינו"השתמשו הרבה פעמים ב". בית-בת"כ

מובן שהדבר בכל זאת השפיע על מהלך הראיון והיו מושגים . קשתי בכל זאת הסברבמקרים אלו בי

מובן לי גם  . משותפים שהסתמכתי עליהם על מנת לחסוך בזמן או לקצר תהליכים בבניית הראיון

 השתדלתי להיות ערה לכך 279.ואין מנוס מכך, השפיעו על עבודתי, דתיות ואידיולוגיות, שאמונותי

 .נותר לי לקוות שהשפעה זו היתה מועטת. שוב ושובולבדוק את עצמי 

המראויינים הניחו פעמים רבות הנחות מוטעות לגַבי דווקא בשל המכנה המשותף , מאידך

הניחו , תלמידים וראשי תוכניות כאחד, מרבית המרואיינים, למשל. דבר שתרם לעיתים לראיון; בינינו

  280.רות הצבאי היו מפורטיםשלא שרתתי בצבא ולפיכך הסבריהם בכל הנוגע לשי

 

                                                 
278  Leech (2002), pp. 665-668. 
279 Kidder and Judd (1986), pp. 271-273.היה , שאנו מזדהה עם התחום הנחקר כלל,  מובן שגם חוקר חילוני

 . צריך להיות ער לאמונותיו על מנת להתגבר על הנטאי שלו
מעולם לא שיקרתי גם כאשר היה בדבר ,  הרקע ממנו באתי יש לציין שכאשר נשאלתי שאלות ישירות על עברי ועל280

 . להזיק למעמדי בעת הראיון
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 חלק ראשון

דילמות ומתחים אפשריים: מערכות תובעניות  
 

 פרק שני

 צבא ודת כמערכות תובעניות 

 

 מהו מוסד תובעני. א
לפיכך ראוי תחילה לעסוק ). כוללני( המוסד הטוטלי מתייחס ישירות למושג "מוסד תובעני"המונח 

 .ובעניבמוסד הטוטלי וממנו לעבור לדיון במוסד הת

הנמצאים , מקום מגורים ועבודה בו מספר גדול של פרטים"מוסד טוטלי הינו , על פי גופמן

מנהלים יחדיו שגרת חיים סגורה ומוכתבת , מנותקים מכלל החברה לפרק זמן ניכר, במצב דומה

 המוסד טוטלי הוא בעל אופי כוללני.  בהמשך דבריו מוסיף גופמן קריטריון נוסף281."מגבוה

encompassing or total character) (הפרדת השייכים למסגרת מהעולם : באופן המתבטא גם פיזית

  282.וכיוצא באלו, מקווה מים, יער, מנעול, חומה, החיצוני על ידי גדר

 :שעורך גופמן נמנות חמש קבוצותלמוסדות טוטליים בטיפולוגיה 

כמו בתי (ם סכנה לציבור אינם מהויונם מסוגלים לטפל בעצמם ימוסדות המטפלים באנשים שא •

  ).בתי יתומים, אבות

הנתפסים כסכנה , השגחה ואינם יכולים לטפל בעצמםהזקוקים למוסדות המטפלים באנשים  •

  ).בתי חולים לחולי נפש, כמו בתי חולים לחולים בשחפת(לחברה 

כמו ( בהכרח דאגה לרווחתם שלהם אך איןמוסדות המטפלים באנשים הנתפסים כסכנה לחברה  •

  ).מחנות שבויים, תי כלאב

מחנות , פנימיות, בקבוצה זו נכללים מחנות צבא. מוסדות שנועדו למלא פונקציה מעשית כלשהי •

  .מגורי משרתים באחוזות גדולות ועוד, ספינות, עבודה

בקבוצה זו נכללים מנזרים . מוסדות דתיים המהוים מקלט וגם תחנה בהכשרתם של אנשי דת •

 283.מסוגים שונים

                                                 
281 Ervin Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates (New 

York: Doubleday, 1961). p. xiii.  
 .4' עמ,  שם282
לעניינינו , ברם.) 4-5' עמ, שם. (יפולוגיה זו היא ראשונית ולא חפה מבעייותיות גופמן נזהר היטב בדבריו וטען כי ט283

 .ניתן להשתמש בה
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הרעיון אולם הוא מציע כי , מחקרו של גופמן התרכז בבתי חולים לחולי נפש, תאמפירירמה הב

 ניתן ליישום על מגוון מוסדות בהם הגבולות המקובלים בין פעולות חברתיות שונות הכוללני

אדם , ואכן. מטשטשים וקיימת הפרדה פיזית של ממש בין הנמצאים בתוך המסגרת לבין העולם

עובד ומבלה את שעות הפנאי עם אותם , ישן, ת הטיפוס שנמנו לעיל אוכלהנמצא בכל אחד מאבו

הפרט אינו חשוף לאינטראקציות חברתיות מגוונות . בכפוף לפיקוח, במסגרת סדר יום אחיד, אנשים

 284.במידה הקיימת מחוץ למוסד הטוטלי

במוסד הטוטלי נעשה מאמץ לנתק את הפרט מעולמו הקודם ומתפקידיו החברתיים 

לפחות , מניעת ביקורים מבחוץומניעת קשר עם העולם החיצוני על ידי זאת למשל . ייםהמקור

במקרים רבים הפרט מאבד את מקומו ,  משום כך285. הטוטליבתקופה הראשונית לשהות במוסד

אובדן מעמד ,  מאידך286.החברתי ולא תמיד ניתן לשפץ יחסים שנקטעו בשל השהות במוסד הטוטלי

פרט לא . כי מעמד קיים לא ישפיע על מקומו של הפרט בתוך המוסד הטוטליחברתי מנסה גם להבטיח 

יחד ,  סממנים אלו287".בחוץ"בשל מעמדו החברתי המקורי , לטוב או לרע, יחס ַמְפלהב אמור לזכות

מאותתים כי נעשה מאמץ חד משמעי ליצור , עם ההפרדה הפיזית הממשית שיוצר המוסד הטוטלי

 .ברה הכללית לבין המוסד הטוטלי והפרטים הנמצאים בוגבולות בלתי חדירים בין הח

בשלושת . קיימים הבדלים בין סוגי המוסדות הטוטליים, למרות הסממנים המאחדים

, )מחנה שבויים, חולים לחולי נפשבית , יתומיםבית , כדוגמת ( בטיפולוגיההסוגים הראשונים שנמנו

כדוגמת מנזר ( בשני הסוגים האחרונים 288.נשמרת אבחנה נוקשה בין החוסים לבין הממונים עליהם

ֵאם המנזר חיה באותם תנאים של אחרונת . אבחנה זו אינה נשמרת באותה קפידה) ומחנה צבאי

ה הנזירות וכל חייל בצבא דמוקרטי יודע כי מפקדיו מסכנים עצמם במידה שהוא מסתכן וכי חוב

דל נוסף הוא כי בעוד שבשלוש  הב289. לדאוג לצרכיו אף לפני שהם דואגים לצרכיהם שלהםעליהם

פרט להכנס למוסד הנתון ואין הדבר נעשה על פי רוב מרצונו ההחברה כופה על הקטגוריות הראשונות 

על פני רוב המצטרף למנזר עושה זאת . אין הדבר כך בהכרח, בשתי הקטגוריות האחרונות, החופשי

 מצטרף לשורות פרטאין ה,  חובהבמקרה של המגויס גיוס. מרצון ומתוך שהוא משוכנע בצדקת דרכו

                                                 
  . 6-7' עמ, )1961( גופמן 284

 .14-15' עמ,  שם 285
 .16' עמ,  שם 286
לעיתים תתכן שמירה מסוימת על מעמד או השתייכות בתוך המוסד , עם זאת. 118-121' עמ, )1961( גופמן  287

 .שמירת המעמד אינה עניין שבשגרה, ברור כי כאשר הדבר נעשה, ברם). 121' עמ, שם(הטוטלי 
גם , אולם.  גופמן מצביע על כך כי במקרים רבים קיימת רמת ביניים של חוסים המתפקדים כמעין סגל זוטר 288

 .115-116' עמ, )1961(גופמן : ראה. במקרים אלו עדיין נשמרת האבחנה
 .117' עמ,  גופמן 289
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אלום נעשה ניסיון לשכנע אותו כי הגיוס מוצדק ואף משרת את האינטרסים של המגויס , הצבא מרצון

  290.עצמו

בעוד מושגים אלו עשויים לחפוף במידה . כאן המקום להבדיל בין מוסד טוטלי למוסד תובעני

סתמכות על ההפרדה הפיזית ועל מנגנוני מוסד טוטלי ישנה הב, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך, רבה

כפי שנעשה במוסד , תרבותית מהעולם החיצוני-לא על הפרדה רגשיתו 291,התנהגות מוכתבים מגבוה

אך המוסד אינו מסתמך על כך בבואו לתבוע , יתכן שהנכנס למוסד טוטלי עושה זאת מרצונו. תובעני

 . נאמנות

ים לנאמנות ללא עוררין פרטמצפה מה) greedy institution(מוסד תובעני , כמו מוסד טוטלי

 גורס כי החברה המודרנית מבינה כי יש להגן על פרט מפני מצבים ,אבי מושג זה, קוזר 292.וללא סייג

לפעמים ,  לחצים אלו בהתאםתומַוסתעל תשומת ליבו מתחרים ביניהם המוסדות הוא נלכד בין בהם 

א שהחברה המודרנית מצפה כי הפרט ישתייך למספר הסיבה לכך הי. עד כדי עיגון הויסות בחוק ממש

בתמורה מתקיים הסדר , כאמור. לאום וכיוצא באלו, קהילה, עבודה,  משפחה293:זמנית-מסגרות בו

 בכדי להגן עליו ולמנוע מצב בו הפרט נקרע בין המוסדות ממוסד המאפשר את ויסות הדרישות מהפרט

אך כל עוד אף אחד מהמוסדות , חיכוכיםאמנם אין הדבר מונע . השונים להם הוא משתייך

לא נוצרים , המשתתפים אינו מציב דרישות טוטליות בפני הפרטים ומסתפק בדרישות לגבי חלק בודד

אינו מעביד משלים עם העובדה שהוא , במסגרת עבודה מתוקנת, לדוגמא 294.מצבים בלתי פתירים

                                                 
 ים במוסד הטוטליפרטיש לציין כי לאורך המחקר כולו מכנה גופמן את כל ה,  למרות זאת.118'  עמ, גופמן290

"inmates" , אינו מדגים את כובד המושג שיתכן ומתאים יותר לתרגמו " חוסה"התרגום העברי (ללא יוצא מן הכלל
 . ואילך14' עמ, )1961(גופמן ראה .  קולע לנזיר או לחיילתואר- בהכרח שםו אינהז"). חוסה-אסיר"כ

 .6' עמ, )1961(גופמן  291
292 Lewis A. Coser, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment (New York: Free Press, 

1974), pp. 4-8. 
 .3' עמ, )1974( קוזר 293

ם דורש ריבוי משאבים וכי דבריו של קוזר נשענים על ההנחה כי ריבוי תפקידי, במבט בוחן. 2-3' עמ, )1974(קוזר  294
 לקת בין הסועדיםומשאבים אלו משולים לעוגה המח. חלוקה בין התפקידיםכימות ול לניתניםמשאבים אלו 

שאינה מקבלת , קיימת במחקר גישה שניה, מאידך.  וכל אחד מהם רוצה שחלקו יהיה גדול יותר)התפקידים השונים(
 Sam A. Sieber, "Towards a Theory of Role Accumulation," American(סייבר . כימות-בת" עוגה"כי ה

Sociological Review, vol. 39 (August 1974), pp. 567-578.) גורס כי ריבוי תפקידים אינו יוצר בהכרח בעיות  
הגורמים לפרט להשקיע משאבים רבים יותר במוסד אחד ) role conflict, role overload(של קונפליקט או עומס יתר 

כיוון שברור כי כל אדם ממלא . ריבוי תפקידים חברתיים הוא מצב נורמלי הקיים במציאות, לדעתו. על חשבון אחר
. נראה כי ריבוי תפקידים אינו גורם בעייתי, תפקידים רבים ומצליח להתמודד עם מצב כגון זה ולתפקד באופן נורמלי

 גורסת כי משאבים כמו נוספת דעה .)577' עמ(גמול נפשי סייבר סובר כי ריבוי תפקידים גורם להנאה ולת, יתרה מזו
אלא שיתכן שההנאה מריבוי התפקידים , לא רק שאין גבול ברור לאנרגיה אנושית. כימות-אנרגיה כלל אינם בני
 Stephan R. Marks, "Multiple Roles and Role Strain: Some Notes on Human. (יוצרת אנרגיה נוספת

Energy, Time and Commitment," American Sociological Review, vol. 42 (December 1977), pp. 921-
יחס לתפקידים ישכן סייבר טוען במפורש כי הוא מת, נראה כי הדברים אינם תקפים לגבי המקרה דנן, עם זאת) .936

תפקידים מדובר ב .)569' עמ(שנבחרו מרצון ולא לתפקידים שאינם נושאים בחובם מעמד וייחוס חברתי בני קיימא 
כיוון שלא תפקיד החייל בשירות חובה ולא היותו של . ייחוס חברתיבמעמד ועלייה ב ל באופן ברורשבהם הפרט זוכה

 מעמד חד משמעיאופן הכרח ובוהמביאים בעל פי רוב בבחירה חופשית לחלוטין אדם מאמין הם תפקידים שנבחרו 
מרקס מודה כי הדברים כלל לא ניתנים , בנוסף. דיון במתכונתו הנוכחית שייכים לנראה כי דברים אלו אינם, חברתי

 ).933' עמ" (רגילים"אלא רק על מוסדות , ליישום על מוסדות תובעניים
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אם .  זכאי לחופשות ולימי מחלהזמן העבודה מוגדר ועובד. רשאי להשתלט על כל זמנו של עובד

 . עליו לשלם על כך, סכםהמעביד דורש שעות עבודה נוספות מעבר למו

 גם 295.על מנת לנהל חברה מתוקנת יש צורך להגביל את התחרות על נאמנותם של הפרטים

הפרט מסוגל להתמודד עם מצבים אלה ,  מסגרות בעלי תביעות או ציפיות מעל הממוצעותכאשר קיימ

כיוון .  אליהם או חלוקת זמנים המסייעת לויסות התביעותויצירת סדר עדיפויות להתייחסות על ידי

זמנית ואינו חשוף לאינטראקציה עם כל המסגרות -שהפרט בהכרח לא נמצא פיזית בכל המסגרות בו

 296.פתיר-ניתן לווסת את התביעות הסותרות ולא להקלע למצב בלתי, להן הוא משתייך בכל זמן נתון

המוסדות , ות אלומוסד. קיימים גם מוסדות אשר אינם מסכימים לויסות דרישות, אתעם ז

משתייכים אליהם יש תפקידים אחרים זולת התפקיד אותו הם שלים לכך נאינם מסכי, יםתובעניה

המשתייך למוסד תובעני אמור להיות מחויב למסגרת עד כדי כך  297.ממלאים במסגרת התובענית

את מחויבותו למסגרת התובענית הוא מוכיח על . יך למסגרות אחרות כללשהוא אינו מסוגל להשתי

-רגשית-מוסד תובעני נוטה להסתמך בעיקר על הפרדה מחשבתית 298.ידי ניתוק קשרים מתחרים

בעוד ,  במילים אחרות299.ולא בהכרח על הפרדה פיזית ממש, תרבותית של הפרט משאר החברה

מוסד ,  המחייבת את הפרטים הנמצאים בו300, משתנותבמידות,  פיזיתבמוסד טוטלי קיימת כפייה

. תרבותית ועל הפרדה שהיא סמלית בעיקרה-מחשבתית-תובעני מסתמך בעיקר על מחוייבות נפשית

 כאן .מוסד תובעניזאת  מאפשר בחירה חופשית בנאמנות למסגרת במידה שמאפשר ואינמוסד טוטלי 

 .טמון ההבדל העיקרי והמשמעותי בין המושגים

הן במובן של תביעת , )exclusive( מדגיש כי מוסד תובעני הוא תמיד מוסד אקסקלוסיבי קוזר

 301").הם("לבין שאר החברה ") אנחנו("בלעדיות והן במובן שהוא קובע גבולות בין המשתייכים 

המוסד התובעני תמיד מנסה להצטייר , בניגוד לסוגים מסוימים של מוסדות טוטליים, בהמשך לכך

ההפרדה בין הפרט לשאר . לפרט להשתייך אליו וכמקדם את האינטרסים של הפרטכמוקד שטוב 

שלו על פני שאר " נבחר"או המעמד ה, החברה נעשית במקרה זה בעיקר על סמך עדיפותו של הפרט

                                                 
 .3' עמ, )1974 ( קוזר295
 .7' עמ,  שם296
 .4' עמ,  שם297
 .8' עמ,  שם298

 .7-6' עמ,  שם299
קיים גם שוני בין .  שמפעילה עליו המערכתהכפייהת  ישנם הבדלים בין חייל בטירונות לבין חייל ותיק מבחינ300

גופמן סוקר את ההבדלים בין . הכפייה המופעלת על חייל לבין זו המופעלת על אסיר או על חולה נפש במוסד סגור
 . 1פרק , )1961 (גופמן: ראה. מערכות אלו בספרו

 .8' עמ, )1974( קוזר 301
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 לשם ההמחשה ניתן לומר כי בסוגים רבים של מוסדות 302".אנחנו"כמשתייך לקבוצת ה, החברה

 ". אנחנו"ואת החברה ממנו הופרד כ" הם" כעצמוהטוטלי רואה את הנמצא בתוך המוסד , טוטליים

להוציא דוגמת עקרת ( מעמיד קוזר את המוסד התובעני מול מוסד המשפחה ,בכל הדוגמאות

המשתייכים למוסד , קוזר מדגיש כי במקרים רבים. )בה המשפחה עצמה היא המוסד התובעני, הבית

סריסים ויהודי חצר בימי שו כפי שע(ותם החברתית התובעני מחוייבים להתנתק לא רק מהשתייכ

הדוגמאות . אחיהם-אלא אף ממשפחותיהם ועליהם לראות בחבריהם למוסד את משפחתם) הביניים

הדבר ,  במקרה זה303.הבולטות ביותר לכך בדבריו הם מסדרי נזירים קתוליים ומהפכנים חברתיים

חייו חשופים בכל מקום ובכל . יים לחלוטיןמביא לכך שהמשתייך למוסד התובעני הוא חסר חיים פרט

 304.זמן לחבריו למסגרת ולממונים עליו

קוזר בעצם מתווכח עם גופמן אך , ראשית.  כמה נקודות בעיתיותותבגישתו של קוזר קיימ

סוג מסוים של מנזרים וכן משרתים , הוא מגדיר חלקים מהצבא. אינו עושה זאת מפורשות

בניגוד לדעת גופמן המשייך מוסדות אלו לתחום המוסד , וטלילא ט, כמשתייכים למוסד תובעני

שניהם אף מתבססים על אותה יצירה ספרותית בבואם להצדיק את השתייכותו של המנזר  305.הטוטלי

אם כי גופמן אינו מתמקד בדוגמא זו , שניהם עוסקים במשרתים הגרים בבית המעביד 306.לתחומם

  307.כפי שעושה קוזר

" לידה מחדש"על ,  על אובדן או ויתור על מחויבויות חברתיותשניהם מדברים, מאידך

סממנים אישיים מהחיים שקדמו לכניסה לתוך של  או איבוד , מכבליהםבמציאות אחרת תוך שחרור

ומחזק את ,  דברים אלו מעידים כי הגבולות בין המושגים אינו ברור308.המוסד התובעני או הטוטלי

אך קוזר אינו מתיחס לכך באופן חד משמעי , קומות מסוימיםהקביעה כי אכן התחומים חופפים במ

 מבלי להתיחס 310,ן המושגיםקיים הבדל משמעותי בי קביעה בעלמא כי 309.והעמימות נותרה בעינה

 .לנקודות אלו אינה מבהירה את התמונה

                                                 
 .6' עמ,  שם302

 .125' עמ, )1974 (קוזר:  ראה למשל303
 .133' עמ, שם 304
 .10, 8, 7, 5פרקים , ביתר פירוט,  וכן13-16' עמ, )1974( קוזר 305

 המצוטט על ידי שני Kathryn Hulme, The Nun's Story (Boston: Little Brown, 1956):  מדובר בספר306
 .המחברים

 .67-88' עמ, )1974( קוזר 307
 .107-106' עמ, )1974(קוזר :  השווה308
דה שקוזר מדגיש שקיימת בין מוסד תובעני לטוטלי הוא עניין ההפרדה הפיזית מול ההפרדה  האבחנה היחי309

אך הוא אינו ) 6' עמ(קוזר אומר כי המפתח הוא איזו הפרדה היא ההפרדה העיקרית . מחשבתית-תרבותית-הרגשית
 .דן בחפיפה בין המושגים מעבר לכך

 .6' עמ, )1974 ( קוזר310
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נראה לי כי המחלוקת בין הדעות מתרכזת בשתי הקטגוריות האחרונות שאבחן גופמן 

 וכי אין מחלוקת לגבי שלוש )מוסדות לשם ביצוע משימה מסוימת ומוסדות דתיים (הבטיפולוגיה שעש

 .הקטגוריות הראשונות

 כיוון יםמינימליהם קוזר קובע כי קונפליקטים בין מוסד תובעני נתון לבין מתחריו , שנית

 צומצם  המתחריםכיוון שמספר, לחילופין, שהמוסד התובעני כבר דאג להסרת מתחריו או

גם ,  מתוך כך נראה כי קוזר מודע לכך כי בכל זאת קיימים מתחרים למוסד התובעני311.תיתמשמעו

 במקרה זה ואינו דן בסוגיא מעבר להערה אגבית ההשלכות ןהוא אינו מסביר מה ה, ברם. אם מעטים

מטאפורה אפשרית היא של ציר מרכזי שסביבו , כאשר קוזר מתאר את החיים במסגרת תובענית. זו

אולם במציאות . לא יתכן מצב בו פרט ינהל חיים הסבים סביב יותר מציר אחד.  המשתייכיםנעים חיי

 . גם בקרב הדוגמאות אותן מנתח קוזר, דברים אלו קורים

הוא יוצא מתוך הנחה כי , )6פרק (כאשר קוזר דן בעקרת הבית ובמשפחתה התובענית , למשל

יש לה או שרוצה "פחתה ומציין כי אישה שאישה אינה יכולה גם לעבוד וגם להשקיע מאמצים במש

הן בעבודה והן " מקור להפרעה"ודבר זה נתפס כ" קונפליקט"מתוארת כבעלת , "קריירה, שתהיה לה

הדבר . מציאות של היום נשים רבות משחקות תפקיד כפול של אמהות עובדותב 312.בחיי המשפחה

 למצוא ,מוסד תובעניכ,  המשפחהעלקיימים לה מתחרים ו, מוכיח כי למרות תובעניותה של המשפחה

המשפחה , נראה כי קוזר טוען במובלע כי למרות שיש כאן שתי מסגרות תובעניות. נוסחת פשרה

יוצרת סדר , מרצון או מאונס, האישה, כלומר 313).בניגוד לגבר(תובענית יותר בכל הנוגע לאישה 

גם . בין שני מוסדות תובענייםעדיפויות בו מסגרת המשפחה יוצאת נשכרת וכך נחלצת מהקונפליקט 

אישה לעולם לא תציב את עצמה במצב אשר יעמיד את מחויבותה למשפחתה , כאשר היא עובדת

  314.בסכנה

 הפרט נתון לַמרּות שתי מסגרות םבהאפשריים ברור מכאן כי גם כאשר קוזר מזהה מצבים 

ם למעשה מעולם לא היה  וקובע כי אחד הצדדיהוא רואה זאת כמצב בעייתי רק לכאורה, תובעניות

                                                 
 .7' עמ,  שם 311
 .91'עמ,  שם312
 . 6פרק ,  שם313
במאה  ,)94-95' עמ, קוזר, ראה(בניגוד לתמונת המצב אותה הוא משרטט .  כיום המצב שמתאר קוזר מצטמצם314

כבר . עוסקות בעריכת דין ושייכות לעולם האקדמי, נשים רבות לומדות רפואה, בפרט בעולם המערבי, העשרים ואחת
' עמ" (דט התרבותי לתת עדיפות למחויבותן למשפחה התובעניתמקבלות את המנ"לא ניתן לומר באופן גורף כי נשים 

95.( 
. אין זה דבר מובן מאליו מלכתחילה, מקובל שחיי המשפחה של אישה מקבלים קדימות על קריירה, למרות שגם כיום

) למשל, טק-היי(אישה העוסקת בעבודה תובענית ו ,קיימים לא מעט מקרים בהם הגבר נושא בנטל המשפחה, כמו כן
ריבוי תפקידים אצל נשים הינו נושא מחקרים , על כל פנים. התאינה נתפסת כחריגה גם כאשר הדבר פוגע במשפח

הנקודה החשובה כאן היא כי מדבריו של קוזר ברור כי הוא סובר שבמקרה . אך אינו מעניינו של מחקר זה, רבים
מול  וותרהקריירה לעולם ת. ים מתחריםאין כאן מצב של שני מוסדות תובעני, כאשר הוא קיים, האישה העובדת

על כן נראה גם במקרה זה שהוא אינו מתמודד כלל עם האפשרות של . מוסד המשפחה כאשר מדובר באישהדרישות 
 .שני מוסדות תובעניים מתחרים
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הוא אינו מביא בחשבון כי יתכנו מקרים בהם . "אמיתי"תובעני ולכן יתבטל בפני הצד התובעני ה

זמנית ויצירת סדר עדיפויות באופן עצמאי כמעט בלתי -הפרט משתייך לשתי מסגרות באופן מלא בו

 315.אפשרי

 בו קיימים מצבים של המאה העשרים ואחתהכיר את העולם לא יכול היה לקוזר מובן ש

יוצר מצב של תביעות לא , שאליו התיחס קוזר, רבים יותר של מוסדות תובעניים ואף המעביד

המעביד מצפה . טק הנורמה דורשת שהעובד יקדיש את כולו למקום העבודה- בעולם ההיי316.מוגבלות

הפרטיים על חשבון חייו , ישקיע שעות נוספות רבות במקום עבודתו) גבר או אישה(כי העובד 

כיום קיימים יותר ויותר מצבים .  ומנגנוני הויסות שהיו מקובלים בימיו של קוזר נפגעו317,ומשפחתו

ודווקא דבריו של קוזר ברמה התיאורטית , של מוסדות תובעניים המתחרים ביניהם על אותם פרטים

מוסדות אולם חוסר התיחסותו לנושא ההתנגשות בין . עשויים להסביר תופעות אלו ביתר קלות

 .אך אינו דן בהם, תובעניים מותיר ִריק מחקרי ובכך רק מרמז על פתרונות אפשריים

 -תיאורית החוסר (גם אם נתעלם מהמחלוקת בין הרואים במשאבים אנושיים דבר מוגבל 

scarcity hypothesis(,318 לבין הרואים משאבים אלו כיוצאים נשכרים מריבוי תפקידים חברתיים 

 נשאלת השאלה כיצד יוכל פרט להשתייך לשתי expansion hypothesis(,319 -ת אסכולת ההתרחבו(

 יימנעו המסגרות המתחרות מהתנגשות האם וזמנית ולהענות לדרישותיהן-מסגרות תובעניות בו

וכיוון שבעולם , כיוון שהמחקר העדכני אינו מביא בחשבון עימות בין שתי מסגרות תובעניות? ביניהן

שאלות אלו חשובות והתשובה , בים של ריבוי דרישות תובעניות אינו נדיר כשהיהמצ, כאמור, המודרני

מוצלח , קיום-כיום קיימים מצבים של דו. עליהן לגבי מקרה פרטי עשויה לתרום במישורים רבים

בניגוד , קיום כזה מתקיים-בין מוסדות תובעניים ונשאלת השאלה מתי וכיצד דו, יותר או פחות

 320.ובלתלהנחה המחקרית המק

                                                 
סגל באותו רעיון על מנת לנתח מערכת יחסים בין שני -השתמשה ווקסלר,  כעשור לאחר פרסום ספרו של קוזר315
 Mady Wechsler Segal, "The Military and the Family as Greedy(הצבא והמשפחה : דות תובענייםמוס

Institutions," Armed Forces and Society, Vol. 13, No. 1 (Fall 1986), pp. 9-38. .(אף ווקסלר סגל לא , ברם
 כדבר מובן מאליוזו רואה סיטואציה היא נראה כי .  באופן מפורשדנה בעניין ההתנגשות בין שני מוסדות תובעניים

ואינה מתייחסת להשלכות מצב זה או לחוסר ההתאמה בין קיומם של שני מוסדות תובעניים בכפיפה אחת לבין מושג 
 .המוסד התובעני השולל את קיומם של מתחרים בעצם מהותו

 Helena Z. Lopata, "Career Commitments of: ראה למשל.  נקודה זו ברורה ומובנת מאליה במחקר העדכני316
American Women: The Issue of Side Bets, " The Sociological Quarterly, Vol. 34, No. 2 (1993), p. 261. 

בנוסף היא מצביעה על כך שככל שנשים התנגדו לקבל .  ווסקלר סגל מייחסת מטען דומה לגברים המשרתים בצבא317
חלוקת הנטל השתנתה אך המשפחה נשארה . דלו התביעות כלפי הגבריםכך ג, על עצמן את תובעניות המשפחה

 ).15-14' עמ, )1986(ווקסלר סגל . (תובענית כשהיתה
 . כדוגמת קוזר318
 .14ראה לעיל הערה ,  כדוגמת סייבר ומרקס319
ד כפי שהוא צד במשוואה כאשר הדיון כולל רק מוס,  מובן שהפרט עצמו מוכרח להיות חלק מהמשוואה המתוארת320

הדגש כאן הוא על היחסים בין שני המוסדות התובעניים המתנהלים , כיוון שהשינוי כאן הוא הוספת מוסד שני. אחד
אין להניח כי הפרט אינו מהווה גורם חשוב ביחסים עצמם ונקודה זו תודגש ביתר שאת , עם זאת. בעזרת מבנה מתווך

 .בדיון האמפירי
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קיום בין מסגרות -דובמצבים מסוימים אפשר המכלי טענת המחקר הנוכחי היא כי ה, כאמור

לא הכירה כמעט כיוון שעד היום ספרות המחקר לא עסקה במוצהר ו.  הוא המבנה המתווךתובעניות

 .כלי זה לא עלה כלל לדיון 321,קיום בין שני מוסדות תובעניים- במקרה בו ישנו נסיון לדובמפורש

במדינות : "טוקוויל-כלשונו של דה. דמוקרטיה נתפסת על ידי רבים כהתאגדות של איגודים

 322."ההתקדמות הכללית תלויה בהתקדמותו של זה; מדע ההתאגדות הוא ֵאם המדעים, דמוקרטיות

כיוון . גרמה לצורך נוסף, אשר הביאה לדיכוטומיה ברורה בין התחום הציבורי לפרטי, מודרניזציה

הפרטים אינם חשים קשר . למעשה הוא אינו שייך לאיש, יבורי בעצם מהותו שייך לכלשהתחום הצ

אמיתי אל התחום הציבורי ואל מייצגי הממסד כפי שהם חשים כלפי מה ששלהם וכלפי התחומים 

פרטים בחברה דמוקרטית זקוקים ש צביעו על כךברגר וניוהואס ה. המשתייכים אליהם באופן פרטי

הניצב ) mediating structure( הם הניחו כי מבנה מתווך 323.התחום הפרטי לציבורילמבנה שיתווך בין 

מאפשר לפרט להמשיך ולהחזיק בערכיו הפרטיים ואף להעתיק ערכים אלו , בין הפרט לחברה כללית

תחושת ההשתייכות להתאגדות קטנה יותר תורמת לתחושת , כלומר 324.כלליתהלתחום החברה 

ך מסייע לפרט להתמודד בתוך מערכת גדולה יותר בעזרת ערכים ואמונות  מבנה מתוו.השייכות לכלל

והופך אותו לפחות ציבורי , מוכרים המושלכים על מוסד רחב יותר באופן המעניק לו לגיטימציה

המוסד המתווך מעביר לפרטים : גם ההפך הוא הנכון. ומנוכר ויותר קרוב למערכת אמונות פרטית

 325.לים יותר ונוטע אותם בתוך מערכת המושגים האישיתבתוכו מסרים מהמוסדות הגדו

דרך הקבוצה המצומצמת לה הוא , חברתית-כלל, קל יותר לאדם להבין מדיניות רחבה, בנוסף

. ברגר וניוהאוס מדגימים כיצד שכונת מגורים היא ראי למדיניות חברתית כללית, משלל. משתייך

 בשכונת בהתאם לביטוייה של מדיניות זוהעל -יות דורש או מתנגד לשינויים במדינפרטה, בהתאם לכך

  326.מגוריו

                                                 
 םה,  שני מוסדות תובעניים בכפיפה אחתדריםמצב בו ים ליחסיהמת, ככל הידוע לי, ים היחידיםהמקרשני  321

וספרו של סטיוראט כהן על ישיבות , שכאמור אינו מתייחס לנקודה זו ישירות, )1986(סגל -מאמרה של ווקסלר
 Stuart A. Cohen, The Scroll or the Sword?: Dilemmas of Religion and: ההסדר המגדיר את המצב במפורש

Military Service in Israel (Amsterdam: Harwood, 1997). 
322 Alexis de Toqueville, Democracy in America, vol. 2 (NY: Vintage Books, 1990), p. 110. 
 Peter L. Berger and Richard John Neuhaus, To:  בתוך1977 ראה טקסט מקורי של ברגר וניוהאוס משנת 323

Empower People: From State to Civil Society, second edition, Michael Novak (ed.) (Washington DC: 
AEI Press, 1996). ברגר וניוהאוס הדגישו כי רעיון זה אינו חדש וכי ניתן למצוא לו סימוכין בדבריהם של הוגים 

כך שטענו כי ניתן לזהות החידוש הוא בקונטקסט הפוליטי שנתנו למושג וב, ברם. סוציולוגים רבים כדוגמת דרקהיים
 Peter: ראה. העל בפוליטיקה ובמנהל הציבורי ולא רק בקונטקסט סוציולוגי בלבד-מבנים מתווכים בין הפרט למבני

L. Berger, "In Praise of Particularity: The Concept of Mediating Structures," Review of Politics, Vol. 
38, No. 3 (July 1976), p. 401. 

 .163' עמ, )1996(ברגר וניוהאוס  324
 .149' עמ,  שם325
 .167-165' עמ,  שם326
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המבנה המתווך הוא כל מוסד הניצב בין הפרט וחייו , בהגדרתם המקובלת של ברגר וניוהאוס

 בכך המבנה המתווך מווסת את 327.האישים לבין המוסדות הגדולים יותר של החיים הציבוריים

כך גם מגן עליהם מפני עריצותה של המערכת  ובתוך הלחצים החיצוניים המופעלים על הפרטים

העל מעצימה את הפרט מול -האפשרות ליצור מבנים מתווכים שייצגו את הפרט בפני מבני. הגדולה

העל למבנה העומד בין הכלל -העבירו ברגר וניוהאוס את מוקד הדיון ממבני,  בדבריהם328.המדינה

 .לפרט

והן , העל זקוקות ללגיטימציה-מסגרות. וךגם למבנים הגדולים יש אינטרס ליצירת מבנה מתו

העל זקוקות לערכים על מנת להצדיק את קיומן שכן -מסגרות, עם זאת. אינן עוסקות ביצירת ערכים

מבנה מתווך יכול . אחרת יאלצו להשתמש בעוצמה פיזית על מנת להשליט את מרותן על הפרטים

למבני המדינה על ידי תרגום ערכים לחדש את אותה אמנה אזרחית המתחדשת מדי יום בין האזרח 

 329.לפרט, העל לערכים פרטיים כלפי מטה-ותרגום מסרים ממבני, העל-למבני, פרטיים כלפי מעלה

אחרים ניסו להעמיק . הצגתם של ברגר וניוהאוס את המבנה המתווך היתה ראשונית מאוד

המבנה המתווך , רם ב330.בעיקר בנוגע למדינת הרווחה, את הבנת הנושא בנושאים מוגדרים יותר

גם קבוצות של . מבנה מתווך אינו תמיד חיובי,  לדוגמא331.מגלם בתוכו אפשרויות יישום רחבות מאוד

פשע מאורגן וכנופיות רחוב יכולות להחשב כמבנים מתווכים כמו גם התאגדויות למטרות גזעניות או 

 םני ובריאות אלא יכול להירת הוא אינו מחוייב ליישום דווקא לגבי סוגיות של עו332.דמוקרטיות-אנטי

רעיון המבנה המתווך מנסה לשמר את חירותו של , ביסודו. מדינה-לסוגיות מגוונות של יחסי אזרח

שואפת להתייחס , לכל הפחות, או, היחיד מול מערכות גדולות יותר של המודרנה הגורמת לאחידות

כפי , מותו הפשוטה והראשוניתמחקר זה יאמץ את המבנה המתווך בד,  לפיכך333.לפרטים באופן אחיד

 .שצוייר על ידי ברגר וניוהאוס

                                                 
כתוצאה מכתיבתם התפתח פולמוס .  1977 דבריהם של ברגר וניוהאוס התפרסמו כקונטרס בשנת .158' עמ,  שם327

: כולל תגובות של ברגר וניוהאוס עצמם, ראה שורת מאמרים שהתפרסמו בנושא(סביב רעיון המבנה המתווך 
Soundings, vol. 62, no. 4 (Winter 1979), pp. 331-413 .( יש להעיר כי הדיון אודות מבנים מתווכים נטה לעסוק

ולא הירבה לדון ) ב"בייחוד ארה(תוך התמקדות בארצות המערב , בהשלכות התיאוריה לגבי מדיניות רווחה בעיקר
 Peter: מאמרים שצורפו למהדורה השניה של הספרנטייה זו בולטת גם בקובץ ה. בהשלכות הרחבות יותר של המושג

L. Berger and Richard John Neuhaus, To Empower People: From State to Civil Society, second edition, 
Michael Novak (ed.) (Washington DC: AEI Press, 1996).  

 .ני אדם העצמת ב– To Empower People:  ומכאן גם מובן שמו של החיבור328
329  Peter L. Berger, "In Praise of Particularity: The Concept of Mediating Structures," Review of 

Politics, Vol. 38, No. 3 (July 1976), p. 404. 
 Michael Novak (ed.), Democracy and Mediating Structures: A Theological:  ראה למשל330

Inquiry(Washington DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1980). 
 ברגר וניוהאוס עצמם ַקבלו על הנסיון לצמצם את המושג והצביעו על כך שהעיקר בהגדרה של מבנה מתווך הוא  331

 .149' עמ, )1996(ברגר וניוהאוס , ראה. יכולתו המוכחת לתווך כלפי מעלה וכלפי מטה
 .150' עמ,  שם332
333  Berger (1976), pp. 399-410.  
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 ה להעמיד מבנה מתווך לא רק בין הפרט לבין מבנניתן, תוך שימוש ברעיון של ברגר וניוהאוס

 ואף --קיום -קיומו של מבנה מתווך עשוי להסביר דו. גדול אלא גם בין מסגרות גדולות לבין עצמן

נראה שאפשר לטעון . עניים המתחרים על נאמנותם של אותם פרטים בין מוסדות תוב--שיתוף פעולה 

אך , קיום שכזה בין הפרט למוסד התובעני בעולם המודרני-הוא שמאפשר דו-כי המבנה המתווך הוא

 . גם בין מוסדות תובעניים לבין עצמם

 על נאמנותו ה המתחרעל-מבנה כמבנה המתווך בין הפרט לבין אם נתאר את ההשערה שלעיל

כאשר ווריאציה אפשרית למצב של , כמודל בסיסי' המתואר במודל אאזי יתקבל מצב ,  אותו פרטשל

ניתן . המציין שניים לשם ההמחשה בלבד ('סד תובעני אחד מובאת במודל בוהשתייכות ליותר ממ

 :. )כמובן לכלול מספר בלתי מוגבל של מוסדות תובעניים
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דרך המבנה מהמודלים נראה שהתקשורת בין הפרט למבנה התובעני יכולה להתקיים הן ישירות והן 

המתווך ויש לבדוק מתי ובאילו נסיבות נבחר ערוץ התקשורת הישיר ומתי נבחר זה העובר דרך המבנה 

המתווך מעביר מסרים וערכים בין הפרט מדגים אפשרות שלא רק שהמבנה ' המצב במודל ב. המתווך

במקרה בו , מםאלא אף מעביר מסרים בין המוסדות התובעניים לבין עצ, לבין המוסד התובעני הנדון

על מנת להסביר את . אותו פרט ונעזרים באותו מבנה מתווךנאמנותו של מוסדות אלו מתחרים על 

בדיון . קרי יחסי הציונות הדתית והצבא, יש לעבור לדיון במקרה האמפירי, המודל בצורה טובה יותר

לאחר מכן יש . םמתחרים על אותם פרטיהזה יש ראשית להגדיר האם אכן מדובר במוסדות תובעניים 

מבנים המתווכים בין הצדדים כפי שמתואר במודל ואם אכן תוכניות הלימוד מתפקדות כלזהות האם 

 .קיום בין מוסדות תובעניים-מאפשרים דוהאם הם ש כיצד מבנים אלו מתווכים בין הצדדים ו,כן

 

 ות תובעניערכותצבא ודת כמ. ב
 ותת וצבא הם מסגרות לא גמישות במהותן הדורשד,  קוזר וגופמןהדוגמאות בהן עושים שימושכמו 

 לבין מתיחות הן בין המוסדות ניהםהמפגש בייוצר , בשל כך 334.מהמשתייכים אליהם נאמנות מלאה

 השרות הצבאי מעלה בעיות בפני חייל שומר מצוות של דת כלשהי.  והן בתוך נפשו של הפרטעצמם

 יישמע הפרט מצב בו קבל לים מסוגלםאינרות וודת אינם סובלים תח צבא ,ראשית. בשתי רמות שונות

 בשל כך תתכן התנגשות בין נאמנותו של החייל למצוות .פניהםלסמכות שנחשבת בעיניו עליונה על 

  335.דתו לבין נאמנותו למסגרת הצבאית

מצוות . אורח החיים הצבאי וסדר היום הנוקשה במדים מקשים על קיום מצוות הדת, שנית

הצבא מעוניין לשמור . בקנה אחד עם חיים במדיםתמיד עולים וש ומזון אינם לב, הקשורות לתפילה

" חיצוניות"ת ומצונוצר על ידי ההבדל ש. בשל מגוון שיקולים) בהופעה ובהתנהגות(על אחידות חייליו 

 כפגיעה סאלה בין חיילים דתיים לשאינם דתיים אינו לרוחו של הצבא ולעיתים אף יכול להיתפ

 הדתי לסביבתו ורוצה לשמר אדםם בין הידת דווקא מעוניינת ליצור הבדל, ומת זאתלע. בעקרונותיו

 חובתולכוד בין מצוא עצמו  החייל עשוי ל336. בין המאמינים לשאינם מאמיניםאת השוני החיצוני

                                                 
 .Stuart  A:  סטיוארט כהן כבר הצביע על הרלוונטיות של קוזר לנושא ועל היותם של צבא ודת מסגרות תובעניות334

Cohen, "Dimensions of Tension between Religion and Military Servce in Contemporary Israel," 
Military, State and Society in Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: 

Transaction Books, 2001), pp. 176-177. 
למלחמות , ישנן דתות וכתות המתנגדות לאלימות בכלל.  זאת במידה ודתו מאפשרת שירות צבאי באופן עקרוני335

 ).שללמ, מלחמה שאינה מלחמה דתית(בפרט ולעיתים לסוג מלחמה מסוים 
 ראה ,ובראיה ספציפית יותר לגבי כתות דתיות,  לעניין רצונה של דת בהפרדה בין הנאמנים לה לבין שאר העולם336

 Albert I. Baumgarten, The Flourishing of Jewish Sects in the: סקירה מפורטת בספרו של באומגרטן
Maccabean Era: An Interpretation (Leiden: Brill, 1997), pp. 5-11.  
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התנהגותם של ,  בנוסף337. להתערות במסגרת הצבאיתחובתולהתמיד בשמירה על מצוות הדת לבין 

פוגעת פעמים רבות באדם , בגסות מסוימת שאינה מקובלת בחיים האזרחייםהמתאפיינת , חיילים

  338.מאמין

לא לשלול שרות צבאי ולהיות לכל הפחות על הדת , שיח-על מנת לקיים דומחקר זה מניח כי 

לא יתכן שיתוף , ללא מוכנות בסיסית זו. מוכנה באופן עקרוני להשתלבות מאמיניה בעולם המודרני

 .אף בעזרת מבנה מתווך, קיום בין הצדדים-פעולה ונסיון לדו

ניתוח דת וצבא כמוסדות תובעניים נראה כהשוואה בין שתי רמות ניתוח שונות , לכאורה

ללא גבולות מוחשיים בעוד שהצבא הוא מסגרת מעשית , דת היא מסגרת קוסמולוגית. בתכלית

. למעשה אין הדבר כך, אולם.  בשל כך אפשר לטעון כי ההשוואה אינה במקומה339.ומוחשית מאוד

משתייכים , לכל הפחות במקרה האמפירי שלפנינו, הן הדת והן הצבא, כפי שיודגם להלן, ראשית

אלו מסגרות תובעניות שהפרט נושא עמו בכל עת את השתייכותו . על של מערכות תובעניות-לקטגורית

ה ולובש בגדים אזרחיים גם כאשר חייל יוצא לחופש. גם אם גבולותיהם כמוסד אינם ברורים, אליהם

הדבר מתבטא . הוא עדיין משתייך למסגרת זו, לזמן קצוב ואינו נמצא פיזית בתוך המערכת הצבאית

העובדה שאין הוא נמצא פיזית בתוך המערכת . פעמים רבות באופן דיבורו ובצורת חשיבתו והתנהגותו

בתוך מסגרת דתית כלשהי חש גם אדם דתי שאינו נמצא . הצבאית אינה משפיעה על השתייכותו אליה

דיבורו וחשיבתו מושפעים , התנהגותו, אף במקרה שלו. עדיין את השפעת המערכת הדתית על חייו

הן הדת והן הצבא הן מסגרות תובעניות אותם נושא הפרט , כלומר. מהמסגרת שאליה הוא משתייך

אליהן כעומדות על אותו לפיכך אפשר להתייחס . גם אם למראית עין הוא מנותק מהן פיזית, בתוכו

 .כפי שיודגם להלן, מישור מחקרי וכבנות השוואה

                                                 
. אישיותו ורגישותו הדתית של כל פרט ופרטבכפוף ל,  בעניין זה קיימים הבדלים בין חיילים דתיים לבין עצמם337

, כמו כן. מידת המחויבות הדתית לקיום מצוות תשפיע על מידת החיכוך בין קיום מצוות לשרות הצבאי אצל פרט נתון
קיימים הבדלים בין דתות שונות בנוגע למצוות , י באשר הואכיוון שהדברים המוצגים כאן נאמרים לגבי חייל דת

אין , ותכנסיות נוצריות שונבקיימים הבדלים חיצוניים ברורים יותר בעוד ש, בדתות כמו יהדות ואסלאם". חיצוניות"
 .הדברים רלוונטים באותה המידה

י ואין להתעלם מהשפעתו על החייל אך הוא קיים בהווי החיים הצבא,  אמנם אין זה מאפיין מובנה בחיים צבאיים338
 .הדתי

 .אביב  על מינוחים אלו-אילן ותל-חיים חזן מהמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטאות בר'  תודתי לפרופ339
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 ת תובעניערכתצבא כמ. 1

לכל , המחנה הצבאי.  ונדון על ידוופמןג של ה עם התיאוריבמתייש" טוטלי" תיאור צבא בעזרת המושג

 לפרק מפריד אותם מכלל החברה, מהווה מקום עבודה ומגורים עבור מספר גדול של פרטים, הדעות

ההפרדה הפיזית ניכרת ועל כן . אחידה ומוכתבת מגבוה, ובתוכו מתנהלת שגרת חיים סגורה, זמן ניכר

הצבא מפריד , בהתאם לקטגוריה הרביעית של גופמן. המחנה הצבאי מתאים להגדרת המוסד הטוטלי

רות ניתן לראות בש,  של קוזרברוח דבריו, עם זאת. מוגדרתקבוצת אנשים מכלל החברה למטרה 

לא על כך מסתמך הצבא בבואו , כאמור, אולם. תרבותית-רגשית-הצבאי גם פן של מחויבות נפשית

 כמוסד תובעני הוא ונסיון לציירשהצבא הינו מוסד טוטלי ו, מכאן שלפחות על פניו. לתבוע נאמנות

 340.נראה לי כי אין רעיון זה מופרך לחלוטין, ברם. נסיון קלוש

ששרות צבאי יוצר קונפליקט בין תפקידיו  התחשב בכךכרח לצבא של מדינה דמוקרטית מו

 : הדבר נכון אף יותר במקרים של צבא מקצועיrole conflicts(.341(החברתיים השונים של החייל 

והמערכת הצבאית ,  צעיר לא נשוישונים ממתחים להם נתוןל אב ובעל אילוצים ומתחים המשפיעים ע

דרישות הצבא מקיפות תחומי  342.שהו אם רצונה בחייל טובמוכרחה להתיחס גם לנושא זה באופן כל

השירות הצבאי מכיל בתוכו גם את הדרישה .  כמעט לשום מקצוע אחרה דומוחיים רבים ובכך אינ

השירות , כיוון שבמרבית המדינות הדמוקרטיות,  בנוסף343.האולטימטיבית להקרבת חיים ממש

. ו לכך שאכן יהיה בשורותיו כוח אדם איכותיעל הצבא ליצור תמריצים שיביא, הצבאי אינו חובה

כל  ,על כל פנים. לפיכך עליו להתחשב בצרכים של החייל על מנת שזה יהיה מעוניין להמשיך ולשרת

הצבא להיות על  ונאמנויות ותביעות חיצוניות ממלא תפקיד בתוך מערכת,  מקצועיאומגויס , חייל

 יתרונות עבור הלתביעות א בניתן לראות, יתר על כן. אלהולּו בכדי לנסות ולנטרל נאמנויות , כךמודע ל

על מנת להעניש או לתגמל אותו וכן כאמצעי להגברת חייל הצבא יכול להשתמש במחויבויות ה. הצבא

לחצים , חברים, משפחה, חייל עם בית, למרות הקשיים שיוצרים מחויבויות חיצוניות. מוטיבציה

א יכול לעשות בו שימוש טוב יותר מאשר חייל החסר אמצעי הוא חייל שהצב, חברתיים וכיוצא באלו

                                                 
אך אינה מסבירה מדוע תיוג זה מתאים יותר מאשר התיוג של ,  ווקסלר סגל מתייגת את הצבא כמוסד תובעני340

אך אין כאן נסיון מעמיק , רגשית מושמעת במובלע בדבריה-פשיתנ-הטענה לגבי הפרדה חברתית. גופמן
 fit the" (מספק"באופן " תובעני"מתאימים לתיוג ) והמשפחה(ווקסלר סגל מציינת בפשטות כי הצבא . לקלסיפיקציה

concept well enough" ,נראה כי סיווגה של ווקסלר סגל מושפע ישירות מרצונה . ומסתפקת בכך) 12' עמ, שם
רגשיים בבואו לתבוע -נפשיים-יחס לצבא האמריקאי שהוא צבא התנדבותי ועל כן זקוק לתמריצים תרבותייםילהת

בעיקר משום שלא ניתן להתעלם מהצורך לנתח כל צבא לגופו ולתייגו בהתאם , לטעמי אין בכך הסבר. נאמנות
 ישנן יחידות צבאיות תובעניות יותר .כדאי להעיר שקיימים גם הבדלים בתוך צבא נתון,  בהמשך לרעיון זה.ובמפורש

 .וכן הלאה, ויחידות תובעניות פחות) יחידות מובחרות ותפקידים התנדבותיים אחרים, כמו חיל האויר(
341 Morris Janowitz, Sociology and the Military Establishment (New York: Russell Sage Foundation, 

1959), pp.89-90. 
 .9-38' עמ, )1986( וקסלר סגל : ראה לפירוט בעניין זה342
 .16-15' עמ, שם 343



 

 72

 קרי מניעת קשר פיזי של החייל עם – עונש מוכר ומקובל בצבא הוא ריתוק לבסיס 344.לחץ אלו

עשוי להיות במקרים מסוימים , גרת טוטליתסלמרות היותו מ, מכאן שדווקא הצבא. משפחתו וחבריו

 אינו יכול לנתק את החייל  הוא בכל מקרה.ואיכותיים יותרמוכן לפשרות על מנת שחייליו יהיו טובים 

 צבא של .וודאי שלא במידה שמאסר או אשפוז כפוי מנסים לעשות זאת, לחלוטין מהחברה הכוללת

 עולם חיצוני מודע לקיומו של, כמו מוסדות אחרים בקטגוריה הרביעית של גופמן, מדינה דמוקרטית

טוטלית ולפיכך הם וחלק מסוים מהשייכים להם ייצא מהמסגרת מוסדות אלו גם מבינים שיבוא יו. לו

 של מסגרות מתחרות על הפרטים המשתייכים אליהם בזמן ןלמזער את דרישותיהמתמקדים בניסיון 

  345.נתון

קוזר לתחומו של גופמן וכלל מוסדות מהקטגוריה הרביעית " פלש"מכאן שלא לחינם 

כמו , יש לשרות צבאי,  שהממד הטוטלי בהם ברורלמרות. והחמישית בתחום המוסדות התובעניים

יתכנו צבאות . נראה כי במקרים אלו יש לשפוט כל מוסד לגופו. גם ממד תובעני, למנזר ולפנימיה

וכן , פנימיות טוטליות יותר מול פנימיות תובעניות יותר; לעומת צבאות תובעניים יותר, טוטליים יותר

בתוכו משתבצים מוסדות , הכולל הן את גופמן והן את קוזר, מכאן שלמעשה קיים מרחב חופף. הלאה

 . תובענייםמרכיביםבעלי 

ל עצמו אינו מוסד "נראה לי כי צה, לגבי מידת תובעניותו של צבא נתוןבהמשך לאבחנה 

חייל , בנסיבות הקיימות בישראל, אם לשפוט על פי אמות המידה הפיזיים בלבד. טוטלי באופן מוחלט

בעידן הטלפון הסלולרי הוא מסוגל ליצור קשר עם ביתו . במרחק גיאוגרפי רב מביתולעולם אינו נמצא 

הוא , ל אינו מנתק לחלוטין את החייל מסביבתו"לא רק שצה, יתר על כן. וחבריו כמעט בכל רגע נתון

 הצבא מקיים קשר עם 346.ועם החברה האזרחית בכללאף מסתמך על קשריו של החייל עם ביתו 

בהם הורי החייל מוזמנים לבקרו " ימי הורים"רת אמצעים שונים כדוגמת משפחת החייל בעז

בניגוד למאפיין המובהק של , במילים אחרות. ושומעים ממפקדיו על המסלול אותו עובר החייל

ל לבין החברה הישראלית מאפשרים " הגבולות בין צה– גבולות בלתי חדירים –המוסד הכוללני 

 . אינטראקציה

                                                 
יהיו לחצים ,  או במקרה שחבריו רואים בדרכו הצבאית דבר שלילי, במצב בו משפחת החייל אינה תומכת בו,ברם 344

לראות את משפחתו וחבריו הם אמצעי לחץ שהצבא יכול לעשות , הרצון לצאת לביתו, עם זאת. אלו בעוכרי הצבא
 .בכל מקרה ולפיכך הטיעון תקף גם במקרים אלובהם שימוש 

ההנחה היא שחיילים אלו ישתחררו , אך כאשר מדובר בחיילים בצבא חובה,  גופמן אינו מביא טיעון זה במפורש345
מכאן שמבנים אלו של הקטגוריה . גם מלחים בספינה יגיעו יום אחד לחוף וכן הלאה. יום אחד לאחר תום שירותם

זאת בניגוד למוסד כוללני כמו בית חולים לחולי נפש או בית . וכרחים להיות מודעים לזמניותםהרביעית של גופמן מ
 .שהם מסגרות קבועות במידה רבה והמשתחררים מהם הם היוצאים מן הכלל, זקנים

למרות קיומה של . המערכת הצבאית לעיתים מצפה ממשפחת החייל לספק לו שירותים מסוימים כגון כביסה 346
דוגמא אחרת היא אירוח של יחידות צבאיות על ידי קיבוץ . הרבה מכביסת החיילים נעשית בביתם, באיתהמכבסה הצ

עובדות אלו קיבלו משנה תוקף בזמן מבצע . בעיקר ביחידות מובחרות ובאופן בלתי פורמלי, של אחד מבני היחידה
בים ממש והתושבים לקחו על עצמם ל חיילים רבים בתוך ישו"במהלך המבצע שיכן צה). 2002אפריל " (חומת מגן"

דברים אלו נעשו אמנם ברמת היישוב ולא . לארח אותם בשבת ועוד, להעמיד לרשותם מקלחות, לכלכל את החיילים
 .אך הדבר מצביע על המגע הפיזי הרציף בין החייל לחיים האזרחיים גם בעת שירות צבאי ממש, ברמת המשפחה
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ל "ליסק הצביע על כך שהגבולות בין החברה הישראלית לצה, תואר במבואכפי שכבר , ואכן

ל הם גבולות מקוטעים " צהןהעובדה כי הגבולות בין החברה ישראלית לבי 347.הינם גבולות מקוטעים

ישנם מצבי מפגש רבים בין החברה . ממחישה כי אין ניתוק של החיילים מכלל החברה הישראלית

אזרח ישראלי בא במגע עם צורת דיבור . ם פורמליים ובלתי פורמלייםל בתחומי חיי"הישראלית לצה

 החייל נמצא ,גם בכיוון ההפוך. וכיוצא באלו, יכול להאזין לתחנות רדיו צבאיות, צבאית בחיי היומיום

אחידה , ומנהל שגרת חיים סגורה, כפוף למפקדים, אינו חופשי לנוע כרצונו, לובש מדים, במחנה צבאי

ל המגויס בגיל "חייל צה, ביחס לשאר בני גילו בעולם .אך הוא מעורב מאוד בסביבתו, הומכותבת מגבו

 ההפך הוא 348.אין הדבר כך, אך ביחס לשכבת הגיל המקבילה בארץ, קומו בחברה אכן מאבד את מ18

 349.קומו בחברה פעמים רבות כלים המשפרים את מחייל בזמן שירותו מקבל ה-הנכון 

חברתיים המגבים את -נפשיים-אי בישראל ישנם מניעים רגשייםלשירות הצב, נוסף על כך

 350.אך עדיין קיימים במידה מספקת, מרכיבים אלו אמנם נחלשו בשנים האחרונות. הכפייה הפיזית

גם כן כי בישראל הפרט אינו משרת בצבא מכוח הכפיה בלבד אלא מרכיבים אחרים משפיעים נראה 

בסדיר (מורכב מפרטים שהם גם חיילים " צבא העם"כהמוגדר , ל"צה 351.לשרתהממשי על רצונו 

משפחתם , השירות בו נעשה גם מתוך הרצון של הפרטים להגן על עצמם. וגם אזרחים) ובמילואים

כיום ,  כפי שמעירים כהן ובגנו352.מהכרה בחשיבות הפעולה של השירות ולא רק מתוקף חוק; ואחרים

 אך עדיין לא ברמה – יותר מבעבר 353.ל" בצהישנה הבנה יותר מבעבר כלפי אלו המסרבים לשרת

סקרים מהשנים האחרונות קובעים כי רמת . רבתי מהרצון לשרת" בריחה"גבוהה הגורמת ל

 תוך הסתמכות על מחקרים שנעשו 354.המוטיבציה להתגייס יציבה ואף נמצאת ברמה גבוהה ביותר

לשירות " תומכי מוטיבציה "זיהו נבו ושור שישה גורמים אותם הם מכנים, ל ובצבאות אחרים"בצה

חובת הגיוס במשמעותו (מתוכם רק גורם אחד מתייחס למרכיב הכפייה . ל בפרט"צבאי בכלל ובצה

                                                 
עיונים " ,הרכיבים האזרחיים של תורת הביטחון הלאומי של ישראל", משה ליסק: כפי שמגדיר זאת ליסק 347

מיון משווה של היחסים בין רשויות אזרחיות לרשויות ", לאקהם. ר. א:  וכן.210-191' עמ. 1991, 1 בתקומת ישראל
 .120-102' עמ). 1984, עם עובד: א"ת(, )עורכים, אייזנשטדט ואחרים. נ. ש (מדינה וחברה" ,צבאיות

גם רקדנים וכיוצא באלו נפגעים על ידי שירותם הצבאי , מוסיקאים, ספורטאים.  יש להזהר מהכללות, ברם348
 . בתחומם מקבלים פטור משירות צבאיםהמצטייני פעמים רבות אך. מבחינה זו

שירות בקצונה או שירות , בעבר.  הדוגמא הבולטת ביותר היא של חיילים המקבלים השלמת השכלה בזמן שירותם349
אם כי פחותה , כיום סממנים אלו קיימים במידה מסוימת. ס הקנו זכויות רבות גם לאחר השחרור מהשירותכטיי

 .מבעבר
סטיוארט  ",בחינה מחדש: המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל", ישראל בגנו-כהן ואור.  סטיוארט א350
עיונים בביטחון המזרח , אילן-בר' אוני, א"מרכז בס: רמת גן (בחינה מחדש: ל והחברה הישראלית"צה, כהן. א

 .23-22' עמ, )2001, 46' התיכון מס
-רגשי-ל ולשירות בו אינו מונע מכוח עניין הכפייה אלא בעיקר מיחס נפשי" באופן כללי ניתן לומר כי היחס לצה351

, ים פוליטייםכמו מניע( חברתיים -נפשיים- רגשייםגם מי שמסרב לשרת בישראל עושה זאת בעיקר ממניעים. חברתי
 .26' עמ, שם: ראה. ולא מתוך התנגדות לעצם עניין הכפייה) פציפיזם

ל לחברה "החוזה בין צה" ,מיקוד על שירות החובה: ל לחברה הישראלית"החוזה בין צה",  ברוך נבו ויעל שור 352
 .10' עמ, )2002, חברה-פרויקט צבא, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (שירות החובה: הישראלית

 .26' עמ, )2001( כהן ובגנו  353
 .17-16' עמ, )2002( נבו ושור  354
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ל אינו "למרות שצה,  הווי אומר355.תרבותיים-נפשיים-ואילו חמשת האחרים היו רגשיים) החוקית

המתגייסים , יזית ממש אלא על כפייה פתרבותית-נפשית-מסתמך בעיקר ובמופגן על מחויבות רגשית

 .אליו דווקא מונעים על ידי מרכיבים אלו באופן ברור

גם אם הוא אינו , תרבותיים אלו-נפשיים-ל אינו מתעלם ממניעים רגשיים"צה, מאידך

ל מנסה במודע להיענות לרצונותיהם של המתגייסים אליו "צה. מסתמך עליהם בתביעתו לנאמנות

ל לאפשר לחיילים " במקרים מסויימים מוכן צה356.תםבבואו לשבצם בתפקידים במהלך שירו

יום לעבוד תוך כדי שירותם על מנת לעזור בפרנסת המשפחה ואף משתדל לעקוב -ממשפחות קשות

 357.ש בכדי לסייע לזקוקים בכך"קית ת"אחרי מצבם הכלכלי והנפשי של חייליו באמצעות מש

שבין , "אפור"ה, טח החופף נמצא בשל"צהניתן לומר כי , כתוצאה מכלל המרכיבים האלה

 . על כן ניתן לראות בו מערכת תובענית.אך עם נטייה לצד התובעני יותר מאשר לצד הטוטלי, ההגדרות

 

 מערכת תובעניתדת כ. 2

 358. למסגרת התיאורטית שתוארה לעילהעצמאת  להתאים המתקש)  בפרטהדת היהודיתו(דת בכלל 

,  מנסה לקיים מציאות נפרדת עבור המאמין)הלכהה  דת ,במקרה דנן (דת. דת אינה סובלת תחרות

דת כלל לא מכירה בכך שקיים עולם מחוץ למסגרת , בצורתה הטהורה ביותר. תמידית ולא זמנית

או מתימרת ,  מסגרות אחרות כיוון שהיא מכילהצים מצדהלכה אינה מכירה בלחה דת 359.הדתית

תרבות או מוסד אחד מיני מוסדות היא אינה ממד בודד של  360.בתוכה את כל המסגרות, להכיל

אדם .  דת ההלכה משרטטת עבור המאמין צורת התנהגות ברורה הכוללת את כל שעות היום361.רבים

ויש בכך דמיון רב למוסד , המקיים את מצוותיה של דת ההלכה יודע בכל עת מה עליו לעשות וכיצד

ת ההלכה בקטגוריה של מבנה יתכן שתביעתה לבלעדיות על המאמינים מעמיד את ד, אולם. תובעני

אותו ניתן להגדיר כמבנה הדורש לא רק נאמנות מצד המשתייכים ) absolute structure(אבסולוטי 

                                                 
 . 18' עמ, שם 355

 .2004,  ינואר12, )א"תומכ(ל "ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצה, ל אבי זמיר" ראיון עם תא356
 Stuart A. Cohen, "Dilemmas of Military Service in: ל הינו מוסד תובעני"כהן כבר קבע כי צה. ס,  ואכן357

Israel: The Religious Dimension," The Torah u-Madda Journal, Vol. 12 (2004), pp.15-16. 
 ניתן לטעון כי קוזר כולל דתות בניתוחו שלו שכן הוא דן בכתות שונות ודיונו במסדר הישועים ובלניניסטים עשוי 358

שרואה עולם חיצוני לה ואינה , קא מצביע על כך שהכתעיסוקו בכתות דוו, לדעתי, ברם. להתפרש כהליכה בכיוון זה
 . שונה מאוד מהדיון שיבוא להלן, שואפת להכניס עולם זה פנימה אלא להשאירו בחוץ

359 Charles S. Liebman, "Extremism as a Religious Norm," Journal for the Scientific Study of Religion 
Vol. 22, No. 1 (1983), p. 75, 79, 84. 

360 Charles Liebman, "Religion and the Chaos of Modernity: The Case of Contemporary Judaism," 
Jacob Neusner (ed.), Take Judaism for Example: Studies Towards the Comparison of Religions 

(Chicago: Chicago University Press, 1983), p. 156. 
361  H. J. Blackham, Religion in Modern Society (London: Constable, 1966), p.10. 
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אינו מכיר במסגרות חיצוניות לו עבור המשתייכים אליו ובשל כך שואף להכיל את , אליו אלא בלעדיות

  362.כל המסגרות העשויות להתחרות בו

בהם מוסד אחר יכול " חילוניים"או , מלכתחילה" ריקים"ומות לא קיימים מקבדת ההלכה 

אין ממד שאינו כלול בתוך תחום השיפוט של  363. המסגרת הדתיתבתוךלהתקיים כיוון שהכל נכלל 

הוצאת אלמנט כלשהו מהמסגרת הדתית מתפרש כזלזול ובכך מחייבת את , על פי בלקהם. הדת

מוכרחים " חיצוניים"מוסדות , מנת להתקייםיתכן שעל  364.המאמין לעזוב את המסגרת הדתית

בלית ברירה או בשל שיקולים (והדת ,  הם תופסים את מקומה ממש.לדחוק את רגלי הדת

 כאשר .מוותרת או נדחקת ממקום שהיא רואה כמקומה הטבעי)  או אינטרסים חיוביים365פרגמטיים

כתיים וכך מקבל השינוי המערכת הדתית נותנת לכך הצדקה תוך שימוש בכלים הל, הויתור נעשה

קיומה של מדינה חילונית היא , לדוגמא. לגיטימציה ונעשה חלק מהמסגרת הדתית ומקודש בהתאם

אתגר לכל דת הלכה ולפיכך יש צורך לתרץ את קיומה של מדינה חילונית או לכלול אותה בתוך 

תייחסו למדינה זרמים שונים ה, במקרה של היהדות ומדינת ישראל. המערכת הדתית באופן כלשהו

, החילונית בצורות מגוונות החל מחוסר נכונות מוחלט להכיר במדינה כבעלת אופי יהודי כלשהו

, )פלגים חרדיים קיצוניים(נסיונות להתעלם מקיומה ואף לשתף פעולה בצורה מסוימת עם אויביה 

 מתעלמת הגישה הראשונה למעשה). הציונות הדתית" (ראשית צמיחת גאולתינו"וכלה בראייתה כ

מקיומה של ישות חילונית בכל מחיר כיוון שזו אינה עולה בקנה אחד עם המבנה האבסולוטי של דת 

הגישה השניה כוללת את המדינה החילונית בתוך המסגרת הדתית וראייתה כבעלת ממד של . הלכה

 .קדושה

יתור או שינוי בגבולותיה של דת ההלכה אינו נתפס בהכרח בעיני המערכת הדתית כו, דהיינו

כך נשמרת התפיסה כי לא קיימים . כדחיקה אלא כנובע מפרשנות אמיתית יותר של ההלכה עצמה

דת מקפידה לשמר את . למערכת הדתית והכל כלול בגבולות המסגרת הדתית" חיצוניות"מערכות 

                                                 
הוא זה שמכנה את הנאמנות לדת נאמנות אבסולוטית ומזהה בה את ,  בעוד שבלקהם אינו עושה שימוש במושג זה362

 H. J. Blackham, Religion in Modern Society: ראה. האלמנט אשר אינו מוכן לסבול כל יריב אחר באשר הוא
(London: Constable, 1966), p.196. 

, פוסטמודרנית, אולם מעניק לכך פרשנות אחרת,  להתייחסות נוספת המצביעה על כך שאין מקום הפנוי מהאל363
דתית בסביבה -תורה וציונות: כלים שבורים, ר"הרב שג: ראה, חסידית-מנקודת מבטה של יהדות רוחנית

 .17-28' עמ, )ד"תשס, ישיבת שיח: אפרת (פוסטמודרנית
364 Blackham (1966), p.196. מעמדו של חוטא בדת הלכה משתנה מדת הלכה אחת לחברתה ותלוי גם באופיו של 

. שהחוטא עדיין יכול לחזור בתשובה ולכן לא נזרק באופן אוטומטי מתוכה, היהדות סוברת במרבית החטאים. החטא
מוכרח בסופו של דבר לעזוב , ליו הוא לכאורה משתייךברור שמי שאינו מקיים אלמנט יסודי בדת ההלכה א, עם זאת

 .אדם המסרב לשמור שבת בפומבי יתקשה להמשיך להיקרא שומר מצוות, למשל. את המסגרת הדתית
 בלקהם מעיר כי אם מבנים אבסולוטיים אינם מוכנים להתגמש ומקיימים את עצמם במבנים היוצרים חיכוכים 365

מבלי ). 198' עמ, )1966(בלקהם . (הרי שהמאמינים ינטשו אותם, ם שסוע וצפוףולא כמבנים היוצרים הרמוניה בעול
לחיות , דת נתונה לא תוכל לשמור על קהל מאמינים גדול המורכב מבני אדם שצריכים לעבוד, נכונות לגמישות

וגמא ד. תיַוותר הדת נחלתם של בודדים וכתות, במקרה שלא תסכים להתגמש. ולקיים את עצמם בעולם מציאותי
. או לנושא מעמד האישה נשים בהלכה, כפי שיפורט בהמשך, אפשרית לכך היא הענותה של היהדות לאתגר הציונות

 דעותראה למשל את הדיונים והתגובות בנושא העגונות והפקעת קידושין ובנושא קריאת נשים בתורה בכתב העת 
 )).ד"תשס (17, )ג"תשס (16, )ג"תשס (15, )ב"תשס (14גליונות (
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מסגרתה האבסולוטית גם כאשר לעיניים חיצוניות נראה שנעשה כאן ויתור או נסיגה מהעמדה 

אך בעוד שמוסד תובעני מנסה למזער , נראה שלמבנה אבסולוטי יש מרכיבים תובעניים. וטיתהאבסול

את מתחריו ולכלול אותם בתוך המסגרת " לבלוע"מוסד אבסולוטי שואף , השפעות מתחרות

הן , מכאן ניתן לחזק את המסקנה שישנה שטח חופף בו כלולים הן מוסדות כוללניים. האבסולוטית

אך המכנה , כמתואר, למסגרות אלו מרכיבים חופפים.  והן מבנים אבסולוטייםמוסדות תובעניים

ויש תובעניים באופן ) מוסדות כוללניים(יש תובעניים יותר . המשותף לשלושתן הוא המאפיין התובעני

, בשל כך. אולם למעשה מדובר במינונים שונים של מרכיב התובעניות, )מבנים אבסולוטיים(קיצוני 

במקרה , תוך הצבעה על ההבדלים, ייחס בעיקר לקטגוריה כללית של מערכות תובענייםעבודה זו תת

 .הצורך

 

 ציונות דתית כמערכת תובענית. 3

בעייתי " טוטלי"ו" תובעני", "אבסולוטי"מושגים בהקשר  של הדיון ביהדות עצמה , ברמה האמפירית

ים אלו חלוקים בדבר גישת זרמ. בשל העובדה שקיימים בה זרמים מגוונים בעלי גישות שונות

גישתה של הציונות אף , יתר על כן. לכל דבר ועניין ונקיטה בהכללות היא בלתי נמנעת" היהדות"

הציונות . ה הבדלים בין זרמים שונים בתוכקיימיםאינה חד משמעית ו, בה מתמקד מחקר זה, הדתית

זה הכניס לתוך המערכת זרם . לזרם האורתודוקסיה המודרנית ביהדות 366ברובההדתית משתייכת 

. הלכתי-שילוב חיים בעולם המודרני עם חיים בעולם דתי": תורה עם דרך ארץ"הדתית את ערך 

המעורה היטב "כמחנה הדתי , בעקבות דבריו של אשר כהן, דתי-יוגדר המחנה הציוני, לצורך עבודה זו

שוב לו מאוד ושמפריד שצביונה היהודי של מדינת ישראל ח" בכל תחומי העשייה בחברה הישראלית

לבין ") ראשית צמיחת גאולתנו("דתית של המדינה -בין משמעותה הסמלית) מוצהר-לפחות באופן לא(

 זהו מגזר המורכב מפרטים הרוצים לחיות את חייהם 367.דמוקרטית-משמעותה כמדינה חילונית

, דים שומרי מצוותציונית אך אינם מוכנים לוותר על חייהם כיהו-ליברלית-כאזרחי מדינה דמוקרטית

  368.על כל המשתמע מכך

                                                 
, יאיר שלג: ל ושורשיה ראה למשל" על חרד).לאומיים-חרדיים(ל "כדוגמת הקרואים חרד, אך לא כולה,  רובה366

 .34-36' עמ, )2000, כתר: ירושלים (מבט עכשווי על החברה דתית בישראל: הדתיים החדשים
הבוקר " , שלוםחילוני בעידן של-השסע הדתי: שסע ישן בעידן חדש", אשר כהן:  להגדרה מפורטת יותר ראה367

. 361' עמ, )2002, כרמל ומכון טרומן: ירושלים(, )עורך, מירון בנבנישתי ( לא אוטופיה–עידן השלום : שלמחרת
לפחות ברמה , לאומי ויתר זה מכבר על הפיכת מדינת ישראל למדינת הלכה-יש להדגיש כי הציבור הדתי, בהמשך לכך

עדיין לשמוע קולות המקווים ליצירת מדינת הלכה או הצהרות גם אם ברמת ההתבטאות הציבורית ניתן . המעשית
אלו דברים שאינם באים לידי ביטוי במציאות ואינם מקבלים גיבוי מעשי , בדבר היותה של מדינת הלכה דבר רצוי

 הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה: הטלית והדגל, אשר כהן: ראה. בכל צורה שהיא
 ).1998, ד בן צביי: ירושלים(

שגורם , כפי שעושה יאיר שלג, נכון להעיר. במפוזר, )ד"תשס(ר "הרב שג: ראה,  לניסוח פילוסופי יותר של הדברים368
משפיע בציונות הדתית הוא הזרם של ישיבת מרכז הרב אשר אינו רואה בשילוב האדם הדתי בעולם המודרני ערך או 
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כיצד יתכן שאדם החי בתוך . וודאי שלא טוטלי, נראה כי זרם זה כלל אינו תובעני, לכאורה

 יכול להשתייך ,לומד ועובד באופן דומה לשאר הסובבים אותו, מדבר, מתלבש כמו כולם, עולם חילוני

 לא הפרדה פיזית ממשית -מר כאן לכאורה הרי עיקרון ההפרדה לא נש? ת תובעניתערכבאותו זמן למ

 .תרבותית-נפשית-וגם לא הפרדה רוחנית

האורתודוקסיה המודרנית .  נשארתאבסולוטית-עיון נוסף מגלה כי המסגרת התובענית, אולם

מתוקף , בעיניה. באופן שתואר לעיל, בתוך קווי ההלכה ומקדשת אותו" חיצון"כוללת את העולם ה

, למשל. מעורבות מלאה בעולם הכללי היא בעלת ערך דתי, יותר של ההלכהתפיסה אמיתית ונכונה 

 בדומה לכך חושב 369.לימוד מתמטיקה וביולוגיה הם ערכים דתיים מקודשים לא פחות מלימוד גמרא

יהודי דתי שהוא גם . מגזר זה כי להיות ציוני ודתי גם יחד מהווה את הביטוי הנכון ביותר של היהדות

ביטוי את יהדותו באופן שלם יותר ונכון יותר מאשר יהודי המתעלם מצד כלשהו של ציוני מביא לידי 

נכלל בתוך המסגרת הדתית ומקבל , למרות היותה חילונית, זאת כיוון שממד המדינה. המשוואה

הדתי מרגיש שבאורח חייו הוא ממלא באופן שלם -מסיבה זו הציוני. משמעות של קדושה בהתאם

תחושות , כפי שהציג זאת שלג. הודי שומר מצוות והן כאזרח המדינה היהודיתיותר הן את ייעודו כי

מבחינה (כל מה שאתה יכול לעשות "דתיים היא -דתי הן לגבי החרדים והן לגבי לא-המחנה ציוני

  370."אני יכול לעשות טוב יותר, )חלוצית כחילוני ומבחינה דתית כחרדי

בנסיבות הקיימות כיום , יני הציונות הדתיתפועל יוצא מרעיון זה הוא שהשירות הצבאי בע

 שואפת לכלולהציונות הדתית ומכאן ש. כפי שיפורט בפרק הבא, הוא ערך דתי מקודש, במדינת ישראל

 .אלמנטים תובעניים, לכל הפחות, קיימים בהלפיכך בתוך המסגרת הדתית יותר קטגוריות ו

 

 תוכניות הלימוד כמבנים מתווכים. ג

לקטגוריה הכללית של מערכות , כל אחד בנפרד, ל שייכים" כי הציונות הדתית וצהמהדיון לעיל עולה

לעיתים התנגשות זו נראית בלתי . תובעניות וכי סיכויי ההתנגשות ביניהם הם גבוהים בנושאים רבים

, ל מאז הקמתו"בני הציונות הדתית ובנותיה משרתים בצה. במציאות אין הדבר כך, עם זאת. נמנעת

המשוואה לא השתנתה באופן , 2005למרות ארועי התנתקות בקיץ . דות הצלחה משתנותאם כי במי

מערכת היחסים הזאת הופכת , על פי המודל שהוצג. כפי שיפורט בגוף המחקר, משמעי-ברור וחד

מחקר זה טוען כי המבנים המתווכים העיקריים . אפשרית יותר ונוחה יותר בשל קיום מבנים מתווכים

                                                                                                                                            
, לאומי חולק על רעיון זה ומתאים להגדרתו של אשר כהן-ל המחנה הדתירובו המוחלט ש, עם זאת. אפילו דגם רצוי

 .'ג', פרקים א, )2000(שלג : ראה. כאמור
אך לא לגבי פלח יוצאי ישיבת מרכז הרב ובהמשך , יש לציין כי דברים אלו נכונים לגבי רוב הציבור הנדון,  שוב369

 .47-50' עמ; 28-29' עמ, )2000(שלג : ראהלפירוט . ליוצאי ישיבת הר המור אשר מתנגדים ללימודי חול
 .31' עמ, )2000( שלג 370
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, ישיבות הסדר: תוכניות הלימוד התורניות לפני השירות הצבאי ובזמן השירותבמקרה דנן הם 

  עצם קיומם של המתווכים 371.תוכנית השילוב של הקיבוץ הדתי וגרעיני המדרשות לבנות, מכינות

מציע לפרטים המתגייסים בחירה בנוגע לאופן התקשורת בינם לבין המערכת הצבאית ובינם לבין 

ים לבחור בין תקשורת ישירה לבין תקשורת בעזרת מבנה מתווך ואף הם רשא. המערכת הדתית

אף המוסדות התובעניים עצמם יכולים לבחור בין תקשורת . לעשות שימוש בשני הערוצים גם יחד

 .ישירה בינם לבין עצמם לבין תקשורת דרך המבנה המתווך

 יש להבחין ,על מנת לבדוק אם אכן מוסדות אלו משמשים מבנים מתווכים בין הצדדים

האם ? האם עוברים מסרים מהפרטים ואל כל אחד מהמוסדות התובעניים: במסרים העוברים דרכם

" עולים"האם ישנם מסרים , במילים אחרות? עוברים מסרים מהמבנים התובעניים אל הפרטים

יחד עם , והאם חילופי המסרים) העל לפרטים-ממבני" (יורדים"ומסרים ) העל-מהפרטים למבני(

מאפשרים לפרט להתקיים בין שני המוסדות , יכים אחרים המתרחשים בתוך המבנים המתווכיםתהל

 .נקודות אלו יהוו את מוקד הדיון במבנים המתווכים עצמם בחלק הבא של המחקר. התובעניים

                                                 
הדבר אינו סותר . הם מוסדות תובעניים, ובעיקר ישיבות ההסדר, כהן כי מוסדות הלימוד בעצמם.  בעבר הראה ס371

 Stuart A. Cohen, "The Hesder Yeshivot in Israel: A Church-State. את האפשרות התיווך הגלומה בהם
Military Arrangement," Journal of Church and State, Vol. 35, No. 1 (Winter 1993), pp.113-130. 
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 פרק שלישי

 ערכיות והלכתיות, סוגיות אידיאולוגיות:  ביחסים בין הצדדיםמתחים העיקריים

 

לאומית או את האידיאולוגיה -אינו בא לתאר את ההיסטוריה של הישיבה הדתיתהפרק הנוכחי 

פרק זה מנסה לשרטט את קווי המחלוקת העיקריים . הכוללת של יחסה של הציונות הדתית למדינה

שיעלו ביתר פירוט , ל בנושא השירות הצבאי ואת נקודות החיכוך המרכזיות"בין הציונות הדתית לצה

 .בגוף המחקר

ההלכתיות לבעיות פרקטיים הציונות הדתית מחויבת למציאת פתרונות ,  הגדרתהמתוקף

השתמשו רבניה , וביתר שאת לאחר קום המדינה,  בתקופת היישוב372.ת ישראל מדינשנוצרו עם הקמת

תוך החייאת מושגים הקשורים לריבונות יהודית שלא היו בשימוש שנים , בשפה ההלכתית המסורתית

רבנים רבים ,  ואכן373.על מנת לדון במצב החדש ולהתערות בתוכו, )מלחמת מצווה, כדוגמת מלך(רבות 

מהציונות הדתית ראו ורואים את מדינת ישראל כישות קדושה המסמלת את תחילת הגאולה של עם 

 374.ישראל ואת תקומת ישראל כנס

מין כקבלת דין המדינה וככניעה של המאבעיני הציונות הדתית ל אינו מצטייר "רות בצהיהש

נראה , גם אם גישה זו לא היתה ברורה ומוסכמת לכתחילה. אלא כמצווה דתית ממש, לדרישות הצבא

 הרצון להתמודד עם הבעייתיות 375.כי היא אומצה לחלוטין לכל המאוחר לאחר מלחמת ששת הימים

                                                 
ועל המתח שבין ציונות לאורתודוקסיה , יחסה למדינה,  על היווצרותה של הציונות הדתית מבחינה רעיונית372

עם : א"ת ( ורדיקליזם דתי בישראלמשיחיות ציונות: הקץ המגולה ומדינת היהודים, אביעזר רביצקי: היהודית ראה
 .חלק ראשון, )1999, עם עובד: א"ת (בין הגיון למשיחיות: הציונות הדתית, דב שוורץ; פרק ראשון, )1993, עובד

-ד"תשנ, האידרא רבה: ירושלים (מלחמה ובטחון, ת בענייני צבא"שו: משיב מלחמה , גורןשלמה:  ראה למשל373
 עמוד הימיני, ישראלישאול ; )א"תשס, ארז: ירושלים(הרבנות והמדינה , ליישראשאול '; ג-' כרכים א).ו"תשנ

על התהליך שעברה הציונות הדתית מחשיבה על המדינה במושגים . )1992מהדורה שניה , ארץ חמדה: ירושלים(
הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית : הטלית והדגל, אשר כהן: תיאורקטים ועד לעמדה זו ראה

 ).1998, צבי-יד בן: ירושלים (דינההמ
לזכרו , מפסח עד שבועות: משעבוד לגאולה" ,קידוש השם שבמדינת ישראל", הרב חיים דרוקמן:  ראה לדוגמא374

ה למדינת "מזמור מ", הרב צפניה דרורי; 159-165' עמ, )1996, המכון התורני אור עציון: ירושלים(של משה ברי 
' עמ, )1996, המכון התורני אור עציון: ירושלים(לזכרו של משה ברי , עד שבועותמפסח : משעבוד לגאולה" ,ישראל

אסופת מאמרים בנושא ימי זיכרון : כלביא שכן" ,משמעותה הדתית של מדינת ישראל", הרב יהודה עמיטל; 183-186
לבירור ", ב אלי סדןהר;309-315' עמ, )ג"תשס, המכון התורני אור עציון: מרכז שפירא (לזכרו של גד עזרא, וגאולה

: מרכז שפירא (לזכרו של גד עזרא, אסופת מאמרים בנושא ימי זיכרון וגאולה: כלביא שכן" ,קדושת יום עצמאותינו
חלק , ז"תשנ, חוסן ישועות: ירושלים (אבן ישראל, עודד ולנסקי; 344-352' עמ, )ג"תשס, המכון התורני אור עציון

על כך ) ה"הראי(ה זו מסתמכת על דבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק יש להעיר כי גיש. עח-עז' עמ, )שלישי
יש הסוברים שגישה זו ). 'ז', אורות ישראל ו, אורות" (בעולם' יסוד כיסא ה"היא ) לכשתקום(שמדינת ישראל 

 גם הזרמים הקיצוניים יותר ממשיכים להציג את השירות, ברם). 2005קיץ (מתערערת לאור הנסיגה מרצועת עזה 
הרב דוד , מאידך. 50' עמ, 22.9.05, בשבע" ,לשרת כבני חורין", הרב אליעזר מלמד: ראה לדוגמא. ל כמצווה"בצה
האם : "ס"ראש ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה לגלבוע הסביר בדף פרשת שבוע לפני יום העצמאות של שנת תש, ביגמן

איני חש את הצורך להעניק , לכשעצמי [...] ?על מנת לבטא את תחושתינו הדתית זקוקים אנו למודלים של גאולה
: להודות בעמימות", הרב דוד ביגמן." (פירוש היסטוריוסופי נחרץ למדינת ישראל על מנת לחוש את תחושת ההודאה

 ). ס"אייר תש (3 חודש בחידושו" ,על תחושות טבעיות וביטויים מאולצים
רואה את המדינה כיצירה , רב קוק וישיבת מרכז הרבהמיוצגת בדרך כלל על ידי הגותו של ה,  חלק מתפיסה זו375

מצד חלקים חד ו וזוכה ליחס מידומהנהנה לפיכך מהילה , כמייצג את המדינה, הצבא"). אתחלתא דגאולה("קדושה 
 .לאומי-נרחבים מהציבוד הדתי
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 ליצירת מבנים ,בין היתר, דתי-מבלי לוותר על עיקרון השירות הצבאי הביא את המחנה הציוני

הציונות הדתית סברה כי חיזוק .  לבין הצבא בדמות תוכניות לימוד ישיבתיות שונותוווכים בינמת

, חברתי-עם או בלי שירות צבאי משותף של חיילים מאותו רקע דתי, היסודות התורניים לפני השירות

דתיים של המתגייסים -יסייעו למלחמה בחילון וימנעו את התרופפות הקשר בין חייהם האזרחיים

 . לבין חייהם במסגרת הצבא

ל ואת "תחילה פיתחה הציונות הדתית תשתית רעיונית המשלבת את צהמלכמכאן נראה כי 

הצבא והשירות בו נתפסים ,  במסגרת עולם מושגים זה.השירות בו בתוך מערכת המושגים הדתית

 ם את נפשוהגנה על הציבור היהודי בארץ מפני המבקשי, הצלת נפשות: כאמצעי להשגת מטרה דתית

הצבא מהווה כלי לשמירה על ריבונות יהודית בארץ ועל "). עזרת ישראל מיד צר: "ם"בלשון הרמב(

 לחלק מהמערך הכולל של ערכים דתיים בכך הפך הצבא. גם אם היא אינה הלכתית, המדינה היהודית

המושגים של  אם הצבא מהווה חלק מעולם 376.מאיים מבחינה דתית-לא ל– ועל כן, ולקדוש בפני עצמו

 ?ל למגזר זה"אלו בעיות בכל זאת מציב צה, הציונות הדתית

 

 האתגרים בשירות הצבאי של חייל שומר מצוות. א

קיימים , דתי- על ידי רוב הציבור הציוניתלמרות ההצגה החיובית של השירות הצבאי ברמה האידיאי

. בטאת במספר מישוריםהיריבות מת. לאומי- הדתימגזר בין הצבא לבין ההתנגשויות וחיכוכים

כמו בדילמת המערכות . הצדדים מתחרים על נאמנותו של הפרט,  והכולל ביותרבמישור הראשון

גם כאן חוששת כל אחת מהמסגרות התובעניות כי השנייה , התובעניות שתוארה בפרק התיאוריה

יביות בחיי קיימות בעיות אובייקט, במישור השני. ממנה פרטים שהיא רואה כשייכים לה" תגזול"

שני המישורים המרכזיים האלה . צבא שאדם הרוצה להשאר שומר מצוות מוכרח להתמודד עמן

 .קיימים אצל כל חייל דתי באשר הוא

ל מתחרים על זמנו של "הציונות הדתית וצה. קיימים שני מישורים נוספים, ברמה האמפירית 

באופן , הצעיר הדתי היה אמורהשרות הצבאי בא על חשבון הזמן ש 377.הפרט העומד לפני גיוס

לאומית ממשיכה גישה - החברה הדתית. בישיבהמתקדמיםלימודים תורניים הקדיש לל, אידיאלי

                                                 
אל מבחינה למדינת ישר, על פלגיה השונים, אין מחקר זה בודק את יחסה של הציונות הדתית,  מטבע הדברים376

הציונות הדתית רואה את מדינת : הדיון כאן נשען על ההנחה הנפוצה כיום כפי שהוצגה כאן. רעיונית או פרקטית
 .ישראל באור חיובי ומתארת אותה בכלים הלכתיים חיוביים

 Stuart A. Cohen, "Dilemmas of Military Service in Israel: The Religious:  כפי שהראה כהן377
Dimension," The Torah u-Madda Journal, Vol. 12 (2004), p.15; Stuart  A. Cohen, "Dimensions of 

Tension between Religion and Military Servce in Contemporary Israel," Military, State and Society in 
Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: Transaction Books, 2001), pp. 186-

187. 
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ותזמון השירות הצבאי נופל על התקופה בה היה , מסורתית המייחסת חשיבות עליונה לתלמוד תורה

 .הפרט אמור לשבת וללמוד

ים עוברים שינוי, ות האוכלוסייה בישראלמקרב כל שכב, ל"רבים מהמתגייסים לצה, בנוסף

קיים פחד שהחיים , לאומי-בקרב הציבור הדתי. אישיותיים והתנהגותיים במהלך השירות הצבאי

ללא , ובאווירה פרוצה" פיתויים"החיים בסביבה מלאה ב. הצבאיים יגרמו לצעירים דתיים להתפקר

הקושי למלא מצוות מעשיות , בנוסף. ותיכולה להסית צעירים אלו מדרך המצו, פיקוח מורים ורבנים

. דתיים לוותר על מילוי חובות אלו-בלוח הזמנים הצבאי יכול לגרום לצעירים ציונים) תפילה למשל(

יכול , על האווירה שבו השונה כל כך מהאווירה בחיים האזרחיים, עצם השירות הצבאי, בממד נוסף

 כאשר ,פרטהזהותו של א על ההשפעה על התחרות הי, כלומר. לגרום לשינוי אצל הצעירים דנן

  .הציונות הדתית מרגישה מאוימת בשל השרות הצבאי

שניים , ל לבין הציונות הדתית מתחלקים לארבעה רבדים" כי החיכוכים בין צה,נראה אם כן

 נאמנות לביןקונפליקט בין נאמנות לדת (רובד הסמכות : משותפים לכל חייל מאמין באשר הוא

שניים נוספים  .)קונפליקט בין החיים במדים לבין קיום מצוות דתיות( המעשי והרובד, )לצבא

 המתחרים לימוד תורה כערך מול שירות צבאי כערך (הלכתי-הרובד הערכי: מיוחדים לציונות הדתית

 פריקת עול מצוות ומאיים על המשכיות תמאפשרסביבה ההצבא כ (ורובד הזהות, )על פרק זמן זהה

על כן יש לפנות לדיון . אין צורך להרחיב בו כאן, כיוון שנושא הנאמנות נדון לעיל ).הציונות הדתית

הלכתי -הרובד הערכי, הרובד המעשי": רבדים"בשלושת הדילמות האחרות המתחלקות לשלושה 

 .ורובד הזהות

 

בעיות הלכתיות ומעשיות במסגרת השירות הצבאי: הרובד המעשי. 1  
ית מציבה אתגרים מעשיים יומיומיים רבים בפני חייל שומר השירות הצבאי במסגרת שאינה הלכת

אלו בעיות שקיימות הן כאשר קיימים מבנים מתווכים במערכת היחסים בין הפרט הדתי . מצוות

חלק מבעיות אלו נובעות מהמציאות . ל והן כאשר אין לחייל הנדון מתווך בו ניתן להעזר"לצה

פעמים רבות מדובר בפעילות שוטפת שאין להפסיקה . הצבאית הדורשת אימונים ופעילות מבצעית

חלק מהבעיות נוצרות שבשל חוסר היכולת של החייל לקיים מצווה , כמו כן. ושאינה ניתנת לדחייה

 .בשל המציאות הצבאית בה אדם אינו יכול לקבוע את סדר יומו כרצונו

 ודורשים ממנו פעילות או חבריו אינם מודעים למגבלותיו האמוניות/לעיתים מפקדיו של החייל ו

אלו בעיות . צידוד טנק בשבת על מנת לאפשר הכנסת אוכל חם לצוות, למשל. בעייתית מבחינתו
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אלו בעיות הנובעות , כלומר. הלכתיות אליהן נקלע החייל בשל רצונו לרצות את אחיו לנשק

 .לעיתים חמורות, שמובילות לבעיות הלכתיות, מסיטואציות חברתיות בעיקר

הן אינן בהכרח בעיות שגורמות לחייל . חרות נוצרות בשל האווירה ביחידה הצבאיתבעיות א

אולם יוצרות מצב בו הוא מרגיש שלא בנוח בשל נורמות התנהגותיות , הדתי לעבור על מצוות דתו

גם אם הוא מעורה היטב בתרבות . החייל הדתי מהווה מיעוט תרבותי, במובן זה. להן אין הוא רגיל

 שעות 24השהות . לאומית ולהפך-ורמות כלליות רבות אינן נהוגות בחברה הדתיתנ, הישראלית

 .כפי שיודגם עתה, ביממה במציאות שונה מאוד מזו לה הוא רגיל קשה לחייל הדתי במידות משתנות

 

I . שבת 

במציאות הצבאית נדרש חייל לעיתים לחלל שבת בשתי . שמירת שבת היא מהותית לחייל יהודי דתי

 הפרת –ברמת הפרטים ;  לא תמיד ניתן למלא את הציווי ולשבות ממלאכה–רמה הכללית ב: רמות

 378).נסיעה ועוד, כתיבה, טלטול וערוב(ציוויים נקודתיים הקשורים לעשיית מלאכות פרטניות בשבת 

חייל נדרש . לא תמיד ניתן לשמור על רוח השבת ביחידה נתונה, בשל הפעילות השוטפת הצבאית

זאת מכיוון . הבעיה היא פחותה, כאשר מדובר בלחימה ממש. בדיוק כמו ביום חוללהתנהג בשבת 

אולם כאשר טיעון פיקוח נפש לא בולט . ל מותרות בשבת לשם פיקוח נפש"שרבות מהפעולות בצה

חייל הנדרש מתוקף תפקידו כמאזין ביחידת , לדוגמא. נשאלות שאלות הלכתיות רבות בנושא, לעין

אולי עליו להשתמש ? האם מותר לו להשתמש בעט. ם מדוייק ככל האפשר בשבתמודיעין לערוך רישו

. וכן הלאה? אולי עליו לכתוב ביד בה אינו רגיל לכתוב? ) שעות24שהדיו שבו נמחק לאחר (שבת -בעט

על החייל להתמודד עם השאלה האם מדובר בפיקוח נפש והאם תיפקודו ייפגע אם ישנה ממנהגו בעת 

האם ניתן ללמוד : בקורסים צבאיים עולות שאלות אחרות. מור על קדושת השבתהכתיבה על מנת לש

ואולי גם יתפתה החייל " הכנה מקודש לחול"לימודים הקשורים לקורס בשבת שהרי הם בבחינת 

אפילו אם הוא נשאר רק לצורך .  שאלות אלו עולות בכל שבת ושבת שהחייל נמצא בבסיס379?לכתוב

כיצד יש לערוך רשימת . יש לשים לב להבאת המזון והמים אליו, לערובאם הוא שומר מחוץ , שמירה

האם ניתן לכבות את מנוע הרכב בו נסע ? כיצד יש לעשות זאת, אם עליו להצטרף לסיור? שמירה

אם הורי , למשל. חברתי-שאלות אחרות משלבות בין התחום ההלכתי והלכתי? כיצד, הסיור ואם כן

האם הוא יכול , ומביאים עמם אוכל וברצונם לכבד את החייל הדתיהחיילים האחרים באים לביקור 

                                                 
משה בנימין ויאיר כהן : שנשאל רבנים בנושאים אלו כפי שרוכזו ב) ת"שו( ראה דוגמאות לשאלות ותשובות 378

 .33-78' עמ, )ס"תש, ל עצם"מכינה תורנית לצה: עצמונה (מפתחות להלכות צבא, )עורכים(
, מעלה אדומים (מלומדי מלחמה',  נחום אליעזר רבינוביץהרב: ת בנוגע ללימוד ציר ניווט בשבת"ראה למשל שו379

 .155-156' עמ, )ג"תשנ, מעליות
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הבעיות רבות ותלויות במציאות הצבאית באופן בלתי ניתן ? לאכול עמם על מנת לא להעליב אותם

 .להפרדה

כאשר , לדוגמא. קיימות בעיות הלכתיות הקשורות לאווירת השבת, נוסף על בעיות אלו 

האם על החייל הדתי לצאת ממנו על מנת שלא , חדר או באוהלחיילים אחרים מקשיבים למוסיקה ב

אולם , ביחידות מסויימות דברים אלו בולטים יותר ובאחרות פחות? להנות מחילול השבת של חבריו

 .אין להתכחש להמצאותן

 

II . כשרות 

ל אולם בכל זאת קיימות בעיות כשרות רבות עבור חיי. ל שומר על כשרות מטבחיו"צה, באופן רשמי

יש להבדיל בין מטבחים צבאיים בבסיסים מסודרים לבין תנאי שדה , ראשית. שומר כשרות

בהם משרתים משגיחי כשרות וצוותי מטבח מנוסים , בבסיסים הגדולים. ומטבחים במוצבים קטנים

כלים חלביים מעורבים בכלים בשריים : במרבית המקרים הבעיות הן מינוריות בלבד, ומקצועיים

לעיתים חייל שאינו בקי בענייני כשרות מגיע .  או אורז שלא נבדקו כראוי וכדומהכרוב, ולהפך

לעיתים טבח שאינו בקי גורם . למטבח בנסיבות לא ברורות ומבשל בו שלא כדין וגורם לבעיות כשרות

 .אולם אלו מקרים יוצאים מן הכלל, לבעיות של בישול בשבת

מטבחים . טנים ובסיטואציות חברתיותל עולות במוצבים ק"מרבית בעיות הכשרות בצה 

כאשר אין . במוצבים אינם תמיד כשרים ויש להכשירם בכל פעם שמתחלפת היחידה המוצבת במקום

קשה לצפות . הסיכוי שיווצרו בעיות כשרות עולה באופן חד, טבח קבוע והחיילים מבשלים לעצמם

  .מחיילים ללא מודעות לכשרות לבקיאות משביעה רצון בדינים אלו

ביחידות מובחרות נהוג לאכול בבתי החיילים או בחדרי האוכל של קיבוצים של בני היחידה  

מובן שמרבית מטבחים אלו אינם ). למשל ניווט מסכם(בשבועות שטח או בסוף פעילות מיוחדת 

 .כשרים והדבר מעמיד את החיילים שומרי הכשרות במצב חברתי לא נעים

יציאה (א וגם אוכלים יחד בנסיבות חברתיות שונות חיילים מביאים אוכל מבתיהם לצב 

לעיתים חיילים . מזון זה אינו תמיד כשר). חגיגת סיום שלב בהכשרתם הצבאית ועוד, משותפת

הימצאותו של בשר חזיר הוא בעייתי גם , מעבר לבעיית הכשרות. מביאים בשר חזיר למסיבות אלו

 יוצרים בעיות ומתחים חברתיים בין חיילים מרכיבים אלו. מבחינה רגשית לחיילים דתיים רבים

 . כשרות לבין חיילים שאינם כאלה-שומרי
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III . תפילה 

חיילים ביחידות . לא תמיד ניתן ליישם חוקים אלו, ברם. ל מחייבים מתן זמן לתפילה"חוקי מטכ

מן בז, בנוסף. מובחרות אינם תמיד מקבלים זמן נאות לתפילה בשל תוכנית האימונים של יחידתם

 . לכל חייל יש קושי במציאת זמן לשלוש תפילות ביום, פעילות מבצעית

מתן זמן לחיילים דתיים להתפלל בא לעיתים על חשבונם של החיילים שאינם , מאידך 

מכאן שהחיילים . זמן התפילה בבוקר ניתן לרוב על חשבון הזמן של העמדת מסדר בוקר: מתפללים

דבר זה עשוי ליצור . מסדר ללא עזרתו של החייל המתפללשאינם מתפללים נדרשים להעמיד את ה

שוב מתגלה בעיה הלכתית היוצרת . את הרושם שהחייל המתפלל משתמט מחובותיו וליצור מרמור

 .קושי חברתי

במקרים רבים אין ביכולתו להתפלל ,  גם אם חייל מצליח להתפלל שלוש תפילות ביום 

ע מזלו לשרת עם עוד תשעה חיילים המעוניינים בתפילה גם אם איתר. תפילה במניין של עשרה גברים

  380.הרי שלא תמיד יהיה ניתן לרכזם בזמנים המתאימים לתפילה, בציבור

 דבר הפותח פתח למגוון שאלות הנוגעות –חייב החייל להתפלל בימי חול עם תפילין , כמו כן 

ת לשם שימוש ביום חול טלטולם בשב, כיצד להביאם לשטח, עד מתי זמן הנחת תפילין(לתפילין 

כאשר החייל נמצא . יש לקרוא בתורה במניין בציבור בעת תפילת שחרית,  פעמיים בשבוע381).ועוד

אולם כאשר הוא נמצא בשטח עם עוד . אין בכך קושי, בבסיס מוסדר ומתקיים מניין לתפילת הבוקר

 .והקשיים הלכתיים הם בהתאם, יש לדאוג להבאת הספר, תשעה חיילים דתיים

 

IV .זמן-חגים וצרכים תלויי, צומות 

' י, צום גדליה, ז בתמוז"י(בארבעה מתוכם . ביהדות ששה צומות עיקריים בהם צריך המאמין לצום

יום , באב' ט(בשניים מהם . הצום הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים) בטבת ותענית אסתר

ל מאפשרים לחייל שצם "טכחוקי מ).  שעות25(הצום הוא משקיעה עד צאת הכוכבים ) הכיפורים

לא מעט מפקדים . אולם בימי הצום קיימים לעיתים גם איסורים נוספים. להימנע מפעילות גופנית

-לא יהיה באפשרותו להתקלח ב, אינם יודעים שאם חייל לא יתקלח לפני השקיעה בערב תשעה באב

כדוגמת הנעליים , י עורביום כיפור ובתשעה באב אסור לחייל הדתי לנעול נעל.  השעות הקרובות25

                                                 
ל "צה", הרב אליעזר מלמד:  ראה למשל דיון על המצב בקורס קצינים וכן מעקב שקיים הרב מלמד אחר המצב380

' עמ, 29.7.04 בשבע" ,כבוד התורה וכבוד התפילה", הרב אליעזר מלמד; 50' עמ, 8.7.04 בשבע" ,חייב בכבוד התפילה
42. 
מכינה : עצמונה (מפתחות להלכות צבא, )עורכים(משה בנימין ויאיר כהן :  שאלות רבות ניתן למצוא בעזרת381

להמחשת תחושותיו של חייל המנסה להניח תפילין בזמן תוך כדי לחימה . 26-27' עמ, )ס"תש, ל עצם"תורנית לצה
 .102-103' עמ, )2004, עות אחרונותידי: א"ת (תיאום כוונות, חיים סבתו: ראה
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ספירת (חייל דתי אינו רשאי להסתפר או להתגלח , בתקופות אחרות של לוח השנה העברי. הצבאיות

ל "חוקי מטכ. מגבלות אלו משפיעים על הופעתו הצבאית של החייל הדתי). תשעת הימים, העומר

 .מאפשרים לחייל לציית לציוויים אלו למרות הפגיעה במראה החיצוני שלו

חייל דתי צריך לאכול את ארוחותיו , למשל, בסוכות. גים יוצרים אתגרים מסוג אחרח 

הבעיות מתעוררות בעת , שוב. בסוכה ועליו להתפלל את תפילת שחרית בבוקר כאשר הוא נוטל לולב

כשרות המטבח , אספקת מגילה לקריאה בחגים במתאימים. אימונים בשטח ובשעת פעילות מבצעית

החייל . הם נושאים הנמצאים באחריות הרבנות הצבאית, וכן הלאה,  הנוראיםשופר לימים, לפסח

 .מנוע מלטפל בנושאים אלו בשל מיקומו בתוך בסיס צבאי ועל הצבא לדאוג צרכיו אלו

 

V .צניעות 

וחשיפה , שירות מעורב עם נשים או בהדרכת נשים: נושא הצניעות מתחלק אף הוא לשתי קטגוריות

הוא בעייתי מבחינה , ובעיקר מגע גופני, מגע ישיר בין גברים לנשים. ייליםלהתנהגות אישית של ח

מגורים משותפים כאשר שני , )מכנסיים קצרים, גופיות(נשים הלבושות בצורה לא צנועה . הלכתית

נעימות -לא זו בלבד שהם יוצרים אי, שמירה או תצפית משותפת, המינים משתמשים באותן מקלחות

 . הם אסורים על פי ההלכה, דתיתלבחור שגדל בחברה ה

קית הנאלצת לגעת בו לשם ההדרכה "לא פחות בעייתי הוא הדרכת החייל על ידי מש 

גם , איסור נגיעה בין המינים. בקורס כגון קורס חובשים וכיוצא באלו, ר השונים"במקצועות החי

מנם לא כל החיילים א. הוא חמור ובעייתי ביותר עבור חייל דתי, שלא בכוונה רומנטית או מינית

 .אך הוא בכל זאת קיים, הדתיים מקפידים על איסור נגיעה

בעיות רבות נובעות מהתנהגותם של , לצד בעיות הצניעות הנובעות מעצם השירות הצבאי 

הערות סקסיסטיות , שימוש בקללות ובשפה גסה: דתיים המשרתים יחד עם חייל דתי-חיילים לא

אינם גורמים בהכרח , ים של נשים ערומות בחדרים וכיוצא באלותליית פוסטר, וגסות לגבי נשים

בחברה . לאומית-נעימות רבה לחייל המגיע מהחברה הדתית-אולם הם גורמים אי, לעבירה הלכתית

המפגש עמה הוא קשה בעיקר ברמה . התנהגות מסוג זה נחשבת שלילית ואינה מקובלת כלל, זו

 .התרבותית
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שמירה על חופי רחצה : לות בעיות הנובעות בעצם התעסוקה הצבאיתהבעיות שתוארו כאן אינן כול

אבטחת על אתר החרמון או חוף רחצה הפתוחים בשבת , )צניעות(ים -בהם נמצאות רוחצות בבגדי

  382.ועוד, )חילול שבת(

בעיות . ניתן לפרוט כל אחת מהבעיות שתוארו בכלליות לפרטים הלכתיים קטנים, כמו כן

גם אזרח יכול להיקלע למצב בו הוא צריך להתמודד עם . וגבלות לשירות צבאיהלכתיות אלו אינן מ

אזרח יכול לנקוט במגוון אמצעים על מנת שלא , ברם". זמן קריאת שמע"סוגיות של עירוב וסוף 

ביכולתו להתכונן ביתר הצלחה לקראתם כיוון שהוא אדון לעצמו , להיקלע לבעיות אלו ובכל מקרה

כיוון שהחייל צריך . גיעות לביטוי הקיצוני ביותר שלהם במהלך השירות הצבאיבעיות אלו מ. ולזמנו

וכיוון שהוא כפוף למפקד וללוח זמנים , להביא בחשבון מגוון שיקולים שאינם קיימים באזרחות

 .יכולתו לפתור בעיות אלו באופן עצמאי מוגבלת, צבאי

אי כמצווה מאפשרת פתרונות הצבת השירות הצב, כמו בפתרון הבעיות האחרות שנדונו לעיל

אולם למרבית השאלות החריפות ניתנו , קצרה היריעה מלמנותם. למרבית הבעיות שהועלו כאן

חיילים מבקשים תשובות ,  באופן פרטי383.תשובות הלכתיות בפורומים ציבוריים ובפרסומים שונים

ות על עצמן וחייל דתי צריך להעיר שבעיות רבות חוזר, כמו כן. כפי שיפורט בהמשך המחקר, מרבנים

אולם . אין הדבר מפחית מהקושי או מההתמודדות. לומד להתמודד עם חלקן הגדול לאורך שירותו

 . אם הצדדים מעוניינים ומתאמצים אכן לעשות זאת, וודאי שחלק גדול מבעיות אלו ניתן לפתרון

 

 הלכתי-הרובד הערכי. ב

 תלמוד תורה מול שירות צבאי. 1
היהדות . ראל מעלה בפני התרבות היהודית הקלאסית בעיה ערכית ייחודיתהשירות הצבאי ביש

 במהלך ההיסטוריה 384.כערך ומחייבת כל פרט יהודי לעסוק בתורהכמצווה ותופסת את לימוד התורה 

כי באופן מסורת הקובעת  ּבנֹותהחלה לִה.  ישיבות המכונותהיהודית התגבשו מסגרות לימוד פורמליות

                                                 
.  הדברים גם אינם כוללים בעיות הנוגעות ישירות להתנהגות ביחס לשירות הצבאי שאינן עולות באופן יומיומי382

 תחומין" ,התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים", הרב יעקב אריאל(התנדבות לקצונה נגד רצון ההורים , לדוגמא
שירות צבאי ", הרב צבי קוסטינר(גיוס לשירות קרבי בניגור לרצון ההורים ; )219-227'  עמ,)ג"תשנ-ב"תשנ, ג"כרך י(

התראיינות >; http://www.kipa.co.il/ask/print.asp?id=18392, <)2003פברואר  (אתר כיפה, !"דחוף! דחוף! דחוף
 30.5.02, אתר כיפה" ,תקשורת בשעת מלחמה", הרב אייל קרים(מפקד בכיר לתקשורת זרה בשבת 

<http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=7270>( ;ועוד. 
 מפתחות להלכות צבא, )עורכים(משה בנימין ויאיר כהן :  לתשובות לבעיות צבאיות המרוכזות על פי נושא ראה383

מן  ",יוסף אחיטוב: ראה, ת הותיקה יותר בנושא"לסקירת ספרות השו). ס"תש, ל עצם"מכינה תורנית לצה: עצמונה(
שני בתוך " ,על דמותו החזויה של הצבא הישראלי על פי התורה בשנים הראשונות לקום המדינה: הספר אל הסיף

, יד בן צבי: ירושלים(, )עורכים, און וצבי צמרת-מרדכי בר( דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל : עברי הגשר
 .414-434' עמ, )2002

, בין עני בין עשיר, כל אדם מישראל חייב בתלמוד תורה: "'הלכה ח, 'פרק א, ם" לרמבהלכות תלמוד תורה ראה 384
 ".חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה[...] בין שלם בגופו ובין בעל ייסורים 
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 את עתותיו יקדישצעיר יהודי שבמיוחד אולם ראוי ,  חייב ללמוד תורה כל חייוכל יהודי, אידיאלי

 385.לכל הפחות,  ועד לנישואיו)שש-גיל חמש(זאת בעיקר בתקופת ילדתו  .לתורה באופן בלעדי

  .משך כל חייהםבהמוכשרים יותר אמורים להמשיך בלימוד אינטנסיבי 

-המאה ה, ליטא(ין המפורסמת 'יבת וולווזימיה של יש. עם הזמן קיבלה מגמה זו משנה תוקף

חיים ' נוסדה על ידי ר, המכונה ֵאם הישיבות, ין'ישיבת וולוז. נחשבים ימי פריחתן של הישיבות) 19

הגורם החשוב ביותר , על פי מחקרו של שטמפפר אודות הישיבה הליטאית. 1802ין בשנת 'מוולוז

צעיר יהודי הגיע  386".אידיאל של תלמוד תורהרצון כן לעזור לצעירים לקיים את ה"לייסודה היה 

ללמוד בישיבה לאחר שכבר היו בידיו הכלים הבסיסיים ללימוד גמרא ומפרשים ללא הדרכת מורה 

הגיעה גישה חדשה לישיבות ליטאיות מסוימות שעודדה שילוב לימודים כלליים עם , עם הזמן. צמוד

תית שיוצא מישיבה עם כלים מעבר לכלים זאת מתוך הנחה שבעל סמכות הלכ. הלימודים התורניים

 ערב מלחמת העולם 387.יוכל לשמש גם סמכות בנושאים כלליים ויהווה דוגמא לקהילתו, תורניים

.  המיוחדת בוהאווירהבעזרת " המחזק את התלמיד"נתפסה הישיבה כמקום של קדושה , הראשונה

  388".מבצר של תורה"כינוי נפוץ לישיבה בתקופה זו היה 

נהוג היה בקהילות רבות כי  389.ה בהליכה לישיבה מעין טקס בגרות לצעיר יהודיתהי, בנוסף

 והליכה ,ניתוק זה ממשפחותיהם. גברים יהודים בגיל ההתבגרות מצטרפים ללימודים בישיבה

 התלמיד עזב את ביתו 390.סימל את המעבר מעולם הילדות לעולם המבוגרים, למסגרת גברית כולה

היה בכך גם ביטוי לעצמאות מסוימת . על מנת לקנות לו דעת" למקום תורהגלה "ואת מרות הוריו ו

לאור ההשכלה . היה מוסד הישיבה מוסד מחנך, במהותו. שחייבה את התלמיד לקבל אחריות על עצמו

  391.הוא שימש גם כתגובה למודרניזציה, 19-הבמאה 

כוללת -היא כלמסגרת החיים בישיבה ראוי להעיר כי , בעקבות הנכתב בפרק התיאוריה

הוא נתון כולו למרותם של ראשי הישיבה . ללא מקום למסגרת מקבילה בחייו של הלומד, במהותה

 מסגרת הישיבה דורשת 392.מהוריו ומחיי העולם החיצון, מופרד מביתוהוא .  תורהתלמודומוריה ול

ת של  ואינה סובלת תחרות ממסגרות אחרות ועל כן מתאימה להגדרה הסוציולוגימלאהנאמנות 

                                                 
בן חמש עשרה , בן שלוש עשרה למצוות, בן עשר למשנה, בן חמש שנים למקרא: " במשנה במסכת אבות מפורש385

הלכות תלמוד (ם פוסק את גיל שש כגיל תחילת תלמוד תורה "הרמב, ומת זאתלע). א"כ', ה,מסכת אבות" (,לתלמוד
-איבן מרקוס מצביע על גיל חמש כגיל תחילת הלימוד בקהילות יהדות צפון אפריקה ואשכנז במאה ה). 'ו', א, תורה

) אילן' טתרגום  (חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים: טקסי ילדות, איבן מרקוס. (20- עד המאה ה14
ם מצביע במפורש שיש "הרמב, לעניין לימוד תורה ונישואין. 69-70, 40-41, 11' עמ, )1998, ר"מרכז שז: ירושלים(

 ).'ה', א, שם. (אם הדבר אפשרי, ללמוד ורק לאחר מכן להנשא
 .43' מע, )מהדורה שנייה מתוקנת, ב"תשס, ר"מרכז שז: ירושלים (הישיבה הליטאית בהתהוותה,  שאול שטמפפר386
 .22' עמ, )ב"תשס(שטמפפר  387
 .383' עמ, )ב"תשס(שטמפפר  388
 .  במפוזר, )1998(מרקוס : והשווה. 389-391' עמ, )ב"תשס(שטמפפר :  ראה389
 .נקודה זו תדון ביתר הרחבה בהמשך. 389-390' עמ, )ב"תשס(שטמפפר  390
 .20-22' עמ, )ב"תשס(שטמפפר : ראה לפירוט נקודה זו 391
 .390' עמ, )ב"תשס( שטמפפר 392
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הישיבה היא מוסד תובעני , במנותק מתפקיד התיווך אותו היא ממלאת, כלומר 393".מוסד תובעני"

 .בפני עצמו

הצורך ליצור מנהיגות תורנית לציונות הדתית ולאפשר לתלמידי חכמים מוכשרים להמשיך 

. אומיל-ל לבין המחנה הדתי"בין צהנוסף  גרם לניגוד אינטרסים 394,בלימודם מבלי לנתקם מהישיבה

מחנה זה חשש  395.בה הושמד חלק גדול מהעתודה התורנית, לאחר השואהבייחוד מגמה זו התחזקה 

שתלמידי חכמים מוכשרים יעדיפו לעבור למחנה החרדי על מנת להמשיך בלימודיהם ללא השפעות 

תר ללא מנהיגות רוחנית בעלת ַוויהצבא וכך תאבד הציונות הדתית את האליטה התורנית שלה וִת

 .עור קומהשי

גם הצבא מעוניין שצעירים המגיעים אליו יקדישו אך ורק , כפי שכבר תואר בפרק התיאוריה

 396. היא על פרק זמן הנתפס על ידן כחשוב מאין כמותומוסדות ההתמודדות בין ה.לו את עיתותיהם

ם  הדבר גור397.ללא גורמי הסחה,  מעוניין שתקופה זו תהיה מוקדשת לו בלבדדיםצדאחד מן הכל 

כפי שנעשה על ידי , בפני עצמודתי לבעיה קשה יותר כאשר השירות בצבא מצוייר גם הוא כערך 

 .כפי שיודגם להלן, הציונות הדתית בישראל

בייחוד כאשר מדובר , מסורתית להמשיך ולהעמיק בתורתם-לאור התביעה התרבותית

שני הצדדים מנסים . ל"הדתית לבין צה-ברור החיכוך בין הציונות, בתלמידים מבריקים במיוחד

. לנטרל את המתיחות ביניהם בין היתר בעזרת ישיבות ותוכניות לימוד תורניים כפי שעוד יפורט

התאפשרה , אם כי במסגרת מצומצמת יותר המאפשרת שירות צבאי, היכולת להמשיך וללמוד תורה

 398.רעיוניות-לאומי בעזרת סדרת הנחות הלכתיות והלכתיות-מן הצד הדתי

                                                 
 Stuart A. Cohen, "The Hesder Yeshivot in Israel: A Church-State: ראה,  להגדרת הישיבה כמוסד תובעני393

Military Arrangement", in: Journal of Church and State, vol. 35, no. 1 (Winter 1993), pg. 113.  
 זהו צורך –גדולי תורה ", הרב זלמן ברוך מלמד: איגם בנוגע לשירות צב,  על החשיבות שבלימוד ללא הסחה394

 .330-334' עמ, )ו"תשמ', כרך ז (תחומין" ,האומה
גיוס , יחזקאל כהן: בתוך, הרב הראשי בתקופת קום המדינה,  ראה דברים המצוטטים מפי הרב יצחק הרצוג395

עם הקמת המדינה מסורת . 75' עמ, )ד"הדפסה שנייה תשנ,  הקיבוץ הדתי–נאמני תורה ועבודה : ירושלים(כהלכה 
, בעיות: ישראל הדתית ,)עורכים(דניאל . גולדראט וש. י. א:  ראה לדוגמא. הלימוד כבר נתפסה כמובנת מאליה

בייחוד ). מערכת החינוך הדתי(' פרק ב', כרך א). ד"תשי, בסיוע משרד הדתות, הסברה: תל אביב (אישים, מפעלים
 .134-137' עמ
, ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה וחבר ועדת איגוד ישיבות ההסדר,  של הרב צפניה דרורי ראה למשל את דעתו396

 קובץ הציונות הדתית" ,תרומתן של ישיבות ההסדר", הרב צפניה דרורי: ואת דברי הרב צבי יהודה המצוטטים על ידו
 .762-763' עמ, )א"תשס', כרך ג(

הרב .  ישיבת ההסדר בפתח תקווה למשפחות התלמידיםראש, ראה קריאתו של הרב שרלו, להמחשת הדברים 397
פרשת , 179גליון  (שבתון" ,תנו ללמוד", הרב יובל שרלו: קרא להם לאפשר לתלמידים ללמוד מבלי להסיח את דעתם

ניתן להקביל את המקרה של הצעיר הדתי גם לספורטאי או מוסיקאי הרוצים להמשיך ). ד"תשס, אלול' ד, שופטים
פוגם בהתקדמותם ובהכשרתם ועל כן בעתידם צבאי צועית ואשר פסק הזמן הנדרש לשירות את הכשרתם המק

מוסיקאי "או " ספורטאי מצטיין"קיים פתרון למען צעירים אלו בדמות הסדר של , כמו במקרה הדתי. המקצועי
עז , מה מי שרצונו אין דו,ראשית. השוואה זו אינה במקומה, יש להדגיש כי למרות קיום הפתרון, עם זאת". מצטיין

בעוד . מכתיב לו התנהגות נתונה לבין מי שמאמין שהתנהגות מסוימת מחוייבת מכוח תכתיב עליון, ככל שיהיה
אך מאמין כי , יתכן מצב בו השני אינו תמיד רוצה ללמוד בכל מאודו, הראשון פועל תמיד מכוח רצונו וכמיהתו

קיימת מערכת של מבנים , דתי-במקרה של החייל הציוני,  שנית.המצווה הדתית מחייבת אותו לנהוג בצורה מסויימת
ספורטאי או מוסיקאי מצטיין אינו נעזר במערכת שכזו ועל כן . מתווכים שכל תפקידה להקל על היחסים בין הצדדים

 .גם מסיבה זו ההשוואה אינה במקומה
 .93' אה להלן עמר. השוללת את השירות הצבאי מטעמים הלכתיים, זאת בניגוד לעמדה החרדית 398
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לאורך השנים נכתבה ספרות רבנית ? יתן להתיר שירות צבאי על חשבון תלמוד תורהכיצד נ

התשובות הניתנות על ידי רבני הציונות הדתית מתייחסות לנקודות . ענפה המנסה לפתור סוגיא זו

 399:ל"הבאות כשיקולים בהתרת השירות בצה

I. מדינת ישראל נמצאת כיום במצב של מלחמת מצווה . 

ה במציאות במדינת ישראל מאז הקמתה מצב של מלחמת מצווה הדוחה תלמוד הציונות הדתית רוא

ההלכה היהודית מאפשרת שירות צבאי על , כפי שכבר הוסבר באריכות בספרו של יחקזאל כהן. תורה

 מלחמת מצווה היא מלחמה בה יוצאים 400.בזמן מלחמת מצווה) וכל מצווה אחרת(חשבון לימוד תורה 

, במלחמת מצווה.   כלומר להציל את הכלל מסכנת אויב העומד עליו401,"רעזרת ישראל מיד צ"למען 

, במלחמת מצווה הכל יוצאין: "'משנה ז' פרק ח, כדברי המשנה במסכת סוטה, על הכל לצאת ולהלחם

סוברים כי מדינת ישראל אכן , רובם ככולם, רבני הציונות הדתית." אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה

ראש ישיבת ההסדר הר ,  כפי שמסביר הרב אהרן ליכטנשטיין402.לחמת מצווהנמצאת עתה במצב של מ

את האמת הפשוטה כי נשמה יהודית צריכה "היוצאים כנגד גיוס בני ישיבות צריכים לזכור , עציון

 ציווי זה מתחזק כאשר כורכים את ההגנה עם מצוות כיבוש 403.ויש להגן על גוף זה, "לשכון בגוף יהודי

שכלולות בה שתי , אין לשער את גודל המצווה לשרת בצבא ישראל",  ועל כן404.הארץ והישיבה בה

                                                 
המביאים את ,  הטיעונים ההלכתיים להלן לקוחים מתוך מאמרים הלכתיים רבים המופיעים במקורות הבאים399

" ,תרומתן של ישיבות ההסדר", הרב צפניה דרורי): על פי סדר אלפבתי(ההשתלשלות הלכתית באופן מעמיק יותר 
אתר ישיבת ההסדר " ,הסדר לכתחילה", ב שמואל הברהר; 762-769' עמ, )א"תשס', כרך ג (קובץ הציונות הדתית

הרב שלמה >; http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html , <קרני שומרון
, )יחזקאל כהן (ל"על שחרור תלמידי ישיבות מצה: גיוס כהלכה: בתוך" ,לשאלת גיוס בני הישיבות", יוסף זוין

על : גיוס כהלכה, יחזקאל כהן; 217-220' עמ, )ד"תשנ, מהדורה שניה, הקיבוץ הדתי, תורה ועבודהנאמני : ירושלים(
הרב אהרון ; ד"תשנ, מהדורה שניה, הקיבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה: ירושלים (ל"שחרור תלמידי ישיבות מצה

: אלון שבות (שיבת הר עציוןקובץ מאמרים מתוך בטאוני י: דרכה של הישיבה" ,זאת תורת ההסדר", ליכטנשטיין
גליון  ( עלון שבות:המאמר הופיע בשתי גרסאות קודמות בעברית. 13-36'עמ, )?2002. ללא תאריך, ישיבת הר עציון

ברור : בגבורים' לעזרת ה", יאיר מייזליש ונדב שנרב; 329-314' עמ) ו"תשמ(' ז, תחומין; 9-33' עמ, )ג"תשמ, 100
 ל"על שחרור תלמידי ישיבות מצה: גיוס כהלכה: בתוך" ,כמים במלחמת מצווההלכתי בעניין חיוב תלמידי ח

הרב יהודה ; 234-244' עמ, )ד"תשנ, מהדורה שניה, הקיבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה: ירושלים(, )יחזקאל כהן(
 ל"על שחרור תלמידי ישיבות מצה: גיוס כהלכה: בתוך" ,מצוות תלמוד תורה לעומת מלחמת מצווה", שביב

הרב יצחק ; 245-252' עמ, )ד"תשנ, מהדורה שניה, הקיבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה: ירושלים(, )יחזקאל כהן(
מפני מה , הרב יובל שרלו; 43-51' עמ, )ח"תשמ', כרך י (מעליות" , ערכים מוגמות חינוכיות–' הסדר'ישיבת ה", שילת

 Stuart A. Cohen, The Scroll). ?2002, לא תאריך, והישיבת ההסדר פתח תקו, דפים פנימיים (אנו משרתים בצבא
or the Sword? Dilemmas of Religion and Military Service in Israel (Amsterdam: Harwood, 1997) pp. 

 .ת מרכזיים"תים רבים בנושא באינטרנט ובספרי שו"בנוסף מצויים שו .78-88
, הקיבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה: ירושלים (ל" ישיבות מצהעל שחרור תלמידי: גיוס כהלכה,  יחזקאל כהן400

 )ד"תשנ, מהדורה שניה
 . 'משנה א',  פרק ההלכות מלכים, ם" רמב401
מרכז  (מלחמות ותקומה,  הנהגה–אסופת מאמרים : מלכות יהודה וישראל, הרב יהודה זולדן:  ראה למשל402

: מלומדי מלחמה, הרב נחום אליעזר רבינוביץ; 298-299, 271-283' עמ, )ב"תשס, המכון התורני אור עציון: שפירא
: ירושלים (אבן ישראל, הרב עודד ולנסקי; 3-22' עמ,  )ג"התשנ, מעליות: מעלה אדומים (ת בענייני צבא ומלחמה"שו

 Eric H. Yoffie, "Torah Study and Army Service in: ראה גם. קעו ועוד-קעג' עמ, )'חלק ג, ז"תשנ, חוסן ישועות
the State of Israel: Ambiguous Sources, Unexpected Conclusions," Central Conference of American 

Rabbis (Summer 1991), pp.52-53. 
 קובץ מאמרים מתוך בטאוני ישיבת הר עציון: דרכה של הישיבה" ,זאת תורת ההסדר",  הרב אהרון ליכטנשטיין403

 .34' עמ, )?2002. לא תאריךל, ישיבת הר עציון: אלון שבות(
מלומדי , הרב נחום אליעזר רבינוביץ: ראה, ם בנדון"ן והרמב" להסבר מפורט של מצוות אלו ומחלוקת הרמב404

 .9-22' עמ,  )ג"התשנ, מעליות: מעלה אדומים (ת בענייני צבא ומלחמה"שו: מלחמה
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והן הצלת ישראל מיד אויביהם ושמירת ארץ " מצוות שכל אחת מהן שקולה כנגד כל שאר המצוות

  405.ישראל שתהיה ביד ישראל

חלוקים רבני הציונות הדתית בדבר המטען הנלווה , למרות ראיית השירות כמצווה, ברם

הרב יצחק . או שיש בו אלמנטים חיוביים" רע הכרחי"האם יש לראות את השירות הצבאי כ. תלשירו

אלא ', לוקסוס'ההכשרה למלחמה אינה : "ממייסדי ישיבת ההסדר במעלה אדומים מסביר ש, שילת

רבנים המזוהים עם ישיבת .  ולפיכך אף מצווה להתאמן ולהיות חייל טוב406."מצווה וחיוב הלכתי

הנלמד לעומק במכינה , כמשתקף בספרו של הרב עודד ולנסקי, אמצים כיוון הלכתי זהמרכז הרב מ

את הזהירות היתירה , נאות לו ללוחם לסגל לעצמו את הדרך הישרה: "הקדם צבאית הישיבתית בעלי

 407."עד שתהפכנה לו לקניין נפשו ממש, ולהיות שקוד לקנותן באופן כל כך יסודי, בכל ענייני המלחמה

על כן : "בלבד אלא שהוא צריך להבין שהכלל תלוי בו ולכן עליו להשתדל יותר להיות חייל טובולא זו 

הרי טוב יעשה אם ישית ליבו , שאם ירא אלוהים הוא באמת, יכיר וידע כל לוחם במערכות ישראל

, להוציא אל הפועל כראוי את מעשה המלחמה בעתו בממש או בשעת תלמודו, בקפידה במידת יכולתו

שכן , מזיק הוא בעצם לכלל כולו[...] , כי לא לעצמו בלבד מזיק הוא. חלילה,  יתרשל ויקלקלושלא

גורם הוא לשיבוש מערכות המלחמה בכללן ברמותיהן , בהיותו מרכיב בלתי נפרד של הכח הלוחם

ולא עוד אלא שכל דמי : "ם בהלכות מלכים" וכאן מסתמך הרב ולנצקי על דברי הרמב408."השונות

 הרי זה כמי ששפך דמי –ואם לא נצח ולא עשה מלחמה בכל לבו ובכל נפשו , ויים בצווארוישראל תל

 ולכן צריך להשתדל מאוד לעשות את המקסימום בשירות הצבאי ובכך לקיים את מצוות 409."הכל

תיווסד בו במוצק הנכונות להתאמץ "לא להיות אנוכי אלא , לא לוותר, לא להתעצל. המלחמה

, יתעצם הוא בגבורה לרוץ אורח בכוחות רעננים, הסתכן עד כלות כוחו ונפשולהתמסר ול, ולעשות

ניתן לראות את השירות הצבאי כמצווה בפני ,  כלומר410."לעשות רצון בוראו ביתרון חיוניות קודש

ניכר שהנימה המלווה גישה זו רואה צדדים . עצמה ויש לקיימה בצורה הטובה והמושלמת ביותר

 . ואינה רואה בו דבר רע מהותיתחיוביים בשירות הצבאי

יש גם , הרואה את עצם השירות כמצווה, לעומת כיוון זה מבית מדרשו של ישיבת מרכז הרב

רבנים אלו מציינים כי אמנם השירות הצבאי . בעיקר מקרב ישיבת הר עציון, רבנים מסוייגים יותר

                                                 
 .8' עמ, 15.8.02, בשבע" ,הצבא והמצווה",  הרב אליעזר מלמד405
 .50' עמ, )ח"תשמ', כרך י (מעליות" , ערכים מוגמות חינוכיות–' הסדר'ישיבת ה",  יצחק שילת הרב406
 .קפה' עמ, )חלק שלישי, ז"תשנ( ולנסקי 407
 .קפז-קפו' עמ, )חלק שלישי, ז"תשנ(ולנסקי  408
את . וסראוי להעיר כי הדברים נאמרים לתלמידים צעירים לפני גי, ובהקשר זה. טו, ז, הלכות מלכים, ם"רמב 409

השפעת הדברים ניתן לראות מספרו האוטביוגרפי למחצה של הרב חיים סבתו ממקימי ישיבת ההסדר במעלה 
' עמ, )1994, ידיעות אחרונות: א"ת (תיאום כוונות, חיים סבתו: ראה. אודות שירותו בזמן מלחמת יום כיפור, אדומים

34-35 ,163-164. 
 .פחק-קפו' עמ, )חלק שלישי, ז"תשנ( ולנסקי 410
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 411.ות זוהי מצווה ויש לקיימהאולם בנסיבות הקיימ" ,מלחמת מצווה"הוא כורח ופועל יוצא של מצב 

אולם הוא לא , יש בשירות הצבאי חשיבות רבה. אלא כורח, אין בהליכה לשירות צבאי אלמנט חיובי

 412.יכול להחשב חיובי

 

II. 'וההשתמטות ?' האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה', 'לא תעמוד על דם רעך

 . "חילול השם"משירות כ

לימוד תורה פוטר אדם משירות במצב של מלחמת מצווה ש מסכים אינו לאומי-הדתיציבור מרבית ה

 אחרים יישאו בחובת השירות על מנת שתלמידי חכמים יוכלו להמשיך מגזריםואינו מקבל כי עדיף ש

, ובכך אינו מנסה להציל אחרים ממצב של סכנה, זאת מתוך התפיסה כי מי שלא משרת. וללמוד תורה

לא  ",וגמאות הנפוצות ביותר בשימוש הציונות הדתית הן הד.עובר על ציוויים הלכתיים מפורשים

) ג"כ-'ו, ט"במדבר ל (גד וחצי שבט מנשה,  וסיפור בני ראובן).ז"ט, ט"י, ויקרא ("תעמוד על דם רעך

לא תעמוד על דם "הציווי .  על נחלתםהשהצטוו לצאת עם אחיהם למלחמה למרות שלא היתה מלחמ

עליו לסייע לנרדף שאם לא כן . מישהו עומד להרוג אדם אחראוסר על אדם לעמוד מנגד כאשר " רעך

 .המגן על כלל היושבים בארץ נכלל בציווי זה, השירות הצבאי. הוא חוטא

, שבט גד וחצי שבט המנשה שמבקשים לנחול בעבר הירדן, על פי דבריו של משה לשבט ראובן

 על מקומו וחלק ייאלץ עדיין אין זה הוגן שחלק מהעם יישב, לפני הגעתם של כלל השבטים לנחלתם

זהו עוול מוסרי : "ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה, כפי שמסביר בהקשר זה הרב יובל שרלו. להלחם

 הרב שרלו מוסיף שהשירות 413."קשה להסתמך על הגנת אחרים ולא להיות שותף ביציאה למלחמה

 . מעודד אחדות ושבמדינת ישראל של היום יש בכך חשיבות רבה

 טיעונים אחרים בזכות השירות הצבאי הגורסים שחוסר נשיאה בעול ושמעיםמ, בנוסף

הלכתי המתייחס לפעולה -הוא מושג מטה" חילול השם "414."שםחילול ה"השירות גורר מצב של 

                                                 
אך אין לחייב תלמידי חכמים לעסוק במשימות , רבנים משפיעים אחרים סוברים שנכון שיש להתאמן,  מאידך411

  <2005ספטמבר , אתר גל עיני" ,שרות בצבא", הרב יצחק גינזבורג: ראה. ל"של צה) ש"בט(ביטחון שוטף 
http://pnimi.org.il/galEinai.html< .הדתיים החדשים, יאיר שלג: ראה,  הדתיתעל הרב גינזבורג ומקומו בציונות :

 .256-262' עמ, )2000, כתר: ירושלים (מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל
 .2.1ראה פרק ,  לפירוט אודות גישה זו412
 ).?2002, לא תאריך, ישיבת ההסדר פתח תקווה, דפים פנימיים (מפני מה אנו משרתים בצבא,  הרב יובל שרלו413
קובץ מאמרים מתוך בטאוני ישיבת הר : דרכה של הישיבה" ,זאת תורת ההסדר", ן ליכטנשטייןהרב אהרו:  כגון414

אחרים טוענים שלא יתכן שמי שעוסק , בתגובה. 19' עמ, )?2002. ללא תאריך, ישיבת הר עציון: אלון שבות (עציון
 אך יש כאלה שאינם מבינים ,אם אדם עושה כתורה וכמצוה לכתחילה. "עושה בכך חילול השם) תלמוד תורה(במצווה 

" , זהו צורך האומה–גדולי תורה ", הרב זלמן ברוך מלמד!." (כלל'  אין זה גדר של חלול ד–ובעיניהם יש במעשה חטא 
 .)333' עמ, )ו"תשמ', כרך ז (תחומין
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להטעיה דתית או , ולו בעקיפין, הגורמת לפגיעה בכבודו של האל או להתנהגות שעשויה לגרום

  415.להשפלת כבוד התורה בעיני ציבור

תורה שבעל [מי שקורא ושונה "מתארת חילול השם כמצב בו ) א"ע, ו"פ(הגמרא במסכת יומא 

, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, ואין משאו ומתנו באמונה] תלמידי חכמים[ח "ומשמש ת] פה ובכתב

ִלמדו אוי לו לרבו ש, אוי לו לאביו שִלמדו תורה, אוי לו לפלוני שלמד תורה? מה הבריות אומרות עליו

אדם שהוא , דהיינו!" וכמה מכוערין דרכיו, ראו כמה מקולקלין מעשיו, פלוני שלמד תורה! תורה

אולם מתנהג באופן פגום מוסרית וגורם , תלמיד חכם ויודע תורה ועל פניו הוא אדם המקיים מצוות

מא מציינת הגמרא ביו, מעבר לפגיעה בערך התורה. לכך שאחרים יקשרו את התנהגותו לתלמודו

מחמת שם הרע שיוצא עליו [=כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו ", דוגמא נוספת לחילול השם

של ") חברים"ה(מדובר בהתנהגות שלילית שמקרינה על הציבור הרחב , כלומר)]." שם, י"רש(

ל רואים בחוסר שירות התנהגות הגוררת חילול " המשתמשים בטיעון זה בהקשר גיוס לצה416.המבצע

 .ת אלוהשם מסיבו

 

III. וכחובה אזרחית, "דרך ארץ "-כהתנהגות ראויה , שירות צבאי כחסד . 

זהו אחד החסדים [...] הצלת נפשות : "ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון, כפי שכתב הרב שמואל הבר

 הרב שרלו מצביע 417."המרכזיים ביותר ברמה הלאומית בתקופה זו שאדם יכול לתרום לעם ישראל

] ם"שהעמדתו היא מצוות עשה על פי הרמב[בהעדר מלך : "ובה האזרחיתישירות על אלמנט הח

ואנו מקיימים , הצבא הוא חלק ממצוות מינוי מלך ויישות מדינית. מקבלת הממשלה חלקים ממעמדו

  418."מצווה זו באופן חלקי בציותינו לפקודת המדינה להתגייס

: עם יתר עם ישראלאלא כעשיית חסד , יש התופסים את השירות הצבאי לא רק כחובה

: שירות צבאי הוא הביטוי המובהק לערך הרבה יותר מקיף] במדינת ישראל של היום[בנסיבותינו "

אדם , כדברי הרב הבר,  או419."החסד המובהק ביותר הוא עצם הגנת חיי הזולת. [...] גמילות חסדים

ק שעליו לשרת בצבא ולפיכך אין ספ" לשאת בעול עם חברו"צריך , הרוצה להיות תלמיד חכם אמיתי

                                                 
 .449-450' עמ, )ה"תשכ (17כרך , האינציקלופדיה העברית" ,חילול השם", שמע-ישראל תא: ראה 415
תורה שבעל פה [שיהא קורא ושונה : "מציינת הגמרא באותו מקום את ההפך מחילול השם, השוואהלשם ה 416

אשרי אביו ? מה הבריות אומרות עליו, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות] תלמידי חכמים[ח "ומשמש ת] ובכתב
,  ראו כמה נאים דרכיו–ורה שלמד ת, פלוני. אוי להם לבריות שלא למדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, שלמדו תורה

זו התנהגות טובה ומוסרית שגורמת לרואה את האדם המתנהג כך , כלומר). א"ע, ו"יומא פ." (כמה מתוקנים מעשיו
 .לחשוב דברים חיוביים על לומדי תורה ועובדי השם

 .>http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,הסדר לכתחילה",  הבר417
). ?2002, לא תאריך, ישיבת ההסדר פתח תקווה, דפים פנימיים (מפני מה אנו משרתים בצבא,  הרב יובל שרלו418

לשעבר הרב הראשי בתקופה , כתב הרב יצחק הרצוג, במאמרו אודות מלחמות המדינה שהתפרסם לאחר מותו
על הקמת ", ל"הרב יצחק הלוי הרצוג זצ:  ראה.שהיישוב מתפקד כמלך ורשאי לכפות גיוס, היישוב והקמת המדינה
 .24' עמ, )ג"תשמ', כרך ד (תחומין" ,המדינה ומלחמותיה

 .23' עמ, )?2002( ליכטנשטיין 419
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 לכן 420".העול הכבד ביותר המוטל כמעט על כל בית אב בישראל"עם כלל העם בישראל שהוא 

כורת , בלי לעסוק במקביל במערכת המצוות ברמה שווה, העוסק בתחום הלימודי גרידא"מלכתחילה 

האפשרות להגיע ולא ייתכן שהתוצאות של אותו לימוד ימנעו ממנו את . [...] את הענף עליו הוא יושב

 421."כשלדעתינו בשעה זו החסד הוא עזרת ישראל מיד צר, לרמה מירבית של חסד עם הציבור

 

 טיעונים הלכתיים נגדיים. 2

 : כאשר העיקריים הנם422,התמודדו רבני הציונות הדתית עם טיעונים הלכתיים נגדיים, לחילופין

טוענת שתלמידי חכמים פטורים מעיסוק הגמרא ). ב"ע' ז, מסכת בבא בתרא (רבנן לא צריכי נטירותא

בנסיבות . כיוון שהתורה היא ששומרת עליהם, כולל השתתפות בבניין חומת העיר, בשמירת העיר

רבנים מהציונות הדתית טוענים . ניתן ללמוד מכך שתלמידי חכמים פטורים בשירות צבאי, מודרניות

אין הדברים ,  אולם בזמן סכנה כללית.למשל שמירה מפני גנבים, שהגמרא מדברת על נסיבות אחרות

 423.תופסים וגם תלמידי חכמים צריכים להתגייס למען הכלל

 

על פי ההשוואה שעשה , תלמידי חכמים הם כשבט לוי שאינם יוצאים להלחם עם שאר בני ישראל

רבני הציונות הדתית טוענים כי גם דין זה . יג-הלכות יב, פרק יג, ם בהלכות שמיטה ויובלות"הרמב

 424.אינו תקף בעת מלחמת מצווה ועליהם לצאת למלחמה של כלל ישראל

 

 טענה נפוצה כנגד גיוס תלמידי .אין להפסיק לימוד תורה עבור מצווה שיכולה להעשות על ידי אחרים

חשוב לציבור שיהיו . ל יש די והותר חיילים גם ללא לומדי התורה"ל היא הטענה שלצה"חכמים לצה

 אם אפשר –היה לפניו מצוה ותלמוד תורה : "ם"כפי שאומר הרמב, ועל כןלו לומדי תורה קבועים 

,  לכן425." יעשה המצוה ויחזור לתורתו–ואם לאו ; לא יפסיק תלמודו, למצוה להעשות על ידי אחרים

                                                 
 .>http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,הסדר לכתחילה",  הבר420
 .>http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,הסדר לכתחילה",  הבר421
טיעון מרכזי אידיולוגי יותר הוא שתלמידי חכמים תורמים לא פחות .  אלו טיעונים המגיעים מהמחנה החרדי422

 ,Yoffie (1991): ראה. בלשון הרבנים" ,ממתים עצמם באהלה של תורה "–למאמץ הביטחוני על ידי לימוד תורה 
pp.53-54. ל על פי "על גיוס לצה: צבא השם, גבריאל אלקובי :לסקירה הלכתית מקיפה של טיעונים אלו ראה

 ).ד"תשס, הוצאה עצמית: כוכב יעקב (התורה וההלכה
 <" ,הסדר לכתחילה", הבר:  ראה423

http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html;< 
>; http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,כתחילההסדר ל",  הבר424

ם כסמך "הרמב", אליעזר ברקוביץ: וראה גם. פז-פו' עמ, )חלק שלישי, ז"תשנ(ולנסקי ; 29' עמ, )?2002( ליכטנשטיין 
 .333-336' עמ, )ז"תשמ, מישרים: יםירושל(, )עורך, זאב פלק (גבורות הרמח" ?לשחרור בחורי ישיבה משרות בצבא

 .'ד', ג, הלכות תלמוד תורה 425
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יש לפטור תלמידי ישיבות " ,כל עוד אפשר לקיים תפקיד הצבא ללא גיוס מלא של כל ישראל"

  426.מגיוס

הרי שניתן , אם השירות הדתי הוא מצווה: תית הופכים טיעון זה על פניורבנים בציונות הד

ולא על מצב שגם תלמידי חכמים , ם מדבר על מצב כללי" הרמב427.להפסיק את תלמוד התורה עבורו

,  בנוסף428.בעצמם נמצאים במצב של פיקוח נפש וברור שעליהם לעשות ככל יכולתם להציל את עצמם

. גם אם בשוגג, מאשר אחרים שחטאו, שאין עבירות בידם,  צדיקיםברור שעדיף שייצאו למלחמה

ולפיכך יש אף להעדיף שתלמידי חכמים ייצאו למלחמה שנועדה להציל את הציבור על מנת שזכותם 

,  אחרים טוענים שגם אם יש שיכולים לעשות מצווה זו במקום תלמידי חכמים429.תגן על הכלל וינצחו

להעמיס על חברי נטל משותף , במישרין או בעקיפין, ם פשוט שמותר ליהאמנ: "לא ברור שכך יש לנהוג

ולכן כוח האדם של ישיבות ההסדר ,  יש משמעות לכל חטיבה ולכל גדוד430"?מפני שאני שואף ללמוד

 431.חשוב מאוד ולא ניתן לתפוס את מקומם

 

ב הציונות הדתית מיעוט רבנים מקר. מרבית הטיעונים כנגד שירות צבאי נאמרו על ידי רבנים חרדים

זוהי : " היא21-הגישה השלטת בציונות הדתית של תחילת המאה ה. של היום מחזיקים בדעות אלו

וכל עמדה אחרת היא שחייבת בהסברים , ]ל"שיש לשרת בצה[הפשוטה העמדה ההלכתית 

 432."ובהתנצלויות

 

 הלכתית-השלכות הסוגיא הערכית. 3 .

התעורר , לשילוב של תלמוד תורה ושירות צבאיהאפשרות הראשונה , בעת הקמת מסלול ההסדר

" לכתחילה"רבנים נחלקו אם הישיבות הן פתרון הלכתי . פולמוס הלכתי כיצד יש להתייחס לפתרון זה

נקיטה בפעולה בלחץ הנסיבות והיא " (בדיעבד"או ) התנהגות הלכתית שרצוי לבחור בה מלכתחילה(

דעתם של הרואים בפתרון ההסדר דבר ). להאם כי לא בהכרח רצויה מלכתחי, אפשרית ומותרת

ועל כן אין ספק שיש ללמוד ולאחר מכן להפסיק את הלימוד ולהתגייס , לכתחילה היא כיום דעת הרוב

                                                 
 .331' עמ, )ו"תשמ', כרך ז (תחומין" , זהו צורך האומה–גדולי תורה ",  הרב זלמן ברוך מלמד426
, חוסן ישועות: ירושלים (אבן ישראל, עודד ולנסקי('  חלק גאבן ישראל, בספר הנלמד בחלק מהמכינות,  לדוגמא427
אלא , שנגרם על ידי השירות הצבאי' ביטול תורה'מסביר המחבר שלא רק שאין להצטער על ה, ))ק שלישיחל, ז"תשנ

. שקיום מצוות השירות מעלה את האדם לרמה גבוהה יותר ומאפשר לו ללמוד בצורה טובה יותר לכשיחזור לתלמודו
 ). תא-שצט' עמ(

. >http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,הסדר לכתחילה",  הבר428
ראוי להעיר שבמהדורת האינטרנט של המאמר מופיעות הערות לדברים שנכתבו על ידי רבנים אחרים בישיבת קרני 

מצביע על כך שלא ניתן לצפות שאדם אחר יסכן את חייו בעבור , לדוגמא, הרב אברהם לב. שומרון המחזקים טענה זו
 .ל תלמידי חכמיםתלמוד התורה ש

 .>http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html <" ,הסדר לכתחילה",  הבר429
 .18-19' עמ, )?2002( ליכטנשטיין  430
 . 62' עמ, )ג"תשמ, 101גליון  (עלון שבות" , עקרונות ויעדים–' הסדר'ה", הרב יצחק שילת:  כפי שאומר431
 .50' עמ, )ח"תשמ', כרך י (מעליות" , ערכים מוגמות חינוכיות–' הסדר'ישיבת ה", לת הרב יצחק שי432
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ודמות תלמיד , מרבית העומדים בראשות ישיבות הסדר כיום רואים את המסלול כאידיאל. ל"לצה

 מיעוט רואים 434.שמדובר כאן בפשרה הם אינם חשים 433.תורה-ההסדר היא הדמות הרצויה של בן

  435".בדיעבד"את המסלול גם היום כ

תוכנית השילוב והמכינות , שני המסלולים לגברים שקמו לאחריו, לעומת ישיבות ההסדר 

מסלולים אלו קיבלו באופן ". בדיעבד"או " לכתחילה"לא התלבטו בשאלת , הקדם צבאיות התורניות

ל שירות " שאלה לגבי החובה הדתית והמוסרית לשרת בצהחד משמעי את הדעה ההלכתית שאין כל

 תוכנית השילוב והמכינות גורסות שתלמוד תורה אינו יכול לבוא על חשבון השירות הצבאי 436.מלא

. ל"והוא אינו יכול לפטור תלמידים משירות המשתווה באורכו ובמהותו לכל צעיר אחר המשרת בצה

 .ודברים אלו יורחבו בחלק השני של עבודה ז

 

 דילמות הלכתיות וחברתיות: שירות נשים. 4

עם . הופיעה עוד ערב קום המדינה) דתי כאחד-חרדי וציוני(ההתנגדות לגיוס נשים מצד המחנה הדתי 

חבר , ר זרח ורהפטיג"כ לשעבר ד"כפי שתאר זאת ח, פרץ הויכוח ביתר שאת, חקיקת חוק גיוס חובה

ציגים הדתיים והחרדים בכנסת התנגדו בתקיפות  הנ437.הפועל המזרחי ומחותמי מגילת העצמאות

דתיים התנגדו בעיקר -הציונים, אם החרדים התנגדו בעיקר מסיבות הלכתיות. לחיובן של נשים בגיוס

-הציונים, משמעית על נשים להתגייס-בעוד שהחרדים סברו שההלכה אוסרת חד: מסיבות השקפתיות

כ "כפי שאמר בדיון ח. ים מבחינת התנהגות ומוסרהדתיים ראו בגיוס אלמנט שיגרום למצבים בעייתי

ולא צריך להיות דווקא , מסגרת צבאית אין להשוותה למסגרת אזרחית): "הפועל המזרחי(משה אונא 

                                                 
 .766' עמ, )א"תשס', כרך ג(הדתית קובץ הציונות " ,תרומתן של ישיבות ההסדר",  הרב צפניה דרורי433
 מורשת" , ישיבות ההסדר–סליחה על הסובייקטיביות ", הרב יובל שרלו: תים מתוך מגוון רחב" וראה מדגם שו434

ישיבת הסדר וגיוס ", הרב יובל שרלו>; http:www.moreshet.co.il/shut/print.asp?id=41635, <)2004דצמבר (
, הרב חיים רטיג>; http:www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=10847, <)2002אוקטובר  (מורשת" ,ל"לצה

, )2004דצמבר  (מורשת" ,שירות בצבא בזמן זה לתלמידי ישיבות"
>http:www.moreshet.co.il/shut/print.asp?id=19885< . 

" ,לימוד תורה מוצלח לעומת שירות צבאי", הרב זלמן מלמד: תים באינטרנט" למספר דוגמאות בולטות ראה שו435
" ,שירות צבא על חשבון לימוד">; http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=2, <)2004דצמבר  (אתר ישיבה

צבא ולימוד תורה ", הרב אליעזר מלמד >; http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=3750 , <)2004ר דצמב(
בתשובות אלו . http://www.yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=865>, <)2004דצמבר  (ישיבה" לפי התורה עצמה

." כל אחד לפי מדרגתו ועניינו. ת לימודיהםעד לשלב שבו ישלימו א"ואחרות טוענים הכותבים שיש לדחות את הגיוס 
, הרואים את ההסדר כבדיעבד כדוגמת הרב קוסטינר, כולל ראשי ישבות הסדר, יש לציין כי גם ישנם רבנים אחרים
, < )2004נובמבר  (כיפה" , דחוף-צבא ", הרב צבי קוסטינר: ראה. ראש ישיבת ההסדר במצפה רמון

<http://www.kipa.co.il/ask/print.asp?id=17395 .הרב , מעניין לציין כי אף המייסד המוכר של מסלול ההסדר
דתית בסביבה -תורה וציונות: כלים שבורים, ר"הרב שג: ראה". בדיעבד"ראה את המסלול כ, חיים גולדויכט
מגמות : תלמוד תורה בישיבות ההסדר", יובל שרלו; 107-108' עמ, )ד"תשס, ישיבת שיח: אפרת(פוסטמודרנית 

 .1הערה, 151' עמ, )ג"תשס, ג"כרך מ (שנה בשנה" ,וכיוונים
אשר כולו נשען על ההנחה שמדינת , ראש המכינה התורנית ישיבתית בעלי,  ראה לדוגמא ספרו של הרב אלי סדן436

לא ניתן להבין את הספר , אם לא כן. שבצבאה יש לשרת ושלחוקיה יש לציית, "ראשית צמיחת גאולתנו"ישראל היא 
" בני עלי"מדינה ודמוקרטיה שניתנו בבית המדרש , שיעורים בנושא חברה: ויהי ידיו אמונה, הרב אלי סדן: כולו
 ).?א"התשס, הוצאה פרטית (בעלי

 .238-261' עמ, )1988, מסילות: ירושלים (דת ומדינה: חוקה לישראל,  זרח ורהפטיג437



 

 96

מוסלמים ( בדיון זה הצטרפו נציגי המיעוטים 438]."נשים[יהודי ממאה שערים כדי להתנגד לגיוס 

בסוף הדיון התקבלה פשרה לפיה נשים . ה לנשיםלסיעות הדתיות בהתנגדותם לגיוס חוב) ונוצרים

כי השירות הצבאי מנוגד להשקפתן הדתית ולקבל " להצהיר"יוכלו ) יהודיות ושאינן יהודיות(דתיות 

אך הסכימו לפשרה ונשארו , הסיעות הדתיות עדיין התנגדו לגיוס נשים באופן כללי. פטור משירות

עדיין משמשת דרך " מטעמי דת ומצפון"ל "שרת בצה ואכן ההצהרה על חוסר היכולת ל439.בקואליציה

ל עצמו מעולם לא ערער על האפשרות "צה. לאומי-לקבלת פטור משירות צבאי לבנות הציבור הדתי

כשבעים אחוז . להצהרה ולקבלת פטור משירות בשל היותה של המועמדת לגיוס שומרת שבת וכשרות

 כפי 440,שרתות לאחר מכן בשירות לאומילאומי בוחרות באפשרות זו ומ-מבוגרות החינוך הדתי

 .שיפורט בחלק השני של המחקר

לאומיות כן -שכן נשים דתיות, המאבק נגד שירות צבאי לנשים היה בעיקרו מאבק חרדי

הציונות , בכל הנוגע להצגת חזית מאוחדת בכנסת, אולם. ל"שרתו בתקופה זו במסגרות דתיות בנח

התנגד לעמדה שנקטו המפלגות הדתיות , לעומת זאת, תיהקיבוץ הד. הדתית יישרה קו עם החרדים

והועד הפועל של הפועל המזרחי וקרא לחברותיו לא לנצל את הפטור ולהמשיך ולהתגייס ליחידות 

גם לאחר פסיקת הרבנות הראשית בשנות החמישים כי אסור לנשים דתיות . ל"הדתיות של הנח

 הקיבוץ הדתי לא היה 441.ו לצבא באופן עקרוניהמשיך הקיבוץ הדתי לשלוח את בנותי, להתגייס כלל

, ל"המשיכו צעירות דתיות להתגייס לצה, ולמרות פסק ההלכה של הרבנות הראשית, בודד בעניין זה

 .תוך נסיון התמודדות עם הדילמה ההלכתית, ל"גם לתפקידים שלא במסגרת הנח

 

  442:ספר סיבות הלכתיותשירות צבאי לנשים נחשב כבעייתי בעיני רבים בציונות הדתית בשל מ

 . איסור על אישה להשתתף במלחמה משום שהדבר מנוגד ליכולותיה ולטבעה •

מטעמי , כולל כלים ייחודיים לגבר כמו כלי נשק, איסור על לבישת בגדים גבריים לאישה •

 . צניעות

מהווה אסמכתא לכל ) ד"י, ה"מ( פסוק זה מתהילים –" מלך פנימה-כבודה בת-כל" •

ם דתיות לא להיות מעורבות בציבור הרחב ולהתנהל באופן כללי תביעה כלפי נשי

                                                 
 .1522' עמ, )1949 (2כרך , דברי הכנסת הראשונה 438
 .244' עמ, )1988 (חוקה לישראל,  ורהפטיג439
 . 81' עמ, )2001(' ץ' לסלוי ורי440
ראוי לציון מכתבו של הקיבוץ הדתי המופיע בנספח לספר בו מבקש . 255' עמ, )1988 (חוקה לישראל,  ורהפטיג441

יוס קביעת עמדה חד משמעית בנוגע לג[אנו דורשים מכם לדון בדבר : "הקיבוץ הדתי מהועד הפועל של הפועל המזרחי
וגם , ל בהמצאן של בנות בגרעינים"יהא ידוע לכם שמשקינו התנו את קבלת ֶחברות הנח. ללא כל דיחוי] ל"נשים לנח

 ).535' עמ', נספח מ, ורהפטיג." (מיניים-מבחינה חברתית אין להעלות על הדעת שנארגן גרעינים חד
, נאמני תורה ועבודה: הקיבוץ הדתי (יון בהלכהע: גיוס בנות ושירות לאומי, יחזקאל כהן:  לפירוט בעניין זה ראה442

 ענייני צבא: מחיל אל חיל, שלמה חיים הכהן אבינר; 11-32' עמ, )ג"תשנ,  השלמות ותוספות–מהדורה שלישית 
 .342-355' עמ', חלק א, )ס"תש, מהדורה שניה מתוקנת, ספריית חוה: ירושלים(



 

 97

אישה " התנהגות שאינה הולמת" מעבהשאלה ניתן לכנות תביעה זו להימנ. בצניעות

אישה יהודיה המכבדת את עצמה לא , כיוון שכך.  דתיה ושאינה דתיה כאחת443,יהודיה

ינם תואמים את תתגייס לצבא שהוא מקום בו נורמות ההתנהגות וחוסר הצניעות א

 .המצופה מהתנהלותה של אישה יהודיה

ואינה ,  ותחת מרות בעלה לאחר מכןאבת צריכה להיות תחת מרות אביה עד שתינש •

 .קל וחומר לאחר נישואיה). מפקד(יכולה להיות תחת מרות של גבר זר 

 ").  ודהכב-כל", מרות אביה(חלק מבעיות אלו רלוונטיות גם לצעירה הרוצה לשרת בשירות לאומי 

והקיבוץ הדתי התייחסה למגוון טענות אלו " נאמני תורה ועבודה"חוברת שהוציאו תנועת 

הטיעון המרכזי ביותר הוא . והראתה כי ישנם גם טיעונים הלכתיים המתירים שירות צבאי ולאומי

. כפי שהוסבר לעיל, גם נשים מחויבות ליטול חלק במערכה כמו הגברים, שבזמן של מלחמת מצווה

הפסקים המובאים בחוברת בעד שירות נשים מתייחסים לכך שרצוי שהשירות יהיה במסגרת 

 שאין לגייס 445,פוסקים רבנים אחרים,  בניגוד לדעה זו444.כמו יחידות ההסדר, מיוחדת לנשים דתיות

אמנם נשים חייבות לכאורה בגיוס כיום בגלל היותה של המדינה במצב של מלחמת . ל"נשים לצה

ובשל העובדה שרוב התפקידים של הנשים , ל מבחינת צניעות" בשל המצב השורר בצהאולם, מצווה

 446.סוברים רבנים אלו כי יש להמנע מגיוס נשים באופן כללי, בצבא אינם תפקידים חיוניים

כשבעים אחוזים מבנות הציונות הדתית , לאור הפולמוס ההלכתי והדעות הרווחות בציבור

 כחלק 447.ל מטעמי דת ומצפון ומשוחררות משירות"ולות לשרת בצהחותמות על הצהרה שהן אינן יכ

 לעיתים יחד עם 448,גדול מהן משרתות שנה או שנתיים במסגרת שירות לאומי במגוון תפקידים

 כיום עדיין ישנם חלקים במגזר 449.כאחוז מתוך המצהירות אינן משרתות כלל. חברותיהן שהתגייסו

                                                 
ץ "בג(לו לפסק הדין במשפט לאה שקדיאל נגד שר הדתות  מנחם אלון בדברי ההסבר שהשופט כפי שהגדיר זאת 443

 ". מעורבת בהליכות הציבורלהיותואין מדרכה , כבודה של אישה בחינוך ביתה ובניה): "153/87
 –מהדורה שלישית , נאמני תורה ועבודה: הקיבוץ הדתי (עיון בהלכה: גיוס בנות ושירות לאומי,  יחזקאל כהן444

מציין שאכן נשים חייבות , במאמר מפורט אודות גיוס נשים, הרב יהודה שביב. 26' מע, )ג"תשנ, השלמות ותוספות
בסיכומו של דבר קובע הרב שביב שעדיף שנשים ישרתו . במלחמת מצווה ומתייחס למגוון הטענות שהועלו לעיל

, )ג"תשמ',  דכרך (תחומין" ,נשים במלחמת מצווה", הרב יהודה שביב. בנפרד עם עדיפות לתפקידים תומכי לחימה
 .79-89' עמ
. [...] אומרים לה שתחזור, אשה שיצאה מעצמה למלחמה"הטוען שאפילו , ההר- השווה מאמרו של הרב שלמה מן445

כרך (תחומין " ,שיתוף נשים במלחמת מצווה", ההר-הרב שלמה מן." ואם היא אינה חוזרת היא עוברת על לאו מפורש
 .78' עמ, )ג"תשמ', ד

 .342-355' עמ', חלק א, )ס"תש(מחיל אל חיל , ינראב:  ראה לדוגמא446
אוניברסיטת (ט " תשנ–דתי -ב בחינוך הממלכתי"סקר תלמידי כיתות י: ח מחקר"דו',  אברהם לסוי וישראל ריץ447
סרבניות שרוצות ", לילי גלילי: ראה. זוהי זכות שאין לצעירות חילוניות. 81' עמ, )2001, בית הספר לחינוך, אילן-בר

לאורה מילוא , 2383/04ץ "כמו כן ראה לדוגמא בג). מהדורת אינטרנט (6.7.04, הארץ" ,לאומי נתקלות בסירובשירות 
פסק הדין מתייחס ישירות לעובדה . בו העותרת ביקשה פטור משירות צבאי מסיבות מצפוניות, נגד שר הביטחון

 . ה נדחתההעתיר). 7-8סעיפים (שלנשים יש זכות לפטור משירות מטעמי דת ומצפון 
הרב צבי יהודה הכהן :  השירות הלאומי אושר אף על ידי הרב צבי יהודה על פי תשובות שהתפרסמו לאחר מותו448

 .387' עמ, )ב"תשמ', כרך ג (תחומין" ,שאלות ותשובות", ל"קוק זצ
 .81' עמ, )2001( 'לסוי וריץ 449
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 או שגורסים שיש ללכת רק 450,אומי מטעמים הלכתייםהדתי האוסרים גם שירות נשים בשירות ל

אחוז ניכר מבנות המגזר כן משרתות בשירות לאומי שירות , כאמור,  על כל פנים451.לשנת שירות אחת

כיום קיימת אפשרות לבנות הציונות הדתית ללמוד במדרשה ,  כפי שיפורט בהמשך452.כלשהו

 .ולהתגייס כגרעין

 

 רובד הזהות. ב . 2

,  צעירים453.ל עדיין נתפס כטקס בגרות ומעצב זהות"שירות החובה בצה, האלפייםבישראל של שנות 

. אין תחרות בין הצדדים, במובן זה. מחכים לרגע גיוסם ומתכוננים אליו, דתיים ושאינם דתיים

חוסר הפיקוח הדתי על החייל והעדר היכולת . החייל-התחרות היא על עיצוב הזהות של התלמיד

 וחברתית גורמת למערכת הדתית לחששות כבדים בדבר השפעתו של הצבא לשמור על סביבה דתית

קטגוריות -ברמה זו ניתן לרכז את החששות בשתי תת. על זהותם והתנהגותם של המתגייסים

לאומיים -מפגש התרבויות בין צעירים דתיים; הצבא כמשחית וכמאפשר פריקת עול מצוות: עיקריות

 .למגזרים אחרים בחברה הישראלית

 

 הצבא כמשחית. 1

, לאומית-החשש מפני השחתת מידות במהלך השירות הצבאי הוא בעיקר נחלת המנהיגות הדתית

 זו אינה עמדה בלעדית לציבור 454.ערכית בעת השירות" התדרדרות"אולם גם תלמידים מפחדים מ

 . והקמת המכינות הקדם צבאיות החילונית והמעורבות מחזקת נקודה זו455לאומי-הדתי

                                                 
על סף פילוג ", יאיר שלג: מאוחרות יותר ראהלדעות . 7-8' עמ, )ג"תשנ(גיוס בנות , כהן: ראה,  לסקירה בנושא450

 .2002,  מרץ27, הארץ" ,בציונות הדתית
 שנת בצירוף לאומי שירות שנה או, לאומי שירות שנתיים על להמליץ שאין: " כפי שאמר הרב שלמה אבינר451

 במהלך ודשק לימודי עם בלבד לאומי שירות של אחת שנה על להמליץ אלא, הנישואים גיל את שדוחה מה, מדרשה
ראה דבריו ." הכללי הכיוון זהו אבל  [...]מסמרות לקבוע אין בזה גם, כמובן. הלימודים במהלך או הלאומי השירות

: אף הרב שרלו התבטא בנושא. ><http://www.ateret.org.il/hebrew/library.php?id=767 :באתר עטרת כוהנים
, כיצד להכניס לתוך השנים הצעירות של הבנות שרות, ברם. ]בשירות לאומי[הייתי מעדיף שבנות תשרתנה שנתיים 

אך אין לבקר מי שעושה שנה , על כן מלכתחילה יש לעשות שנתיים שרות לאומי. מדרשה ועוד ועוד, תואר, נישואין
, הרב יובל שרלו." ובלבד שאף היא מבינה שהיא לוקחת הלוואה מבלל ישראל שתצטרך להשיבה באורח חייה, בלבד

, )2002אוקטובר  (מורשת!"  דתיים לאומיים בצבאשירות"
>http:www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=4817<. 

מרבית השאלות בנושא שירות לאומי מתרכזים בשאלה אם לשרת . תים באתרים באינטרנט" הדבר ניכר גם משו452
ראה למשל . האם שירות לאומי מותרולא , שנת שירות שניה ובשאלות ספציפיות לגבי היכן כדאי לשרת שירות לאומי

ותשובה > http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=29734<": כיפה"תשובתו של הרב שמואל אליהו באתר 
: 'נוספת המציגה את השירות הלאומי כגמילות חסדים וכמונעת חילול ה

>http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=30792<. 
 Eyal Ben-Ari, "Tests of Soldierhood, Trials of Manhood: Military Service and Male Ideals in : ראה453

Israel," Military, State and Society in Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: 
Transaction Books, 2001), pp. 239-267 S. Cohen (2004), p.2 ;חקר זהוכן דיונים בהמשך מ. 

על התמודדות עם החברה החילונית : מכתב מהשטח", גיא צבירן: ראה למשל,  לחששות בנוגע להתמודדות זו454
 , <)ה"סיון תשס, פרשת קרח, 1013דף  (ישיבת הר עציון, ל"דף קשר לתלמידי הישיבה בצה" ,בצבא

http://www.etzion.org.il/dk/5765/1013army.htm<  . 
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מעוררת גם ,  המשתייכים לציונות הדתיתא על רמת שמירת המצוות של החייליםהשפעת הצב

החשש .  הזדמנות לפריקת עול מצוותמשמשמגביר את הסיכון והצבא  שכן, היא דאגה בקרב מחנה זה

הוא משפיע על דור ההמשך של , לא זו בלבד שהצבא יוצר בעיות ברמת הפרטיםהגדול ביותר הוא כי 

 מאיים על עצם הוא, ככזה 456. הן מאורח חיים דתי והן מהתנהגות נאותהוחיקומרהציונות הדתית 

 .  של הציונות הדתיתהמשכיותה

חלק מנסיון הבלימה כנגד החילון . יש לכך התייחסות מעטה בלבד מצד רבני הציונות הדתית

 לימוד במסגרת המשלביםלמסלולים , מתגייסותולאחרונה גם ה,  המתגייסיםכיווןמתבטא ב

 ,אבל לא פחות מכך, כפי שהיה במשך דורות בישיבות, זאת בהנחה שהלימוד יעשיר אותם. תיתישיב

 תוכנית לימודההצטרפות ל. דתי גם במשך השרות ולאחריו-יעודד אותם לשמור על אורח חיים ציוניש

בהכרח אך לא ,  כמתחרה בהשפעות הצבא על המתגייסבמודע בית המדרשבמקרה זה מציבה את 

מושמעת הטענה שהבעיה היא , לפחות כלפי חוץ. לערער את סמכות הצבא על המתגייסמתוך רצון 

, ותחושה של סתירה שבין בית המדרש לבין בסיס טירונות, סגנון חיים, עימות ערכים"בעיקר ב

או יפרקו עול /הסכנה איננה כל כך שתלמידים יתפקרו ו. במיוחד בצבא שהינו ברובו המכריע חילוני

 אבדן עדינות ואצילות והקהיית רגישות –הסכנה העיקרית היא של שחיקה [...] . תורה ומצוות

 זהו המסר שמתקבל גם 457."העלולים לנבוע מחשיפה להיבטים המחוספסים של קיום, מוסרית ודתית

 . כפי שיפורט בהמשך, על ידי התלמידים

. בה חילוניתאינה בהכרח נגרמת אך ורק על ידי שהות בסבי" התדרדרות"ראוי להדגיש כי ה

דבריו של הרב ליכטנשטיין למעלה מצביעים על כך שבמערכת הצבאית עצמה קיימים מרכיבים 

 מטבעהזוהי מערכת ש. לחיילים דתיים וחילוניים כאחד, מּוְבִנים הגורמים להתדרדרות מוסרית

 אולם הבעייתיות שבמבנה, מה יותר-נטען שלצעירי הציונות הדתית קשה במידת. משחיתה מידות

שתי גישות בקרב , כאמור, מתוך דברים אלו ניתן לזהות. הצבאי משפיעה על כל האוכלוסיה בישראל

זהו אמנם . האחת מעניקה לשירות הצבאי ממד של קדושה. ל"ראשי תוכניות הלימוד לשירות בצה

אולם רואה בו בעיקר גורם , השנייה מבינה את ההכרח שבשירות. אולם בעל צדדים חיוביים, הכרח

 . ל רע הכרחי"רואה בשירות בצה, שבראשה עומד הרב ליכטנשטיין, גישה זו. ייתיבע

                                                                                                                                            
את , הייתי רוצה שכל נער יהודי יצטרך לברר לעצמו את ערכיו: " רבקה יפה בו היא כותבת ראה למשל מאמרה של455

ל "בלי זה הקוד האתי של צה. רגע לפני שהוא מרשה למערכת הצבאית לשטוף את מוחו[...] הקווים האדומים שלו 
 . >nrg 15.9.05> http://www.nrg.co.il" ,עדיף רב מאלוף", רבקה יפה." (הוא פיסת נייר

ישראלים .  יש לציין כי חשש מפני ההשפעה השלילית של הצבא על התנהגות הנוער אינו נחלת הציבור הדתי בלבד456
צבאיות חילוניות -בשנים האחרונות קמו מכינות קדם. רבים סוברים כי הצבא חושף צעירים להשפעות שליליות

 .דתי- תופעות דומות אצל נוער לא,בין היתר, שנועדו לבלום
 .20' עמ, )?2002(טנשטיין  ליכ457
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את תלמידיהם מהשפעות " לחסן"רבני ישיבות ההסדר אינם מציגים את הישיבה כדרך 

כפי . לדבריהם, אולם אין היא העיקר, זוהי אולי תופעת לוואי חיובית. שליליות של השירות הצבאי

הסדר אינו מציע רק חממה דתית עבור החוששים ממשבי חיי צבא ה: "שאומר הרב ליכטנשטיין

 לדעת מרבית רבני 458."צורך זה, חלקית, גם מספק, הוא דרך כלל, אגב אורחא,  אם כי–שגרתיים 

במשך מרבית כיוון ש.  בישיבהמעמיק בראש ובראשונה לימוד ות מאפשרישיבות ההסדר, ההסדר

הוא משרת בצבא הוא משרת עם חבריו למסגרת  וגם כאשר 459, התלמיד בישיבהמסלולו נמצא

  460.התקווה היא שהשפעת הצבא עליו תהיה מינימלית, ההסדר

נתפסת , ההתנהגות הבוטה והקשה בהם נתקלים התלמידים בשירות, הקושי שבשירות

קשה ". נכונים"כמחיר נדרש עבור השירות עצמו כמו גם עריכת שינוי וקירוב כלל ישראל לערכים ה

" מכובדים ויקרים מתבזים ומזדלזלים עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם"ת כיצד מאוד לראו

  461.אותו לומדים בעיון רב במכינות המשפיעות, הדורה במאמר "כפי שאומר הראי

תקוותם היא שהלימוד . מסלולי המכינות והשילוב אינם דוגלים בשירות נפרד, לעומת גישה זו

בהשאלה . ד בלחצי השירות ובקשיים הניצבים בפניו כחייל דתילפני השירות יאפשר לתלמיד לעמו

 כדי שכשתגיע לרגע 16-שהם מאמינים שיש לאפשר לנסיכה לראות פלך לפני יום הולדתה ה, ניתן לומר

בתי מדרש , במרבית המקרים. האמת תדע להזהר ולא תדקור את אצבעה ותהפוך ליפהפיה הנרדמת

לא כל בית מדרש , ברם. דבר עליו ולהסביר ממה יש להזהרל, אלו סוברים שיש להראות את הפלך

 .סובר שיש ללמד אותה גם לטוות ממש

 

 הציונות הדתית כמיעוט תרבותי: מפגש תרבויות. 2

, קליטת עליה: ל גם תפקידים חברתיים"מאז קום המדינה מילא צה, לצד תפקידיו הביטחוניים

כפי . אלו תורמים גם לעיצוב זהותם של החייליםדברים . חברתי" כור היתוך"התיישבות וגם , חינוך

ל "תורם צה[...] כמוצרי לוואי : "של המכון הישראלי לדמוקרטיהחברה -צבאשנכתב בפרוייקט 

באמצעות ההשפעות הערכיות על בני הנוער העוברים דרך שירות , באופן עקיף, לחברה הישראלית

-למד להכיר ולחיות עם הרב[...] ת החובה ל בתום שירו"שהשתחרר מצה) או הצעירה(הצעיר . החובה

התנסויות מסוג זה מעצבות במידה מסוימת את [...] תרבותיות המאפיינת את החברה הישראלית 

                                                 
 .14' עמ, )?2002( ליכטנשטיין 458
 .  חודשי שירות פעיל18-מתוכם הוא משרת כ.  חודשים60היינו ,  תלמיד נמצא במסלול חמש שנים459
' ז, תחומין: בתוך, "זאת תורת ההסדר"הרב אהרון ליכטנשטיין :  על שתי השקפות עולם של תוכנית ההסדר ראה460

מעלה ('  ימעליות: בתוך"  ערכים ומגמות חינוכיות-' הסדר'ישיבת ה", הרב יצחק שילת: וכן. 329-314' עמ) ו"תשמ(
 .51-43' עמ. ח"תשמ) העשור

ללא , מהדורה שנייה, מוסד הרב קוק: ירושלים(עקבי הצאן  – אדר היקר" ,הדור",  הרב אברהם יצחק הכהן קוק461
 .קטז-קז' עמ, )תאריך



 

 101

 במסגרת זו נפגשים צעירי 462."אישיותו של החייל והוא יוצא מצויד בהתאם לחיים האזרחיים

ם כאשר מדובר בצעירים וצעירות ג. הציונות הדתית עם עולם מושגים שונה מאוד מהעולם בו גדלו

 .ההבדל הוא משמעותי, שלא גדלו ביישובים דתיים בלבד

כבר הצביעו אחרים על כך שהמגע הבלתי אמצעי עם העולם החילוני מטלטל את צעירי 

, מההתנהגות באופן כללי,  הזעזוע הוא מהשפה463.ל"הציונות הדתית בהיכנסם לשירות צבאי בצה

המשרת במסגרת מחלקה של בני ישיבות , פי שתאר זאת תלמיד הסדרכ. ולא פחות מהיחס לנשים

ברה החילונית הֶח. למי שלא כל כך מכיר, ברה בפלוגה שליאפתח בתיאור הֶח: "בתוך פלוגה מעורבת

גניבת . גניבת ציוד צבאי היא דבר שבשגרה.  לא פועלת מתוך ערכיםרך כללנהנתנית שבד היא חברה

' מדי  תגנוב משהו שבגללו מי שגנבו ממנו יתחיל לחפש או יתעצבן יותראל'אישי מסוייגת בכלל  ציוד

תקח לו  אבל לא,  כלומר שאתה יכול לגמור למישהו את כל הממתקים או לקחת לו את הבטריות-

יכולה ליפול  או שתקח ותשתמש ולא תחזיר למקום ולא ממש תשים לב אם היא(את מכונת הגילוח 

אפילו במחשבתי את  אני לא מסוגל להעלות. אל אובייקט מיניהיחס לאישה סתם הוא כ ).'וכד

מגבלות . ממושג זה אצלנו אצלם שונה באופן מהותי' הבָרַח'המושג . הכינויים בהם הם מכנים נשים

צורת הדיבור ותוכן הדיבור נעים בין  ,השפה .ההלכה לא מאפשרות לי להרחיב את הדיבור בתחום זה

 אמנם זו דעה 464".אני לא רוצה להרחיב יותר .ורים מבחינה הלכתיתלבין דיבורים אס ליצנות לשמה

אולם מתוך המחקר שנעשה כאן נראה כי , ל"ויתכן שאינה תקפה לכל מקום בצה, סובייקטיבית

הדברים במידה רבה מייצגים את תחושותיהם של המתגייסים מקרב הציונות הדתית בעת המפגש 

עם גיוסם " הלם תרבותי"ת הדתית חשים במעין  צעירי הציונו465.הראשוני עם העולם הצבאי

אין קביעה .  המפגש הקשה ממילא לעיתים מתעצם בשל האופי הנוקשה של סביבה צבאית466.ל"לצה

יש , ברם. זו באה לסתור את העובדה שכל מתגייס באשר הוא מתקשה להסתגל למערכת הצבאית

 . תווסף ממד תרבותי ייחודימ, להכיר בכך שלתחושותיהם של מתגייסים מקרב הציונות הדתית

יש הרואים את השירות כדבר העשוי להועיל ואף לחזק את לימוד התורה של , לצד הקשיים

ישנם הרבה : "סובר כי, ראש ישיבת ההסדר בקרית שמונה, הרב צפניה דרורי, לדוגמא. המתגייסים

                                                 
ל לחברה "החוזה בין צה" ,מיקוד על שירות החובה: ל לחברה הישראלית" בין צההחוזה",  ברוך נבו ויעל שור462

 .25-26' עמ, )2002, חברה-פרויקט צבא, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים (שירות החובה: הישראלית
463 Stuart A. Cohen, "Dilemmas of Military Service in Israel: The Religious Dimension," The Torah u-

Madda Journal, Vol. 12 (2004), pp.1-23. אתר " ל"כשהאורתודוקסיה המודרנית התגייסה לצה", פז-משה טור
 , <)2005פברואר , הרצאה שניתנה בכנס עדה (תנועת נאמני תורה ועבודה

http://toravoda.org.il/army_hebrew.html<. 
, ל"דף קשר לתלמידי הישיבה בצה" ,לונית בצבאעל התמודדות עם החברה החי: מכתב מהשטח",  גיא צבירן464

 .  >http://www.etzion.org.il/dk/5765/1013army.htm , <)ה"סיון תשס, פרשת קרח, 1013דף  (ישיבת הר עציון
פעמים רבות חיילים מרשים לעצמם . יש להזכיר כי העולם הצבאי אינו דומה לעולם האזרחי,  לשם ההגינות465

 . יו זרים להם לחלוטיןהתנהגויות שבאזרחות ה
אולם כאן נתמקד במתגייסים מציונות הדתית .  סביר להניח שגם מגזרים אחרים חשים בהלם תרבותי בעת הגיוס466

 .בשל נושא המחקר
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י הנהגת דרך ארץ זוה. בחורים שדווקא בזכות תקופת השירות חוזרים לישיבה ולומדים ביתר עוז

לא נמצא ברמה ירודה כתוצאה , בחור שחוזר מהשרות בצבא. שנקנית בצבא ותורמת לחיי הישיבה

לא רק שהבחור , יוצא אפוא שבהליכה לצבא. [...] איכות הלימוד בשלה יותר ונמרצת, אדרבא, מזה

 467." בלימודואלא גם אותו בחור עצמו מתגדל אחר כך, מאפשר לבחורים אחרים לשבת וללמוד תורה

הרב דרורי מסביר שאיכות לימודו של תלמיד לאחר שירות טובה במיוחד בשל הרגלים שהוא מסגל 

כך גם סובר . לעצמו בעת השירות ושהתכונות שהשירות מעודד מסייעים לאחר מכן להתרכז בלימוד

 היכולת אותו בעל כישרון ובעל, ]תלמיד חכם[ח "מסלול גידולו ובניינו של ת: "הרב שמואל הבר

נועד לו " ההסדר"והעיקרון עליו בנוי ,  דרך השילוב של ישיבה וצבאלעבורחייב , הרוחנית הגבוהה

 מכאן שבמערכת הדתית יש שאינם רואים בהשפעות השירות הצבאי אך ורק תופעה 468".לכתחילה

 . ניתן לרתום תכונות חיוביות הנרכשות במהלכו לטובת תלמוד תורה. שלילית

עות ולחשוב שכל ראשי ישיבות ורבנים רואים בשירות הצבאי דבר חיובי אין לט, כאמור

אמנם הדעה לעיל . קריאה בפרסומים שונים מוכיחה שישנם הבדלים בין רבנים. ורצוי מלכתחילה

ממקימי ישיבת , כדוגמת הרב יצחק שילת, ורבנים נוספים, מצביעה על צדדים חיוביים בשירות

, הרב ליכטנשטיין. אך יש החולקים עליהם,  השירות באור חיובירואים את, ההסדר במעלה אדומים

: הישיבה מחייבת שרות צבאי כאמצעי למטרה: "מסמן את הצד הרואה בשירות רע הכרחי, כאמור

הגשמת החזון הדתי והמוסרי הנשגב המהווה ייעודנו , החזקת והעשרת חיי הרוח של הפרט והכלל

 .4תו של הרב ליכטנשטיין בנושא זה תורחב להלן בפרק  גיש469."וכל השאר טפל לחלוטין; הלאומי

 

נוצרו מספר פתרונות רשמיים המנסים להתמודד עם , כפי שיודגם בחלק השני של מחקר זה

כל פתרון מתמודד באופן שונה עם כל אחד משלושת הרבדים . האתגרים והדילמות שנסקרו בפרק זה

, מסלול השילוב, ישיבות ההסדר). בד הזהותהלכתי ורו-הרובד הערכי, הרובד המעשי(שנמנו כאן 

צבאיות התורניות והמדרשות מתייחסים בכובד ראש לכל אחד משלושת הרבדים -המכינות הקדם

 .כפי שיודגם להלן, כל תוכנית על פי דרכה; ומנסים להתמודד איתם

                                                 
 .777' עמ, )א"תשס(דרורי .  ההדגשה במקור467
 <" ,הסדר לכתחילה", הבר.  הדגשות במקור468

http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html<. 
ל "מעיר הרב ליכטנשטיין בהערת שוליים באותו מקום כי במקרה שצה, באותה נימה. 15' עמ, )?2002( ליכטנשטיין 469

היתה בעיה קשה להתיר הלכתית לתלמידי חכמים , היה הופך לצבא ללא גיוס חובה שלא היה עוסק בביטחון שוטף
 שבטווח הנראה לעין פעילות מערכת ביטחון – ולא רק בגלל בעיית ביטול תורה –וות יש לצפות ולק"להתגייס ועל כן 

 ).17' עמ, 3הערה , שם." (תהיה הגנתית באורח מובהק
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 חלק שני

 אפשרויות לויסות מתחים ונסיונות לפתרון

 

ל לבין החברה הישראלית בכלל ובינו לבין החברה "סים בין צהשינויים ביחחלו בשנים האחרונות 

ל במתכונתו הנוכחית עדיין משקף את דמותה של מדינת ישראל "צה, ראשית. בפרטלאומית -הדתית

. מהכרעה בסוגיות רגישות, עד כמה שאפשר, נמנעת דמוקרטיה הסדרית 470.כישות פוליטית הסדרית

בהתאם . התחשב במיעוט יחסית למשקלו בקרב כלל החברה ניסיון לנעשה, כאשר אין מנוס מהכרעה

 471.על כל גווניו, צדדיות וכפייה בעניינים רבים הנוגעים לציבור הדתי-ל מהכרעות חד"צהנמנע , לכך

חל שינוי  472,ובפרט ביחידות השדה, ל"בעקבות הגידול בנוכחותם של חיילים דתיים בכל יחידות צה

מתחולל שינוי בעצם המבנה ההסדרי של מדינת ישראל , מו כןכ. במעמדם בעיני הצבא ובעיני עצמם

ל כבר אינו נתפס כמוסד "צה,  כתוצאה משינוי זה473.ל לבין כלל החברה הישראלית"וביחסים בין צה

גם החברה . החברה הישראלית מוצאת לנכון למתוח ביקורת על הצבא ולשמור את צעדיו. מקודש

הרצון להתערות בצבא . ת הצבאי באופן שונה מבעברדתית תופסת את הצבא ואת השירו-הציונית

בקרב חלקים מסוימים . ל התחזקו"אך גם קולות הביקורת על צה, ולהגיע לדרגות גבוהות יותר ָגַדל

 ובייחוד ל בשטחים"דתי קיבלה ביקורת זו גוון פוליטי בהקשר לתיפקודו של צה-מהמחנה הציוני

   .ון השומרוןל בפינוי גוש קטיף וצפ"לאור שיתופו של צה

בין מערכות , קיום ואף שיתוף פעולה-מחקר זה גורס כי המנגנון המאפשר דו, כאמור 

. גם במקרה האמפירי דנן קיימים מספר מבנים מתווכים. תובעניות לבין עצמן הוא המבנה המתווך

 שירות הסדרים אלו מאפשרים.  הסדרים פרטיים עם מגזרים שונים בחברה הישראליתמקייםל "לצה

עתודה ה, ל בני משקים"נח: לדוגמא. או הענקת תנאי שירות ייחודיים/ביחידה הומוגנית ו

אומנים , ל חרדי"נח, ישיבות ההסדר, גדוד הסיור הבדואי, דרוזיה" חרב"גדוד , האקדמאית

לו א כל אחד מהסדרים 474.ודחיית השירות] שירות ללא תשלום [ת"וספורטאים מצטיינים וכן השל

                                                 
470 Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics vol. 21, no. 2 (1969), pp. 207-225.  
הוא רואה , צבאים-ל מטפל בסרבני מצפון בכלים משפטיים"דה שבעוד צהל העובעניתן להצביע ,  כדוגמא בולטת471

גיוס מטעמי מצפון אינם שונים לכאורה מבנות דתיות -סרבני. בסוגיית בני הישיבות עניין פוליטי ואינו מתערב בו
. תאין ביכולתם לשר" מטעמי דת ומצפון"וניתן היה לאפשר גם להם לחתום על ההצהרה הסטנדרטית הקובעת כי 

לאורה מילוא נגד , 2383/04ץ "בג): סרבנית המבקשת פטור משרות מטעמי מצפון(ראה לדוגמא דיון בו מקרה זה נדון 
 .7-8בעיקר סעיפים , שר הביטחון

 Stuart A.Cohen, The Scroll or the Sword? Dilemmas of Religion and Military Service in Israel : ראה472
(Amsterdam: Harwood, 1997). 

ל "החוזה בין צה. שוריעל ברוך נבו ו: חברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה- ראה לדוגמא את פרוייקט צבא473
המכון : ירושלים (שרות מילואים בישראל? כל העם צבא; ל"כבוד האדם בצה; שירת החובה: לחברה הישראלית

 ).2001-2002, חברה-פרוייקט צבא, הישראלי לדמוקרטיה
 .29' עמ, )2002( נבו ושור 474
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 במקרים 475.לאו דווקא משיקולי ביטחון נקייםחברתיים ושיקולים פוליטיים והתפתח כתוצאה מ

ל משרדים בירוקרטיים העוסקים בתיאום השוטף בינו לבין המגזרים המיוצגים "אלו הקים צה

דחיית שירות ליוצאים לשנת שירות , ל"ל עוסק בגרעיני נח"אגף הנוער והנח, לדוגמא. בהסדרים הללו

מדור (צבאי הוא מדור בני ישיבות -המנגנון בירוקרטי, ל הציונות הדתיתבמקרה ש. וכיוצא באלו

 ). א"אכ(באגף כוח אדם ) ש"בני

המשתייך באופן חד משמעי , נעשה נסיון להקים מבנה מתווך פנימי, ש"במנותק ממדור בני

תופעת קצין . הרבנות הצבאית: ל לחייליו שומרי המצוות באשר הם"לצבא על מנת שיתווך בין צה

 מקובל שקציני הדת מייצגים את כלל הדתות 476.ל וגם אינה חדשה"אינה ייחודית לצה) chaplain(הדת 

 477.כפי שכבר תואר, יהודים ומוסלמים, ב ישנם קציני דת נוצרים"כך בארה. של חיילי הצבא הנתון

חיילים לא יהודים מטופלים אמנם על ידי ראש מדור הסברה של הרבנות . ל אין זה המצב"בצה

 478.בני דתם, דתיים מאנשי דת אזרחיים" שירותים"אולם הם מקבלים , צבאיתה

 על פי פקודות 479.ל קציני הדת נקראים רבנים צבאיים ומשתייכים לרבנות הצבאית"בצה 

ל אולם עליה גם "הלכתיים של חיילי צה-הרבנות הצבאית ממונה על כל צרכיהם הדתיים, ל"מטכ

 ובכך קיבלה מנדט גם 480" בנוכחות רב במצבים מסויימיםלהענות לדרישות של חיילים הרוצים"

יתכן והכוונה היתה שהרבנות הצבאית תתייחס גם . נפשיים של החיילים-להתייחס לצרכים הדתיים

 .ל"ל כמערכת תובענית לבין הציונות הדתית ובניה המשרתים בצה"למתיחות האפשרית בין צה

תיים של חיילים לא יהודים למרות הרבנות הצבאית אחראית גם על צרכיהם הד, כאמור

אך חיילים לא יהודים ,  בתי תפילה לא יהודיםל"אמנם אין צה. ל"שאין קציני דת לא יהודיים בצה

חיילים מוסלמים הצמים ברמדאן מקבלים הקלות בפעילות . זכאים לזמן תפילה ולהקלות בחגיהם

 481.פיזית וזמני הארוחות מותאמים לדרישות הצום

 חיילים 482. הציונות הדתית אינם מתייחסים ברצינות רבה לרבנות הצבאיתחיילי, למעשה 

דתיים אשר למדו לפני גיוסם במסגרות התורניות שיתוארו להלן נוטים להסתמך פחות על הרבנות 

                                                 
 .30-29' עמ, )2002( נבו ושור 475
 .Israel Drazin and Cecil B: לסקירה אודות היסטוריה של קציני דת ראה.  כפי שכבר נדון במבוא למחקר זה476

Currey, For God and Country: The History of a Constitutional Challenge to the Army Chaplaincy 
(Hoboken: Ktav, 1995).    

 Roy J. Honeywell, Chaplains of the: ב ורעיון קציני הדת בכלל ראה" לפירוט נוסף אודות קציני דת בארה477
United States Army (Washington DC: Department of the Army, Office of the Chief of Chaplains, 

1958). 
 .1.8.05, תכתובת אישית, ל" דובר צה478
 ל בחילו אינציקלופדיה לצבא וביטחון"צה" ,הרבנות הצבאית", מנחם מיכלסון:  הצבאית ראה על הקמת הרבנות479

 ..83-101' עמ, )1982, רביבים: א"ת(, )עורכים, אילן כפיר ויעקב ארז(
 .88' עמ, )1982( מיכלסון 480
 .1.8.05, תכתובת פרטית, ל" דובר צה481
, 1א' עמ, 27.11.99, הארץ" ,צבאית נגד רבני המכינותהרבנות ה: ל"קרב ההלכה בצה", עמוס הראל:  ראה למשל482
 .>http://hazofe.co/il, <14.5.04 הצופה" סוד שיח", שאול שיף; 12א
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על פי התלמידים בשירות פעיל שרואיינו . הצבאית ויותר על רבניהם ומוריהם בתוכנית הלימוד

חוסר , הכשרת מטבח צבאי: איים נעשו במקרים של צרכים נקודתייםפניות לרבנים צב, במחקר זה

. וכיוצא באלו) מחיצה בבית הכנסת, מזוזה לחדר במוצב, למשל(בציוד הדרוש לקיום אורח חיים דתי 

כמעט ולא ביקשו מרבנים צבאיים פסקי , כלומר, תלמידי התוכניות מיעטו לבקש סיוע הלכתי

נטו התלמידים לפנות לרבניהם מתקופת , פתרון הלכתי אם נתקלו בשאלה שנזקקה ל483.הלכה

כפי ,  פנייה לרבנים צבאיים לקבלת פסק הלכה היתה נדירה484.לימודיהם או לגורמים אזרחיים

 . שיודגם בהמשך

חל שיפור מסוים במעמד ) ר"הרבצ(ל הרב ישראל ויס לרב הצבאי הראשי "מאז מינויו של תא 

ציינו , ובעיקר תלמידי הסדר, תלמידים.  מכינות ומדרשות,הרבנות הצבאית בעיני בוגרי ישיבות

השיפור אינו דרמטי ובדרך כלל ,  עם זאת485.שמסגרות הלימוד מעודדות פנייה לרבנים הצבאיים

דברים אלו .  כפי שיפורט בהמשך486,שלהם-תלמידי תוכניות הלימוד עדיין מעדיפים לפנות לרבניהם

 .שת כמבנה מתווך משמעותימצביעים על כך שהרבנות הצבאית אינה משמ

נראה כי תוכניות לימוד לפני שירות של הציונות הדתית , לעומת מעמדה של הרבנות הצבאית 

זאת למרות שהן מערכות חיצוניות לצבא . ל"משמשים מבנים מתווכים בין הציונות הדתית לצה

ומתוך כך ינסה חלק זה של המחקר ינתח את תוכניות הלימוד . ובאות מתוך הציונות הדתית עצמה

 .כיצד מתבצע התיווך, להבין האם הם אכן משמשות מבנים מתווכים ואם כן

, באיזו תוכנית לימודים לבחור, ואם כן,  ההחלטה אם להתגייס במסגרת תוכנית לימוד 

תים הרבים "על כך מעידים השו. ב"לאומיים רבים בשנת לימודיהם בכיתה י-מעסיקה צעירים דתיים

צעירים אלו רוצים להבין האם השירות במסגרת ההסדר הוא ,  מבחינה אידיולוגית.המופיעים בנושא

אולי יש בכלל להמנע משירות , לחילופין. עדיף" רגיל"לגיטימי או שלאמיתו של דבר שירות צבאי 

נשאלות שאלות רבות לגבי העדפת תוכנית מסוימת ,  מאידך487?צבאי בכלל בשל לימוד תורה החשוב

                                                 
במסגרת הצעותיו לשיפורים במערך הרבנות הצבאית עם היכנסו , רב אוגדה במילואים,  כפי שכותב הרב נריה גוטל483

 .20.10.00, הצופה" ,ן ההזדמנויות של הרבנות הצבאיתחלו", הרב נריה גוטל: ל ויס לתפקידו"של הרב תא
דיונים על מקומה של הרבנות הצבאית בעידן - נטייה זו הינה מוכרת וידועה ומהווה מקור לא אכזב לדיונים ודיוני484

הלכות הצבא ועוד כהנה " פרטתה"ב") חיצוניים"ואשמת הרבנים ה(על אשמתה , רבני המכינות וישיבות ההסדר
, פרשת חקת, 968גליון  (שבת בשבתו" ,מרבנות צבאית למועצה דתית במדים", הרב ישראל רוזן:  למשלראה. וכהנה
5.7.03.( 

ט במילואים וכיום ראש ישיבת השסדר "מ בישיבת ההסדר הגולן שהוא גם סמח"אז ר,  הרב אליעזר שנולד485
תייעץ ברבנות הצבאית והעזר ברבניה ציין באופן חד משמעי כי הוא והישיבה מעודדים את התלמידים לה, במודיעין

 ).18.5.04, שיחה עם הרב אליעזר שנולד. (בעת שירותם
הרוצה את הרב ימצא ", איתמר מור: ראה למשל. צבאיות תורניות- בייחוד כאשר מדובר בתלמידי מכינות קדם486

 .>http://www.makorrishon.net<. 7.5.04, מקור ראשון" ,אותו במכינה
 <" ?הסדר או צבא: "כיפהותיו של הרב עוזאל אליהו ב ראה למשל תשוב487

http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=42997 ;<"מה דעת הרב אליהו, צבא ולימוד תורה? "> 
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=37822< .תורתו אומנותו: "מורשתוכן תשובותיו של הרב שרלו ב, "> 

http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=48903, ;<למה ישיבת הסדר? "> 
http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=23881< . 
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 שאלות אלו נובעות 488?האם יש ללמוד בישיבת הסדר או שמה מכינה עדיפה, למשל. על רעותה

, ממסורות ומתפיסות עתיקות של תלמוד תורה בחברה היהודית הקיימים עד היום בציונות הדתית

 .כפי שפורט לעיל

אינה ") נצח יהודה("ל החרדי "האופציה להתגייס במסגרת הנח, בניגוד לפרסומים בעיתונות 

 על פי חיילים המשרתים בגדוד בתפקידי 489.דתיים- באופן אוטומטי לצעירים ציוניםאופציה הפתוחה

תורת "או מתגייסים דרך ישיבת ההסדר " הסדר מרכז הרב"רק תלמידים המשרתים במסגרת , פיקוד

 491. תוך התחייבות לשרת שלוש שנים ולא שירות מקוצר490,ל החרדי"זכאים להתגייס לנח" החיים

בגיוס . שליש לשליש-דתיים הוא בערך שני-ים חרדים לחיילים מבתים ציוניםהיחס בין חיילים מבת

הגדוד נשען יותר על סגל שיצא מתוכו ,  כמו כן492.  עלה מספר הבאים מבתים חרדים ממש2005

ל החרדי אינו מהווה מוסד מתווך עבור מרבית בני הציונות הדתית " מכאן שהנח493.מאשר בעבר

תוכנית השילוב , המכינות,  מחקר זה הם ישיבות ההסדרוהמסגרות שיש לדון בהם מסגרת

 .והמדרשות לבנות

 
  

                                                                                                                                            
במקום להישאר בישיבה (וכן תשובתו של הרב דוב ליאור לגבי האם לבחור המסוגל ללמוד מותר ללכת ולשרת 

וכן תשובתו . >http://yeshiva.org.il/ask/print.asp?id=5249 <ישיבה"  ,צבא לבחור שיכול ללמוד תורה): "וללמוד
" ,לימוד בישיבה בלבד מול ישיבת הסדר: "ראש ישיבת ההסדר בעתניאל באתר הישיבה, ם הכהן"של הרב רא

>http://www.otniel.org< .הרב אליעזר מלמד: "לגבי הצידוק המוסרי לשירות מקוצר יותר במסגרת ההסדר ,
השואלים רוצים להבין את ההצדקה להליכה לצבא מול לימוד תורה  .3.2.05, בשבע" ,קדושת הזמן וקדושת הארץ"

יש להעיר כי אלו תשובות . את ההצדקה לשירות מקוצר יותר לעומת חבריהם שאינם נמצאים בישיבה, ומאידך
 . ועודמוריה, מורשת, כיפה: ת"מדגמיות ורבות מאוד נמצאות בכל האתרים המארחים פורום שו

  <כיפה" ?או מכינה. שירות צבאי או ישיבה: "בתו של הרב עוזיאל אליהו ראה למשל תשו488
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=24044<. 

ל החרדי היא "בקרב חיילי הנח" כיפות סרוגות" אחד מסגל הגדוד סיפר שהסיבה שאולי מבחוץ נראה שישנם יותר 489
אולם אלו עדיין חיילים מבתים . ותם ולא כיפה שחורהשרבים מהחיילים עוברים לחבוש כיפה סרוגה בעת שיר

 ).26.2.05, ל החרדי"ק בנח"מש', י. (חרדיים
 .3.3.05, ל החרדי"כ בנח"מ',  ר490
 .11.7.03, ל חרדי"נח',  סגן ש491
. ל החרדי" נראה כי העובדה שחיילי נצח יהודה משתחררים ומצליחים להשתדך מקטינה את החששות מפני הנח492

הרי ) צעירים מבתים חרדים אך אינם ממש שומרי מצוות" (שבבניקים"רובם של המתגייסים היו -באם עד עתה רו
 )29.5.05, ל חרדי"נח, פקיד פלוגתי', א. (שהיום ישנה עלייה מסויימת במספר המתגייסים שאינם דווקא שבבניקים

ל " לקורסים קשה יותר לחיילי הנחהסביר שהיציאה, תלמיד ישיבת הסדר, מרואיין זה. 29.5.05, פקיד פלוגתי',  א493
ל החרדי "ל נאלץ להתארגן באופן מיוחד מבחינת הדרכה בקורסים כאשר מגיעים חיילים מהנח"על כן צה. החרדי

 . 'ש וכו"קי ת"מש, חובשים, כים"לקורס מ
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 פרק רביעי

 ישיבות ההסדר

 

 למדו במסגרת ההסדר כמעט 2003בשנת .  ישיבות הסדר הממוקמות ברחבי הארץ34כיום קיימות 

לצורך מחקר זה ,  כפי שפורט בפרק שיטות המחקר494.ת גם יחד"פ ובשל" תלמידים שהיו בשר4000

, )אור עציון(חיים דרוקמן , )ירוחם(הרבנים אליהו בלומנצוייג (רואיינו תשעה ראשי ישיבות הסדר 

מצפה ( צבי קוסטינר 495,)הר עציון(יהודה עמיטל , )הר עציון(אהרן ליכטנשטיין , )מעלות(יהושע וייצמן 

מ שכיום "ר, ))קווהפתח ת(יובל שרלו , )הגולן(אמנון שוגרמן , )מעלה אדומים(' נחום רבינובץ, )רמון

 תלמידים בעבר והווה על פי ההתפלגות 34- ו496,)הרב אליעזר שנולד(עומד בראש ישיבת הסדר חדשה 

 ).מתוכם אחד בשירות פעיל( בוגרים 15-ו)  במעקב19מתוכם ( תלמידים 20: הבאה

במסגרת מסלול ההסדר לומדים התלמידים כשנה וחצי בישיבה ולאחר מכן מתגייסים  

חוזרים התלמידים לישיבה לתקופת , בסוף השירות הפעיל. יל של שנה וארבעה חודשיםלשירות פע

מסלול השירות השתנה במשך . ת כך שלמעשה הם נמצאים בתוכנית חמש שנים"לימוד נוספת בשל

 אולם כיום זוהי מתכונת 497,פ וכיוצא באלו"ת והשר"פרקי השל, השנים בכל הנוגע לתקופות הגיוס

, נערך פעמיים בשנה) בני ישיבות, שים"המכונים בני(גיוס בני הסדר , 2004ף שנת נכון לסו. התוכנית

תלמידי ישיבת הגולן , למשל. כל ישיבת הסדר בוחרת את הגיוס המתאים לה. באוגוסט ובמרץ

המתגייסים באוגוסט לומדים תקופה רציפה יותר . מתגייסים במרץ בעוד תלמידי הר עציון באוגוסט

 החלטתה 499. שהמתגייסים במרץ יקבלו תקופת לימוד ארוכה יותר לאחר שירותם בעוד498לפני גיוסם

מחזורי הסדר ְמכּוִנים בשתי . כפי שיודגם בהמשך, לימודיים-של כל ישיבה נובעת משיקולים חינוכיים

                                                 
די אין בידי נתונים לגבי מספר תלמי, ל"בשל חוסר שיתוף פעולה מצד צה,  כפי שנכתב בפרק שיטות המחקר494

 .שיתוף הפעולה מצד איגוד ישיבות ההסדר היה חלקי בלבד ולפיכך הנתונים בידי אינם מלאים. ההסדר
גם . ובכלל בישיבות ליטאיות, אין זה דגם נדיר בישיבות הסדר.  בישיבת הר עציון מכהנים יחד שני ראשי ישיבה495

דגם נוסף הוא של ראש ). הם קורצווילרבנים שמואל הבר ואברה(בישיבת קרני שומרון מכהנים שני ראשי ישיבה 
דגם זה מתקיים לדוגמא בישיבת ההסדר . ישיבה דומיננטי כאשר לצידו מכהן עוד ראש ישיבה רשמי שאינו בולט

הרב סתו הוא . הרב של הישוב שוהם, אך לצידו מכהן הרב דוד סתו, ראש הישיבה הוא הרב שרלו. בפתח תקווה
דגם אחר הוא של .) 4.3.03, ישיבת פתח תקווה, שיחות עם תלמידים. (בולטאך למעשה פחות , רשמית ראש ישיבה

ראש הישיבה הוא הרב . דגם זה מתקיים בישיבת מעלה אדומים. ראש ישיבה שאינו מנהל את הישיבה באופן מעשי
חק המנהלים את הישיבה בפועל הם הרב חיים סבתו והרב יצ, אולם. והתלמידים מתייחסים אליו ככזה' רבינוביץ
מנהל את הישיבה , הרב דרוקמן, גם באור עציון אין ראש הישיבה. שגם הקימו את הישיבה בהיותם צעירים,שילת

עם . אינו מנהל את הישיבה מאז חלה, הרב אברהם אבידן, בישיבת שעלבים ראש הישיבה. בשל תפקידיו הציבוריים
נמצאים בבית המדרש ונתפסים על ידי , לי בישיבהוהן הרב דרוקמן מעבירים את השיעור הכל' הן הרב רבינוביץ, זאת

, שיחות עם תלמידי מעלה אדומים; 9.1.03, שיחות עם תלמידי אור עציון. (התלמידים כראשי הישיבה לכל דבר ועניין
27.10.04(. 

אורך המסלול שש שנים במקום חמש כך שהלימוד אינו . ה נפתח מסלול הסדר חדש הנקרא ֵשסדר" באלול תשס496
 .></http://www.n-s.org.il/tt/www: לתיאור התוכנית.  חשבון השירות הצבאיבא על

לסקירה אודות הקמת ישיבות ההסדר כמו גם השינוי במבנה השירות .  על ההיסטוריה של ההסדר כבר נכתב בעבר497
 Stuart A. Cohen, The Scroll or the Sword: Dilemmas of Religion and Military Service in Israel: ראה

(Amsterdam: Harwood, 1997), chapter 4. 
 .של שנתם הראשונה ועד סוף שנת הלימוד השנייה בישיבה) ספטמבר( מאלול 498
כלומר בעוד חבריהם למדו שנתיים . לתחילת הלימודים בשנתם הרביעית,  זאת כיוון שיחזרו לישיבה מוקדם יותר499

 . ילמדו שנתיים רצוף לאחר השירותתלמידי ישיבות אלו, רצוף לפני שירותם הצבאי
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כאשר בשנה הראשונה המחזור מכונה , "שיעור"במשך שנות הלימוד בישיבה נקרא מחזור : צורות

אולם תלמידים שנשארים ', מסלול ההסדר מסתיים רשמית בסוף שיעור ה. לאהוכן ה" 'שיעור א"

ראיינתי בוגרים , למשל, כך בירוחם. 18בישיבה ממשיכים להקרא על פי שנותיהם בישיבה מגיל 

, לדוגמא. מקבל כל מחזור אות סידורית, במקביל לשם זה). עשר שנים מאז הגעתם לישיבה(' בשיעור י

כלומר , ד" נקראים מחזור י1992 והתגייסו בשנת 1991שהגיעו לישיבה בשנת בוגרי מעלה אדומים 

שנת (תלמיד ממחזור זה שנשאר ללמוד בישיבה מאז ועד היום . עשר של הישיבה-המחזור הארבעה

 .וכן הלאה, ו"ייחשב שיעור ט) 2005

ש "בנימדור (אחד מצד הצבא , לצורך טיפול בבני הישיבות הוקמו שני מוסדות בירוקרטיים 

מנגנונים אלה מטפלים בכל ). איגוד ישיבות ההסדר(ואחד מצד הישיבות ) ל"בתוך אגף כוח אדם בצה

בראש איגוד ישיבות ההסדר עמד . שיבוץ וכיוצא באלו, רישום: הצדדים הטכניים של מסלול ההסדר

פקידים בזמן חילופי הת. כיום מכהן בתפקיד זה איתן עוזרי. בעת עריכת המחקר הרב אברהם ברון

מכהן גם כדובר , אחד מראשי הישיבה בפתח תקווה, הרב דוד סתו. מונה לראשונה גם דובר, באיגוד

לתוכניות , כפי שיסופר בהמשך. ש"ל סרב לאפשר לי לשוחח עם ראש מדור בני"דובר צה. האיגוד

 . המקבילות למסלול הסדר אין מנגנוני בירוקרטיה מיוחדים

 

 ל שירותםמבנה ישיבות ההסדר ומסלו. א

הישיבה הראשונה שקיימה את התוכנית היתה ישיבת כרם . 1965מסלול ישיבות ההסדר הוקם בשנת 

ל של הקיבוצים " המסלול עוצב על פי מודל גרעיני הנח500.ביבנה שבראשה עמד הרב חיים גולדוויכט

ת יחד וכך ללמוד בישיבה ולשר) ת"של(על מנת לאפשר לתלמידי הישיבה לשרת בשירות ללא תשלום 

המסלול הוכר כמסלול ההסדר באופן רשמי . במחלקה הומוגנית על מנת לסייע להם בשמירת מצוות

כנראה על פי בקשת הצבא , ל"במקום בנח, מעט לאחר מכן עברו בני ההסדר לשרת בשריון. 1968בשנת 

 501.שהיה זקוק לכוח אדם בחיל זה, עצמו

: ת נוסדו מיד לאחר מלחמת ששת הימיםהראשונו. בשנים שלאחר מכן נוסדו ישיבות נוספות 

נכון לסוף , כאמור. וישיבת הכותל בעיר העתיקה בירושלים") הגוש"המכונה (הר עציון שבגוש עציון 

                                                 
גם אם , הרב גולדוויכט הגה את הרעיון, על פי הגרסה הידועה יותר.  ישנה מחלוקת לגבי מי הגה את רעיון ההסדר500

הרב יהודה , על פי גרסה אחרת). Cohen, The Scroll (1997), pp.106-109ראה (לא היה בעד המסלול מלכתחילה 
הוא שהגה את הרעיון והלך לדבר עם הרב גולדוויכט כיוון שישיבת כרם , סדר הר עציוןכיום ראש ישיבת הה, עמיטל

ראש , ראיון עם הרב יהודה עמיטל. (עקיבא וחברי בני עקיבא הם שרצו להתגייס כגרעין-ביבנה היתה ישיבת בני
 ).8.10.02, עמיטל: להלן, 8.10.02, ישיבת הר עציון

 .8.10.02,  עמיטל501
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 תלמידים 1200-מתוכם כ,  תלמידים4000- ישיבות הסדר שאליהן משתייכים כ34 ישנן 2004שנת 

 502.פ"בשר

ישנן ישיבות קרובות יותר זו . וכית אחרתכל אחת מהישיבות שונה מרעותה ובעלת גישה חינ 

הבדלים אלו מתבטאים . לזו מבחינה מחשבתית וחינוכית ויש ישיבות שחלוקות בעניינים רבים מאוד

וגם ביחס ) ולא רק לימוד גמרא בעיון(בדגש המושם על נושאים תורניים נוספים , בתוכנית הלימוד

 משלבת את 503 ישיבת מורשת יעקב שברחובות,למשל. לשירות הצבאי בכלל והתנדבות לפיקוד בפרט

הלומדים . תלמוד התורה במתכונת מסורתית של לימוד בישיבה עם לימוד לקראת תואר בהוראה

לפחות בהשוואה לישיבות הסדר , בישיבה על פי רוב אינם מגיעים עם מוטיבציה רבה לשירות

ניצבת ישיבת הר עציון , מאידך.  מערכת הלימוד בישיבה זו אינה שמה דגש על לימוד גמרא504.אחרות

ישיבת ההסדר בעתניאל ידועה בהווי החסידי יותר . הותיקה המדגישה מצויינות בלימוד גמרא דווקא

אף " חסידית"ישיבת ההסדר ברמת גן נחשבת . שלה ובריקודים הספונטניים המתפרצים בבית המדרש

  505.יותר ממנה

. 3כפי שהוזכר בפרק ,  בין הישיבותגם בנושא היחס לשירות הצבאי ניתן לזהות הבדלים

ישיבת הגולן מדגישה מאוד את חשיבות השירות הצבאי וההתנדבות לקצונה בעוד הר עציון מפחיתה 

ישיבות ההסדר בשילה ובקרני שומרון מדברים על רעיון . בלשון המעטה, מחשיבותם של נושאים אלו

ון שייכת לישיבות הרואות בשירות ישיבת ההסדר במצפה רמ, כפי שפורט לעיל, ההסדר כלכתחילה

במעלה אדומים וישיבת ההסדר בפתח  ישיבת ברכת משה. הצבאי במסגרת ההסדר פתרון בדיעבד

תקווה נחשבות פתוחות יחסית עם מגוון שיעורים ונושאי לימוד לעומת ישיבת ההסדר בקרית ארבע 

ירוחם נושאת דגל חברתי ישיבת ההסדר ב, למשל. קיימות ישיבות בעלות מסר מוגדר מאוד. למשל

 ,בקרית ארבע, הישיבות במצפה רמון. ישיבת הר עציון נחשבת סמן שמאלי, מבחינה פוליטית. מוצהר

 ואפשר להוסיף 506.והגולן נחשבות מקורבות יותר לישיבת מרכז הרב ולתורת הרב קוק, אור עציון

 .כהנה וכהנה על ההבדלים בין בתי המדרש

                                                 
 .1.5.03,  ברון502
אולם היא ידועה ,  למעשה הישיבה קרויה באופן רשמי אורות יעקב הנמצאת בתוך מכללה לחינוך מורשת יעקב503

 .>http://muni.tik-tak.co.il/subweb/web/index.asp<: לאתר ישיבת ההסדר. כמורשת יעקב
כפי שיפורט , יון למשלאקונומי ממנו מגיעים תלמידי מורשת יעקב שונה מתלמידי ישיבת הר עצ- גם החתך הסוציו504

 .בהמשך
, מקור ראשון" ,המפץ הגדול ברמת גן", יואב שורק: ראה, הרב יהושע שפירא,  על ישיבת רמת גן והעומד בראשה505

 .14-17' עמ, 15.9.04
 Eliezer Don-Yehiya, "The Book and the Sword: The:  להרחבה בנושא ההבדלים בין ישיבות ההסדר ראה506

Nationalist Yeshivot and Political Radicalism in Israel," Accounting for Fundamentalism (Martin E. 
Marty and R. Scott Appleby, eds.), (Chicago: University of Chicago Press, 1994), vol. 4, pp.289-291. 
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 איגוד ישיבות ההסדר. 1

בראש האיגוד ). האיגוד(על הנקרא איגוד ישיבות ההסדר -ישיבות ההסדר מאוגדות בארגון, ורכאמ

בבניין ,  משרדי האיגוד נמצאים בירושלים507. הרב אברהם ברון2005 ועד ראשית 1980עמד משנת 

תפקידו הרשמי של האיגוד הוא לתאם בין הצבא לבין הישיבות ולדאוג . השייך לתנועת המזרחי

ל כמה תלמידי הסדר יתגייסו "האיגוד מדווח לצה. שיבות המגיע ממקורות ממשלתייםלתקציב הי

  508.בכל גיוס בשנה נתונה ומשתתף באופן פעיל בקביעת שיבוצי התלמידים על פי דרישות הצבא

. ל והקפיד לשמור על זכויותיהן"הרב ברון קנא לעצמאותן של הישיבות מול צה, בזמן כהותנו

הצבא לא "העיר ש,  כאשר דיבר על יכולתן של הישיבות לבחור מועד גיוס מועדף,בראיון עמו, לדוגמא

אמר שיש לשמור על , עם זאת." אף פעם לא. לא ינהל. את סדר הלימוד בישיבות. ינהל את הישיבות

אבל . משפיעים. שומעים את דעתינו. ְמַלווים. עוזרים לצבא] האיגוד[אנחנו : "הגבולות בין הצדדים

הצבא הוא [...] אנחנו לא יכולים לתת צווים ולא יכולים לרוץ ולא יכולים ללמד נשק . באהצבא הוא צ

ברון עצמו היווה כתובת לפתרון , באופן לא רשמי,  למרות דברים אלו509."צבא וצריך לכבד את זה

קשריו האישיים איפשרו לו לדבר עם ,  מתוקף תפקידו510.בעיות של תלמידי הסדר בעת השירות

בדיון על פתרון בעיות , על תופעה זו יורחב בהמשך. יים וכך לפתור בעיות ביתר קלותגורמים צבא

 .באופן כללי בשירות בני הציונות הדתית

הצבא לא רוצה להתעסק : "מכירות בחשיבות האיגוד ביחסיהן עם הצבא, מבחינתן, הישיבות

יכך נראה כי כל המעורבים  לפ511."לבנות מערכת יחסים וכולי, להתוות מסלולים, עם כל ישיבה בנפרד

ראשי הישיבות מעדיפים להתרכז בתלמוד תורה ובחינוך . מעדיפים לאפשר לאיגוד חופש פעולה נרחב

ל מקבל חיילים באופן מסודר לשיבוצים "צה. התלמידים ולהשאיר את העיסוק הבירוקרטי לאיגוד

 .ואינו נדרש לקבוע נהלים עם כל ישיבה וישיבה, ידועים מראש

, דהיינו.  הישיבות שראויינו ציינו שהאיגוד ממלא תפקיד אדמיניסטרטיבי בלבדכל ראשי

כפי שהציג זאת . חלוקת כספים ממשלתיים וכיוצא כאלו, עיסוק בשיבוץ: תיאום בין הצבא לישיבות

                                                 
 16.2.05, )אתר מעריב( nrg" ,פההמושל בכי"עידן יוסף : ראה.  נכנס לתפקיד במקומו איתן עוזרי2005 בפברואר 507
>http://www.nrg.co.il<. 

ם והם מחליטים יחד על שיבוץ כל ישיבה וישיבה על סמך הנתונים " הרב ברון סיפר שהוא יושב עם פקיד בבקו508
פרופיל קרבי והעיקרון שישיבה אחת לא תשרת באותה , צרכי הצבא, כמות התלמידים מכל ישיבה(הנמצאים לפניהם 

לא היה ברור לחלוטין כיצד הדבר נעשה ואלו , כיוון שהרב ברון לא היה פזרן בנתונים). נתיים ברציפותחטיבה ש
שמועות מספרות שאחד הקריטריונים . ברור כי האיגוד שותף באופן פעיל בשיבוץ, עם זאת. שיקולים מובאים בחשבון

הדעת כאשר מעיינים בשיבוצי הישיבות דבר זה מתקבל על . א אחיד בכל המחלקות"לשיבוץ הוא שיהיה ממוצע קב
 .אך לא מצאתי לרעיון זה ביסוס נוסף, השונות

 .1.5.03,  ברון509
: לדוגמא. ל"תלמידים העירו כי ברון אינו משרת תמיד את האינטרסים של הישיבות או את אלו של צה,  עם זאת510

ה שטיעון זה הוא שגרם לפיטוריו של ברון קיימת סבר). 27.2.05, מעקב שני, )הר עציון(' ש" (ברון מייצג את עצמו"
 .מראשות האיגוד

 .5.1.03, ליכטנשטיין: להלן. 5.1.03, ראש ישיבת הר עציון,  ראיון עם הרב אהרן ליכטנשטיין511



 

 111

 512."בעניינים חינוכיים כל ישיבה היא בעלּות עצמאית. זה מכנה משותף בענייני צבא", הרב דרוקמן

אם : "נושאים טכניים מסויימים משליכים על נושאים חינוכיים,  שציין הרב ליכטנשטייןכפי, עם זאת

הדברים . או איך מתייחסים לנושא הקצונה, ]שהצבא מציע לפתוח לישיבות ההסדר[יש מסלול מסוים 

לא תמיד , משתדלים שלא להכנס לשאלות פוליטיות. [...] לימודיות-הללו וודאי שיש השלכות חינוכיות

הן מבחינה חינוכית ,  מדברים אלו ברור כי ישיבות ההסדר אינן עשויות מעור אחד513."מדים בזהעו

מהווה דוגמא , למשל, )מרץ או אוגוסט(תזמון הגיוס של תלמידים . והן מבחינה אידיאולוגית

 הבדל נוסף התבטא בתקופת 514.כאמור, לאוטונומיה של כל ישיבה ולהבדלים בתפיסת עולמה

 .כפי שיפורט בהמשך, ע לעמדת ראשי כל ישיבה בנושא סירוב פקודה בפינוי ישוביםההתנתקות בנוג

 

 תקציב ישיבות ההסדר. 2

כפי שאמר . כל ראשי הישיבות הקפידו לציין שהאיגוד מעביר לישיבות את חלקן מהתקצוב הממשלתי

 אוסף הוא לא מחזיק לעצמו שום דבר והוא גם לא. האיגוד הוא תיבת דואר: "'הרב רבינוביץ

מגיע ממשרד , כמו גם של המכינות הקדם צבאיות,  התקציב הממשלתי של ישיבות ההסדר515."כספים

 על פי 516).השייך כיום למשרד ראש הממשלה(ומהמשרד לענייני דתות , משרד החינוך, הביטחון

 מליון שקלים 50משרד הדתות העביר לישיבות ההסדר ולמכינות גם יחד , 2000תקציב המדינה לשנת 

 ישיבות הסדר שלהן מכון 518. מליון שקלים חדשים39 ירד סעיף זה לכמעט 2003 בשנת 517.חדשים

 משרד הביטחון משלם לכל 519.מקבלות מימון ממשרד החינוך עבור תוכניות אלו, להכשרת מורים

                                                 
 .19.11.02, דרוקמן: להלן. 19.11.02, ראש ישיבת אור עציון,  ראיון עם הרב חיים דרוקמן512
התלונן שאין מספיק שיתוף פעולה בנושאים , הרב יובל שרלו, יבה אחרדווקא ראש יש. 5.1.03,  ליכטנשטיין513

 ).8.10.02, תקווה-ראש ישיבת פתח, ראיון עם הרב יובל שרלו. (תורניים בין הישיבות
חלק מישיבות ההסדר תמכו בפיצול תקופת השירות לשתי תקופות .  בעבר נושא השירות ברצף היווה נושא לדיון514

כיום כלל ). איחוד שירותים( אחר העדיף לאחד את תקופת השירות הצבאי לרצף אחד חלק). פיצול שירותים(
כפי , למרות שהמתגייסים באוגוסט משלימים כחודשיים נוספים של שירות מאוחר יותר, הישיבות מאחדות שירות

 .שתואר
 .12.1.03 ',רבינוביץ: להלן. 12.1.03, מעלה אדומים, ראש ישיבת ברכת משה',  הרב נחום רבינוביץ515
באופן רשמי ', כוללים'כמו גם של ישיבות גבוהות ו,  עבר תקציבן של ישיבות ההסדר2004 נראה כי מאז שנת 516

פנייה . ("2004קריטריונים לקבלת תמיכה כמוסד תורני על ידי משרד החינוך נקבעו בסוף שנת .  לטיפול משרד החינוך
" , לתמוך בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורנייםלציבור בעניין כוונת מרד החינוך התרבות והספורט

מנה בשנת ,  בתקציב משרד החינוך203815הנקרא סעיף , תקציב ישיבות ההסדר).) 2004 (משרד החינוך והתרבות
 מליון שקלים מועברים למכינות מסעיף תקציבי אחר שלא 11מכאן שבערך .  מליון שקלים חדשים28 כמעט 2005

 . >http://mof.gov.il<. תקציב משרד החינוך והתרבות, )2005 (תקציב המדינה: ראה. ברור מהו
. 220415סעיף , המשרד לענייני דתות: 2000תקציב המדינה לשנת ,  משרד האוצר517
>http://www.mof.gov.il/budget2000/<. 

 <. 220415סעיף , המשרד לענייני דתות: 2003תקציב המדינה לשנת ,  משרד האוצר518
http://147.237.72.152/magic93scripts/mgrqispi93.dll?APPNAME=budget&PRGNAME=doc3&ARGU

MENTS=-N2003,-A22<. 
 . לא ניתן לקבל פירוט ספציפי לגבי תקצוב כל מכון ומכון ולכן לא ניתן לדעת מה הסכום המדוייק519
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 תקציב ישיבות ההסדר ממשרד 2005נכון לסוף שנת ,  כלומר520.ישיבה על פי מספר הלומדים בה

 . במספר תלמידי ההסדר הרשומים בישיבות השונותהביטחון תלוי 

כולל ', כוללים' אושרו במהלך בזק קריטריונים חדשים לתקצוב בני ישיבות ו2005באפריל 

כך ישיבתו ,  במקום לתקצב ישיבות על פי שיטת ניקוד בו ככל שהתלמיד מבוגר יותר521.ישיבות הסדר

אם בעבר קיבל תלמיד הסדר , כלומר. הישיבותהושוו כל התלמידים בכל , מקבלת פחות מימון עבורו

 שלא 22עתה הושווה ניקודו לזה של תלמיד ישיבה בן ,  בשל גילו ושירותו הצבאי1.35 ניקוד של 22בן 

 760קיבלה ישיבת הסדר עבור כל תלמיד במסלול , עד לשינוי,  על פי פרסומי עיתונות522.שרת מעולם

 523.דלתלמי ₪ 450-הקיצוץ הוריד מימון זה ל. ₪

. תקציבן הכולל של ישיבות ההסדר מורכב גם משכר לימוד אותו משלמים ההורים ומתרומות

 שקלים חדשים לחודש המשולמים על ידי הורי 700-800שכר הלימוד לחודש בישיבת הסדר עומד על 

 524נראה כי כל גורם ממן כשלושים אחוז). חמש שנים(התלמיד לכל אורך השתייכותו למסגרת 

מספר התלמידים ומרכיבים נוספים משפיעים על ,  מובן שכמות התרומות525.ה נתונהמתקציב ישיב

מרבית ראשי .  מכאן שהקיצוץ החדש יפגע מאוד בישיבות ההסדר526.תקציבה של כל ישיבה וישיבה

הישיבה שנשאלו לגבי מקורות המימון של ישיבותיהם טרחו להעיר שהם אינם עוסקים כלל בנושא 

  527.טיםולכן אינם בקיאים בפר

לא כל התלמידים משלמים שכר לימוד או שכר לימוד מלא והיכולת לתשלום אינה תנאי 

חלק . ל" הכנסה נוספת של ישיבות ההסדר מגיעה מקבלת תלמידים בני חו528.קבלה לישיבות

הגבוה משמעותית משכר הלימוד של , ל ושכר הלימוד הזה"מהישיבות מקיימות תוכנית לבני חו

                                                 
ר בפרט דיברו במעורפל כאשר נשאלו לגבי באופן כללי ראשי התוכניות בכלל וראשי ישיבות ההסד. 1.5.03,  ברון520

על מנת להמשיך ולהנות משיתוף פעולה . מימון ונושאים הקשורים לתקצוב ונראה היה שהם נרתעים מלדון בנושא
 .שהיה נחוץ לשאר המחקר לא לחצתי יתר על המידה בנושא התקציב ואיסוף הכספים

 .28.4.05, הארץ" ,המחטף של ליצמן", שחר אילן:  ראה521
תלמיד .  ומעלה יקבלו תקצוב נמוך יותר על מנת לעודד אותם לצאת לעבוד23 חוק טל קבע שתלמידי ישיבות בני 522

,  חודשים36 אם שרת 26יקבל תמיכה מלאה עד גיל , 23תלמיד ששרת לפני גיל . ל מקבל תקציב מוגדל"המשרת בצה
התרבות והספורט , עניין כוונת משרד החינוךפניה לציבור ב, משרד החינוך. ( חודשים12 למי ששרת 24או עד גיל 

 .)3' עמ, )2004 (לתמוך בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים
 .4.6.05, הצופה, "'סימנו אותנו': ישיבות ההסדר "523
 .8.10.02, שרלו: להלן. 8.10.02, ראש ישיבת ההסדר בפתח תקווה,  על פי הרב יובל שרלו524
, לדוגמא.  הבדלים בין ישיבה לישיבה והנושא תלוי גם בפרוייקטים ייחודיים של כל ישיבה בדבר התרומות ישנם525

ל "ציין שפרוייקט הבנייה כולו ממומן מכספי תורמים מחו' הרב רבינוביץ. מעלה אדומים נמצאת בתהליכי בנייה
 .)21.1.03', רבינוביץ. (ואילו תרומות מהארץ הם חלק מהתקציב השוטף

שאין לה תוכנית ( סיפר הרב דרוקמן כי מצבה הכספי של ישיבת אור עציון 2002 איתו בסוף שנת בראיון,  למשל526
 אבל אני – אני לא עוסק בזה –אני יכול להגיד . ממש מתקשים. מתקשים לשלם משכורות בזמן: "בכי רע) ל"לבני חו

אנחנו . [...] ת של החודש האחרוןעוד לא שולמה המשכור, יכול להגיד שעד שלשום בערב או אפילו עד אתמול בבוקר
 )19.11.02, דרוקמן." (מתקשים מאוד

, דרוקמן; )20.10.02, וייצמן: להלן (20.10.02, מעלות, ראש ישיבת מעלות יעקב, הרב יהושע וייצמן:  לדוגמא527
19.11.02. 

ראיון עם הרב . ( לאראש הישיבה אינו יודע אילו תלמידים משלמים שכר לימוד ואילו,  למשל בישיבה במצפה רמון528
ראה גם שאלת תלמיד את ). 19.2.03, קוסטינר: להלן. 19.2.03, מצפה רמון, ראש ישיבת מדברה כעדן, צבי קוסטינר

המצב הכלכלי שלנו בבית הוא מצב לא קל ולכן אני רוצה . 2: "אודות מימון, הרב שרלו, ראש הישיבה בפתח תקווה
, ח טבת"י, אתר צהר." (ן מישהו שלא ילמד בישיבה בגלל סיבות כלכליותאי: "ועל כך השיב הרב שרלו" לבקש הנחה

 .>http://www.kipa.co.il/tzohar/ask_show.asp?id=53639<ה "תשס
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 ברור מכאן כי אחוז התקציב המבוסס 529.סד תלמידים ישראלים מעוטי יכולתמסב, תלמיד ישראלי

על מקורות ממשלתיים משתנה מישיבה לישיבה בכפוף ליכולת גיוס התרומות וכמות התלמידים 

 .המשלמים שכר לימוד בכל מוסד

נהוג לעבור במעין , על מנת להפוך לישיבת הסדר רשמית המקבלת נתח מהעוגה התקציבית

בעבר אישור הועדה היה חובה וללא אישורה לא היתה ישיבה . לה של ראשי ישיבות ההסדרועדת קב

כיום ניתן לבקש הכרה ממשלתית . הצבא ומשרד הביטחון, מוכרת כישיבת הסדר בעיני משרד החינוך

 בועדה חברים הרבנים הראשיים 530.אם כי בדרך כלל ישיבות כן פונות לקבלת אישור, ללא הועדה

והרב , ראש ישיבת ההסדר בקרית שמונה, הרב צפניה דרורי,  שפירא ומרדכי אליהולשעבר אברהם

 531.ליכטנשטיין

 

 חלוקת הזמן ומהלך השירות, מאפייני התוכנית. ב
 שנת הלימוד 532.ישיבות ההסדר מתנהלות על פי סדר הלימוד המסורתי של הישיבה הליטאית

עד לאחר ) פחות או יותר לחודש ספטמברהמקביל ( מחודש אלול –" זמן אלול": "זמנים"מחולקת ל

זמן "; )אפריל(ועד פסח ) אוקטובר( מלאחר חגי תשרי –" זמן חורף"; )אוקטובר(הימים הנוראים 

בין תקופות הלימוד ישנן חופשות קצרות ). אוגוסט(ח אב " ועד ר533)מאי( מעט לאחר פסח –" קיץ

 . על זמני הגיוס של התלמידיםכאמור חלוקת זמני הלימוד משפיעה". בין הזמנים"הנקראות 

 סדר בוקר כולל לרוב לימוד גמרא 534".סדרים"במשך יום הלימודים מתקיימים שלושה  

 סדר נוסף שזמניו משתנים 536. וסדר ערב הוא בדרך כלל לימוד גמרא לבקיאות535בעיון) תלמוד בבלי(

יום , נות כאןבניגוד לתוכניות הלימוד האחרות הנדו.  משמש ללימוד הלכה537,מישיבה לישיבה

 אחרי הצהריים לרוב מתקיימים 538.הלימודים בישיבות ההסדר אינו נשען על מערכת שעות רשמית

                                                 
יש לתוכנית בני ). 12.1.03', רבינוביץ; 5.1.03, ליכטנשטיין( כפי שאמרו ראשי ישיבות הר עציון ומעלה אדומים 529
על . לם אין להתעלם מהתועלת הכלכלית הצומחת לישיבות המנהלות תוכנית שכזואו, ל הבטים חינוכיים כמובן"חו

ישנן ישיבות אשר באופן עקרוני אינן מקבלות . ל משלם פי חמש מתלמיד ישראלי"תלמיד בן חו, פי מידע לא רשמי
 ). כמו ישיבת מעלה אדומים(או שמנהלות תוכנית מצומצמת ) כמו ישיבת פתח תקווה(ל "אליהן בני חו

הנמצאת ביישוב אפרת לא קיבלה את אישור הועדה ובכל זאת מוכרת שיח ישיבת , לדוגמא. 8.10.02,  עמיטל530
 .)5.1.03, ראש ישיבת הר עציון, ראיון עם הרב אהרון ליכטנשטיין. (כישיבת הסדר

 .1.5.03,  ברון531
: ירושלים (ת בהתהוותההישיבה הליטאי, שאול שטמפפר:  לתיאור הישיבה הליטאית וסדרי הלימוד בה ראה532

 ).מהדורה שנייה, 2005, ר"מרכז שז
 .בהר עציון למשל מקובל לחזור כמעט מיד לאחר חג הפסח.  תחילת זמן קיץ משתנה מעט בין ישיבה לישיבה533
 ).עם בן זוג קבוע( לימוד עצמי בו התלמיד לומד נושא לבדו או בחברותא 534
 .וא על הבנת הסוגיא באופן מעמיק ומקיףהדגש הלימודי ה.  לימוד המסכת הנבחרת לעומק535
מטרת לימוד לבקיאות היא שהתלמיד .  לימוד המסכת הנבחרת בצורה פחות מעמיקה עם דגש על הספק החומר536

 .בכמה שיותר דפים מהמסכת, גם אם באופן שטחי יותר, יהיה בקי
 . אולם בדרך כלל מתקיים בצהריים537
י מערכת שעות מסודרת ותלמידים כלל לא היו מסוגלים להמציא לי  לפיכך התקשו מרבית הישיבות להעביר ליד538

 .מערכת שכזו
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 תלמיד שאינו נכנס לשיעור פרונטלי אמור 539.שיעורים שהם רשות ותלמיד המעוניין נכנס לשומעם

תלמידים ישנן ישיבות בהן חלק מהשיעורים מוגבלים לשכבת . להיות בבית המדרש בלימוד בחברותא

כנהוג ,  פעם בשבוע מתקיים שיעור כללי בו ראש הישיבה מעביר שיעור לישיבה כולה540.מסויימת

,  למרות כל האמור לעיל541.באופן מסורתי מתקיים שיעור זה ביום שלישי. במודל הישיבה הליטאית

דרך בשנים האחרונות מתגלה פולמוס מתמשך אודות ה. הלימוד מתבסס רובו ככולו על לימוד גמרא

עד כמה יש ? האם נכונה ההתמקדות בגמרא: הנכונה לנהל את סדר היום הלימודי בישיבות ההסדר

האם הוא תורם לבית המדרש או ? מה מקומו של השירות הצבאי בישיבה? לשלב נושאי לימוד נוספים

  מטעמים542?מה צריכה להיות דמותו החינוכית של בית המדרש בישיבת הסדר, באופן כללי? פוגע בו

 .אין מחקר זה יכול לעסוק בשאלות אלה, מובנים

דורי במובן זה שבבית המדרש נוכחים לומדים -ישיבות ההסדר מכילות בתוכן לימוד רב

בשל אורכו של המסלול ומבנהו נמצאים בבית המדרש בעת ובעונה אחת . מיותר משכבת גיל אחת

יש , בנוסף. ום חמש שנות החובהאחרי שירות ואף אברכים שנשארים לאחר ת, תלמידים לפני שירות

, שהם בשנתם הראשונה בישיבה' שיעור א, לציין כי התלמידים לפני שירות מתחלקים לשני מחזורים

הישיבות עצמן מנצלות את מגוון הגילאים בתוכנית . שיתגייסו במשך אותה שנת הלימוד' ושיעור ב

' עם תלמיד משיעור א)  שירותלאחר(נהוג כי בסדר ערב בישיבה לומד תלמיד בוגר . הלימודים

הדבר מחזק את הקשר בין המחזורים וגם מסייע , מעבר לחשיבות הלימודית"). חברותא בוגר("

                                                 
שאר השיעורים . 12:00מ של השיעור בשעה "מתקיים שיעור קבוע לכל שכבת גיל עם הר,  במעלה אדומים למשל539

 .הם רשות ומתקיימים במקביל ללימוד בבית המדרש
 .ון נכנסים לשיעור היומי של הרב ליכטנשטייןומעלה בהר עצי' מקובל שרק תלמידי שיעור ד,  למשל540
 .תקווה מתקיים השיעור הכללי ביום חמישי-בישיבת פתח, לדוגמא.  אם כי ישנן ישיבות בהן מודל זה אינו נשמר541
 צהר" ,לחידוש מבנה ישיבות ההסדר", הרב מרדכי גודמן:  לסקירת הפולמוסים בנושא והצגת דעות שונות ראה542

" ,תגובה למאמרו של הרב גודמן: כך היא דרכה של תורה", הרב ערן פרינס; 151-169' עמ, )ב"סתו תשס', גליון ח(
שנה " ,מגמות וכיוונים: תלמוד תורה בישיבות ההסדר", יובל שרלו; 185-186' עמ, )ב"חורף תשס', גליון ט (צהר
דף קשר  (ידי ישיבת הר עציוןדף קשר לתלמ" ,הסדר במשבר", אורן זונדר; 151-172' עמ, )ד"תשס, ג"כרך מ (בשנה
דף  (דף קשר לתלמידי ישיבת הר עציון, תגובה למאמרו של אורן זונדר", עמית גבריהו; )ה"תשס', אדר א' י, 997' מס

הפולמוס מתייחס גם ללימוד . >http://www.etzion.org.il/dk/other.htm , <)ה"תשס', ז אדר א"י, 998' קשר מס
, ר אהרן ליכטנשטיין"הרב ד: ראה למשל. דתית והישיבות התיכוניות-ינוך הממלכתיתגמרא באופן כללי במערכת הח

: מהדורת אינטרנט, )א"תשס, א"כרך מ (שנה בשנה" ,הוראת הגמרא בישיבות התיכוניות"
>http://www.daat.ac.il/daat/toshba/tochniut/lichtin.htm< . דברים אלו מתקשרים גם לפולמוס אודות שיטת

. המכניסה גם רעיונות ממחקר התלמוד המודרני ללימוד המסורתי" רבדים"רא חדשה הקרויה שיטת הלימוד גמ
-http://www.talmud, <שמלומדת כיום על ידי הרב פנחס היימן" שיטת הרבדים"לסיכום הנושא ראה אתר (

revadim.co.il/<  (ראש ישיבת שבי , לייכרמקורות לא רשמיים מספרים שהרב ב. ויכוח זה הגיע גם לישיבות ההסדר
ארע בשל ) 2002דצמבר (מים בישיבה אמרו בישיבתם שהפיגוע בבית המדרש של ישיבת ההסדר בעתניאל "ור, חברון

הרבנים בנימין . (הדבר הגיע עד כדי חילופי מכתבים חריפים. האשמה שאינה מבוססת, הלימוד בשיטת הרבדים שם
העתק לא רשמי של מכתב , יובל ואדעי, אמנון דוקוב, שמואל לורנץ, פדיה נגר, יעקב נגן, שמואל אריאל, קלמנזון

הנחשב סמכות הלכתית , וכן מכתב מהרב אביגדור נבנצאל. רבנים מישיבת עתניאל לרב בלייכר שאינו מוזכר בשמו
' ח אדר ב"המכתב נושא תאריך ר. מים עמו"אודות שיטת הלימוד בישיבה בעתניאל ותקציר ישיבת הר, חשובה

מוקד הסערה היה . צבר גם הוא תאוצה, ך"אודות אופן לימוד התנ" ך בגובה העיניים"תנ"פולמוס , במקביל). ג"תשס(
: מחפש את הדוס הפתוח", תמר ויס ואלי ויסברט: ראה. ראש ישיבת ההסדר פתח תקווה, הפעם הרב יובל שרלו

,  יוני6, הארץ" ,אני לא דתי מחמד", ביחי בקרא; 8-9' עמ, )2001דצמבר , 12גליון (דעות " ,ראיון עם הרב יובל שרלו
בדבר תרומת . >http://www.makorrishon.net <3.9.04, מקור ראשון, מה רוצים מהרב שרלו", איתמר מור; 2002

 קובץ הציונות הדתית" ,תרומתן של ישיבות ההסדר", הרב צפניה דרורי: ראה, השירות הצבאי לבית המדרש ולהפך
 .762-769' עמ, )א"תשס', כרך ג(
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תלמידים שראויינו לצורך עבודה זו ציינו את חשיבותו של . לקליטתם של התלמידים החדשים בישיבה

 . בהמשךכפי שיפורט, החברותא הבוגר הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית

הישיבה ממוקמת ליד , מצפה רמון ופתח תקווה, אור עציון, בשלוש מתוך הישיבות שנבדקו

תלמידי פתח תקווה לומדים , לדוגמא. או בתוך ישיבה תיכונית ומתקיים שיתוף פעולה בין המוסדות

תלמידי ישיבת ההסדר בירוחם מלמדים שעתיים בשבוע . בחברותא פעם בשבוע עם תלמידי התיכון

דורי חשוב מאוד בישיבות ההסדר -נראה מכאן כי לימוד בין. בית הספר היסודי הקרוב לישיבהב

 .ורלוונטי למשנתן החינוכית

. ל בשיתוף עם האיגוד"שיבוצם של בני הישיבות נקבע כמעט לחלוטין על פי צרכיו של צה

 או לומדים לתלמידי ההסדר אפשרויות בחירה מעטות יחסית למקביליהם אשר אינם לומדים כלל

ר או "תלמיד ישיבת הסדר בעל פרופיל קרבי גבוה יכול לבחור בין שירות בחי. במסגרת לימוד אחרת

ל כאשר בכל שנה "ישובץ על פי סיכום בין האיגוד לצה, אם לא יתנדב לצנחנים. התנדבות לצנחנים

ו תלמידי פתח  שובצ2002בגיוס בשנת , לדוגמא. ר"נתונה משובצת ישיבה אחרת לאחת מחטיבות החי

 הרב ברון הסכים 544.ל" לנח2004ובשנת ,  לגולני2003 בשנת 543,כ"תקווה הקרביים לשירות בחירמ

לומר רק שהעיקרון היחיד המנחה את השיבוץ הוא שלא יקרה מצב שתלמידי ישיבה מסויימת יגיעו 

  545.ר שנה אחר שנה בכדי שלא תיווצר זיקה בין ישיבה לחטיבה"לאותה חטיבת חי

בהתאם לצרכי הצבא באותו גיוס , רופיל קרבי נמוך יותר הולכים לשריון או לתותחניםבעלי פ

 הגיעו תלמידי ישיבת הגולן 2003בגיוס בשנת , לדוגמא. ר כפי שתואר לעיל"ובדומה לשיבוץ לחי

ישובצו בתפקידים ) ל"כ(או כושר לקוי ) מ"כ(בעלי כושר מוגבל . לתותחנים ותלמידי הר עציון לשריון

 מכאן שבעלי הפרופיל הקרבי הם למעשה 546.קי דת"ומכי לחימה כגון מקצועות המודיעין ומששל ת

ר "כמו גם השיבוץ לחטיבות החי, השיבוץ לכל השאר. היחידים היכולים לבחור שיבוץ כלשהו

תלמידי ההסדר שהשתתפו במחקר התייחסו לנושא . ש והאיגוד"מסוכם על ידי מדור בני, הספציפיות

ניכר שבעלי הפרופיל הנמוך יותר מנסים להעלות את הפרופיל על מנת , עם זאת.  מאליוהשיבוץ כמובן

  547.ר גבוהה למדי"להיות קרביים יותר ושהמוטיבציה לשרת כחייל חי

                                                 
בעיני התלמידים ובעל הילה פחותה " טוב"שיבוץ זה אינו נחשב שיבוץ . ר ממוכן הנקראים גם גדודי התשעים" חי543

 ".הרגילות"ר "יותר משירות בחטיבות החי
 .4.6.04, )פתח תקווה(' א; 2003,  נתוני ישיבת ההסדר בפתח תקווה544
 את תלמידיה תמיד לגולני וכל בחור שחלום ילדותו הוא להגיע שתלמידים יבינו שישיבה מסויימת שולחת,  כלומר545

 ).1.5.03, ברון. (לגולני ירצה ללמוד שם
נסיונות אלו לא . בעבר היו נסיונות לשלב את בעלי הפרופיל הנמוך בפיקוד העורף ובקורסים נוספים. 1.5.03,  ברון546

 .ל"צלחו בשל שילוב נשים בצה
עודף ", עידן יוסף: רופיל הרפואי בישיבות ההסדר על מנת להגיע לשיבוץ קרבי יותר לפירוט אודות הנסיון לזיוף הפ547

 >http://www.nrg.co.il, <14.2.05, )אתר מעריב (nrg" מוטיבציה
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 המתגייסים באוגוסט 548.אוגוסט ומרץ, תלמידי ההסדר מתגייסים בשני מחזורים, כאמור

כתוצאה מלוח .  להמשך לימודיהם בישיבה חודשים רצופים שלאחריהם הם משתחררים16משרתים 

  הם 549. חודשים רצוף בלבד ושבים לישיבה ללימוד14משרתים המתגייסים במרץ בערך , השנה העברי

 550.על פי רוב בקיץ שלאחר מכן, נקראים לשירות חודש וחצי עד חודשיים נוספים בתעסוקה מבצעית

ירוחם , פתח תקווה. ים מתגייסים במרץמעלות ומעלה אדומ, מבין הישיבות שנבדקו ישיבות הגולן

. אור עציון ומצפה רמון גמישים יותר ומאפשרים גיוס בשני המועדים. והר עציון מתגייסים באוגוסט

הלומדים במצפה רמון מתגייסים לאחר שנתיים וחצי של לימוד וכמוהם נוהגים גם ישיבות ההסדר 

למידים אינם רשומים כתלמידי הסדר אלא בשנת הלימוד הראשונה הת. אלון מורה ושעלבים, הכותל

שנה נוספת " מרוויחים" לאחר שנה הם עוברים למסלול ההסדר ולפיכך 551.כתלמידים בישיבה גבוהה

 .בנוסף לדחיית השירות הרגילה

ר משרתים במסגרת מחלקות נפרדות "תלמידי ההסדר המשובצים ליחידות החי, לאחר גיוסם

 חיילי הסדר המשרתים בשריון משרתים כקבוצה הומוגנית עד 552.בתוך פלוגה כללית) ש"מחלקת בני(

גם חיילים .  לאחר מכן הם מפוזרים בין המחלקות המבצעיות ואינם משרתים יחד553.סיום הכשרתם

השירות במחלקות הומוגניות נפרדות . לא קרביים משרתים בבודדים ולא כחלק מקבוצה הומוגנית

,  תפילות ומתחשב בהגבלות דתיות אחרות כגון צומותמאפשר קביעת סדר יום למחלקה הכולל זמני

 .כפי שיפורט בהמשך

חלק מהתלמידים מגיעים לישיבות הסדר במטרה ללמוד במקום שנה בלבד ואז להתגייס 

 .במקרה זה הם יחתמו על טופס ויתור ויעזבו את מסלול ההסדר. לשלוש שנים מלאות

 

 סדרי הלימוד וסגל ההוראה. ג

 שראויינו רואים את תפקיד הישיבה כמקום ללימוד תורה ולגידול תלמידי ראשי ישיבות ההסדר

ראו הרבנים את תפקיד ההסדר כמסגרת המאפשרת שילוב לימוד תורה עם ,  באופן ספציפי554.חכמים

                                                 
ישנה אפשרות להתגייס גם יותר משנתיים לאחר תחילת .  יש לציין שמסלול ההסדר במובן זה גמיש מאוד548

אולם ישנן ישיבות בהם תלמיד ילמד גם שלוש או ארבע , ידיה לעשות זאתלא כל ישיבה מאפשרת לתלמ. המסלול
 .הר עציון אינה מאפשרת זאת. מאפשרים גיוס מאוחר, אור עציון ומצפה רמון למשל. שנים לפני גיוס

בשל ). המקביל לרוב לסוף אפריל(חוזרים מתגייסי מרץ לאחר פסח לזמן קיץ , "זמן" על מנת שלא לחזור באמצע 549
 . חודש רצופים14ירותם מונה רק כך ש

 .1.5.03,  ברון550
 .19.2.03,  קוסטינר551
 . להלן2.5כפי שיורחב בפרק , השירות ההומוגני ישתנה,  אם תתקבל יוזמת שטרן552
 ).פלוגה-מחלקה-צוות(פ " שלב הנקרא בשריון צמ553
אמנם .  למסלול ההסדר הישיבה במצפה רמון מעט יוצאת דופן כיוון שראש הישיבה הפריד בין הישיבה עצמה554

ולמעשה מצפה רמון מתנהלת באופן " תופס טרמפ על ההסדר"אך לדבריו הוא רק , הישיבה מוגדרת ישיבת הסדר
כאשר נשאל מה מטרת . ראש הישיבה מייעץ לתלמידים מתי להתגייס על פי התקדמותם בלימוד. אחר לחלוטין

רמה דתית שונה ואין קו חינוכי , בעלת אידיולוגיה שונהכל ישיבה היא , "להסדר אין כיוון"ישיבות ההסדר ענה ש
מסיבות אלו קשה לכלול את  ).19.2.03, מצפה רמון, ראש ישיבת מדברה כעדן, ראיון עם הרב צבי קוסטינר. (אחיד
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הרב . כל ראש ישיבה הדגיש קוים ייחודיים לישיבה שלו,  יחד עם זאת555.הצורך הלאומי לשרת בצבא

ומרגיש זיקה חזקה מאוד " שיודע מה זה תורה"בה הוא לגדל ציבור וייצמן סבר שתפקיד הישי

כמו בכל : "קבע באופן חד משמעי' הרב רבינוביץ,  לעומתו556.לערכיה וגם מעורב בחברה הישראלית

לאפשר לבני תורה גם "ועם זאת הישיבה צריכה ." התפקיד של הישיבה הוא לגדל בני תורה, הדורות

 הרב שרלו והרב ליכטנשטיין הפרידו בין מטרות 557."ץ ועל העםלקיים את חובת ההגנה על האר

, ברמה הפרטית. חינוכיות ברמת התלמיד הפרטי לבין מטרות חינוכיות ברמה הכללית והלאומית

, ברמה הכללית והלאומית. לסייע לתלמיד לגבש את זהותו, הישיבה אמורה לבנות כל תלמיד כפרט

, אזרחים שיתרמו למדינה ולעם על ידי תרומה לקהילההישיבה צריכה לעזור ליצירת עתודה של 

 558.והקרנת מסרים מוסריים ותורניים בכל תחום שבו יבחרו להיות בו

הרב שוגרמן מישיבת הגולן דיבר על החשיבות שבמיקומה של הישיבה ועל תפקידה של  

יג מישיבת  הרב בלומנצוו559.הישיבה בהרחבת ההתיישבות בגולן ובחיזוק הווי החיים הדתי באיזור

בחברה : "ההסדר בירוחם דיבר על תפקידיה החברתיים של הישיבה הנגזרים ממיקומה בעיירת פיתוח

ופה . ואחר כך מותר לו לדאוג לעצמו] בשירות הצבאי[יש הרגשה ששלוש שנים אדם נותן למען החברה 

אבל שכל , מתכנס יש תקופה שאתה יותר אולי: שזה במובנים מסויימים הפוך[...] האמירה ] בישיבה[

זה לא נגמר בשלוש שנים וגם לא . החיים אחר כך אתה צריך למצוא איפה אתה תורם לעם ישראל

 להתחנך לנושא של –כמו שאנחנו מחנכים לתפילה ומחנכים לתורה ומחנכים למצוות [...] בחמש שנים 

תלמידי , אמור כ560]."כאשר באים לבחור מקצוע לחיים[להתחנך לעבודה של קשר עם אנשים , נתינה

כשעתיים בשבוע ומשתתפים ) קול יעקב(הישיבה מלמדים בבית הספר היסודי הקרוב לישיבה 

  561.בפעילויות התנדבותיות נוספות בקהילה

ישיבת מדברה כעדן במצפה רמון יוצאת מן הכלל מבחינת סדרי הלימוד וראיית , במידה רבה 

השירות הצבאי כהכרח ואת מסלול  ראש הישיבה רואה את 562.ראש הישיבה את תפקיד ההסדר

                                                                                                                                            
רבנים אחרים שלא ראויינו לצורך המחקר רואים את ישיבות ההסדר ואת הנוער . דעתו במסגרת שאר רבני ההסדר

ר המדבר על ירידת קרנן של ישיבות ההסדר מול עלייתן של המכינות "למשל הרב שג.  באופנים שוניםהלומד בהם
לתיאור המצב כיום התוכנית ). 109-122' עמ, )2003, ישיבת שיח: אפרת(, כלים שבורים, ר"הרב שג(ותנועות רוחניות 

הרב : ראה, ת התלמידים לטווח הארוךהלימוד בישיבת הסדר ושינויים הרצויים על מנת שהלימוד ימשיל ללוות א
 .151-169' עמ, )ב"סתו תשס', גליון ח (צהר" ,לחידוש מבנה ישיבות ההסדר", מרדכי גודמן

 .20.10.02, מעלות, ראש ישיבת מעלות יעקב,  כפי שהתבטא למשל הרב יהושע וייצמן555
 .20.10.02,  וייצמן556
 .12.1.03',  רבינוביץ557
 ).8.10.02(ומסרים דומים שהציג הרב שרלו ) 5.1.03(שטיין  כפי שהציג זאת הרב ליכטנ558
 .22.1.03, שוגרמן: להלן. 22.1.03, חיספין, ראש ישיבת הגולן,  ראיון עם הרב אמנון שוגרמן559
 .27.1.03, בלומנצוייג: להלן. 27.1.03, ראש ישיבת ההסדר בירוחם,  ראיון עם הרב אליהו בלומנצוייג560
פעילות במחנות , העברת סמינריונים לתלמידי תיכון,  תלמידים בבית הספר קול יעקב כגון לימוד בחברותא עם561
 .קיץ

. תיאור הישיבה הינו חלקי וכללי בלבד, הרב קוסטינר,  בשל שיתוף הפעולה החלקי ביותר מצד ראש הישיבה562
סטינר חשש שהמחקר הרב קו. הרלוונטים לדיון הנוכחי, כמו גם תיאור תוכנית הלימודים, תיאור הסגל לקה בחסר
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הישיבה במצפה ,  במובן זה563.ההסדר כפיתרון בדיעבד על מנת להתמודד עם החוק המחייב גיוס כללי

רמון שייכת לסוג ישיבות הסדר שקיים הרבה פחות מבעבר אשר אינו רואה את ההסדר 

ת בישיבות  ראש הישיבה במצפה רמון רואה את מגמת האורתודוקסיה המודרני564".לכתחילה"כ

 הרב קוסטינר דיבר על 565.הסדר מסויימות כתופעה שלילית המשפיעה לרעה על כלל ישיבות ההסדר

לכל , כך שהתפיסה החינוכית של הישיבה במצפה רמון שונה מכל שאר הישיבות הנדונות במחקר זה

 .הפחות בנוגע לתפקידה של הציונות הדתית במדינה וליחס לשירות במסגרת ההסדר

סגל ההוראה בכל הישיבות מורכב מרבנים , מטרות הכלליות של ישיבות ההסדרבהתאם ל 

כל ראשי הישיבות שראויינו ציינו את חשיבות יכולתו התורנית של . שהם תלמידי חכמים בעצמם

בישיבות מסויימות ציינו ראשי הישיבה את החשיבות , עם זאת. מ המתקבל לצוות ההוראה"הר

 שיש לו שכל ישר במובן של 566, חינוך היודע להקשיב לתלמידיםשבהיותו של איש צוות גם איש

common sense,567שמסוגל 569, שיודע ללמד באופן מעניין וסוחף568, שמסוגל ללמד מגוון נושאים 

 אדם פתוח 570,לענות על שאלות במוסר ובאמונה המטרידים את התלמידים בשלב זה של חייהם

 אדומים ובירוחם הדגישו ראשי הישיבה את הרצון במעלה,  בהר עציון571.לשמוע שאלות ומגוון דעות

, לעומת זאת, הרב דרוקמן. שלא כולם יהיו בעלי השקפה אחת ודעה אחת, כלומר. לגיוון בחברי הסגל

  572.ולא דיבר על גיוון" המתאימה לישיבה"סבר שישנה חשיבות לכך שחבר סגל יהיה בעל השקפה 

 גם 573.יף את בוגרי הישיבה כחברי סגלהרב עמיטל והרב דרוקמן סיפרו שיש מגמה להעד

נוסף על בוגרי הישיבה עצמה , באור עציון. במעלה אדומים ובישיבת הגולן ייצוג לבוגרי הישיבה עצמה

אך , מרבית חברי הסגל בירוחם הם בוגרי הר עציון. מים רבים יחסית מישיבת מרכז הרב"מלמדים ר

ות שנבדקו לא היה ייצוג מכריע לבוגרי מוסד בשאר הישיב. אין מגמה להעדיף את בוגרי ישיבה זו

שתפקידם להוסיף לקשת הדעות , קיימות ישיבות בהן מלמדים גם מורים שאינם חברי הסגל. כלשהו

                                                                                                                                            
הראיון עמו היה , למרות שהסכים להתראיין, לא יצליח להציג את השקפת עולמו ואת הישיבה באופן אמיתי ולפיכך

 .בעייתי ולוקה בחסר
 .19.2.03, קוסטינר:  כפי שהשתמע מדבריו563
 גם חלקים אחרים כמו, "לכתחילה"ולא , ראה את ההסדר בהחלט כפתרון בדיעבד, מייסד ההסדר,  הרב גולדוויכט564

הרואה בהסדר פתרון  להצגת העמדה) .Cohen, The Scroll (1997), pp. 100-104, 115-118: ראה(בציונות הדתית 
, יהודה עמיטלהרב ; 329-314' עמ, )ו"תשמ', ז. (תחומין, "זאת תורת ההסדר" ,אהרן ליכטנשטייןהרב : לכתחילה

 ערכים -' הסדר'ישיבת ה", שילתהרב יצחק ; 38-35' עמ). א"סן תשסני, ד"י (עלון שבות, "רעיון הישיבה והגשמתו"
אתר " הסדר לכתחילה", הרב שמואל הבר; 51-43' עמ). ח"תשמ, מעלה העשור('  ימעליות: בתוך, "ומגמות חינוכיות

 .>http://www.geocities.com/hesderks/articles/mikarmey/hesder/hesder.html, <ישיבת ההסדר קרני שומרון
 .19.2.03,  קוסטינר565
 .8.10.02, שרלו; 20.10.02, וייצמן; 27.1.03,  בלומנצוויג566
 .12.1.03',  רבינוביץ567
 .27.1.03, בלומנצוויג; 20.10.02,  וייצמן568
 .8.10.02,  שרלו569
 .20.10.02,  וייצמן570
 .27.1.03, בלומנצוויג; 5.1.03, ליכטנשטיין; 8.10.02,  שרלו571
 .19.11.02,  דרוקמן572
 .19.11.02, דרוקמן; 8.10.02,  עמיטל573



 

 119

מלמד שיעור שבועי בישיבה , ראש המכינה בעלי, הרב אלי סדן, לדוגמא. לה נחשפים התלמידים

לצורך , הר המור] ישיבת[שהם מובהקי  " בירוחם מגיעים שני רבנים ממצפה רמון574.במעלה אדומים

 ." משמעותיים" המעבירים שיעורים שראש הישיבה הגדיר כ575"העניין

 ראשי 576.במרבית הישיבות שירות צבאי במסגרת כלשהי היווה תנאי קבלה רשמי לסגל 

ישיבת . הישיבה שראויינו ציינו שהזדהותו של חבר הסגל עם רעיון ההסדר חשובה מבחינה חינוכית

מים יאמינו בחשיבות "הרב שוגרמן אמר שחשוב מאוד שהר. ולן היתה הנחרצת ביותר בעניין זההג

לא אקבל . בשום פנים ואופן לא. לא. ישדרו לתלמידים שזה בדיעבד וזה בדוחק"השירות ושלא 

 בחלק מהישיבות אמרו ראשי הישיבה שאם אדם לא 577."זה שייך לגישה הבסיסית. לחלוטין אחד כזה

אולם הזדהות כן . הדבר לא ימנע ממנו ללמד בישיבה, בעיית בריאות או סיבה טכנית אחרתשרת בשל 

,  מאידך578."אחרת קשה שאדם יוכל להזדהות עם התלמידים שלו ועם העולם שהם חיים: "חשובה

ל אולם מאז הפך לחרדי "בירוחם בזמן עריכת המחקר היה מקרה מעניין של חבר סגל ששרת בצה

. מ זה"הרב בלומנצוויג הודה בבעייתיות מסויימת בהעסקת ר. ל" לא ישרתו בצהוילדיו ככל הנראה

מ המדובר לקשת הדעות בישיבה והזדהותו הכללית עם רעיונות "אולם בשל התרומה הגדולה של הר

 579.מ היה חבר הסגל"הר, הישיבה

לא בכל הישיבות קיימת הפונקציה של , בניגוד למודל המקובל של הישיבה הליטאית 

רק בהר עציון קיים התפקיד באופן רשמי ושם מכהנים בתפקיד ,  מבין הישיבות שנבדקו580".שגיחמ"

הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין דיברו על תפקידם של המשגיחים כדמויות האמורות . שני רבנים

שני הרבנים . להעניק לתלמידים יחס אישי ולראות היכן עומד כל תלמיד מבחינה לימודית וחינוכית

 581.אך בצורה פחותה יותר,  את תפקיד המשגיח כאחראי על משמעתציינו

כל . במעלות ובירוחם לא מכהן משגיח מטעמים עקרוניים, בפתח תקווה, בישיבות אור עציון 

מ צריך לפתח קשר אישי עם תלמידיו ולהוות "ראשי הישיבות הללו נימקו את עמדתם בכך שכל ר

" יחס האישי"שתפקיד ה, לדעתם, אין זה נכון. חוםכתובת לשאלות המטרידות את התלמיד בכל ת

                                                 
 ).12.1.03', רבינוביץ". (יכירו גישות שונות"הדגיש שהדבר נעשה כדי שהתלמידים '  הרב רבינוביץ574
כוונתו לקו המחשבתי הקיצוני יותר שיצא מישיבת מרכז הרב המתנגד ללימודי חול . 27.1.03,  בלומנצוייג575

 . בפרק הראשון בעבודה זוכפי שפורט, ולהשתתפות בעולם החילוני
הרב דרוקמן הודה , בנוסף. כפי שיפורט בהמשך,  להוציא את מצפה רמון בה כל היחס לשירות הצבאי הוא שונה576

מי שמגיע : "מים בעבר ובהווה הם בוגרי צבא"אם כי למעשה כל הר, ששירות צבאי מעולם לא היווה ממש קריטריון
 ).8.10.02, דרוקמן." (בוודאי היה בשירות צבאיאז , מי שמתאים להשקפת עולמינו, אלינו

 .22.1.03,  שוגרמן577
 .5.1.03,  ליכטנשטיין578
 . 7עליה יורחב בפרק ) מדרשת באר(מ זה מלמד גם במדרשה לבנות בירוחם " ראוי להעיר שר579
ויתנהגו שילמדו , שיקומו לתפילות: תפקיד המשגיח היה תפקיד בעיקר של פיקוח על התלמידים,  באופן מסורתי580

. 106-108, 51'עמ, )מהדורה שנייה, 2005(שטמפפר : ראה. הוא היה אמור להשגיח על רמתם האמונית, כמו כן. כראוי
, ילמדו כראוי, המשגיח עדיין אמור לפקח על כך שתלמידים יגיעו לתפילה בזמן, בישיבות ההסדר המודרניות

אולם המשגיח אמור להוות גם כתובת לשאלות אמונה . וכיוצא באלו" בני תורה"שהופעתם והתנהגותם תהיה כשל 
 .ואף לטפל בבעיות אישיות של תלמידים

 .5.1.03, ליכטנשטיין; 8.10.02,  עמיטל581
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ראוי להעיר שכל ראשי הישיבה דיברו על חשיבות הקשר האישי עם . מ אחד"יהיה מוגבל לר

ואם לא היו . התלמידים צריכים את היחס האישי: "כפי שהציג זאת הרב ליכטנשטיין. התלמידים

אני לא מדבר כאן על בחורים . יכיםאז אנחנו היינו רוצים שיגידו שהם צר, אומרים שצריכים

 של ישיבה היא לא כמו מוסד מהותהאבל . או ילדים צעירים, שאמורים לקבל טיפול של תינוקות

היו רבנים שידעו כי ,  עם זאת582."והבניה של האישיות שיעשה אדם בכוחות עצמו, אקדמי שבא ללמד

 דברים אלו השתקפו גם 583.יבי יותרתלמידיהם למעשה מאוכזבים והיו רוצים לקבל יחס אישי אינטנס

 584.בדבריהם של חלק מהתלמידים שראויינו

קיימת , בנוסף. תוכנית הלימודים בישיבות ההסדר שנבדקו מתרכזת בלימוד גמרא בעיון 

במסגרת לימוד הגמרא יש גם נסיון להקנות לתלמידים כלים המאפשרים . חשיבות ללימוד הלכה

ן שגם לאחר לימודיו יחוש התלמיד שהתורה היא חלק מחייו  מסר נוסף הוא הרצו585.לימוד עצמאי

  586".אהבת תורה", וירצה להמשיך בלימודו

. המסר הוא חברתי, כאמור,  בירוחם587.לכל ישיבה גם מסרים אחרים אינדיבידואליים

המועברת לתלמידים לאחר השירות שעוסקת בבניית ביתם " בחפץ לב"במעלות קיימת תוכנית 

 הרב דרוקמן דיבר על נושא 588.וכיוצא באלו תוך דגש על הקמת בית ערכי, צועבחירת מק, העתידי

  589.האמונה כנושא מרכזי אותו הוא גם מלמד באופן אישי

 

 הכנה לשירות הצבאי. ד . 3

לימודית לשירות מתקיימת סמוך לתקופת הגיוס על -ישיבות ההסדר שנבדקו הדגישו שהכנה חינוכית

ההכנה כוללת שיעורים ממוקדים בהלכה . ים מהלימוד הכללימנת שלא להסיח את דעתם של התלמיד

, שאלות בהלכות עירובין. על מנת שהתלמידים ידעו כיצד להתמודד עם בעיות בהם ייתקלו במציאות

בהר עציון , למשל. מתקיימות שיחות על אופן ההתנהגות בשירות, כמו כן. כשרות וכיוצא באלו

" בדרך כלל בני ישיבות הם עם אף גבוה"מפקדים כיוון שמשוחחים עם התלמידים על היחס הנאות ל

                                                 
 .5.1.03,  ליכטנשטיין582
 .19.11.02, דרוקמן; 8.10.02, שרלו:  לדוגמא583
 . בייחוד תלמידי פתח תקווה ותלמידי מעלה אדומים584
 .12.1.03, ' כפי שהתבטא הרב רבינוביץ585
רעיונות דומים העלה . 20.10.02, וייצמן; 5.1.03, ליכטנשטיין; 8.10.02, עמיטל; 19.11.02, דרוקמן:  כפי שהתבטאו586

 .19.2.03, הרב קוסטינר
פרקי הגות : והארץ נתן לבני אדם, יהודה עמיטל:  לעיון במסרים הרחבים יותר של ישיבת הר עציון ראה587

לרעיונות העומדים בבסיס הישיבה במעלה ; )ה"תשס, ישיבת הר עציון, כללת יעקב הרצוגמ: אלון שבות (ופילוסופיה
 . >http://www.birkatmoshe.org.il/index.asp?id=152<: אדומים ראה

 .>http://www.yesmalot.co.il/tei.html<:  לפירוט אודות התוכנית588
 .19.11.02,  דרוקמן589
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 בישיבות מסויימות מגיעים גם אנשי 590.ולא יודעים להתייחס מספיק בכבוד למפקדיהם הזוטרים

 שיעורים - אין כלל הכנה פיזית לשירות כמו תרגילי כושר או ניווטים 591.צבא לשוחח עם התלמידים

 .המתקיימים במכינות

השיחות .  שיחות של תלמידים לפני גיוס עם תלמידים לאחר שירותחלק נוסף מההכנה הן

הבוגרים מציגים את הבעיות בהם . אמורות להכין את התלמידים הצעירים יותר גם מבחינה נפשית

תלמידים שומעים על . ולא רק התמודדויות הלכתיות, מצבים חברתיים ואישיים בעייתיים, ייתקלו

להם ושואלים בעצת בוגרים ששרתו ביחידות אליהם הם מתעדים השירות גם מפי החברותא הבוגר ש

 ישנה הבנה בקרב ראשי הישיבות לעובדה שהשירות הצבאי יהיה קשה לתלמידיהם גם 592.להגיע

ה הללו חיו כל ימיהם בבועה 'הרי כל החבר": "תרבותית"הלכתית אך גם מבחינה -מבחינה מעשית

ופתאום הם יוצאים למקומות שזה לא כל כך . תפיםעם ערכים מאוד משו, בציבור מאוד תומך, כזו

שזה כמובן " מנסים לתת להם את החוויה בלי החוויה[...] אז מנסים להכין להם דרכים כאלה . פשוט

 .כפי שיודגם בהמשך,  הבנה זו לא נשמעה במכינות593.בלתי אפשרי

הצבא מהווה הרב דרוקמן גרס ש, לדוגמא. בישיבות מסויימות ההכנה היא גם אידיאולוגית

הערך שבשירות , ולפיכך חלק מההכנה כוללת גם שיחות אודות היחס לשירות" המשך הישיבה"את 

 הרב שרלו דיבר על הרצון להכין את התלמיד כך שיגיע 594.הצבאי והדגשת היות השירות הצבאי מצווה

ד יראה שהתלמי. לצבא עם מוטיבציה לשירות גם מהבחינה הצבאית וגם מבחינת ההתמודדות הדתית

אמנם זה אינו אתגר רצוי . להכניס את התורה לחיים הצבאיים" כהזדמנות עצומה"את הצבא כאתגר ו

הגולן ואור עציון ראו את ,  ראשי הישיבות בפתח תקווה595.אך כיוון שהוא קיים יש לנצלו, מלכתחילה

ות ככורח ולא ראשי ישיבת הר עציון ראו את השיר, לעומתם. השירות הצבאי באופן חיובי ולכתחילה

מעלה אדומים ומעלות התייחסו לצבא באמביוולנטיות ואילו , ראשי הישיבות בירוחם. כדבר חיובי

 .כפי שתואר, היחס מצד ראש ישיבת מצפה רמון היה יוצא דופן

 שנה הם 19, 18כבר "ש, כמו שהציג זאת הרב וייצמן, למרות ההכנה המרוכזת ראוי לציין 

השירות בצבא , כמו גם עבור בני הציונות הדתית בכלל, ידי ההסדר עבור תלמ596".מתכוננים לזה

                                                 
 .8.10.02,  עמיטל590
וכן אנשים ) 8.10.02, עמיטל(ם להביא קצין מאחת היחידות שיקלטו את החיילים לאחר הגיוס  בהר עציון מנסי591

, ליכטנשטיין. (ל"מ דרור ויינברג ז"כדוגמת אל" המזוהים עם עולם הישיבות ומכירים אותו גם אם לא צמחו ממנו"
5.1.03.( 

אם זה באמת גרוע כמו "רים  למשל תלמיד שחשב שיגיע לתותחנים סיפר שניסה לברר אצל תלמידים בוג592
 .27.10.04, )מעלה אדומים(' מ". שאומרים

 ).5.1.03(דברים דומים מאוד אמר גם הרב ליכטנשטיין . 12.1.03',  רבינוביץ593
גם בישיבת הגולן יש מגמה להסביר לתלמידים את חשיבות השירות כמו גם את חשיבות . 19.11.02,  דרוקמן594

 ).22.1.03, שוגרמן. (ברו בעת השירותהשמירה על המידות ויחס אדם לח
 .8.10.02,  שרלו595
 .20.10.02,  וייצמן596
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מרבית התלמידים מחכים לשירותם הצבאי גם אם הם ,  בהתאם לכך597.מהווה מעין טקס בגרות

מבחן להיותם שומרי מצוות מתוך בחירה : מבחן הבגרות הוא גם במישור פרטי יותר. חוששים מפניו

 .ולא מתוך אינרציה

 

מדתאוכלוסיה לו. ה  
מה ? מאילו חלקים באוכלוסיה הם מגיעים? מי הם אפוא הצעירים הבוחרים להגיע לישיבות ההסדר

כל ישיבת הסדר היא בעלת כיוון חינוכי , כאמור? ציפיותיהם מהישיבה אליה הם מגיעים ללמוד

 .ההבדל באוכלוסיה ובציפיות הוא בהתאם. ולימודי אחר

פ בשנים "ת ובשר"ר לגבי כלל תלמידי ההסדר בשלמתוך הנתונים שסיפק איגוד ישיבות ההסד

מתוך ). 1.1ראה נספח  (1991ניכר כי מספר תלמידי ההסדר עולה בהתמדה מאז שנת , 1991-2003

נראה כי אין להקמת המכינות השפעה ) 3.2, 3.1נספחים (השוואה למספר תלמידי המכינות 

חלה עלייה גדולה יחסית במספר בשנים בהם . משמעותית על כמות התלמידים בישיבות שנבדקו

בשנים אלו . ניכרת השפעת הגידול על הישיבות שנבדקו) 2002, 1998, 1997, 1991(תלמידי המכינות 

נראה שבמבט רחב יותר מגמת , עם זאת. חלה ירידה כלשהי במספר התלמידים בכל הישיבות שנבדקו

 ).1.2ראה נספח (ניות בלבד הצמיחה של הישיבות ממשיכה להיות בעלייה ואלו היו תנודות זמ

ארבעה . רק אחד שקל ללמוד במכינה,  תלמידים שראויינו לפני שירות ואחריו35מבין , ואכן 

שבעה תלמידים חשבו על לימוד בישיבה גבוהה . תלמידים חשבו על ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע

ביקרו גם , ו כל האחריםכמ, תלמידם אלו). שבי חברון או עטרת כוהנים, הר המור, מרכז הרב(

לא בחן אפשרויות אחרות מלבד הישיבה אליה , מישיבת הגולן, תלמיד אחד. בישיבות הסדר אחרות

. ארבעה תלמידים חשבו על האופציה של עתודה אקדמאית אך דחו אותה לבסוף. נרשם בסופו של דבר

  .שלושה סיפרו שהוריהם היו אלו שרצו שיבחרו בעתודה, מבין תלמידים אלו

ששה טענו כי היה ברור להם מראש שילכו לישיבת הסדר לפני , מתוך כלל המרואיינים

שלושה בלבד ,  המרואיינים האחרים28אולם מבין . השירות ולא לתוכנית לימוד אחרת או לגיוס מיידי

מרבית התלמידים ראו את ההליכה , כלומר. טענו שלא חשבו כלל ללכת להסדר בהיותם תלמידי תיכון

כי למרות , נראה אם כן. ל של שירות צבאי דרך ההסדר כאפשרות מתקבלת על הדעתלמסלו

 ישיבות 598,מישיבות ההסדר" גניבת תלמידים"ההאשמות מצד ישיבות ההסדר כלפי המכינות בדבר 

                                                 
 הן הכניסה לישיבה והן השירות הצבאי מתאימים לשלבים רבים המוכרים במחקר המודרני של טקס בגרות 597

 :Roland L. Grimes, Deeply into the Bone: Re-Inventing Rites of Passage (Berkley: ראה. בחברות רבות
University of California Press, 2000), pp.100-107. 

 .8 ראה פירוט בפרק 598
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ההסדר לא נפגעו באופן משמעותי מהקמת המכינות וככל הנראה כמעט ואינן חולקות את אותו מאגר 

 .אנושי של תלמידים

מתוך עיון במקומות מגוריהם של תלמידי הישיבות אשר הגיעו ללמוד בישיבות הנדונות 

נראה כי תלמידים מעדיפים ללמוד .  מתקבלת תמונה מעניינת599)1.4-1.8נספחים  (1999-2003בשנים 

ניכרת נוכחותם של , מעלות יעקב והגולן, בישיבות הצפוניות. בישיבה הקרובה למקום מגוריהם

בעוד שתושבי הצפון נעדרים כמעט לחלוטין מהישיבות ) 1.7, 1.6נספחים (בי הצפון תלמידים תוש

תלמידים המתגוררים בצפון אינם מרבים ללמוד , כמו כן). 1.5, 1.3נספחים (בירוחם ובמצפה רמון 

 ). 1.8, 1.4נספחים (פתח תקווה והר עציון , בישיבות במרכז הארץ

אמנם במצפה . אינה מובהקת, פים ישיבות בדרוםשל תלמידי הדרום המעדי, המגמה ההפוכה

אך , )1.5נספח ) (כולל גוש קטיף(רמון ניכרת נוכחות משמעותית של תלמידים שמקורם בישובי הדרום 

תלמידי הדרום ממעטים להגיע גם ). 1.3נספח " (דרומיים"בירוחם אין מספר משמעותי של תלמידים 

 .להר עציון ולפתח תקווה

, )1.8נספח (ם באיזור ירושלים רבתי מרבים להגיע לישיבות הר עציון תלמידים המתגוררי

תלמידים אלו כמעט שאינם מגיעים ). 1.3נספח (ובמידה מסויימת גם לירוחם ) 1.5נספח (מצפה רמון 

אינם , כולל תושבי יישובי השומרון, נראה כי תושבי מרכז הארץ, בניגוד לכך. לישיבות הצפוניות

גם ). 1.4נספח (ורגשת בכל הישיבות שנבדקו להוציא את הישיבה בפתח תקווה נוכחותם מ. בררניים

בכל יתר הישיבות ). 1.8נספח (אם כי עדיין משמעותית , בהר עציון לתושבי המרכז נוכחות פחותה יותר

ייתכן שהסיבה למיעוט . תושבי המרכז מהווים את רוב הלומדים כמעט בכל השנים שנבדקו

תלמידים אלו ככל הנראה מעדיפים .  בפתח תקווה היא מיקומה של הישיבההתלמידים תושבי המרכז

רק תלמיד אחד סיפר שמיקומה הגיאוגרפי של הישיבה ביחס לביתו . ללמוד רחוק יותר מהבית

 .השפיעה על החלטות ללמוד דווקא בה

ממעטים להגיע , מושבים וקיבוצים דתיים, תלמידים המגיעים מקרב ההתיישבות העובדת

ובמידה ) תלמידים ממושבי גוש קטיף(נוכחותם מורגשת רק במצפה רמון . בות ההסדר שנבדקולישי

 ). תלמידים ממושבי הגולן(פחותה יותר בישיבת הגולן 

מתוך עיון . התלמידים שהתראיינו למחקר סיפרו גם על הישיבות ששקלו ללמוד בהם

: ותו מאגר תלמידים פוטנציאליבדבריהם נראה כי ישיבת ירוחם וישיבת הר עציון חולקות את א

                                                 
הנתונים שהעבירה ישיבת אור עציון לא .  שמונת ישיבות ההסדר שנבדקו העבירו לידי נתונים אודות תלמידיהם599

להפיק נתונים לגבי מקום מכאן שניתן . ואילו ישיבת מעלה אדומים העבירה נתונים לגבי בוגרים בלבד, ניתנים לפענוח
הישיבות נוהגות , ברם. ומצפה רמון בלבד, מעלות, הגולן, פתח תקווה, ירוחם, מגוריהם של תלמידים מהר עציון

ולא כתובתו המקורית כאשר נרשם , לעדכן את הרשימות כך שהכתובת הרשומה היא כתובתו העדכנית של הבוגר
כך , לעיתים גם תוך כדי שירותם הצבאי, נשא בגיל מוקדם יחסיתתלמידי ההסדר נוטים לה, נוסף על כך. לישיבה

 .שאפילו נתוני התלמידים מחמשת השנים האחרונות אינם בהכרח משקפים נאמנה את מוצאם של התלמידים
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שלושה מבין שבעת המרואיינים מירוחם שקלו ללמוד בהר עציון וחמישה משמונת תלמידי הר עציון 

 600.לא זוהתה מגמה דומה בין ישיבות אחרות. חשבו ללמוד בירוחם

פתח , כאשר מעיינים בנתונים אודות מוסד לימודיהם הקודם של התלמידים בהר עציון 

, 1.9נספחים ( קשה מאוד להגיע למסקנות בדבר המאגר הפוטנציאלי של כל ישיבה 601,תתקווה ומעלו

נראה כי מהישיבות התיכוניות הירושלמיות נתיב מאיר וחורב בירושלים מגיעים יחסית ). 1.11, 1.10

מנתיב מאיר מגיע מספר משמעותי של תלמידים גם . תלמידים רבים הן להר עציון והן לפתח תקווה

ה שולחת נציגות מסוימת לפתח תקווה "בעוד הישיבה התיכונית הותיקה בכפר הרוא. עלותלישיבת מ

ה נחשבות "נתיב מאיר וכפר הרוא, למרות שחורב. בוגריה ממעטים להגיע להר עציון, ולמעלות

 .  יש להעיר כי בשנים האחרונות ירדה נתיב מאיר מגדולתה602,"עיליתיים"מוסדות 

-משמעי מאיזה רקע סוציו-ם חלקיים אלו קשה להסיק באופן חדעל כל פנים נראה כי מנתוני

העובדה שמרבית התלמידים מגיעים מהמרכז ומירושלים רבתי יכולה . אקונומי מגיעים התלמידים

ההבחנה . אולם אין נתונים נוספים שיחזקו השערה זו, אקונומי גבוה יחסית-להצביע על חתך סוציו

זאת בייחוד מכיוון שכאשר נשאלו . ל הישיבות היא משמעותיתבנוגע לחשיבות מיקומן הגיאוגרפי ש

 .כפי שיפורט להלן, התלמידים כמעט ולא התייחסו למיקום הישיבה, מדוע הגיעו לישיבה מסויימת

 

 ציפיות התלמידים מהלימוד ומהישיבה. ו

ונות נעשו ראי, לצורך בחינת ציפיותיהם של התלמידים מתוכנית ההסדר ומהלימוד במסגרת הישיבה

תלמידי ,  בשונה מהמרואיינים בתוכניות המקבילות603.כפי שכבר פורט בפרק שיטות המחקר, עומק

. ההסדר לא התייחסו כמעט לסיבות שבגללן בחרו ללכת למסלול ההסדר מבלי שנשאלו על כך ישירות

 מרואיינים 34שני תלמידים מתוך . הנשאלים התרכזו במדוע בחרו דווקא בישיבה בה הם לומדים

אחד למד קודם לכן בישיבת . הגיעו למסלול ההסדר לאחר ששקלו ברצינות לימוד בישיבה גבוהה

השני נטה ללמוד . מרכז הרב אולם החליט שברצונו להתגייס ועל כן עבר ללמוד במסגרת ההסדר

ששה . בישיבה גבוהה אולם לבסוף החליט ללמוד באור עציון והתגייס רק לאחר לימוד של ארבע שנים

תלמיד אחד שהיה במעקב אכן עזב את , מתוכם. ים תכננו לעזוב את המסלול לאחר גיוסםתלמיד

                                                 
 מגמה זו אינה מפתיעה כיוון שראש הישיבה הוא בוגר הר עציון וחלק מהמורים בירוחם מלמדים גם בהר עציון 600

 .כפי שכבר הודגם, ישנו הבדל רעיוני בין הישיבות, למרות הקרבה המסוימת, תעם זא. ולהפך
גם נתונים אלו חלקיים ולא .  שלוש ישיבות אלה בלבד העבירו נתונים לגבי מוסד לימודיהם הקודם של תלמידיהם601

 ניתן להסיק כמה ,עם זאת. הנתונים שיתוארו בפרק זה לוקים בחסר, מכל סיבות אלו. היו בנמצא עבור כל המחזורים
 .מסקנות לגבי האוכלוסיה הלומדת בישיבות ההסדר שנבדקו

החינוך הקיבוצי , "כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי" שילוב"ישיבת ", לב-ברמרדכי : ראה.  כפי שמגדיר זאת בר לב602
 .124' עמ, )ז"תשנ, אוניברסיטת תל אביב: א"ת). (עורך, יובל דרור (בסביבתו

 .מתוכם אחד בשירות פעיל,  בוגרים15וכן ,  במעקב19מתוכם ,  תלמידים לפני שירות20רואיינו ,  כאמור603
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, אחד התלמידים יצא לקצונה ועזב את המסלול מסיבה זו, המסלול בשל שירותו ביחידה מובחרת

 .ואילו היתר נשארו לשרת במסגרת ההסדר

ד התורה כאשר רק אחד לא התייחס כלל למרכיב תלמו, מתוך כלל התלמידים המרואיינים

 התייחסו ישירות למרכיב תלמוד התורה כשיקול 11, מתוך היתר. נשאל לגבי בחירותו במסלול ההסדר

כל תלמידי הר עציון ,  באופן בולט604.ובישיבתם בפרט, מכריע בבחירתם להצטרף להסדר בכלל

 . הדגישו את רמת הלימוד בישיבה כשיקול עיקרי בבחירתם בישיבה זו

מרבית המחזור שלהם בישיבה : רו במסלול מתוך שיקולים חברתייםמספר תלמידים בח

. יסודיים- ההסדר היה המשך טבעי ללימודים העל605,"זה מקובל", התיכונית הלך למסגרת ההסדר

-היו לי הרבה חברים שהלכו להסדר שהיו מה: "מספר תלמידים ציינו שהתרשמו מבוגרי הסדר שראו

להיות אדם טוב ! גם אני רוצה להיות כזה, וחשבתי. ל על הזמןשבהסדר נהיו חב, זה מופרעים בתיכון

  606."יותר

שני תלמידים דיברו על רצונם לחזק את היסודות של זהותם הדתית לפני השירות בכדי 

הסביר כי כך חשב , בוגר ישיבת הגולן, אחד מהם. שימשיכו להיות מחוייבים למצוות בעת השירות

 שלושה תלמידים נוספים ציינו כי הבחירה 607. אינו שיקול נכוןלפני השירות ושכיום הוא מבין שזה

אחד כיוון שרצה להתגייס כחלק . במסלול נבעה גם מכך שקיוו שהדבר יקל עליהם את השירות הצבאי

). ל"כ(השני כיוון שקיווה שיוכל לקבל סיוע מהישיבה בשיבוץ בשל היותו בעל כושר לקוי . מקבוצה

תלמיד נוסף . ציין שחשש מגיוס ללא מסגרת תומכת, היה לפני שירותהיחיד מביניהם אשר , השלישי

ציין כי הבין שללא שירות צבאי לא יוכל לקבל זכאות מהמדינה למשכנתא ועל כן חשב שכדאי לשרת 

בעידודה של מדריכתו מתנועת הנוער בני עקיבא החליט להתגייס דרך מסלול ההסדר כדי . ל"בצה

 .תורהלהעשיר את שירותו גם בלימוד 

הבחירה בישיבה ספיציפית היתה מהותית הרבה יותר למרואיינים מאשר עצם ההליכה 

, אופי הלימוד: תשובותיהם התחלקו למספר קטגוריות. למסלול ההסדר ורובם סיפרו על כך בפירוט

מאפיינים חיצוניים של ; )אח או חבר(הליכה בעקבות אדם מוכר ; הכיוון החינוכי וצוות הישיבה

מספר יחסית גדול של תלמידים דיבר על כך שמצא חן בעיניו הגיוון , בקטגוריה הראשונה. הישיבה

קבוצה נוספת התרשמה מרמת ). ששה תלמידים(בנושאי הלימוד והכיוון החינוכי הפתוח של הישיבה 

                                                 
זה : "לדוגמא.  רובם הצביעו על חשיבות תלמוד התורה או על רמת הלימוד בישיבה בה בחרו כשיקול חשוב מאוד604

 . 1.4.03, )הר עציון(' ו" (חוד החנית של ישיבות ההסדר
 .27.11.04, )מעלה אדומים('  נ605
 .27.10.04, )מעלה אדומים('  מ606
 .18.5.04, )הגולן('  צ607
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אחרים התרשמו מראשי . ששה תלמידים התרשמו מהרבנים). שבעה תלמידים(הלימוד בישיבה 

 ). שה מהר עציון ושלושה מאור עציוןשלו. ששה(הישיבה 

חמישה הגיעו לישיבה בעקבות אח בוגר שלמד באותו ,  תלמידים20מתוך , בקטגוריה השניה

. שני תלמידים נוספים הגיעו בכוונה לישיבת הסדר אחרת מהישיבה אליה הלך האח הבוגר. מוסד

, שניהם בוגרי הר עציון, ערמ שלו בישיבה התיכונית וממדריך בתנועת הנו"תלמיד נוסף הושפע מהר

. שלושה תלמידים הגיעו בעקבות המלצה של חבר בוגר שכבר למד באותה ישיבה. והלך בעקבותיהם

 הצביעו על שיקול 15,  תלמידים20מתוך , כלומר. ארבעה תלמידים הגיעו יחד עם חבריהם מהתיכון

 .כלשהו כאחד המניעים לבחירתם בישיבה ספציפית" חברתי"

תלמידים רבים ציינו את המראה החיצוני של , המאפיינים החיצוניים של הישיבהבקטגוריית 

ובעיקר התרשמות כללית כאשר ביקרו בישיבה , אוירה טובה, תנאים פיזיים נוחים, הישיבה והנוף

תלמיד מהמחזור הראשון של פתח תקווה סיפר שהיה משהו מושך ). ש"שבו(ב בשבוע ישיבה "בכיתה י

עשרה . יקט התחלתי ושמצא חן בעיניו להשתייך למחזור הראשון בישיבהבלהיות חלק מפרוי

עשרה . ש ושהדבר עשה עליהם רושם חיובי"כשהגיעו לשבו" ה נחמדים'היו חבר"תלמידים ציינו ש

או שהם הרגישו שהם מצליחים " קליק"היה , תלמידים סיפרו שפשוט הרגישו טוב בישיבה בה בחרו

ם ציינו שלתלמיד תיכון אין כלים מתאימים על מנת לבחון באמת איזו מרבית הבוגרי. להתרכז בלימוד

לא היה איזה משהו יותר מדי "זה , כולל במקרה הפרטי שלהם, ברוב המקרים. ישיבה מתאימה לו

 . אלא פשוט תחושה טובה608,"יותר מדי נשגב, גדול

 שירות דיברו מרבית מהתלמידים לפני, כאשר נשאלו לגבי ציפיותיהם משנות הלימוד בישיבה

 ציפו 11,  תלמידים לפני שירות20מתוך . על ציפיות הנוגעות להשפעת הישיבה על חייהם העתידיים

: לרכוש בישיבה כלים שיסייעו להם לחיות את חייהם בצורה טובה יותר בתור אנשים בוגרים

צוב  חלקם הגדירו כלים אלה כעי609."אדם שמוכשר לצאת לחיים-שהישיבה תבנה אותי בתור בן"

היו שדיברו על כלים לשלב ). ארבעה תלמידים(או כבניית האישיות ) שלושה תלמידים(השקפת עולם 

לשמור על . עם העולם בחוץ. איך להתמודד עם עולם של חול: "את עולם הישיבה עם העולם הכללי

 ארבעה 610".לשמור על מתח רוחני גבוה במשך כל החיים. [...] לא ליפול לבינוניות. רמה רוחנית גבוהה

כיצד יחנכו את , תלמידים ציפו שלשנים בישיבה תהיה השפעה מכרעת על כיצד ייראה ביתם העתידי

מכאן שכאשר נתבקשו לדבר על ציפיות ברמה . איזה מקצוע יבחרו וכיוצא באלה, שלהם-ילדיהם

 .איש מהמרואיינים לא התייחס באופן ישיר לשירות הצבאי, כללית

                                                 
 .4.3.03, )פתח תקווה('  כפי שהתבטא למשל י608
 .9.1.03, )אור עציון('  א609
 .1.4.03, )הר עציון('  א610
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ים לפני שירות ציפו לקבל ידע תורני רחב יותר ולהיות תלמידי  הנשאל20 מתוך 11, בנוסף

שלושה מתוכם סברו שהלימוד בשנים אלו יהווה את הבסיס ליכולתם ללמוד . חכמים ברמה כלשהי

שלושה תלמידים אחרים ציפו שהישיבה גם תכין אותם להיות אזרחים . באופן עצמאי גם בעתיד

 שלא היו לו ציפיות כלל כשהגיע לישיבה ורק במשך הזמן תלמיד אחד ציין. תורמים לחברה ולמדינה

 .הבין מה ביכולתו להפיק מתקופת הלימוד

 מתוך 10, כאשר נשאלו באופן ספיציפי לגבי ציפיות מהישיבה ביחס לשירותם הצבאי

ששה תלמידים חשבו . או הלכתית לקראת השירות/מהנשאלים לפני שירות ציפו להכנה רוחנית ו20

זה בעיקר הפעם הראשונה . " אותם גם למפגש עם החברה השונה בה ייתקלו בשירותשהישיבה תכין

מרגיש שזה [...] כשאתה יוצא מהתיכון אתה . [...] ודתיים בכלל נפגשים עם חילונים[...] שאני אישית 

לפני שאתה מתנגש עם , במיוחד לפני שאתה הולך לצבא. [...] בדת, דבר שאתה רוצה להתקדם בו

 חמישה תלמידים ציפו שהישיבה תחזק את המוטיבציה שלהם לשרת על ידי הסברת 611".משהו אחר

הלימוד מכין . שלושה תלמידים ציינו שההכנה לצבא היא לא דבר נפרד. החשיבות שבשירות הצבאי

אדם שלומד ומתבגר בשנתיים לפני השירות עובר תהליך . באופן כללי לחיים ועל כן מכין גם לשירות

תלמיד אחד ציפה לליווי וסיוע בזמן השירות ואילו תלמיד . כרח גם לשירות הצבאיהמכין אותו בה

 .ר"אחר קיווה שהישיבה תוכל לסייע לו להעלות את הפרופיל שלו כדי שיוכל להגיע ליחידת חי

-כי הציפיות של תלמידי ההסדר הן בדרך כלל ארוכות, נראה אם כן, מתוך דברי המרואיינים

. כמקפלת בתוכה תהליך) חמש שנים(תקופת השהות הכוללת שלהם בישיבה הם מסתכלים על . טווח

ציפיותיהם של רוב הנשאלים ביחס לשירות מצטמצמות לרצון לצלוח את השירות ולהגיע חזרה 

לא מתקבל הרושם . לישיבה בצורה הטובה ביותר על מנת להשלים את תהליך הלימוד בו החלו

.  או מחפשים תשובות לשאלות אמוניות המטרידות אותםשהמרואיינים תוהים אודות זהותם הדתית

אנשים דתיים בוגרים המבקשים להמשיך , "בני תורה"הם מצפים שהישיבה תסייע להם להפוך ל

 מכאן שמנקודת מבטם של 612.ללמוד תורה בחייהם הבוגרים ולכוון את חייהם על פי התורה

ּות מאשר תפקידה ברובד הכללי יותר תפקידה של ישיבת הסדר בהקשר הצבאי הוא פח, המרואיינים

 .של חינוך והכוונה לחיים בכלל

 

                                                 
 .18.7.04, )הר עציון('  ר611
לטותיו נובעות התורה היא במרכז וכל הח, אצל בן תורה":  כפי שהמושג הוגדר בדף הקשר של ישיבת הר עציון612

מתנהג ביושר ובכבוד עם ; דיבורו נקי ועדין; ]השם יתברך [ת"השי הוא מרגיש כל העת את השגחתו של; ממנה
דף : ראה" .וקובע ברצינות עתים לתורה; כל פרט בהלכה הוא מקפיד על; לבושו ולבוש אשתו צנוע ומכובד; הבריות

. >http://www.etzion.org.il/dk/1to899/666daf.htm<) ח"אב תשנ, 666' מס (ל"קשר לתלמידי הישיבה בצה
 Charles Selengut, "By Torah Alone: Yeshiva Fundamentalism in: ראה, תורה-לבן, דומה, להגדרה נוספת

Jewish Life," Accounting for Fundamentalism (Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds.), (Chicago: 
University of Chicago Press, 1994), vol. 4, p.237. 
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 השירות הצבאי במסגרת ההסדר. ז .

ר משרתים ביחידות נפרדות בזמן "תלמידי ישיבות ההסדר ביחידות החי, 2005נכון לשנת , כאמור

תלמידים המשרתים בשריון מתערבבים במחלקות המבצעיות לאחר הכשרתם . הטירונות ולאחריה

השירות הנפרד בזמן ההכשרה . חיילים בתפקידים תומכי לחימה אינם משרתים כלל במסגרת נפרדתו

ל להכניס ללוח הזמנים הרשמי את צרכיהם של החיילים "ש מאפשרות לצה"ובמחלקות הבני

ימי שני וחמישי , ראש חודש(התחשבות בימים המצריכים תפילה ארוכה יותר , זמני תפילות: הדתיים

החיוני " דתי"אספקת ציוד , התחשבות בצומות בתהליך ההכשרה, ) בתורה וכיוצא בזהבהם קוראים

 . ועוד613לקיום אורח חיים דתי

שני תלמידים בעלי . שבעה רצו להתנדב לצנחנים,  התלמידים שראויינו לפני גיוס20מבין 

 התלמידים אף אחד מן. ר"ניסו בכל זאת להתקבל ליחידות החי, ר"אך לא מתאים לחי, פרופיל קרבי

שרואיינו לפני שירות לא העלה את האפשרות להוריד פרופיל או לנסות ולהגיע לתפקיד פחות קרבי 

 .מיכולתו

שני תלמידים עזבו את המסגרת ההסדר בשל ,  התלמידים במעקב19- הבוגרים ו15מבין  

 19. ונה ואחד בשל יציאתו לקצ614)ן צנחנים והשני בדובדבן"אחד בחה(שירותם ביחידות מובחרות 

תלמיד אחד עבר , מתוכם. ש"ר השונות ושירתו במסגרת מחלקות בני"תלמידים הגיעו ליחידות החי

אחד מהם עזב את היחידה כתוצאה . ארבעה תלמידים שרתו בתותחנים. ל החרדי"כ בנח"לשרת כמ

מתוכם תלמיד אחד התחתן כחצי . חמישה תלמידים שרתו בשריון. מפציעה ושובץ מחדש במודיעין

חונך , מודיעין: ארבעה תלמידים היו בעלי כושר לקוי ושרתו במקומות הבאים. נה לפני השחרורש

, מבין התלמידים במעקב. צ בגולני"סמב, ל החרדי"מלווה חברתי בנח, בפנימיה הצבאית באור עציון

 ).קורס קצינים, מפקדי טנקים, כים"מ(ארבעה יצאו לקורסי פיקוד , שניים נפצעו כתוצאה מצניחה

 אחד 615).כים"מ(אם כי שלושה יצאו לקורס פיקודי ,  הבוגרים אף לא אחד התנדב לקצונה15מבין 

מהראיון עמו נראה כי היציאה . כבר אינו מגדיר את עצמו כדתי, הנמצא בשירות פעיל, מהבוגרים

 .שים ובאופן כללי עם מי שהכיר אותו קודם"לפיקוד הקלה עליו את הצעד בכך שכבר לא שרת עם בני

תלמיד אחד במעקב זו השנה השנייה סיפר שהוא מתלבט . שני בוגרים שרואיינו אינם שומרי מצוות

 .בנוגע לזהותו הדתית

                                                 
 .  למשל דאגה לספר תורה כאשר יוצאים להכשרה בשטח כפי שקורה באימונים613
 .כ"ל החרדי בתור מ" מאוחר יותר נפלט תלמיד אחד מדובדבן והגיע לנח614
 החליט שיוכל אחד.  שלושה בוגרים נוספים היינו בעלי נתונים מתאימים לפיקוד והוצע להם לצאת לקורס קצינים615

, השלישי). שניהם תלמידי הר עציון(שני רצה להתחתן ועל כן העדיף לשוב לישיבה , לתרום יותר בישיבה ולכן ויתר
בראיון עמו ניכר . נפצע בברכיו והחליט לא לצאת לקצונה כדי שלא יאלץ להוריד פרופיל רפואי, תלמיד ישיבת הגולן

 .היה כי הוא מצטער צער רב על הויתור
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תלמידים . ש שרתו עם תלמידים מישיבות הסדר שונות"התלמידים ששרתו במחלקות בני 

ההבדל . ידאך לא תמ, במעקב דיווחו בדרך כלל על אוירה טובה בתוך המחלקה בין הישיבות השונות

ש והתלמידים "בין הישיבות והשקפות עולמם הביא לעיתים לקשיים חברתיים בתוך מחלקות הבני

שניים מבוגרי הר , לדוגמא. במידות הצלחה משתנות, במעקב סיפרו על צורך להתגבר על הקשיים

ידי תלמ, כהגדרתו של אחד המרואיינים. ר שרתו בגבעתי עם ישיבת מורשת יעקב"עציון ששרתו בחי

ניפץ לנו מהר מאוד , כאילו, זה. הרוב ספרדים ופחות דתיים. מה שנקרא, ה מהעם'חבר"מורשת הם 

כי הם לא היו קמים לתפילות [...] את המיתוס של מחלקה דתית שאפשר להסתכל עליה בתור סמל 

וף  אולם עד ס616."קמקים לנו כל מיני דברים שאנחנו היינו מאוד מעוניינים לשדר החוצה'והיו מצ

גם כן ,  תלמיד אחר במעקב617.השירות נוצר קשר חם בין תלמידי שתי הישיבות שנשמר עד היום

 תלמיד 618.כ עם תלמידי מורשת יעקב ודיווח על קשיים דומים"שרת במחלקת חירמ, תלמיד הר עציון

, עכו, נהריה, ל עם תלמידים מישיבות ההסדר בחיפה"ש בנח"ישיבת פתח תקווה ששרת במחלקת בני

ות מחולה ומעלה אדומים סיפר על מתיחות בין הקבוצות השונות כתוצאה מחוסר הסכמה על שדמ

 619.התנהגות ודעת ההלכה

. כפי שיפורט בהמשך, ר"התלמידים ששרתו בשיריון תיארו קשיים רבים יותר מחיילי החי 

, באיתפנימיה צ(שניים שרתו בסביבה שומרת מצוות , מבין התלמידים ששרתו בתפקידים לא קרביים

 621.לים האחרים דיווחו על קשיים בשל הסביבה החילונית ובעיקר על בדידות רבה" הכ620).ל חרדי"נח

הם דיברו על . שלושה בוגרים לאחר שירות התמרמרו על סוגיית השירות במחלקות נפרדות 

שים ליחידה בה הם משרתים כיוון שאין הכרּות אמיתית עם שאר "כך שאין תרומה אמיתית של בני

יש להם , חמש בכל מחלקה, חמש"שים היו מפוזרים "אחד התלמידים ציין שאם הבני. לוגההפ

ומכיוון שמלכתחילה הם נחשבים קבוצה ]" במחלקה[ה 'השפעה על כל השלושים חבר] שים"לבני[

שתתואר , אף לפני ההכרזה על יוזמת האלוף אלעזר שטרן,  כלומר622.הדבר היה תורם לכולם, חזקה

 .ידים שצידדו במהלך זההיו תלמ, בהמשך

                                                 
 .1.4.03, )הר עציון('  נ616
 .1.4.03, )ר עציוןה('  ו617
 .18.6.04, ראיון מעקב) ר עציוןה('  ש618
חלק מהמחלקה רצו . ביום שישי היו צריכים להתארגן מהר על מנת שכל הפלוגה תוכל לצאת לשבת,  למשל619

התלמיד . סרבהחלק מהמחלקה . ש ולהתפלל לאחר מכן"להתארגן בכדי ששאר הפלוגה לא תתעקב בגלל מחלקת בני
) פתח תקווה(' א. (סרב לספר איזו ישיבה נקטה באיזו עמדה אבל אישר שבני ישיבת פתח תקווה רצו להתפלל אחר כך

 ).4.6.04, ראיון מעקב
 .ל בסביבה של דתיים אחרים הוא יחסית נדיר" שירות בתור כ620
 .27.1.03, )ירוחם('  בייחוד ח621
 .4.3.03, )פתח תקווה('  י622
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שים מגיעים לשירות עם מאפיינים "דיברה על כך שבני, בעיקר של בוגרים, קבוצה נוספת 

תלמידי ההסדר מגיעים , ראשית. שונים ממתגייסים אחרים המשפיעים על שירותם לחיוב ולשלילה

, שיבותגם כאשר המחלקה מורכבת מכמה י. לפחות בשלבי השירות הראשונים, כקבוצה אורגנית

חוק הדתיים השלובים פועל שם . ה' חבר40מגיעים לך איזה , כשהם מגיעים למחלקה, שים"בני"

שכולם ] בפלוגה[אתה רואה מחלקה אחת [...] כולם מכירים את כולם תוך דקה . בצורה עצבנית

כל אחד מפחד . ושתי מחלקות שאף אחד לא קשור לאף אחד. כולם צחוקים וזה וסבבה, מגובשים

 הלכידות 623."שקרן או חבר שאפשר לסמוך עליו, רמאי, אם הוא גנב. לא יודע מה השני, ימהשנ

תוצאה אחת של . נוסכת בתלמידים ביטחון עצמי, שהישיבה מעניקה להם" גב"כמו ה, החברתית

 אחד הבוגרים סיפר בצער את 624.ביטחון זה היא שהם אינם חוששים להתייצב כנגד המערכת הצבאית

אז ' .מתחילים וזה, אנחנו צריכים, צא מהאוהל'אומר לאיזה מישהו , כ לאוהל"גיע ממ: "הסיפור הבא

אל תגיד "אל תגיד לי ': אומר לו] כ"המ[והוא ' !אל תגיד לי לצאת מהאוהל': ההוא שוכב על המיטה

 אותו בוגר אמר שלדעתו הדבר נובע מכך שהגיעו כקבוצה מגובשת וידעו לקראת מה הם 625.'!"לי

 .    לצפותהולכים ולמה

הם . תלמידי ההסדר מתגייסים בגיל עשרים. מרכיב נוסף בהתנהגותם הוא גיל הגיוס

 ליחס זה מתווספת גישתם הביקורתית 626.כים"מבוגרים יותר ממפקדיהם והדבר משפיע על יחסם למ

שים רגילים לחשוב על כל דבר שהם קוראים ושומעים ולא "בני: "של התלמידים למערכת הצבאית

כחלק ,  כאמור627.וזהו מתכון לבעיות" המשמעת הצבאית בנויה על העיקרון ההפוך. דלבצע מי

אך כפי שאמר אחד . רבני הישיבות משוחחים עם התלמידים על יחס נאות למפקדים, מההכנה לצבא

נראה שבאופן כללי חיילי ,  אם זאת628.ככל הנראה מסר זה לא הופנם או שאינו מספיק, התלמידים

, למרות שמפקדיהם בהחלט מודעים לבעייתיות שבהתנהגותם, לים מממושמעיםההסדר נחשבים חיי

 .כפי שיפורט בהמשך

 

 קשר בין הישיבה לתלמידים בזמן השירות. ח

 התלמידים 19- הבוגרים ו15מבין . הישיבות משתדלות לשמור על קשר עם התלמידים, בזמן השירות

ארבעה שירתו , מבין נשאלים אלו. חמישה סיפרו שהקשר עמם בעת השירות היה רופף, במעקב

                                                 
 .4.3.03, )תקווהפתח ('  י623
 .24.6.04, )מעלה אדומים(' צ,  כפי שהציג זאת אחד הבוגרים624
 .18.5.04, )הגולן('  י625
 .1.4.03, )הר עציון('  נ626
 .1.4.03, )הר עציון(('  נ627
 .18.5.04, )הגולן('  י628
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היה , במידה וזה התקיים, תלמידים אלו ציינו שעיקר הקשר עם הישיבה. בתפקידים לא קרביים

, נראה מכאן שיש לישיבות קושי לשמור על קשר עם התלמידים שאינם משרתים בקבוצה. מיוזמתם

 .ש"קרי במחלקת בני

שני .  עצמם ביקרו בישיבה בעת שירותםכל התלמידים במעקב ומרבית הבוגרים סיפרו שהם 

 תלמידים אחרים 629.תלמידים במעקב סיפרו שהם מגיעים לישיבה לא מעט בשל תנאי השירות שלהם

נראה שבכך מתבטא עיקר הקשר מצד . סיפרו שהם מבקרים בישיבה בחגים או בשבתות

 630.התלמידים

, חבילות, עלון קשר: המרואיינים תיארו את עיקר הקשר מצד הישיבה כשליחת דברי דואר

 עלון 631.פ מהרבנים ומכתבי אישיים מהיושבים בבית המדרש"מכתב כללי לתלמידים הנמצאים בשר

דבר תורה של אחד מרבני הישיבה וידיעות , הקשר כולל בדרך כלל דבר תורה שכתב אחד התלמידים

רך כלל מדור העדכון בד. מי השתחרר וכיוצא באלו, מי יצא לקורס קצינים, מי התחתן: מהווי הישיבה

כתוב בנימה היתולית וחלק מהתלמידים הודו בחיוך שזהו החלק היחידי בדף הקשר אותו הם 

ת הלכתי בנושא מסוים או חיבור הגותי על נושא ברומו של "לעיתים מכיל דף הקשר שו. קוראים

מכתבים "פ וקיים גם מדור "בישיבת הר עציון מופיע לפעמים מכתב מאחד התלמידים בשר. עולם

  632".למערכת

הישיבה מבקרת את התלמידים המשרתים יחד במסגרת מחלקת , נוסף על דברי הדואר

התלמידים הקרביים סיפרו שהישיבה בדרך כלל שלחה נציגים לבקרם כפעמיים עד ארבע . ש"בני

תלמידים ששרתו כחלק מקבוצה קטנה מאוד או התלמידים ששרתו , כמצופה. פעמים במשך השירות

ר סיפר "תלמיד ששרת בחי, למשל. סיפרו על פחות ביקורים וקשר פחות הדוק, ים לא קרבייםבתפקיד

שלא במסגרת הגיוס הכללי של בני , שכיוון שהתגייס כחלק מקבוצה קטנה מאוד מהישיבה שלו

 633.לא זכה לביקורים מהישיבה, מחזורו

למידים שסיפרו על היו ת. מרבית התלמידים סיפרו שאין להם כמעט קשר טלפוני עם הישיבה

במקרים אלו התלמידים הדגישו . מים שלהם שהתקשרו והתעניינו בשלומם"יוזמות פרטיות של ר

                                                 
 סיפרו ל בתעסוקה מבצעית" תלמיד הר עציון המשרת בפלוגה מבצעית בשריון ותלמיד פתח תקווה המשרת בנח629

פתח (' א, 9.6.04, ראיון מעקב) הר עציון(' א. (שהם מגיעים לישיבה באמצע השבוע בתקופת יציאות הקו שלהם
מוצב בדרום ליד הישיבה ולפיכך סיפר שהוא מגיע , תלמיד ירוחם שיצא לקצונה', ד). 4.6.04, ראיון מעקב) תקווה

 )25.6.04 ,ראיון מעקב) ירוחם(' ד. (לישיבה לפני יציאותיו הביתה
 סיפרו שהתקשרו לישיבה על 34רק שבעה תלמידים מתוך ,  כפי שיתואר בחלק הדן בפתרון בעיות בעת השירות630

 . מנת לשאול שאלה הלכתית
פ ותלמידי הישיבה הנמצאים "נתלית רשימה שמית של כלל התלמידים בשר,  בישיבות השולחות מכתבים כאלה631

, ראיון מעקב) פתח תקווה(' א. ( אליו הם מתחייבים לכתוב מכתב אישיבבית המדרש רושמים את שמם ליד החייל
 .בביקורי באור עציון ראיתי רשימה כזו בעצמי). 25.6.04, ראיון מעקב) ירוחם(' ד; 4.6.04

עלון הקשר >; http://www.etzion.org.il/dk/other.htm <-דף הקשר של הר עציון :  לדוגמאות לדפי קשר ראה632
 .>http://www.birkatmoshe.org.il/index.asp?id=106<: ה אדומיםשל ישיבת מעל

 .27.1.03, )ירוחם('  מ633
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תלמידים משני מחזורים שונים , למשל. שהיתה זו יוזמה פרטית ולא התנהגות רשמית של הישיבה

הוא .  יחסיתשמר עמם על קשר הדוק, מ שלהם לפני גיוס"שהיה ר, בהר עציון סיפרו שהרב יעקב מדן

אף נהג להתקשר אליהם והם התקשרו אליו על מנת לשוחח אודות קשיים בשירות ולא רק על מנת 

מים " תלמידים אחרים סיפרו שהם מתקשרים מיוזמתם לשוחח עם ר634.לשאול שאלות בהלכה

מ שתפקידו " הרב דרוקמן סיפר כי עד לפני שנים ספורות היה ר635.אליהם הרגישו זיקה מיוחדת

 636.אולם בשל קשיי תקציב תפקיד זה בוטל.  על קשר עם השיעורים הנמצאים בשירות פעיללשמור

שתפקידו ) הרב אליהו ליפשיץ(פ "מ התלמידים בשר"מ שמשמש כר"ישיבת מעלה אדומים מינתה ר

 2005.637זהו תפקיד חדש בישיבה שהחל בשנת . לשמור עמם על קשר

הפך קל הרבה יותר בשנים , המחזורכמו גם עם יתר בני , הקשר הטלפוני עם הישיבה

בידי מרבית התלמידים המשרתים בשירות פעיל מכשיר . האחרונות בשל מהפכת הטלפון הסוללרי

העובדה שלמרבית התלמידים ניתן , בנוסף. טלפון סוללרי פרטי ההופך אותם זמינים יותר מבעבר

אינם זמינים בשל תנאי להשאיר הודעה בטלפון מאפשרת להעביר להם מסרים גם כאשר הם עצמם 

 .שירותם

היה עבורם , גם אם לא היה הדוק, באופן כללי כל המרואיינים ציינו שהקשר עם הישיבה

 קשר 638."שיש מאחוריך מישהו, אתה מרגיש שייך לגוף[...] זה מחזק מאוד הקשר הזה : "משמעותי

למידים במעקב בשנה  הת19כל . משמעותי נוסף עבור התלמידים היה הקשר עם בני מחזורם לישיבה

כמחצית הנשאלים הדגישו שזהו בעיקר . הראשונה ציינו כי הם שומרים על קשר עם חבריהם למחזור

" שיעור"נראה כי הקשר עם ה, אך ככלל, קשר עם המשרתים עמם ישירות או עם חבריהם הקרובים

מעניק להם , קואו חל, כל המרואיינים הרגישו שהמחזור. מהווה קשר משמעותי עבור כל התלמידים

העובדה שהם באים מרקע . להוציא שני תלמידים שסברו שהם אינם זקוקים לתמיכה, תמיכה בשירות

 מסייעת להתמודד עם הקשיים בשירות 639"באותו ראש"עוברים יחד חוויה דומה ונמצאים , דומה

אין להם , םשים שנמצאים עם החברים שלה"בני. [...] רוב הקושי בצבא זה קושי פסיכולוגי: "הצבאי

                                                 
הרב , כלומר. 27.2.05, ראיון מעקב, )הר עציון(' ב; 10.3.04, )הר עציון(' מ:  כפי שתאר זאת בוגר וגם תלמיד במעקב634

. לפני הגיוס, מ בשנתם השנייה בישיבה"מדן נוקט בגישה זו לאורך שנים ומתקשר בעקביות לתלמידים להם שימש כר
' י. שהתקשר אליהם באופן קבוע על מנת לדרוש בשלומם' מ שלהם בשיעור ב"גם תלמידי ירוחם במעקב סיפרו על הר

 . 4.3.05, ראיון מעקב) ירוחם(' ש; 8.4.05, ראיון מעקב) ירוחם(
 .4.6.04, ראיון מעקב) אור עציון(' א:  לדוגמא635
 .19.11.02,  דרוקמן636
, בתלמידים המשרתים ביחידות קרביות" משקיעה יותר" התלמידים ששרתו כתומכי לחימה סיפרו שהישיבה 637

, לים"הכ, לדעתי', הרגשנו קצת סוג ב: "וניסו להצדיק מגמה זאת כיוון שלחיילים הקרביים קשה יותר מבחינה דתית
מהתלמידים , ככלל). 24.6.04, )מעלה אדומים(' צ." (פחות משקיעים בנו] לכן[כי ברור שאנחנו פחות סובלים ו[..] 
 .27.1.03, )ירוחם(' ח: לדוגמא. קרביים ניכר כי חשו שהישיבה אינה מתאמצת לשמור עמם על קשר-הלא

 .18.5.04, )הגולן('  צ638
 .4.6.04, ראיון מעקב) פתח תקווה('  א639
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 אחד התלמידים שלא סבר שהוא זקוק לתמיכה העיר שבכל זאת חשוב לו מאוד הקשר עם 640."את זה

אתה ... זה, זאת אומרת. ה'אז זה יותר מהחבר"כאשר הוא נפגש עם חבריו לשיעור . חבריו לשיעור

מעקב  בשנת ה641.ובכך יש חשיבות גדולה מאוד עבורו" מרגיש שאתה איפשהו נפגש גם עם הישיבה

פ ושניהם חשו שהמחזור שלהם בישיבה "ג היו עדיין בשר"רק שני תלמידים ממחזור תשס, השנייה

 .ממשיך להעניק להם תמיכה

התלמידים סיפרו שהם משתדלים . עיקר הקשר בתוך המחזור נשמר באמצעות טלפונים

ור ציינו שהם תלמידים שדיווחו על קשר ישיר רופף יותר עם כלל המחז. להפגש כאשר הדבר מתאפשר

 642.בכל זאת מעודכנים באופן מלא לגבי כל חבריהם לשיעור

כי הישיבות שומרות על קשר הדוק יותר עם תלמידים המשרתים במסגרת , אם כן, נראה

קל יותר לבקר קבוצה גדולה של תלמידים בבת : יש בכך הגיון רב. ר"ש ביחידות החי"מחלקות בני

ל או אף "מפוזרים כבודדים או קבוצות קטנות בתפקידי כקשה הרבה יותר לבקר תלמידים ה. אחת

תלמידים , בעוד שתלמידים המשרתים בשריון עדיין נהנים מהילה של לוחמים קרביים. בשריון

כיוון שהן חיילי השיריון והן . המשרתים בתפקידים עורפיים מרגישים בודדים מאוד וגם לא מעורכים

 בבעיות הלכתיות רבות יותר מהמשרתים במחלקת תלמידים שאינם קרביים נתקלים בדרך כלל

נושא זה ינותח ביתר פירוט בדיון אודות . דווקא יחס זה של הישיבה הוא משמעותי מאוד, ש"בני

 .8בעיות וקשיים בזמן השירות והטיפול בהם במסגרת כלל התוכניות בפרק 

                                                 
 .18.6.04, ראיון מעקב) הר עציון('  ש640
 .4.6.04, בראיון מעק) אור עציון('  א641
 .9.6.04, ראיון מעקב) הר עציון('  כפי שהגדיר זאת למשל א642
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 פרק חמישי

 תוכנית השילוב של הקיבוץ הדתי

 

 כאלטרנטיבה לשירות במסגרת ההסדר 1985 הדתי הוקמה בסוף שנת תוכנית השילוב של הקיבוץ

כיום התוכנית מתקיימת בשתי ישיבות הקיבוץ . ומאידך לשירות ללא מסגרת של ליווי תורני, מחד

בכך .  למדו בתוכנית מאה תלמידים2003בשנת . הדתי הנמצאות בקיבוצים עין צורים ומעלה גלבוע

ת הקטנה ביותר מקרב תוכניות הלימוד לגברים הנסקרות במחקר תוכנית השילוב מהווה את התוכני

לתוכנית משתייכים , ל שנקבע עם הקמת התוכנית"על פי ההסכם בין ישיבות הקיבוץ הדתי לצה. זה

לצורך פרק זה רואיינו שני ראשי , כפי שפורט בפרק שיטות המחקר.  תלמידים בשנה120לכל היותר 

והרב דוד ביגמן העומד בראש ישיבת מעלה ,  בראש ישיבת עין צוריםנון העומד-הרב יואל בן: הישיבות

מתוכם ( בוגרים 12וכן ) 644 במעקב9מתוכם (עשרה לפני שירות :  תלמידים22 כמו כן ראויינו 643.גלבוע

 ). ארבעה בשירות פעיל

במסגרת מסלול השילוב לומדים התלמידים כשנה בישיבה שלאחריה הם מתגייסים לשירות  

 חודשים 18בסוף תקופת שירות של . ולא כקבוצה אורגנית כפי שנעשה במסגרת ההסדר, יםפעיל כיחיד

הם שבים לצבא על , לאחר מכן. חוזרים התלמידים רשמית לשנת לימוד נוספת בישיבה, עד שנתיים

תלמידים מעטים חוזרים לפרק לימוד נוסף לאחר השירות . מנת להשלים את שלוש שנות שירותם

. תוכנית השילוב מתפרשת גם היא על פני חמש שנים, כמו בישיבות ההסדר, כלומר). "תוכנית המשך("

תקופת הלימוד אינה באה על חשבון תקופת השירות והתלמידים משרתים , בשונה מההסדר, ברם

 .שירות צבאי מלא של שלוש שנים

ת של כל ישיבה מנהלת ספירה עצמאי. ונמנה על ידי אות" שילוב"מחזור תלמידים מכונה  

של ישיבת עין צורים ) 19-המחזור ה(ט "ל שילוב י" התגייסו לצה2004באוגוסט , לדוגמא. מחזורים

המחזור שטרם התגייס מכונה בישיבה , בנוסף. של ישיבת מעלה גלבוע) 11-המחזור ה(א "ושילוב י

לוב השי"ואילו המחזור אשר חזר לישיבה לאחר תקופת שירותו הראשונה מכונה " השילוב הצעיר"

ז כשילוב "ט כשילוב הצעיר ושילוב ט" שהו בישיבת עין צורים שילוב י2004במשך , למשל". הבוגר

 . ח היו באותה עת בשירות פעיל"י-ז ו"שילובים י. הבוגר

 

                                                 
הרב ביגמן נחשב ראש .  לצידו של הרב ביגמן מכהנים כראשי הישיבה גם הרב יהודה גלעד והרב שמואל ריינר643

 . הישיבה הבכיר בפרסומים רשמיים ועל כן רואיין בתור ראש הישיבה
 .ה שנייה ושלושה במעקב בשנה הראשונה ששה תלמידים נמצאים במעקב זה שנ644
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 מבנה תוכנית השילוב ומסלול השירות. א
ני  במטרה לספק פתרון לבני הקיבוץ הדתי שרצו ללמוד לפ1985,645מסלול השילוב נפתח בשנת 

 646.שירותם מבלי לחרוג מהקו הרשמי של הקיבוץ הדתי השולל שירות מקוצר במסגרת ההסדר

מרבית התלמידים כלל לא הגיעו , למעשה. נועדה התוכנית לבני הקיבוץ הדתי ולבני עיר כאחד, במקור

  647.מתוך הקיבוץ הדתי

.  באופן לא רשמיישיבות הקיבוץ הדתי אינן חברות באיגוד ישיבות ההסדר ואינן מאוגדות גם 

אך האיגוד סרב לקבל אותן בשל . ביקשו ישיבות השילוב לקבל הכרה של האיגוד, עם הקמת המסלול

עולה כי חוסר ההתקשרות עם איגוד ,  מתוך הראיונות עם ראשי התוכנית648.ההבדל בין המסלולים

לכלית ישיבות ההסדר גורם לתחושה של קיפוח בישיבות הקיבוץ הדתי בכל הקשור לתמיכה כ

הן , כיוון שהכספים הממשלתיים עוברים דרך האיגוד לכל יתר תוכניות הלימוד. מגורמים ממשלתיים

 כמו ישיבות ההסדר 649.השילוב והן תוכניות הלימוד לנשים מרגישות שהאיגוד מנסה לקפח אותן

ל ידי גם תוכנית השילוב ממומנת על ידי שכר הלימוד המשולם ע, והמכינות הקדם צבאיות התורניות

כספים , )ד"לחודש בשנת תשס ₪ 700-כ(הורי התלמידים בתקופת שהותו של התלמיד בישיבה 

יכולת לעמוד בתשלום שכר הלימוד אינה תנאי קבלה .  באחוזים משתנים650,ממשלתיים ותרומות

הבית -אם, "צוות רותי"תלמיד שאינו מסוגל לעמוד בתשלום מצורף ל, במעלה גלבוע, למשל. לתוכנית

  651 .הבית-ומסבסד את עצמו על ידי סיוע בתחזוקה של הישיבה ובסיוע לאם, ירה בישיבהוהמזכ

 

 חלוקת הזמן ומהלך השירות, מאפייני התוכנית. ב

ישיבת הקיבוץ הדתי כמוסד קדמה להקמת , בשונה משאר התוכניות לגברים הנסקרות במחקר הנוכחי

 652.רי הקיבוץ הדתי כמוקד לימוד תורה ושימשה את חב1977הישיבה נוסדה בשנת . תוכנית השילוב

                                                 
כדפוס " שילוב"ישיבת ", לב-מרדכי בר; 258-259' עמ, )ה"תמוז תשנ (עמודים" ,עשור לשילוב",  הרב דוד ביגמן645

'  עמ,)ז"תשנ, אוניברסיטת תל אביב: א"ת). (עורך, יובל דרור (החינוך הקיבוצי בסביבתו, "ייחודי של הקיבוץ הדתי
פתרון הקיבוץ הדתי לדילמת השירות הצבאי של ; בין דת למדינה: 'שילוב'ה", סטולמן-וסמןאלישבע ר; 132-105

 .259-297' עמ, )2000, 10 (עיונים בתקומת ישראל" ,הציונות הדתית
: ראה. (ד מצפה מבניו לעשות שירות צבאי מלא"גישה זו לתוכנית ההסדר קיימת גם כיום והקה,  באופן רשמי646

, בקיבוץ כפר עציון: לדוגמא). 49-50' עמ, )ב"תשרי תשס(עמודים " ,מחלקת ביטחון: בתנועהתנועה ", יפתח יוחנן
מסלול "צעיר המצטרף לישיבת הסדר יוכל להכנס ל. אושר מסלול ההסדר לבני הקיבוץ רק בתנאים מסויימים, למשל

לימודו לא ; ) חודשים44מתוך ( חודשי לימוד בישיבת הסדר 24הקיבוץ יממן רק : בשני תנאים" בנים ממשיכים
בן , בניגוד לכך. חובה בקיבוץ ויהיה עליו להשלים שנת שירות מלאה לאחר שחרורו) ש"ש(ייחשב לו כשנת שירות 

קיבוץ שילמד בתוכנית לימוד אולם ישרת שירות צבאי מלא יידרש לחצי שנת שירות בלבד כיוון שתקופת הלימוד 
 . 35' עמ, )א"אב תשס(עמודים  ",הדשא של השכן: "ראה. ש"תחשב לו כמחצית ש

 .3.5, 3.3:  ראה נספחים647
 .116' עמ, )ז"תשנ(לב -בר; )23.10.02, ביגמן: להלן (23.10.02, ראש ישיבת מעלה גלבוע,  ראיון עם הרב דוד ביגמן648
 .7כפי שיפורט בפרק ,  תוכניות הלימוד לנשים אף נקטו בצעדים משפטיים בנושא649
בנוסף לגיוס תרומות , גייס כספים להקמת מגורי תלמידים חדשים וגם בית מדרש חדש ישיבת מעלה גלבוע מנסה ל650

 . ב"תמוז תשס, התוכניות להרחבה פורטו בחוברת שפורסמה לרגל ערב ידידי ישיבת מעלה גלבוע. למלגות לתלמידים
 .272' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן:  ראה651
, ניסן(',  אביכורים',  הישיבה, 'שמעון הקשר: ראה.  הדתי גם הקמת הישיבה לוותה בהתלבטויות בתוך הקיבוץ652

, 'מתוך דברים שנאמרו במעמד זה: ל הוענק לישיבת הקיבוץ הדתי"פרס על שם אגרסט ז, 'שמעון הקשר; )ה"תשמ
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אלא מהווה , הישיבה לא הוקמה למען התוכנית: אין תלות בין הישיבה לבין תוכנית השילוב, לפיכך

הדגש הוא על הלומדים  ישיבות ההסדרב, כךבניגוד ל. בית לתוכניות שונות ובכללן תוכנית השילוב

תוכנית "רק המיעוט משתייך למה שמכונה ו)  לפני גיוס או אחרי שירות צבאיתלמידים(הצעירים 

תוכנית מכאן ש. לומדים מבוגרים אינם מגיעים ללימוד מסודר בישיבות ההסדר ."כולל"או " המשך

אמנם מרבית הנמצאים באופן קבוע בבית המדרש משתייכים .  נחשבת העיקר בישיבהההשילוב אינ

ה התוכנית מתנהלת במנותק אולם הישיבה אינה מתמקדת בהם ובמידה רב, לתוכנית השילוב

  653.מהישיבה עצמה

לעודד הצטרפות של , כיום נעשים נסיונות להרחיב את תוכנית ההמשך בישיבה בעין צורים

 אלו מגמות הדומות יותר למקובל בישיבות 654.ישיבה ועודב םבעלי משפחות מחוץ לקיבוץ ללומדי

ראשי השילוב מעודדים את , קבילבמ.  ושונות מהיחס שהיה עד עתה בישיבה לתוכנית השילובהסדר

נצח , תלמידי שילוב עין צורים מתנדבים בבית ספר יסודי בקריית מלאכי. הלומדים להתנדב בקהילה

 . תלמידי מעלה גלבוע מקיימים חברותות עם ילדי הקיבוץ ומדריכים בסניף בני עקיבא במקום.ישראל

אך נראה כי תוכנית מובנית אינה , ת שאן בביות גם התנדבתמעלה גלבוע מעודדהישיבה ב, באופן רשמי

 .קיימת

, תלמידי השילוב מתחילים את שנת הלימודים בתחילת חודש אלול, כמו בישיבות ההסדר 

זמני הלימוד מחולקים גם כן על פי החלוקה . בהתאם לשנת הלימוד הישיבתית הליטאית המסורתית

היום בישיבות הקיבוץ הדתי דומה במבנהו גם סדר ". זמן קיץ"ו" זמן חורף", "זמן אלול"המסורתית ל

, שיעור גמרא בבוקר מיד לאחר סדר עיון, "סדרים"שלושה : הכללי לסדר היום של ישיבות ההסדר

מתוך עיון במערכת השעות של הישיבות נראה כי נושאי , עם זאת. וכן הלאה, שיעור כללי ביום קבוע

,  בשונה מהמכינות655.בין שתי הישיבותהשיעורים עצמם אינם בעלי תוכן מסורתי וגם משתנים 

ישיבת עין צורים ידועה בדגש הלימודי המושם על . כמעט ואינו קיים" אמונה"לימוד , שיידונו להלן

 . ך בעוד שבמעלה גלבוע יש דגש רב יותר על לימוד גמרא"לימודי התנ

, ל"לצהתלמידי השילוב מתגייסים כפרטים ולמעשה פתוחים בפניהם כל אפשרויות השיבוץ  

מרבית התלמידים מתגייסים בסוף שנת הלימוד . בדומה לבני המכינות, בהתאם לנתוניהם האישיים

ל את גיוסם לתקופה נוספת ונשארים "חלק מהתלמידים דוחים באישור צה. בגיוס אוגוסט, הראשונה

                                                                                                                                            
טיפוס לישיבה -אב: ישיבת הקיבוץ הדתי, 'ששון-יונה בן; 38-36' עמ, )א"חשוון תשנ( גליון ב, ט"כרך ל, עמודים
 ).ה"תשמ, ניסן(',  אביכורים', ועבודה- תורהבחברת

 .23.10.02 , ביגמן653
 .15.10.02, נון-בן:  להלן.15.10.02, ראש הישיבה בעין צורים, נון-בןראיון עם הרב יואל  654
 .273-275' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן: ראה,  לפירוט תוכנית הלימוד בהרחבה655
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יבוץ הבחירה היא על פי רוב אישית ותלויה גם באפשרויות הש. בישיבה עד לגיוס נובמבר או מרץ

 656.הצבאי של כל תלמיד

על פי ההסכם בין הישיבות (זכאים תלמידי השילוב , לאחר כשנה וחצי של שירות פעיל 

חלק מהתלמידים מעדיפים לדחות את . ת שנייה של שנה בישיבה"לשוב לישיבה לתקופת של) ל"לצה

תעסוקה לא לעזוב את חבריהם באמצע , למשל. חזרתם על מנת להשלים תקופה מוגדרת בשירות

וכך " זמן"לימוד גם כדי שלא יגיעו לישיבה באמצע " זמן"אחרים מעדיפים לחזור בתחילת . מבצעית

הרצון להגיע לישיבה ביחד עם יתר חברי : סיבה אחרת היא חברתית. באמצע נושא לימודי מסוים

 . לעיתים מקדימים התלמידים את חזרתם מסיבות אלו. ת"המחזור ולבלות איתם את שנת השל

זקוקים לסיוע , כמו תלמידי המכינות, ועל כן, תלמידי התוכנית משרתים כבודדים ,כאמור

לשם כך בכל אחת מהישיבות מכהן . בענייני הבירוקטיה הצבאית ולעזרה בתהליכים השיבוץ לשירות

בישיבת מעלה גלבוע הרב . רב אחראי על תחום זה האמור לעזור לתלמידים במגעיהם עם הצבא

בישיבת עין צורים איש קשר בנושא הצבא הוא . מחזיק בתפקיד,  אחד מראשי הישיבה,שמואל ריינר

תלמיד הרוצה להקדים או לאחר את חזרתו . סרן-קצין במילואים בדרגת רב, הרב חנוך גמליאל

 . בהתאם לישיבה בה הוא לומד, לישיבה צריך לתאם נושאים אלו עם הרבנים ריינר או גמליאל

בניגוד לישיבות ההסדר , ממעקב אחריהם מתקבל הרושם כימשיחות עם תלמידים ו 

בעוד תלמידים אחרים הרגישו . ל"אין לישיבות הקיבוץ הדתי השפעה רבה ביחסיהן עם צה, והמכינות

, שתוכנית הלימוד בה הם נמצאים מפעילה לחץ על הגורמים הצבאיים הרלוונטים בנושא שיבוצם

זמן מועט ביותר , לדוגמא. הרגישו שאין סיוע מספק בעניינםתלמידי השילוב , בעיות פרופיל וכן הלאה

כ הלא "ל מייעד אותם לשיבוץ בגדודי חירמ"התברר במקרה לתלמידים שצה, 2003לפני גיוס אוגוסט 

ל התעלם משאלון העדיפויות "גם בשל העובדה שצה, התלמידים התקוממו מאוד מכך. אטרקטיבים

דבר , התלמידים בשירות משותף יחד כקבוצה ולא כבודדיםשמילאו וגם כיוון ששיבוץ זה הציב את 

הישיבות לא היו מודעות כלל לתוכנית גיוס זו וככל הנראה לא פעלו במהירות . שלא היו מעוניינים בו

 . מספקת לשנות את המצב

ר משתי הישיבות "בפשרה שהושגה בסופו של דבר יותר ממחצית תלמידי השילוב שייועדו לחי

בגולני , ל"שובצו בנח, שעלו בהגרלה, מספר קטן יותר של תלמידים.  למורת רוחם,כ"שובצו לחירמ

ואפשר " לא עושים בעיות"התלמידים הסיקו מהארוע שהצבא חושב שתלמידי השילוב . ובגבעתי

                                                 
יצטרך להתגייס באוגוסט ללא קשר לרצונו , )טיות"יח(בתיות תלמיד המעוניין לשרת ביחידות החטי,  למשל656

נון מעודד תלמידים -הרב בן. ר רגילה יהנה מגמישות רבה יותר בנושא"תלמיד המתגייס ליחידת חי. להשאר בישיבה
להמשיך בישיבה חצי שנה נוספת ולהתגייס בגיוס מאוחר יותר על מנת ליצור מצב בו יהיו בישיבה לא רק תלמידים 

אמורים לסייע ביצירת אוירה של לימוד בבית המדרש ' תלמידי שנה ב). 15.10.02, נון-בן. (בני השילוב הצעיר, שיםחד
 . ורציפות לימוד
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. תוך התעלמות מדירוג האפשרויות שהם מגישים כמו כל צעיר לפני גיוס, להציב אותם בכל מקום

אם , טיעונים דומים בנוגע לשיבוץ. הישיבות אינן משפיעות על החלטות הצבאהם הסיקו ש, יתרה מזו

 657.נשמעו מפי תלמידים שנה לאחר מכן, כי חמורים הרבה פחות

 

 סדרי הלימוד וסגל ההוראה. ג

 רואים את מטרת התוכנית בצורה שונה מעט זה 658ראשי הישיבות המכהנים בישיבות הקיבוץ הדתי

.  ברורה בין יעדי ישיבת הקיבוץ הדתי לבין אלה של תוכנית השילובהרב ביגמן ערך אבחנה. מזה

להוציא ; יראי שמיים ופלורליסטים יותר, בתים מלומדים-להוציא בעלי: לדעתו לישיבה שלוש מטרות

בית יוצר לתורה "; "שיח רחב יותר עם העולם החילוני והאקדמי"אנר חדש של תלמידי חכמים בעלי 'ז

ה התורנית ולהתמודד עם נושאים שהעולם התורני בדרך כלל נמנע לחדש את התסיס" ,אחרת

הרב ביגמן סבר שמטרות תוכנית השילוב חופפת את מטרת ,  מתוך דברים אלו659.מתהמודדות איתם

  660.ישיבת הקיבוץ הדתי רק בדבר חינוך תלמיד חכם חדש שתורתו היא תורה בעלת רגישות מוסרית

". כתפיסת עולם"הישיבה וראה את השילוב -על כללנון הקיש מהתוכנית -הרב בן, לעומתו

 ההתנדבות 661".בלי הנחות ובלי הסדרים"השילוב צריך להיות בכל תחומי החיים והחברה בישראל 

סבר , כמו כן. נון לעיקרון זה-התקשרו אצל הרב בן, ל בישיבה וכן הלאה"הרצון לשלב בני חו, בקהילה

יש לראות את הלימוד כמכלול של : גופא-על לימוד התורהנון שהשילוב כתפיסה צריך להשפיע -הרב בן

כגון (ולא לעסוק רק בתחום מצומצם מסויים אחד , מחשבת ישראל וכיוצא באלו, ל"מקורות חז, ך"תנ

מעלה גלבוע ידועה כישיבה . מדברים אלו ניתן גם להצביע על הבדל נוסף בין הישיבות). גמרא

ינים מסויימים לישיבת ההסדר בעתניאל ותפיסות חדשות הדומה במאפי, יותר" רוחנית"ו" חסידית"

היא , לעומת זאת,  ישיבת עין צורים662.יחסית בציונות הדתית המתמקדות בחוויה הדתית וברוחניות

  663.בעלת מוניטין שכלתני יותר

                                                 
ש ולפיכך תלמידי "תלמיד בעל כושר לקוי סיפר שישיבות ההסדר מסוגלות להשפיע יותר על מדור בני,  לדוגמא657

 )26.2.05, )מעלה גלבוע(' י. (ם יותר מתלמידי השילובההסדר בעלי כושר לקוי מקבלים שיבוצים טובי
רב קיבוץ , לפניו עמד בראש הישיבה הרב עמית קולא. 2000נון עומד בראש ישיבת עין צורים מאז שנת - הרב בן658

ראייה ". לא רציני"מספר התלמידים בעין צורים הצטמצם בהתמדה ולישיבה היה מוניטין של מקום . עלומים כיום
חדלה מכך , ל לשנה"שנהגה לשלוח לעין צורים תלמידי חו, יא העובדה שתנועת בני עקיבא העולמיתאחת לכך ה

, נון-בן. (נון לכהן כראש הישיבה-כתוצאה ממצב זה הוזמן הרב בן. והעבירה את תלמידיה לישיבת ההסדר בירוחם
לעמוד , הרבנים ריינר וגלעד, ישיבההרב ביגמן הוזמן לכהן כראש הישיבה במעלה גלבוע על ידי מייסדי ה). 15.10.02

 .268' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן: על כך ראה. בראשה כשנה לאחר ייסודה
 .  תלמידים הביאו כדוגמא לנושא זה יחס לגויים בכלל ולמוסלמים בפרט659
 . 23.10.02,  ביגמן660
 :Matti Friedman, "The Back Page: הרב ביגמן הסכים לגישה זו בראיון שפורסם עמו. 15.10.02, נון- בן661

Everyone needs a corner of their own, but do they need to stay in that corner?" The Jerusalem Report 
(21 February, 2005), p. 48. 

ערב " ?צעירים חדשים או חסידות חדשה: " להרחבה אודות התופעה ראה מאמרו של הרב שמואל ריינר בנושא662
דתית בסביבה -תורה וציונות: כלים שבורים, ר"הרב שג; 13-18' עמ, )ה"תשכ, תמוז ( מעלה גלבועידידי ישיבת
וכן התייחסויותיו של הרב עמיטל לגישות חדשות אלו של . 22-28' עמ, )ד"תשס, ישיבת שיח: אפרת (פוסטמודרנית
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שתי הישיבות הן בעלות גישה פתוחה יותר ללימוד , כאמור, למרות ההבדלים ביניהן

כך מספקות הספריות בשתי הישיבות המכילות ספרים שאינם מוכנסים לבית עדות טובה ל. המסורתי

 דוגמא נוספת היא העובדה שנושאים כגון 664.כגון ספרות מחקר בגמרא, המדרש בישיבות אחרות

 ואילו במסגרת 665אינם נלמדים בתוכניות האחרות שהוזכרו כאן' משנתו של הפילוסוף ישעיהו ליבוביץ

  666.ל השילוב ציטוט מדבריו הוא דבר שבשגרהתוכנית הלימודים של מסלו

הן הרב ביגמן והן , בעוד ראשי ישיבות ההסדר כלל לא התייחסו לנושא המחוייבות להלכה

גם . מסר אישי שחשוב להם כראשי תוכנית להעביר לתלמידיםנון דיברו על מחוייבות להלכה כ-הרב בן

  .כפי שיתואר, והרב כאהן ממדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי הדגיש נקודה ז

נון דיבר על מסר אישי ביחס לתפילה ורצונו להפוך את התפילה לחוויתית יותר עבור -הרב בן

מסר נוסף . כמו כן דיבר על נסיונו לעודד יחס חוויתי יותר כלפי מצוות באופן כללי בישיבה. התלמידים

בייחוד , ר הלימודים חומ667".רצון לאקטואליזציה של הלימוד"שהישיבה בעין צורים מעודדת הוא 

, תפילין, ציצית: יום של התלמידים-מותאם לנושאים אקטואלים או רלוונטים לחיי היום, בגמרא

בניגוד ללימוד המסורתי המתמקד בפרקים (הפרקים במסכת בבא מציעא הקשורים לשומרים 

הקיבוץ הדתי נון סיפר על נסיון להדגיש מסרים כלליים של -הרב בן.  וכן הלאה668,)העוסקים באבידות

שהמיקום של הישיבה , כלומר". תורה ועבודה"המסורתי גם בנוגע למדינה ולציונות וגם בנושא של 

ובייחוד רבנים מבית , צבאיות-ישיבות אחרות ומכינות קדם. בתוך קיבוץ דתי יקרין על בית המדרש

שיבות הקיבוץ אינם רואים את שיטות הלימוד ותוכן השיעורים של י, המדרש של ישיבת מרכז הרב

 . הדתי בעין יפה

הרב ביגמן הדגיש . סגל הישיבה מתאים לקו המחשבה הפתוח יותר של ישיבות הקיבוץ הדתי 

הוא יהיה . את רצונו לראות מגוון דעות בצוות ההוראה שישמור על איזון הקולות הנשמעים בישיבה

נון דיבר - הרב בן669.ות מוסריתמוכן לקבל אדם שיש בו נכונות לשמוע גישות רבות ושונות ובעל רגיש

אבל הוא כן צריך להיות מוכן , על כך שאיש סגל לא מוכרח להסכים עם כל מה שנאמר בתוך הישיבה

 שני הרבנים ציינו ששאר הסגל שותף להחלטה לקבל איש צוות נוסף 670."לקבל אותנו כמו שאנחנו"

                                                                                                                                            
והארץ נתן לבני , ודה עמיטליה: לחוויה הדתית כבסיס לאמונה וכיוצא באלו, רגשית למצוות" להתחברות"רצון 
 . שער ראשון,)ה"תשס, ישיבת הר עציון, מכללת הרצוג (פרקי הגות וחינוך: אדם

 )15.10.02, נון-בן. (כדבריו, "חסידיות-ניאו"נון עושה מאמצים לשנות מגמות אלו ומעודד מגמות - למרות שהרב בן663
 .275' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן:  ראה664
 .כפי שיתואר בפרק אודות המכינות,  בראש פינה להוציא את המכינה665
נון אמר שבאופן ספציפי הוא מתנגד לגישתו של ליבוביץ ביחס לתפילה וטען שגישתו גורמת לחוסר - אם כי הרב בן666

 )15.10.02, נון-בן. (הזדהות עם התפילה
 .15.10.02, נון- בן667
 .לידי ביטוי ביתר שאתמה ובצבא הדברים באים - כל אדם מתבקש לשמור עבור חבר דבר668
 .23.10.02,  ביגמן669
 .15.10.02, נון- בן670
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. בה ושיהיה לכולם נוח איתוושעל המועמד לעשות רושם טוב על כולם ושיורגש שהוא מתאים לישי

 671.הרב ביגמן העיר ששירות צבאי כלשהו מהווה תנאי לקבלה לצוות ההוראה, נון-בשונה מהרב בן

הרב ביגמן ציין כי משרת . אולם במעלה גלבוע התפקיד קיים, בעין צורים אין משגיח 

ונקציה נועדה למלא פונקציה של יחס אישי לתלמידים ולא את הפ, החדשה יחסית, המשגיח

במעלה גלבוע , מים גרים בקיבוץ"בשל העובדה שלא כל הר. ושיטור" רוחנית"המסורתית של השגחה 

יפול בין הכסאות או גרוע "הרגישו שיש מקום להעסיק אדם שכל תפקידו להשגיח שלא יהיה תלמיד ש

רש ולמצב המשגיח אמור להקשיב למצב הרוח בבית המד. ואיש לא יידע מכך, ירגיש קושי נפשי, "מזה

תלמידים ציינו שהמשמעת במעלה ,  באופן כללי672.על פי דבריו של הרב ביגמן, הרוח של כל תלמיד

קיימת הקפדה רבה יותר בנושא הופעתם החיצונית של , לדוגמא. גלבוע נוקשה יותר מאשר בעין צורים

 ).אורך מכנסיים בבית המדרש, אורך שער(התלמידים 

 לבין ישיבת הר עציון "שילוב"ישיבות הו בין המלמדים בקיים קשר שלא ניתן להתעלם ממנ

למרות שבשנים . ישיבת הר עציוןהקיבוץ הדתי למדו ברבים מצוות ישיבות . בפרט וגוש עציון בכלל

 באיזור תגוררנון הוסיף כי מרבית הצוות מ-הרב בן. משקלם עדיין ניכר, האחרונות מספרם ירד יחסית

נון רואה ברב עמיטל אחד מרבותיו ובעצמו הינו תושב הישוב -ב בןהר 673".וזה לא מקרי" גוש עציון

בעלי נחשבים ת הר עציון בתלמידי ישיהחשיבות של עובדה זו היא בכך ש. אלון שבות שבגוש עציון

פתוחים לשמיעת מגוון דעות ולא נרתעים מתכני הלימוד הפחות מסורתיים , השקפה ליברלית יחסית

ב "הן במדרשת עין הנצי. דבר זה נכון גם לגבי תוכניות הלימוד לבנות. יהנהוגים בישיבות הקיבוץ הדת

כפי שעוד , יחסית של בוגרי הר עציוןגבוהה  נרשמה נוכחות מדרשת לינדנבאוםוהן בקרב המורים ב

הרב יהודה גלעד הוא : קיימים קשרי משפחה בין ישיבת הר עציון לישיבת מעלה גלבוע, בנוסף. יפורט

 . היושב במועצת הישיבה במעלה גלבוע, טלחתנו של הרב עמי

 

 ההכנה לשירות צבאי. ד

בעין צורים מתקיים שיעור . גם ההכנה לשירות צבאי אינה שווה, בהתאם לאופי השונה בין הישיבות

 במעלה גלבוע מרוכזת ההכנה לשירות לקראת סוף שנת הלימודים 674.בהלכות צבא לאורך כל השנה

והעלת המודעות לפציעות בעת ) מפגש עם פסיכולוג(הכנה פסיכולוגית והיא כוללת הכנה הלכתית וכן 

                                                 
 . 23.10.02,  ביגמן 671
 .23.10.02,  ביגמן672
 .15.10.02, נון- בן673
 .  סיפרו שהם אינם נכנסים לשיעור זה2003 מעניין לציין כי כל התלמידים שרואיינו בעין צורים בשנת 674
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תהליך " הרב ביגמן סיפר שמטרת הישיבה היא להעביר את התלמידים 675).מפגש עם רופא(השירות 

בשתי הישיבות מתקיימים . במשך השנה ותהליך זה הוא שיכין אותם גם לשירות" הזדהות עם התורה

 מתקיימות גם שיחות עם 676.של יחידות צבאיות שונות ואישי צבאמפגשים בין התלמידים לנציגים 

בשתי הישיבות לא מתקיימת כלל הכנה פיזית כגון שיעורי . בוגרים אודות בעיות אפשריות בשירות

 .כושר ושיעורי ניווט

 677.חלק מהתלמידים אינם מרגישים מוכנים מספיק, כתוצאה מההכנה המינורית לשירות 

בניגוד לתלמידי התוכניות . דווקא מפרשים את חוסר ההכנה כמסר חיוביאולם מרבית התלמידים 

ברור כי הם . לא ציינו שהם מצפים בכליון עיניים לשירות, אך לא כולם, מרבית התלמידים, האחרות

 . אך לא דבר חיובי שמצפים לו, רואים בו דבר חשוב

 אוכלוסיה לומדת. ה

מאז פתיחת הישיבה במעלה גלבוע . יווסדות התוכניתמספר תלמידי השילוב עולה באופן מתון מאז ה

 והשינוי בראשות 2000שנת ). 3.1ראה נספח (חלה עליה של ממש במספר התלמידים , 1994בשנת 

הישיבה בעין צורים השפיעה גם כן לטובה על מספר תלמידי התוכנית בכלל ותלמידי עין צורים בפרט 

 ). 3.2, 3.1ראה נספחים (

כפי שתואר במחקרים ?  הם התלמידים הבאים ללמוד בתוכנית השילובמי, נשאלת השאלה 

 מנתונים 678.תלמידי השילוב מגיעים בעיקר באיזור ירושלים רבתי והקיבוץ הדתי עצמו, קודמים

נראה כי מספר התלמידים מקיבוצים ומושבים דתיים הולך ופוחת מאז סוף שנות , מעודכנים יותר

נראה , מתוך השוואה עם נתונים מהמכינות הקדם צבאיות). 3.5, 3.3ראה נספחים (התשעים 

במעלה גלבוע יש , עם זאת. צבאיות-שתלמידים שהלכו בעבר לשילוב מעדיפים ללכת למכינות קדם

 חלה ירידה חדה בתלמידים בני קיבוצים ומושבים 2002רק בשנת . ייצוג נכבד יותר לבני הקיבוץ הדתי

 2002-2003 רק בודדים מהקיבוץ הדתי ובשנים 2000 מאז שנת למדו, לעומת זאת, בעין צורים. דתיים

 ). 3.3ראה נספח (לא למד בישיבה ולו תלמיד אחד מקיבוץ או מושב דתי 

מכאן שהישיבות . מרבית תלמידי השילוב שרואיינו התלבטו בין שתי ישיבות הקיבוץ הדתי

מתוכם , וד גם בישיבות הסדר שקלו ללמ11,  המרואיינים22מבין . חֹולקֹות את אותו מאגר אנושי

                                                 
. דבר הגורם להחמרתן פעמים רבות;  הסתרת בעיות רפואיות בעיה מוכרת בקרב חיילים בעלי מוטיבציה היא675

 . הישיבה מנסה להלחם בכך על ידי הגברת המודעות לסיבוכים ולבעיות העשויים להגרם כתוצאה מהסתרה זו
 הרב ביגמן סיפר על כך שהצבא שולח נציגים לשכנע תלמידים להגיע לפרוייקט השבחת גדודים בגולני ובגבעתי 676

 )23.10.02, ביגמן. (ת פעולה בנושאושהישיבה משתפ
, )מעלה גלבוע(' מ(סיפר שהוא מרגיש לא מוכן לשירות בעיקר מבחינה פיזית , תלמיד מעלה גלבוע', מ,  למשל677

14.1.03.( 
 .294, 276-277' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן; 123-127' עמ, )1997(לב - בר678
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רצונם לשרת שלוש שנים מלאות גרם להם לוותר על ,  ברם679.חמישה ביקרו בישיבת ההסדר בעתניאל

 התלמידים ששקלו ללמוד במכינה סיפרו 680.עשרה תלמידים בדקו מכינות שונות. מסלול ההסדר

סו כחוסר גמישות שפסלו את המסלול בעיקר כי סברו שהלימוד שם אינו מעמיק וגם בשל מה שתפ

מאכילים . הרב קוק או משהו כזה. כאילו, לא אהבתי את הקטע הזה שיש כיוון אחד: "מחשבתית

 רק תלמיד אחד לא התלבט כלל אלא החליט שמעלה גלבוע 681."שטיפת מוח כזה. אותך בכפית

 .מתאימה לו ואליה הגיע ללמוד

תיכון : יסודיים-ני מוסדות עלתלמידי השילוב מגיעים בעיקר מש, לב במחקרו-כפי שתיאר בר

מעיון בנתוני חדשים ,  עם זאת682.הימלפרב בירושלים והישיבה התיכונית נווה שמואל שבגוש עציון

ראה  (1998מסתמן כי תלמידי הימלפרב ונווה שמואל הולכים ופוחתים בישיבת עין צורים מאז שנת 

 צורים בסוף שנות התשעים כישיבה דברים אלו מתאימים למוניטין שקיבלה הישיבה בעין). 3.4נספח 

השערה זו מתחזקת לאור העובדה שבוגרי הימלפרב ונווה שמואל ממשיכים להגיע ". לא רצינית"

 1997מאז שנת , נוסף על כך). 3.6ראה נספח (למעלה גלבוע ומספרם נשאר יחסית יציב במשך השנים 

תיכון .  ובייחוד במעלה גלבועחלה עלייה משמעותית במספר בוגרי הרטמן שבחרו במסלול השילוב

ל "שנה (1996שנפתח בירושלים בספטמבר " אור תורה רמות" הוא תיכון 2003נוסף הבולט בשנת 

 . מובן שאין להסיק מנתוני שנה אחת לגבי מגמה ויש להמשיך ולעקוב אחרי בוגרי בית ספר זה). ז"תשנ

אוכולוסיה המגיע ללמוד קשה להסיק מסקנות רבות בנוגע לחתך ה, כמו בתוכניות האחרות

ניתן לשער , מתוך עיון באיזורים הגיאוגרפיים מהם מגיעים תלמידי השילוב. בתוכנית השילוב

ללא בדיקה מעמיקה , עם זאת. דתית העירונית-שתלמידי השילוב מגיעים ברובם מהבורגנות הציונית

 . זוהי בגדר השערה בלבד, אקונומי של התלמידים-יותר של הרקע הסוציו

 

 ציפיות התלמידים מהלימוד ומהישיבה. ו

, נערכו ראיונות עומק, לצורך בחינת ציפיותיהם של התלמידים מתוכנית השילוב ומלימודיהם בישיבה

הסיבות שנתנו ,  כאשר נשאלו אודות בחירתם במסלול השילוב683.כמפורט בפרק שיטות המחקר

                                                 
 .היתר בחנו את האפשרות ברצינות. ל לרצות את הוריו תלמיד אחד סיפר שהלך לבחון ישיבות הסדר רק בשבי679
תלמיד אחד סיפר שאף התקבל לעצמונה כאשר סיפר שהוא שוקל ברצינות ללכת למעלה .  בעיקר את עלי ועצמונה680

' ר. (קרי הקיבוץ הדתי" בשביל להציל אותי מהשדים האדומים"לאחר מכן הסתבר שקיבלו אותו לעצמונה . גלבוע
 ).2.3.04, )מעלה גלבוע(

 .14.9.03, )מעלה גלבוע('  כ681
 .295, 276' עמ, )2000(סטולמן -רוסמן; 124' עמ, )1997(לב - בר682
שמונה תלמידים נמצאים . מתוכם תשעה נמצאים כעת בשירות פעיל,  תלמידים לפני שירות10רואיינו ,  כאמור683

רואיינו ארבעה בוגרים בשירות פעיל כמו כן . במעקב והתשיעי סרב להמשיך ולשתף פעולה בסבב הראיונות השני
חמישה . שניים כבר אינם מגדירים את עצמם כשומרי מצוות, מבין הבוגרים שרואיינו. ושמונה בוגרים לאחר שירות

 . מבין הבוגרים נשואים
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חשיבות לימוד תורה וחשיבות שירות (סיבות ערכיות : המרואיינים התחלקו לשתי קטגוריות עיקריות

שיקולים מעשיים כגון רצון , סיבות הנובעות מהחברה הסובבת(וסיבות חברתיות ומעשיות ) צבאי

 ). להעלות פרופיל קרבי

בקטגוריה הראשונה של סיבות ערכיות ניתן לכלול סיבות הקשורות לתלמוד תורה וסיבות  

עשרה בחרו ללמוד בתוכנית ,  המרואיינים22תוך מ. הקשורות לאידיולוגיה של תוכנית השילוב

. השילוב בשל רצונם ללמוד תורה או להתנסות בלימוד הפחות שגרתי שמציעה ישיבת הקיבוץ הדתי

כמעט כל התלמידים דיברו על כך ששיקול מרכזי בבחירת מסלול השילוב היה היכולת לשרת שירות 

חשוב לי לעשות צבא שלוש : "התבטא בוגרכפי ש. מלא מבלי לפגום באיכות לימוד התורה שלהם

  684.וכך הגיע לשילוב." חפיפניק... מכינות זה היה נראה לי קצת. [...] הסדר ירד מהפרק, שנים

קטגוריה נוספת בתחום שיקולים זה היתה טיב הלימוד עצמו בבית המדרש של הקיבוץ -תת 

רלית והפתוחה בבית המדרש מצאו שמונה תלמידים דיברו על כך שריבוי הדעות והאוירה הליב. הדתי

היתה [...] שמותר להתווכח ומותר לדון . מבחינת הדברים שמותר להגיד ומותר לחשוב. "חן בעיניהם

 מספר תלמידים הצביעו 685."זה מקום שעולים דברים שלא עולים במקומות אחרים, שכאילו, הרגשה

העובדה שאין חובה . הקיבוץ הדתיעל החופש בתוך המסגרת כסיבה נוספת לבחירתם בלימוד בישיבות 

 .היו חשובים בעיניהם, שניתן ללמוד נושאים באופן עצמאי וכן הלאה, להכנס לכל השיעורים

. הצביעו תלמידים על ציפיות החברה שממנה באו, בקטגורית הסיבות החברתיות והמעשיות

הם ללכת לשנת לימוד שלושה בוגרים דיברו על כך שהרגישו שהסביבה מצפה מ, מבין כלל המרואיינים

, זה מה שכולם עושים: "לפני השירות ושהשאלה היחידה על הפרק היתה לאיזה מסלול לימודים ללכת

 שני תלמידים הגיעו לישיבה הספציפית בה למדו 686."ושכנעו אותי שזה חשוב ללמוד שנה לפני הצבא

דווקא כיוון שאחיו תלמיד אחד סיפר שבחר ללמוד במעלה גלבוע . כיוון שבאו עם כמה מחבריהם

יתר . תלמיד אחר בחר בעין צורים כיוון שאביו למד בישיבה בעבר, לחילופין. הגדול למד בעין צורים

התלמידים לא הצביעו על אחיהם הגדולים או חבריהם כשיקול בבחירת המסלול או הישיבה אליה 

 . הגיעו

 ציפיות לטווח ארוך מרבית התלמידים דיברו על, כאשר נשאלו לגבי ציפיותיהם מהמסלול

סיוע בעיצוב , קבלת כלים ללימוד תורה בהמשך החיים, ציפיה ללמוד ולהשכיל מבחינה תורנית: יותר

זה דבר "השקפת עולם : כפי שהתבטא אחד התלמידים לפני שירות. השקפת עולם ובניין עולם רוחני

                                                 
 .4.5.04, )עין צורים('  ש684
 .2.3.04, )מעלה גלבוע('  ר685
 .8.6.04, )מעלה גלבוע('  ח686
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 שני תלמידים 687."שמתעצב כל הזמן אבל את ההתקדמות המשמעותית אני חושב שאני אעשה השנה

 .לא ידעו לומר מה ציפיותיהם מהמסלול

יתר הנשאלים . למחצית מהנשאלים לפני שירות לא היו כלל ציפיות שנגעו לשירות הצבאי

תלמיד אחד קיווה שהלימוד יסייע לו . קיוו שיגיעו לשירות בוגרים יותר מבחינת השקפה כללית

 . מבחינה דתית במהלך השירות

י תלמידי השילוב מפנימים את המסר שהישיבות משדרות בדבר חשיבות מדברים אלו נראה כ

ציפיותיהם התרכזו בעיקר בהשפעתם הכללית של הישיבה ותלמוד . תלמוד התורה לפני השירות

מגמה זו דומה יותר לבני . התורה על חייהם בטווח הקרוב והרחוק ואילו השירות הצבאי נתפס כמשני

 .כפי שיוצג בהמשך,  לתלמידי המכינותופחות, כפי שתואר לעיל, ההסדר

 

 השירות הצבאי במסגרת השילוב. ז

, תלמידי השילוב אינם מתגייסים כקבוצה ולפני שירותם הם ממלאים שאלון עדיפויות, כאמור

תלמיד שילוב המתגייס ליחידה מובחרת או , ל"על פי ההסכם בין המסלול לצה, עם זאת. כמקובל

 תלמיד החוזר 688.ת שנייה"על מסלול השילוב ולא לחזור לתקופת שלצריך לוותר , יחידה חטיבתית

. ניתן לדחות את החזרה בעוד חצי שנה לכל היותר.  חודשי שירות18יכול לשוב לאחר , ת"לשל

חלק מהתלמידים חוזרים לישיבה לא . כפי שפורט לעיל, תלמידים דוחים את חזרתם בשל מגוון סיבות

ים שלא היו מרוצים משיבוצם הראשוני סיפרו שקיוו שלאחר תקופת שני תלמיד. רק מתוך רצון ללמוד

 .אכן הצליח בכך, שכבר סיים את שירותו, אחד מהם. ת יוכלו לעבור לתפקיד אחר"השל

אמרו , כל התלמידים שרואיינו לפני שירות שהיו כשירים לכך על פי הפרופיל הרפואי 

אחד .  איש לא ניסה להוריד פרופיל צבאי,כמו בתוכניות המקבילות. שברצונם לשרת שירות קרבי

 . התלמידים התנדב לשירות כיוון שלא היה בעל פרופיל רפואי המאפשר שירות כלל

מתוכם עשרה (ר שונות " שירתו ביחידות חי14,  בוגרים ותשעה תלמידים במעקב12מבין  

ל "בד לשכה של תאעו, קי מודיעין"מש: חמישה שרתו בתפקידים לא קרביים. ושניים בשריון) ל"בנח

שבעה שרתו , מבין המשרתים בתפקידים קרביים. בקריה וחונכים בפנימיה הצבאית אור עציון

. וארבעה יצאו לקצונה) ל"סיירת מטכ, ל"ן ועורב נח"חה, ר"פלס(ביחידות חטיבתיות או מיוחדות 

הישיבה שלהם ובין אם מ-בין אם מישיבתם, חלק מהתלמידים שרתו בחברת תלמידי שילוב אחרים

בסוף תקופת השירות . ל שרתו עם בני שילוב אחרים"תלמידים ששרתו בנח, מטבע הדברים. המקבילה

                                                 
 .14.1.03, )מעלה גלבוע('  נ687
טיות להחתים תלמידי "פעמים רבות שוכחות יח, כפי שיתואר בהמשך, עם זאת. 279' עמ, )2000(סטולמן - רוסמן688

 . ת מתקבלת פתאום ביחידה"שילוב על טופס ויתור ומופתעות כאשר הוראה לשחררם לשל
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אחד התלמידים המשרת בתפקיד לא קרבי ביקש לעבור לשרת בתנאי תלמיד ישיבת הסדר , הראשונה

 כאשר .ולשוב לישיבת הקיבוץ הדתי ללימוד עד סוף תקופת שירות)  חודשים בלבד16שירות פעיל של (

העובדה שאין התלמיד , עם זאת. העלה בתחילה את הרעיון נתקל בהתנגדות עקרונית מצד הישיבה

 689.משרת שירות קרבי כנראה סייעה לישיבה לקבל את החלטתו ולנסות לעזור לו לממש את רצונו

תשעה לא , )18סך הכל (מבין הבוגרים והתלמידים במעקב הנמצאים בשנת שירותם השנייה 

. ופת הלימוד השנייה באופן מלא בשל יציאתם לקורס קצינים או שיבוצם ביחידה מובחרתחזרו לתק

 .ת"תלמיד נוסף המשרת שנה בלבד כבר הבהיר שאין בכוונתו לחזור לשל

. ת גם תלמידים מיחידות חטיבתיות וכאלה היוצאים לקצונה"במקרים חריגים חוזרים לשל

חזרה לישיבה לתקופת : תנאי ליציאתו לקורס קציניםאחד הציב , מבין הבוגרים שרואיינו, לדוגמא

מרואיין נוסף ששרת ביחידה חטיבתית לא חתם על טופס ויתור . לימוד קצרה לפני היציאה לקורס

לאחר שנתיים של שירות התקבלה ביחידתו פקודה לשחרר אותו ושלושה בני שילוב . בשל טעות טכנית

 היחידה בה שרתו 690.נצל את זכותם לחזור וללמודהתלמידים רצו מאוד ל. ת בישיבה"נוספים לשל

מפקדים שונים . דבר שאינו מפתיע בשל גודלה המצומצם, מעולם לא שמעה על תוכנית השילוב

אולם , ביחידה ניסו לשכנע את ארבעת התלמידים לוותר על חזרתם לישיבה והפעילו עליהם לחצים

הרב ביגמן . זהו מקרה חריג ביותר, כאמור 691.ת השניה"הם סרבו לחתום על ויתור ושבו לתקופת השל

יש בכך השג לא מבוטל שכן הדבר מאריך את . ת" מתלמידי כל מחזור שבים לשל70%העריך כי 

 692.שירותם הצבאי של התלמידים בשנה שלמה נוספת

 

 קשר בין הישיבה לתלמידים בזמן השירות. ח

לא : " זו ענה הרב ביגמןבתשובה לשאלה? האם יש קשר בין התלמידים לישיבה בעת השירות

לאחר . מרבית התלמידים סיפרו על קשר עם הישיבה בזמן השירות,  למרות דברים אלו693".מספיק

רק שני התלמידים ששרתו ביחידות מובחרות והתקשו לבקר בישיבה דיברו על , שנתיים של מעקב

אך , ישיבהתלמידים אחרים אמנם לא סיפרו על קשר הדוק עם ה. קשר מועט מאוד עם הישיבה

                                                 
 .  בעת ראיון המעקב השני לא התקבלה החלטה סופית בנושא689
 .14.1.03, )מעלה גלבוע('  ג690
ראיון . ( מפקד היחידה של התלמידים נפגע באופן אישי מהארוע והחליט כי יחידתו לא תקבל עוד תלמידי שילוב691

ל אינם "מרבית קציני צה. לאחר שיחרורו של מפקד היחידה הנחיותיו נשכחו, בפועל). 9.3.03, )ל"נח(' עם סרן ש
, מפקד יחידה יפקד על שני מחזורים של חיילי שילוב, בשל מחזורי הגיוס. נתקלים בתלמידי השילוב במהלך שירותם

 .על כן לא מפתיעה העובדה שאין מרבים להחתים תלמידים על טופסי ויתור. לכל היותר
חזר לתקופת לימוד שנייה והשלים את שירות , פ" חודשים בשר18שרת , תלמיד שילוב שלמד שנה בישיבה,  כלומר692

הדבר זהה ). זאת במידה ולא נשאר לשנת לימוד שנייה(חילת המסלול ישתחרר חמש שנים לאחר ת, החובה שלו
, לשם ההשוואה. פ של הסדרניק"פ יותר משר" חודשי שר20למסלול ההסדר מבחינת אורך המסלול אולם כולל 

במידה ולא נשארו לשנה (ת שני ישתחררו ארבע שנים מתחילת התוכנית "תלמיד מכינה ותלמיד שילוב שלא ישוב לשל
 ).'ב

 .23.10.02,  ביגמן693
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כל התלמידים הנמצאים במעקב זו השנה השנייה מקבלים את עלון הקשר של . הצביעו על קשר כלשהו

 בוגרים הוסיפו כי גם אם עזבו 694). של מעלה גלבועל הירוק"המעג של עין צורים ושילובון(הישיבה 

. ד השחרורהישיבה המשיכה לשלוח להם את העלון ע, )קורס קצינים, יחידה מובחרת(את המסלול 

 695.פ"צחק בוגר בשר" ,נראה לי שהם ישלחו עד שאני אמות את העלון הזה"

. אולם המבנה הכללי נשמר פחות או יותר, עלונים משתנים עם הזמן, בשל חילופי העורכים 

דברי . מים ודבר תורה של תלמיד הנמצא בישיבה"עלון הקשר כולל בדרך כלל דבר תורה של אחד הר

לעיתים כולל העלון . על פרשת אותו שבוע אלא יכולים לעסוק בנושא תורני אחרהתורה אינם בהכרח 

לפני חגים או ארועים מופיע . גם מאמר הגותי יותר בנושא מחשבתי או פילוסופי של אחד התלמידים

אסתר ,  מופיע מכתב מאם הביתשילובוןב. מים או מראשי הישיבה"לפעמים מכתב מאחד הר

המכתב מספר על אירועים בישיבה מנוקדת מבטה . רכים הערות היתוליותלו מוסיפים העו, רכטשפנר

" מפניני העמק" קיים מדור קטן ל הירוק"המעגב. ומתרכז יותר בנעשה בפנימיה מאשר בבית המדרש

בשני העלונים . בעיקר מתוך שיעורים בישיבה, המפרסם ציטוטים משעשעים של תלמידים ורבנים

מהבוגרים או (למי נולד ילד , ספר לתלמידים מי מהבוגרים מתחתןמופיע מדור חדשות ורכילות המ

 ל הירוק"המעגב. אין לפינה שם ייחודישילובון ב. מי סיים קורס ומי הגיע לישיבה לביקור, )מהסגל

 .על פי עדותם, פ"זהו המדור הנקרא ביותר על ידי תלמידים בשר". ש"ך ד'יש/יש חדש"נקרא המדור 

יורה " הנקרא ל הירוק"המעגתים מחיילים ב"פינת שו, למשל. יםישנם מדורים שאינם קבוע

 הוא מדור ספרותי 2005מדור שהחל את קיומו רק בשנת . מופיעה מדי פעם אך לא בקביעות" דעה

תים של " פינת השו696.אישי-כי מנקודת מבט של מספר"יותר בו אחד התלמידים כותב על סיפור תנ

גם היא אינה ". המדור לחייל הנבוך: SHOO"T"ונקראת ) 2005שנת ( גם היא חדשה יחסית שילובוןה

המדור ". מדד מבקרים" בעלון מעלה גלבוע נקרא 2005מדור חדש משנת . מופיעה בתדירות רבה

  697.מעניק ניקוד לכל שילוב על פי ביקורי בני המחזור בישיבה

וחו תלמידים גם לאחר שנתיים שירות דיו. נראה כי עיקר הקשר מתבטא בביקורי התלמידים 

 אף הבוגרים סיפרו שהם 698.בייחוד לשבתות מחזור, במעקב שהם משתדלים להגיע לבקר בישיבה

היו תלמידים שסיפרו על ביקורים , מטבע הדברים. השתדלו לבקר ולהגיע לשבתות מיוחדות בישיבה

, אחרותבניגוד לתוכניות . בהתאם לתנאי שירותם ורצונם האישי, תכופים יותר והיו שביקרו פחות

                                                 
 שילובון: לצפייה בעלונים.  למעט אחד שאינו מקבל את העלון בשל קשיים טכניים694
>http://www.ykd.co.il/hebrew/hebrew.htm ;<ל הירוק"המעג> http://www.maalegilboa.org/<. 

 .8.6.04, )מעלה גלבוע('  א695
, פרשת תרומה (ל הירוק"המעג" צור ובין בית חבר הקיניכי שלום בין יבין מלך ח", ווד-שמעון מרסר:  ראה למשל696

 .>/http://www.maalegilboa.org <). 126גליון , ה"תשס
 . 119גליון , ה"פרשת וירא תשס (ל הירוק" המעג697
 . כאמור,  כולל התלמידים שעזבו את השילוב בשל מהלך שירותם698
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 הן בוגרים והן תלמידים 699.תלמידים רבים יחסית סיפרו על קשר טלפוני כלשהו של הישיבה עמם

חומת "בוגר סיפר שבמהלך מבצע . במעקב סיפרו שמדי פעם מישהו מהישיבה מתקשר לדרוש בשלומם

סיפור נימת ה. התקשר אליו הרב ביגמן לדרוש בשלומו כיוון שידע היכן הוא משרת) 2002אביב " (מגן

 מהמעקב אחר תלמידים המשרתים כבר 700.יצרה רושם שהדבר היה משמעותי עבור אותו תלמיד

בייחוד צויין לטובה . שנתיים נראה כי בעין צורים הסגל מתקשר לתלמידים יותר מאשר במעלה גלבוע

, על אף שהם אינם מודים על כך בפה מלא. השומר על קשר אישי עם התלמידים) מר'יואל קרצ(מ "ר

 701.מדברי התלמידים משתמע שהתעניינות האישית במצבם משמחת אותם

הנשאלים סיפרו שהישיבה , למרות העובדה שהתלמידים מפוזרים ביחידות רבות יחסית 

בניגוד לתחושת בני הסדר המשרתים . משתדלת לשלוח נוכחות לטקסים הצבאיים של תלמידיה

יתכן . קרביים לא סיפרו על תחושת קיפוחתלמידי שילוב ששרתו בתפקידים לא , כתומכי הלחימה

שהדבר נובע מכך שכל התלמידים משרתים כבודדים וביקורים רשמיים של חברי הסגל אצל החיילים 

 . ספורים במקרה הטוב

גם אם הקשר לא . כל התלמידים במעקב סיפרו שהם שומרים על קשר עם חבריהם למחזור 

גם תלמידים .  על קשר עם מספר חברים לכל הפחותכולם סיפרו על שמירה, הקיף את המחזור כולו

 .בשנת המעקב השנייה סיפרו על קשר עם בני המחזור שלהם

מפגשים . אולם תלמידים סיפרו גם על נסיונות להפגש, עיקר הקשר מתבטא בטלפונים

התקיימו בישיבה בשבתות מחזור והיו תלמידים שקבעו עם חבריהם בתחנות אוטובוס מרכזיות 

 כאשר נשאלו אם חבריהם מהמחזור מעניקים 702.וישבו יחד לפני חזרה לבסיסם או לביתםמסוימות 

בשנת השירות הראשונה כמחצית מהנשאלים . הסתמנה מגמה מעניינת, להם תמיכה במשך השירות

 חלק מהתלמידים שחשו שקיבלו תמיכה מחבריהם לא סברו שיש קשר בין התמיכה 703.ענו בשלילה

 אחרים חשבו ששהותם יחד באותו בית מדרש השפיעה 704".ה כמו כל חבריםז: "לשהותם יחד בישיבה

זה לא כמו החברים של הבית כי זה חברים שיש את : "על היחסים בינם לבין חבריהם מהמחזור

                                                 
שבו ) 1999אוגוסט (במעלה גלבוע לפני גיוסם ' זור ו בהקשר זה ראוי להעיר שהגיע לידי מכתב שחולק לבוגרי מח699

מספרי הטלפון שלנו . חשוב לנו מאוד לומר ולבקש מכם לשמור על קשר ככל שתוכלו: "הסבירו ראשי הישיבה
סתם למסור , בשאלות הלכה ואמונה,  בימים ובלילות–הם על מנת שתשתמשו בהם בלי בושה , המצורפים במכתב זה

אך תמיד שמחים , קשה לפעמים ליזום את הקשר עם כולכם, מתוך טרדת הזמן, לנו. ו שכואבש או לספר על משה"ד
 ." אנו להענות ליוזמתכם או סתם כך לשמוע את קולכם

הרב ביגמן סיפר שבמהלך המבצע הבין פתאום שיש תלמידים רבים , בראיון עמו. 14.9.03, )מעלה גלבוע('  כ700
. אמר, והייתי צריך לחשוב על כך קודם" אבל זה היה פשיטא. "וכך עשהמהישיבה הנלחמים ויש להתקשר אליהם 

מנימת דברים נוצר רושם שהוא מצר על כך שהישיבה אינה נוקטת ביוזמות כאלו יותר בשל עבודת ). 23.10.02, ביגמן(
 . פ"היומיום בישיבה ושעליה לשים לב יותר לנמצאים בשר

 .21.2.05, ראיון מעקב שני) עין צורים('  נ701
 .21.2.05, ראיון מעקב שני) עין צורים(' נ:  למשל702
 מעניין לציין כי תלמידי עין צורים נטו לומר שהם אינם מקבלים תמיכה מחבריהם למחזור ואילו בני מעלה גלבוע 703

 . הרגישו תמיכה רבה יותר
 .27.2.05, ראיון מעקב) מעלה גלבוע(' ע:  למשל704
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בשנת השירות ,  באופן מעט מפתיע705."יש בזה משהו שונה. [...] את העומק של הישיבה. העומק הזה

כיוון שחלק מהתלמידים . הרגישו שהמחזור מהווה תמיכה עבורםכל הנשאלים למעט אחד , השניה

יתכן שהדבר מצביע על כך , הצביעו על תמיכה זו בהמשך, שלא הרגישו בתמיכה מהמחזור בתחילה

מרבית . מגמה הפוכה הסתמנה בתפיסתם את אופי החברות. שהקשר עם המחזור הפך משמעותי יותר

 לבין חבריהם למחזור אינם שונים מיחסיהם עם חברים הנשאלים במעקב השני חשבו שהיחסים בינם

, הם מייצגים עולם שונה: "שני תלמידים הצביעו על ממד אחר ביחסים הקשור לבית המדרש. אחרים

. זה קשה להסביר... זה קשר כזה: " או כפי שהציג זאת השני706."השיחות איתם זה בנושאים אחרים

  707."מישהו שאתה לא אוהבאתה לא יכול ללמוד עם , כשאתה לומד תורה

כי הקשר עם בני המחזור הוא משמעותי עבור התלמידים ויתכן שהוא אף , נראה אם כן

, הקשר עם הישיבה חשוב לתלמידים, עם זאת. הקשר עם הישיבה רופף יותר. מתחזק במהלך השירות

 . קשה להסביר את הגעתם לביקורים בישיבה על חשבון זמנם הפנוי, שאם לא כן

 

                                                 
 .4.6.04, ראיון מעקב) מעלה גלבוע('  נ705
 . 26.2.05, ראיון מעקב שני) מעלה גלבוע('  נ706
 . 19.2.05, ראיון מעקב שני) מעלה גלבוע('  פ707
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 שישיפרק 

 צבאיות התורניות-המכינות הקדם

 

 מכינות תורניות הפרושות 13כיום מתפקדות . צבאיות התורניות-פרק זה מתמקד במכינות הקדם

כפי ). 3.1ראה נספח ( תלמידים 698למדו במכינות אלה , 2004 נכון לתחילת שנת 708.ברחבי הארץ

הרבנים אלי סדן (ראשי מכינות לצורך פרק זה רואיינו ארבעה , שכבר פורט בפרק שיטות המחקר

עשרים תלמידים , 709)רפי פרץ מעצמונה ואברהם דוידוביץ מראש פינה, משה הגר מיתיר, מעלי

לומדים התלמידים כשנה שלאחריה הם , במסגרת המכינות.  ושישה בוגרים710) במעקב18מתוכם (

שה חודשי לימוד ת בש"ניתן להאריך את תקופת השל. מתגייסים לשירות צבאי מלא של שלוש שנים

במכינה בעלי קיימת אפשרות לחזרה לאחר השירות הצבאי . כפי שיפורט להלן, )'שנה ב(נוספים 

החזרה ללימוד לאחר השירות היא מגמה חדשה . שתתואר בגוף הפרק" מכינה לחיים"ללימוד נוסף ב

 711.יחסית ובינתיים קיימת באופן רשמי רק בעלי

ת לאפשר לצעירים דתיים לשרת בצבא ולהשאר שומרי מקובל לחשוב שהמכינות הוקמו על מנ

את התלמידים מבחינה דתית לשירות על מנת שיצליחו לעמוד " מכינות"שהמכינות , כלומר. מצוות

ראשי המכינות מסתייגים מהנחה . בלחצים של שהות במערכת שאינה ידידותית לאדם שומר מצוות

" חיזוק" עצמם המצפים לעיתים לרמה כלשהי של זאת בניגוד לחלק מהתלמידים. כפי שיוצג להלן, זו

במשך . הכנה לקראת שירות צבאי, הווי אומר.  צבאית-מכינה קדם: ובהתאם לשם המסלול, "הכנה"ו

 13כיום ישנן , כאמור) 3.1ראה נספח (לא כולן מתפקדות כיום .  מכינות דתיות17-השנים נפתחו כ

 .ידים תלמ700- כ2004מכינות דתיות שבהם למדו בשנת 

 

 ראשית המכינות. א

התוכנית , הרב אלי סדן, לדברי ראש המכינה). עלי( בעלי בני דודהמכינה הראשונה שהוקמה היתה 

סגן , הרב יגאל לוינשטיין. עמרם מצנע, 1987נולדה בעקבות בקשתו של אלוף פיקוד המרכז בשנת 

                                                 
 1997הותיקה שבהן הוקמה בשנת ). חילונים-דתיים(צבאיות חילוניות או מעורבות - קיימות גם עשר מכינות קדם708

ראה . טרם נעשה עליהן מחקר אקדמיאך , צבאיות החילוניות נכתב לא מעט בעיתונות-על המכינות הקדם. בנילי
 הגיע הזמן להפסיק –אליטה ", יאיר שלג; 2ב' עמ, 9.3.98 ,הארץ" ',מחזור א, התשובה החילונית", אביחי בקר: למשל

 18.9.03, הארץ" ,אמן החיבורים הבלתי אפשריים", תמר רותם; 9ב' עמ, 6.5.03, הארץ" ,להתבייש במילה הזאת
: ירושלים (צבאיות-מכינות קדם: ברת אודות המכינות של משרד החינוך ומשרד הביטחוןוכן חו). מהדורת אינטרנט(

 )?2002, משרד החינוך
אך בשל העובדה שצעירים רבים מזדהים על פי מיקום המכינה ולא על פי , לכל אחת מהמכינות ישנו שם רשמי 709

 . ייעשה בפרק זה שימוש בשם המקום בלבד, שמה הרשמי
ותשעה ) עם תלמיד אחד נותק הקשר(ד " היו במעקב בשנת תשס10, ג"ים שראויינו בשנת תשס התלמיד11 מתוך 710

ד נמצאים "כל תשעת התלמידים שרואיינו בשנת תשס). תלמיד נוסף סרב להמשיך את הקשר עמי(ה "בשנת תשס
 .במעקב

 .><http://www.bneidavid.org/Continue/Continue.html:  ראה למשל באתר של מכינת בני דוד בעלי711



 

 150

 התורניים ולהכשיר את השתחרר מהצבא על מנת להמשיך בלימודיו, בשריון) ד"סמג(מפקד גדוד 

 מצנע טען 712.בשריון) ד"מג(ל בתפקיד מפקד גדוד "מצנע ביקש ממנו לחזור לשרת בצה. עצמו לחינוך

שהציונות הדתית אינה מעודדת את בניה לצאת לפיקוד ושהדבר פוגע בצבא מכיוון שהוא מאבד 

חיים אזרחיים ובזאת דתיים ל-חוזרים חיילים ציונים, במקום לצאת לפיקוד. קצינים פוטנציאליים

לוינשטיין פנה לרב סדן שעמו למד והם הסכימו שיש . תמה תרומתם למדינה והם פונים לעשות לביתם

לאומי אמנם ממלא את חובתו ברמה הפורמלית על פי חוק גיוס -הציבור הדתי: צדק בדברי מצנע

יציאה לפיקוד , אומרהווי , "ברמה של לקיחת אחריות ושותפות אמיתית"אך אינו נכנס לצבא , חובה

  713.במספרים גדולים יותר

הרבנים לוינשטיין וסדן הגיעו למסקנה שמקור הבעיה בכך שאין הכנה , לאחר מחשבה רבה

זו בעיה . "מספקת של צעירים לקראת החיים בחברה הישראלית בכלל ולקראת השירות הצבאי בפרט

אבל לא בבניית עולם , נהג אדם דתיעסקה באיך מת] הדתי[מערכת החינוך . [...] רוחנית, מנטלית

. התרבות המערבית, מול התרבות החילונית, רוחנית, אינטלקטואלית, איך לעמוד נפשית[..] רוחני 

וזה דבר שלא היה " צריך להיות חדור אמונה והכרה באמת שלך, לעשות את זה כשאתה לבד] כדי[

נע מצעירים אלו להרגיש מספיק  חוסר ההכנה מ714.לדעתם, לצעירים בוגרי מערכת החינוך הדתית

מיעוט הקצינים הבכירים הדתיים . בטוחים ביכולתם להשאר שומרי מצוות גם לאחר יציאה לפיקוד

החליטו הרבנים סדן ולוינשטיין להקים מסגרת עבור צעירים , כתוצאה ממסקנה זו. העיד על כך גם כן

ק להם את הכלים להתמודד עם מסגרת שתספ. דתיים שרצו לשרת שירות צבאי מלא של שלוש שנים

 715.שירות זה

מספר התלמידים ). 3.1ראה נספח ( תלמידים 67למדו בעלי , 1988, בשנת הלימודים הראשונה

והצביע על ביקוש לתוכנית המשלבת לימוד ושירות )  תלמידים95(עלה משמעותית בשנה השניה 

.  כלל המכינות לאחר מכןבני דוד הציבה שלוש מטרות שהפכו למודל של. במתכונת של המכינה

תמיכה , שנית. בשל ההזנחה של הנושא בזמן הלימודים התיכוניים, כאמור, בניית עולם רוחני, ראשית

הענות לשאלות (מורלית והן מבחינה הלכתית -בתלמידים בזמן השירות הצבאי הן מבחינה רוחנית

חרי זה ללוות ולתמוך ומתוך וא. לבנות עולם רוחני"ראשית צריך , כלומר). הלכתיות בזמן השירות

                                                 
 .11.3.04, סדן: להלן. 11.3.04, ראש המכינה בעלי,  ראיון עם הרב אלי סדן712
 .11.3.04,  סדן713
 .11.3.04,  סדן714
 Netty C. Gross, "A Hilltop Coming-of-Age," The Jerusalem: ראה,  לסקירה נוספת של הקמת עלי715

Report, 2.12.02, pp. 38-40. 
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לעודד את התלמידים לקחת אחריות ולהיות שותפים מלאים בעשייה : נובעת המטרה השלישית" כך

 716.במדינה בכלל ובצבא בפרט

קשת יהודה , )יתיר(בית יתיר במושב מצודות יהודה :  הוקמו עוד שלוש מכינות1991בשנת 

עלי שומרת על מקומה , 3.1תן לראות מנספח כפי שני. וחוסן בפדואל, )קשת(במושב קשת בגולן 

, ואכן. יתיר וקשת, המכינות הגדולות האחרות הן עצמונה.  שנה16כמכינה הגדולה ביותר גם כעבור 

עצמונה ויתיר הם שנחשבים להנהגת המכינות גם על ידי רשויות הצבא וגם על , ראשי המכינות בעלי

ל "סא(דים הרב אלי סדן והרב יגאל לוישטיין בראש המכינה בעלי עומ. ידי שאר ראשי המכינות

-משה הגר הוא ראש המכינה בבית יתיר וגם מנהל דה) מ במילואים"אל(הרב . כאמור, )במילואים

בראש המכינה בעצמונה עומד הרב רפי פרץ שהוא גם טייס . פקטו את האיגוד הלא רשמי של המכינות

 . ל במילואים"מסוקים וסא

ל של משרד "ות דחיית שירות עבור תלמידיהן מאגף הנוער והנחצבאיות מקבל-מכינות קדם

 בשנת 717.ל הוא גם המאשר הקמת מכינות חדשות ואת העומדים בראשן"אגף הנוער והנח. הביטחון

שהתרשם מאוד , יהודה דובדבני.) מיל(ל "ל במשרד הביטחון תא" התמנה לראש אגף הנוער והנח1996

י המכינות על מנת להקים מקבילות חילוניות למכינות דובדבני ביקש להעזר ברבנ. מהמכינות

זה , האם אתם חושבים שמשהו מוצלח כמו שאתם היום עושים, רבותי': אמרתי להם: "התורניות

איזה צורה אתם רוצים לראות את המנהיגות שלנו [...] ? צריך להיות רק נחלת הציבור הדתי

או שאתם רוצים שיהיה ? ל רק דתיים"ן המטכאתם רוצים לראות סביב שולח? רק חילונים? העתידית

ובאותו לילה . [...] אני דורש מכם לעזור לי. OKאמרתי . 'איזון'אמרו ?' איזון כמו האיזון בעם ישראל

  718."התקבלה החלטה שחייבים להגדיל את המכינות הקדם צבאיות ולפתוח מכינות חילוניות

הרב , הרב הגר,  ועדה בה ישבו הואיצר דובדבני, בעקבות ההחלטה להקים מכינות חדשות

נקבעו כללים לגבי איזה אדם יכול לעמוד בראש מכינה . סדן והרב פרץ אשר קיבלה מכינות חדשות

זה מבחינה , קודם כל ביהדות שלו, הוא צריך להיות ערכי, הוא צריך להיות איש צבא: "קדם צבאית

. [...] איש חינוךהוא צריך להיות , ישיות שלוהוא צריך להיות גדול בא, והוא צריך להיות רב? כן, דתית

 אותם מעצבהוא מקבל ילדים שהוא ... הוא צריך לדעת שהוא. הוא צריך להיות פתוח. אבא רוחני

הוא לא יכול , ואם הוא לא כזה. ממדרגה ראשונה! מנהיגותיתהוא צריך להיות דמות [...] מנהיגות ל

                                                 
 .11.3.04,  סדן716
 .25.7.04, דובדבני: להלן. 25.7.04, ל לשעבר"ראש אגף הנוער והנח, הודה דובדבניי.) מיל(ל "עם תא ראיון 717
 .25.7.04,  דובדבני718
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לא יוקמו ביישובים מבוססים אלא במקומות  בנוסף נקבע שמכינות 719."לעמוד בלחצים האלה

 720.הזקוקים לתגבור כך שהמכינה תחזק את היישוב

 

 חלוקת הזמן ומהלך השירות, מאפייני התוכנית. ב

בתי המדרש של המכינות מסתמכים ברוב , ישיבות ההסדר ותוכנית השילוב,בשונה מהמדרשות לבנות

כל ,  כלומר721.תוכניתי-דורי או רב-וד רבולא על לימ, המקרים אך ורק על תלמידים לפני גיוס

הדבר נובע מכך . התלמידים הם מאותה שכבת גיל פחות או יותר וכולם שייכים לאותה תוכנית

אלא , כמו תוכנית השילוב מתוך ישיבת הקיבוץ הדתי, שהמכינות לא צמחו מתוך בתי מדרש קיימים

ובכך הן שונות גם ,  המשך נכון להיוםבמרבית המכינות אין גם תוכנית. הוקמו כבתי מדרש עצמאיים

מספטמבר (מכיוון שישנם תלמידים הנשארים לתקופת לימוד שניה . מבתי המדרש של ישיבות ההסדר

בבית . 'לתלמידי שנה ב' שנתי של תלמידים קיים רק בין תלמידי שנה א-מארג רב, )'עד מרץ בשנה ב

 . אלא אם כן הגיעו לביקור קצר, רותהמדרש לא נמצאים תלמידים שהם בזמן שירות או לאחר שי

התשתית האדמיניסטרטיבית הוקמה רובה ככולה עבור תלמידי המכינה , בהמשך לכך

 בחלק מהמכינות המזכירה עצמה מבלה חלק ניכר מזמנה בטלפונים וברורים עבור תלמידים 722.בלבד

  723.אשר זקוקים לסיוע בקשריהם עם הצבא

כאשר יש צורך בהדברות בנוגע לעצם . יבות ההסדרלמכינות אין קשר ממשי עם איגוד יש

, כאשר עלה נושא שילוב נשים ביחידות לוחמות, למשל. אזי נראה כי מתקיים שיתוף פעולה, השירות

קיימת ,  עם זאת724.התאחדו המכינות ואיגוד ישיבות ההסדר על מנת לתאם את עמדתם מול הצבא

ת שראשי המכינות נמנעו מלומר דברים בגנות למרו. מתיחות מסויימת בין האיגוד לבין המכינות

בפועל קיימת מתיחות בין הצדדים שהחלה עם הקמת המכינות ונמשכת גם , איגוד ישיבות ההסדר

 725.כפי שיפורט בהמשך, כיום

                                                 
 .25.7.04,  דובדבני719
 .25.7.04,  דובדבני720
אולם . לתלמידים בוגרים" וללכ"בעלי פועלת תוכנית המשך וקיים גם  , כאמור.  דברים אלו אינם נכונים לגבי עלי721
 .וברוב המכינות לומדים אך ורק תלמידים לפני צבא, 2005י עדיין יוצאת מהכלל נכון לשנת על
מזכירת , כיוון שראש המכינה הוא גם ראש המועצה הדתית.  המכינה בראש פינה יוצאת מן הכלל בנקודה זו722

 .המועצה היא גם מזכירת המכינה ומכאן שדברים אלו אינם נכונים במקרה זה
 .בעת ביקורי ביתיר למשל כפי שראיתי 723
 .6.11.02, הגר: להלן. 6.11.02, ראש המכינה בבית יתיר, ראיון עם הרב משה הגר, 11.3.02,  סדן724
, חנוך דאום: ראה למשל.  הפולמוס אודות המכינות עולה מדי פעם גם לכותרות העיתונות של הציונות הדתית725

מאמר נוסף שזכה לתגובות רבות ונזעמות הופיע לא . 48-49' עמ, )1998יולי , 216גליון  (נקודה" ,צבאית-קייטנה קדם"
, דוד ניצן: והתגובות למאמר) מהדורת אינטרנט (16.1.04, מוסף הצופה" ,מכינה לעם הארץ", נועה איתם: מזמן

מכינה ", יהונתן ורנר; 10' עמ, 23.1.04, מוסף הצופה" ,להיות עם הארץ", והלל אפלבאום" ,הוציאה דיבתם רעה"
השירות המשמעותי ", נועה איתם: הכותבת השיבה לתגובות). מהדורת אינטרנט (15.2.04, מוסף הצופה" ,לעם ולארץ

גליון  (באהבה ובאמונה" ,שיר הלל למכיניסט", הרב שלמה אבינר; )מהדורת אינטרנט (22.2.04, מוסף הצופה" ,באמת
 .8-7' עמ, )ג"אלול תשס' ט, 424
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 726.פקטו שפועלת לפי הצורך-יש התאגדות דה. על פורמלית כמו האיגוד-למכינות אין מסגרת

הרב הגר . עלי ועצמונה הדתיות ומעיין ברוך ונחשון החילוניות, תירי: באיגוד הזה חברות חמש מכינות

 727.לוינשטיין מרכז את הפעילות עם משרד החינוך. הוא איש הקשר בין המכינות למשרד הביטחון

הן הרב הגר והן הרב פרץ דיברו על . מיקום המכינות עצמן חשוב ביותר, כפי שציין דובדבני

הרב הגר הסביר שבידודו הגיאוגרפי היחסי של .  ותרומתו ללימודחשיבות היישוב בו המכינה נמצאת

קל יותר לשבת וללמוד . בית יתיר מונע מהתלמידים להתפתות לבילויים או בכלל לצאת מהמכינה

 הרב פרץ דיבר על הדוגמא האישית שסיפקו תושבי 728.כאשר פיזית נמצאים רחוק ממקומות מרכזיים

אנשים שמוכנים הכל לעשות בשביל [...]  נפגשים בתורה נקייה ה'החבר. "היישוב עצמונה לתלמידים

 הרב פרץ הדגיש 729."אין עיתונים, אין טלביזיה ביישוב] [...] בהלכה[האידיאלים ומקפידים על כל פרט 

 בחרו לעסוק –וראה זה פלא "שאופי היישוב והעובדה שהאנשים שם למדו תורה ובקיאים בהלכה 

 730.זו דוגמא אישית חשובה מאוד לתלמידים, ותועוסקים בחקלא!" בחיי המעשה

כספי מדינה , הורים: מימון המכינות מגיע משלושה גורמים, כמו בתוכניות המקבילות

מי שמקים מכינה צריך לקחת . עלותה של כל מכינה היא מליון וחצי שקלים, על פי דובדבני. ותרומות

תקופה . תית מגיעה ממשרד החינוך התמיכה הממשל731.בחשבון עלות זו עוד לפני פתיחת המסגרת

ככל הנראה בשל התנגדותה של שולמית . מסוימת בשנות התשעים כלל לא היתה תמיכה ממשלתית

 150-כ,  היו שנים של תמיכה ממשלתית דלה מאוד732.למכינות הדתיות, שרת החינוך דאז, אלוני

החילוניות הרעה את התקשרותן של המכינות הדתיות עם המכינות ,  בתקופה זו733.שקלים לתלמיד

הסכימו המכינות הדתיות לחלוק , כאשר הוקמו המכינות החילוניות. מצבן הכלכלי במובן מסוים

כפי שהציג זאת . איתן את אותו תקציב מהממשלה על מנת לחזק את רעיון המכינות באופן כללי

בת המכינות צבאיות הדתיות וויתרו בכסף לטו-שהמכינות הקדם? ומה הנקודה העיקרית: "דובדבני

ואת העוגה היה צריך לחלק עם עוד שתיים חדשות , נשארה אותה עוגה. [...] עם קו למטה. החילוניות

  734]!"1996שתי המכינות החילוניות שהוקמו בשנת [

                                                 
 .25.12.02, פרץ: להלן. 25.12.02, בעצמונה" עֹצם "ראש מכינת,  הרב רפי פרץ726
 .6.11.02,  הגר727
 .6.11.02,  הגר728
 .25.12.02,  פרץ729
, לפיכך. טרם פונה גוש קטיף והיישוב עצמונה בתוכו, כמו גם גוף המחקר, בעת עריכת הראיונות. 25.12.02,  פרץ730

 .הדוברים מתייחסים ליישוב בהווה
 .25.7.04,  דובדבני731
 .6.11.02 , הגר732
 .11.3.04,  סדן733
 .25.7.04,  דובדבני734
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 ההורים משלמים שכר לימוד 735.כיום תמיכת משרד החינוך מגיעה לכמחצית מהעלויות

ישנה ,  ברם737. הביטחון אינו מתקצב את המכינות משרד736. נוספים והשאר מתרומות25%-המכסה כ

ראש , כפי שהתבטא הרב רפי פרץ. תחושה בקרב ראשי המכינות שמשרד הביטחון אוהד אותם

, הכרה וסיוע בכל התחומים המעשיים של שחרור תלמידים"משרד הביטחון מעניק , המכינה בעצמונה

  738."עזרה בבעיות, דחיית שירות

ראש .  המכינה בראש פינה היא בעלת תוכן לימודי מעט שונה,בניגוד למרבית המכינות

היה קצין בכיר בחיל המודיעין והמכינה מכשירה את התלמידים לרמה ', אברהם דוידוביץ, המכינה

חיל המודיעין נמצא בקשר עם המכינה ותלמידים שנמצאים . של חמש יחידות בגרות בערבית

, המערכת משלבת לימודי קודש ולימודי ערבית, יכךלפ. מתאימים מגוייסים לחיל בתפקידים שונים

 . כפי שיוצג בהמשך

. כנהוג בשנת הלימוד הישיבתית המסורתית, בני המכינות מתחילים את לימודיהם באלול

מי שמחליט . באוגוסט שלאחר מכן' מתגייסים תלמידי שנה א, בהתאם לסיכום עם משרד הביטחון

 . גייס בנובמבר או במרץ שלאחר מכןיחזור ללמוד באלול וית' להשאר לשנה ב

 

 סדרי הלימוד וסגל ההוראה. ג

ארבעת הרבנים דיברו . כל ראשי המכינות שרואיינו ראו את תפקיד המכינות כהכנת התלמיד לחיים

על כך שהישיבה התיכונית והתיכון הדתי מנסים להכין את התלמיד לבחינות הבגרות ולא הרבה מעבר 

                                                 
 .11.3.04,  סדן735
ראש המכינה הצליח ליצור קשר , ראשית. המצב במכינה בראש פינה מעט שונה בשל אופי התוכנית. 11.3.04,  סדן736

כנראה שישנה השתתפות כלשהי של משרד הביטחון , שנית. ת שמסייעת למכינה מבחינה כלכלית"עם רשת אמי
אולם זה , ראש המכינה לא הרחיב בעניין זה. כפי שיפורט בהמשך, נה בראש פינה בשל לימודי הערבית במכינהבמכי

 .הרושם שנוצר בעת הראיון
עד להעברת משרד הדתות לאחריות משרד ראש .  נושא התיקצוב ממקורות ממשלתיים אינו ברור לחלוטין737

תמיכה בישיבות הסדר ומכינות " נקרא 220415 סעיף הממשלה תקצב המשרד גם את המכינות הקדם צבאיות תחת
תקציב , משרד האוצר( מליון שקלים חדשים 40- תקציב סעיף זה עמד על כ2003נכון לשנת ]". קדם צבאיות[ץ "קד

מכינות יכולות לקבל מימון ממשרדים ממשלתיים . המכינות חולקות תקציב זה עם ישיבות ההסדר). 2003, המדינה
מכאן שניתן לקבל כסף ממשרד השיכון . אך לא מימון משני גורמים לאותו פרוייקט, ייקטים שוניםשונים עבור פרו

, )שירותי תמיכה ויעוץ לארגונים(ל "שתי, תכתובת אישית. ('וכו, עבור מבנים וממשרד החינוך עבור שעות הלימוד
אם , "העברות למוסדות תורניים "2038ככל הנראה מגיע המימון ממשרד החינוך תחת סעיף , 2004מאז שנת ) 1.6.05

 מליון שקלים חדשים וכולל כל תוכנית העומדת 508 על 2005סעיף זה עמד בשנת . כי לא קיבלתי לכך כל אישור
פנייה לציבור בעניין כוונת מרד החינוך התרבות והספורט לתמוך (". בקריטריונים שפרסם משרד החינוך בעבר

מתוך השוואה בין תקציב ).) 2004 (משרד החינוך והתרבות" ,וסדות תורנייםבלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למ
ניתן להעריך את תקציב המכינות ממשרד , ישיבות ההסדר בעבר לבין התקציב הנפרד של הישיבות במשרד החינוך

 .23הערה , כפי שפורט בפרק אודות ישיבות ההסדר,  מליון שקלים חדשים11-החינוך בכ
 .25.12.02,  פרץ738
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ַהְשָנָאה של [...] יש לא מעט ",  ומאידך741, אין בנייה של עולם רוחני740,ונה אין כמעט לימוד אמ739.לכך

  742."לימוד הגמרא

היא , עם ניואנסים בין מכינה למכינה, נראה כי מטרת המכינות, מתוך הדברים שנאמרו

שטחי החיים . בשטחי המעשה, מתוך תורה ואידיאליסטיות של תורה, לבנות אנשי אמונה שפועלים"

ובעצם הכוונה היא הרבה .  בתוך העשייה הישראלית– גדול –צבא זה פסיק [...] שראלים המעשיים הי

וכל מה שהם . לאורך כל חייהם' ראשים גדולים'הכוונה היא באמת שיהיו עם . יותר גדולה מאשר צבא

הלימוד במכינות מנסה ,  כלומר743."הם יעשו מתוך גדלות של שייכות לאומה ולארץ הזאת, יעשו

מתוך עולם . יסודי דתי בלבד-תלמיד עולם רוחני ואמוני עשיר יותר משהיה לו כבוגר חינוך עללהעניק ל

הצבא הוא היציאה הראשונה לחברה . זה הוא יוכל להשתלב בחברה הישראלית בצורה טובה ותורמת

איש מראשי המכינות שרואיינו לא דיבר על יצירת תלמידי . זו והוא מסגרת שדרכה ניתן לתרום לכלל

 .כמים כמטרה של המכינהח

ַבעֵלי רקע צבאי , סגל המכינות מורכב ממורים שהם מצד אחד בעלי רקע תורני ומצד שני

ַבעלי שיעור  מים הם תלמידי חכמים"הן ְבעִלי והן בעצמונה הדגישו ראשי המכינות שכל הר. כלשהו

גם הרב הגר והרב  744.ושזהו קריטריון חובה לחבר סגל, קומה שלמדו שנים רבות בישיבות גבוהות

הרב הגר דיבר על . אך לא באותה מידה,  דיברו על כך שחבר סגל צריך להיות בעל רקע תורני’דוידוביץ

אין שום בעיה פה . "החשיבות שהוא מייחס להיותו של חבר סגל איש חינוך שאוהב את הנוער

 כך גדולים שזה הפערים בין עולם הישיבות למציאות שהנוער חי בה הם כל. להתייאש במפעל הזה

כל פעם הם עושים לנו טירונות . [...] וכל שנה עוד מתחילים מחדש כי כל שנה זה מחזור חדש. מייאש

ולכן ." קשה מאוד להיות איש צוות במכינה. מחדש עם פטנטים חדשים ושגעונות חדשים של הדור

הגר סיכם שלדעתו  הרב 745.צריך באמת לאהוב את הנוער ולהיות מסוגלים לדבר איתו ולמשוך אותו

 746."על מה שהוא, אבל עם זה שומר על הפאסון, מחובר, לא מנותק"הוא " מ האידיאלי"הר"

הרב סדן . גם הרב סדן דיבר על החשיבות שביכולתו של איש צוות במכינה למשוך את הנוער

ות היותו ברמה תורנית גבוהה מאוד לאחר שנות לימוד רב: הציג שלושה קרטריונים לקבלת איש סגל

אדם שהוא לא רק מורה ; בעל עולם רוחני וידע באמונה בשל מרכזיות הנושא במכינה; בישיבה גבוהה

                                                 
 .25.3.03', דוידוביץ: להלן. 25.3.03, ראש המכינה הקדם צבאית בראש פינה',  הרב אברהם דוידוביץ739
 .6.11.02,  הגר740
 .11.3.04,  סדן741
 .25.3.03',  דוידוביץ742
 .25.12.02,  פרץ743
 .25.12.02, פרץ; 11.3.04,  סדן744
 .6.11.02,  הגר745
 .6.11.02,  הגר746
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. מחנך זה אדם שגורם לתלמידים להעריץ אותו ולרצות ללכת אחריו? מה זה מחנך. "אלא גם מחנך

 747."תלמידי חכמים עם אישיות מעוררת הערצה] אני מחפש[...] [

אני לא פלורליסט בשום . "ר האחיד שהסגל משדר לתלמידיםהרב פרץ דיבר על חשיבות המס

. אני לא אביא לבחורים שבע גישות שתחליטו, כלומר. ואני גם לא מוכן שיהיה פלורליזם אצלינו. מחיר

אבל אנחנו , ומספיק פתוחה, מספיק ברורה, אני אשתדל שהגישה שאני אציג תהיה גישה מספיק הוגנת

 וחושבים שזו דרך !גאים בזה. לא מתביישים.  מסתירים את זהנאמנים לדרכו של הרב קוק ולא

גוניות -דווקא הדגיש את החשיבות שהוא רואה ברב' הרב דוידוביץ,  לעומתו748."הכלשכוללת בתוכה 

מ שהוא יותר עם נטיות של הקבלה והמיסטיקה "יש לנו ר, אני בכוונה לקחתי, יש לנו בצוות: "בצוות

זה היופי . גוניות של הצוות-אז יש פה את הרב[...] ר בתחום ההלכה מ שהוא יות"יש ר. של הדברים

קל מאוד להכניס למישהו איזשהו . אולי זה יותר פרובלמטי מבחינה חינוכית[...] ואני מאמין בזה 

אבל יכול לצאת יותר . תבנית ולהכניס אותו ככה לתנור כי לפעמים מה שלא נמצא בתבנית הוא גולש

,  שונה מאוד במובן זה הן משיטתו של הרב פרץ’ גישתו של הרב דוידוביץ749."יזוהי אמונתי של. יפה

 750.והן משיטת המלמדים בעלי, כפי שצוטט למעלה

תפקיד חבר סגל , כפי שצוטט למעלה הרב הגר. דרישות ראשי המכינה מהצוות גבוהות

 עבר לגור  הרב פרץ עצמו751.הרב הגר דורש שהצוות יתגורר ביישוב. במכינה דורש כוחות רבים

גרנו . זה היה מעבר גדול"בעצמונה כשהסכים לעמוד בראש המכינה ומודה שההחלטה לא היתה קלה 

:  הרב פרץ גם דורש מסירות רבה מצד צוות ההוראה752." שנה לפני זה12] בירושלים[ברובע היהודי 

יותר לכל פחות או . זה משרות מלאות. הוא קרוב לתשעה אנשי צוות] של התלמידים[הצוות שלהם "

. הוא והמשפחה שלו והילדים שלו והחיים,  שעות24מ במשרה מלאה צמוד אליהם "ה יש ר' חבר10-12

מ צריך לדעת " הרב פרץ חזר והדגיש שכל ר753."זאת התביעה שלי מהצוות]. התלמידים[והכל זה הם 

תייחס היכולת ללמד הכל ולה[מתוך הדבר הזה "וש" כולל שיחות אישיות"למלא מגוון תפקידים 

                                                 
 .11.3.04,  סדן747
 .25.12.02,  פרץ748
 .25.3.03',  דוידוביץ749
פרסם , הרב יוסף קלנר, אחד המורים הבולטים בעלי. 2001 דוגמא אחת לגישה זו בעלי היא ספר שפורסם בשנת 750

קלנר מסביר את . הספר דן ביחס לפלורליזם ויוצא כנגדו". המכינה לחיים", סדרת שיעורים שלימד בתוכנית ההמשך
ומציע שהפתרון לגיבוש השקפת עולם נכונה צריכה להיות ,  שבפנטיותכמו גם את הסכנות, הסכנות שבפלורליזם

הקריטריון , הקריטריון לאמת: פנטיזם וכלליות, פלורליזם, יוסף קלנר: ראה. בחירת רב מתאים והליכה לאורו
 ). א"תשס, נתיבות אמונה: ירושלים (ט במכינה הישיבתית לחיים בעלי"שיעורים שנאמרו בתשנ, למוסר

 .6.11.02,  הגר751
 .25.12.02,  פרץ752
 .25.12.02,  פרץ753
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, אמון זה נקודת המפתח שנוצרת בין הבחור לאיש הצוות והמכינה כמכינה. נוצר אמון] להכל

 . ב" בדברים אלו יש קרבה רבה לגישה במדרשות לבנות ובייחוד במדרשה בעין הנצי754."כדרך

שירות צבאי משמש מרכיב בתנאי הקבלה לצוות , לצד יכולת ההוראה ותכונות אישיות

, לדוגמא. משמעי-למרות שהרבנים שנשאלו לא הציגו זאת כתנאי חד, במחקרבמכינות שהשתתפו 

וכנשאל והיה ויציג ". כולם שרתו: "ענה, אם שרות צבאי הוא תנאי קבלה' כאשר נשאל הרב דוידוביץ

,  כלומר755."לא חושב. אני לא חושב שיקרה במסגרת שלנו דבר כזה: "ענה, מועמדות אדם שלא שרת

שה להעלות על הדעת מצב שאדם שלא שרת יהיה מעוניין להיות שותף לסגל ק, בשל אופי התוכנית

. הרב סדן הצביע על כך שבכל מקרה יש מעט מאוד אנשים מהציונות הדתית שלא שרתו כלל. ההוראה

ישנם קצינים רבים בסגל ,  בפועל756.מחפש יחס חיובי לצבא בקרב חברי הצוות, על כל פנים, הוא

 757.דים במילואים"מים שהם מג"נם שלושה ריש, למשל, בעלי. המכינות

קיים , בקרב המכינות שנבדקו, עם זאת. מים מגוונים"גם מוסדות ההוראה מהם מגיעים הר

עלי , כפי שכבר צויין. מים ביתיר וראש פינה"מים של עלי ועצמונה ולביו הר"שוני מסוים בין הר

רב סדן ציין במפורש שהוא מעדיף את ה. מים שלמדו שנים רבות בישיבות גבוהות"ועצמונה מחפשים ר

וציין " מהמגמה הזאת של הר המור"מים " גם הרב פרץ ציין כי הוא מעדיף ר758.בוגרי ישיבת הר המור

מים בוגרי "בעצמונה ישנם גם ר. במפורש את יוצאי ישיבת עטרת כוהנים של הרב שלמה אבינר

. סד הלימוד הקודם חשוב פחותהרושם העולה מיתיר ומראש פינה הוא שמו,  לעומת זאת759.הסדר

 מחזה לא נפוץ 760;הסגל ביתיר מורכב גם מבוגרי עטרת כוהנים אך גם מבוגרי הר עציון ואור עציון

מ מישיבת "מ בוגר עלי ור"לצד ר. קיים המגוון הגדול ביותר, כפי שכבר צויין, בראש פינה. במכינות

 761.מ מישיבה חרדית"ישנו גם ר, הגולן

המסייע ) מדריך ספורט(סניק " המכינות שנבדקו נמצא בצוות גם מדבכל, מים"נוסף על ר

ולקראת גיבושים ליחידות חטיבתיות , לתלמידים להגיע לרמת כושר גופני טובה לקראת השירות בכלל

 ביתיר היה בעבר מדריך שתפקידו היה לטפל בבעיות 762.בעלי מועסק גם מדריך לניווטים. בפרט

                                                 
 .25.12.02,  פרץ754

 .25.3.03', דוידוביץ755 
 .11.3.04,  סדן756
 11.3.04,  סדן757
 על רקע הקמת מכון להכשרת 1997שפרשה מישיבת מרכז הרב בשנת ,  הר המור היא ישיבה בראשות הרב צבי טאו758

על טהרת "ישיבה אמורה להיות . דים כלליים לישיבהטאו ותומכיו מתנגדים להכנסת כל גורם של לימו. מורים
ראה , לסקירה קצרה אודות יצירתה של הר המור ועל הרב טאו. ואין בה מקום ללימוד דברים של חול" הקודש
" ,הסרבנות האפורה של הרב טאו", יאיר שלג; 46-53' עמ, )2000, כתר: ירושלים(הדתיים החדשים , יאיר שלג: למשל
 .5ב'  עמ,15.9.04, הארץ

 .25.12.02,  פרץ759
 .6.11.02,  הגר760
 .25.3.03,  דוידוביץ761
 .11.3.04,  סדן762
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 763.לארגן פעילות תרבותית ואת התורנויות במכינה, פעם בשבועלערוך שיחות למחזור , חברתיות

 .ישנן שתי מורות לערבית, כפי שנדרש מאופיה המיוחד, בראש פינה

והרב פרץ טענו שבעצם כל ' הרב דוידוביץ. באף אחת מהמכינות שנבדקו אין משגיח רשמי

טענות שנשמעו בדומה ל, של התפקיד" פסיכולוגי" כשכוונתם לפן ה764,הצוות מתפקד כמשגיח

הרב הגר והרב סדן הדגישו שאין צורך במשגיח במכינה וכי הדבר נוגד את . במדרשות לנשים

במרבית המכינות , בעת הראיונות.  דברים אלו מייצגים את הגישה הכוללת של המכינות765.תפיסתם

ת בתחילת לפחו, עלה נושא ההגעה לתפילה במניין בבוקר ונראה שישנה בעייתיות מסויימת בנקודה זו

הוא עצמו מתפלל עם גבו לתלמידים .  הרב הגר ציין שמי שלא רוצה להגיע לתפילה לא מגיע766.השנה

כואב לי כשיוצאים "הוא יודע היטב שיש בעיה וסיפר ש, מאידך. כך שהוא אינו יודע מי מגיע ומי לא

בבית [נשארים על השולחן ] אותם אמורים להניח בכל יום[לחופש ואני רואה את התפילין 

יעירו , התלמידים בהחלט אמורים ללמוד ומי שלא מנצל את הזמן כמו שצריך,  עם זאת767]."המדרש

תלמיד שבעיקר משחק כדורסל ולא מגיע באופן מסודר לבית המדרש עדיין נחשב בעיני , מאידך. לו

  768.כיוון שהוא אינו ישן כל היום" משהו"הרב הגר כמי שעושה 

אמון גדול ", לדבריו, בעצמונה יש.  מאוד של חופש לתלמידיוגם הרב פרץ מעניק מידה רבה

 אין –זה בכל מחיר , עכשיו. והעברת כל האחריות אל הכתפיים של הבחורים, חופש גדול מאוד, מאוד

מה איכפת . אז הוא מסתובב כמו סהרורי, לא יודע מה זה, ]לחופש[הוא לא רגיל לזה . [...] בזה תנאים

אני כן . אין דבר כזה! לא. אבל אני לא אתפוס אותו ואשים עליו מושכות! ת ליאיכפ. שיסתובב ככה, לי

אבל אני לא אגיד לו מעכשיו אתה עובד לפי ריבוע . 'לך לצבא, אתה סהרורי, חביבי': יכול להגיד לו

 ההנחה בעצמונה הוא שלאחר תקופה בה איש לא אומר לתלמיד 769."אין דבר כזה. שאני מכתיב לך

 גם הרב סדן דיבר על כך 770.ללא כפייה, פו של דבר יקבע לעצמו סדר יום ויתחיל ללמודבסו, מה לעשות

בראש פינה קיימת מסגרת ,  לעומתם771.יש צורך בחופש, שעל מנת ללמוד כראוי אחרי לימודי התיכון

שמעתי את ראש המכינה נוזף בתלמידים שלא , ביום בו ביקרתי במכינה. מובנית בשל לימודי הערבית

תלמיד שמגיע : "אכן הסביר שבראש פינה המסגרת נוקשה יותר' לתפילה במניין והרב דוידוביץהגיעו 

כי הוא חייב ללמוד במקביל לימודי . [...] הוא יודע שהוא מגיע למסגרת שמאוד מחייבת אותו, אלינו

                                                 
 .6.11.02,  הגר763
 .25.12.02, פרץ; 25.3.03',  דוידוביץ764
 .11.3.04, סדן; 6.11.02,  הגר765
 . דברים אלו נכונים פחות בנוגע למכינה בעלי766
 .6.11.02,  הגר767
 .6.11.02,  הגר768
 .25.12.02,  פרץ769
 .25.12.02, פרץ 770
למרות שתלמידים ובוגרים העידו שהאוירה בבית המדרש תובענית ושמעירים לתלמידים היוצאים . 11.3.04,  סדן771

 .11.6.04, )עלי(' ח, למשל. דבר שאינו קורה במכינות האחרות; לטייל
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בעצם הוא לומד פה מה שהוא עושה בשש שנים בבית ספר . ערבית שהם לימודים אינטנסיביים

לא קיים בראש ,  מכאן שהחופש הקיים במכינות אחרות כחלק מתפיסת העולם של המקום772."תיכון

 . פינה

בשלושת . הבדל אחר בין המכינה בראש פינה למכינות האחרות שנבדקו הוא נושא התורנויות

הם עובדים . התלמידים מנהלים את חיי היומיום במכינה בצורה כמעט מלאה, המכינות האחרות

בעצמונה השמירה היא עם נשק מאז הפיגוע .  את חדריהם ואת בית המדרש ושומריםמנקים, במטבח

מעבר .  בעלי מועסק טבח מקצועי וכן איש תחזוקה לטיפול בתקלות רציניות2002.773שארע שם במרץ 

בניגוד , על התורניות.  גישה זו מנסה לפתח בתלמידים אחריות אישית774.התלמידים עושים הכל, לכך

אין התלמידים , לעומת זאת,  בראש פינה775.הקפדה רבה בכל שלושת המכינותישנה , ללימוד

הם גרים בשתי וילות שכורות ומקבלים תנאים המאפשרים להם ללמוד . מחוייבים בתורנויות

  776.ברצינות

בימים שלישי . סדר היום הלימודי בראש פינה מחולק בין לימודי הערבית ללימודי הקודש

. בשאר הימים הסדר הפוך. קיימים בבוקר ואילו לימודי הקודש בצהרייםורביעי לימודי הערבית מת

 בשלושת המכינות האחרות לימודי הקודש מתקיימים לאורך 777.פעם בשבוע מתקיים שיעור ספורט

עבודה חקלאית ופעילות אחרת שאינה , טיולים, ביתיר ימי שישי מוקדשים לניווטים. כל היום

 בעצמונה התלמידים עוזרים 779.ימון ספורט פעמיים בשבוע ביתיר ובעצמונה ישנו א778.עיונית

 780.למשל בחממות של משפחה שראש המשפחה נהרג על ידי מחבלים, בחקלאות ביישוב בשעת הצורך

 בעצמונה מתקיימים טיולים ופעמיים 781.גם ביתיר טיפלו תלמידים בעדר של משפחה שאביה נרצח

ן לעזור לילדים ביישוב עם לימודיהם ואף התנדבות  ביתיר יש נסיו782.בשנה יוצאים התלמידים לניווט

 783.כמדריכים בתנועת בני עקיבא ביישובים באיזור

                                                 
 .25.3.03',  דוידוביץ772
 .בפיגוע נהרגו חמישה תלמידים. 25.12.02,  פרץ773
 .11.3.04,  סדן774
 .)6.11.02, הגר." ( לא פה–לא רוצה את זה "ציין שעניין התורנויות אינו פתוח לדיון ותלמיד ש, לדוגמא,  הרב הגר775
 .25.3.03',  דוידוביץ776
 .25.3.03',  דוידוביץ777
 .6.11.02,  הגר778
 .ונים אלועלי וראש פינה לא מסרו נת. ג" עצמונה ויתיר העבירו לי את מערכת השעות של שנת הלימודים תשס779
 .7.1.03, השלמת הראיון,  הרב רפי פרץ780
 .6.11.02,  הגר781
 .7.1.03,  פרץ782
את . בשנה הזאת צריך עדיין ללמוד: " למרות שהרב הגר מדגיש שהוא מייחס חשיבות עליונה ללימוד עצמו783

 .6.11.02, הגר." (התרומה צריך לעשות כל החיים וזו הגישה
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 ביתיר ובעצמונה ישנם 785. בכל המכינות שמה דגש על לימודי אמונה784תוכנית הלימודים

ביתיר כחמש שעות , לשם ההמחשה.  מינון הגמרא נמוך יחסית786.בממוצע שני שיעורי אמונה בכל יום

 בגמרא נלמדות בעיקר 787.לעומת כשלוש שעות ביום ללימוד גמרא, מוקדשים ללימוד אמונהביום 

סוגיות העוסקות בחקלאות , למשל. סוגיות המוכרות פחות לתלמידים מלימודיהם התיכוניים

במסכת " פרק חלק"כמו לימוד , כמו כן יש נסיון ללמד אמונה גם דרך לימוד הגמרא. וגשמים

 יש דגש על פילוסופיה יהודית ומחשבת ישראל כאשר ראש המכינה מלמד  בראש פינה788.סנהדרין

 790. בעלי ועצמונה הדגש הוא על כתבי הרב קוק789.ישעיהו ליבוביץ' בעיקר ממשנתו של פרופ

נראה כי המבנה הישיבתי המסורתי של הלימוד , מתוך עיון במערכת השעות של יתיר ועצמונה

אלא בכל יום , כמו שקיים בישיבות ההסדר עד היום, ובלתאין שיעור כללי במתכונת המק. לא נשמר

ל "בעצמונה מעביר הרב פרץ שיעור על מסכת אבות על פי המהר. ראש המכינה מעביר שיעור בבוקר

, בשתי המכינות. הרב הגר מעביר ביתיר שיעור באמונה לאחר ארוחת הבוקר. מיד לאחר התפילה

אחד בבוקר : 'ים שני סדרים רשמיים לתלמידי שנה אביתיר מתקיימ. השיעורים הם לכלל התלמידים

אין כלל , לעומת זאת, בעצמונה. לאחר תפילת מנחה' בגמרא והשני אחרי הצהריים יחד עם שנה ב

שלוש פעמים בשבוע במערכת ויש לימוד בקבוצות " לימוד עצמי"יש ". סדר"במערכת זמן שנקרא 

 .ובחברותות בגמרא ובאמונה

מתמקדת גם היא , אליה מוזמנים התלמידים לחזור לאחר שירות, בעלי' מכינה לחיים'ה

הרב סדן הסביר כי לאחר השירות יש . במסרים הדומים למסרים המועברים לתלמידים לפני שירות

מבחינה [אחרי קרב צריך לשפץ את מה שצריך שיפוץ .  רוחני791]תחנת איסוף גדודית[ד "תאג"צורך ב

" ,ישראל-שיעזרו לכלל"סייע לתלמיד לחפש מקצוע וכיוון לחיים התוכנית מנסה ל, בנוסף]." רוחנית

כאשר הכוונה היא להעניק לתלמיד כלים שיאפשרו לו ליטול חלק בעשייה החברתית והמדינית 

המכינה מעניקה מלגה לתוכנית של ארבע שנים בהם שני בוגרים מקבלים מהמכינה , למשל. בישראל

                                                 
הדיון כאן יתמקד , מכיוון שרק במכינה בראש פינה ישנם לימודים כלליים.  מדובר כמובן רק בלימודי קודש784

 .בלימודי הקודש בלבד
 .25.3.03', דוידוביץ; 11.3.04, סדן; 25.12.02, פרץ; 6.11.02,  הגר785
המזכירה ביתיר הסבה את תשומת ליבי לכך . ג של שתי מכינות אלו" על פי המערכת השבועית של שנת תשס786

אך אין להסיק מהם שהמערכת שבידי היא בדיוק , לשינויים ועל כן הדברים כאן נכונים באופן כללישהמערכת פתוחה 
 .המערכת לפיה פועלת המכינה

אולם אין בידי מערכת שעות שתגבה , בעלי ככל הנראה לימוד הגמרא נמשך יותר שעות, עם זאת. 6.11.02,  הגר787
 .שמועות אלו

 .6.11.02,  הגר788
העיד תלמיד שאסור , לדוגמא, בעלי. בלשון המעטה,  ליבוביץ אינם מקובלת בעולם הישיבות גישתו של ישעיהו789

. גם בישיבות הסדר ספריו לא יימצאו בדרך כלל בבית המדרש). 11.6.04,)עלי(' ח(להכניס את ספריו לבית המדרש 
ציאו מבית המדרש את כל תלמידי המכינה בראש פינה אף צחקו על ראש המכינה בנושא בשבת שלפני פורים כאשר הו

 ).25.3.03', דוידוביץ. (קיבל ברוח טובה' דבר שנראה שהרב דוידוביץ; ספריו של ליבוביץ והציבו אותם בכניסה
שיעור ,  של הרב קוקאורות התשובהשיעור מוקדש לספר , )25.12.02, פרץ(, ה"עין אילומדים ,  בעצמונה למשל790

ושבכלל תורת הרב , .)24.6.03, )עלי(' צ( הוא טקסט מרכזי מאמר הדורכי בעלי מעידים תלמידים . מאמר הדוראחר ל
 ).31.8.03, )עלי(' מ(קוק היא מעמודי התווך של תוכנית הלימוד 

 . הכוונה לתחנה לאיסוף פצועים791
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התלמיד לומד , בתמורה. בהוד השרון 'שערי משפט'ללת מלגת קיום ומלגת לימודים למשפטים ממכ

הוא מתחייב , כמו כן. תורה בלבד ואחר כך שלוש שנות לימודי משפטים ותורה' מכינה לחיים'שנה ב

 792."ולא באיזה משרד פרטי ולעשות כסף"לעסוק בסקטור הציבורי 

דיברו על כך הרב הגר והרב פרץ . עלי ועצמונה מביאים גם מרצים מחוץ למכינה, ביתיר

שהמרצים האורחים אמורים לשמש דמויות לחיקוי אם מבחינה אישיותית ואם מבחינת עברם 

מאדריכלי , רון פונדק, למשל. מוזמנים להרצות גם אנשי רוח ופוליטיקאים משמאל ומימין. הצבאי

חרים  מרצים א793.חנן פורת והרב חיים דרוקמן, כ אפרים סנה"הוזמן ליתיר כמו גם ח, הסכם אוסלו

 כמו כן מתקיימות שיחות 794.הם אישי צבא בולטים הבאים לדבר עם התלמידים על תפקידם הצבאי

 795.של אנשי צבא המגיעים למכינות ומנסים לעודד את התלמידים להגיע ליחידותיהם

 

 הכנה לשירות הצבאי. ד

כינות במ, בהם ההכנה לשירות הצבאי מרוכזת בתקופה סמוכה לשירות, בניגוד לישיבות ההסדר

האמורים להכין את , שיעורי הכושר הגופני והניווטים. ההכנה מתפרשת על פני כל תקופת הלימוד

 .כלל אינם מתקיימים במסגרות המקבילות, התלמידים פיזית לשירות

מתקיימים שיעורים בהלכה בנושאים שיהיו רלוונטים לשירות ודיון בדילמות בהם , בנוסף

מה לעשות ; מה לעשות כשלא מצליחים להתפלל כל היום: לדוגמא 796.יתקלו התלמידים בעת השירות

מה , למשל. יש נסיון להכין את התלמידים לדילמות מוסריות,  כמו כן797.כשאין מים לנטילת ידיים

וכן בעיות שנוצרות בשל השירות ? לעשות אם המחלקה קוטפת להנאתה תפוזים בפרדס של אדם פרטי

 798. לעשות בערב שבת כשכולם יוצאים לבלותמה, למשל. בסביבה לא שומרת מצוות

הרב פרץ הדגיש מאוד את חשיבותן של מידות ולימוד מידות לפני השירות כהכנה , באופן כללי

. מוסריות-ערכיות-הוא שיעור על דילמות צבאיות, לדבריו, שיעור מרכזי בנושא. לשירות הצבאי

ל בלבנון בו חייל "פת שהותו של צהבשיעור מנתחים אירועים מהעבר כמו למשל ניתוח מקרה מתקו

 גם ביתיר יש ניתוח אירועים ושיעורים המתמקדים 799.מסיירת צנחנים לא הסתער כיוון שפחד למות

                                                 
 .11.3.04,  סדן792
 .6.11.02,  הגר793
 .25.12.02,  פרץ794
יאפשרו לנציג החיל לבוא ולעודד , ם ויפנה למכינה הרב סדן העיר כי אם לחיל מסוים יש קושי בגיוס כוח אד795

 .)11.3.04, סדן. (תלמידים להגיע לאותה יחידה
 .11.3.04,  סדן796
 .7.1.03,  פרץ797
 .7.1.03,  פרץ798
, הארץ" ,קצין חינוך ראשי נגד הצנחן שלא הסתער", עמוס הראל:  לפרטי המקרה והסערה שקמה בעקבותיו ראה799

 ).מהדורת אינטרנט (27.1.00
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נושאים אלו נדונים במסגרת שיעורי . בדילמות מוסריות כמו גם בשאלות אקטואליות כמו פנוי שטחים

  800.אמונה

ראש המכינה , ראשית. ת וההכנה לשירותבראש פינה קיימת גישה מעט שונה לעניין השירו

אני לא . [...] הוא לא אידיאל. צבא הוא כורח: "העיד על עצמו שהוא בפירוש רואה את הצבא ככורח

 אלו 801."שהם פונקציות לשימוש קדושת החיים, כל מיני גופים, עם קידוש כל מיני דברים[...] מסכים 

וככל הנראה גם שונים מעמדת חלק מהתלמידים , כאמור, דברים שונים מהותית מעמדתו של הרב סדן

דומה המכינה , כמו בנושא לימוד משנתו של ליבוביץ,  בנקודה זו802.הרואים בשירות הצבאי מצווה

 .בראש פינה לישיבות הקיבוץ הדתי יותר מאשר למכינות אחרות

 רק במכינה מתקיים. לא דיבר כלל על ההכנה של התלמידים לשירות' הרב דוידוביץ, שנית

, ישנם לימודי אמונה במכינה. טיולים וכיוצא באלו, שיעור ספורט אחד בשבוע ולא מתקיימים ניווטים

אנחנו משתדלים "הדגיש בסוף הראיון עמו ש' אולם הרב דוידוביץ, כמו במכינות האחרות שנבדקו

אז . ותנואנחנו רוצים שתחזקו א] תלמידים אומרים]. [...] [להתמודדות עם שירות[לתת את הכלים 

וכשהתקנו אותם הם ' לחזק'וקים של מחשב שנקרא 'פעם קנינו כמות ג, תשמעו: ה'אני אומר לחבר

 יענו אוליתשאלו שאלות ש. [...] אז החזרנו אותם למפעל ומאז אנחנו עובדים בשיטה אחרת. נשרפו

 20%-ן את האנחנו נית. אנחנו לא יכולים להבטיח. [...]  אתם צריכים לעשות את העבודה80%. לכם

 נימה זו שונה מאוד מהדברים שצוטטו מפי 803."לא. יחזקו אותם, כי אנשים מצפים. ואתם תשלימו

אם בעלי ובעצמונה נראה שהמגמה היא להצביע לתלמיד על דרך . בתחילת פרק זה, למשל, הרב פרץ

ייע לתלמיד הרי שבראש פינה נראה שהמגמה היא לס, ברורה ומובנית שעליו רק לכוון אליה את צעדיו

גישה זו דומה יותר לגישה של חלק מישיבות ההסדר . לעצב לעצמו דרך אך לא לסלול אותה עבורו

ראוי להעיר כי ישנם תלמידים ממורמרים . וישיבות הקיבוץ הדתי מאשר לשאר המכינות שנבדקו כאן

ל תחושה שהם הם היו מעדיפים לימוד אינטנסיבי יותר באמונה ולקב. בשל פן זה של הלימוד במכינה

  804.מוכנים יותר מבחינה רוחנית לשירות

                                                 
 .6.11.02,  הגר800
 .25.3.03',  דוידוביץ801
 .16.3.04, )ראש פינה('  ע802
 .25.3.03',  דוידוביץ803
 .25.3.03,  שיחה לא פורמלית עם תלמידים במכינה בראש פינה804
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 אוכלוסיה לומדת. ה

יש מכינות . כל מכינה פונה לקהל יעד מעט אחר והיא בעלת כיוון חינוכי ולימודי שונה מהאחרות

 גם ראשי מכינות וגם תלמידים הצביעו על כך שעלי דומה 805.דוגמת עלי, שהלימוד בהן ישיבתי יותר

 מאשר למכינה במובן זה שלימוד הגמרא שם מעמיק יותר ובאופן כללי אווירת הרבה יותר לישיבה

 806.הלימוד תובענית יותר מאשר במכינות אחרות

נותנים שם "מכינות בהן . ישנן מכינות שבהן האווירה היא אחרת לחלוטין, לעומת זאת

ם בישיבה שלהם ובעצם לפרוק את כל המתח שהיה לה" אני"לתלמידים מרווח להרגיש קצת את ה

עם , ]ארוכות[ואז יכולים למצוא תלמידים עם שערות [...] התיכונית ואת כל הלחץ וכל המחויבות 

אז זו שיטת חינוך אחת שהיא מצליחה לפעמים לעשות גדולות . עגילים וכל מיני דברים אחרים

  807."אדם למשהו אחר לגמרי-ונצורות ולהפוך בן

שניים לא התלבטו כלל בבחירתם , ך פרק זה תלמידי המכינות שרואיינו לצור26מתוך 

, מספר נכבד מבין הנשאלים שקל ללמוד בישיבת הסדר אך נרתע או בשל השירות המקוצר.  במכינה

מחצית . או בשל המסגרת עצמה ומתכונת הלימוד שלא נראו מתאימים להם מבחינה אישיותית

) ך ששה בני עצמונה שרואיינושלושה מתו(התלמידים שלמדו בעצמונה התלבטו בין עצמונה לעלי 

כך שנראה שעלי ועצמונה חולקים . ואילו אחד מיוצאי עלי הצטער שלא למד בסופו של דבר בעצמונה

 .במידה מסויימת את אותו מאגר תלמידים פוטנציאלי

רק יתיר ועצמונה , מתוך ארבעת המכינות שנבדקו? מי הם הצעירים המגיעים למכינות, ובכן 

, בשל כך. יסודיים-דות מקום מגוריהם הקודם של התלמידים ומקום לימודיהם העלהעבירו נתונים או

קשה מאוד להגיע למסקנות כלליות יותר לגבי הרכב האוכלוסיה במכינות בכלל וניתן להתמקד רק 

כמו בישיבות . בעיה נוספת היא שרשימות התלמידים מעודכנות באופן שוטף. בשתי המכינות הללו

ולא מקום מגוריו המקורי כאשר נרשם למכינה , הבוגר היא כתובתו הנוכחיתכתובתו של , ההסדר

לפיכך ניתן להפיק את המידע הדרוש רק ממחזורים מאוחרים יחסית בהם ישנו סיכוי סביר . 18בגיל 

ביתיר הועברו הרשימות בצורה המאפשרת מידע על מספר הזוגות . שמרבית התלמידים טרם נישאו

, בנוסף.  ואילך1997נראה כי ניתן להפיק נתונים משנת , תבסס על נתונים אלובה. הנשואים בכל מחזור

                                                 
למשל בתוך ספרו של " ('בני דוד'ישיבת "ולעיתים היא מכונה " ל"מכינה ישיבתית לצה" שמה הרשמי של עלי הוא 805
 ). א"תשס, עלי (מדינה ודמוקרטיה, שיעורים בנושא חברה: ו אמונהויהי ידי, סדן

]: את התלמידים המנסים להתקבל[שואלים אותם . [...] עלי היום זה ישיבה בכלל: "בוגר עלי',  כפי שהציג זאת ח806
מיני כל . אם אתה מעשן אז אתה לא מתקבל? אתה מעשן. זה מה ששואלים בראיונות כניסה[...] ? אתה לובש ציצית

 .25.3.03', דודיוביץ, וכן.) 11.6.04, )עלי(' ח." (יציאות כאלה
בשל השמועה שמעשנים שם " מכינה של סטלנים"תלמידים שראויינו כינו את המכינה בקשת . 25.3.03',  דוידוביץ807

 אסור להביא בנות: ביתיר התלמידים סיפרו שהכללים מחייבים. חלקם סיפרו שראו זאת בביקורים שם. סמים
, שיחה עם תלמידים ביתיר. (לקחת סמים או לשתות אלכוהול, ואסור לתלמידים להסתובב עם עגיל, למכינה
6.11.02 .( 
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-'ביתיר סופקו נתונים אלו עבור מחזורים ט. לא לכל מחזור נמצאו נתונים לגבי מקום לימודים קודם

 ).1997-2003(' י-'בעצמונה נתונים אלו סופקו עבור מחזורים ד). 1999-2004(ג "י

נראה כי פרישת התלמידים על ) 3.4, 3.3ראה נספחים (ינה בעצמונה מתוך עיון בנתונים מהמכ 

אולם למכינה מגיעים , אמנם ישנו ייצוג בולט יותר לירושלים רבתי והמרכז. פי מקום מגורים רחבה

להתיישבות העובדת יש ייצוג מכובד מאוד בקרב תלמידי , כמו כן. תלמידים הן מהצפון והן מהדרום

קומה של המכינה ברצועת עזה ישנה השפעה על מספר התלמידים המגיעים  לא נראה שלמי808.עצמונה

נראה שגם לאחר הפיגוע במקום ) 3.1נספח (מעיון במספר התלמידים במכינה בכל שנה , בנוסף. אליה

 .לא חלה ירידה במספר התלמידים, 2002במרץ 

ישנם מעט מאוד . כולל השומרון, ניכר שמגיעים יותר תלמידים מהמרכז, לעומת זאת, ביתיר 

תלמידים מצפון הארץ שאינם בני ההתיישבות העובדת ומספר פחות או יותר שווה של בני ירושלים 

יתכן והדבר נובע מכך שהמכינה ממוקמת יחסית בדרום הארץ ותלמידים מהצפון . רבתי והדרום

, ושבים דתייםמעניין לציין שגם ביתיר ייצוג בולט לבני קיבוצים ומ. מעדיפים לא להרחיק עד יתיר

 809.בניגוד גמור לתוכנית השילוב

כאשר מעיינים בנתונים אודות מוסדות הלימוד העיקריים מהם מגיעים התלמידים למכינה  

תיכוני -לא ניתן לזהות מוסד על, 3.6כפי שניתן לראות מנספח . קשה לשרטט תמונה ברורה, ביתיר

 הגיעו תשעה תלמידים מישיבת רמת 2001בשנת , למשל. כלשהו המספק תלמידים באופן רציף למכינה

מגמה זו שונה מאוד מתוכנית השילוב . גן אך מאז לא הגיע למכינה ולו תלמיד אחד נוסף מישיבה זו

 . להם מאגר ברור יותר של תלמידים, והמדרשות לנשים

ניתן לזהות כמה מוסדות לימוד שתלמידיהן מגיעים בעקביות למכינה , לעומת זאת, בעצמונה

נראה כי ישיבת חיספין בגולן ותיכון הימלפרב בירושלים שלחו כמעט בכל שנה מספר נכבד ). 3.4 נספח(

 חלה ירידה משמעותית במספרם של בוגרי 2001גם אם בשנת . של תלמידים למכינה בעצמונה

גם ישיבת ). 13(הרי שבשנה שלאחר מכן הגיע מספר שיא של תלמידים ממוסד זה , הימלפרב במכינה

 .שמרה פחות או יותר על ייצוג אחיד לאורך כל השנים שנבדקוחיספין 

נקודה מעניינת נוספת היא שבעוד שלעצמונה מגיעים תלמידים מכל מוסדות החינוך 

התלמידים המגיעים ליתיר אינם מגיעים כמעט ממוסדות כדוגמת הימלפרב , "עיליתיים"הנחשבים 

פחות כמו ישיבת הדרום " נחשבות"ת תיכוניות חלק מתלמידי יתיר הינם בוגרי ישיבו. ונווה שמואל

                                                 
 הופיעה בבטאון הקיבוץ הדתי כתבה על תלמידי המכינה 2002התופעה כה ראויה לציון שבאפריל . 3.3 ראה נספח 808

מפגש שיח במכינה הקדם צבאית ישבתית : כיס שלנוהם לא ב", יונה ברמן: ראה. בעצמונה שהם בני הקיבוץ הדתי
 .33-39' עמ, )ב"ניסן תשס, 661גליון  (עמודים" ,בעצמונה

 . והשווה פרק על תוכנית השילוב3.5ראה נספח  809
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 הנתונים מאששים את דבריו של ראש 810.ואף כמה תלמידים מבתי ספר מקצועיים מרשת אורט

 בניגוד למדרשות 811.המכינה שסיפר שהוא אינו בררן בבחינת התלמידים ומקבל כמעט את כל הפונים

 .צבאיות שנבדקו-צע במכינות הקדםלבני ירושלים רבתי אין ייצוג מעל הממו, ולתוכנית השילוב

נקודה חשובה נוספת היא שלמרות מחוייבותן של המכינות לקידום החברה הישראלית באופן 

המכינה פועלת בשיתוף עם ישיבת ). קרית מלאכי(רק מכינה אחת נמצאת בעיירת פיתוח כיום , כללי

קורים במכינות ומשיחות עם  גם מבי812.ההסדר אור עציון וקהל היעד שלה הוא נוער אתיופי מהמקום

מעטים , בנוסף. אקונומי טוב-נראה שהאוכלוסיה הלומדת במכינות מגיעה מרקע סוציו, תלמידים

 813.התלמידים ממוצא אתיופי וגם אין תלמידים רבים מיוצאי ברית המועצות לשעבר

ת יש לחזור להדגיש שהנתונים חלקיים ביותר ולא ניתן להסיק מהם מסקנות ברורו, עם זאת

שיתוף פעולה טוב יותר מצד . לגבי פלח האוכלוסיה ממנו מגיעים תלמידי המכינות באופן כללי

 . המכינות בנושא זה היה מניב מסקנות מדוייקות יותר

 

 ציפיות התלמידים מהלימוד ומהמכינה. ו

ראיונות העומק שנעשו לצורך פרק זה הניבו תשובות , כפי שכבר הוסבר בפרק שיטות המחקר

 כל תלמיד נתן מספר מרכיבים שהביאו להחלטתו ללמוד במכינה בכלל ובמכינה 814.תמורכבו

 . הספציפית שלו בפרט

תלמידי עלי בעיקר ).  תלמידים10" (לשמה"קטגורית תשובות עיקרית היתה הרצון ללמוד 

הדגישו את חשיבות הלימוד עצמו ואת העובדה שרצו לבחור במקום שבו הלימוד התורני יהיה 

שבו יוכלו ללמוד " שנה לעצמי", "שנה של שקט"תלמידים דיברו על רצון ל,  באופן כללי.משמעותי

תלמידי עלי באופן ספציפי ציפו לשיפור ביכולת הלימוד שלהם ולעלייה ברמת הידע ). תשעה תלמידים(

 תלמיד 815.אחד מבוגרי עלי סיפר שקיווה שבעקבות הלימוד יוכל ללמוד דף יומי בגמרא, למשל. שלהם

ר סיפר שהוא ציפה להרחבת הידע שלו בהלכה ולשיפור ביכולת הלימוד שלו באופן כללי אך אח

. וישנתי מעט וסיכמתי והכל, משש בבוקר על הרגליים, ישבתי השנה כמו מטורף ורק למדתי"למעשה 

זה הצמאון הזה [...] , כאילו. אהבת תורה זה העניין של ממשהדבר שקיבלתי , אבל בסופו של דבר

                                                 
מהראיונות נוצר הרושם שבאופן כללי תלמידי יתיר היו רהוטים פחות . 2000-2004,  רשימות תלמידי יתיר810

 .מתלמידי עלי ועצמונה
 .6.11.02,  הגר811
 .4.5.04, מנהל ישיבת ההסדר אור עציון,  שיחה עם דוד אליאב812
 .  מתוך התרשמות שלי בביקורים ביתיר ובראש פינה813
וארבעה בוגרי ) לפני שירות ובמעקב(חמישה תלמידים מעלי :  תלמידי מכינות26לצורך פרק זה רואיינו ,  כאמור814
חמישה תלמידים מעצמונה ; )לפני שירות ובמעקב(תלמידים מראש פינה ארבעה ; מתוכם אחד לא שומר מצוות, עלי

ובוגר אחד שכבר אינו ) לפני שירות ובמעקב(ששה תלמידים מיתיר ; ובוגר אחד בשירות פעיל) לפני שירות ובמעקב(
 . דתי ובוגר בשירות פעיל מהמכינה בחמדת

 .11.3.04, )עלי('  ו815
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מן כבוד .  היה לישלא. זה משהו נורא בסיסי. כל הגוף שלך שומע אותו... ו הרב מדבר ואתהשעכשי

[..] היומי שיהיה לי ו' חפץ חיים'אז ברור שלקחתי איתי לטיול את ה. אתמול למשל טיילתי[...] ואהבה 

כשיו זה ע, והרגשתי שזה מחייה אותי, ובצהריים היה חם וישבתי ולמדתי את זה[...]. סתם חומש 

זה שווה יותר מהדברים , בראייה לאחור לפחות[...] זה הפך להיות משהו נורא בסיסי ! עושה אותי

.  בכך מתקשר נושא הידע לרצון לגבש זהות ודרך לחיים816]."שציפיתי להם לפני שהגעתי[האחרים 

ערך אך התוצר האמיתי היה הקניית , תלמיד זה הרגיש שהישיבה בבית המדרש אולי הקנתה לו ידע

 .אהבת התורה שקיים כעת כחלק מזהותו כאדם דתי

קטגוריה בתוך נושא הלימוד היתה ראיית שנת הלימוד -תת, כמו במסגרות האחרות, ואכן

דבר שהתלמידים חשו שלא ; כהזדמנות לברר שאלות באמונה ולגבש זהות כללית ודתית לפני השירות

מכינות נטו לראות את השנה כהזדמנות לבסס תלמידי ה. יסודיים-הצליחו לעשות בזמן לימודיהם העל

אם אתה : "כפי שתאר זאת תלמיד). מחויבות למצוות מתוך בחירה(את זהותם הדתית מתוך רצון 

שאני באמת ארגיש שעשיתי את זה [...]  מצפה אניאז , הולך לחיות לפי דרך מסוימת כל החיים שלך

ת כי אני בדקתי אותה וכי אני יודע שזה מה שאני מבין שאני הולך על הדרך הזא[...] מתוך ֵברור 

 817.וזו אחת המטרות של שנת הלימוד לפני השירות." שצריך להיות וזה מה שאני רוצה

" להתחזק"קטגוריה נוספת בתוך נושא הלימוד היתה הרצון ללמוד לפני השירות על מנת -תת

שאם יתגייסו מיד לא  היו תלמידים שחששו 818).17 תלמידים מתוך 9(מבחינה דתית ברמה כלשהי 

וציפו שהלימוד במכינה יסייע להם , דבר שהיה חשוב להם, יצליחו להחזיק מעמד מבחינה דתית

. לקבע את זה. להתחזק בדת יותר: "כפי שהציג זאת תלמיד יתיר. לשמור על זהותם כשומרי מצוות

ט אני הולך לשלוש שנים לקבע את זה עוד יותר כי עוד מע. אני דתי מלידה, ה לי]ת[דת תמיד הי, כאילו

תלמידים חשבו שמכינה ,  באופן כללי819."המסגרת הצבאית, כי זה די קשה. [...] אולי יותר. צבא

מתאימה יותר לברורים בנושאי אמונה מאשר ישיבה ושנושא האמונה הוא הנושא החשוב להם 

  820.יותר

 לבחירתם ללכת תלמידי המכינות הצביעו גם על קטגוריה של סיבות פרוזאיות הרבה יותר

גם מבחינת , תלמידים רבים העידו שפשוט אהבו את המקום. למכינה בכלל ולמכינה שלהם בפרט

                                                 
 .30.7.04, )עלי('  י816
 .30.5.04 ,)עצמונה('  א817
" התחזקות"זאת מכיוון שתלמידי עלי נמנעו לציין באופן כללי את כל נושא ה.  תלמידי עלי9 המספר לא כולל 818

אך הרצון בתגבור , בפועל הסבירו שהלימוד השפיע על התייחסותם להלכה ולמצוות. כסיבה להגעתם למכינה
ברור , ים בין עלי לשאר המכינות העולים מפרק זהבעקבות ההבדל. מחוייבותם למצוות לא היה מניע להגעתם למכינה
 .יותר מדוע תלמידי עלי יוצאים מן הכלל בנושא זה

 .17.3.04, )יתיר('  א819
 .30.7.04, )עלי(' י; 15.5.04, )עצמונה(' ד:  לדוגמא820
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שני . כאשר באו לבקר בו או שהרבנים מצאו חן בעיניהם או ראש המכינה הרשים אותם, הנוף

 .ללא תכנון רב מצידם, תלמידים לפחות ציינו שהדבר פשוט קרה

אחד התלמידים . בחירת המכינה היה השילוב בין לימודי קודש לערביתשיקול ספציפי ל, בראש פינה

 תלמיד אחר 821."לשלב עוד משהו, כאילו, רציתי. היום ללמוד תורהכל לא רציתי משהו של : "העיר

הודה שלימודי הערבית היו למעשה השיקול היחיד לבחירה במכינה ושיתכן והיה הולך למכינה 

 . חשב שלימוד הערבית חשובמעורבת של דתיים וחילונים לולא

שני . תת קטגוריה בסיבות הפרוזאיות היתה הליכה של חבר בעקבות חבר או אח בעקבות אח

תלמיד יתיר בחר שלא ללכת בעקבות אחיו לקשת אלא . תלמידים הלכו לעלי בעקבות אחיהם הגדולים

וראיתי ,  למד בעליאח שלי הגדול: "אחד התלמידים שהלך בעקבות אחיו הסביר. בחר במכינה ביתיר

היה בהם איזה משהו שמאוד . לא יודע איך לקרוא לזה... מאוד קנאתי ב[...] ו, חברים שלו, ה'חבר

 . תלמידים נוספים הכירו בוגרים והחליטו ללכת בעקבותיהם822."רציתי שיהיה בי

ימוד לא בחירה במכינה מכיוון שיצא לה מוניטין של מקום ל: כמה בוגרים הצביעו על סיבות נוספות

הליכה ללמוד כיוון שכך מקובל בחברה , )כדי שלא יצטרכו להשקיע יתר על המידה בלימוד(רציני 

 .וכן הלאה, הדתית לאומית

עשרה תלמידים . קטגוריה מרכזית נוספת היא ההכנה לשירות ומסלול השירות המיוחד למכינות

, בנוסף. למוד במסלול המכינותהצביעו על הרצון לשרת שלוש שנים מלאות כשיקול חשוב בבחירתם ל

, שיפור כושר גופני(חלקם הגדול סבר שלימוד במכינה יכין אותו טוב יותר לצבא גם מבחינה מעשית 

לימוד אמונה וכיוצא , זאת להבדיל מלימוד המביא למחויבות להלכה). הכנה לבעיות הלכתיות בפועל

התלמידים סיפרו . יה לשירותתלמידים סיפרו שהמכינה מגבירה את המוטיבצ, כמו כן. באלו

הם מבינים טוב יותר את חשיבות הצבא והשירות בו ומקבלים ראייה , שכתוצאה מהלימוד במכינה

אז זה ייתן לי יותר , אם אני יודע מה אני עושה ולמה: "למשל. כוללת יותר המעודדת אותם לשרת

ו שהמכינה תסייע להם להגיע  מספר תלמידים שרואיינו לפני השירות ציפ823."מוטיבציה לשירות עצמו

, היו תלמידים,  עם זאת824.למקומות שירות טובים ושבזמן השירות המכינה תשמור עמם על קשר

הלימוד אמור אמנם לסייע . שהדגישו שהשיקולים הקשורים לשירות היו שוליים, בעיקר מעלי

 ). תלמידים7(אך הלימוד נשאר העיקר , להתמודדות בשירות

 

                                                 
 .16.3.04, )ראש פינה('  א821
 .30.7.04, )עלי('  י822
 .16.3.04, )ראש פינה('  א823
 .אך גם בקרב תלמידים ממכינות אחרות, יקר בקרב תלמידי ראש פינה ציפייה זו היתה בע824
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 לאחר הלימוד במכינההשירות הצבאי . ז

במשך שנת . בני המכינות אינם משרתים במסגרות נפרדות, בניגוד לישיבות ההסדר ולמדרשות

מבין עשרים התלמידים שראויינו . ל"חלקם הגדול עסוק במציאת מקום שירות מתאים בצה, הלימוד

יימים כמועדפים היו תלמידים שציינו חילות מסו. שלושה היו מעוניינים להגיע לסיירת, לפני גיוס

שני תלמידים . כצפוי, שלושה מתלמידי ראש פינה שרואיינו רצו להגיע לחיל המודיעין. עליהם

. מעצמונה דיברו על רצונם להגיע לגבעתי ואף סיפרו שהדבר הוא בהשראת הקשר של המכינה לחיל זה

עם , גיע לצנחניםשני תלמידים אמרו שברצונם לה. תלמיד אחד ציין ששירות בגולני הוא חלום חייו

שני תלמידים העירו שמבחינתם הדבר החשוב ביותר הוא שישרתו . עדיפות לסיירת הקשורה לחיל

שאני ארגיש שאני עושה משהו ולא סתם מעביר את : "במקום בו ירגישו שהם עושים תפקיד משמעותי

 . שלושה תלמידים אמרו שאין להם עדיפות כרגע לתפקיד מוגדר825."הזמן

 12, שלושה תלמידים הגיעו לתפקידי מודיעין,  התלמידים במעקב18-וגרים ומבין ששת הב

ל ואחד "ר נח"אחד בפלס, ר גבעתי"שניים בפלס, מתוכם שניים בסיירת גולני(ר שונים "לגדודי חי

). ל"שלדג וסיירת מטכ, דובדבן, ן"מגל(ששה תלמידים הגיעו ליחידות מובחרות ). ר צנחנים"בפלס

פיקוד (שריון ולאחר מכן הועבר לדוכיפת ושניים שרתו בתפקידים לא קרביים אחד החל את דרכו ב

מבין תשעת . ארבעה יצאו לקצונה, מבין ששת הבוגרים שרואיינו). העורף וראש לשכה בצריפין

 ותלמיד נוסף הודח 2005שניים סיימו קורס קצינים נכון לשנת , התלמידים במעקב זו השנה השנייה

 .כים בדרכם לפיקוד" נוספים יצאו לקורס משני תלמידים. מהקורס

. המשרתים במודיעין ובתפקידים לא קרביים לא שרתו בחברת דתיים אחרים, מטבע הדברים

דווקא . ר דיווחו על לפחות בן מכינה אחד נוסף המשרת עמם"התלמידים שהגיעו לשרות בגדודי החי

בני מכינות ותלמידי מסגרות אחרות המשרתים ביחידות החטיבתיות סיפרו על מספר גבוה יחסית של 

גם המשרתים ביחידות מובחרות שירתו בחברת תלמידי . לעיתים עד מחצית מהצוות, המשרתים עמם

אחד מהמשרתים בדובדבן שרת בחברת עוד ארבעה בני מכינות וכן יוצאי , לדוגמא. מסגרות אחרות

יווחו על נוכחות נמוכה יותר של ר רגילים ד" תלמידים ששרתו בגדודי חי826.הסדר שעזבו את המסלול

 . בני מכינות אחרים ובכלל של תלמידי מסגרות לימוד

התלמידים ששרתו בחברת חובשי כיפות אחרים סיפרו שהדבר משמח אותם ועוזר להם 

את המלחמות : " כפי הציג זאת אחד המרואיינים827.ולו בעניינים טכניים כמו מניין לתפילות, בשירות

. וגם כשאתה קבוצה אז מתחשבים בך יותר. אם אתה צריך לעשות מלחמות, דשלך אתה לא עושה לב

                                                 
 .6.11.02, )יתיר('  י825
 30.4.04, ראיון מעקב) עלי('  נ826
 .30.7.04, ראיון מעקב) עצמונה('  ש827
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אבל אם אתה . אז יכולים לאכול במקום לא כשר ואתה צריך להסתדר איכשהו] כשאתה לבד[...] [

השירות במשותף אינו ,  אולם828."למסעדה ערבית[...] אז לא יכולים ללכת , עשרה דתיים מתוך עשרים

המכינות אף אינן . בדומה לבני השילוב,  מתגייסים כפרטים ולא כקבוצההתלמידים. דבר מתוכנן

הרב פרץ טען שהוא מעודד לשירות של לא יותר משני בני . למרות ההכרה בקשיים, מעודדות זאת

אך יותר משניים זו כבר קבוצה וזה לא טוב כי המטרה , מכינות יחד כי שירות כבודד זה קשה מאוד

.  תלמידים במעקב מפריכים רעיון זה829."ולא להפגש עם עצמינו, ם ישראללהפגש עם ַע"היא בשירות 

 . כמתואר, בייחוד ביחידות החטיבתיות, ישנם לא מעט בני מכינה המשרתים יחד, למעשה

 

 קשר בין המכינה לתלמידים בזמן השירות. ח

 830.ם גדוליםבני המכינות יכולים להשתייך לעיתים למחזורי, שלא כמו בתוכנית השילוב ובמדרשות

הרב סדן סיפר .  תלמידים110קשה עד בלתי אפשרי מבחינה טכנית לשמור על קשר עם מחזור המונה 

בעלי ישנו איש קשר לכל מחזור שהוא .  תלמידים מעלי500- ל450כי בכל זמן נתון משרתים בצבא בין 

 הוא אחראי  איש הקשר מתקשר אל התלמידים שבמחזור שעליו831.'כולל'על פי רוב בחור הלומד ב

  832.בערך פעם בחודש

ראשי המכינות סיפרו שהם אינם מבקרים את התלמידים כפי שנעשה במסגרת ההסדר 

אך בשל הפיזור הרב בצבא הדבר , הרב סדן טען כי בשנים הראשונות ניסו לבקר תלמידים. והמדרשות

הרבנים היו ד שנאתי את הביקורים האלה ש"אני כמג" הרב הגר סיפר ש833.היה קשה ולכן הופסק

נציגים מהמכינה מגיעים , עם זאת.  וברור מאליו מדוע אין הוא מבקר את התלמידים834."באים

 835.אם הם מוזמנים, לטקסים צבאיים של תלמידיהם

נראה כי עיקר הקשר מצד המכינה מתבטא בעלונים המגיעים לתלמידים , מדברי הנשאלים

או /עלון מחזור ו: על קבלת דברי דואר מהמכינהעצמונה ויתיר דיווחו , תלמידים מעלי. בעת השירות

 המכינה בראש פינה אינה שולחת לתלמידים דברי דואר 837. וחוברות לימוד לפני חגים836,עלון קשר

תלמיד שנתקל בבעיות בגיוס כיוון . כלשהם ואינה מתקשרת באופן מאורגן לתלמידים לדרשו בשלומם

                                                 
 .2.5.04, ראיון מעקב) עלי('  צ828
 .25.12.02,  פרץ829
 .3.1 ראה נספח 830
 .11.3.04,  סדן831
 .27.5.05, )עלי(' י; 11.3.04, )עלי(' ו. אם כי בתדירות משתנה, במציאותזה אכן קורה . 11.3.04,  סדן832
 .11.3.04,  סדן833
 .6.11.02,  הגר834
 .6.11.02, הגר.  למשל סיומי קורסים וסוף מסלול835
' מ: לדוגמא. אחרים דיווחו על עלון קשר בלבד. 18.7.04, ראיון מעקב) עצמונה(' ב; 2.5.04, ראיון מעקב) עלי('  צ836

 .1.8.03, )תחמד(
 .2.5.04, ראיון מעקב) עלי(' צ; 22.10.04, ראיון מעקב) יתיר('  י837
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תלמיד אחד . לשמוע להיכן הגיע בסופו של דברשלא התגייס למודיעין סיפר שראש המכינה התקשר 

אולם הרושם הוא שמכינה זו . סיפר שראש המכינה מתקשר להתייעץ עמו בנוגע לשיבוץ מסויים

 . שומרת על קשר רופף ביותר עם תלמידיה

בדרך כלל מתקיימות שתי . עיקר הקשר מצד התלמידים מתבטא בביקוריהם במכינה

 כשהדבר מתאפשר 838. משתדלים להגיע לשבת של המחזור שלהםבשנה והתלמידים" שבתות מחזור"

 חלק 839.תלמידים מנסים להגיע למכינה גם בהזדמנויות אלו, בשבת חופשית מהצבא או בחגים

 קשר מיוחד יותר עם הצוות ניכר במכינות הקטנות 840.מ שלהם"מהתלמידים מתקשרים מיוזמתם לר

בני יתיר ,  באופן כללי841.מזכירה לדרוש בשלומהתלמיד מיתיר סיפר שהוא מתקשר גם ל, למשל. יותר

מה שטוב במכינה הזאת זה . "הדגישו בכל הזדמנות את היחס החם של צוות המכינה וראש המכינה

בית ] זה[...] [ה שאף אחד לא מכיר את אף אחד ' חבר100זה לא מכינות של . שהמעגל מאוד קטן

  842."חם

 היה להם קשר רציף עם המכינה בזמן חלק מהבוגרים ומהתלמידים במעקב העירו שלא

 הדבר לאו דווקא הפריע להם ותלמיד אחד לפחות העיר שהקשר היה בדיוק במידה 843.השירות

 845. אחד הבוגרים אמר שניתק קשר עם המכינה בזמן השירות844.שהתאימה לו

נראה שחלק גדול מהבוגרים והתלמידים , למרות שהקשר עם המכינה אינו תמיד הדוק, אולם

 ציינו שיש להם 16,  התלמידים במעקב18מתוך . ב שומרים על קשר טוב עם בני המחזור שלהםבמעק

כל תשעת התלמידים הנמצאים במעקב זו השנה השנייה סיפרו על קשר עם . קשר עם חבריהם למחזור

חמישה מתוך ששה בוגרים סיפרו שיש להם קשר עם בני המחזור . לפחות חלק מחבריהם למחזור

אולם התלמידים גם , הקשר מתבטא בעיקר בטלפונים, בעת השירות. ר השחרורשלהם גם לאח

כל . ראיה נוספת לאיכות הקשר בין התלמידים לבין עצמם עלתה בראיונות המעקב. נפגשים מיוזמתם

, כולם התגעגעו לחבריהם ולתקופה בה היו יחד. התלמידים במעקב סיפרו שהם מתגעגעים למכינה

. התלמידים במעקב בשנתם הראשונה התגעגעו לאפשרות לשבת וללמוד 18שבעה תלמידים מתוך 

 . שלושה התגעגעו ללימוד, מתוך תשעת התלמידים במעקב שנה שנייה

                                                 
 .11.3.04, )עלי(' ו; 22.10.04, ראיון מעקב) יתיר('  י838
 .ואחרים, 29.6.04, ראיון מעקב) עלי(' מ; 16.4.04, ראיון מעקב) יתיר(' ש; 1.8.03, )חמדת('  מ839
 .30.7.04, ראיון מעקב) עצמונה(' ש; 30.4.04, ראיון מעקב) עלי(' נ; 2.5.04, ראיון מעקב) יתיר(' נ:  למשל840
 .22.10.04, ראיון מעקב) יתיר('  י841
 .17.3.04, )יתיר('  ד842
 .2.8.03, )עצמונה(' י; 18.7.03, )עצמונה(' ב:  למשל843
 .25.6.03, )עלי(' נ:  לדוגמא844
 .מצוותראוי להעיר שתלמיד זה כבר אינו שומר . 30.7.04, )יתיר('  ו845
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 18מתוך . לא כל בני המכינות סברו שחבריהם למחזור מספקים להם תמיכה בעת השירות 

בשירות תמיכה במידה  חשבו שחברים מהמכינה מעניקים להם 10, תלמידים במעקב בשנה הראשונה

, בוא נגיד, איתם אני יכול יותר לדבר בחופשיות"אחד התלמידים הסביר ש, לדוגמא. זו או אחרת

כי הם מתוך המערכת ומספיק שהם יודעים איפה אני נמצא והם . ה אחרים שלי'מאשר עם חבר

לי חברים קבועים יש [...] דבר נוסף זה . הרבה יותר קל לדבר איתם. כאילו, יודעים מה זה המערכת

ששה מתוך תשעה הרגישו שחבריהם למחזור ,  בשנת המעקב השנייה846."שאיתם אני ממש מתייעץ

, אחד התלמידים שסבר בשנת השירות הראשונה שהמחזור מעניק לו תמיכה. תמכו בהם בעת השירות

ה והסביר שמקורות התמיכה שלו השתנו והם כוללים עת, שינה את דעתו בשנת השירות השנייה

 . במיוחד חברים מתקופת התיכון וחברים שהוא נפגש עמם בתדירות גבוהה יותר מאשר חבריו למחזור

: אבל הם עצמם לא זקוקים לתמיכה זו, חלק מהתלמידים ציינו שהמחזור מעניק תמיכה

, אולי בגלל האופי שלי... אני פשוט. אני בטוח שאני אמצא אותה, אם אני אחפש את התמיכה הזאת"

אבל אני יודע שאם אני צריך תמיכה מאיזושהי . פחות נתמך, הב להיות מאוד מאוד עצמאיאני או

 יתכן שהצהרות כאלה נובעות מהיותם גברים צעירים 847."אני בטוח שאני אקבל אותה[...] סיבה 

העובדה שכמחציתם הודו , בהתאם לכך. המשרתים בצבא וחוסר רצון להודות בצורך בתמיכה וסיוע

. מהמחזור מרשימה למדי ומצביעה על מרכזיות חבריהם למחזור בחיי התלמידיםבקבלת תמיכה 

תלמיד נוסף סבר שדווקא חבריו ליחידה הם שתומכים בו ואין הוא מקבל תמיכה משמעותית מחבריו 

 .למחזור במכינה

אופי הקשר בין התלמיד למסגרת תלוי , באופן כללי נראה שכמו בשאר התוכניות הנדונות

, לדוגמא. כמה תלמידים הצביעו על כך שהקשר תלוי ביוזמה שלהם. כל תלמיד ותלמידבמידה רבה ב

להגיע מדי כמה זמן למכינה , כלומר. לטפח את הקשר, אני אישית דאגתי לצד השני"בוגר עלי סיפר ש

תלמידים ציינו ,  עם זאת848.ולכן הקשר נשמר]." בזמן השירות[הגעתי לפחות פעם בחודשיים [...] 

. הצוות שמח מאוד לקראתם ונותנים להם תחושה שהם רצויים, יעים לבקר או מתקשריםשכשהם מג

תלמיד הרוצה בקשר הדוק יותר עם , כמו בתוכניות האחרות,  כלומר849."נותנים הרגשה טובה"

, אולם. המכינה יוכל לעשות זאת ותלמיד המעוניין בקשר רופף יותר יוכל למצוא את מבוקשו גם כן

 . כפי שיפורט להלן, ימצא סיוע במכינה, ינה בבעיה רציניתתלמיד שיפנה למכ

 

                                                 
 .7.5.04, ראיון מעקב) ראש פינה('  י846
 .18.7.04, ראיון מעקב) עצמונה('  ב847
 .11.3.04, )עלי('  ו848
 .16.4.04, ראיון מעקב) יתיר(' ש:  למשל849
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 פרק שביעי

 הדס ובאר, מעיין: תוכנית הגרעינים

 

, מעיין ובאר, הדס, תוכניות אלו. פרק זה יעסוק בתוכניות הלימוד לנשים דתיות לפני שירות צבאי

המסלול .  אלמליחל שמעון"הרב סא,  כיום12ד "שייכות למסלול הגרעינים המרוכז על ידי רב בה

, ל"ל לגרעין כמו גרעיני הנח"מכונה מסלול הגרעינים כיוון שהמתגייסות דרכה נחשבות על ידי צה

תוכנית הדס . במסלול כלולים כיום תוכניות של שלוש מדרשות. פ"ת ושר"ששרותם מורכב משל

 מדרשת. לב משמש כראש התוכנית-שייכת למדרשת לינדנבאום בירושלים והרב אוהד טהר

תוכנית מעיין . 1986והפכה למדרשת לינדנבאום בשנת " ברוריה" בשם 1977לינדנבאום הוקמה בשנת 

. ובראשה עומד הרב אלי כאהן, ב"היא תוכנית של מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי בקיבוץ עין הנצי

בת חדשה יחסית של בית -באר היא תוכנית. 1986מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי הוקמה בשנת 

במידבר קיימת . כיום מנוהלת התוכנית על ידי תמי ביטון. רש הפלורליסטי במידבר שבירוחםהמד

 .1995מאז 

שש תלמידות באר :  תלמידות25לצורך פרק זה רואיינו , כפי שתואר בפרק שיטות המחקר

שש בנות הדס לפני שירות ; )2005מחזור הבוגרות הראשון חזר למדרשה באמצע (לפני שירות ובמעקב 

חמש בנות מעיין לפני שירות ובמעקב וכן תלמידה ; וכן תלמידה בשירות פעיל ושתי בוגרות, מעקבוב

 . בשירות פעיל וארבע בוגרות

 

 נשים וצבא. א

 850.ל הם נשים המשרתות בתפקידים שונים"כשלושים אחוזים מכלל סדר הכוחות הסדירים בצה

דול יותר של חיילות במגוון רב יותר של למרות הצעדים הרבים שנעשו לאחרונה על מנת לשלב מספר ג

ל בשל "כיום ההנחה הרווחת במחקר גורסת כי יש רק מראית עין של שוויון מגדרי בצה, תפקידים

נשים משובצות בתחומים עורפיים של סיוע ,  למעשה851.השוויון בגיוס ובעצם השירות הצבאי

  852.בתחום הלחימה ממש, בחזיתותפקידים תומכי לחימה בעוד גברים משובצים לתפקידים צבאיים 

                                                 
 .9' עמ, )2001, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, חברה-פרוייקט צבא (ל"נשים בצה,  ברוך נבו ויעל שור850
 .Dafna N; 85-109' עמ, )1999קיץ  (14 תאוריה ובקורת" ,מגדור בשירות הצבאי בישראל", ידפנה יזרעאל:  למשל851

Izraeli, "Paradoxes of Women's Service in the Israel Defense Forces," Military, State and Society in 
Israel (Daniel Maman, Eyal Ben-Ari, Zeev Rosenhek, Eds.), (NJ: Transaction Books, 2001), pp. 203-

238. 
852 Izraeli (2001), pp. 219-227 .יש לציין כי אין כאן בהכרח חלוקה מגדרית אלא חלוקה שהיא תלויית, עם זאת-

ארי ועדנה -איל בן. טכנאים וכדומה, נהגים: לחימה שהם תפקידים הנחשבים גבריים-ישנם תפקידים תומכי. תפקיד
, )2001 (4-5 תרבות דמוקרטית" ,המיגדר והשירות הצבאי בישראל: אומה-י אופי ובינויבינו, גוף-בינוי", שרייבר-לוי
 .100' עמ
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אין זה ,  ברם853.ל באופן ספציפי"רבות נכתב על נושא נשים וצבא באופן כללי ונשים בצה

ל לשיוויון מגדרי או למהפכה "ל או ביחסו של צה"מעניינו של מחקר זה לדון במקומן של נשים בצה

דתית לשירות נשים -המחקר הנוכחי מתמקד ביחסה של החברה הציונית, במקום זאת. הפמיניסטית

בראש מעייניהן של הנשים בהן דן פרק זה נמצא . ל ובפרט ליחסן של הצעירות עצמן לשירות זה"בצה

רצון זה מתמודד . ל כבנות גילן החילוניות"רצונן למלא את חובתן האזרחית על פי חוק ולשרת בצה

 ועם יחסה של החברה עם הפרשנות הנפוצה ליחסה של ההלכה היהודית האורתודוקסית לגיוס נשים

ל אינו "השאלה לגבי מידורה המיגדרי של האישה בצה. 3כפי שתואר בפרק , לאומית לנושא-הדתית

כמשתקף במאמרים שונים במחקר , עולה על הפרק בעוצמה ובמשקל שהוא עולה בחברה החילונית

אך , ל"הנשים המתגייסות בתוך גרעיני מדרשות מחפשות דרך שתאפשר להן לשרת בצה. העדכני

גם עבור בנות הציונות הדתית השירות , כמו צעירים וצעירות חילוניים. בתנאים המתאימים להן

וגם עבור ,  עבורן854.כפי שמדברים עליו סוציולוגים בעולם המערבי כולו, הצבאי נתפס כמבחן בגרות

היותן שומרת מבחן ל: מבחן הבגרות הוא גם במישור פרטי יותר, בני הציונות הדתית כפי שכבר הוזכר

 . מצוות מתוך בחירה ולא מתוך אינרציה

 

 היחס למדרשות לנשים ולשנת לימוד לפני שירות. ב

מדרשות שואפות להיות המקבילה הנשית לישיבה במובן זה שהן מנסות לספק מסגרת לימודים 

ב בשם "על פי אתר פורום המדרשות וחוברת היוצאת בכל שנה לבוגרות י. תורניים ברמה גבוהה

 כאשר הרב חיים 1977 המדרשה הראשונה קמה בשנת 855. מדרשות25-כיום מוכרות כ, "תורה לשמה"

שהפכה למדרשת , "ברוריה"ב ופתח את מדרשת "ברוונדר נענה לבקשת ארבע סטודנטיות בארה

:  ברוריה אימצה את מתכונת הלימוד של הישיבה הליטאית856.של מוסדות אור תורה" לינדנבאום"

, בית מדרש, תפילה משותפת, תוכן הלימוד, )ה שנת הלימודים ומבנה המערכת עצמהמבנ(סדרי לימוד 

. דגם זה נשמר פחות או יותר במדרשות שהוקמו מאז. ללא מבחנים וציונים" לשמה"חברותא ולימוד 

בשל הרתיעה מלימודים תורניים בכלל , למרות ההתנגדות הראשונית אליהן בקרב הממסד הדתי

בסוף המאה העשרים כבר הפכו המדרשות לחלק מקובל מחינוכה של בת , בפרטלנשים ולימוד גמרא 

                                                 
 Martin Binkin and Shirley J. Bach, Women and the Military:ראה, ל" לסקירת שירות נשים בצה853

(Washington DC: The Brookings Institute, 1977), pp. 131-134.;Nira Yuval-Davis, "The Israeli 
Example," in: Loaded Questions: Women in the Military (Wendy Chapkis ed.), (Amsterdam: 

Transnational Institute, 1981), pp. 73-77 . לסקירה עדכנית יותר וכן הצגת הדילמות העיקריות בנוגע לשירות
 .2001, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים, רהחב-פרוייקט צבא (ל"נשים בצה, ברוך נבו ויעל שור: ל"נשים בצה

 .109' עמ, )2001(שרייבר -ארי ולוי-בן:  ראה למשל854
מדריך : תורה לשמה, פורום המדרשות התורניות לבנות>; http://www.midrashot.net/list.asp <:  ראה855

נשים : בפסח הבא ,תמר אלאור: המדרשות הוותיקות יותר מתוארות בטבלא ב). ה"תשס (המדרשות לבנות
 .28-29' עמ, )1998, עם עובד: א"ת (ואוריינות בציונות הדתית

 .'פרק א, )1998(אלאור :  לתיאור מקיף יותר של היסטורית הקמת המדרשות ראה856
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 במבט לאחור נראה כי המדרשות סימנו את תחילת המהפכה בדמותה של האישה 857.הציונות הדתית

תים עדכניים " מתוך עיון בשו859. אך כיום הן התקרבו משמעותית לקונסנזוס858,דתית-הציונית

. עולה הרושם שעצם הלימוד במדרשה מובן מאליו, כיפה ותמורשבאתרי אינטרנט מרכזיים כמו 

. המדרשה אליה כדאי להרשם וכיוצא באלו, השאלות סובבות סביב אורך הזמן שיש להקדיש ללימוד

אם בעבר היתה נטייה לאסור איסור גורף על . ניכר שינוי, גם בשאלות בנוגע ללימוד גמרא לנשים

להתיר לימוד , גם בחוגים שמרניים יותר בציונות הדתית, הרי שכיום לא נדיר, לימוד גמרא לנשים

 860.מוגבל של גמרא לנשים

יתכן שהראיות המעניינות ביותר לכך שלימוד תורה לנשים כבר אינו נתפס כמהפכני כפי 

 כמעט כל הטענות 861.הם מאמרי הביקורת שנכתבו כנגד תוכנית הגרעינים שבה עוסק פרק זה, שהיה

ולא הועלתה אף טענה כנגד לימוד גמרא בפרט או תורה בכלל , ל"ידות בצההופנו כנגד שירות התלמ

היתה שזמן הלימוד במדרשה מאריך את , הטרוניא היחידה שלא הופנתה כנגד עצם השירות. לנשים

ות והן /תים נראה כי הן השואלים" מעיון בשו862.פרק הזמן שיחלוף עד שיוכלו צעירות אלו להינשא

את עצם לימוד התורה לנשים כדבר המובן מאליו והבעיה עם לימוד הרבנים המשיבים מקבלים 

) או צבא(צעירה אשר שרתה שנתיים בשירות לאומי . בשנה" התחלת החיים"במדרשות היא דחיית 

בהנחה שהחלה (מתחילה את לימודיה האקדמיים , אך בנוסף מוסיפה שנת לימוד לפני השירות ואחריו

 863. המעודדת נישואין ובניית משפחה בגיל צעיר יש בכך טעם לפגםבחברה. 22בגיל ) את לימודיה מיד

                                                 
מהמורים , רחל קרן. 2004,  ינואר7, ירושלים, "ישיבות ובתי מדרשות"ר " הרצאה שנשאה תמר רוס בכנס מרכז שז857

הסכימה באותו מושב שהמדרשות התקבלו יותר בציבור ושישנה , ב"המדרשה לבנות בקיבוץ עין הנציהמרכזיים של 
הרצאה שנשאה רחל קרן בכנס מרכז . (אך לא הסכימה שהמדרשות כבר בלב הממסד, ציפייה היום שבנות ילמדו

 ). 2004,  ינואר7, ירושלים, "ישיבות ובתי מדרשות"ר "שז
: רמת גן( אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני, )עורכים(' הן וישראל ריץטובה כ: על מהפכה זו ראה 858

, שטרן' א' ש פרופ"ש פניה גוטספלד הלר והמכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ע"המרכז לחקר האשה ביהדות ע
 הדותהאשה בי" ,אתגר הפמיניזם לתפיסת ההלכה", תמר רוס; )2000פברואר , 3סדרת דיונים , האשה ביהדות

מרגלית ; 17-24' עמ, )2001, אילן-אוניברסיטת בר: גן-רמת. (עורכות, דפנה יזרעאלי וטובה כהן, )6' סדרת דיונים מס(
 .)2001, קולך: ירושלים (אישה ויהדותה:  דברי הכנס הבינלאומי הראשון-להיות אישה יהודיה, )עורכת(שילה 

פמיניזם , אבי וינרוט: ראה, לאסיים ועד המאה העשרים לדיון אודות סוגית נשים ולימוד תורה במקורות הק859
 .'ה-'פרקים ד, )2001, ידיעות אחרונות: א"ת (ויהדות

 לשאלה ישירה מוריהבאתר , בנו של הרב הראשי לשעבר מרדכי אליהו,  ראה למשל תשובתו של הרב שמואל אליהו860
וכן את דבריו של הרב יעקב . >http://www.moriya.org.il/shut/indexid.asp?id=4087<: על לימוד גמרא לנשים

המרכז לחקר : רמת גן (אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני, )עורכים(' טובה כהן וישראל ריץ: אריאל בתוך
, האשה ביהדות, שטרן' א' ד פרופ"ש פניה גוטספלד הלר והמכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ע"האשה ביהדות ע

חנה קהת מסבירה שהדור הצעיר מקבל ערכים אלו של לימוד תורה לנשים . 7' עמ, )2000אר פברו, 3סדרת דיונים 
. המצב משתנה ככל שהדור הצעיר מתבגר. בעוד שההנהגה הדתית פחות מוכנה לקבל ערכים אלו, באופן מובן מאליו

נשים בתרבות ייצוגים של : ?התשמע קולי" ,מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית", חנה קהת(
 .355-364' עמ, )2001, ליר-מכון ון: ירושלים(, )עורכת, יעל עצמון(הישראלית 

, )ח"אלול תשנ (עמודים, כאהן:  לסיכום טענות שהועלו על ידי רבנים שונים בעיתונות נגד מסלול הגרעינים ראה861
 8-12' עמ
 רבנים שונים חושבים שלימוד במדרשה . בשנים האחרונות תופעת הרווקּות בציבור הדתי לאומי הולכת וגדלה862

, )ח"אלול תשנ (עמודים, כאהן: ראה. מעצים עוד יותר את התופעה כיוון שהדבר גורם לאיחור גיל הנישואין עוד יותר
חורף  (10, דעות" ,אתגר הרווקֹות", חגית ברטוב: וכן כתבה בנושא מנקודת מבט של רווקים בציונות הדתית. 8-9' עמ

 .28-30' עמ, )ד"תשס
, אתר פורום המדרשות" ,אני מצד הכלה", אלי כאהן:  לתיאור הלך הרוחות התומך בנישואין בגיל צעיר ראה863
>http://www.midrashot.net/stuff.asp?type=0<  .וכן את דבריו של הרב אבינר בנושא :
>http://www.ateret.org.il/hebrew/library.php?id=767<. 
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 מובן שרבנים שונים תומכים 864.אולם לימוד התורה עצמו על ידי נשים נתפס כבר כעובדה ואף כרצוי

 865.בסוגים שונים של מדרשות וישנן תוכניות לימוד רצויות יותר ורצויות פחות

 מדרשות אלו 866. מדרשות25-כ, 2005נכון לסוף שנת , באתר פורום המדרשות רשומות

 אודות המדרשות 2004ביום עיון בשנת . משתייכות למגוון זרמים וסוגים ופרושות ברחבי הארץ

מסלול ייחודיות האישה ומסלול השיוויון : תמר רוס שני אבות טיפוס של מדרשה' תיארה פרופ

ת אלו מנסות לשמר ולטפח מדרשו. מקורו של מסלול ייחודיות האישה בישיבת מרכז הרב. המגדרי

הגמרא אינה מרכז הלימוד , נשים אינן לומדות על פי המודל הגברי. את הריבוד המגדרי בתוך הלימוד

מסורתיים ובעיקר " נשיים"הלימודים מתמקדים בנושאים . ומודל הישיבה הליטאית אינו נשמר

, שיעורים מתרכזים באמונהנושאי ה. 'סדרים'ללא לימוד עצמאי ב, במתכונת של שיעורים פורנטליים

במסלול זה יש דגש על חינוך . ופחות בלמדנות הלכתית) 'אישה וביתה'(תפקיד האישה בבית היהודי 

כמו כן . שיש בו גם רוח ציונית" בית יהודי"הבוגרות כך שיוכלו לקיים טוב יותר את המסורת ולהקים 

  867.דתי-יבור הציונייש רצון שהתלמידות יהיו פעילות גם בחיים הציבוריים של הצ

יק 'מסתמך על משנתו של הרב יוסף דוב סולובייצ, כהגדרת רוס" ,השיוויון המגדרי"מסלול 

 מדרשות המשתייכות לסוג זה אימצו את מודל הלימוד הליטאי וקובעות כי 868.ונחשב ליברלי יותר

יות נושא גמרא אמורה לה, בהתאם לכך. נשים צריכות לאמץ לעצמן נורמות לימוד זהות לגברים

. הם מינוריים בלימוד, "נשיים"שהם תחומים הנחשבים , הלימוד המרכזי ונושאים כמו חסד וצדקה

גם מסלול זה מכיר בכך שלימוד הגמרא אינו שווה לכל נפש ועל כן תוכנית הלימודים גם , באופן מעשי

                                                 
: אל לשאלת תלמוד תורה לנשים בפורום המדרשות ראה תשובתו של הרב ארי864
>ttp://www.midrashot.net/qa.asp< . נקודה נוספת המעידה על היות לימוד במדרשה דבר נפוץ ואף רצוי מופיעה

, כתר: ירושלים (חילוני-לקסיקון דתי: סבא שלי היה רב, בספרו ההיתולי של  אורי אורבך" מדרשה לבנות"בערך 
והיא רוצה , מיועד למי שלא הספיקו לה האולפנא והפנימייה בתיכון[...] תיכוני לבנות -מוסד על: "86' עמ, )2002

 ולהעלות את מניותיה בשוק השידוכים) בגרסה של מדרשה פמיניסטית, "תלמידה חכמה"או (חכם -להיות תלמידת
 .ה הבאהראה הער, "יותר מדי"כל עוד היא אינה לומדת , זאת]. הדגשה שלי." [לאומי-התורני

למרות שאין הדבר עולה בצורה ברורה .  סוג המדרשה ומה שלומדים בה משפיע על תדמיתה של הלומדת865
לאומי מוכן להתחתן עם צעירה -לא כל צעיר דתי. זוג לחיים-לימודן של הצעירות משפיע על בחירתן בבן, תים"בשו

נחשבת ) כפי שיפורט בהמשך( ליטאיות בוגרת מדרשה המאמצת נורמות לימוד. כל שכן משכילה בתורה, משכילה
כיוונים אלו מוזכרים דרך אגב . יותר מבחינה זו מבוגרת מדרשה בעלת כיוון אמוני" בעייתית"משכילה יותר ו

 Leah Shakdiel, "An Army of Women Learning Torah," (Paper presented at , :במאמרה של שקדיאל
Militarism and Education: Conference at the Hebrew University in Jerusalem, 30 May 2001. 

(forthcoming)2004,  יוני10, הארץ" ,הגרסה הנשית, ישיבות ההסדר", יאיר שלג:  וכן ב. 
בספרה של תמר אלאור אודות , לשם ההשוואה. <http://www.midrashot.net>:  לאתר פורום המדרשות866

 ).28-29' עמ, )1998(אלאור . ( בלבד13 מופיעות 1998המדרשות שיצא בשנת 
: תורה לשמה:  ועוד בתוךראשיתמדרשת , שובהראה מדרשת , לדוגמאות למערך לימודים שכזה). 2004( רוס 867

 ).ה"תשס(מדריך המדרשות לבנות 
יק ומשנתו בדבר השילוב בין תורה למדע ראה סדרת שיעורים מכוונים 'ד סולובייצ" לסיכום ממצה אודות הרב י868
 ,Ronnie Ziegler, Introduction to the Philosophy of Rav Soloveitchik: יתנו בישיבת ההסדר הר עציוןשנ

<http://www.vbm-torah.org/archive/ravindex.htm>.לסיכום גישתו בנוגע ללימוד נשים ראה  :Tamar Ross, 
Expanding the Palace of Torah: Orthodoxy and Feminism (Waltham, Mass.: Brandies University 

Press, 2004), pp. 73-74.272' יק בנושא בהערות לספר בעמ'  ובפרט מכתב מאת הרב סולוביצ. 
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ימוד מדרשות אלו מטפחות גם שכבת ל, בנוסף. במדרשות אלו כוללת נושאים שמעבר לגמרא

  869".כוללים"בתוכניות המשך ו) כמו הגברים(אליטיסטית של נשים שלומדות 

בהן הלימוד הוא בכיוון " שכלתניות"טיפוס אלו קיימת גם חלוקה למדרשות -בתוך שני אבות

שילוב יצירה ואומנות , סדנאות, בהן ישנו דגש על לימוד יצירתי" חווייתיות"לבין מדרשות , אקדמי

הן שכלתניות , על פי רוס, מדרשות מסוג השוויון המגדרי, אך לא בכולם, ב המקריםברו. וכיוצא באלו

 . בעוד שמדרשות ייחודיות האישה הן חווייתיות

יהודי "מחקרה של תמר אלאור מדבר על כך שלימוד תורה הוא אינדיקציה להיות הלומד 

ברים בלבד וכניסתן של במשך הדורות לימוד תורה היה נחלתם של ג". סתם"להבדיל מיהודי , "טוב

אתרי הידע . "הגברים-נשים לתוך מעגל הלומדים מעצים אותן ולפיכך מאיים על מעמדם של הלומדים

 על כן נשים לומדות תורה מאיימות על הסדר החברתי התקין 870.אומרת אלאור" הם אתרי הכוח[...] 

ארגון , פורום נשים דתיות, קולךבכנס של . נשים-בחברה הדתית ומכאן הבעייתיות של חברת לומדות

לאורך כל הספר בו לוקטו דברי . עלתה נקודת האיום על הממסד הדתי, 1999ביולי , דתי-פמיניסטי

האפשרית ליהדות האורתודוקסית הטמונה בלימוד תורה לנשים " סכנה"עולה שוב ושוב ה, הכנס

  871.והעצמת נשים דתיות באופן כללי

קרה אודות האיום על הממסד הרבני מצד חברת בניגוד למסקנותיה של תמר אלאור במח

 ללימודיהן העיקריטוענים ראשי מדרשות שונות כי המניע הפמיניסטי אינו המניע , הנשים הלומדות

הלומדות , ברובד אחר. הלומדות מעוניינות ללמוד תורה לשמה,  ראשית872.של צעירות במדרשה

חלקן רוצות לבדוק עד כמה הן ,  המכינותכמו בני. מעוניינות לעצב את עולמן הדתי באופן עצמאי

, הן רוצות להבטיח לעצמן שאם אכן ישמרו מצוות, ובכל מקרה. מעוניינות לדבוק באורח חיים דתי

הן מעוניינות לבנות עולם דתי לעצמן כחלק מתהליך של . ולא מתוך אינרציה, יהיה זה מתוך בחירה

ולא על ידי " אני"אלו מונעות על ידי הרצון להיות  צעירות 873.גיבוש זהות אותו הן עוברות לפני שירות

דווקא הלימוד הוא שגורם להן להיות .  ואין כאן בהכרח מאבק באפליה874"כמו הבנים"הרצון להיות 

                                                 
 ).2004( רוס 869
 .25' עמ, )1998(אלאור  870
, קולך: ירושלים (אישה ויהדותה: דברי הכנס הבינלאומי הראשון- להיות אישה יהודיה,)עורכת( מרגלית שילה 871

2001.( 
הרצון , לא המניע הפמינסטי: "ב"בזמנו ראש המדרשה לבנות בעין הנצי,  ראה דבריה המפורשים של רחל קרן872

השאלה הקשה . הוא מניע המרכזי בהכרעתן להקדיש זמן ללימוד תורה, להשוות את מעמדן לזה של הגברים
נשים ", רחל קרן." נשיםהיא עצם שאלת דתיותן ולא שאלת דתיותן כ, והמטרידה נשים צעירות אלו יותר מכל

 .77-78' עמ, )2001, קולך: ירושלים(, )עורכת, מרגלית שילה(להיות אישה יהודיה " ?למדניות מאין ולאן
אסתי : וכן; 2004,  ינואר7, ירושלים, "ישיבות ובתי מדרשות"ר "בכנס מרכז שז,  דברים שנשאה אסתי רוזנברג873

' טובה כהן וישראל ריץ: בתוך" ,צעי של הבת עם עולם התורהמפגש בלתי אמ: לצלול בעולם התורה", רוזנברג
ש פניה גוטספלד "המרכז לחקר האשה ביהדות ע: רמת גן (אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני, )עורכים(

' עמ, )2000פברואר , 3סדרת דיונים , האשה ביהדות, שטרן' א' ד פרופ"הלר והמכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו ע
22. 
 .78' עמ, )2001" (נשים למדניות",  קרן874
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אבל המניע אינו ,  עשויה להיות מהפכניתתוצאהה, כלומר, מודעות לאבחנה בינן לביו הבנים

  875.מהפכני

נתפסת כמי שזקוקה לחיזוק עולמה "מידת המדרשה אלאור מצביעה על כך שתל, יתרה מזו

, כחלשה וכפגיעה, היא זו שנתפסת כחסרה. [...] הרוחני והדתי כדי שתצליח לשרוד כאישה מאמינה

ראיית התלמידה כזקוקה לחיזוק ולסיוע בהבניית עולמה הרוחני ,  ראשית876."כמי שזקוקה להתמלא

ות הגבריות תופסות את התלמידים הגברים גם המקביל. אינה ראייה המוגבלת למדרשות לנשים

היא , כיוון שאלאור אינה נדרשת לתוכניות לפני גיוס,  שנית877.כפי שכבר הוסבר לעיל, באופן דומה

, המנסות להעצים את התלמידה מול המערכת הצבאית, אינה מביאה את הפן השני של המדרשות

יידונו ביתר פירוט להלן במסגרת הקשר דברים אלו . לא רק בממד הדתי של שמירת מצוות, החיצונית

ההעצמה במקרים אלו מופנית אל כל תלמידה . אותו מקיימות המדרשות עם התלמידות בזמן השירות

קשה להבין את גודל ההשקעה לה נדרשות ,  שאם לא כן878,כפרט) בישיבות ובמכינות, ותלמיד(

ההשקעה אינה . דס ובארה, המדרשות לעומת המספרים הקטנים של מחזורי התלמידות במעיין

מתבטאת בהשקעה כלכלית בלבד אלא בנכונות להשקעה בשמירה על קשר עם תלמידות בעת שירותן 

הנכונות לעמוד לצדן של . אם על ידי שליחת דפי קשר וקשר טלפוני, אם על ידי ביקורים ממש

 אינו נראה התלמידות בעת שירותן מצריך מאמץ גדול מצד המדרשות גם אם הקשר הממשי והמורגש

 .כפי שיפורט בהמשך, לעין בכל זמן נתון בעת השירות

 

 ראשית מסלול הגרעינים לבנות. ג

ל מקרב "מרבית המתגייסות לצה. ל"לאומי מתגייסות לצה-כשלושים אחוז מבוגרות החינוך הדתי

-י מכלל בוגרות החינוך הדת1.4% 879.בנות הציונות הדתית הן בוגרות תיכונים עיוניים או מקיפים

 880.מרביתן הן בוגרות תיכונים עיוניים. לאומי מתגייסות דרך תוכנית לימודים כלשהי

                                                 
בכך שהיא אינה , ראש מדרשת מגדל עוז, בהרצאתה בכנס פתחה אסתי רוזנברג, בנוגע לנקודה זו). 2004( קרן 875

טוב יותר ' איך לעבוד את ה"מתכוונת להתייחס לעניין המגדרי כלל כיוון שהשאלה העומדת על הפרק אינו מגדר אלא 
, "ישיבות ובתי מדרשות"ר "בכנס מרכז שז, דברים שנשאה אסתי רוזנברג". (ת מגדריותולא איך לפתור שאלו

 ).2004,  ינואר7, ירושלים
 .35' עמ, )1998( אלאור 876
צעירים " חזק"יסודי כתקופה בה יש ל- בהמשך לכך יש להעיר כי חוקרים רואים דווקא את תקופת הלימוד העל877

 Tamar Rapaport and Yoni Garb, "The Experience of Religious: ראה. וצעירות דתיים מבחינה אמונית
Fortification: The Coming of Age of Religious Zionist Young Women," Gender and Education, Vol. 

10, No. 1 (March 1998), pp. 5-21. 
אינן עוסקות בפרטים אלא שהמדרשות למעשה ,  זאת בניגוד לדבריה של אלאור לגבי המדרשות באופן כללי878

." והנשים הופכות לחיילות בשירות מטרה זו, מצטיירים כמטרה העליונה[...] כושר שרידותה והשפעתה , הקהילה"
 )35' עמ(

 מבוגרות התיכונים המקיפים 36.1%. ל באופן עצמאי" מתגייסות לצה42.9%,  מבין בוגרות התיכונים העיוניים879
' עמ, )2001(' לסלוי וריץ: ראה. רות האולפנות מתגייסות שלא במסגרת תוכנית כלשהי מבוג12%. מתגייסות כך גם הן

81. 
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לאומיות רבות השוקלות שירות צבאי נהגו -בנות דתיות, לאור הפולמוס ההלכתי בנושא

לעיתים , ונוהגות ללמוד את הסוגיא באופן עצמאי או בתוך בתי הספר שאינם שוללים שירות צבאי

מקובל , וגם כיום, עד אמצע שנות התשעים של המאה העשרים. יט כיצד לנהוגולהחל, להיוועץ ברב

ל "כחלק מגרעין נח: תעשה זאת באחת משלוש מסגרות, שבת הציונות הדתית הרוצה לשרת בצבא

ישנן . קית הוראה"או כמש; במסלול מורות חיילות של האגף לתרבות תורנית של משרד החינוך; דתי

 . אך אלו הן מיעוט, ות בתפקידים אחריםאמנם צעירות דתיות המשרת

הצופים , בני עקיבא(ל דתיים התגבשו על פי רוב במסגרת תנועות נוער דתיות "גרעיני נח 

גרעינים אלו תיפקדו עוד לפני קום המדינה ובוגרות תנועת הנוער . ושירתו בקיבוצים דתיים) הדתיים

בשנות התשעים הפכו אלו בעיקר .  המדינהעקיבא נטו להתגייס דרך גרעינים אלו גם לאחר קום-בני

לגרעינים משימתיים שחבריהם שירתו בעיירות פיתוח כדוגמת ירוחם או בישובים חדשים כמו נצרים 

  881.שברצועת עזה

מסלול תרבות תורנית מאפשר שירות כמורה חיילת ביישובי פיתוח ובפנימיות או כמדריכת 

 במסגרת האגף לתרבות תורנית 882. להגנת הטבעטיולים במסגרת בתי ספר שדה דתיים של החברה

 .ניתן גם לשרת שירות לאומי במסלולים דומים

שהמחזור הראשון שלו השתחרר בקיץ אלומה נוסף על אפשרויות אלו קיים כיום גם פרוייקט 

אלומה אינה מעודדת צעירות לגיוס אלא מקיימת מוקד טלפוני עבור המעוניינות להתגייס . 2003

א "בחופשת הקיץ שבין כיתה י. מתקיימים גם חוגי בית וימי עיון בבתי ספר,  דרישהעל פי. ל"לצה

אלא רק את אלו , לי"אלומה אינה מעודדת כל תפקיד צה. ב עורכת אלומה סמינריון הכנה לשירות"לי

נעשה ניסיון גם ללוות , עם זאת). בעיקר תפקידי הדרכה(הנראים לה מתאימים לצעירות דתיות 

כמו השירות במסגרת תרבות ,  פרוייקט אלומה883.קשות לשרת בתפקידים אחריםצעירות המתע

 884.ל"אינו משמש מסגרת לפני השירות אלא רק מלווה את הצעירות המתגייסות ממילא לצה, תורנית

ולא , מסלולי שירות אלו מוגבלים לתקופת השירות עצמו ומתמקדים בכל צעירה בפני עצמה

הליווי אינו מתקיים במתכונת של , למרות שכל מחזור נקרא גרעין. על אליהן היא משתייכת-במערכות

                                                                                                                                            
 מבוגרות אולפנות 0.8% מבוגרות תיכונים עיוניים דתיים מתגייסות דרך תוכנית לימודים כלשהי בעוד שרק 4.1% 880

לאומי ללא לימודים  מבוגרות האולפנות בוחרות לשרת שירות 73.2%, לשם ההשוואה. מתגייסות דרך תוכנית
 .) 81' עמ, )2001(' לסלוי וריץ. (מקדימים

ל "וכן ראיון עם תא>, http://www.idf.il/hebrew/organization/nahal/nahal.stm< -" ל"הנח", ל" אתר צה881
 .25.7.04, ל"לשעבר ראש אגף הנוער והנח, יהודה דובדבני.) מיל(

 <http://cms.education.gov.il>:  ראה אתר של האגף לתרבות תורנית882
 .22' עמ, )ג"תמוז תשס (עמודים" ,עלמות"ונעמה אונא , אמיתי פורת:  להסבר מקיף יותר אודות הפרויקט883
' עמ, )ד"תשס, אלול' ד (באהבה ובאמונה" ,החיילת הדתית", שלמה אבינר: ראה.  ובשל כך שיבח אותם הרב אבינר884

8-7. 



 

 179

אין זה גרעין שהתמסד בדרך . גרעין כיוון שהצעירות הגיעו למשרדי אלומה בנפרד ומשרתות בנפרד

 .אין מסגרות אלו נכללות במחקר הנוכחי, מסיבות אלו. שנעשה במדרשות שיידונו להלן

גרעינים שבה עוסק פרק זה העניקה לצעירות תוכנית ה, בשונה מהתוכניות שקדמו לה

הלימוד לפני השירות מעניק לתלמידות מוניטין של צעירות אשר . הלכתי" בית"ל "המתגייסות לצה

גיוס בגרעין . והתגייסו לאחר לימוד וביסוס עולמן התורני, למדו את סוגיא, חשבו היטב על צעד הגיוס

אלא עשתה צעד , ואינה שייכת לתופעת שוליים" הפגומ"מבחינה זו אמור להעיד שהתלמידה אינה 

שיח שמנהלת הצעירה המצטרפת לתוכנית -הדו,  מבחינה זו885.שהיא רואה בו מעשה דתי דווקא

צעירה . דתית מתמקד ביחסה של אותה צעירה להלכה האורתודוקסית-הגרעינים עם החברה הציונית

 - למרות ולא – בשלצמה כמתגייסת ההולכת ללמוד ומתגייסת במסגרת גרעין למעשה מציגה את ע

 .היותה דתיה

 אם בעבר היו צעירות דתיות 886.דווקא מוניטין זה מכעיס רבנים רבים בציונות הדתית

התר , לדעתם, הרי שתוכנית הגרעינים נתנה, שביקשו התר אישי מרבנים על מנת להכשיר את גיוסן

כולן מנקודת מבט , ות נגד התוכנית גם טענות אחרות נשמע887.ל"גורף לצעירה הדתית להתגייס לצה

תופעת הגיוס היתה קיימת זמן רב , כאמור,  אך למרות הביקורת בעניין זה כלפי המדרשות888.הלכתית

  889.לפני הקמת המסלול

היתה , בעוד שמראשית הדרך היה ברור לציונות הדתית שיש ללוות את הצעירים המתגייסים

אל צעירות אלו פונה מסלול . ל"רתות בצההתעלמות גורפת מתופעת הצעירות הדתיות המש

הן מצד המדרשות והן מצד הרב אלמליח המקשר בין מערכות , מטרת המסלול במוצהר. הגרעינים

היתה לעזור למתגייסות לבסס את זהותן לפני השירות על ידי לימוד ולאפשר ליווי , הצבא למדרשות

 בפרוספקטים של המדרשות המחולקים  דברים אלו כתובים במפורש890.טוב יותר שלהן בזמן שירותן

מוסיף , השילוב בין תקופות הלימודים במדרשה לבין השירות הצבאי: "לדוגמא. ב"לתלמידות י

מטען רוחני ותורני המסייעים הן לאיכות העשייה בצבא והן לשמירה על אורח חיים דתי במהלך 
                                                 

 .8' עמ, 25.7.03הצופה ,  גריזים885
אלול  (עמודים" ,כמעיין המתגבר", הרב אלי כאהן: ראה, ירוט עיקרי הטענות ושמות הרבנים המתנגדים לפ886
 .8-12' עמ, )ח"תשנ

, )2002 (אתר כיפה" ,הכנה לשירות צבאי לבנות", הרב אייל קרים:  כמשתמע מדבריו של הרב קרים887
>http:www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=7484<  .אש מוסדות אור תורה אליהם משתייכת ר, הן הרב ריסקין

: ראה. ניסו להתגונן בפני טענות אלו ביום עיון שהתייחס לנושא, ראש תוכנית מעיין, והן הרב אלי כאהן, תוכנית הדס
המרכז לחקר האשה ביהדות : רמת גן (אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני, )עורכים(' טובה כהן וישראל ריץ

, 3סדרת דיונים , האשה ביהדות, שטרן' א' ד פרופ" הלר והמכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו עש פניה גוטספלד"ע
 ).2000פברואר 

 .8-12' עמ, )ח"אלול תשנ (עמודים" ,כמעיין המתגבר",  כאהן888
וס לסקירה אודות גי. 22' עמ, )ג"תמוז תשס (עמודים" ,עלמות"ונעמה אונא , אמיתי פורת; 25.7.03,צופהה,  גריזים889

 Leah Shakdiel, "An Army of Women Learning Torah," (Paper , : :ל ראה"בנות הציונות הדתית לצה
presented at Militarism and Education: Conference at the Hebrew University in Jerusalem, 30 May 

2001. (forthcoming). 
 ).13.5.03, הרב אלמליח; 23.10.02, הרב כאהן; 27.10.02, לב-רהרב טה( ראיונות עם ראשי התוכנית והרב אלמליח 890
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שבועיים -ורים דוסגל המדרשה מלווה את התלמידות לאורך שירותן הצבאי בביק. השרות

 891."בבסיסים

, הכוונה בהקמתן של המסגרות אלו לא היתה לחולל מהפכה, על פי עדותו של הרב אלמליח

יש להתייחס אל המציאות ולא להעביר מסר לצעירות , לדבריו. אלא להגיב למציאות שנוצרה

ה ההלכתית  גישת892.המתגייסות שברגע שהן התגייסו החברה אליה השתייכו כבר אינה מקבלת אותן

אך ברור שכולן סברו שאין איסור הלכתי , של כל אחת משלושת המדרשות לשירות צבאי שונה

 .המדרשות עצמן לא התקבלו מלכתחילה כתופעה חיובית, כאמור, אולם. בשירות צבאי לנשים

קיימות שלוש מדרשות המנהלות תוכנית לבנות הציונות הדתית , 2005נכון לתחילת שנת 

) ברוריה(מדרשת לנדנבאום  :צבאיככוללת את כלל תקופת השירות ה ן רשמיהמוגדרת באופ

ב כוללת את "מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי בעין הנצי; בירושלים מקיימת את תוכנית הדס

לתוכניות של בניגוד . בת של מדרשת במידבר-ואילו תוכנית באר בירוחם היא פרוייקט; תוכנית מעיין

 צעירות גרעינים של שולחותל ו" לצהרשמי הדס ובאר קשורות באופן ,ןימעי, מדרשות רבות אחרות

מדרשות אחרות בהן בנות הציונות הדתית לומדות  . על פי ֵהסֶדר שנקבע מראשדתיות לשירות צבאי

במדרשות כמו נוב או מגדל עוז יכולה תלמידה ללמוד .  אינן תוכניות מּוְבנות לשירות צבאישירותלפני 

 של כל צעירה יהודיה  רגילה שירותך במקרה זה היא תתגייס לבדה במתכונתא, שנה ולהתגייס

 ליווי בזמן השירות המסלול מספקעסוק כאן הוא שנהמיוחד בתוכניות הלימוד שבהן . בישראל

כדוגמת המצב בישיבות ,  התוכנית בנויה כך שתכלול את כלל השירות הצבאי של התלמידות.הצבאי

  .תוכנית השילובוההסדר 

ל " נכח סא1996בשנת . סלול הגרעינים של בנות הציונות הדתית נולד מתוך צרוף מקריםמ 

בפגישה שהתקיימה לקראת , רב פיקוד העורף בעת הראיון עמו, ל"אז רב הנח, הרב שמעון אלמליח

ַקְבלה ראש ענף השכלה בחיל חינוך על כך ,  במסגרת הפגישה893.ל"מיזוג חיל חינוך עם חטיבת הנח

אך יעשו זאת רק אם המערכת , קיות הוראה"ת דתיות המעוניינות להתגייס למסלול מששישנן בנו

ילכו צעירות אלו , ללא התחייבות שכזו מצד הצבא. תתחייב כלפיהן שישרתו בתפקיד זה ולא אחר

, קיות הוראה" ובשל העובדה שבנות דתיות רבות משרתות כמש894בשל אופי התפקיד. לשירות לאומי

קרב הציונות הדתית סוברים שמסגרת ההוראה מאפשרת שירות צבאי בעייתי הורים ומחנכים ב

                                                 
דברים דומים מופיעים גם באתר ). ללא תאריך, פרוספקט פירסומי (ב"עין הנצי, מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי 891

 .> http://www.midrasha.org.il/midsite/index01.htm <: של המדרשה
, אלול' ד (באהבה ובאמונה" ,החיילת הדתית", שלמה אבינר: ראה. יון זהגם אבינר תומך ברע. 13.5.03,  אלמליח892

 .8-7' עמ, )ד"תשס
 . אלא אם כן צויין אחרת13.5.03, ל הרב שמעון אלמליח" השתלשלות העניינים להלן מתוך ראיון עם סא893
ומאידך , מחדיותר שיעמיד את הצעירה במצב בו תשהה לבדה עם בחורים רבים " קרבי" הוראה לעומת תפקיד 894

כפקידה מכינת קפה או כמסוכן מבחינת מערכת " בזבוז זמן"תפקיד משמעותי מבחינת תרומתו ולא שירות הנתפס כ
 .יחסים עם מפקד יחיד כעובדת משרד כלשהו
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ל וכך יוכל " הרב אלמליח העלה את הרעיון לגייס חיילות אלו במסגרת גרעין נח895.פחות לנשים

 .ל אחרים לשירות מוגדר"הצבא לייעד אותן לשירות מוסכם מראש כפי שהוא מייעד גרעיני נח

ל רשמי היה על הרב אלמליח למצוא לגרעינים תעסוקה "חעל מנת ליצור גרעין נ, עם זאת

. ל בקיבוצים או יישובים חדשים"אותו עושים גרעיני נח) ת"של(לזמן תקפות השירות ללא תשלום 

ל גם "לשם כך התייעץ עם מנהלות בתי ספר תיכוניים לבנות שעודדו את תלמידותיהם לשרת בצה

. שלים וברוריה סמט מנהלת נווה חנה בגוש עציוןשירה ברויאר מנהלת פלך בירו, על-ללא מסגרת

ת של בנות הגרעינים תהיה במדרשות לבנות ובתקופה "בסופו של תהליך ארוך הוחלט כי תקופת השל

 . כפי שבנות מקרב הציונות הדתית עשו ועושות ממילא לפני שירות, זו ילמדו תורה במדרשה

 חודשי שירות פעיל וכשנה 23: ל"י הנחמסלול השירות עוצב על פי מודל שירות נשים בגרעינ

ל "הלימוד נעשה בחלקו על חשבון זמנן הפרטי של התלמידות לפני חיול רשמי לצה. לימוד במדרשה

 . ת משתנה ממדרשה למדרשה"פרישת השל, כפי שיתואר בהמשך. ת"ובחלקו בשל

ימות הוקמו גרעינים בשתי מדרשות קי, ח"שנת הלימודים תשנ, בשנת התוכנית הראשונה

הרב . ב"בירושלים ומדרשת הקיבוץ הדתי בקיבוץ עין הנצי) ברוריה(מדרשת לינדנבאום , לבנות

אלמליח התחייב בפני ראשי המדרשות שלא יפתח גרעינים במדרשות אחרות במשך שלוש שנים על 

שתי המדרשות . מנת לאפשר להן להתגבש וליצור לעצמן קהל יעד שיאפשר את המשכה של התוכנית

על פי ,  בברכה את פנייתו של הרב אלמליח להקמת המסלול ושיתפו פעולה באופן המלא ביותרקיבלו

הוסכם שהמדרשות ישיגו תקציב לתוכנית ויגבשו את הגרעינים באופן עצמאי ואילו הרב . עדותו

הרב אלי . אלמליח יפקח על התחייבות הצבא בדבר הצבת התלמידות והיחס אליהן בעת השירות

לב עומד בראש -ב הוא ראש תוכנית מעיין ואילו הרב אוהד טהר"דרשה בעין הנציראש המ, כאהן

 .תוכנית הדס שבמדרשת לינדנבאום

נראה כי כל הנוגעים בדבר התכוונו ליצור מסגרת , מתוך תיאור הנסיבות על ידי הרב אלמליח

מרות מצוות ל באופן שיענה על צורכיהן כצעירות שו"שתאפשר לבנות הציונות הדתית להתגייס לצה

בתיאורו הדגיש פעמים רבות הן . ויועיל לצבא מאידך, לאומית מחד-המגיעות מתוך החברה הדתית

ראשי המדרשות , לית והן מצד מנהלות התיכונים"ל והבירוקרטיה הצה"את שיתוף הפעולה מצד צה

לו לא הסתיר שהיו חבלי לידה שכל,  עם זאת896.ואישים אחרים בהם נעזר בקרב הציונות הדתית

עצם הקמתה של תוכנית , כמו כן. בעיות בינאישיות הן עם אנשי צבא והן עם דמויות בתוך המדרשות

                                                 
בגוש עציון כיוונו תלמידות לשרת " נווה חנה"בירושלים ובית הספר התיכון " פלך" בית הספר התיכון לבנות 895

 .ראה באופן פרטני ולא כקבוצה עוד לפני הקמת התוכניות במדרשותקיות הו"כמש
ועם הרב , כיום ראש הישיבת בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים, נון- הרב אלמליח ציין את מגעיו עם הרב יואל בן896

 .13.5.03, אלמליח). ברוריה(לה שייכת מדרשת לינדבאום " אור תורה"רב הישוב אפרת וראש מוסדות , שלמה ריסקין
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הרב אלמליח . ל לא התקבל בשמחה על ידי רבני הציונות הדתית"מיועדת לגיוס נשים דתיות לצה

  897.שוחח עם מספר רבנים חשובים בציונות הדתית על מנת לקבל את ברכתם ולא הצליח בכך

והרב אלמליח התחייב , האלוף יהודה שגב, א דאז"חר שהרעיון הובא לפני ראש אכרק לא

נקבע שהרב אלמליח יהיה . נקבעו הקווים המוגדרים של התוכנית,  בנות לגרעין הראשון25להביא 

הוא האחראי על הגיוס ודואג . הכתובת היחידה בכל הנוגע ליחסים בין המדרשות והמתגייסות לצבא

קית "ל הסכים שתלמידה שלא תעבור את מיוני הצבא לשירות כמש"צה. ד בהסכםלכך שהצבא יעמו

מי שבכל זאת לא תעבור את יום . תשתתף ביום מיונים מיוחד נוסף, הוראה אבל תתקבל לגרעין

הרב אלמליח מהווה את . תקבל הזדמנות נוספת על מנת להבין מהי הבעיה, המיונים המיוחד

התלמידות בשירות ורק הוא יכול לאשר חריגה ממסלול השירות הסמכות העליונה בנוגע לשיבוץ 

 .שנקבע

כל מחזור גרעינים מסומן באות כך שהמחזור .  התגייסו הגרעינים הראשונים1999בשנת 

 נפתחה 2002 בשנת 898.'ומעיין ו'  התגייסו הדס ו2004ובאפריל ' ומעיין א' הראשון נקראו הדס א

הרב אלמליח לא היה מעורב בגיבוש אפשרות זו בשל . ודיעיןאפשרות בגרעיני הדס לשירות בחיל המ

  899.שינויים בתפקידו כרב פיקוד העורף

התחייב הרב , במסגרת מיסוד הקשר הטכני והבירוקרטי עם המדרשות המשתתפות, כאמור 

פתח הרב , למרות ההסכם ביניהם, ברם. 2001אלמליח לא לפתוח גרעינים במדרשות אחרות עד שנת 

בשל העובדה שמדובר היה . 2000בשנת " חמדת הדרום" מסלול הגרעינים למדרשת אלמליח את

בניגוד לבנות גרעיני הדס ומעיין המגיעות משכבות אוכלוסיה מבוססות , בבנות מדרום הארץ

 והתקיים אפיק הגרעין נקרא 900.הרב אלמליח החליט להפר את ההסכם, ומהקיבוצים הדתיים

ובכללן , בשל בעיות שונות). ניות"מד(ע "עדו לשירות כמדריכות גדנבנות הגרעין יו. בקיבוץ עלומים

  901.מסלול אפיק הצליח לגייס שני מחזורים בלבד וכיום אינו מתפקד, בעיות תקציב

 והיוזמה להקמתו באה מצד תלמידות תיכון שרצו 2003מסלול גרעין שלישי נפתח בשנת  

 במידברתמי ביטון ממדרשת , יענות לבקשתןכה. לימוד תורני ושירות בקהילה, לשלב שירות צבאי

הרב אלמליח שמע על הקמת התוכנית ופנה אל לאה . בארבירוחם ולאה שקדיאל ייסדו את תוכנית 

                                                 
 .13.5.03,  אלמליח897
בדומה , בנות טל משרתות כמורות חיילות בישובי הסביבה. ב קיימת תוכנית נוספת הנקראת טל" בעין הנצי898

בשנת . בכל שנות קיומה לא כללה התוכנית יותר ממשתתפות ספורות. לתוכנית מורות חיילות של תרבות תורנית
וון שמספר התלמידות כל כך קטן והן נכללות בתוך בית המדרש כי. ד כללה התוכנית בת אחת בלבד"הלימוד תשס

 .תוכנית טל אינה נכללת במחקר זה, ב"הכללי של עין הנצי
 .13.5.03,  אלמליח899
 . על הרכב האוכלוסיה הלומדת ראה להלן900
 .13.5.03,  אלמליח901
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התוכנית נענתה להצעתו מתוך  902.שקדיאל על מנת לכלול את תלמידותיה בתוך מסלול הגרעינים

מייסדות התוכנית , בנוסף. עוצמהמחשבה שהדבר יתרום לתלמידות ויעניק להם חסות של גוף בעל 

ת הוא רעיון "חשבו שהרעיון לאפשר לתלמידות לחזור בסוף השירות למדרשה לפרק זמן נוסף בשל

תנו את השתתפותם בכך שלא יהיו מחוייבים להוציא גרעין באר ה,  אולם903.חיובי ושמחו לאמצו

 904. לאומיל וכן שירות" בצהבאר מאפשרת שירות בכל מקוםואכן . קיות הוראה"מש

 

 חלוקת הזמן ומהלך השירות, מאפייני התוכניות. ד

 התקיימה מלכתחילה ותמדרשכל אחת מה, גם בנוגע לתוכניות הנשים, תוכנית השילובבדומה ל

יה עצמאית והרעיון להתקשרות עם הצבא ולתוכנית המשלבת שירות עם לימוד הגיע מאוחר יכבר

 הדתי ץלימוד כללי לנשים מהקיבוגם מתנהל ב "ציבעין הנמדרשת הבנות של קיבוץ הדתי ב. יותר

ספר רב של ממדרשת לינדנבאום ל. אחריו לפני שירות צבאי או לאומי וצעירותוהאיזור ולימוד של 

לפיכך במקומות אלה . ל"חו-תוכניות לנשים בגלאים שונים וגם תוכנית גדולה למדי של בנות

בת -גם באר היא למעשה תוכנית. ימוד נשיםהתוכניות המשלבות שירות הן חלק ממארג כללי של ל

  .מדרשת במידברהיא משתתפת בפעילויות של , ולמרות קיומה כמדרשה נפרדת ,של מדרשה קיימת

התשתית האדמיניסטרטיבית לתוכניות כבר היתה , ראשית. יש בכך חשיבות משתי סיבות

ד תורני קיימת ומשתלבות התוכניות נכנסו לתוך אוירת לימו,  שנית905.על כל המשתמע מכך, קיימת

תפקידן בעיצוב הווית בית , הקבע העיקריות במדרשה- ברור כי בהיותן לומדות906.בתוך הוויה תורנית

 .אולם המדרשה אינה קיימת בשבילן ולמענן בלבד, המדרש חשוב ומרכזי

הסיבה ). באר, מעיין(שתיים מהתוכניות בחרו להקרא על שם אלמנטים הקשורים במים  

 בירוחם נבחר השם גם על שם באר הגר הנמצא על 907.היא הקשר בין מים לתורה במקורותהעיקרית 

 . קונוטציות לרחםוהפי המסורת בירוחם וגם בשל האלמנט הנשי שבבאר 

הורי התלמידות . התוכניות לנשים מקבלות מימון ממקורות דומים למקבילותיהן הגבריות

. ינו תנאי קבלה וישנה אפשרות למלגות והנחותיכולת תשלום שכר הלימוד א. משלמים שכר לימוד

                                                 
 .23.3.04, ראיון עם לאה שקדיאל, 13.5.03,  אלמליח902
 .19.12.02,  ראיון עם תמי ביטון903
 .16.6.04,  שיחה עם תמי ביטון904
השתייכותה רשמית לבמידבר גרמה לכך שנוצרו אי הבנות .  בעניין זה יש להעיר כי תוכנית באר עוברת חבלי לידה905

, לאחר חילוקי דעות בין שקדיאל לביטון שבהם הכריעה הנהלת במידבר. בנוגע לקו המנחה של באר מבחינה חינוכית
ביטון למעשה . ות בית המדרש בסוף שנת הלימוד הראשונה והיא מתפקדת כמורה בלבדעזבה שקדיאל את ראש
 .עומדת בראש התוכנית

בעיקר ,  דברים אלו נכונים פחות לגבי באר שכן במידבר העדיפה שלא יהיה קשר חד משמעי בין המסגרות906
אולם בנות באר משתלבות , בית המדרש של באר אינו נמצא בתוך בית המדרש של במידבר. משיקולים כלכליים

לפיכך נראה לי שהדברים נכונים . בפעילויות של במידבר והנהלת במידבר היא הסמכות האחרונה בכל הנוגע לבאר
 .כאמור, אם כי בסיוג, בכל זאת גם לגבי באר

 .א ובמקבילות"ע, ז"י, בבא קמא." הוי כל צמא לכו למים: ואין מים אלא תורה שנאמר: " ראה למשל907
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חלק חשוב מתקציב . בהתאם לתשלום המגיע לישיבות ההסדר, חלק מהמימון מגיע ממשרדי ממשלה

מדרשת לינדנבאום , יש לציין כי בהיותה שייכת למוסדות אור תורה. המדרשות מגיע מתרומות

גדול יותר בדמות הקיבוץ הדתי המפקח ב שייכת לגוף "גם עין הנצי. מבוססת יותר מבחינה כלכלית

בשנתיים , לעומת המדרשות הותיקות. כמו גם על תקציבי ישיבות הקיבוץ הדתי, על תקציבה

הן בשל גילה הצעיר והן בשל העובדה שלא היתה , הראשונות עמדה באר בפני קשיים כלכליים רבים

בסוף שנתה השניה הוכרה  908.זכאית לתשלום ממשרדי הממשלה בשל בעיות טכניות ובירוקרטיות

  909.באר כמדרשה לצרכי מימון ממשלתיים ונראה שהוקל למדרשה כלכלית

 גם התוכניות , השילובכמו. וגע לקבלת כספי ממשלה בננו קושילתוכניות לנשים יש, ברם

 שרוחו של האיגוד נראה.  ישיבות ההסדר דרך איגוד המגיעים להן כספים ממשלתייםותלנשים מקבל

איש . איגוד חש שבגללן ישיבות ההסדר מקופחות כלכליתשהמתוכניות אלה וגם אינה נוחה 

אך נרמז לי כמה פעמים על ידי אישים שונים שהאיגוד מנסה , ר זאת במפורשאיינים לא אמומהמר

 המדרשות אף 910.לתמרן את התקציב כך שישיבות ההסדר יקבלו חלק גדול יותר משאר התוכניות

 מדרשת הכולל אתארגון הגג , אור תורה.  בעברלהעביר להן כספיםנאבקו באיגוד בשל סירובו 

לב עדיין חש שהאיגוד מנסה - הרב טהר911.ץ נגד משרד הדתות בעניין זה"אף עתר לבג, לינדנבאום

אינו פוסל את חידוש לגרום לכך שהמדרשות לא יקבלו את מלוא הסכום המגיע להן והוא הדגיש ש

  .במקרה הצורךץ "בגהפנייה ל

כל אחת מהמדרשות מקיימת חלוקת זמן מעט שונה כאשר כולן שומרות על שירות , רכאמו

ראוי לציין כי שירות זה ארוך יותר . ל"כנדרש משירות נשים בגרעיני נח,  חודשים23פעיל של 

, כמקובל בישיבות, בנות הגרעינים מתחילות את לימודיהן באלול. משירותם הפעיל של בני ההסדר

. ולא על חשבון זמן השירות הצבאי, ודשים על חשבון זמנן הפרטי לפני גיוסולומדות כארבעה ח

בנות מעיין והדס לומדות ארבעה חודשים נוספים במדרשה , לאחר מכן. ל"בינואר הן מתחיילות לצה

                                                 
ה העיקרית בשנת הלימוד הראשונה היתה ששעות הלימוד לא היו רצופות ועל כן באר לא עמדה  הבעי908

 ".מדרשה"בקריטריונים של משרד החינוך כדי להקרא 
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון909
לאחרונה היה ניסיון לגרום לכך שהכספים יחולקו על פי מספר התלמידים הנמצאים בתוך בית המדרש :  למשל910

כיוון שבנות המדרשות משרתות זמן רב יותר בצבא מאשר . על פי כלל התלמידים הרשומים בתוכניתממש ולא 
ובכל זמן נתון , תלמידי ההסדר ולכן פרק הזמן שהן נמצאות בבית המדרש קטן יותר מפרק הזמן שהן נמצאות בצבא

 .המדרשות מפסידות מכך, ת"פ מאשר בשל"ישנן יותר תלמידות בשר
זו לא הפעם הראשונה בה נתבע משרד הדתות להכיר . 6318/99ץ "בג, ור תורה נגד שר הדתותמוסדות א: ראה 911

 ניתן פסק דין בתיק 1997במרץ . במדרשות לנשים כשוות למוסדות מקבילים לגברים ולהעביר להן כספים בהתאם
נה כלכלית כפי שהוא נשמת תבעה שמשרד הדתות יכיר בה מבחי.  נשים עמלות בתורה נגד השר לענייני דתות-נשמת 

במסגרות הלימוד לבוגרות : "פסק הדין קובע כי. ץ עודד את הצדדים להגיע לפשרה"בג. מכיר בישיבות גבוהות
' ישיבה גבוהה'תיכונים דתיים ואולפנות יהיה שיעור התמיכה בהתאם לשיעורי התמיכה הקבועים בקריטריונים לגבי 

ומסגרות הלימוד ', תלמידי ישיבה גבוהה'בו לעניין שיעורי התמיכה כל יחש" באופן בו תלמידות מסגרת הלימוד הנ-
יהיה שיעור התמיכה בהתאם ] …[של העותרת ' המכון הגבוה'במסגרות הלימוד של . ב. 'ישיבה גבוהה'יחשבו כ

חשבו י' מכון הגבוה'באופן בו תלמידות ה', כולל חצי יום 'ו' כולל יום שלם'לשיעורים הקבועים בקריטריונים לגבי 
, ראה נשמת נגד השר לענייני דתות." ('כולל'תיחשב כ' מכון הגבוה'ומסגרת ה' אברכי כולל'לעניין שיעורי התמיכה כ

משרד הדתות נדרש להכיר בכל תוכנית לנשים כפי שהוא מכיר במקבילתה לגברים לכל הנוגע , כלומר). 744/95צ "בג
 .שות ללומדות לאחר שירות צבאי ולאומיזהו התקדים שעליו מסתמכות כל המדר. לענייני כספים
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הן מתגייסות לשלושה חודשי קורס הוראה ולאחר מכן מוצבות ) אפריל(לאחר פסח . ת"במסגרת של

בנות . ה אלון או בקריית מוריה בירושלים"מחוו, חוות השומר, של חיל חינוךבאחד משלושה בסיסים 

ב "ת במדרשת עין הנצי" חודשים ואז חוזרות למדרשה לחודשיים של של10מעיין משרתות עוד 

לאחר תקופת השירות הנוספת הן חוזרות . פ של עשרה חודשים נוספים"ולאחר מכן חוזרות לשר

ראה פרק (מסלול זה מקביל במידה רבה למסלול השילוב . אחרוניםלמדרשה לשלושה חודשי לימוד 

5 .( 

.  חודשים רצופים שבסופם הן חוזרות למדרשה לחמישה חודשי לימוד13בנות הדס משרתות 

לאחר מכן הן שבות לשירות פעיל של שבעה חודשים נוספים שבסופם הן יכולות להשתחרר אך חלקן 

 חודשי 23יעין אינן מפצלות את שירותן הפעיל וחוזרות לאחר בנות גרעין מוד. חוזר למדרשה ללמוד

התלמידות , קיות הוראה" בדומה לסיכום לגבי מש912.ת במדרשה"שירות פעיל לארבעה חודשי של

 .המיועדות למודיעין משרתות יחד בבסיס אחד במרכז הארץ

 שירותן .ת עד הקיץ"בנות באר ממשיכות ללמוד עוד ששה חודשי של, לאחר חיולן בינואר 

 למרות שבנות באר אינן 913.ת של ארבעה חודשים במדרשה"הפעיל אינו מפוצל ובסופו הן חוזרות לשל

במקרה . בפועל אחוז גבוה מתוכן מגיע בכל זאת למסלול זה, קיות הוראה"מתחייבות לשרת כמש

 . גם אותן מתחייב הצבא להציב בבסיסים שהוזכרו, קיות הוראה"שירצו לשרת כמש

אלא את בנות הגרעינים בבסיס שלא הוסכם עליו מראש בא אינו רשאי להציב הצ, כאמור

כמו כן הצבא מחויב לשחרר את התלמידות למדרשה בזמן . אלמליחהרב בתיאום עם המדרשה ו

מפגשים הנערכים פעמיים בחודש אליו מגיע נציג , "פגשים"שנקבע על פי ההסכם וכן לשחררן ל

מ שבא "פרד והתלמידות שומעות שיעור ומשוחחות עם הרפגש נערך לכל מדרשה בנ. מהמדרשה

 .חברות אותו גרעין אומרות להשתחרר לשבת, כאשר נערכות שבתות גרעין במדרשה, כמו כן .לבקרן

חותמת על ויתור ויוצאת רשמית מהגרעין אליו היא , תלמידה היוצאת לקצונה, רשמית

ת עם "ות גרעין ולאפשר את חזרתה לשלהצבא אינו מחוייב עוד לשחררה לפגשים ולשבת. משתייכת

ל יוכל להציבה בסוף קורס קצינות בכל שיבוץ והיא כבר אינה נחשבת בת "צה. בנות הגרעין שלה

' ד לבת באר א"ל איפשר בשנת הלימוד תשס"צה, יש להעיר כי בתיווך הרב אלמליח, עם זאת. גרעין

 כך שישנה גמישות 914,יע למדרשהולסי' בקורס קצינות להגיע למדרשה להדריך את בנות באר ב

הושג הסכם , יצאו תשע תלמידות לקצונה' לאחר שבהדס ה, בנוסף. כלשהי בנושא זה באופן ספציפי

                                                 
 .13.5.03,  אלמליח912
 .13.5.03,  אלמליח913
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון914
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 2005בינתיים נערך הפגש הראשון בינואר . נוסף המאפשר פגש קצינות פעם בשלושה חודשים

 . כפי שיפורט915,והתלמידות במעקב סיפרו שהוא היה משמעותי מאוד לגביהן

 

 סדרי לימוד וסגל ההוראה. ה

, "גדל בנות לאהבת תורה ויראת שמיים"שלושת המדרשות רואות את תפקידן כמסגרת שאמורה ל

ב וברוריה דיברו בנוסף על רצון לגדל נשים המחוייבות " ראשי עין הנצי916.כדברי הרב כאהן

המוגדר של  המוקד הראשי 918.כתוצאה מהמסלול" יותר טובות' עובדות ה" ושיהיו 917למצוות

מסלולי הדס ומעיין הוא תורני ולימוד התורה מקבל את עיקר ההתייחסות של התלמידות וסגל 

כמתחייב , בבאר הדגש אינו על לימוד בלבד אלא מתחלק בין לימוד תורני לעבודה בקהילה. ההוראה

 סגל ההוראה בכל המדרשות מורכב ברובו מאנשים בעלי, בהתאם למטרות אלה. ממבנה התוכנית

 .בסיס תורני מוכח

, בכל התוכניות מלמדות נשים סגל ההוראה במדרשות שונה מאשר במוסדות לגברים בכך ש

 יש גם נציגות מעט מעל הממוצע ליוצאי ישיבת  בין המורים הגברים.רובן בעלות רקע אוניברסיטאי

הכללי הניהול . שבראשה עמדו נשים בלבד התוכנית היחידה תהבאר הי, עם ייסודה. הר עציון

  ).בהתאמה, תמי ביטון ולאה שקדיאל( בידי נשים היוראשות בית המדרש ו

ראשי התוכניות המקבלים את סגל ההוראה ציינו שהם אינם מחייבים שירות צבאי כתנאי  

 סגל ההוראה יהיה מורכב מאנשים שלא כלביטון ציינה שלא היתה רוצה ש, עם זאת. קבלה למורה

באופן . ודה שלא חשב על האפשרות שיתכן חבר סגל שלא שרת בצבאלב ה- הרב טהר919.ל"שרתו בצה

כללי ראשי התוכניות ייחסו חשיבות לכך שחבר הסגל יהיה מחויב למדינת ישראל ומחויב לתורה 

 921. ושיהיה מורה טוב במובן זה שלא רק ילמד אלא יעניק חוויה לימודית כוללת לתלמידות920ומצוות

. בדומה לדבריהם של ראשי ישיבות הקיבוץ הדתי, סגל מגווןכל ראשי התוכנית ציינו שרצונם ב

חסידי אלא שיהיה גם מי שיאזן " ראש"הרב כאהן ציין שאינו רוצה יותר מדי מורים ב, למשל

 922.אותם

                                                 
 .5.2.05, ראיון מעקב שני, )הדס(' א; 11.2.05, ראיון מעקב שני, )הדס('  נ915
 .23.10.02,  כאהן916
 .23.10.02,  כאהן917
 .27.10.02, לב- טהר918
 .19.12.02,  ביטון919
 .23.10.02,  כאהן920
 .27.10.02, לב- טהר921
 .23.10.02,  כאהן922
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אינו קיים באף אחת , הקיים בחלק מישיבות ההסדר, התפקיד המסורתי של משגיח

כאהן הסכים שאין בכך צורך ממשי ושאם  הרב 923.לב העיר שאין בכך צורך-הרב טהר. מהמדרשות

הרב כאהן הסכים עם רבנים . ישנן בעיות משמעת כל אחד מחברי הסגל יוכל להעיר לתלמידות

, יותר של המשגיח" מודרנית"אחרים שדעתם הובאה בפרקים הקודמים שכדאי להשתמש בפונקציה 

 באופן 924.היות איתן בקשרשהיא המעקב אחרי שלומן הנפשי של התלמידות והנסיון לדבר איתן ול

 מצבה שלכל ראשי התוכניות הדגישו את הצורך ביחס אישי לתלמידות ואת החובה לדעת מה , כללי

לכל תלמידה יש חונך מבין צוות המורים איתו : בבאר ישנו אף מבנה מסודר לכך. כל אחת ואחת מהן

 יחס אישי זה גם מצד התלמידות ציינו. היא נמצאת בקשר כך שלפחות מישהו יהיה מודע למצבה

עיד שהוא עושה מאמץ מודע שלכל בת יהיה איש הגם הרב כאהן  925.החונך וגם מצד תמי ביטון עצמה

הרב כאהן הדגיש פעמים רבות את העובדה  .רשמיאם כי אין זה קשר , צוות שהיא תרגיש נוח איתו

לב -הרב טהר.  אישי ולתת לכל אחת יחסתלמידהליצור תוכנית אישית לכל הוא אידיאל הבעבורו ש

גם בנות מעיין . אבל גם בדבריו הנטיה ליחס אישי היתה מורגשת, רעיון זהעסק פחות בבברוריה 

יש כל הזמן רבנים בבית המדרש ויש קשר מעולה עם : "למשל. ציינו את היחס האישי של הצוות

  926."הצוות

התלמידות כל . תוכנית הלימודים במדרשות מגוונת ומשתנה בהתאם לאופי המדרשה

כפי שהציגה . שרואיינו ציינו את קיומה של קשת דעות של צוות ההוראה שבאה לידי ביטוי בשיעורים

חשוב להם שכל הזמן נדע ! [...] הכלאנחנו לומדים ! זו הדרךלא אומרים לנו : "זאת תלמידה מהדס

אבל בתוך זה , והכל' היה עדיף'הם כן אומרים . אין אמת אחת: הם אומרים. שהאמת לא אצלך בכיס

. ב וברוריה מקיימות מודל לימוד מסורתי"עין הנצי,  כאמור927".'אין אמת אחת'הם אומרים 

מים ניתנים בנושאים החל מהלכה ובקיאות "שיעורים עם הר. גם הן מקיימות שני סדרים, כמקובל

על פי , יבברוריה מתקיים שיעור כללי בימי שליש. וכלה בכתבי הרב קוק וחסידות, בספרות הלכתית

בשתי התוכניות מתקיימים חוגים בהם קבוצות קטנות לומדות נושא מסוים עם . הדגם הישיבתי

כפי שנעשה גם במכינות , ב החוגים נערכים בבתי המורים"בעין הנצי. כמו בישיבות הסדר, מורה

; בברוריה לא מתקיימת הפסקת צהריים כלל ולאחר הארוחה חוזרות התלמידות ללמוד. מסויימות

 . דבר שאף מסגרת אחרת שנסקרה כאן אינה מוותרת עליו

                                                 
 .27.10.02, לב- טהר923
 .23.10.02,  כאהן924
 .19.12.02., )באר('  ח925
 .14.1.03, )מעיין('  ע926
היה רוצה לראות ] מורה[אני מניחה שכל אדם , [...]כל שיעור הוא מאוד אחר : "דוגמא נוספת. 1.1.03, )הדס('  ש927

 ..19.12.02, )באר(' נ". ד יותר מרגיש ואחד יותר חושבאח. אותי בכיוון קצת אחר
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כולל פיתוח יכולת לימוד וכלים , לב את חשיבות לימוד הגמרא-הדגיש הרב טהר, בראיון עמו

בייחוד את אהבת לימוד , לדעתו החשוב הוא להנחיל לתלמידות את אהבת הלימוד. ללימוד זה

בעין ,  לעומת זאת928.אה בכך חשיבות רבהלב עצמו מלמד גמרא כיוון שהוא רו-הרב טהר. הגמרא

למרות . ב מושם דגש על בניית תוכנית לימודים אישית יותר שתתאים לכל לומדת ולומדת"הנצי

הרב כאהן חזר שוב . ב"אין שיעור בוקר בגמרא בעין הנצי, שישנו לימוד גמרא ומתקיימים סדרים

כל אחת : "ן בפרט כבעלות דרך משלהןושוב על רצונו לראות את תלמידות המדרשה בכלל ובנות מעיי

. המסר שחשוב היה לו להדגיש הוא של מחוייבות להלכה, עם זאת." עובדת את השם בצורה שלה

אך בסופו של דבר יש לקיים את ההלכה בשל , שאלות ובירורים בנושאים הלכתיים הם חשובים מאוד

 929.היותה הלכה

היא מסגרת , בעיניה, רשה באופן כלליתמי ביטון דיברה כך שמד. בבאר המסר מורכב יותר

שאת מתמלאת , שאת לומדת. שאת משקיעה בעצמך"זו שנת לימוד . הבונה את הלומדת פנימה

ואילו שנת ." לומדת תורה לשמה, מחזקת את אורח החיים מתוך בחירה, בידע, בכלים, בכוחות

וק ההפך מלהתרכז בדי. אל החברה, הרבה יותר של יציאה החוצה"שירות היא מסגרת עם מטרה 

  930.וזה הופך את השילוב במסגרת באר למאוד קשה ותובעני" בתוך עצמך

במסלול באר מתנהלים הלימודים במתכונת שונה מאשר במדרשות האחרות כיוון שבנות 

בנות גרעיני באר חיות בקומונה בשתי דירות ומפרנסות את עצמן בתחומי . הגרעין אינן רק לומדות

כל בת גרעין צריכה . תיעוד קהילתי ותוכניות העשרה ביהדות בבתי ספר יסודייםחינוך ורווחה כגון 

, בשל כך.  שקלים בחודש ולא כל עבודה בה עובדים משלמת משכורת700-להכניס לקופת הקומונה כ

דברים אלו . על הגרעין לחשב עד כמה ניתן להתיר לחברת גרעין להתנדב ועד כמה יש לחייבה לעבוד

שכר הלימוד בבאר שווה לכמחצית משכר הלימוד במדרשות , בהתאם לכך.  גרעיןנקבעים בישיבות

 הגרעין צריך לממן את תחזוק הדירות כולל 931.האחרות כיוון שהתלמידות לומדות רק מחצית מהיום

ארוחת צהריים חמה מסופקת . תשלום ארנונה וכן מצרכי מזון לארוחת בוקר וערב שנאכלות בדירות

 מאפיינים אלו שונים הן מהמדרשות האחרות והן מהתוכניות 932. המדרשעל ידי המדרשה בבית

 . המקבילות לגברים

                                                 
 .27.10.02, לב- טהר928
 .23.10.02,  כאהן929
 .19.12.02,  ביטון930
מלגות לתלמידות שאינן יכולות לשלם : חסכו כסף ובסוף השנה תרמו אותו למדרשה לשלוש מטרות'  בנות באר א931

, דפי קשר, נסיעות המורים לפגשים(ווי הגרעין בשירות משאבים ללי, ספרים לבית המדרש', שכר לימוד מלא בבאר ב
עשו זאת ויתכן שתיווצר כאן מסורת בה ' נראה כי גם באר ב) 16.6.04, שיחה עם ביטון). (עזרה למימון שבתות גרעין

 . הגרעינים תומכים זה בזה ומסייעים למדרשה לתמוך בהם בעת השירות
 .19.12.02,  ביטון932
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תפילת שחרית . הלימודים בבאר מתקיימים בעיקר אחר הצהריים ובערב, בהתאם למבנה זה

 לאחר ארוחת 933.מתקיימת בבית המדרש ולאחריה מתקיים שיעור בוקר לפני היציאה לעבודה

בשעות הערב . ב ובברוריה"הדומים בנושאיהם למדרשות בעין הנציצהריים מתקיימים לימודים 

חלק מהלימודים בשעות אלו מתקיימים . מתקיימים בבאר לימודים במתכונת פחות מסורתית

אחד , לעומת זאת. ערב בשבוע מוקדש לחסידות, לדוגמא. בבתיהם של המורים והם ברובם חוויתיים

יום שישי "תוכנית נוספת ייחודית לבאר היא . ת המדרשמשיעורי הערב הוא שיעור גמרא בעיון בבי

המתרחש אחת לחודש ובו לומדים מדרש שעליו עובדים בקבוצות וממחישים אותו בעזרת " יצירתי

  934.כתיבה יוצרת וכיוצא באלו, אומנות פלסטית

תלמידות כל המדרשות העירו שהשיעורים פותחים בפניהן , למרות ההבדלים בין המסגרות

 בכך יש 935".כך ולא אחרת"ווני לימוד ואין אדם מצוות ההוראה שאומר להן שיש להתנהג הרבה כי

ניגוד לשיטת הלימוד במרבית המכינות שבהן הדגישו מרבית התלמידים את נוכחותו של קו חינוכי 

אחיד וקרבה רבה יותר לישיבות הקיבוץ הדתי ולחלק מישיבות ההסדר בהם הדגישו התלמידים את 

 . ם הן בתוך סגל ההוראה והן בשיעורים הנלמדיםהמגוון הקיי

 

 הכנה לשירות צבאי. ו

לב והן הרב כאהן סוברים כי תפקיד מסלול הגרעינים הוא ללוות את התלמידה במשך -הן הרב טהר

ומשתקף בתוכנית , ליווי זה מתחיל לפני גיוס. השירות ולהוות גוף תומך לצעירות המשרתות

מתקיימת . בברוריה יש רצון להכין את התלמידה ממש לשירות. רותהלימודים בהכנה מסויימת לשי

הכוללת דיון (ערכית -הכנה רוחנית, )מפגשים עם פסיכולוג(הכנה רשמית הכוללת הכנה נפשית 

דיון בשאלות (הלכתית -הכנה טכנית, )חילונים-יחסי דתיים, כבוד האדם, בשאלות כמו צניעות

אבל כשלושה חודשים לפני הגיוס , ת"אורך כל תקופה השלההכנה היא ל). מעשיות שיכולות לעלות

לב רואה חשיבות רבה בהגעתן של התלמידות לשירות עם יכולת -הרב טהר. ההכנה גלויה יותר

. להתמודד עם נושאים שמראש ידוע שהם מועדים לפורענות ועם יכולת לפתור בעיות שיעלו עם הזמן

, מחוייבותן להלכה, בל גם קיומיות בנוגע לאורח חייהןא) שאלות הלכתיות(בעיות אלה הן גם טכניות 

 . אמונתן וכיוצא באלו

ב יש ניסיון "למרות שגם בעין הנצי, מקבלות הכנה פחות רשמית, לעומת זאת, בנות מעיין

הרב כאהן מאמין שהעיקר . לדבר על הבעיות ההלכתיות והערכיות בהם יתקלו התלמידות בשירות

                                                 
 .19.12.02,  ביטון933
 .19.12.02, ביטון 934
 .1.1.03, )הדס(' ש; 14.1.03, )מעיין('  ע935



 

 190

גם בבאר . נה כולה ומי שתלמד היטב תוכל להתמודד היטב עם השירותהוא לימוד התורה לאורך הש

הגישה הזאת מורגשת וביטון סוברת שההכנה הטובה ביותר לשירות היא בחיים היומיומיים 

גם בבאר מכין הגרעין חוברת לימוד לשירות הכולל עמוד לימוד ,  כמו במדרשות האחרות936.בגרעין

הכינו דפי לימוד גם עבורן וגם עבור באר ) ד"שנת הלימודים תשס(' בנות באר ב. תורני לכל יום שירות

חלק מדפי הלימוד של . את דפי הלימוד מכינות בנות הגרעינים ומוריהן בכל מדרשה בפני עצמה. 'א

 הרעיון הוא שבמשך 937.באר הוכנו בידי אנשים שונים מירוחם שאינם קשורים לתוכנית דווקא

בזמן השירות כל מדרשה , בהמשך לרעיון זה. עמוד מהחוברתהשירות ילמדו התלמידות בכל יום 

 .כפי שיפורט בהמשך, מנסה לשמור על קשר ממשי עם התלמידות ולסייע להן במידת האפשר

 

 938אוכלוסיה לומדת. ז

רוב ? מעיין ובאר, מיהן אפוא הצעירות המגיעות ללמוד במדרשות ומצטרפות לגרעיני הדס

ב לברוריה ובשנתיים האחרונות גם " התלבטו בעיקר בין עין הנצי,אם התלבטו לאן ללכת, התלמידות

היו גם תלמידות שלא התלבטו כלל אלא ידעו שילכו לתוכנית מסויימת ללא רצון לבדוק . באר

חולקות את ) ב"לינדנבאום ועין הנצי( מכאן ניתן לראות שהמדרשות הגדולות 939.אופציות אחרות

אם כי עדיין , כיום גם באר מסתמכת על אותו מאגר. יעד-לאותו מאגר אנושי ומתחרות על אותו קה

. לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות לגבי הרכב אוכלוסייתה בשל גילה הצעיר למדי של התוכנית

 תלמידות בשנה סך הכל בשלושת השנים 70-כ, ראוי להעיר כי מדובר במספרים קטנים של לומדות

אין גידול משמעותי ,  כי למרות הצטרפותה של באר למסלולנראה, בנוסף). 4.1ראה נספח (האחרונות 

אך גידול זה , יש מגמת גידול במספר התלמידות). 4.2ראה נספח (במספר המתגייסות דרך גרעינים 

 .מתון למדי ומכאן ברור כי התלמידות מגיעות לשלושת המדרשות מאותו מאגר מוגבל של אוכלוסיה

כניות קיים ייצוג בולט לתלמידות מירושלים רבתי בכל התו, בדומה לבני תוכנית השילוב

 בכל מחזור לומדות כמה תלמידות בנות קיבוצים ומושבים 940).כולל גוש עציון ומעלה אדומים(

כמעט שאין תלמידות מדרום הארץ , כמו כן. אך אחוז בנות ההתיישבות העובדת קטן יחסית, דתיים

במחזורים . ת התנחלויות בשומרון וברצועת עזהמעטות גם יוצאו. שאינן בנות קיבוץ או מושב דתי

הראשונים בברוריה היה ייצוג לא מועט של בנות רעננה ובמחזורים האחרונים ניכרת מגמת עליה 

 .במספר הבנות ממצפה הושעיה שבגליל

                                                 
 .19.12.02,  ביטון936
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון937
כפי שהועברו אלי על ידי , 2004 הנתונים בחלק זה מסתמכים על נתוני התלמידות משנת הגרעינים הראשונה ועד 938

 .המדרשות
 .ו מראש שזו התוכנית היחידה המעניינת אותן דברים אלו נכונים בעיקר לבנות גרעין באר שידע939
 .4.5, 4.4, 4.3 ראה נספחים 940
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נראה שבגרעינים הראשונים , בהסתמך על רשימת התלמידות משתי המדרשות הגדולות 

יתכן . ב על מדרשת לינדנבאום"שלים רבתי להעדיף את עין הנציהיתה נטייה למתגוררות בירו

החל , ברם. מדרשת לינדנבאום נמצאת בתוך העיר: שהסיבה לכך היא רצונן ללמוד רחוק מהבית

. בנות ירושלים רבתי מהוות כמחצית ממחזורי הדס) 2001-2002, ב"שנת הלימודים תשס(' מהדס ד

. ת בנות ירושלים רבתי למעלה ממחצית מכל מחזור מעייןמהוו', ועד ד' ממחזור א, לשם ההשוואה

 9',  במעיין ה25 מתוך 12(היוו בנות ירושלים רבתי פחות ממחצית ממספר התלמידות ' ו-ו' במעיין ה

) כולל ישובי השומרון(מספר בנות מעיין המגיעות מגוש דן והמרכז , לעומת זאת). ' במעיין ו23מתוך 

ראוי לציין .  ללא עליה או ירידה משמעותית במשך ששת המחזורים, בנות במחזור8-11עומד על 

באותן שנים . בהתאמה, חמש וארבע תלמידות במחזור: היה ייצוג נכבד לבנות רעננה' ה-ו' שבמעיין ד

). ' בהדס ה28 מתוך 5',  בהדס ד30 מתוך 7(הגיעו גם יחסית הרבה תלמידות מרעננה לגרעיני הדס 

מיוצגת על ידי בת גרעין אחת או שתיים כמעט בכל ) ים וקיבוצים דתייםמושב(ההתיישבות העובדת 

, בין שלוש לשמונה במחזור, להדס מגיעות יותר תלמידות מחיפה והצפון. אחד ממחזורי מעיין והדס

נקודה ראויה לציון היא שהן בהדס והן . ב כמעט ולא מגיעות תלמידות מהצפון"כאשר בעין הנצי

 . דות המגיעות מיישובים דרומית לרחובותבמעיין כמעט ואין תלמי

 14 מתוך 6',  בבאר א14 מתוך 9(גם בבאר מהוות בנות ירושלים רבתי כמחצית מכל מחזור  

למרות הירידה בבנות ). 14 מתוך 4(היה גם ייצוג משמעותי לבנות הקיבוץ הדתי ' בבאר א). 'בבאר ב

) ה"תשס(זור באר של שנת הלימודים הבא נראה כי במח, )14 מתוך 2(' ההתיישבות העובדת בבאר ב

 . גם בבאר אין ייצוג לישובים דרומית לרחובות שאינם קיבוצים941.יעלה המספר שוב לארבע בנות

כיוון שלא היה ביכולתן של המדרשות להעביר לי נותנים מדוייקים לגבי בתי הספר הקודמים  

ראה (ימודי מגיעות התלמידות קשה מאוד לאתר מאיזה רקע ל, של כל התלמידות מכל המחזורים

של גרעין הדס כולל בעיקר תלמידות אשר למדו בבית הספר פלך ' מחזור ו). 4.8, 4.7, 4.6נספחים 

כמו כן במחזור ). 35 מתוך 7(ויוצאות אולפנת נוה חנה שבגוש עציון )  תלמידות35 מתוך 9(בירושלים 

ר התלמידות הגיעו כבודדות או זוגות כאשר שא) 35 מתוך 4(זה ייצוג משמעותי לאולפנית טבריה 

חמש , לא הגיעה אף אחת מבנות פלך, ב"בשנתון המקביל בעין הנצי. מאותו מוסד לימודים קודם

וכל שאר התלמידות הגיעו כזוגות או בודדות ממוסדות לימוד ,  הגיעו מנווה חנה23תלמידות מתוך 

' ה-ו'  הקודמים גם של בנות מעיין דב סיפקה את נתוני מוסדות הלימוד"מדרשת עין הנצי. שונים

חמש , ) תלמידות40מתוך ( תלמידות מתיכון פלך 13הגיעו ) 2001-2002(' במעיין ד). 4.7ראה נספח (

' במעיין ה. שש מהאולפנא לאומנויות בירושלים ושלוש תלמידות מנווה חנה, ת רננים שברעננה"מאמי

                                                 
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון941
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אך עדיין , ושלוש מנווה חנה,  תלמידות סך הכל25הגיעו רק חמש תלמידות מפלך מתוך ) 2002-2003(

, כאמור. שאר התלמידות הגיעו כזוגות או בודדים ממוסדות אחרים. ת רננים"הגיעו חמש מאמי

ת "אולם מפלך לא הגיעה אף תלמידה ומאמי, בשנה שלאחר מכן עלה מספר בנות נווה חנה לחמש

 . רננים הגיעו שתי תלמידות בלבד

 הוקמה כאמור על ידי יוצאות בית הספר פלך ובהתאם לכך שמונה )2002-2003(' באר א 

. 14במחזור הבא הגיעו מפלך שש תלמידות מתוך .  התלמידות במחזור היו בוגרות פלך14מתוך 

 .מאולפנית טבריה הגיעו שתי תלמידות ושאר התלמידות הגיעו כבודדות מבתי ספר שונים

ות לגבי לסוג האוכלוסיה הדתית אליו מנתונים חלקיים אלו קשה להסיק מסקנות ברור

ששלחו כבר מלכתחילה , נראה שישנו ייצוג גדול לפלך ולנווה חנה. משתייכות בנות הגרעינים

בתי . קיות הוראה ושהיו מוסדות שותפים להקמת תוכנית הגרעינים"תלמידות לשירות צבאי כמש

הירידה הגדולה . אקונומי- הסוציוהן במובן הלימודי והן במובן, "אליטיסטיים"ספר אלו נחשבים גם 

קשורה אולי ) 'ו-ו' מעיין ה (2003-2004- ו2002-2003ב במחזורים "מקרב תלמידות פלך בעין הנצי

 .להקמת תוכנית באר בתקופה המקבילה על ידי בנות פלך

הנתונים מחזקים את .  הקביעה היחידה האפשרית היא לגבי מקום מגוריהן של התלמידות

 ככל 942.לאומי מגיעות מאיזור ירושלים רבתי-ל מקרב המגזר הדתי"המתגייסות לצההידוע כי רוב 

לאומית בירושלים רבתי -נכונה גם כאן האבחנה שקיימים הבדלים בין האוכלוסיה הדתית, הנראה

וכן בין המתגוררות בהתנחלויות ביהודה , לבין זו המתגוררת במרכז הארץ ובדרומה) כולל גוש עציון(

תלמידות רבות . שיחות לא רשמיות עם תלמידות איששו אבחנה זו. ומרון ובעזהלמתגוררות בש

, לאומית המתגוררת בגוש דן למשל-הצביעו על הבדל בין מקומות יישוב שונים ושהאוכלוסיה הדתית

כל שכן לקבלת , נחשבת לפחות ליברלית ופחות פתוחה להליכתן של נשים דתיות עם מכנסיים למשל

 יתכן וכאן טמונה הסיבה מדוע לתושבות ירושלים רבתי ייצוג גבוה יותר בקרב 943.שירות צבאי לנשים

מתגוררת קהילה גדולה של עולים , כמו בירושלים ובגוש עציון, ברעננה, בנוסף. בנות הגרעינים

 . אנגלוסקסים ויתכן שנוכחותה של קבוצת בנות גדולה יחסית מערים אלו היא פועל יוצא של מוצאן

ביטון . הבולטות מאוד בהעדרן, נציאל רב יותר למשוך תלמידות מהדרוםלבאר ישנו פוט

והרב אלמליח דיברו על הרצון למשוך תלמידות אלו למדרשה ואף לנסות להקל עליהן בנושא הקבלה 

לקראת סוף שנתה השניה של באר ציינה ביטון בצער כי המדרשה נתקלת בהתנגדות מצד . למסלול

 944.ביא את תלמידותיהם למדרשה ועוד חזון למועדבתי הספר באיזור בנסיונה לה

                                                 
 .25.7.03, הצופה,  גריזים942
 .14.1.03ב "עין הנצי,  שיחות עם תלמידות943
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון944
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לב כי מתרחש שינוי ביחסו של הציבור הדתי בכלל - העיר הרב טהרהארץבדברים לעיתון 

 כך שיתכן שבשנים הקרובות תיווצר מגמת עליה 945,ושל הממסד הדתי בפרט לשירות צבאי לנשים

, על כל פנים. ע הדבר גם על הדרוםבמספר התלמידות המגיעות מגוש דן והמרכז ואולי עם הזמן ישפי

יהיה צורך להמשיך ולעקוב אחר הרכב האוכלוסיה הלומדת במדרשות בשנים הבאות בכדי להסיק 

 .מסקנות מעמיקות יותר

 

 946קשר בין המדרשה לתלמידות בזמן השירות. ח

נראה שהן מקפידות על כך . לאחר הגיוס מנסות שלושת המדרשות לשמור על קשר עם התלמידות

אליו , "ֶפֶגש"בעת השירות מתקיים כל שבועיים , כאמור. ותר מאשר התוכניות המקבילות לגבריםי

מים של "זאת בדומה לביקורי ר, באחד הבסיסים בהם הגרעין משרת, מים"מגיע לפחות אחד הר

הפגשים של בנות , בעוד ביקורי רבני ההסדר אינם נעשים באופן קבוע, עם זאת. ישיבות הסדר

בינואר . המקפיד על קיומם ברמת המערכתית, ל"מעוגנים בהסכם בין המדרשות לבין צההגרעינים 

פגשים אלו אמורים להתקיים פעם בשלושה . ' החלו להתקיים פגשים לקצינות מגרעין הדס ה2005

הפגש הראשון התקיים במצפה הושעיה בביתה של אחת מבנות . ל"חודשים במקום מחוץ לבסיסי צה

 .ו אינם מתקיימים לקצינות מגרעיני מעיין ובארפגשים אל. הגרעין

אוויר "בוגרות וחלק גדול מהתלמידות שרואיינו בראיונות מעקב ציינו שהפגשים היו בשבילן 

חלקן שמחו על . בייחוד בתקופות הקשות של שירותן, ושהן חיכו לפגשים בקוצר רוח" לנשימה

עצם הלימוד וההזדמנות לשיעור האפשרות לפגוש את הרבנים ולשוחח עמם וחלקן שמחו על 

לא כל התלמידות מצליחות להשתתף בפגשים באופן , ל" למרות ההסכם עם צה947.אינטלקטואלי

 .רציף לאורך כל שירותן או אפילו להגיע למספר גדול של פגשים

 סיפרו על פגש 2005שתיים מבנות הדס במעקב משרתות כקצינות ובראיון המעקב בשנת 

אחת הקצינות סיפרה . שתיהן ציינו שהפגש היה חשוב להן מאוד. ייםהקצינות הראשון שהתק

פגש הקצינות התנהל בעיקר כשיחה אודות ההתמודדויות , שבניגוד לפגשים בהם השתתפה כחוגרת

ושיחה אודות " פריקת מטענים"מוקד הפגש לא היה לימוד תורני אלא . של בנות הגרעין כקצינות

והעובדה , רשמי" פגש" קיום המפגש כ948.ותן קצינות דתיותקשיים שלא היו בהכרח קשורים להי

פגש קצינות : אומרים: "הבטיח את נוכחות כל הקצינות ותרם להצלחת המפגש, לב הגיע-שהרב טהר

                                                 
 .10.6.04, הארץ" ,הגרסה הנשית, ישיבות ההסדר",  יאיר שלג945
ציפיותיהן של התלמידות ). מה קורה למעשה(ון הקשר הממשי בין התלמידות למדרשה בעת השירות  בחלק זה ייד946

מהמדרשה בנוגע לשמירה על קשר וסיוע בשירות יידונו בהמשך במסגרת המסרים העוברים בין הצדדים דרך 
 .המדרשה

 .2.3.04, )מעיין(' ל; 25.2.04, )הדס(' ת:  למשל947
 .11.2.05, ראיון מעקב שני, )הדס('  נ948
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הוא לא אמר לי שום , לא דיברתי איתו. [...] אז כולם מכבדות ומגיעות, מגיע] לב-טהר[והרב אוהד 

בגלל ... זה אפילו תזכורת, סתם. ה מאוד חשוב שהוא היה שםלי זה הי... אבל זה היה[...] דבר 

כשהרב אוהד , ְלמה אתה באמת, כאילו, זה אפילו תזכורת ְלמה אתה, שהעבודה שלנו כזאת מטורפת

 949."וגם זה שלמדרשה עדיין אכפת מאיתנו. מגיע

 לב אמר שהוא משתדל להגיע בעצמו לפגשים-הרב טהר, בניגוד לראשי רוב ישיבות ההסדר

מים כדי שיהיה יותר קל "הרב כאהן משתדל לשלוח לפחות שני ר. מ נוסף"יחד עם ר, של בנות הדס

הרב . מ המבקר מעביר שיעור לתלמידות וגם משוחח איתן"הר. לכל בנות מעיין למצוא עם מי לשוחח

י אם כ, גם באר שולחת מורה להעביר שיעור בפגשים. כאהן הדגיש את חשיבות השיחות בפגישות אלו

בשל העובדה שלא כל הגרעין משרת יחד קשה יותר לארגן להן פגשים במשותף אלא רק באחד 

הפגשים של בנות באר מתקיימות פעם בשלושה ). ה אלון וחוות השומר"מחו(הבסיסים הקבועים 

מקבלות , בנוסף. חודשים בשל קשיים לוגיסטיים להגיע מירוחם לבסיסים הנמצאים בצפון

תורה וחדשות -הכולל דבר) ומדי פעם בהדס, חודשי בבאר, שבועי במעיין(תי התלמידות עלון תקופ

כפי שכבר , בתוכנית השילוב ובמכינות מסויימות, כפי שקיים גם בישיבות הסדר, מהווי בית המדרש

מכסף , לפחות בחלקו, הקשר בין באר לבנות הגרעין ממומן,  שלא כמו בנות מעיין והדס950.תואר

בסוף שנת הלימודים חלק מהכסף שנחסך נתרם . זמתן של בנות הגרעיןשנחסך במשך השנה ביו

 951.כולל הפקת דף הקשר ונסיעות המורים לפגשים, למדרשה במטרה שישמש לליווי של הגרעין

מתוך שלושת . בנות מעיין חוזרות למדרשה באמצע השירות לחודשיים של לימוד, רשמית 

רק אחת חזרה ללמוד בעוד , )ג"נת הלימודים תשסש(התלמידות שרואיינו בסבב הראיונות הראשון 

שמונה יצאו לקורס ',  בנות גרעין מעיין ה18מתוך , סך הכל. שתי האחרות יצאו לקורס קצינות

החלפת "שתיים ביקשו לעשות , מתוך ארבעת בוגרות מעיין שרואיינו. נתון חריג למדי, קצינות

לדבריהן עשו זאת בשל רצון . ת בסופו"השלצירוף תקופות השירות הפעיל והשלמת , קרי, "פרקים

 או בשל הקושי לעבור 952לסיים את הקורס אותו לימדו ולא לעזוב את תלמידיהן באמצע קורס

כפי ,  נראה כי הקושי אינו מוגבל לתלמידות בלבד953.מהצבא למדרשה וחזרה: ממסגרת למסגרת

                                                 
 .11.2.05, ראיון מעקב שני, )הדס('  נ949
דבר , לרוב של אחד ממורי המדרשה, ב כולל דבר תורה"של מדרשת הבנות בעין הנצי" אל המעיין"כל דף ,  למשל950

המכתב של דליה . דליה והרב כאהן אינם חותמים על דבריהם. ומכתב מהמזכירה דליה, ת של הרב כאהן"תורה או שו
הוא קצר ותמציתי ומסכם את , אך שלא כמו מכתביה של אסתר. בעין צורים, אסתר, של אם הביתדומה למכתב 

ראה . בשונה מהעלון של עין צורים, הוא גם אינו כולל הערות עריכה. הנעשה במדרשה בזמן האחרון בנקודות
 ).ד"תשס, פרשת ראה, 167' מס (אל המעיין: לדוגמא

 .16.6.04,  שיחה עם ביטון951
 .14.1.03, )עייןמ('  ש952
 .14.1.03, )מעיין('  נ953
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, חזרה אינה קלה וכאמורגם לתלמידי ישיבות הקיבוץ הדתי ה. שכבר הודגם בהקשר של השילוב

 . מספר גדול של תלמידים אינו חוזר לתקופת לימוד באמצע השירות

אחת היתה בגרעין , מקרב ארבעת מרואיינות אלו. בנות הדס גם כן חוזרות באמצע השירות

ושתיים נוספות יצאו לקצונה ועזבו רשמית את , מודיעין ועל כן שבה למדרשה רק בסוף שירותה

ד שלא במסגרת לוח הזמנים הרגיל כיוון "חזרה ללמוד באלול תשס'  אחת מהדס התלמידה. הגרעין

 אחת הקצינות ארגנה 954.לב שדאג לכך-היא ביקשה זאת מהרב טהר. שהרגישה צורך לחזור למדרשה

לעצמה יומיים חופש שלא במסגרת לימוד רשמי ועל חשבון זמנה הפרטי שבהם באה ללמוד בבית 

נראה . שרואיינו עשו החלפת פרקים וחזרו למדרשה רק בסיום שירותן שתי בוגרות הדס 955.המדרש

 .שגם בהדס מספר גדול של תלמידות אינו חוזר לתקופת לימוד באמצע השירות אלא רק בסופו

ראוי להעיר כי תלמידות שכן חזרו באמצע השירות הרגישו שהלימוד באמצע השירות היה 

היו שציינו שהיה משמעותי בשל . וד לפני השירותאפילו יותר מאשר הלימ, משמעותי מאוד עבורן

רק תלמידות שרצו מאוד לשוב וללמוד אכן הגיעו למדרשה , כיוון שעדיין היו בשירות. רצינות הלימוד

הלימוד היה מאוד חשוב עבורן ,  חלקן הסבירו שבשל הקושי בשירות956.ורמת הלימוד היתה בהתאם

 כפי שהיה גם בקרב בני 958,לימוד היה קושי בתפקיד היו תלמידות שמניע נוסף ל957.מבחינה נפשית

 .השילוב

שלוש יצאו לקצונה ואילו הרביעית התגייסה מאוחר על , במעקב' מבין ארבעת בנות באר א

אחת הקצינות חזרה . וחזרה למדרשה בסוף השירות' מנת לשמש מדריכה חברתית לבנות באר ב

 לקורס עצמו ושימשה מדריכה חברתית למדרשה לשלושה חדשים בין שלב ההכנה לקורס קצינות

הרב אלמליח איפשר את יציאתה . כיוון שהמדריכה החברתית יצאה לחופשת לידה' לבנות באר ג

 959.וחזרתה למחזור מתחתיה בקורס הקצינות

בייחוד , תלמידות בשירות פעיל דיווחו על טלפונים מדי פעם מסגל המדרשה בזמן השירות

מינון הטלפונים והקשר האישי עם המדרשה תלוי מאוד . ותןבתקופות קשות יותר במהלך שיר

היו מרואיינות ששמרו על . כמו שכבר תואר בתוכניות המקבילות לגברים, באופיה של כל תלמידה

או /קשר רציף והיו ששמרו על קשר פחות הדוק או שכלל לא היו בקשר אישי אלא רק קיבלו עלונים ו

שהמדרשה מקבלת אותן בברכה כאשר הן מבקרות בה ושהן כל התלמידות הסכימו . הגיעו לפגשים

כמו כן כולן העירו שאופי הקשר בינן לבין המדרשה . מרגישות שסגל ההוראה שמח לקראתן באמת

                                                 
 .30.8.04, ראיון מעקב, )הדס('  ש954
 .11.2.05, מערב שני, )הדס(' נ. זה היה צורך ממשי,  לדבריה955
 .2.3.04, )מעיין('  מ956
 .18.5.04, ראיון מעקב, )מעיין('  א957
 .2.3.04, )מעיין('  מ958
 .5.2.05, ראיון מעקב שני, )באר('  מ959
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תלוי בעיקר ברצונן ושתלמידה שרוצה קשר הדוק יותר תוכל לקבל זאת ואילו תלמידה המעוניינת 

 .בקשר רופף יותר תוכל לעצבו בהתאם

התלמידות שרואיינו בראיונות מעקב ציינו מיוזמתן שיש להן קשר הדוק עם כמעט כל 

שמרו על קשר חברתי עם , גם תלמידות שלא היו בקשר הדוק עם המדרשה שלהן. חברותיהן לגרעין

גם כאשר לא שרתו ביחד באותו , הן דיווחו על ביקורים הדדיים וטלפונים זו לזו. חברותיהן לגרעין

ולחלקן הוא גם ") הן חברות שלי ואני אוהבת אותן("הקשר הוא גם חברתי . הבסיס או באותה פלוג

התלמידות שציינו את הגרעין כמקור תמיכה ראו אותו כמעודד . מהווה מקור לתמיכה בזמן השירות

זה . [...] אני ממש שמחה שאני בגרעין: "  לדוגמא960.מים והמדרשה עצמה"ותומך אף יותר מאשר הר

, הזה של הצבא שבכל שלושה חודשים מתחלפים כל האנשים שאת עובדת איתםעוזר לדעת שבעולם 

 תלמידות שרואיינו 961."זה הכי כייף בעולם שיש לי אותן. זה ממש עוזר. את הגרעין: יש משהו קבוע

גם בשנת השירות השנייה שלהן הן הרגישו . חיזקו אבחנה זו, בייחוד הקצינות, ראיון מעקב שני

אמנם בשלב זה . משמעותי עבורן ושחברותיהן לגרעין משמשות להן תמיכה, ולפחות בחלק, שהגרעין

אולם הן הדגישו שהחברויות שנשמרו , הן לא בהכרח שמרו על קשר הדוק עם כל חברותיהן לגרעין

 .היו משמעותיות וסיפקו עבורן תמיכה

ר הקשר עיק, מראיונות המעקב וראיונות עם בוגרות עולה הרושם שלמרות הפגשים והעלונים

מרבית . עם המדרשה אינו קשר ממשי וקונקרטי אלא תחושת ההשתייכות של התלמידות

המרואיינות העלו באופן עצמאי את תחושתן שלמדרשה איכפת מהן ותהיה מוכנה לבוא לעזרתן אם 

ההרגשה כי . אלו אשר לא העלו את הנקודה בעצמן הסכימו עם קביעה זו כאשר נשאלו על כך. יבקשו

ת למדרשה גם כאשר הן אינן נמצאות בה פיזית מעניקה לתלמידות הרגשה שיש להן רשת הן שייכו

 . גם כאשר הן בוחרות שלא להשתמש בה, ביטחון בצבא

 

 ציפיות התלמידות מהתוכנית ומניעים להצטרפות לתוכנית. ט

יפיותיהן כאשר נשאלו לגבי מניעיהן וצ, מכיוון שהראיונות שנערכו לצורך המחקר היו ראיונות עומק

כל תלמידה מנתה מספר סיבות שהביאו . תשובותיהן של הנשאלות היו מורכבות, מהשהות במדרשה

מתוך עיון בתשובות ניתן לזהות כמה קטיגוריות עיקריות של . אותה לבחירה במדרשה ובגרעין

כל . הסיבה הנפוצה ביותר בתשובות היתה סיבת הלימוד לשמו. נושאים-תשובות שבתוכן תתי

, בדומה לבני מכינות ולחלק מבני השילוב. ידות ציפו להעשיר את הידע שלהן וללמוד תורההתלמ

הידע התורני שהיה ברשותן לקה בחסר ורצו , מרבית התלמידות חשו שלאחר הלימודים התיכוניים
                                                 

 .22.3.04, ראיון מעקב, )הדס(' ג; 13.3.04, ראיון מעקב, )מעיין(' ד:  למשל960
 .12.3.04, ראיון מעקב, )הדס('  נ961
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חלק מתלמידות אלה גם ייחסו חשיבות לכך שבעת . להשלים את לימודיהן על ידי שנת מדרשה

  962.לים ללימוד בהמשךלימודן יקבלו כ

חלק מהתלמידות ראו את . ניתן לסווג נדבך תשובות נוסף, נושא בקטגורית הלימוד-כתת

.  הכללית והדתית כאחת–שנת הלימוד במדרשה כהזדמנות לעצב לעצמן את דרכן בחיים ואת זהותן 

השקפת עולמן גם חלק ממרואיינות דיברו על כך שהן קיוו לעצב את , בדומה לבני מכינה ובני שילוב

ציינו חלק ,  בנוסף963.במשך שנת הלימוד כך שישמרו מצוות מתוך בחירה ולא מכיוון שכך חונכו וגדלו

מהתלמידות את תקוותן לעצב השקפת עולם כללית ולהגיע למסקנות בנוגע לזהותן בכלל בתקופת 

ה לבחון  בכך המדרשה נתפסת כמקום שהוא מעין פסק זמן המאפשר לתלמיד964.היותן בנות גרעין

תלמידות השתמשו . זהות וכיוצא באלה, לשאול שאלות מהותיות בנוגע לסולם ערכים, את חייה

כפי שעשו גם בני השילוב והמכינות וטענו כי לאחר מכן יוכלו להגיע לצבא , "זמן לעצמי"בביטוי 

 965.מוכנות יותר מבחינה נפשית לאחר שבררו לעצמן את זהותן וערכיהן

. ניה בתשובות התייחסה למעמדה של המדרשה בזמן השירות הצבאיהקטגוריה הנפוצה הש 

כמחצית ציינו את הרצון לא להיות לבד בזמן השירות כמניע להצטרפות ,  מרואיינות25מתוך 

תלמידות אלה סברו שישנה חשיבות רבה לכך שבעת השירות יהיה להן עם מי לדבר ואל מי . לתוכנית

כפי , "שאתה לא אבוד בתוך מסגרת"חון שמקנה התחושה לפנות אם יתקלו בבעיה ורצו את הביט

 חלק מהתלמידות ציינו שהן רואות את המדרשה כמקור לתשובות 966.שהציגה זאת אחת מהן

הלכתיות בזמן השירות ואת תקוותן שהמדרשה תגן עליהן מהאוירה החילונית בצבא ותוכל לסייע 

למידות דווקא ייחסו לגרעין עצמו את  מספר קטן של ת967.להן להלחם בשחיקה הדתית בזמן השירות

תלמידות אלה ציפו שהגרעין יעניק , כאשר התראיינו לפני השירות. היכולת להגן עליהן מפני המערכת

בראיונות , שכאמור,  אבחנה זו היא חשובה כיוון968.להן מערכת חברתית תומכת בעת השירות

 .אשר המדרשה עצמההמעקב יותר תלמידות נטו לראות בגרעין מקור לתמיכה יותר מ

הן , היו תלמידות מעטות שציפו שהמדרשה תכין אותם באופן ממשי לשירות, ברובד נוסף 

תלמידה . מבחינה נפשית והן מבחינה הלכתית על מנת שיוכלו להתמודד עם אתגרים הלכתיים בצבא

 969.אחת אף ציינה שהיא מצפה שהשהות במדרשה תעזור לה להישאר דתייה במהלך השירות

                                                 
 .2.3.04, )מעיין(' ב; 14.1.03, )מעיין(' ד; 19.12.02, )באר(' נ:  למשל962
 .19.12.02, )באר(' מ; 1.1.03, )הדס('  למשל א963
 .14.1.03, )מעיין(' ד; 19.12.02, )באר(' ט:  למשל964
 .14.1.03, )מעיין(' ע:  לדוגמא965
 .19.12.02, )באר('  ט966
 .12.3.04, )הדס(' ת; 14.1.03, )מעיין(' ע; 19.12.02, )באר(' ח;  1.1.03) הדס(' ג; 1.1.03, )הדס(' א:  למשל967
 .19.12.02, )באר(' ח; 19.12.02, )באר(' מ; 1.1.03, )הדס('  נ968
 .19.12.02, )באר('  ח969
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בשל . ת באר הוסיפו קטגורית תשובות שלא היתה קיימת אצל בנות הגרעינים האחריםבנו 

הגיעו בנות באר למדרשה מתוך מטרה לתרום לחברה , אופי התוכנית שלהן המשלבת שירות בקהילה

אלא דיברו על החשיבות שבשילוב הלימוד עם " זמן לעצמי"בנות באר לא השתמשו בביטוי . בכלל

 הדגישו שהן לומדות דברים מעבר ללימוד תורני כגון כיצד לחיות בקומונה ושיש חלקן. עבודה מעשית

 970.לכך חשיבות רבה עבורן

". טכניות"היו תלמידות שהגיעו לגרעין מסיבות , נוסף על שני הנושאים העיקריים האלה 

אחת לא התקבלה לתפקיד שרצתה . שלוש תלמידות סיפרו שמלכתחילה חשבו להתגייס כבודדות

 השתיים האחרות היססו אבל החשש מלהתגייס 971.וכך הגיעה, ה אחרת שלה הלכה למדרשהוחבר

היו תלמידות שסיפרו על ,  נוסף עליהן972.לבדן העלה את רעיון הגרעין ורצונן ללמוד הכריע את הכף

קיות "תלמידות ספורות שרצו לשרת כמש, לדוגמא. תמריצים טכניים שעודדו אותן להגיע לגרעין

לא עברו את המיונים הראשונים ובשל השתייכותן לגרעין קיבלו הזדמנות נוספת להבחן הוראה אולם 

טרחו לציין כי בדיעבד הן שמחות " טכניים"כל התלמידות שהגיעו גם משיקולים , ברם. לתפקיד

חלקן הדגישו כי הטיעון הטכני היה משני ושעיקר המוטיבציה להגיע לגרעין . שהתגייסו דרך התוכנית

 . ן ללמודהיה הרצו

גם תלמידות שסיימו את שירותן חשבו שמחוייבותה של המדרשה כלפיהן התבטאה בתמיכה 

שבתות , עלונים, פגשים( הבוגרות ייחסו חשיבות רבה לשמירה המעשית על קשר 973.בעת הצורך

 התחושה שהמדרשה לא שכחה 974.ופרשו זאת כחלק מרכזי מהמחוייבות של המדרשה כלפיהן) גרעין

בוגרות הקפידו לציין שבזמן השירות ישנה , עם זאת. שירות היתה עבורן משמעותיתאותן בעת ה

וכניסותיה של המדרשה לתחום הצבאי בצורת פגשים ומכתבים אינם , הפרדה בין הצבא למדרשה

 הפגשים מאפשרים פסק זמן והקלה 975."הם פה, אתה חייל. בצבא זה קצת שונה: "מפרים הפרדה זו

 . ינם משנים את המציאות הצבאיתאך א, מהמסגרת הצבאית

. רוב הבוגרות שהתראיינו ציינו שבאופן כללי התוכנית עמדה בציפיותיהן אך היו גם אכזבות

חלקן ציפו למעורבות רבה יותר של המדרשה בעת שירותן ושהמדרשה תהיה מעודכנת יותר לגבי 

הן אמרו , עם זאת.  רביםשילוב ומכינה, דברים אלו נשמעו גם מבני הסדר. מצבן המקצועי והנפשי

                                                 
 .19.12.02 ,)באר(' נ:  למשל970
 .2.3.04, )מעיין('  ל971
 .14.1.03, )מעיין(' א; 19.12.02, )באר('  נ972
 .14.1.03, )מעיין('  ש973
 .14.1.03, )מעיין(' נ; 2.3.04, )מעיין(' ל, 25.2.04, )הדס('  ת974
 .14.1.03, )מעיין('  נ975
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 אחרות התאכזבו 976.שמובן להן שלא ניתן לשמור על קשר הדוק ואישי עם כל תלמידה ותלמידה

  977.מצדדים שונים של הלימוד לפני השירות ואחריו

חלק מהתלמידות ציינו שהמחוייבות לנוכחות בחייהן מתקיימת גם לאחר סיום התוכנית 

אני רואה איך . [...] רשה תישאר איתי בכל מיני מקומות ורמותהמד: "כפי שניסחה זאת בוגרת.  כולה

או שאם קרה משהו חס וחלילה אז . או שהן באות לבקר. המדרשה מסתכלת על בנות שלמדו פה פעם

נראה לי שזה כן תמיד . ולמרות שזה לא היה מישהי שלמדה פה מאה שנה. נוסע] כאהן[הרב אלי 

שה להוריה ואמרה שכמו הורים גם המדרשה דואגת  תלמידה אחרת דימתה את המדר978."נשאר

 979.ומתעניינת ורואה עצמה אחראית לתלמידות גם לאחר השירות

 

                                                 
 .14.1.03, )מעיין(' נ:  לדוגמא976
 .2.3.04, )מעיין(' ל; 25.2.04, )הדס('  ת977
 .2.3.04, )מעיין('  ל978
 .19.12.02, )באר('  נ979
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 פרק שמיני

 צבא-תוכניות הלימוד-מערכת היחסים במשולש תלמידים

 

שמירת ). נשים וגברים כאחד(בזמן השירות הצבאי תוכניות הלימוד שומרות על קשר עם התלמידים 

למידים תחושת ביטחון בהכנסם למערכת הצבאית הקשה ובמשך שירותם באופן הקשר מעניקה לת

הקשר , מאידך. בכך ממלאות תוכניות הלימוד את תפקידן כמוסד מתווך במובן המינימלי ביותר. כללי

 .במידות משתנות, ל"עם התלמידים מוביל גם למעורבות התוכניות בנעשה בצה

ים בעת השירות אצל תלמידי כלל תוכניות הלימוד פרק זה ישרטט את הבעיות והקשיים העול 

הבעיות יכללו נושאים כלליים . שנסקרו כאן ואת האופן בו התלמידים בוחרים לפתור בעיות אלו

סרוב פקודה על רקע ; שירות מעורב; א האלוף שטרן לפיזור מסלול ההסדר"יוזמת ראש אכ: למשל(

לאחר מכן ידון הפרק במסרים ). 'צניעות וכו, רותכש, שמירת שבת(ובעיות ברמת התלמיד ) אידיולוגי

הציונות , הפרט: העוברים דרך תוכניות הלימודים לכל הצדדים ביניהם התוכניות אמורות לתווך

 .ל"הדתית וצה

 

 בעיות וקשיים בזמן השירות והטיפול בהם. א

 בעיות וקשיים כלליים. 1

 מתבטאת 980יבות ההסדר והמכינותמשמעית מצד רבני יש-מממצאי המחקר עולה כי מעורבות חד

 הדוגמא הבולטת ביותר לכך היא התנגדותם של 981.על של התנהלות המערכת הצבאית-בעיקר ברמת

 דוגמא מרכזית נוספת היא סוגיית סרוב הפקודה לפנות ישובים 982.ר"רבנים אלו לשירות מעורב בחי

בה , 2005ההתנתקות של קיץ סוגיא זו עלתה בייחוד במסגרת תוכנית . שומרון ועזה, בשטחי יהודה

ע והדבר ללא "צבאיות הדתיות ממוקמות ביש-מרבית המכינות הקדם. פונו גוש קטיף וצפון השומרון

, לעומת זאת. ע"לא מעט ישיבות הסדר ממוקמות גם כן בתחומי יש. ספק מעיד על השקפת עולמן

. לאומי-ציבור הדתישל ה) גם הפוליטי(הקיבוץ הדתי מסמן כבר שנים רבות את הסמן השמאלי 

 983.המדרשות המקיימות את תוכנית הגרעינים אינן מזוהות פוליטית באופן חד משמעי

                                                 
על כך , למשל, נון התרעם-הרב בן. מעורבים הרבה פחות בנושאים אלו, לעומת זאת,  רבני ישיבות הקיבוץ הדתי980

. ישיבות הקיבוץ הדתי לא הוזמנו, ל בנושא השירות המעורב"שבכל הפגישות בין ראשי ההסדר והמכינות לצה
 ) 15.10.02, נון-בן. (שרבני המכינות מייצגים את השילוב, גנתול טען לה"צה, לדבריו

אולם התערבות זאת נעשית . כפי שיפורט, לעיתים רבנים מתערבים בנוגע לבעיות אישיות של תלמיד זה או אחר 981
 .דרך מנגנונים רשמיים בדרך כלל ולא באופן אישי בין רב ספיציפי למפקד ספציפי

 .ערבו בסוגיא זו כלל רבני ישיבות השילוב לא הת982
 .התלמידות מגבשות דעה לגבי עמדותיהם הפוליטיות של המורים במדרשות השונות,  אם כי במשך לימודיהן983
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היא , ל לישיבות ההסדר דווקא"סוגיא כללית נוספת המעלה על פני השטח חילוקי דעות בין צה

ל כוונתו ש. ש"לפזר את מחלקות הבני, האלוף אלעזר שטרן, )2005(א הנוכחי "יוזמתו של ראש אכ

א היתה שתלמידי הסדר ישרתו בקבוצות של לפחות עשרה תלמידים בתוך מחלקות "ראש אכ

התלמידים יהיו חלק אורגני יותר , הנצרך לתפילה ומאידך" מניין" כך תשמר מסגרת ה984".רגילות"

" רגילות"שים במחלקות " נעשה נסיון ראשון לשירות בני2005בגיוס מרץ . מהפלוגה בה הם משרתים

מפר , אם באמת יהפוך לעובדה מוגמרת, פיזור מחלקות ההסדר). שים בלבד"ולא של בני, ותהטרוגני(

 . ל"ללא ספק את הסטטוס קוו בין ישיבות ההסדר לצה

 

I. שירות מעורב 

התעוררה סערה בעולם , סביב התקופה בה נדונה בחירתו של רב צבאי ראשי חדש, 1999בשנת 

על פי . ילובן של נשים בתפקידים צבאיים רבים יותרהישיבות והמכינות סביב השירות המעורב וש

יזם מכתב הקורא לראשי , "עטרת ירושלים"אז ראש המכינה , הרב אייל קרים, דיווחים בעיתונות

ל בשל המצב החמור בכל הקשור לצניעות "ישיבות ומכינות לסרב לשלוח את תלמידיהן לשרת בצה

 986.לם נראה שיישומן לא היה משביע רצוןאו,  נעשו מספר נסיונות לפתרון985.ושמירת מצוות

בהם המגע הפיזי בין ,  על רקע שילובן של נשים ביחידות השדה2001הדברים החריפו בשנת 

ומדריכות שריון ) סניקיות"מד( יש לציין שבעיית מדריכות ספורט 987.הוא רב) גברים ונשים(הלוחמים 

לא היוותה בעיה כה חמורה כפי  אך 988,ר וכיוצא באלו היתה קיימת מקדמא דנא"ומקצועות חי

פורום השילוב " התקיימה ישיבה של מה שכונה 2001בסוף פברואר . שמעורר שירות קרבי רגיל

בפגישה נכחו מספר רבנים מרכזיים ונציגים מטעם בסיסי הדרכה . עליו הופקד אגף כוח אדם" הראוי

                                                 
 .14-15', עמ, 21.10.05,  דיוקן–מקור ראשון " ,בציבור הדתי יש פחד",  ארז תדמור984
 .3ב' עמ, 22.2.99, הארץ" ,מה נכתב והמועמד לסגן הרב, המכתב",  יאיר שלג985
ס לחילוץ והצלה עם ראשי ישיבות ההסדר של שעלבים והרב "ביה, 16ד "ח מישיבת סגל בה" ראה למשל דו986

יתר הדיווחים סיכמו . 177/896/03, ל"ארכיון צה. 11.6.00" , סיכום– 1' דיון מס, ועדת מודעות בן הישיבה: "הפיקודי
, במכתב שצורף לתיק, אולם. ת ללבוש הולם וכיוצא באלורענון הנחיו, צעדים שונים כגון הפרדת מגורים לבנים ובנות

במצב הקיים . [...] הבעיה בשורשה לא נפתרה, יחד עם זאת: "כי, הרב יחזקאל יעקבסון, מציין נציג ישיבת שעלבים
או , על הצבא להחליט אם הוא מעוניין ומעדיף את שרות הבנות. ש לשרת במסגרת חילוץ והצלה"לא יוכלו חיילי הבני

, ל"ארכיון צה, ללא תאריך" ,16ד "ש בה"סכום מפגשים ועדת בני", יחזקאל יעקובסון." ( חיילי ההסדראת
 .תודתי לרוני קמפינסקי שהראה י מקורות אלו.) 177/896/03

לוחמות : ל להכריע"על צה", יאיר שלג: ראה ציטוטי רבנים למשל. קרביים- להבדיל משירות מעורב בתפקידים לא987
 . 11א' עמ, 21.1.01, הארץ" ,או הסדרניקים

 ראה התייחסותו של הרב פרץ לעניין ההתמודדות עם חיילות בתפקידי הדרכה ובקורס טיס מול חיילות ביחידות 988
מוסף " ,מטפח בעצמונה זן חדש של לוחמים דתיים, רב וטייס מסוקים, רפי פרץ", נאווה צוריאל: ר בראיון עמו"חי

 . 31, 18-19' עמ, 10.8.01,  מעריב–שבת 
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בייחוד , ים במערך הלוחםהנוכחים הצביעו על בעיות הלכתיות שנוצרו בעקבות שילוב נש. בצבא

  989.בסיכום הישיבה הוחלט להקים ועדת היגוי לנושא. בקורס חובלים

ברם נראה כי המצב לא השתפר וחילוקי הדעות הגיעו לשיא בקיץ של אותה שנה כאשר 

ל בה מחו על השירות המעורב ביחידות "תלמידים מישיבות הסדר ומכינות הגישו עצומה לרמטכ

, ככל הנראה בעקבות כנס חירום של רבני ישיבות ההסדר והמכינות, יותר כחודש מאוחר 990.השדה

ל " לאחר מכן יזם הרמטכ991.לטפל במשבר, )י"מז(אז מפקד זרועות היבשה , טל-מונה האלוף יפתח רון

  992.טל שתדון בבעיה ובפתרונות אפשריים-ועדה בראשות האלוף רון, שאול מופז, דאז

מסקנה ". השילוב הראוי"תיה וכללי התנהגות שכונו  פרסמה הועדה את מסקנו2002ביוני 

בנים בלבד וחייל -יהיו פלוגות לחיילים, חשובה במיוחד היתה שבכל מקום בו תהיה יחידה מעורבת

-התחזקו הקולות שטענו כי מסקנות ועדת רון,  בפועל993.דתי יכול לבקש לשרת אך ורק בפלוגה נפרדת

, הרב אבינר למשל. צים להתמודד עם בעיות צניעות רבותטל אינן מיושמות כראוי וכי תלמידים נאל

יש להציע לצבאנו לאפשר לחיילים הדתיים להתגייס " כי לאור המצב ייתכן ש2004כתב בסוף שנת 

יש להפוך את המכינות , אך אם אין הדבר ניתן[...] כמו שהיה בעבר , בגדודים קרביים בלי בנות

אך עדיף . עם מעלות כמותו ואיכותו, כך יימנע שירות ארוךשב, אמנם הלב כואב[...] לישיבות הסדר 

שכפי שכבר תואר רואה את השירות הצבאי כדבר , הרב שוגרמן,  באופן דומה994."שירות קצר ובטהרה

אם לא . [...] הפך להיות יותר חמור מבעיות הכשרות] של הצניעות[התחום הזה "הסביר ש, חיובי

,  כלומר995!"אבל תתנו להשתתף, אנחנו רוצים להשתתף. ים אנחנו משתמט-נשתתף אז אתם אומרים 

לא מדובר בנושא . נושא הצניעות מהווה מבחן אמיתי בעיני הרבנים ליכולתם של חיילים דתיים לשרת

חייל דתי לא מסוגל לשרת במקום בו מדריכת קליעה תצמד אליו פיזית על : שניתן להתפשר בנוגע אליו

 .סותר את כל חינוכו הבסיסי ואת השקפת עולמוהדבר . מנת להדריך אותו במטווח

ראה את , אלוף פיקוד המרכז ובעצמו חובש כיפה, האלוף יאיר נווה, בניגוד לדברי הרבנים

כי השירות המעורב אינו מקשה משמעותית על בשבע האלוף נווה טען בראיון לעיתון . המציאות אחרת

                                                 
רבנים שצוטטו . 177/896/03ל "ארכיון צה, 4.3.01" ',השילוב הראוי '–סיכום פורום ",  לשכת ראש אגף כוח אדם989

. הרב לוינשטיין, הרב שינולד, הרב סדן, הרב קרים, הרב דרוקמן, הרב ברון, הרב הצבאי הראשי: בפרוטוקול היו
 . לה מהדברים אינו נינוח וניכר שהצדדים כועסיםאולם הטון העו, אמנם אין מדובר הפרוטוקול מילולי

 .15.7.01, הארץ 990
 .2.8.01, הארץ 991
 .14.8.01, הארץ 992
טל עצמו -יש להעיר כי שניים מבניו של האלוף רון". השילוב הראוי"הכתבה כוללת את פירוט . 19.6.02, הארץ 993

. חשבה הצלחה לרבני המכינות וההסדרושבמידה רבה התמנותו לראש הועדה נ) 2.5.03, טל-רון(למדו במכינות 
-38' עמ, 26.7.02, מוסף הארץ" ,ניצחון הכיפה השקופה", אביחי בקר: ראה, טל-לסקירה מפורטת יותר של ועדת רון

40. 
 .8-7' עמ, ה"תשס, חשוון' א, באהבה ובאמונה" ,להפוך את המכינות לישיבות הסדר",  הרב שלמה אבינר994
 .22.1.03,  שוגרמן995
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ל טוב וישנה התחשבות מרבית בצרכי "בצהמבחינה זו המצב , לדבריו. שירותם של חיילים דתיים

 996.הצניעות של חיילים דתיים

) בוגרים ותלמידים במעקב(ר ובשריון " תלמידי המכינות המרואיינים ששרתו בחי20מבין 

 וחוקי טל-תלמיד אחד דיווח על בעיית צניעות חמורה שנוצרה עקב חוסר שמירה על מסקנות ועדת רון

 הדבר גרר ביקורי חיילות במגורי .ילות במגורים ליד הצוות שלומסוימת שוכנו חיתקופה : ל"מטכ

 תלמידי 18 מבין 997.ועוד" השילוב הראוי"בניגוד לכללי , חיילות שהסתובבו בבגדים אזרחיים, חיילים

 בראיון עמו 998.רק תלמיד אחד דיווח שנתקל בבעיות צניעות חמורות, ר ובשריון"שילוב ששרתו בחי

 עם 999.אישית שומע על בעיות צניעות של תלמידיו רק לעיתים רחוקות מאודסיפר הרב ביגמן כי הוא 

; לנשים, לדעתם, כל תלמידי המכינות והשילוב סיפרו על מפגש עם שפה גסה ויחס לא נאות, זאת

תלמידי הסדר ששרתו במחלקות , כמצופה. כפי שיפורט בהמשך, דברים שהיוו עבורם קושי מסויים

המשרתים ) בוגרים ותלמידים במעקב( בני הסדר 29מתוך . ת פחותש נתקלו בבעיות חמורו"בני

שירות יחד עם : שניים נתקלו בבעיות צניעות שתארו כבעייתיות מאוד עבורם, בתפקידים קרביים

 יתר 1000.תדריך במטווח, ולא מדריך, נהגות האמרים בסיורים מבצעים והתעקשות שמדריכת קליעה

סניקיות "הערות מפקדים למד(להם בפתרון בעיות צניעות התלמידים סיפרו על ניסיונות לסייע 

שים בקורס "הבאת מדריך קליעה אוטומטית לחיילים בני, להחליף את בגדיהן לבגדים צנועים יותר

, למשל. יתכן שהבעיות לא היו מטרידות חיילים מתוכניות הלימוד האחרות, ברם). כים ועוד"מ

,  או של מדריכת שיריון שהעבירה שיעור ללא מגע פיזי,גם במדים צנועים, סניקית"נוכחותה של מד

תלמידי הסדר ששרתו , לעומת דברים אלו. צרמו לבני ההסדר ולא תמיד צרמו לבני תוכניות אחרות

  1001.כפרטים נתקלו בבעיות צניעות בדומה לתלמידי תוכניות הלימוד האחרות

ילון .) ל במיל"סא( הרב טל בראשות-לאחרונה מונה צוות בדיקה ליישום מסקנות ועדת רון

  1002.מיושמות חלקית בלבד" השילוב הראוי"הועדה מצאה שההמסקנות של . מ במכינה בעלי"ר, פרחי

                                                 
 .26' עמ, 22.4.04,  בשבע",הראש מכוסה וגם העורף",  אדלמן שמואל996
הם הלכו לישון בפלוגה אחרת מבלי לקבל ,  כתוצאה מהמצב הבלתי נסבל מבחינת החיילים הדתיים בפלוגה997

 ).10.3.05, מעקב שני, )עצמונה(' ש. (הם לא נענשו כיוון שמפקדם הבין שלא היתה להם ברירה לאור המצב. אישור
התלמיד סיפר . תלמיד זה משרת ביחידה מובחרת וחיילות ביחידה אינן לובשות מדים. 25.2.05, )לה גלבועמע('  מ998

גם על התנהלות לא צנועה ביחידתו אך הסביר שזאת ההתנהגות המקובלת ואין ביכולתו לעשות דבר על מנת לשנות 
 . זאת

999 Matti Friedman, "The Back Page: Everyone needs a corner of their own, but do they need to stay in 
that corner?" The Jerusalem Report (21 February, 2005), p. 48. מדבריו משתמע שהוא אינו מרגיש שהבעיה 

 .דבר שעלה גם בראיונות; ממעיטים בערך הבעיה) אולי באופן ספציפי(יתכן שבאמת בני השילוב . בולטת מאוד
, ראיון מעקב, )מעלה אדומים(' נ(ובסופו של דבר נענה ,  מדריך במקום מדריכת הקליעההתלמיד התעקש שיגיע 1000

צ "התלמידים פנו לרב הצבאי וגם לרב י. סוגיית נהגות ההאמרים ליוותה את שירותו בקו של התלמיד). 13.5.05
ר להם מדוע הדבר אם כי התלמידים קיבלו את דעתו של הרב הצבאי שהסבי, הבעיה לא נפתרה. מישיבת הר עציון
' ש(לא קיבלה את דעת הרב הצבאי וככל הנראה פעלה לשנות את המצב , לעומת זאת, ישיבת הר עציון. מותר הלכתית

 ).27.2.05, מעקב שני, )הר עציון(
 .לדוגמא, מגורים משותפים בשל חוסר במגורים נפרדים לחיילות במוצבים 1001
 .21.11.04, הארץ 1002
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ל מעוניין לשלב נשים ביחידות הלוחמות ולפתוח בפניהן "צה, מחד. ייתכן שהסיבה לכך מורכבת

ות לשיוויון גם מתוך מגמה זו מתרחשת גם בשל לחצים מארגוני נשים וקריא. אפשרויות רבות יותר

ץ מצדה של צעירה המעוניינת לשרת במקום מוגבל לחיילים בלבד הוא מוחשי "האיום בבג. ל עצמו"צה

אם מתפנה . ל מודע לתכונת האילתור הנפוצה בו"כל מי ששירת בצה,  מאידך1003.וכבר נעשה בו שימוש

יימצא מי שיישכן שם , מבנה מגורים במגורי החיילים כיוון שכמה צוותים בוגרים יצאו לחופשה

לא " השילוב הראוי"יתכן שהנחיות , כלומר. חיילות בקורס מטעמי נוחות מבלי לחשוב שהדבר בעייתי

 . ל והמודעות למגבלות הצניעות של חיילים שומרי מצוות היא מצומצמת"הופנמו מספיק בצה

התלמידים יעברו , האיום הסמוי העולה מהמכינות וישיבות ההסדר הוא שאם המצב יימשך

. ליים בנושא" היו אף מקרים שמכינה יזמה שיחה פרטית עם גורמים צה1004.ל החרדי"לשרת בנח

תלמידיה לא יגיעו , המכינה בעלי הבהירה לחיל הים שללא התחייבות למסלול ללא חיילות, לדוגמא

 . אולם פתרון כזה הוא פתרון נקודתי בלבד1005.וחיל הים התחייב בהתאם, לחיל

בראש המינהלת .  מינהלת האמורה לבחון את הנושא2005הוקמה במרץ ,  רחיח פ"בעקבות דו

, המינהלת. ת לחיילים"רב ההתנחלות איתמר ובעל ספר שו, אבי רונצקי.) מ מיל"אל(עומד הרב 

פתרה בעיות נקודתיות והמליצה על , עברה בבסיסים ברחבי הארץ, "סיירת צניעות"שכונתה בעיתונות 

הוציאה המינהלת הוראות בדבר שמירות , בנוסף. בכמה בסיסי הדרכהבניית מגורים נפרדים 

אתר . קיות וכיוצא באלו"נהלים בנוגע לשיעורים המועברים על ידי מש, משותפות לחיילים וחיילות

nrg ציטט בעילום שם קצינים המתנגדים לנהלים , שדיווח על פעילות המינהלת, מעריב השייך לעיתון

הם מנצלים את [...] ל את רצונותיהם "ם כמו ועד עובדים וכופים על צההרבנים מתנהגי: "החדשים

  1006."ל"העובדה שהלוחמים הדתיים הם חלק גדול מהמערך הלוחם כדי לכופף את צה

 

 ניתוח המקרה

ח פרחי הדגימו כיצד רבני המכינות וישיבות ההסדר אכן מתערבים בנעשה בצבא "טל ודו-ועדת רון

הפרסום הרב של המקרה והתנהלותו מעידים כי , מאידך. רכת הצבאיתברמת התפקוד הכללי של המע

הרבנים בחרו להתעמת עם הצבא ולכפות עליו לנסח מדיניות . התערבות זו אינה עניין שבשגרה

מהדברים העולים כאן נראה כי הרבנים . שתתאים לתלמידיהם במקרה שבעיניהם הוא מהותי

דפוס הפעולה של רבני ישיבות ההסדר .  מבקשים הגנהמשתדלים להגן על תלמידיהם ושתלמידיהם גם

                                                 
 .4541/94ץ "בג, אליס מילר נגד שר הביטחון ואחרים: רץ אליס מיל" כמו למשל בג1003
 ).מהדורת אינרטנט (14.10.04, הארץ" ,ל החרדי"או שכולנו נלך לנח, בלי בנות", יאיר שלג:  ראה1004
1005 Netty C. Gross, "A Hilltop Coming-of-Age," The Jerusalem Report, 2.12.02, p.40. 
 .>http://nrg.co.il <14.3.05, )אתר מעריב (nrg" ,יעותמשמר הצנ: ל מציג"צה",  עמיר רפפורט1006
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 1007.והמכינות הוא בדרך כלל טיפול נקודתי בבעיות הלכתיות ולא יצירת סערות פומביות על כל בעיה

 1008.היא חריגה, ח פרחי"ולאחר מכן לדו, טל-ההתנהגות שהביאה ליצירת ועדת רון, לפיכך

החייל הדתי סוחב : "עם צרכים מיוחדיםטל עצמו הכיר בכך שמדובר באוכלוסיה -האלוף רון 

, קרי מצוות, איתו למעשה מערכת של ערכים ושל אמונות ושל כללי התנהגות בבחינת עשה ואל תעשה

 לצרכים האלה קשובה פחותהחברה הצבאית . ויש לו קשיים יותר גדולים. יותר מאשר החייל החילוני

 הרבנים בנושא השירות המעורב טל פירש את התערבות- האלוף רון1009."מאשר נדרש לעיתים

טל כי יש לדאוג לכך שכל חייל -טען האלוף רון, מתוקף היותו תומך ברעיון צבא העם. כלגיטימית

אז ] [...] מי שלא מעוניין בשירות מעורב[' !שלא יתגייס': אני יכולתי להגיד: "באשר הוא יוכל לשרת

 כלועדיין לאפשר לו את ! מסלול הזה ללכת ללא חייל דתי באשר הוא לכלקבעתי מסלול שמאפשר 

אבל בבסיסה עומד ". השילוב הראוי"החוכמה הזאתי היא החוכמה של . מסלול השירות האפשרי

על מנת ,  כלומר1010."לא שום דבר פרקטי אלא משהו מאוד עקרוני וכללי. הרעיון של צבא העם דווקא

הדבר גורם . תערבות הרבניםטל מוכן לקבל את ה-האלוף רון, לאפשר את מימוש רעיון צבא העם

לפיקוח מסוים של הרבנים על המערכת הצבאית ומחייב אותה להיות קשובה יותר לצרכיו של החייל 

הוא סבור שעל הרבנים להמנע מהתערבות שלילית הפוגעת בתפקוד הצבא , כאמור, עם זאת. הדתי

 . לדעתו, וציין שהם אכן שומרים על הגבולות

היא הנושא -ישיבות ההסדר והמכינות סוגיית השירות המעורב היאאין ספק כי בעיני רבני  

. ניתן להעריך כי הנושא ישוב ויעלה, עד שלא יימצא פתרון מלא. הרגיש ביחסיהם עם הצבא כמערכת

 1011.נקודת המחלוקת תהיה זו, להערכתי, אם יהיה משבר ביחסים בין הצדדים

                                                 
 .3ב' עמ, 22.2.99, הארץ" ,מה נכתב והמועמד לסגן הרב, המכתב",  יאיר שלג1007
ל מעורבות סוגיות נוספות כגון חוסר רצונם של מפקדים בכירים לאפשר " אין ספק שבעניין שילוב נשים בצה1008

במשך השנים שעברו מאז שילוב נשים במערך הלוחם . חלקן מקצועיות, לנשים לשרת בתפקידי לחימה מסיבות רבות
 לסייע –התפקיד העיקרי של חיילות במערך הטכני ", מזל מועלם: ראה למשל. פורסמו כתבות רבות אודות נושא זה

 Amiel; 7ב' עמ, 31.10.03 הארץ" ,טורפי המדבר מוכנות למשימה", דאה הדר; 5ב' עמ, 8.10.02 הארץ" ,לגברים
Ungar, "Let Women Fight - But Not in the Same Tank," The Jerusalem Report 10.9.01, p.55. 

 .ההדגשה במקור. 2.5.03, טל- רון1009
 .2.5.03, טל- רון1010
הרב שרלו מציג עמדה . 2005 חיזוק לנקודה זו ניתן למצוא בראיון עם הרב שרלו והרב גלעד שנערך בסוף אפריל 1011

נקודת השבר בין הציונות הדתית למדינה היא בניתוק מאמות מידה הלכתיות . תקשה להביןשהחברה הישראלית מ
, גבול לפחות מבחינתי. ולא במקומות הנכונים' תשומת הלב שלנו היא בהתנתקות וכדו: "בסיסיות הרבה יותר

, nrg" ,אליי' המי ל." (הוא כאשר המדינה מחליטה שהיא לא רוצה להיות מדינה יהודית, מבחינת הזיקה למדינה
28.4.05 .>http://www.nrg.co.il< .התרחקות המדינה מזהותה כמדינה יהודית היא מהותית הרבה יותר , כלומר

ישנם רבנים חשובים בציונות הדתית שלא יראו אף נקודה זאת , מאידך. שומרון ועזה, מנושא הנסיגה מיהודה
אפילו כאשר , מייצגים גישה שגם כאשר מתגלות בעיות כהארץהרב דרוקמן והרב אבינר צוטטו בעיתון . כחמורה

רבנים , ערב יום העצמאות", נדב שרגאי. (המדינה לעולם תהיה מדינה בעלת ממד של קדושה, הממשלה מחללת שבת
 .>http://www.haaretz.co.il<. 11.5.05, הארץ" , אך רק על תנאי–בציונות הדתית מצהירים אמונים למדינת ישראל 



 

 206

II .סירוב פקודה על רקע אידיאולוגי 

לתה לכותרות בשנים האחרונות היא נושא סירוב הפקודה בפינוי ישובים ובפרט בעיה אחרת שע

 הנושא החל למקד אליו את תשומת הלב הציבורית ביתר שאת בשנת 1012.במהלך תוכנית ההתנתקות

בפינוי חוות גלעד .  בעקבות פינוי מאחזים בלתי חוקיים ובעיקר לאחר פינוי המאחז חוות גלעד2003

 השתתפו חיילים דתיים וההתארגנות לקראתו היתה כרוכה בחילול 2002בשומרון באוקטובר 

באומרם שחילול השבת , קצינים שיקרו ככל הנראה ביודעין לחייליהם הדתיים,  יתר על כן1013.שבת

ל ושר הביטחון "הדבר גרם למשבר חריף בין צה. ל ישראל ויס"נעשה באישור הרב הצבאי הראשי תא

  1014.ילים דתייםלבין איגוד ישיבות ההסדר וחי

הופיעו דעות הלכתיות בעד ונגד סירוב פקודה של , עוד לפני הארוע הנקודתי שבחוות גלעד 

 2004 באוקטובר 1015.חיילים הנדרשים לפנות מאחזים בעיתונות של הציונות הדתית ובבמות אחרות

, ך מאיד1016.חלה הסלמה בדיון בעקבות פסק ההלכה של הרבנים אליהו ושפירא בעד סירוב פקודה

רב בית אל וראש ישיבת עטרת , ניתן על ידי הרב שלמה אבינר, המתנגד לסרבנות, פסק הלכה אחר

                                                 
לעניין הדיון . 1995בעת פינוי סיני וכן לאחר הסכמי אוסלו וביתר שאת בקיץ , רוב עלה עוד קודם לכן נושא הס1012

" ,הפרת פקודה משום מצווה ואו משיקולים מוסריים", יעקב אריאל: ראה למשל, ההלכתי בעקבות פינוי סיני וימית
: חיפה (אמונה ומדיניות: השלמהארץ ישראל ישראל , אריה נאור; 173-179' עמ, )ד"תשמ', כרך ד (תחומין

 1995 ביולי הצפהראה פרסומים בעיקר בעיתון , לעניין הדיון בעקבות הסכמי אוסלו). א"תשס, אוניברסיטת חיפה
 Naomi Weinberger and Stuart Cohen, The Right to Protest The: ודברים המרוכזים בחוברת בנושא

Dismantling of Jewish Settlements: Study Guide for Dean's Table Discussion (New York: Yeshiva 
College Book Project, 1999), pp.5-12.ארועי ההתנתקות מעלים את דיון לעוצמות שלא נשמעו ,  מטבע הדברים

 . זולת בזמן פנוי סיני, קודם
מהדורת  (הארץ" ,חליםהדיון על חילול השבת משכיח את אלימות המתנ", עמוס הראל:  על מהלך הפינוי ראה1013

על הסערה בעקבות חילול השבת בשל הפינוי ראה בין היתר את . >http://www.haaretz.co.il<. 21.10.02, )אינטרנט
  באוקטובר20', החלטות הממשלה יום אאתר משרד ראש הממשלה : החלטת הממשלה בעקבות הארועים

)20.10.02 :(> http://www.pmo.gov.il/nr/exeres/6F606EEB-E960-4E8C-BDDE-E98ACE0A8B5C.htm< .
 <" חילול השבת בפינוי, פינוי חוות גלעד"בנושא , ראש ישיבת ההסדר אור עציון, ואת שיעורו של הרב חיים דרוקמן

http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=338<) .וכן). דבריו בנושא מופיעים לקראת אמצע השיעור :
. 20.10.02, )אתר ידיעות אחרונות (Ynet" ,ר את בן אליעזר בגלל חילול השבתלפט: כים דתיים"ח
>http://ynet.co.il ;<"בזמן שפואד הרס ", עמנואל שילה; 20.10.02, הארץ" ,פינוי מאחז חוות גלעד יימשך הבוקר

סרבני " בעיתונות כל דתיים סרבו להשתתף בפינוי והוכתרו"שלושה קציני נח. 4,20' עמ, 24.10.02, בשבע" ,מאחזים
 .)>http://ynet.co.il<. 29.10.02, )אתר ידיעות אחרונות (Ynet" ,הסרבנים הראשונים של הימין." (הימין הראשונים

עמוס ; 21.10.02, )מהדורת אינטרנט(ערוץ שבע " ,קרעת קרע בצבא: הרב שרלו לשר הביטחון: " ראה לדוגמא1014
. 21.10.02, )מהדורת אינטרנט (הארץ" ,ימות המתנחליםהדיון על חילול השבת משכיח את אל", הראל

>http://www.haaretz.co.il<. 
, בשבע" ,משמעות עדיפה על משמעת", והרב יוסף פלאי' הרב דוד דודקביץ: בשבע ראה למשל סדרת דעות בעיתון 1015

חילול שבת הוא חד ", מדשולמית מל; 3.7.03, בשבע" ,סירוב לסירוב פקודה", אבי רונצקי.) מיל(מ "הרב אל; 3.7.03
למרבה (פסק הרב יעקב אריאל , מעניין לציין כי לאחר פינוי ימית. 10.7.03, בשבע" ,י היא לדורות"פגיעה בא, פעמי
כי חיילים שלא הסכימו עם עצם הפינוי בכל זאת היו צריכים ) בעקבות הגדרה הלכתית של הרב שפירא בעצמו, הפלא

יעקב . (נענה, ן הרב אריאל כי בדרך כלל חייל שביקש לא להשתתף מטעמי מצפוןבנוסף ציי. למלא פקודה ולא לסרב
 ).173-179' עמ, )'כרך ד, ג"תשמ (תחומין" ,הפרת פקודה משום מצווה או שיקולים מוסריים", אריאל

 ב"גליון קס, ה"ראש השנה תשס (מעייני הישועה, הרב הספרדי הראשי לשעבר,  ראה ראיון עם הרב מרדכי אליהו1016
, )מהדורת אינטרנט (הארץ" ,לסרב פקודת פינוי: הרב הראשי לשעבר שפירא", ניר חסון: וכן, 14-15, 4-5' עמ, )162 –

14.10.04 .>http://www.haaretz.co.il ;<"בשבע" ,מצווה גדולה להחתים על עצומת הסירוב: א שפירא"הגר ,
 .14' עמ, 3.3.05
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 המחנות ממשיכים להתנצח ביניהם גם לאחר ההתנתקות 1017.הנחשב סמכות הלכתית חשובה, כוהנים

 1018.דרך עיתונות ועל ידי הפצת חוברות שונות הדנות בנושא בנקודות מבט הלכתיות ואזרחיות

,  כמו כן1019.שיבת הקיבוץ הדתי הגיבו לסוגיא בחתימה על עצומה המתנגדת לסירוברבני י 

 בדברים אלו פעלו ישיבות 1020.נון בחריפות כנגד סירוב פקודה-יצא הרב בן, הארץבראיון עמו במוסף 

 1021.הקיבוץ הדתי בהתאם גם לקו הכללי של הקיבוץ הדתי המנגד לסרבנות

שמונה ראשי ישיבות הסדר תמכו בסירוב פקודה . המצב בישיבות ההסדר היה פחות הומוגני

 היו רבנים שהציבו אלטרנטיבה לסרבנות ממש 1022.וארבעה התנגדו לסרבנות בעצומות פומביות שונות

 הרב 1023.והורו לתלמידיהם לא לסרב אלא לומר למפקדיהם שאין באפשרותם למלא את הפקודה

עמדה חד משמעית כנגד סירוב פקודה , כל אחד בנפרד, הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין פרסמו, שרלו

 הרב דרוקמן התבטא בנושא במהלך שיעור 1024.אם במהלך ראיונות ואם בגילוי דעת פומבי בעיתונות

סרבנות ("בדבריו אמר שיש להשתדל לא להיות במעגל הפינוי הראשון . בישיבה לאחר פינוי חוות גלעד

 שרואיינו למטרת המחקר הנוכחי לא  יתר הרבנים1025.אך בלית ברירה אין לסרב פקודה") אפורה

                                                 
ראיון "; 10-12' עמ, )ג"תשס, ג תשרי"י, 429גליון  (באהבה ובאמונה" ,הצבא הזה הוא שלנו",  הרב שלמה אבינר1017

, דבריו של הרב אבינר נגד סרבנות. 4-6, 1' עמ, )ה"תשס, ו תשרי"ט, ד"גליון קס (מעייני הישועה" ,חג עם הרב אבינר
 ה ובאמונהבאהב" ,ל"הפסיקו לפורר את צה: " ומאמרוYnet בראיון לאתר האינטרנט 2005בייחוד דבריו בפברואר 

בה " הבהרה חשובה"בתגובה פרסם הרב אבינר . נתפסו כהתקפה על דברי הרב שפירא, )ה"תשס', אדר א' י, 501גליון (
כך . והבעת דעה אין בה כדי לפגוע בכבוד תורתו הגדולה: "אך לא חזר בו מדעתו, הסביר שהוא מכבד את הרב שפירא

ראוי להעיר כי עוד בתקופת פינוי ימית ). ה"תשס', ז אדר א"י, )501גליון  (באהבה ובאמונה." (היא דרכה של תורה
, אליעזר דון יחיא: ראה. (התנגד הרב אבינר לכל גילוי של סרבנות של חיילים ולאלימות של אזרחים בעת הפינוי

אניטה  ( השנים הראשונות50: עצמאות" ,הישיבות הלאומיות בישראל: פונדמנטליזם דתי ורדיקליזם פוליטי"
, למרות המחיר האישי שהוא משלם על דעותיו). 447-451' עמ, )1998, ר"מרכז זלמן שז: ירושלים(, )עורכת, יראשפ

 .באהבה ובאמונההרב אבינר ממשיך להתייחס לסוגיא מעל גבי דפי פרשת שבוע , 2005נכון לסוף שנת 
 עליהם יעבור חייל שישתתף המצביעה על איסורים,  לדוגמא חוברת של ראש הכולל בכפר דרום הרב בר אילן1018

' בחוברת הסכמות של הרב אליעזר רבינוביץ). ה"אדר תשס, מנהיגות יהודית (כפתור הפלא, שאול בר אילן: בפינוי
 שהסרבנות היא ביטוי בשבעמנקודת מבט אחרת ניסה הרב זלמן מלמד לטעון במספר מאמרים לעיתון . והרב שפירא

, בשבע" ,האחריות שבסרוב", הרב זלמן ברוך מלמד:  המדינה הדמוקרטיתלאזרחות טובה ובעצם מחזקת את יסודות
 .19' עמ, 24.2.05, בשבע" ,ל"סירוב פקוד מחזק את צה"; 18' עמ, 17.3.05

מהדורת  (הארץ" ,תוביל למלחמת אחים, הסרבנות סכנה למדינה: רבנים מכינים עצומה נגדית",  נדב שרגאי1019
 .>/http://www.yom-pkuda.org <: העצומה מופיעה באינטרנט. >http://haaretz.co.il<. 21.10.04, )אינטרנט

 .17-20' עמ, 28.1.05, מוסף הארץ" ?אתם לא זוכרים כמה שרון מסוכן, מה",  ארי שביט1020
. 19.10.04, )מהדורת אינטרנט (הארץ" ,הקיבוץ הדתי יוצא נגד סרבנות", נדב שרגאי ועמוס הראל:  ראה1021

>http://www.haaretz.co.il ;<"הקיבוץ הדתי נגד סירוב פקודה, "Ynet) 20.10.04, )אתר ידיעות אחרונות .
>http://ynet.co.il<. 

מיכאל ברום , )מעלה אדומים(' רבינוביץ, )קרית ארבע(הרבנים דב ליאור ואליעזר וולדמן :  חתמו בעד סרבנות1022
). רמת גן(יהושע שפירא , )אלון מורה(ליקים לבנון א, )הר ברכה(אליעזר מלמד , )בית אורות(נון -אלחנן בן, )שילה(

יש לציין כי ). נתיבות(דוד אסולין , )פתח תקווה(שרלו , )הר עציון(הרבנים עמיטל וליכטנשטיין : חתמו נגד סרבנות
הן בקרב ראשי ישיבות ההסדר והן בקרב רבני , התנגדות לסירוב פקודה אינה הבעת תמיכה במהלך ההתנתקות

. 28.2.05, )אתר מעריב (nrg" ,לא הבעתי תמיכה בהתנתקות: הרב ליכטנשטיין מבהיר"למשל ראה . ד"הקה
>http://www.nrg.co.il<. 

קיבלתם : הרב לבנון: "הורה לתלמידיו לבכות, הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ההסדר באלון מורה,  לדוגמא1023
 .>ynet 20.4.05> ,http://www.ynet.co.il" ,תתחילו לבכות? פקודה לפנות

, )אתר מעריב (nrg" ,ציונות כוחנית וצעקנית", אלישיב רייכנר:  לראיונות על הרבנים ליכטנשטיין ועמיטל1024
12.6.04> http://www.nrg.co.il ;<המוסף : ידיעות אחרונות" ,בצעו את הפקודה: אגיד לתלמידי", ישראל וולמן
 כמעט באותו ניסוח אך בתאריכים הצופהוהארץ ו התפרסם בגילוי דעת של הרב שרל. 26, 6-7' עמ, 22.10.04, לשבת
 .14.10.04, )מהדורת אינטרנט (הצופה" ,חובת הצבא"; 26.2.04, )מהדורת אינטרנט (הארץ, "חובת הציות: "שונים

 שיעור אודות חילול שבת בפינוי חוות גלעד,  הרב דרוקמן1025
>http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=338<. 
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העלה את נושא סירוב הפקודה , ראש ישיבת ההסדר במצפה רמון,  הרב קוסטינר1026.התבטאו בפומבי

הרב קוסטינר חזה שאף חייל הסדר או מכינה לא יסרב פקודה לפינוי . מיוזמתו בעת הראיון עמו

שזהו ציווי הלכתי בסיסי , ת גלעדאם חיילים דתיים לא סרבו פקודה לחלל שבת בפינוי חוו. ישובים

 1027. נושא הלכתי שאינו חד משמעי–קל וחומר שלא יסרבו לפנות יישובים , ביותר

יש לציין . היתה התנגדות לסירוב פקודה, לפחות באופן פומבי, עמדתם של ראשי המכינות

מלערב שהרב הגר התבטא בחריפות בתקשורת כנגד המצב שנוצר וטען שיש להמנע בכל דרך אפשרית 

שיחה : נאמנותנו לתורה ולצבא פרסם הרב סדן חוברת בשם 2005 בפברואר 1028.חיילי סדיר בפינוי

החוברת נשלחה לכל . א בדבר היחס לפקודת פינוי יישובים יהודיים"מאת הרב אלי סדן שליט

: במסגרת הדברים שנאמרו יצא הרב סדן באופן נחרץ נגד סרוב פקודה. פ"תלמידי המכינה בשר

, לכן. ועידוד לסרבנות קבוצתית ודאי יכול לערער את אושיות הצבא והמדינה, ת אינה דבר טובסרבנו"

וכן נגד יציאה בתקשורת , שאנחנו נגד סרבנות ונגד עידוד סרבנותעמדת היסוד שלנו היא , קודם כל

 בחוברת מספר הרב סדן על התכנסות כל ראשי 1029."עם הודעה מאיימת שאנחנו לא נקיים פקודה

בסוף הכינוס הוציאו ראשי המכינות הצהרה משותפת . שדנו בנושא, דתיות וחילוניות, נותהמכי

 1030.המתנגדת לסרבנות

כמו גם אחד , תלמידי המכינה בעצמונה העלו את נושא הסירוב מיוזמתם בעת הראיונות

הרוח של הישיבה זה "התלמיד ממעלה אדומים סיפר ש. מתלמידי מעלה אדומים ותלמיד מירוחם

אבל אמר שרשמית אף אחד מהרבנים לא שוחח עמם על הנושא וגם ראש הישיבה "  פקודהלסרב

 התלמיד מירוחם סבר שחלק ממחוייבותו לצבא 1031.בעצמו לא התבטא במסגרת הישיבה בעד סירוב

                                                 
ת לא לסרב "הרב וייצמן ראש ישיבת מעלות הורה בשו, לדוגמא. תים בנושא"היו רבנים שענו על שו,  עם זאת1026

אלא אם כן יבואו כל , על החייל להשמע לפקודות הצבא: "אולם בסוף התשובה כתב. כיפהפקודה בתשובה באתר 
איך ."  ("ודי לחכימא. חלק מאותו כללהרבנים וכלל ישראל לאותו מקום למנוע את פינויו ואז ראוי לו להיות 

יש לציין כי . >http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=5864 <כיפה" ?מתמודדים עם פקודה לפנות יישובים
.  הרב שוגרמן צוטט בדיווח מאזכרה לרב צבי יהודה כיוצא כנגד דבריו של הרב אבינר. 2002התשובה ניתנה במאי 

ברם תלמידים מישיבת הגולן לא ) 25' עמ, 25.2.05, מוסף שבת: מעריב" , ורוח הקרבהאב הבן", חיים-אבישי בן(
 .איששו שזוהי עמדתו של הרב שוגרמן

 .19.2.03,  קוסטינר1027
הם ", משה הגר: וכן. >http://www.inn.co.il<. 28.9.04, אתר ערוץ שבע" ,מתלבטים אם ללכת לפיקוד: " למשל1028

 . 1.2.05, )אתר מעריב (nrg" ,מפחדים
א בדבר היחס לפקודת פינוי יישובים "שיחה מאת הרב אלי סדן שליט: נאמנותנו לתורה ולצבא,  אלי סדן1029

ראוי לציין כי יש מי שמותח ביקורת . ההדגשות במקור. ז"ט' עמ, )ה"שבט תשס, מכון בניין התורה: עלי(יהודיים 
" ,יום הדין של המכינות", חגית רוטנברג. (המורהר חריפה כנגד הרב סדן על שהוא פוסק בניגוד לרבותיו מישיבת 

 .33' עמ, 10.2.05, בשבע
אחריות של הפרט לשיקול דעת מוסרי " בהצהרה התנגדו כל ראשי המכינות לסרבנות ועידוד לסרבנות אך הדגישו 1030

ליטי לניגוח או ואוסר שישמשו בו כאמצעי פו, אך גם רגיש ומסוכן, פתח זה הוא הכרחי כמובן. [...] אינה נלקחת ממנו
ככל הנראה יש , עם זאת) ד" נ–ג "נ' עמ, שם, הדגשות במקור." (ככלי למוטט באמצעותו את הצבא ואת הממשלה

, חגית רוטנברג: ראה. חילוקי דעות בין ראשי המכינות לבין עצמם לגבי הנחרצות בה יש לומר את הדברים לתלמידים
 . 30-33' עמ, 10.2.05, בשבע" ,יום הדין של המכינות"

 .27.10.04, )מעלה אדומים('  נ1031
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גם במקרים שלא כל כך , במובן מסוים יש מחויבות להתנהג כמו שהצבא רוצה": היא לא לסרב פקודה

  1032."ת עולם שלךמסתדרים עם התפיס

-התנגד באופן חד, ראש התוכנית, לב-במדרשת לינדנבאום נוצר מצב מעניין בו הרב טהר

הובן , הרב שוקי רייך, אולם לעומתו אחד הרבנים המשפיעים ביותר בבית המדרש, משמעי לסרבנות

עבור שני הרבנים הציגו את דעותיהם במפגש שהתקיים במדרשה . על ידי התלמידות כתומך בסרבנות

 בנות מעיין ובאר סיפרו שהן לא שמעו בפומבי את דעת ראשי 1033.התלמידות שעמדו להשתתף בפינוי

 1034.אולם התלמידות הבינו שראשי התוכניות מתנגדים לסרבנות, התוכניות

 התלמידות 17- התלמידים ו44מרבית , בזמן שירותם אך לפני יישום תוכנית ההתנתקות

 תלמידים אמרו שישתדלו לנקוט 12,  עם זאת1035.אופן מפורששבמעקב אמרו שלא יסרבו פקודה ב

אמרו ) אחד ממעלה אדומים ואחד מיתיר(שני תלמידים . בסרבנות אפורה או שלא יפנו באופן פעיל

אמרה , תושבת התנחלות, תלמידה אחת.  ילכו לכלא ולא יפנו באופן פעיל–שאם לא תהיה להם ברירה 

 . לא להשתתף ומצפה שמפקדיה ישתחשבו בההיתה מבקשת, שלמרות שלא היתה מסרבת

כמעט כל תלמידי , כאשר נשאלו לגבי מסרים בדבר סרבנות המגיעים ממוסדות הלימוד 

 חלק מתלמידי עצמונה ויתיר הרגישו שלמרות 1036.המכינות ענו שבית המדרש שלהם מתנגד לסרבנות

שי המכינות הם תלמידים כי למרות שחלק מרא, נראה אם כן. המכינה תומכת בסרבנות אפורה, זאת

 1038. בעניין זה העבירו מסר ברור כנגד סרבנות1037,מובהקים של רבנים שקראו לסירוב

, אור עציון, תלמידי הר עציון, כאשר נשאלו לגבי מסרים מישיבותיה בדבר סרבנות לפינוי 

תח תלמיד פ. ירוחם ופתח תקווה התרשמו שישיבותיהם מתנגדות לסרבנות של חיילים בשירות סדיר

                                                 
 .27.1.03, )ירוחם('  ד1032
שתי תלמידות הדס סרבו פקודה לרדת לכפר . 27.8.05, ראיון טלפוני) הדס(' י; 2.9.05, ראיון טלפוני) הדס('  א1033

דות התלמי, אולם תלמידות אחרות סיפרו כי לאחר שנגזר עליהן מאסר, תלמידות אלה אינן שייכות למדגם. מימון
 . ולאחר מכן השתתפו בפינוי גוש קטיף, שוחררו, המסרבות כתבו מכתב התנצלות

 . 2.9.05, ראיון טלפוני) באר('  י1034
אולם יותר ממחציתם אמרו שיסרבו ,  התלמידים אמרו שלא יסרבו פקודה14,  תלמידי הסדר במעקב17מבין  1035

אם ; )30.3.05, ראיון מעקב, )הר עציון(' ר" (ר"אפשר לעשות פינוי כמו שעושים עבודות רס": "סרבנות אפורה"
' א" (אני אסתכל ימינה והמתנחל יעבור משמאל", אשמור במחסום על מנת שמתנגדי הפינוי לא יגיעו ליישובים

חמישה אמרו שלא יסרבו , שבעה אמרו שלא יסרבו פקודה,  תלמידי מכינות במעקב18מבין ). 14.5.05, )ישיבת הגולן(
 אמרו שלא 8,  תלמידי שילוב במעקב9מבין . שלושה תלמידים נוספים לא ידעו לענות. נות אפורהאבל ינקטו בסרב

אמרו שלא יסרבו פקודה אולם שלוש טענו שזו אינה , כל התלמידות במעקב שנשאלו. יסרבו ואחד סרב לומר את דעתו
 .שאלה רלוונטית כיוון שלא ייקראו להשתתף בכל מקרה

מכינה קוראת לא לסרב אך גם לא לפנות ותלמיד נוסף טען שהמכינה אינה אומרת  שלושה תלמידים חשבו שה1036
תלמיד אחד סרב להציג את דעת המכינה ותלמיד נוסף לא ידע מה היא דעת המכינה שלו . כלל את דעתה בנושא

 .בנושא
רב העיר , הן הרב סדן והן הרב פרץ הזכירו את הרב אביגדור נבנצאל, כאשר נשאלו מי הם רבותיהם,  למשל1037

, פרץ". (מורי ורבי"הרב פרץ כינה את הרב יהושע צוקרמן מישיבת הר המור . התומך בסירוב פקודה, העתיקה
ראש ישיבת הר המור תומך גם כן בסרבנות אם כי לא ברור אם סרבנות , הרב צבי טאו) 11.3.04, סדן; 25.12.02

 . 5ב' עמ, 15.9.04, הארץ" , טאוהסרבנות האפורה של הרב", יאיר שלג: ראה. נחרצת או אפורה
, עמוס הראל. ( הטיפו ראשי המכינה לסרבנותמעלה אפריםועטרת ירושלים  בתקשורת נפוצה שמועה שבמכינות 1038

היה בכך משהו .) 30.12.04, )מהדורת אינטרנט (הארץ" ,להפסיק התמיכה במכינות ימניות קיצוניות: המלצה למופז"
כל הנראה גם הרב . ישיבתו של הרב אבינר, עטרת כוהניםינה שמסונפת לישיבת תמוהה בייחוד כיוון שמדובר במכ

לא התבטא בעד סרבנות ואף פנה אישית לשר הביטחון לבדוק מי הפיץ את , ראש המכינה במעלה אפרים, זאב שרון
 .38' עמ, 3.2.05, בשבע" , סגירת המכינות–הספין התורן ", חגית רוטנברג. (השמועה אודותיו
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שיחפש "תקווה סיפר שהרב שרלו אמר לתלמידים במהלך שיחה בישיבה שתלמיד שיסרב פקודה 

 תלמידי הר עציון סיפרו שקראו ראיון בנושא עם הרב ליכטנשטיין באחד 1039".לעצמו ישיבה אחרת

 טענו כי יסרבו פקודה לפנות הארץ תלמידי מעלה אדומים שהתראיינו לעיתון 1040.מעיתוני השבת

אולם , תלמידי ישיבת מעלה אדומים במעקב סיפרו שהישיבה אינה מתבטאת בנושא כלל 1041.יישובים

תלמידי ישיבת הגולן התלבטו יותר בדבר המסר . עמדת ראש הישיבה בעד סרבנות ברורה וידועה להם

  1042.אולם נראה היה להם כי הישיבה מתנגדת לסרבנות אך מעודדת סרבנות אפורה, מהישיבה בסוגיא

 תלמיד מעלה גלבוע סיפר שבעת 1043.וב ענו באופן גורף כי לא יסרבו פקודהתלמידי השיל 

הוכרחו , 2003בגיוס מחזור אוגוסט , כאמור. גיוסו הבין שהישיבה מתנגדת לכל סרוב פקודה שהוא

אז הישיבה אמרה שמי שיסרב פקודה ולא יסכים . "כ"חלק גדול מבני השילוב להתגייס לגדודי חירמ

גישת ,  כלומר1044."הישיבה מתנגדת לסרוב פקודה נקודה. ישיבה לא תעזור לוה] ם"מהבקו[להתפנות 

 .היתה ברורה לתלמידים גם ללא צורך בדיון בשיעורים, ישיבות הקיבוץ הדתי לכל סוגיית הסרוב

תלמידי תוכניות הלימוד לגברים לא שותפו במעגל הראשון של הפינוי ועל כן גם לא , בפועל

 מקרי הסרבנות של תלמידי תוכניות לימוד בשירות 1045.סרוב פקודהנוצרו הנסיבות המתאימות ל

סדיר ארעו במעגלים רחוקים יותר ולפיכך נראה שהיו בבחינת נסיון לנקיטה בעמדה עקרונית 

את משקל הפינוי במעגל הראשון נשאו בעיקר בנות , מבין התוכניות שנסקרות כאן. פוליטית

בשל הצורך בכוח אדם נשי ובשל . ינוי ולא נחזה מראשדבר עליו לא דובר כלל לפני הפ; הגרעינים

קיות הוראה נקראו להשתתפות במעגל "קצינות ומש, נגישותו של חיל החינוך יחסית לחילות אחרים

היו תלמידות . התלמידות שהשתתפו בפינוי לא סרבו פקודה, מעדויות המרואיינות. הראשון ממש

והיו שהצליחו להשתבץ ) 'ג(י בקשת פטור רפואי שניסו להתחמק מהשתתפות במעגל הראשון על יד

שתי בנות הדס . אולם סרוב פקודה בוטה לא היה בעת ביצוע תוכנית ההתנתקות. בתפקידים עורפיים

לאחר מכן הן חזרו בהן והיו בבסיס . סרבו פקודה לרדת לכפר מימון בעת הארועים במקום ונשפטו

 .בדרום בפינוי עצמו" רעים"

                                                 
 .3.4.05, )פתח תקווה('  ת1039
 .26, 6-7' עמ, 22.10.04, המוסף לשבת: ידיעות אחרונות" ,בצעו את הפקודה: אגיד לתלמידי",  ישראל וולמן1040
 . 20.10.04, )מהדורת אינטרנט (הארץ" ,אלא איך, במעלה אדומים לא שואלים אם לסרב",  נדב שרגאי1041
 לא 2005בהם משרתים תלמידי הישיבה בגיוס מרץ פ סיפר שהישיבה ביקשה ממפקדי הפלוגות "תלמיד בשר 1042

, ראיון מעקב, )ישיבת הגולן(' א. (לשוחח אודות הנושא בתקופה הקרובה על מנת לא לגרום לבעיות והקצינים נענו
14.5.05.( 

 . להוציא תלמיד אחד שסרב לומר את דעתו האישית1043
 .26.2.05, )מעלה גלבוע('  נ1044
לא הוכרחו להשתתף ביוזמת מפקדיהם , ם ולפיכך יועדו להשתתפות בפינויגם תלמידים שהיו בקורס קציני 1045

ושובצו ברוב המקרים לתפקידים עורפיים או לתפקידי מנהלה ובשום פנים לא היו במעגל הראשון שהוציא אנשים 
 .מבתיהם
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קיבל , מעלי,  תלמיד נוסף2005.1046 במעקב היו מעורבים בפינוי בקיץ תשעה מהמרואיינים

התלמיד השתתף . חופשה של חודש מקורס הקצינים בו היה צוער בעקבות מגוריו בישוב חומש שפונה

 ארבעת בנות הגרעינים 1047.בפינוי מצדם של המפונים ולאחר התלבטות שב לקורס בתום הארועים

טלפונים תכופים ואף : יארו תמיכה רבה מצד המדרשות והמורים שהשתתפו בפינוי ת1048ממעיין והדס

חוסר "תלמידה אחת כעסה על הרב רייך בשל התבטאויותיו בעד סרבנות וחשבה שהיה בכך . ביקורים

שאלתי אותו הרבה שאלות הלכתיות לאורך השירות שלי ואני ממש . "כלפי התלמידות" אחריות

  1049."רמתלבטת מה אני אגיד לו בפעם הבאה שנדב

תלמיד ישיבת פתח תקווה סיפר שהישיבה לא . אצל התלמידים היה המצב מורכב יותר 

התקשרה או התעניינה בשלומו למרות שנראה היה לו שהרבנים ידעו שהוא נמצא בקורס קצינים 

אולי שלחו איזה : "גם תלמיד עין צורים סיפר שהישיבה לא יצרה עמו קשר אבל. ומשתתף בפינוי

מים המנסה לחזק "נפתח במכתב של אחד הר" זמן"דף הקשר האחרון ל,  ואכן1050."תילא קרא. מכתב

ואם . " גם תלמידי מעלה גלבוע קיבלו מכתב אישי מהראשי הישיבה המחזק אותם1051.את התלמידים

 1052."המכתב הזה מחק אותם, ]ביחס להשתתפות בפינוי[נשארו לי בכל זאת התלבטויות 

המרואיין מהר . הר עציון תיארו מצב של קשר הדוק יותרתלמיד מעלי ותלמיד מ, לעומת זאת 

לפני תחילת . עציון סיפר ששוחח רבות עם רבנים מהישיבה וציין שביקר בישיבה לפני ההתנתקות

במפגש . הפינוי ולאחריו התקיימו שני ערבים לבוגרי עלי בשירות פעיל בבית כנסת בגבעת שמואל

נראה כי הכוונה היתה לחזק את . הרב לוינשטייןהראשון דיבר הרב סדן ובמפגש השני דיבר 

הבין התלמיד כי הרב סדן הורה , במפגש לפני ההתנתקות. בייחוד לאחר תום האירועים, התלמידים

התלמיד סיפר שהרב האחראי על , בעת הפינוי. לא לסרב פקודה אולם לא לפנות אנשים ממש מבתיהם

התלמיד עצמו התקשר לאותו רב לאור , בנוסף. קשר עם המחזור שלו התקשר אליו לשאול לשלומו

  1053."להזכיר לך. לפעמים צריך שמישהו יגיד לך דברים שאתה יודע בעצמך: "קשיים שלו בעת הפינוי

                                                 
ל מנת להמנע תלמיד הר עציון קיבל תפקיד עורפי ע.  שתי תלמידות מבאר היו בעתודה ולא נקראו לבסוף להשתתף1046

תלמיד ישיבת פתח תקווה הוצב גם . תלמיד עין צורים הוצב במעגל השני ושמר על אוטובוסים. מהשתתפות פעילה
אחת כמתעדת ואחת במעגל , שתי תלמידות הדס נכחו פיזית ביישובים. הוא במעגל השני וארז חפצים ופירק חממות

חו בפינוי ונשאו בתפקידים מנהליים יותר אולם לא פינו נכ) אחד מעלי ואחד ממעלה גלבוע(שני תלמידים . ראשון
לא היו משתתפות מקרב תלמידות מעיין במעקב ולפיכך שוחחתי עם שתי תלמידות נוספות מגרעין . אנשים מבתיהם

 .מעיין המשרתות כקצינות הוראה והשתתפו במעגל הראשון של הפינוי
 .לדבריו זו היתה חוויה קשה מאוד.  המתואר כאן התלמיד לא רצה להתראיין בנושא ורק סיפר בקצרה את1047
למרות שלא השתתפו לבסוף , גם תלמידות באר שהיו בכוח העתודה סיפרו על נסיונה של המדרשה לתמוך בהן 1048

 .בפינוי עצמו
 .27.8.05, שיחה) הדס('  י1049
 .4.9.05, שיחה, )עין צורים('  ה1050
 ).ה"תמוז תשס, מסעי-גליון מטות( השילובון" ,מכתב לחיילינו", רזיאל-מר' יואל קרצ1051
 . 26.8.05, שיחה) מעלה גלבוע('  ע1052
 .7.9.05, שיחה) עלי('  מ1053
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כל התלמידים שהשתתפו בפינוי סיפרו שמקורות התמיכה העיקריים היו משפחתם , ככלל

רובם , חבריהם ליחידה הצבאיתכאשר נשאלו לגבי . ובמידות משתנות חבריהם מתוכנית הלימודים

בשל הרקע השונה " כי הם לא מבינים מה שאני עובר"הסבירו שאלו לא היוו מקור תמיכה משמעותי 

 .ממנו מגיעים הצדדים

 

 ניתוח המקרה

השוואה בין תגובתם של ראשי ישיבות ההסדר והמכינות לסוגיית השירות המעורב לבין נושא סרוב 

רבנים אלו , מסתבר כי בנושאים הנראים להם עקרוניים. מונה מעניינתפקודה ופינוי ישובים מגלה ת

. אינם מפחדים לנסות ולכפות את דעתם על המערכת הצבאית גם בפומבי וגם בדרכים עקיפות

. שמרו מרבית בתי המדרש על פרופיל נמוך, במקרה של ההתנתקות. התלמידים מבינים מסר זה היטב

גם מרבית התלמידים לא פרשו את עמדת . פות את רצונם על הצבאלא נעשה נסיון של רוב הרבנים לכ

סרבו " יהודי לא מגרש יהודי"אפילו על פי נתוני מוקד . בית המדרש שלהם כתומכת בסרבנות ברורה

 1054.כאשר לא ברור כמה מתוכם יוצאי תוכניות לימוד,  חיילים בסדיר67להשתתף בפינוי 

רבני תוכניות הלימוד לא התערבו במהלכים , יבמקרה של סירוב פקודה על רקע אידיולוג 

. הדוגמא הבולטת ביותר היא הפינוי השקט של המכינה בעצמונה שבגוש קטיף. הצבאיים באופן בוטה

אולם אלו היו מעטים ובדרך כלל לא התרחשו , אמנם היו מקרי סרבנות. מסר זה עבר גם לתלמידים

חוקים יותר של חסימת כבישים בפני מתנחלים בקרב חיילים שהשתתפו בפינוי ממש אלא במעגלים ר

 .והקמת אוהלים לכוחות המפנים

 

III. תיאור המקרה: פיזור מחלקות ההסדר 

האלוף אלעזר שטרן כי בכוונתו לפרק את יחידות ההסדר כך , א" הכריז ראש אכ2005בסוף ינואר 

מסגרות " שטרן תירץ את החלטתו בכך שהוא מתנגד ל1055.שלא ישרתו עוד כמחלקות הומוגניות

אני רוצה .  זה פוגע בצבא העם ופוגע ביכולת שלנו לקרב זה את זה–סקטוריאליות או אידיולוגיות 

א הבטיח כי בכל מחלקה יימצאו כעשרה בני הסדר "ראש אכ,  כאמור1056."שהם יכירו אחד את השני

  1057.יחד על מנת שיוכלו להתפלל במניין

                                                 
 .>http://www.seruv.co.il/?page=23, <)2005, ספטמבר( אתר יהודי לא מגרש יהודי 1054
 .12-13' עמ, 28.1.05, מוסף שבת: מעריב" ,סוף הסידור",  עמיר רפפורט1055
 .>Ynet ,25.1.05> http://www.ynet.co.il" ,אלף שטרן מפרק את המחלקות הדתיות: " כפי שצוטט בעיתונות1056
היו שסברו כי הדבר נעשה בשל סוגיית סרוב . א" בעתונות נשמעו גם טענות בדבר עיתוי הכרזתו של ראש אכ1057

 שיסרבו הפקודה ורצונה של המערכת הצבאית לאיים על רבני ישיבות ההסדר מחד ולמנוע מצב של מחלקות שלמות



 

 213

 טיעונם המרכזי נגד פירוק 1058.נוי נעשהראשי ישיבות ההסדר התנגדו בעיקר לאופן שבו השי

 ראשי ישיבות רמזו 1059.ל"המחלקות הנפרדות היה המצב הבעייתי מבחינת תנאי הצניעות בצה

טל התנגד - נראה כי גם האלוף רון1060.ל החרדי בשל הפירוק"שתלמידים רבים יעברו לשרת בנח

יושם רק על מספר קטן של הוחלט כי יוזמת שטרן ת, 2005 נכון לאפריל 1061.למהלך ובייחוד לתזמונו

  1062.מתגייסים ושהיא מותנית בהסכמת החיילים

תגובה אחת טענה . בעלון הקשר של ישיבת הר עציון התפרסמו שתי תגובות ליוזמת הפירוק

ש תפעל "עדיף שמחלקת בני, )פ בשריון"צמ, ר"אימון מתקדם בחי(שבתקופת הטירונות וההכשרה 

כפי שאכן נעשה במסגרת , יזור עשוי להיות אף דבר חיוביהפ, לאחר מכן. כיחידה הומוגנית אחת

 התגובה השניה הצטרפה לטענות בדבר השיקולים הפוליטיים שעמדו לדעת 1063.השירות בשריון

ההחלטה לפרק את מחלקות ההסדר אין מקורה אלא באפליה כלפי בני : "הכותב מאחורי היוזמה

 1064." בצבא ואין פוצה פה ומצפצףמשום שקבוצות אוכלוסיה אחרות נמצאות יחד, הישיבות

א דיבר עם חיילי ההסדר שהתגייסו ועל פי "ראש אכ. בנושא" פיילוט" נעשה 2005בגיוס מרץ 

בדבריו ככל הנראה לא התייחס בכבוד אל רבני . דברי המרואיינים ניסה לשכנע אותם להשתתף בניסוי

. ל"י היתה בפלוגת נחאחת המחלקות בניסו. דבר שגרם למרמור רב מצד המתגייסים; ההסדר

 תלמיד שילוב 1065.צפת ועתניאל, הכותל, מהישיבות אור עציוןהתלמידים שהסכימו להשתתף היו 

כיוון שבכיתה היו גם . במעקב ששרת במחלקה ההטרוגנית סיפר שהדבר גרם לבעיות חברתיות קשות

סקה בפעילות כמחצית כיתה התפללה כאשר המחצית השנייה ע, שים וגם חיילים דתיים אחרים"בני

                                                                                                                                            
, )25.1.05 (וואלה חדשות" , פוליטית–ההחלטה לפרק את ישיבות ההסדר : איתם: "ראה למשל. פקודה מאידך

>http://news.walla.co.il<. 
 .10' עמ, 27.1.05, בשבע" ,תגובות חריפות לכוונה לפזר את יחידות ההסדר "1058
העובדות הנוראיות ", שאול שיף: וכן. >nrg ,)26.1.05(> ,http://www.nrg.co.il" ,כיפה פרומה", חיים- אבישי בן1059

 . >http://www.hazofe.co.il<מהדורת אינטרנט , )2.4.05 (הצופה" ',גזרות שטרן'טרם יישום 
והרב אליקים , ראש ישיבת ההסדר בקרית שמונה ואחד הרבנים המשפיעים באיגוד, הרב צפניה דרורי:  למשל1060
א וראשי ישיבות "ראש אכ", עמוס הראל ונדב שרגאי (הארץטו בהרחבה בעיתון שצוט, ראש ישיבת אלון מורה, לבנון

 .>http://www.haaretz.co.il<מהדורת אינטרנט , )26.1.05 (הארץ" ,ההסדר דנו בפירוק יחידות ההסדר
ראש עוד בדבר הטענה כי תזמון דבריו של . >nrg )10.2.05(> ,http://nrg.co.il" ?שטרן מתקפל",  עמיר רפפורט1061
 .22' עמ, 28.1.05, מוסף שבת: מעריב" ,ימידן החבטות'צ", חיים-אבישי בן: א היתה קשורה לנושא סרוב פקודה"אכ

 . >nrg )7.3.05(> ,http://nrg.co.il" , אחוזים10על : תוכנית שטרן",  פליקס פרקש1062
). 996לגיון , ה"תשס, פרשת תרומה (דף קשר הר עציון" ,לא לפירוק",  עופר בר כוכבא1063

>http://www.etzion.org.il<. 
). 996לגיון , ה"תשס, פרשת תרומה (דף קשר הר עציון" ,טול קורה מבין עיניך",  עמית גבריהו1064

>http://www.etzion.org.il< .החוששת , לטענה זו ניתן גיבוי גם מצד התנועה הקיבוצית שגינתה את מהלך הפירוק
 .13' עמ, 28.1.05, מוסף שבת: מעריב" ,סוף הסידור", רפפורטעמיר : ראה. ל"כנראה לגורל גרעיני הנח

קבוצת תלמידים לפני גיוס נפגשה עם ,  תלמיד מישיבת אור עציון סיפר שכשנודע לתלמידים על שעומד להתרחש1065
התלמידים אמרו שהם מפחדים מפני גיוס ביחידות הטרוגניות וחוששים שכל מה שבנו בזמן שלמדו . הרב דרוקמן

הרב דרוקמן ערך שיחה תקיפה לכלל הישיבה בו עמד על כך שיש לחשוב על טובת , בתגובה. יירד לטמיוןבישיבה 
מעקב , )אור עציון(' א". (בשביל עם ישראל"הכלל ולא על טובת התלמידים כפרטים ולהתגייס ליחידות הטרוגניות 

 ). 29.5.05, שני
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המרואיין ציין . דתיים כעסו על מה שנראה להם כאפלייה-החיילים הלא). הכנת מסדר בוקר, למשל(

 .לדעתו הדבר היה משפיע לטובה, )5-6 ולא 3-4(שלו היו פחות חיילי הסדר בכל כיתה 

 תלמידים במעקב 17מתוך . לא כל תלמידי ההסדר במעקב התנגדו באופן נחרץ לפיזור

שה חשבו שהרעיון בבסיסו הוא טוב ויש לבחון אותו ולפתור את הבעיות הלוגיסטיות כך ש, שנשאלו

 .שצרכי התלמידים לא יפגעו מחד והמחלקות יתפקדו כראוי מאידך

, מעניין לציין כי כאשר נשאלו תלמידי שילוב והמכינות על דעתם לגבי פיזור יחידות ההסדר

שני (ה תלמידים לא הביעו דעה נחרצת בנוגע ליוזמה תשע. לא כולם חיזקו את ידיו של האלוף שטרן

אחד משילוב וארבעה (חמישה תלמידים ). 18שבעה תלמידי מכינות מתוך , תלמידי שילוב מתוך תשעה

[...] ? כי מה איכפת לו! כן. חצוף"א הוא " ראש אכ,לדברי אחד התלמדים. התנגדו ליוזמה) ממכינות

כולם יכולים ] אז[–] כדתי בצבא[אני הייתי לבד : בראש] א"לראש אכ[אני חושב שזה מה שעולה לו 

ל ודרוזים "כמו שבני משקים בנח" ?אז למה שתגיד להם לא, אנשים רוצים ככה לשרת! [...] להסתדר

,  מאידך1066.א זכות להכריח דווקא את בני הישיבות להתפזר"אין לראש אכ, ובדואים משרתים יחד

שלושה . ם מנושא השירות המקוצר שיש בו מן האפלייהא התעל"תהה אותו תלמיד מדוע ראש אכ

ברוח ". החלטה פוליטית"חשבו שההחלטה היא ) בן מכינה אחד, שני בני שילוב(תלמידים נוספים 

אך העיר , הרב ביגמן לא גינה את המהלך, א"בראיון עמו שהתפרסם לאחר הודעתו של ראש אכ, דומה

 אף הוא רמז שחבל 1067."בעדינות] את הפיזור[שות זאת היה טוב יותר לע"שניתן היה לפעול אחרת וש

 . שנושא אורך השירות לא עלה ביוזמת שטרן

שים "עלתה השאלה אם עדיף היה לו בני, במשך ראיונות עם קצינים זוטרים, עוד לפני היוזמה

ל סיפר "פ בנח"סמ, לדוגמא. חלק מהקצינים העדיפו דווקא את השירות הנפרד. היו משרתים במפוזר

יש לי ארון קודש נייד . אני יודע שיש לי מחלקה אחת בעייתית ומסתדרים"כל הנוגע ללוח זמנים שב

!] כך[אם היו לי שלושה מניינים בשלושה ]. ש"מחלקת בני[זה יורד איתם , אז שיורדים לשטח. אחד

וכן , הוא שולח ישירות אליהם" חלק"את כל הלוף עם ההכשר ה." מחלקות היה קשה יותר לתמרן

פ "קצינים רבים דיברו על כך שברמת המ,  לעומת זאת1068." הסתבכתי–אם הם היו מפוזרים . "לאהה

הצבא מחשיב פלוגה עם . ד הבעיה העיקרית עם מחלקות ההסדר היא בעיית השירות המקוצר"והמג

כיוון ששליש מהחיילים עוזב והדבר משפיע על יכולותיה " ואנחנו לא. "ש כפלוגה מלאה"מחלקת בני

                                                 
 .26.2.05, )מעלה גלבוע('  נ1066
1067 Matti Friedman, "The Back Page: Everyone needs a corner of their own, but do they need to stay in 

that corner?" The Jerusalem Report (21 February, 2005), p. 48. 
 .27.7.03, )ל"נח('  סגן ב1068
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ש " מכאן נראה שדווקא הקצינים הזוטרים מתנגדים לפיזור מחלקות בני1069.עיות של הפלוגההמבצ

 .מבחינה מעשית ומעדיפים שאם ייעשה שינוי כלשהו הוא יהיה באורך השירות ולא במבנה המחלקות

 רבני ישיבות ההסדר לא יצאו בפעילות פומבית כנגד פיזור מחלקות 2005נכון לסוף שנת 

 . ש"בני

 

 ות בטיפול בבעיות כלליותההתנהל

גם אם ברמה הפרטית נוצר הרושם שהמכינות וישיבות ההסדר אינן עוקבות באופן צמוד אחרי כל 

אם . ברמה הכללית הן מוכנות להשפיע על המערכת הצבאית באופן ברור ואף אגרסיבי, תלמיד ותלמיד

ים את עצמו לצרכים של התוכניות ידרשו מהצבא להתא, נוצרת סיטואציה בעייתית על פי תפיסתן

 . תלמידיהן

הם . השילוב והמכינות נחשבים חיילים טובים באופן כללי, אין להתעלם מכך שחיילי ההסדר 

וקצינים שפיקדו על בני תוכניות שראויינו היו בדרך כלל , נחשבים בדרך כלל לחיילים ממושמעים

 . כפי שיפורט בהמשך, שבעי רצון מתפקודם

מספר התלמידים הגדול המגיע מהמכינות ומישיבות ההסדר , ירותנוסף על התנהגותם בש

בֵעִלי ובעצמונה בלבד . ל לתוכניות אלו"ל בכל שנה נתונה מהווה מרכיב משמעותי ביחסו של צה"לצה

 גם כוחן של 1070.בכל שנה נתונה לומדים יותר תלמידים מאשר במסלולי השילוב והמדרשות גם יחד

רובם משרתים -שרוב, אספקת מספר גדול וקבוע של תלמידים. יהןישיבות ההסדר הוא במספר תלמיד

,  כאמור1071.ל עם ישיבות ההסדר"משמשת ככל הנראה שיקול חשוב ביחסיו של צה, כחיילים קרביים

 תלמידים נמצאים בישיבה ובאופן 2000-עוד כ.  תלמידים1200-בשנה נתונה מתגייסים דרך ההסדר כ

באפריל " חומת מגן"כפי שאכן נעשה במבצע , ל באתרעה קצרהתיאורטי ניתן להחזירם לשירות פעי

ל הם הבנתם של רבני המכינות את המערכת "מרכיבים נוספים ביחסיהם של הרבנים דנן וצה. 2002

הצבאית בשל היות רבים מהם קצינים בכירים במילואים ושיתוף הפעולה בין רבני המכינות לאיגוד 

אך , יע למסקנה מה ממרכיבים אלו משפיע יותר או פחותקשה להג. ישיבות ההסדר בסוגיות אלו

 . התוצאה עצמה ברורה

מצד אחד נראה כי רשויות הצבא אינם . הדברים מורכבים יותר, בנוגע לישיבות הקיבוץ הדתי

הנסיון לכפות על , למשל, מעיד על כך. ערך להסדר או למכינות-אים בתוכנית השילוב מסלול שווהור

הישיבות הצליחו להביא , מאידך.  מקום שירות ללא תיאום מראש2003גוסט מתגייסי השילוב באו

                                                 
 .27.7.03, )ל"נח(' סגן ב; 12.7.04, )שריון(' סרן נ:  למשל1069
 .2.1, 4.2 והשווה נספחים 3.1 ראה נספח 1070
 .2.1 ראה נספח 1071
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ברור כי מספרם המועט של . לפשרה מסוימת ולאפשר לחלק מהתלמידים שיבוץ בהתאם לרצונותיהם

, איכות חיילי השילוב, מאידך. תלמידי השילוב מוריד מערכה של התוכנית בעיני המערכת הצבאית

, על כל פנים. בדה שהם משרתים שירות מלא עשוים לשמש שיקול נגדוהעו, כפי שהעידו מפקדיהם

 .ברור כי תוכנית השילוב היא החלשה ביותר מבין התוכניות הנדונות לגברים

היחס אליהם מטעם המערכת , למרות מספרם הקטן יחסית של המתגייסות דרך הגרעינים

יותר מכללי המסלולים המקבילים אף , הכללים בנוגע לשירות הגרעין ברורים. הצבאית זהיר מאוד

 .שמירת הכללים כנראה מונעת היווצרות של בעיות כלליות. כפי שיידון בהמשך, לגברים

 

 בעיות וקשיים נקודתיים בזמן השירות . 2

מרבית תלמידי ההסדר שהתראיינו למחקר היו משוכנעים כי הלימוד בישיבה יסייע להם , לפני גיוסם

גם מרבית תלמידי המכינות חשו . והבעיות שהוא עשוי להערים עליהםלהתמודד עם השירות הצבאי 

כל בנות הגרעינים סברו ששהותן . במידות משתנות, שהלימוד במכינה יסייע בהתמודדות עם השירות

אולם רק כמחציתן הצביעו על התוכן הלימודי במדרשה . במדרשה תעזור להם להתמודד עם השירות

א את פונקציית הליווי של המדרשה והגרעין כמרכיב העיקרי שיסייע רובן ראו דווק. כמרכיב התורם

רק כמחצית מבני השילוב סברו שהלימוד בישיבה יעזור , לעומת זאת. להם מול אתגר השירות

 . להתמודדותם עם קשיי השירות הצבאי

ישיבות ההסדר ובנות הגרעינים , השילוב, הבעיות בהם נתקלו בני המכינות, בעת השירות 

 1072,שיבוץ לא רצוי: בעיות כלליות כללו. לקו לבעיות כלליות ולבעיות הלכתיות מסוגים שוניםהתח

קושי לעמוד בדרישות הפיזיות והמנטליות של התפקיד , דחיית שירות או שינוי שיבוץ מטעמי בריאות

 חייל של בת גרעין. שני תלמידי הסדר שהתגייסו לצנחנים נפצעו ושהו תקופה ממושכת בבית. ועוד

בעיה אחרת היתה . קית הוראה התאבד בעת השירות וחייל נוסף שלה דקר חייל אחר"ששרתה כמש

 1073.כפי שכבר תואר, ש על אופן התנהגות בנושאים מסויימים"חיכוכים בתוך מחלקת בני

בוגרי המכינות ובוגרות הגרעינים נטו להמעיט יותר בערך הבעיות בהם נתקלו ולראות אותם 

שלוש ]. [...] יש בעיות[כן , תראי"בוגר עלי סיפר ' ו, לדוגמא. של כלל השירותבקונטקסט רחב יותר 

אם להשוות את זה אבל לרגעי השיא . [...] כמו בכל תחום בחיים. [...] תמיד. יש בעיות, שנים

                                                 
) ראש פינה(' י ("בוא נגיד, רימו אותי": אחד מתלמידי המכינות היה מאוכזב משיבוצו עד כדי כך שאמר,  לדוגמא1072

תלמיד הסדר סיפר שככל הנראה ישיבתו שכחה לרשום קבוצת תלמידים לגיוס ולכן לא שובץ ). 7.5.04, ראיון מעקב
 ).4.6.04, מעקבראיון , )אר עציון(' א. (כפי שרצה

אם , למשל.  גם תלמידי תוכניות אחרות סיפרו על חיכוכים בין דתיים ששרתו יחד על רקע חילוקי דעות הלכתיים1073
מעלה (' כ. (נסיעה חזרה מפעילות מבצעית בשבת מותרת רק עד מקום היישוב הקרוב או גם עד הבסיס של היחידה

 .)14.9.03, )גלבוע
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 1074."הרבה יותר היו לי דברים טובים בצבא מאשר בעיות. אני חושב שאין ְלמה ְלהשוות, ]בשירות[

כפי שהציג זאת בוגר , "לא כיף להיות דתי בצבא"ם הבוגרים הודו כי נתקלו בקשיים ושג, למרות זאת

  1075.עצמונה בפשטות

. היו פחות נוסטלגיים ונטו לתאר יותר קשיים מאשר בני המכינות, לעומת זאת, בוגרי הסדר

קה חייל במחל: "ש"טכניות כאשר שרתו במחלקת בני-לבני ההסדר היו פחות בעיות הלכתיות, ככלל

 מאודהצבא . לא צריכה להיות שום בעיה, ברמת העיקרון. [...] בכלל בעיה שוםשים אין לו "של בני

גם בשבועות , יהיה להם בכל מקום', ָחלק'ה שמקפידים על בשר 'זה מגיע לרמה שחבר]. מקפיד[מאוד 

בשריון תלמידים שנתקלו בבעיות הלכתיות חמורות שרתו ,  ואמנם1076."אפילו הלוף יהיה חלק, שטח

. גם בוגרי השילוב לא היו נוסטלגיים. ש"כבודדים ולא כחלק ממחלקת בני; או בתפקידים לא קרביים

  1077.התמודדתי וזהו, היו קשיים, הייתי: רובם התייחסו לשירות באופן פרקטי למדי

 

I .בעיות הלכתיות עיקריות בשירות 

מערכתית -ות ברמה ההלכתיתדיווחו כלל התלמידים בעיקר על בעי, בתחום הבעיות ההלכתיות

אישי -אם כי היו גם בעיות בתחום ההלכתי, )התנהלות המערכת הצבאית בנוגע לנושאים הלכתיים(

וכן בעיות של אוירה כללית וצניעות ) ה לשמור מצוות/ה ויכולתו/התנהגות אישית של כל תלמיד(

ה תלמידי הסדר ובוגר שש, ארבעה בני מכינות, מבין התלמידים במעקב והבוגרים שנשאלו. בצבא

בשל שירותן בבסיסים מסודרים לא נתקלו , התלמידות. שילוב אחד סיפרו על בעיות הקשורות בעירוב

 .בבעיה זו

ובעיקר , בנות המדרשות נתקלו בעיקר בבעיות הנובעות מתפקידן כמפקדות, לעומת זאת

ספק לו רק תער האסור איך לדאוג שחייל יתגלח כנדרש כאשר אפשר ל: גברים-כמפקדות על חיילים

היו גם שהצביעו על בעיות .  ועוד1079, כיבוי אורות בשבת לחיילים בריתוק1078;לשימוש על פי ההלכה

התמודדות עם מסיבה בסוף קורס : שבחלקם נתקלו גם תלמידים אחרים, ברמה החברתית

                                                 
 .11.3.04, )עלי('  ו1074
 .2.8.03, )עצמונה('  י1075
 .18.5.04, )הגולן('  ל1076
 . כך השתמע לפחות מנימת דבריהם בראיונות ובשיחות לא רשמיות1077
תים המקובלים אין "ראוי לציין כי בשו. 12.3.04, ראיון מעקב, )הדס(' נ', א; 28.3.04, ראיון מעקב, )באר('  ט1078

התשובה הקרובה ביותר . קיות הוראה בעיקר"שככל הנראה כיוון שזוהי שאלה בה נתקלות מ. תשובה לשאלה זו
: מעלה אדומים (מלומדי מלחמה, הרב נחום אליעזר רבינוביץ(נכתבה כתשובה לקצין העושה מסדר גילוח לחייליו 

, מתייחס לכך שהעושה מסדר יודע כי יש חיילים שישתמשו בתער לגילוח' הרב רבינוביץ). 68-69' עמ, )ג"תשנ, מעליות
 .כפי שקורה בשאלתן של התלמידות דנן, חס לאספקת התער ממש לחיילאולם אינו מתיי

 .12.3.04, ראיון מעקב) הדס('  א1079
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רים  אי נעימות כאשר הורי חיילים אח1081,גל שהנוכחות היא חובה- יום כייף בלונה1080,בדיסקוטק

 1082).שהגיע לבסיס בשבת(ות באוכל /ביקרו בבסיס בשבת רצו לכבד תלמידים

 

 כשרות

יותר ממחצית מבני השילוב והמכינות שהיו במעקב נתקלו . בעיה נפוצה אף יותר היתה בעיית הכשרות

בקרב ,  לעומת זאת1083.בייחוד בעת אבטחת יישובים או בשהות בתעסוקה מבצעית, בבעיות כשרות

רוב בעיות הכשרות התעוררו בזמן . פחות ממחצית נתקלו בבעיות כשרות,  ובנות גרעיןתלמידי ההסדר

שים או בבסיסים קטנים בהם שרתו בני הסדר בחיל השריון או אליהן הגיעו בנות גרעין במסגרת "אבט

גלאט : "בדרך כלל בנות הגרעינים ותלמידי ההסדר דיווחו על רמת כשרות גבוהה ביותר. ים"אבטש

במקרה אחד התברר : ש"התגלו בכל זאת מספר בעיות כשרות במחלקות בני,  ברם1084!"ביתיותר מה

 1085.דברים הנחשבים הכרחיים לכשרות, לתלמיד במעקב שהטבח אינו מנפה קמח ואינו בורר אורז

. טבחים שלא היו מודעים לכללי בישול בשבת וכיוצא באלו, כמו כן ארעו מקרים של הטרפת כלים

כשרות במטבחונים : לא המערכתית, לו גם בבעיות כשרות בעיקר ברמה החברתיתבנות הגרעינים נתק

 . יציאת סגל או צוות למקום לא כשר וכן הלאה, במשרד או חדר סגל

נראה כי בחלק מהמקרים פנו תלמידי הסדר לרב הצבאי על מנת שיטפל , מראיונות המעקב

אך לא נקטו בפעולה רשמית במקרים אחרים יידעו התלמידים אלו את אלו . בנעשה במטבח

נטיית תלמידי ההסדר היתה לטפל , כלומר.  במקרים מועטים התקשרו התלמידים לישיבה1086.כלשהי

מהראיונות עולה שהם נטו לפנות יותר לעזרת רבנים צבאיים מאשר , עם זאת. בבעיה בכוחות עצמם

 שדיווחו על בעיות  נראה שכל תלמידי המכינות והשילוב1087.המדרשות והשילוב, תלמידי המכינות

כיוון שמרבית . כשרות ניסו לטפל בבעיה בכוחות עצמם תוך הסברת עמדתם למפקדים ולאחראים

, לא היתה הצדקה לפנייה לרב צבאי ואם פעלו, בנות הגרעינים נתקלו בבעיות כשרות ברמה החברתית

 .הן עשו זאת באופן עצמאי

                                                 
 .14.1.03, )מעיין('  ש1080
 .12.3.04, ראיון מעקב, )הדס('  נ1081
 .18.5.04, ראיון מעקב, )מעיין('  א1082
ות מטבח קבוע ואין אפשרות  בזמן אבטחת יישובים נמצאים החיילים בדירות שכורות או קרוואנים כאשר אין צו1083

 . לדעת מי בישל מה במטבח לפני הגעת הצוות הנוכחי
אם כי אחת מתלמידות מעיין סיפרה שהיא הפכה להיות צמחונית בצבא על מנת .  13.5.05, )מעלה אדומים('  נ1084

 .26.2.05, )מעיין((' ב. להמנע מאכילת בשר ועוף במטבחים צבאיים
 .4.6.04, בראיון מעק, )פתח תקווה('  א1085
ש באותה פלוגה סיפרו זה לזה ולא אכלו את "חיילי מחלקת הבני. טבח הוסיף מים לתבשיל בשבת,  לדוגמא1086

 ).25.6.04, ראיון מעקב) ירוחם(' ד" (זה היה רק ברמה האישית"התבשיל אך 
 .כאמור,  במידות הצלחה משתנות1087
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מורים במיוחד הקשורים בשמירת התגלו שלושה מקרים ח, מתוך כלל המרואיינים במעקב

שני תלמידי שילוב במעקב המשרתים ביחידות מובחרות סיפרו שבשל רמת הכשרות . כשרות

 בשנת 1089. או תוספות מזון שהביאו מביתם1088היו תקופות בהם אכלו רק אוכל קר, ביחידותיהם

ות בו שרת במהלך ארועים רשמיים למחצה של הצו. שירותם השנייה החמיר מצב הכשרות עוד יותר

מקרה של , למשל. נוצרו מצבים לא נעימים בשל רצונם לשמור על כשרות, כל אחד משני תלמידים אלו

הבאת בשר חזיר למסע או במקרה בו הצוות הגיע לביתו של אחד החיילים ולא היה אוכל כשר עבור 

אתה לא תאכל . אין לך מה לעשות, ואתה. ואז לא נעים להם. ישבנו לא אכלנו: "חברי הצוות הדתיים

 המקרה השלישי הוא של תלמיד הסדר ששרת בשריון שבתקופת שהותו במוצב קטן נאלץ 1090."הרי

 1091.לאכול אוכל קר שבועיים עד ליציאתו הביתה ורכישת כלי מטבח מכספו

. שים נובעת מתחלופת היחידות המהירה במקום"רמת הכשרות הירודה במוצבים ובאבט

, באופן רשמי. בכלים ובמטבח לפניו ועד כמה נשמרה הכשרות במקוםחייל אינו יכול לדעת מי בישל 

קי דת ורבנים "מטבחים אלו הן באחריות הרבנות הצבאית והיו חיילים שסיפרו על סיוע מצד מש

העובדה שחייל לא נענה על ידי הרב הצבאי אליו פנה ובשל כך . צבאיים בטיפול במטבחים הקטנים

במקרים בהם מגיעה מחלקת . א תעודת עניות להתנהלות במערכתנאלץ לאכול אוכל קר שבועיים הי

הדבר קשה יותר כאשר מדובר .  אנשים מתארגנים יחד ומכשירים את המטבח30, הסדר למקום

בחיילים בודדים שגם לאחר ההכשרה צריכים להמשיך ולהשגיח שחבריהם אינם מטריפים את 

אבל בסוף אי אפשר .  וחלב כל מיני כאלהיודעים לא לבשל בשר. ה מאוד מתחשבים'החבר: "המטבח

אתה נמצא , אתה לא משגיח כשרות. אתה לא נמצא כל הזמן במטבח. [...] להיות בטוחים לגמרי

 תלמיד מכינה ששרת חודשיים במוצב ברצועת עזה תאר את נסיונו בתקופה זו לשמור 1092."בפעילות

 1093."מלחמה יומיומית"על כשרות בפרט ומצוות בכלל כ

שרות ביחידות מובחרות בפרט נובעת מכך שיחידות אלו נהנות פעמים רבות מאירוח בעיית הכ

דבר זה נחשב פריבילגיה של יחידות מובחרות ופגיעה בכך תיצור . משפחות וקיבוצים של חברי הצוות

 1094.העובדה שישנם חיילים הנזונים תקופות לא קצרות מאוכל קר בלבד נראית חמורה, ברם. תרעומת

                                                 
 .14.5.04, )עין צורים('  ה1088
 .21.5.04, )מעלה גלבוע('  מ1089
 .25.2.05, )מעלה גלבוע('  מ1090
מקרה זה אינו חמור כל כך כיוון שמדובר , אולם.  מקרה רביעי הוא של בן מכינה שלא אכל אוכל מבושל בפסח1091

ולא מדובר ברמת כשרות בסיסית שלא היתה קיימת במקרים , בחייל שרמת הכשרת המטבח לא היתה מספקת לדעתו
 .שתוארו לעיל

 .6.3.05, מעקב שני, )יתיר('  ש1092
 .27.5.05, מעקב שני, )יתיר('  י1093
חייל שנזון רק מאוכל שהביא מביתו . לי בנוי בהתאם" בידוע שקיימת מכסת קלוריות לחייל קרבי והתפריט הצה1094

פוגע בכושרו , מפקד המודע לכך ומתעלם מהמתרחש. ולחם עם שוקולד אינו מקבל את כמות האנרגיה לה הוא נזקק
 .מועל בתפקידו, ינו מודע למתרחשמפקד שכלל א. של החייל
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העובדה שמפקדיהם של חיילים אלו כלל לא מודעים במרבית המקרים . ר אינו נדירמה עוד שהדב

 .למתרחש אינה מוסיפה כבוד למערכת הצבאית

 

 צניעות ושפה לא נקייה

כלל התלמידים ששרתו , כמצופה. בעיה נפוצה אחרת בה נתקלו תלמידים היתה בעיית הצניעות

' י, למשל. יות צניעות בתדירות גבוהה יותרבמודיעין ובתפקידים לא קרביים אחרים נתקלו בבע

 1095.סיפר שבבסיסו משרתים בלבוש אזרחי והחיילות מתלבשות בצורה לא צנועה, המשרת במודיעין

תלמידי כלל התוכניות סיפרו , לצד הבעיות שכבר פורטו. גם חיילים קרביים סיפרו על בעיות, עם זאת

סה והתנהגות גסה ליד חיילות שהפריעה להם שפה ג, נוחות על פוסטרים לא צנועים בחדרים-באי

ש "קית ת"היא נוכחותה של פקידה פלוגתית או מש, בעיה קיצונית פחות שסופר עליה. במידה רבה

 1096.באוהלים בערבים

 

II .שחיקה בקיום מצוות 

,  תלמידי המכינות במעקב18מבין . בעיית השחיקה בקיום מצוות היא בעיה מרכזית עבור התלמידים

 זאת לעומת שלושה מתוך תשעה תלמידי שילוב 1097.ששה חשו בשחיקה, ת שירות אחתלאחר שנ

 בנות גרעינים במעקב שחשו בשחיקה 17 מתוך 10-ו,  תלמידי ההסדר במעקב19תשעה מבין , במעקב

רוב הנשאלים , כאשר נתבקשו לתת דוגמא למצווה בה הם חשים שחיקה. בשנה הראשונה לשירות

יש לך : "לדוגמא. היכולת להתפלל והכוונה בשעת התפילה: נוגעים לתפילהוהנשאלות ציינו נושאים ה

אז אתה יוצא . ואתה קולט שלא התפללת ערבית] שק שינה[ש "שעתיים לישון ואתה נכנס לשק

אני , אבל התפילה שלך. ש ולהתפלל ערבית"לצאת מהשק, מהעניין¾ זה , כאילו... שזה דבר, ש"מהשק

 תלמידי שילוב הצביעו על פחות הקפדה בתפילה 1098."וכמה אתה מרחףלא יודע עד כמה אתה מרוכז 

תלמיד שילוב , ארבעה תלמידי מכינות. הנחת תפילין בצהריים בשל אימון וכיוצא באלו: למשל. בזמנה

ושש בנות גרעין הביאו כדוגמא את חוסר היכולת ללמוד באופן מסודר , שלושה תלמידי הסדר, אחד

 .מירת המצוות שלהםכאינדיקציה לירידה ברמת ש

אחד התלמידים סיפר שכאשר הוא . תלמידי ההסדר זיהו גם בעיות הפוכות בנושא תפילה

זה שעה שאני בדיוק הולך לישון . זה שעה תקועה: "חוזר ממארבים זוהי בדיוק השעה לתפילת מנחה

                                                 
 .7.5.04, ראיון מעקב) ראש פינה('  י1095
 .2.5.04, ראיון מעקב) יתיר(' נ:  למשל1096
כך למעשה מדובר על ארבעה ,  שניים מעשרת תלמידי המכינות במעקב רואיינו רק לאחר חודשי שירות ספורים1097

 .מתוך שמונה תלמידים
 .2.5.04, ראיון מעקב) עלי('  צ1098
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ים אני אומר להם הרבה פעמ. תבוא ואז חצי שעה ילכו ויחפשו. זה גם לא ברור שתבוא ויהיה מניין[...] 

  1099."אני לא מגיע. אל תחכו לי בכלל[...] 

קשה מבחינה מעשית : מרבית התלמידות הדגישו שההבדל ביחסן למצוות הוא טכני ולא רגשי

. לקיים מצוות באופן בו קיימו במדרשה אך רגשית רובן הרגישו שאין שינוי או שאין שינוי משמעותי

להגיד לך שאני עכשיו : "למשל. יותר בשמירת המצוות שלהןמספר תלמידות ציינו פגיעה משמעותית 

זה לא , אני מנסה די לשמור על עצמי מבחינה דתית. [...] ממש לא? בצבא כמו שנכנסתי שאני דתיה

 1100."היום אני כבר לא שומרת. לפני הצבא שמרתי נגיעה. מהרבה בחינות, אפשרי בהכל

, שני תלמידי הסדר, לוש בנות גרעיןש, שלושה תלמידי מכינות, מבין התלמידים במעקב

. ותלמיד שילוב אחד סיפרו שהם דווקא חשים מחוייבים יותר למצוות לאחר שנת השירות הראשונה

תלמיד מכל מסלול לגברים הרגיש בשחיקה נוספת בשנה , מעניין לציין כי בשנת השירות השנייה

שלושה , ) במעקב שנה שנייה6תוך מ(שלושה תלמידי שילוב , לעומת זאת. שעברה מאז המעקב הראשון

דיווחו על )  בשנת מעקב שנייה11מתוך (ושלוש תלמידות , ) בשנת מעקב שנייה9מתוך (תלמידי מכינות 

.  הסיבה לתחושת העלייה של תלמידים אלו לא ברורה1101.עלייה ברמת שמירת המצוות שלהם

תלמידה נוספת . היום שלהתלמידה אחת סברה שהיותה קצינה מאפשר לה לתכנן טוב יותר את סדר 

חשבה שהעובדה שהיא מקפידה עתה יותר בברכות נובעת אולי מכך שהיא לא מצליחה להתרכז 

 יתר התלמידים 1102".בדברים הקטנים זה מאוד עוזר לך לזכור מי אתה ומה חשוב לך"בתפילה אבל 

 . לא ידעו להסביר את העלייה

 

III .תחושות התלמידים בנוגע לסביבה הצבאית 

 התלמידים והתלמידות ציינו שהם מרוצים מהשירות ושבאופן כללי הם מרגישים במגמה של רוב

היו ארועים שהמחישו לתלמידים את ההבדלים בינם לבין , עם זאת. התחשבות מצד חבריהם לשירות

בניגוד , אך הדבר עורר בהם תגובה מסוימת, המרואיינים לא הופתעו ממה שראו. חבריהם לשירות

זה מוזר פתאום לראות אותם "תלמיד ראה לנכון לספר ש, למשל. בות שענו לפני הגיוסלמגמת התשו

 1103".אבל זה היה צפוי לי שאני אגיע לזה. [...] כאילו זה רגיל להם והכל[...] בשבת מדברים בטלפון 

נראה כי לפני השירות הנשאלים לא העריכו נכונה עד כמה . תלמידים אחרים סיפרו סיפורים דומים

גם כאשר אין פגיעה ברורה , נוחות- לצד אנשים חילונים יעמידו אותם במצבים שיגרמו להם איחיים

                                                 
 .9.6.04, ראיון מעקב, )הר עציון('  א1099
 .27.3.04, ראיון מעקב, )באר('  ח1100
 יתר תלמידי ההסדר במעקב שנה שנייה שהו במשך השנה בישיבה בשל יציאתם לפיקוד או שבו לישיבה בעקבות 1101

 .עזב את המסלול וחש בשחיקה נוספת, כאמור, תלמיד אחד. תום שירותם
 .5.2.05, מעקב שני, )באר('  מ1102
 .2.5.04, ראיון מעקב) יתיר (' נ1103
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ל "תלמידי הסדר התקשו יותר להתמודד עם האוירה בצה, באופן כללי. בשמירת המצוות שלהם עצמם

 .ש"זאת למרות שרובם שירתו במחלקות בני. מאשר בני המכינות והשילוב ובנות הגרעינים

לא מעט . ה שעוררה הפתעה ותדהמה היתה היחס לנשים וצורת הדיבור בצבאנקוד, כאמור

תלמידים סיפרו על קושי להתמודד עם ניבולי פה ועם נושאי שיחה הקשורים לחיי המין של חבריהם 

סיפר שהוא מודע לכך שצורת הדיבור , שאינו משרת בחברת דתיים אחרים, תלמיד מכינה. ליחידה

אני לא מאמין שהם ככה מדברים וככה 'שאתה תופס את הראש ואומר יש דברים ": משפיעה עליו

 תלמיד 1104]."להיות מושפע מזה[מנסים כמה שפחות . לאט לאט זה מחלחל וזה לא יעזור. 'מתנהגים

]. את הבנות[חיפשו אותם : "מכינה אחר סיפר מעט בזעזוע על מפגש של חברי הצוות שלו עם חיילות

ואני לא יודע אם זה הגזמה כי . בהגזמה, כאילו. ממש' !תראו אותה! התראו אות! וואו': כאילו. ממש

אבל זה ממש הפתיע אותי . אין לי מושג למה זה היה. לא רואים בנות בכלל... בצבא ולא, כאילו, אנחנו

 ועדיין 20 תלמיד מכינה נוסף סיפר על הפתעתם של חבריו לאוהל כאשר גילו כי הוא בן 1105."לרעה

גם בשנת השירות השנייה התחושות .  ניכר היה כי הסיטואציה הביכה אותומהשיחה עמו. בתול

ראוי להעיר שלא מדובר בצעירים שחיו בניתוק . הקשות בדבר היחס לנשים וצורת הדיבור לא פחתו

וצפו , ראו סרטים, חלק גדול מהם השתייכו לתנועת נוער מעורבת. מהעולם החילוני או בחברה נפרדת

ותם יש בתגובות אלו כדי להצביע על ההבדל המשמעותי בין אורח החיים של צעיר בטלוויזיה לפני שיר

 . לאומי לבין חבריו החילונים-דתי

 

 פנייה לרבנות הצבאית, באופן עצמאי, דרך תוכנית הלימוד: טיפול בבעיות נקודתיות. 3

I .פתרון בעיות מקצועיות 

השילוב וישיבות ההסדר ובנות , מדברי התלמידים והבוגרים עולה הרושם שתלמידי המכינות

תלמידי המכינות שלא היו . הגרעינים אינם מרבים להעזר במסגרות מהן הגיעו על מנת לטפל בבעיות

היה זה כדי לקבל עצה ולא מתוך ציפייה להתערבות , מרוצים משיבוצם סיפרו שגם אם פנו למכינה

ראשי .  המכינות לתלמידיםדברים אלו מתאימים מאוד למסר הכללי שמעבירים ראשי. המכינה

אני לא "הרב פרץ הדגיש ש. המכינות שרואיינו פסלו מכל וכל אפשרות שיתערבו בשיבוץ למען תלמיד

בשום אופן לא [...] בולטת לעין , מה שנקרא, מתערב בצבא בשום דבר אלא אם כן יש עוולה שהיא

 הרב סדן סיפר 1106." שיש לוזה מה, כל אחד מתמודד ומה שהוא שווה. פרוטקציות ולא דברים כאלה

                                                 
 .7.5.04, ראיון מעקב) ראש פינה('  י1104
 .30.7.04, ראיון מעקב) עצמונה('  ש1105
 .7.1.03,  פרץ1106
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המכינה תנסה לייעץ , אבל אם תלמיד זקוק לעזרה בשל בעיות שיבוץ, שגם הוא לא יתערב למען תלמיד

אך תנסה לסייע , המכינה לא תתקשר לגורם צבאי עבור תלמיד, כלומר. לו באילו צעדים כדאי לנקוט

  1107.לתלמיד לפעול בתוך המערכת הצבאית

ו מרוצים מלכתחילה משיבוצם כחיילים לא קרביים אולם לא ניסו שני תלמידי הסדר לא הי 

באופן לא רשמי ידוע שתלמיד שרוצה מאוד לשנות את . להעזר בישיבה על מנת לשפר את המצב

במסגרת הראיונות שנעשו , עם זאת. שיבוצו יכול להתקשר לאיגוד ישיבות ההסדר ולבקש את עזרתו

 . פר שנעזר באיגוד על מנת לשנות את שיבוצולצורך מחקר זה לא נתקלתי בתלמיד שסי

הראו נכונות מסויימת לסייע לתלמידים מול , ראשי ישיבות ההסדר, להבדיל מראשי המכינות 

הרב קוסטינר טען שאם לתלמיד יש בעיה , למשל. אם כי הדבר תלוי בישיבה עצמה, המערכת הצבאית

" לקצר תהליכים"ישיבות ההסדר על מנת הוא לא יהסס לפנות לאיגוד , כמו בעיה נפשית, רצינית

הרב ליכנטנשטיין אמר שהישיבה תתערב רק במקרים ,  לעומת זאת1108.ולטפל בבעיה כמה שיותר מהר

ועמד על כך שגם במקרה זה לא תמיד התלמידים צודקים בטענותיהם כנגד המערכת , של קושי הלכתי

בעיקר ,  לבעיות של התלמידים הרב שרלו הודה שברוב המקרים הישיבה אינה מודעת1109.הצבאית

  1110.כיוון שהתלמידים אינם פונים לישיבה

שתי ישיבות יתערבו במקרה של בעיות מקצועיות ולא רק , בניגוד חריף לשאר הישיבות

. הרב שוגרמן סיפר שישיבת הגולן תתערב גם במקרים של בעיה מקצועית בצבא. הלכתיות או נפשיות

היא תנסה להתערב , נים והסיבה תיראה לישיבה לא מוצדקתאם תלמיד יודח מקורס קצי, לדוגמא

 גם הרב דרוקמן אמר שהישיבה תסייע לתלמיד בבעיות 1111.לטובת התלמיד ולהחזירו לקורס

 .מקצועיות ולא רק בבעיות הלכתיות

אחד מבוגרי ישיבת הגולן סיפר . ל"ואכן נראה כי רבני ההסדר מתערבים בנעשה בצה

השתחררה לשבת מסיבות טכניות והישיבה התערבה לטובת ש בה שרת לא "שמחלקת הבני

בני ההסדר עקפו את שרשרת . ש בשבת"נקבעו מטווחים למחלקת בני,  במקרה נוסף1112.התלמידים

זה היה בערך סיפור של שלושה טלפונים . "התקשרו לרב הצבאי הראשי וגם לישיבה והתלוננו, הפיקוד

                                                 
 .11.3.04,  סדן1107
 .19.2.03,  קוסטינר1108
 .5.1.03,  ליכטנשטיין1109
 .8.10.02,  שרלו1110
ו התערב על מנת להשיב לקורס  הרב עמיטל סיפר שבעבר גם ישיבת הר עציון התערבה הרבה יותר ושהוא עצמ1111

 .אולם היום אין ישיבת הר עציון מתערבת באופן דומה. קצינים תלמיד שהודח
ידענו שהישיבה תכנס . "אך ברגע האחרון הוחלט להשאיר אותם לשבת,  התלמידים תגברו גזרה וכבר שוחררו1112

 .)18.5.04, )הגולן(' ל." (לשחק בנו סתם] במערכת הצבאית[לא יכלו . לעובי הקורה
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מ של "ניתן רק לשער את תגובת המ.  ואכן המטווח בוטל1113]."לקרות[היה לנו ברור שזה לא הולך [...] 

 . גם אם טענת התלמידים היתה מוצדקת, אותה מחלקה שסמכותו נעקפה באופן כה בוטה

הרב ביגמן סיפר , למשל. גם רבני השילוב יתערבו בנושאים מקצועיים במקרים מסויימים

פקיד ואף תיעזר בועדת הביטחון של הישיבה תנסה לעזור לו לעבור ת, שאם לתלמיד קשה מאוד נפשית

ת "הישיבה מסייעת לתלמידיה בנושא החזרה לישיבה לשל, כמו כן. הקיבוץ הדתי בעת הצורך

רק תלמיד אחד סיפר שנעזר בפועל בישיבה על מנת , עם זאת.  תלמידי השילוב ערים לכך1114.השני

למעט המקרה בו . קלו בבעיותהיתר לא היו מעוניינים לשוב או שלא נת. לשוב לתקופת הלימוד השניה

רק תלמיד שילוב אחד , 2003הרגישו התלמידים שהצבא התנהג איתם שלא בהגינות בגיוס אוגוסט 

נוסף סיפר שניסה להעזר בישיבה בנוגע לשינוי בשיבוץ כיוון שהרגיש שנעשה לו עוול על ידי מדור 

 . ש"בני

ב היא לא "של מדרשת עין הנציתלמידות ממעיין והרב כאהן עצמו העירו שגישתה המוצהרת 

. הרב כאהן ראה זאת כחלק מתהליך ההתבגרות והלימוד של התלמידות. להתערב כלל בזמן השירות

שכן לא כל חיילת יכולה לערב גורם , כמו כן העיר שיש מידה של חוסר הגינות בהתערבות המדרשה

מדרשה תתערב במקרה של בעיה ה. חיצוני ואין זה ראוי שבנות הגרעין יקבלו יחס מועדף מבחינה זו

המדרשה כן תתערב למען שלומה , אם קורה ולתלמידה יש מצוקה אישית קריטית. הלכתית בלבד

הרב כאהן העיר כי זהו . אך מקרה זה יצטרך להיות חמור במיוחד כדי המדרשה תפעל בנושא, הנפשי

 הדס מוכנים להתערב ושראשי תוכנית, ב למדרשת לינדנבאום"אחד ההבדלים בין מדרשת עין הנצי

 1115.ביתר קלות

למשל אם תלמידה אינה מרוצה , לב אמר כי הוא אינו מתערב בבעיות מקצועיות-הרב טהר

בהחלט כן מתערב בקשיים ] אני: "[אולם כן יתערב בפתרון בעיות אישיות. מהשיבוץ שקיבלה

, "אלי כשאין ברירהשיגיעו "אמנם גם הוא היה מעדיף שהתלמידות יסתדרו בכוחות עצמן ו". נפשיים

, נכון שיש להן פריבילגיה שהן בגרעין. "אבל לא נמנע מלהתערב כאשר לפי דעתו צריך לעשות זאת

לצעירות ,  לדעתו1116."אבל הרי כל אחד בצבא אם היה לו כל כך קשה היה מנסה להפעיל פרוטקציה

מפגש של בוגרת אולפנא עם הצבא החילוני גורם . דתיות-דתיות קשה יותר בצבא מאשר לצעירות לא

לעיתים להלם אמיתי ולכן לדעתו צעירות אלה זקוקות ליותר סיוע והבנה מאשר צעירות לא 

                                                 
 .1.4.03, )הר עציון('  נ1113
 .23.10.02,  ביגמן1114
 .23.10.02,  כאהן1115
 .27.10.02, לב- טהר1116
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ות לב סייע לתלמיד-תלמידות סיפרו שהרב טהר, בזמן ההתנתקות,  בהמשך לגישה זו1117.דתיות

העובדה שהסיפור מסופר על בנות הדס , גם אם בפועל אין בכך אמת. שביקשו להגיע לתפקידי מפקדה

 .ולא על בנות מעיין מעיד על המוניטין של כל תוכנית

. גם בבאר נעשים מאמצים לסייע לתלמידות הן בבעיות הלכתיות והן בבעיות כלליות בשירות 

אך שהיא מכירה באחריותה , ה רבה בשל גילה הצעירביטון הדגישה כי המדרשה אינה בעלת עוצמ

 1118."אנחנו לוקחים עליה אחריות[...] וזהו ' קיבלתם שנה'זה לא : "כלפי התלמידה גם בתחום זה

. במחזור הראשון של באר אכן היתה בעיה בשיבוצה של אחת התלמידות שלא הלכה למסלול הוראה

משמעי על מנת לאפשר לה לקבל את השיבוץ ביטון פעלה באופן חד , )'נ(על פי אותה תלמידה 

  1119.'הראשוני שהובטח לה ובסופו של דבר הושגה פשרה שהיתה מקובלת על נ

 

II . פתרון בעיות הלכתיות 

כמעט כל המרואיינים התקשרו . בתחום ההלכתי הרבו תלמידי ישיבות ההסדר להיעזר בישיבותיהם

היו תלמידי הסדר . נושאים כמו הלכות שבתלישיבה במהלך שירותם על מנת לשאול שאלה בהלכה ב

תלמידי הסדר רבים סיפרו שהם משתדלים למצוא , עם זאת. שהתייעצו לעיתים תכופות יותר

 היו תלמידים שסיפרו ששאלו בישיבה ".על כל דבר קטן"תשובות לעצמם ולא להתקשר לישיבה 

 .שאלה הלכתית בדיעבד

 הוציא ספר שקיבץ את השאלות שנשאל על 'הרב רבינוביץ, מבין הרבנים שהשתתפו במחקר

,  ספר זה אינו חריג בנוף הספרות ההלכתית1120.מלומדי מלחמהידי תלמידים בעת השירות הנקרא 

בנושא צבא נכתבו על ידי ראשי ישיבות ) שאלות ותשובות(ת "אולם ראוי להעיר כי רק שני ספרי שו

 1121.ל"שבת ומועד בצה, אברהם אבידןהרב , וספרו של ראש ישיבת שעלבים, מלומדי מלחמה: הסדר

 ספרים חשובים 1122.ת בנושא השירות הצבאי כיום נכתבים על ידי רבני מכינות"מרבית ספרי שו

                                                 
 .27.10.02, לב- טהר1117
 .19.12.02,  ביטון1118
 .16.4.04, ראיון מעקב, )באר('  נ1119
ניות עקרו-הספר דן בשאלות כלליות). ג"תשנ, מעליות: מעלה אדומים (מלומדי מלחמה', נחום אליעזר רבינוביץ 1120

אך גם שאלות , שאלות עקרוניות בדבר התנהגות בסביבה לא שומרת מצוות, כגון היחס ההלכתי לשירות צבאי
 .טלטול תפילין למארב שימשיך בשבת ועוד, ברכת כוהנים בשטח: מעשיות

 מפתחות להלכות צבא, משה בנימין ויאיר כהן: תים הללו ראה" למפתח לכלל הנושאים בהם עוסקים ספרי השו1121
 .הספר מונה הראשיתו את כלל הספרות הרלוונטית). ס"תש, ל עֹצם"מכינה תורנית לצה: עצמונה(

 כחצים ביד גיבור, אבי רונצקי; )2001, מכון מערכות ישראל: ירושלים (קשרי מלחמה, אייל משה קרים:  כדוגמת1122
ראש , במקרים רבים הרב שרלוראוי להעיר כי על שאלות באינטרנט בנושא עונה ). ו"תשנ, ללא הוצאה: ירושלים(

מאגרים אלו ניתנים לחיפוש וניתן לשער כי נעזרים בהם לא , למרות שלא מדובר בספר. ישיבת ההסדר בפתח תקווה
 .רק שואלי השאלה המקורית
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עטרת  ראש ישיבת 1123;הרב שלמה גורן, נוספים בנושא הם ספריהם של הרב הצבאי והראשי לשעבר

 נוסף 1127.צחק קופמן הרב י1126;שלמה- הרב זכריה בן1125;ההר- הרב שלמה מן1124;הרב אבינר, כוהנים

נשאלות שאלות הלכתיות בנושא צבא גם באינטרנט למשל , על שאלות המופנות בעל פה לרבנים

כפי שכבר , ת של דפי קשר שונים" שאלות נוספות מופיעות במדור שו1128.מורשתוכיפה באתרים 

זקוקות השאלות שנשאלות באינטרנט ובדפי הקשר הן בדרך כלל כלליות יותר שאינן , עם זאת. תואר

חיילים הזקוקים למענה מהיר מעדיפים להתקשר ,  והרושם הוא שבמקרה הצורך1129,למענה מיידי

 1130.לחיילים" קו חם"טלפונית לרב המוכר להם או ל

רוב התלמידים והתלמידות סיפרו שהם פונים ,  כאשר נשאלו לגבי פנייה לרבנות הצבאית

אולם כשהם זקוקים למענה ). במטבח למשלשמירה על כשרות (לרבנים צבאיים רק בנושאים טכניים 

עונים ] הרבנים הצבאיים[עד שהם "על פי רוב זמנם דחוק מאוד וכשפונים לרבנים הצבאיים , הלכתי

 היו מבין תלמידי הסדר במעקב שסיפרו שנעזרו ברבנים הצבאיים 1131.כבר עבר הזמן..." ועד שזה

הישיבה בפתח תקווה סיפר שבישיבה הנחו תלמיד . וביקשו עזרה בנושאים של כשרות וענייני עירוב

ובשצבא הסמכות ההלכתית היא הרב הצבאי ואליו " שלכל מקום יש את המרא דאתרא שלו"אותם 

תלמידי ההסדר נטו לפנות לעזרת , נראה שמבין כל תוכניות הלימוד,  ככלל1132.יש לפנות וכך עשה

 .וחות עצמםהרבנות הצבאית בעוד שתלמידי השילוב והמכינות נטו להסתדר בכ

                                                 
כרכים , )ו"תשנ-ד"תשנ, האידרא רבה: ירושלים (מלחמה ובטחון, ת בענייני צבא"שו: משיב מלחמה,  שלמה גורן1123
 ).1959, הרבנות הצבאית (בץ פסקי הלכות צבאקו'; ג-'א

ישיבת עטרת : ירושלים (הלכות צבא'; ב', כרכים א, )2000, ספרית חוה: ירושלים (מחיל אל חיל,  שלמה אבינר1124
 ).1999, מכון מערכות ישראל: ירושלים (צניעות בצבא; )2000, ספרית חוה: ירושלים (על דגלו; ד"תשנ, כוהנים

 ).1972, מהדורה ראשונה, השכל: ירושלים (ל"ספר הכנה למתגייס לצה: ני צבא ומלחמהדי, ההר- שלמה מן1125
 ).1986, מהדורה ראשונה, עוז: שעלבים(נוהל אחיד , שלמה- זכריה בן1126
 ).1994, קול מבשר: ירושלים (הלכות מלחמה וצבא: הצבא כהלכה,  יצחק קופמן1127
 כיפה, )מותר להפעיל טנק בשבת כמו ביום חול: קריםתשובה מאת הרב אייל " (הפעלת טנק בשבת: " לדוגמא1128

>http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=7437 ;<"ל בשבת"שאלות בנוגע להתנהגות בחמ" (,ל"שאלות מהחמ .
 <כיפה ) ל בשבת"תשובה מאת הרב עוזיאל אליהו המתירה סיוע לצרכים מבצעיים וכתיבה בשינוי בחמ

http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=54609 ;<"ק דת לכנס את "קושי של מש" (,מנייני תפילה בצבא
תשובה מאת הרב יוסף אלנקווה המסביר את הקושי של חייל קרבי להקדיש זמן . החיילים הדתיים לתפילה במניין

 <מורשת ) להתפלל במניין ומציע רעיונות כיצד בכל זאת לקבץ מניין
http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=48282<. 

שאלות הנוגעות לשירות מילואים הנשאלות לפני השירות עצמו נפוצות הרבה יותר מאשר שאלות של ,  לדוגמא1129
אחיו של השואל יוצא למילואים ורוצה לדעת האם מותר " (,היוצאים על מנת להציל: "למשל. חיילים בשירות סדיר

תשובת הרב שרלו מסבירה .  לשוב לבסיסו בשבת וכיוצא באלולו להשאר עם משפחתו בשבת למרות שיתכן וייקרא
  <מורשת, )את הדעות לכאן ולכאן אולם פוסק כי עדיף שיגיע לבסיסו לפני שבת

http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=34265 ;<"חייל מילואים העומד " (,שמירת שבת ופסח בצבא
 <מורשת ) תשובת הרב דוד לאו מייעצת כיצד להתנהג בחג. מם חמץלשרת בזמן פסח עם חיילים שוודאי יביאו ע

http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=37718< . בדפי הקשר מצויין לעיתים כי השאלה נשאלה כבר
 .לאחר מעשה או שזוהי שאלה כללית שאינה מחייבת מענה מיידי

שני ).  טרם פורסם(סוציולוגיה ישראלית " ,תים"עדות השו: עולמו הרוחני של החייל הדתי"סטיוארט כהן : ראה 1130
 .הקווים המוכרים הם הקו של ישיבת עטרת כוהנים לו עונה הרב אייל קרים והקו של ישיבת ההסדר שעלבים

 .4.3.03, )פתח תקווה('  י1131
ש לציין כי הוא לא י. 1.4.05, ראיון מעקב, )פתח תקווה(' ת. הרבנים הצבאיים בדרך כלל השתדלו לעזור,  לדבריו1132

גם חלק מתלמידי ישיבת הר . היה שיחיד ושתלמידי פתח תקווה אכן נטו לשאול יותר רבנים צבאיים כאשר נשאלו
, ראיון מעקב שני, )הר עציון(' א: למשל. (אם עי בהצלחה מועטה יחסית. עציון במעקב סיפרו שנעזרו ברבנות הצבאי

4.4.05( 
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דיווחו ) כשרות ושבת למשל(בנוגע לבעיות מעשיות שהתעוררו בנושאים הלכתיים גרידא 

ניסו התלמידות למצוא פתרון , כאשר נתקלו בבעיה. התלמידות על התנהגות דומה לזו של התלמידים

 ,לדוגמא. באופן עצמאי שיאפשר להן לתפקד במערכת הצבאית תוך פגיעה מינימלית בשמירת ההלכה

נהגה להשאר במקום קבוע כל השבת כדי , תלמידה סיפרה שכאשר היתה בתפקיד סמל תורן בשבת

 1134. גם הן לא פנו למדרשה אלא במקרים חריגים1133.שלא תאלץ להסתובב עם מוטורולה

. פנו תלמידות לרבניהן במדרשה, בדילמות איתן לא ידעו כיצד להתמודד, לעומת זאת

בי התנהגות אישית בסיטואציות שהשירות הציב בפניהן ולא בעיות הדברים היו על פי רוב בשאלות לג

 1135.טכניות הנוגעות לשמירת מצוות בצבא

. גם המכינות וישיבות הקיבוץ הדתי משתדלות לעזור לתלמידיהן בתחום ההלכתי

גם אם לא , המרואיינים דיברו על כך שתמיד הרגישו שבאפשרותם להתקשר ולשאול שאלה הלכתית

רוב התלמידים סיפרו שהם לא מתקשרים בקביעות על מנת לקבל סיוע , ברם. ו של דברעשו זאת בסופ

במקרים אחדים תלמידי מכינות . הלכתי כיוון שאין תמיד זמן להתייעצות לפני הפעולה הבעייתית

 1136.ולא פנו למכינה או לישיבה, ושילוב התקשרו הביתה לשאול שאלות הלכתיות

עובדה שלעיתים תלמיד מכינה מתקשר דווקא לרב ממכינה נקודה אחרת הראויה לציון היא ה

נראה כי מקרה כזה מתרחש או בשל קוצר השעה או בשל היחסים האישיים . אחרת בשאלה הלכתית

, תלמיד במעקב סיפר שבצוות שלו שרתו צעירים מעלי, למשל. של התלמיד עם הרבנים במכינה

אלות הלכתיות מופנות מכולם לרבני עצמונה ש, בשל הדינמיקה האישית בצוות. מהשילוב ומעצמונה

קיבל , לדבריו. שים נתקל בבעיה והתקשר דווקא לרב קרים"פ בוגר עלי המפקד על בני" סמ1137.בלבד

את מספר הקו החם לחיילים של הרב קרים והעדיף להתייעץ איתו ולא עם הרב סדן מכיוון שהרב סדן 

ניטין של רב המכיר היטב את הנעשה ואילו לרב קרים יש מו, "לא ממש מתעסק בפרקטיקה"

  1138.בצבא

                                                 
 .25.2.04, )הדס('  ת 1133
) כיפה, מורשת(תלמידות גם אינן מפנות שאלות כגון אלו לרבנים באינטרנט באתרים המקובלים , דוע לי ככל הי1134

 .תים נוגעים להתנהלות ספציפית בשירות הצבאי"וגם באתר המדרשות אין השו
תלמידה בקורס קצינות שנשאלה ישירות על ידי מפקדיה אם חברתה לקורס העתיקה במבחן והתלבטה ,  לדוגמא1135
 .11.2.05(מעקב שני , )הדס(' נ.  עליה לענותכיצד

 שלושה מבין תלמידי השילוב במעקב הם בנים לרבנים מוכרים יותר ופחות ובשאלות הלכיות העדיפו להתקשר 1136
אחד מתלמידי המכינות במעקב הוא בנו . בוגר נוסף גם כן התקשר הביתה על מנת לשאול שאלה הלכתית. לאבותיהם

 .מ בישיבת הסדר"של ר
 .30.7.04, ראיון מעקב) עצמונה('  ש1137
. הארץחיזוק נוסף לדברים אלו ניתן למצוא בכתבה שנכתבה על הרב קרים במוסף . 27.7.03, ל"פ נח"סמ',  סגן ב1138

קרים נוהג להתייעץ עם מפקדים , על פי הכתבה). 46-50' עמ, 10.3.00, הארץמוסף " ,עשה לך קרב", עמוס הראל(
. אך בדרך כלל נסיונו והרקע הצבאי שלו מאפשרים תשובה במקום, יקה הלכתית סבוכהבכירים בשטח לפני מתן פס

יש .  שעות לבעיות הלכתיות לחיילים24קרים מחזיק קו הפתוח . אושרו על ידי המרואיינים כאן, כאמור, דברים אלו
 קרים עצמו סרב .לציין כי איש מהמרואיינים לא סיפר כי עשה שימוש בקו ההלכתי המקביל של ישיבת שעלבים

 .מספר פעמים להתראיין למחקר זה
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בדרך כלל היו אלו שאלות . גם תלמידי השילוב התקשרו לישיבה לשאול שאלות בענייני הלכה

הם נטו לפתור שאלות הלכתיות , על פי עדותם. הלכתיות יוצאות דופן שהם לא הצליחו ליישב בעצמם

 בישיבה בעיקר בשאלות עקרוניות ובעיקר נראה כי תלמידי השילוב נועצים, עם זאת. באופן עצמאי

תלמיד התייעץ , לדוגמא. בעת ביקור רבנים בצבא או בעת ביקורים שלהם בישיבה: פנים אל פנים

עדיף שידאג שהוא עצמו לא יחלל , האם במצבים בעיתיים. בעניין שמירת שבת באופן עקרוני בצבא

  1139?שבת או שעליו לדאוג שיחידתו באופן כללי לא תחלל שבת

מים שלהם להתייעצות כללית בנוגע לבעיות ולקשיים בהם "גם תלמידי הסדר התקשרו לר

בוגר הר עציון למשל סיפר על סיטואציה בזמן מבצע חומת מגן . ולאו דווקא בשאלה הלכתית, נתקלו

מ שלו פשוט על מנת לשוחח "הוא התקשר לר. בו נאלץ לחלל שבת מסיבות שלא נראו לו מוצדקות

 . תלמידים אחרים סיפרו על מקרים דומים1140.יחה הועילה לו מאודוסיפר שהש

מים לעודד אותן בעת "תלמידות סיפרו על נסיונות של ר. מצב דומה תיארו בנות הגרעינים

באחד . אחת הבוגרות סיפרה על תקופה בה היתה מדוכדכת מאוד. הפגשים או בשיחות טלפון אישיות

מ קנה תותים לביתו ולאחר "במקרה אותו ר. צבהמ שלה שהרגיש במ"הפגשים שוחח איתה הר

שסיפרה על הארוע , התלמידה. שדיבר עם התלמידה והביא לה את אחת מאריזות התותים שהיו לו

עדיין התרגשה מהמחווה ואמרה שהדבר היה משמעותי מאוד , בראיון לאחר שכבר השתחררה

 1141.בשבילה ועודד אותה

 

  התערבות תוכניות הלימוד במערכת הצבאיתדעתם של קצינים בכירים וזוטרים על. 4

שבעניינים הלכתיים ממעטים בני המכינות והשילוב ובנות הגרעינים לפנות למוסדות , נראה אם כן

זאת בניגוד לבני ההסדר שהתייעצו יותר עם הישיבה בנושאים . הלימוד שלהם על מנת לקבל סיוע

ובוגרים הצביעו על מספר מועט של מקרים תלמידים במעקב , בנושאים מקצועיים, כאמור. הלכתיים

 . בהם נעזרו במקום לימודיהם

ר וחמישה קציני שריון " קציני חי14מתוך . דברים אלו מקבלים אישוש מצד גורמים צבאיים

איש לא זכר מקרה שרב , שילוב והסדר, שתחת פיקודם שרתו בני מכינות) פ"מ ועד מ"מתפקיד מ(

מרבית הקצינים הזוטרים דחו כל . מחבריו על מקרה שכזההתערב לטובת תלמיד וגם לא שמע 

                                                 
כאשר נשאל אם . היתה זו שאלה על מהות היחס לחילונים, למעשה. 26.2.05, ראיון מעקב שני, )מעלה גלבוע('  נ1139

אולם ציין שהשיחה היתה ." 'כיווני חשיבה'נותנים . במעלה גלבוע לא נותנים תשובות: "ענה בחיוך, קיבל תשובה
 . בעיקר תלמידים ממעלה גלבוע, גם תלמידים אחרים סיפרו על סיטואציות דומות. ה לוטובה והועיל

 .10.3.04, )הר עציון(' מ. (העומד לכהן בקרוב כראש ישיבת הר עציון, מ זה היה הרב יעקב מדן" ר1140
 .25.2.04, )הדס('  ת1141



 

 229

היו בכל זאת מקרים של התערבות ,  ברם1142.אפשרות של קשר ישיר בינם לבין רבנים ממסגרות לימוד

שים סיפר על תלמיד שביקש מהישיבה להתקשר על "מ בני"מ. בוטה של רבני הסדר בעניינים צבאיים

 במקרה 1143.תקשר לאותו קצין אך התלמיד הודח בכל זאתרב אכן ה. מנת למנוע את הדחתו מהמסלול

אחר חייל התחתן ובחתונה ניגש ראש הישיבה למפקדו של החתן וביקש ממנו להתחשב בחייל שעכשיו 

 מדבריהם 1144".שום דבר שלא הייתי עושה מעצמי"שלא היה בהם , הקצין לא התרגש מהדברים. נשוי

. ל"בנעשה בצה, בעיקר רבני הסדר, רבות של רבניםשל הקצינים והתלמידים כאחד נראה שקיימת מעו

 .אולם נראה כי המקרים של התערבות בוטה הם מעטים יחסית

ראש חטיבת תכנון ומינהל , ל אבי זמיר"תא. עמדתם של קצינים בכירים מעט יותר מורכבת

נים אך הרב, טען שהמכינות מעדיפות שתלמידיהם ישובצו ליחידות השדה) א"תומכ(ל "כוח אדם בצה

גם תלמידי השילוב משובצים בעיקר ליחידות ,  כמו בני המכינות1145.אינן מתערבים כלל בענייני שיבוץ

זמיר הוסיף שתלמידי המכינות והשילוב ". זו תפיסתם ואני מברך על כך: "סיפר זמיר, השדה

סך הכל זו אוכלוסיה שמתמודדת על מיטב היחידות ", משתדלים להגיע ליחידות מובחרות

 1146.ומנימת הדברים השתמע שהוא מרוצה מכך" ל"דים בצהוהתפקי

מי , בעיקרון: "ל זמיר התאימו לדברי הרב ברון"דבריו של תא, בנוגע לישיבות ההסדר

בשיבוץ שמתבצע מראש , בצורה מובנית, מתגייס ליחידה לוחמת, שהפרופיל שלו הוא פרופיל קרבי

כי : "ינן מבקשות לקבל חיילי הסדר דווקא נראה כי יחידות א1147."בתיאום עם איגוד ישיבות ההסדר

ל מברכים על פלוגות "אבל כל יחידות צה. הוא מסלול קצר יותר[...] להסדר יש את המגבלה שלו 

 .ל זמיר אישר שרבנים מכל המסלולים אינם מתערבים בשיבוץ תלמידיהם"תא." ההסדר

עורבות של רבני הצביע על מ, טל-אלוף יפתח רון, ראש מפקדת זרועות היבשה, לעומתו

וכל עוד הם מעורבים זה . הם מעורבים, הם לא מתערבים "1148:כמו גם רבני ישיבות ההסדר, המכינות

.  אותוולטפח את המסלול הזה לשמרכי המעורבות שלהם היא מעורבות שבדרך כלל אמורה . [...] טוב

. ת היתה צעקה נכונהבנושא השילוב הראוי של הבנו, או הצעקה שלהם, המעורבות שלהם, תראי[...] 

                                                 
רבנים . סובל מבעיות נפשיותשים "פ בשריון שבמחלקה שבפיקודו התגלה שאחד מהבני"מ:  למעט שני קצינים1142

אני "פ סיפר ש"המ. פ כדי לנסות ולראות כיצד אפשר לעזור לו לא לנשור מהמחלקה"מישיבתו של התלמיד פנו אל המ
פ סיפר שהרב ברון התקשר אליו מספר "אותו מ." גם אני דיברתי איתם ולא רק הם איתי, צדדי-הפכתי את זה לדו

' סרן נ. (קצין זה למד בעבר במסגרת הישיבה הגבוהה במצפה רמון.  בריאותפעמים להתייעץ לגבי חייל עם בעיות
. שיצר קשר עם הרבנים של חייליו ביוזמתו, ש בשריון ובעצמו בוגר ישיבת הסדר"מ טירוני בני"מ; )12.7.04, )שריון(

יל עם בעיות במקרה ספציפי היה לו חי. גם הוא סיפר שהרבנים לא ביקשו ממנו בקשות ושהקשר התחיל ביוזמתו
גישתו היתה יוצאת דופן ) 3.7.04, )שריון(' סגן ע. (נפשיות והקצין שיתף פעולה עם רבני הישיבה של אותו חייל

 . בהשוואה לכל שאר הקצינים הזוטרים שרואיינו
 .14.7.03, )חרוב('  סגן ד1143
 .10.8.03, )גבעתי(' מ ר" סג1144
 .12.1.04, א"ט תומכ"רח, ל אבי זמיר" תא1145
 .12.1.04 , זמיר1146
 .12.1.04,  זמיר1147
 2.5.03, י"ראש מז, טל-אלוף יפתח רון.  בדבריו אלו כלל לא התייחס לרבני השילוב1148
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 שבה החלטנו להתערב בדרךהם לא יכלו [...] אבל . אני מסכים עם כל מילה שלהם. אין מה לעשות

לבין התערבות , מעורבות חיובית, זה האבחנה שאני רואה בין מעורבות נכונה. [...] לנקוט בפעולה

אבא ואמא אנחנו לא . ואמאנניח רגע לא רב אלא אבא . עזבי רגע. זה אותו דבר כמו הורים. שלילית

הם יכולים להעיר ! אבל הקשר שהם שומרים עם המפקדים לעיתים מאוד חשוב. רוצים שיתערבו לנו

.  בסופו של דבר את ההחלטות שלנולקבלאבל הם צריכים ! את תשומת ליבנו לדברים עליהם לא ידענו

יון מצד הרבנים להתערב נראה שאין נס,  כלומר1149."זו מעורבות חיובית לעומת התערבות שלילית

כגון שירות , בנושאים עקרוניים, ברם. בהתנהלות המערכת הצבאית בנושאים פרטיים כגון שיבוץ

הרושם העולה משיחות עם נציגים מהמערכת הצבאית הוא שאין חציית . ישנה מעורבות, מעורב

 . גבולות ושמעורבות הרבנים נתפסת כהגיונית ובמידה

, אם כי לא כל מדרשה מתערבת באותה המידה,  ישנה מעורבותנראה כי גם מצד המדרשות

שמועות מספרות שהמדרשות יכולות להתערב למען התלמידות בכל דבר ועניין . כפי שכבר תואר

הצביעו ) פ"מ, מ"מ( קצינים וקצינות זוטרים 1150.בעיקר בנוגע לשיבוץ וליציאה לקצונה, בצבא

דוגמא בולטת לכך . ות ושל הרב אלמליח בשיבוץבראיונות בעיקר על התערבותם של רבני המדרש

שהתלוננה שהרבנים מתערבים בשיבוץ התלמידות ', סגן י) הדרכה ופיקוד(ד "היתה מפקדת קורס הו

'  י1151.מה שגורם לכך שאין משמעות לחוות הדעת של סגל הקורס בקביעת שיבוצים, באופן חד

ה אלון ושהיא קיבלה "ות השומר או במחוסיפרה שלא הובא לידיעתה שבנות גרעין חייבות לשרת בחו

כאשר שמעו . הוראה שבאפשרותה לשבץ בת גרעין לכל בסיס ובלבד שלא תהיה דתיה יחידה במקום

ישירות וגם אל מפקד ' הביאו את הדבר לידיעת הרב אלמליח שפנה אל י, על כך בנות הגרעינים

או הכי רובן מתאימות לשירות אמרה שבל, עם זאת. ד והדבר שינה ההחלטות בנוגע לשיבוץ"הבה

פ "מ', סגן ד,  קצינה אחרת1152.לא מקצועית, בבסיסים ושמבחינתה הבעיה היתה ברמה עקרונית

אז היא , ויעשו לה בעיות"קית תרצה לצאת לקצונה "אמרה גם כן שבמקרה שמש, בחוות השומר

שלושת . זההיא לא נתקלה אישית במקרה כ,  ברם1153."והוא יסדר[...] תרים טלפון לרב שלה 

הקצינות בדרג זה שראויינו כעסו מאוד על האפשרות להתערבות וראו בה מהלך מיותר ולא הגון מצד 

 .התלמידות והרבנים

                                                 
 .2.5.03, טל- רון1149

, )הדס(' ד. אך לא נתנה דוגמאות קונקרטיות]." במדרשה[יש לי הרבה חברות שכן נעזרו "בת גרעין סיפרה למשל ש 1150
אך כיוון שסיפרו על קשייהן בגילוי לב ולא התביישו ,  לספר על העזרותן במדרשהיתכן שהמרואיינות התביישו. 15.7.03

 .נראה לי כי ישנה סבירות גבוהה שרובן אכן לא נעזרו במדרשות באופן פעיל, לספר שהתייעצו עם המדרשה
 .27.7.03, ד"מפקדת קורס הו',  סגן י1151
 .27.7.03',  סגן י1152
 .15.7.03.  סגל הכולל בנות גרעין ושאינן בנות גרעיןמפקדת על, פ בחוות השומר"מ',  סגן ד1153
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לב לא הסתירו מקרים בהם המדרשה או הרב אלמליח התערבו -הרב אלמליח והרב טהר

תפקיד בגדוד בעבר היתה תלמידה שביקשה להשתבץ ל, לדוגמא. לטובת תלמידה גם בעניין שיבוץ

מבוקשה נמנע ממנה על ידי הרב אלמליח והמדרשה . ל"בניגוד לכללי ההסכם עם צה, הסיור הבדואי

ל "הרב אלמליח וצה, נראה כי המדרשות, ד"מדברים אלו ובייחוד מדבריה של מפקדת קורס הו. שלה

. סכמיםמקפידים מאוד לשמור על ההסכם בין הצדדים ולשבץ בנות גרעין אך ורק במקומות המו

אלא הסתכלות כללית על ) של התלמידות או הקצינים(אין כל התחשבות ברצון פרטי , ברמה הזאת

 .המערכת וכללי ההסכם

הדרגים הגבוהים יותר מבינים את התערבותם של , לעומת הקצינים בדרג נמוך ובינוני

גרעין מפעילות את  לחשוב שרק בנות תטען שזו היתממו, מדריך בכיר בחוות השומר', סרן ס. הרבנים

כל חייל שנתקל במצב שאינו לשביעות רצונו יכול . קשריהן האישיים על מנת לפתור בעיות שיבוץ

טען שהוא עצמו ביקש עזרה מהרב '  ס1154.להשתמש בקשריו האישיים ובנות גרעין אינן שונות

ראה ' ס. אלמליח פעם כאשר רצה להוציא בת גרעין שהיתה תחת פיקודו לקצונה ונתקל בבעיות

לא אומר לי איך ] הרב: "[ברבנים גורם נוסף הדואג לבנות הגרעין ושבעיניו הדבר שקול להורה מודאג

זה . זה כמו שאמא מתקשרת. והוא מצפה לתשובות וזה בסדר, הוא שואל שאלות. לנהל את הבסיס

 שבכל הדגיש'  ס1155."אין מה לעשות. built-inאבל זה , זה מעיק. זה בסדר. כמו מעורבות הורים

 . מקרה הרבנים לא עוברים את הגבול לדעתו והם מתערבים במידה מתקבלת על הדעת

שתחת פיקודו משרתות , ל אלעזר שטרן"תא, גם קצין חינוך ראשי בזמן עריכת הראיונות

מתערבים : "מתערבים במידה, כולל רבנים של ישיבות ומכינות, היה סבור שהרבנים, בנות הגרעינים

את [אני לא מרגיש שהם עוברים [...] לדעתי זה קצת לגיטימי . להם קצתבדאגה לחיילים ש

הוא של שיתוף פעולה ' ל שטרן והן מדבריו של סרן ס" הרושם העולה הן מדבריו של תא1156]."הגבול

בין הרבנים לצבא בנושאים הנוגעים לבנות הגרעין כאשר המדרשות שוקלות בראש ובראשונה את 

 .  לכךוהצבא מודע, טובת התלמידות

דיברו גם על בעייתיות , וגם חלק מבנות הגרעין עצמן בזמן השירות ואחריו, מפקדים זוטרים 

נוצר מצב לא נעים בו . פגשים גורמים לכך שחלק מהסגל נעלם בבת אחת, למשל. במבנה הגרעין עצמו

דות התלמי, מכיוון שהדבר נעשה מתוקף פקודה. יתר הסגל צריך להתאמץ יותר בשל בנות הגרעין

, הכי מצחיק זה שבנות דתיות"ואפילו . בעקבות כך עולה כעס כלפי הגרעינים. חייבות להגיע לפגש

                                                 
 .15.7.03. חוות השומר, )ר"פ חי"תפקיד המקביל למ(מדריך בכיר ',  סרן ס1154
 .15.7.03',  סרן ס1155
 .23.6.03, תל השומר, )ר"קח(קצין חינוך ראשי , ל אלעזר שטרן" תא1156
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ככל הנראה ,  בנוסף1157."יותר שונאות את הגרעין מאשר בנות חילוניות, שלא מתגייסות דרך הגרעין

  1158.יש בכל זאת בנות גרעין המנצלות לרעה את הכוח שהגרעין מעניק להן

יתר של בנות גרעין נגרם בשל הקפדה -ה שנתפס על ידי יתר הסגל כזכויותלעיתים מ, מאידך

, דוגמאל. לעיתים בניגוד לרצונן של בנות הגרעין, צבא על שמירת מסגרת ההסכם כלשונומצד ה

קורס בו הלא להשתחרר לפגש כיוון שברור היה להן שביקשו  גרעין שבנות מרואיינת סיפרה על מקרה

ל " המחשה נוספת לכך שצה1160. את כולן להגיע לפגשו לבקשתן וחייבוסרב מפקדיהן 1159.לימדו ייפגע

שתחת פיקודו שירתו כל בנות ', מקפיד רשמית על שמירת ההסכם אפשר לקבל מדבריו של סרן ס

,  ברם1161." זה קדוש–] גרעין[כשיש שבת .  זה קדוש–ידוע שכשיש פגש : "הגרעין שבחוות השומר

בייחוד כאשר הן משרתות כבנות ,  תלמידות להשתחרר לפגשיםלא תמיד מצליחות, למרות כל זאת

ברמות נמוכות , גם אם בדרגים הגבוהים יותר יש הקפדה על נהלים, כלומר. גרעין בודדות בפלוגה

 .יותר אין זה המצב בהכרח

ל מבין "צה, ברמה המערכתית. נראה כי הצבא מנסה לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הגרעינים

גם דבריו של הרב אלמליח יוצרים רושם בדבר מגמה שלו . שמר על ידי כל הצדדיםשרק כך ההסכם יי

מתוך מחשבה שויתור בדברים הקטנים , ושל המדרשות להקפיד לגבי הנהלים באופן חד משמעי

 . יגרום לפשרות בנקודות מהותיות יותר

ו מייצג את למרות היות. מדברים אלו ניכרת מגמה מעניינת בנוגע לתיפקודו של הרב אלמליח

היחס של התלמידות אליו הוא כאל גורם הקרוב יותר למדרשות , המערכת הצבאית ולובש מדים

, לעומת זאת. גם הגורמים הצבאיים הזוטרים ראו בו גורם הקרוב יותר למדרשות. מאשר אל הצבא

ראשי המדרשות . ל שטרן ראה בו גורם צבאי המבין את המערכת הצבאית ופועל לטובתה"תא

. אך מדבריהם עלה הרושם שהם מחשיבים אותו בראש ובראשונה גורם צבאי, חסו אליו בחיובהתיי

 .אך הוא קודם כל גורם צבאי, אמנם הוא רוצה בטובת התלמידות ומשתף פעולה עם המדרשות

                                                 
 .14.1.03, )מעיין('  ש1157
סרן . (ה בעייתית מאוד והפעילה שלא לצורך את המדרשה והרב אלמליחסיפר על תלמידה שהית' סרן ס,  למשל1158
 ).15.7.03, חוות השומר', ס

כאשר שוחררו לפגש לא נשארו מספיק אנשי צוות .  סיבה מרכזית היתה שרוב צוות הקורס הורכב מבנות גרעין1159
 .ללמד

 .14.1.03, )מעיין('  ש1160
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1161
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 צבא-ציונות דתית-מסרים העוברים דרך תוכניות הלימוד במשלוש תלמידים. ב

 מוד ציפיות התלמידים מתוכנית הלי. 1

מחצית מתלמידי המכינות שרואיינו לפני השירות סברו , בהתאם לציפיותיהם בנושא השירות

אחד התלמידים . שלמכינה יש מחוייבות לסייע להם בזמן השירות בעת הצורך ולשמור על קשר עמם

כאשר דיבר על כך שיוכל להתקשר . ראה בשמירה על קשר את המחוייבות העיקרית של המכינה

]. למכינה[אני חושב שבשביל זה הלכתי : "מ שלו שאלות הלכתיות בעת השירות אמר" הרולשאול את

מרבית תלמידי , כפי שכבר צויין, בזמן השירות עצמו,  ברם1162."בשביל שיהיה להם מחויבות כלַפי

 . המכינות נמנעים להתייעץ ישירות עם המכינה

, ה מחוייבות לשמור על קשרגם חלק מתלמידי ההסדר שרואיינו לפני שירות סברו שלישיב 

בשונה מתשובותיהם של תלמידי , יחד עם זאת. ללוות אותם ולתמוך בהם בעת שירותם הצבאי

: היו תלמידי הסדר שסברו שתפקידה של הישיבה הוא בעיקר ללוות אותם במשך כל חייהם, מכינות

אבל תיאורטית , מקרהזה לא יהיה לכל החיים בכל ] ,טוב! [לכל החיים! זו מחוייבות ארוכת טווח"

: כמו שהרב שרלו אומר, או לא בוגר, כמו שאני ארגיש בוגר הישיבה לכל החיים. [...] לכל החיים

 תלמידי הסדר אחרים ובוגרים סיפרו שהמחוייבות היא ללמד אותם ולקדם 1163."ממשיכי הישיבה

 . אותם מבחינה לימודית וחינוכית

, כאמור, בעיקר מצד התלמידים בעת השירותלמרות שהקשר בין בני המכינה למכינה הוא  

גם תלמידים שלא . תלמידים רבים ציינו שבאופן כללי הם חשים שלמכינה איכפת מהם בזמן השירות

אני לא : "הם בטוחים שייענו, הרגישו קשר הדוק למכינה אמרו שאם יצטרכו עזרה ויפנו למכינה

. אני לא מרגיש איזשהו צורך[...] רוצים לא בגלל שאני לא מרגיש שהם , שומר על קשר עם המכינה

תוך שנייה הם ייענו לכל מה שאני רוצה ויעזרו לי בכל [...] אבל אני יודע שאם יתעורר איזשהו צורך 

  1164."מה שאני מבקש

מכאן נראה שכלל תלמידי המכינות שנבדקו מרגישים שהמכינה מתפקדת בעיקר כרשת 

אך עצם הידיעה שהמכינה תיענה . ינה בבקשות לסיועהם ממעטים לפנות למכ. ביטחון פסיכולוגית

 . להם אם ייפנו אליה מספיקה להם על מנת להרגיש שהמכינה מחוייבת כלפיהם בעת השירות

מספר תלמידים , בעלי. נראה שהדבר גם תלוי במידה רבה בכל מכינה בפני עצמה, עם זאת 

 לעומת 1165.ה תלויה בעיקר בתלמידיםבזמן השירות ובוגרים ציינו כי איכות הקשר עם המכינה הית

דוגמא בולטת . זאת תלמידי יתיר הרגישו קשר חזק יותר למכינה מאשר יתר התלמידים במעקב

                                                 
 .30.7.04, )עלי('  י1162
 .4.3.03, )פתח תקווה('  ר1163
 .18.7.04, ראיון מעקב) עצמונה('  ב1164
 .11.3.04, )עלי(' ו; 2.5.04, ראיון מעקב) עלי('  צ1165
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: מרבית תלמידי ראש פינה תיארו מצב של קשר רופף ביותר. לכיוון השני היא המכינה בראש פינה

אחד מתלמידי המכינה , כן יתר על 1166."סיימתי את השנה שלי שם[...] הם לא חייבים לי כלום "

במכינה והרב בכלל ] מחזור[כמה פעמים ניסינו לארגן שבת "סיפר ) ג"מחזור תשס(בראש פינה במעקב 

 תלמידי המחזור ציינו גם לאחר שנתיים של שירות שהם ציפו 1167.כמחזור" אל תבואו, אמר שלא

 שגישת ראש המכינה יתכן,  ברם1168.שהמכינה תהווה מקום מפגש וכתובת לסיוע ושהדבר לא התממש

ד סיפרו על קשר טוב יותר עם המכינה מאשר "תלמידי מחזור תשס. מחזור-בראש פינה היתה תלויית

 . ג"מחזור תשס

ראו בישיבה בעיקר רשת ביטחון ולא חשבו שמחוייבותה לסייע , כמו בני המכינות, בני השילוב  

רות סברו שהמחוייבות של הישיבה תלמידים שרואיינו לפני שימרבית ה. להם בשירות באופן פעיל

 גם תלמידים אלו דיברו על מחוייבות 1169.היא ללמד אותם ולפתוח בפניהם אפשרויות לימוד מגוונות

לא משנה , אמר שהישיבה מחוייבת לתלמידים שלה"הרב ביגמן , לדברי אחד מהם. טווח-ארוכת

] ריינר[הרב שמואל . [...]  שלהבכל מצב הישיבה דואגת לתלמידים]. הם נמצאים[באיזה תוכנית בצבא 

 גם בוגרים הרגישו 1170."120הוא תלמיד של הישיבה עד , אומר שברגע שתלמיד התקבל לישיבה

 . שהישיבה תשמח לעזור להם בכל דבר אם רק יבקשו

. תלמידי השילוב בשנת שירותם הראשונה נטו לחשוב שאין לישיבה כבר מחויבות כלפיהם

אולם רובם סברו , שר כלשהו והיתה מגישה להם עזרה אם תתבקשאמנם הישיבה שומרת עמם על ק

, לאחר שנתיים של שירות, לעומת זאת. שאין זה מתוך מחוייבותה של הישיבה אלא עניין של רצון טוב

 מרגישה שיש לה הישיבהכמעט כל התלמידים הרגישו שלישיבה יש מחוייבות כלפיהם או שלפחות 

כל דבר שאני אפנה , אבל מבחינתם. ות כי אני לא נמצא אצלםאין להם מחויב: "מחוייבות כלשהי

  1171."אני בטוח. מאה אחוז. הם יבואו לעזור לי, אליהם

גם בנות הגרעינים לפני שירות חשבו שהמדרשה מחוייבת ללוות אותן לאורך השירות ולסייע 

דות משלמות התלמי. נראה שבמדרשת לינדנבאום קיים ביטוי מוחשי לנקודה זו. להן במקרה הצורך

שכר לימוד כולל לשלושת שנות התוכנית ובכך מועבר מסר שאכן המדרשה אחראית לתלמידה כאשר 

מה קורה , לפחות באופן כללי, התלמידות גם ציפו שהמדרשה תדע. ת כאחד"פ ובשל"היא נמצאת בשר

יותה של אלא לעצם ה, ציפיותיהן לא היו לעשייה כלשהי מצד המדרשה, עם זאת. איתן בזמן השירות

                                                 
 .7.5.04, ראיון מעקב) ראש פינה('  י1166
 .20.3.05, מעקב שני, )ראש פינה('  ר1167
 .10.3.05, מעקב שני, )ראש פינה('  למשל י1168
עין (' י" (זה חלק מהמשפחתיות של הישיבה. "הי מחוייבות אלא רצון של הישיבה אחד תלמידים לא סבר שזו1169

 ).9.1.03, )צורים
 .14.1.03, )מעלה גלבוע('  פ1170
 .25.2.05, ראיון מעקב שני, )מעלה גלבוע('  מ1171
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כמו בני המכינות , כלומר. גם אם הדבר לא יבוא לידי ביטוי ממשי, המדרשה ישות תומכת קיימת

 . גם בנות הגרעין ראו את תפקידה של המדרשה בעיקר כרשת ביטחון, והשילוב

ש שהיה לרוב קשר הדוק עם הישיבה וחשו "לתלמידי הסדר ששרתו במחלקת בני, לעומת זאת 

הרגישו פחות , כמו בשריון, תלמידים ששרתו לבד או בקבוצה קטנה יותר. פיהםשהישיבה מחוייבת כל

תלמידי . כמו כן יש לציין שקיים שוני בין ישיבה לישיבה. קרובים לישיבה בחיי היומיום של השירות

ישיבת הגולן הדגישו שהם מרגישים שלישיבה אכפת מהם ושהיא משקיעה מאמצים בשמירה על קשר 

שהישיבות האחרות שהיו איתנו [...] אני לא חושב . נו כמה פעמים במהלך השירותביקרו אות": עמם

אור עציון ופתח ,  גם תלמידי ירוחם1172."ביקרו אותם כמו שביקרו אותנו] ש"מחלקת בני[במחלקה 

שאני בעצם "תקווה ציינו את היחס ההדוק עם הישיבה בעת השירות ושגם בעת השירות הרגישו 

תלמידי הר עציון חשו שהישיבה ,  לעומת זאת1173.למרות שפיזית אני בצבא" נמצא עדיין בישיבה

נראה שישיבת מעלה . היתה פחות מחוייבת אליהם בזמן השירות ופחות התאמצה להתעניין בשלומם

תלמידי הישיבה , לעומת בוגרים שלא תיארו קשר הדוק. אדומים שיפרה את הקשר עם תלמידיה

פ ושומר עמם "מ המלווה את התלמידים בשר" קיים תפקיד של ר סיפרו שכיום2005שהתגייסו במרץ 

 . על קשר טלפוני

מספר גדול של , כאשר נשאלו לפני שירותם, מעבר למחוייבות לשמירה על קשר בזמן השירות

היו גם מספר . תלמידי מכינה חשו שהמכינה צריכה לדאוג שלא יבזבזו את זמנם וילמדו כמו שצריך

שני תלמידי שילוב הסכימו .  צריכה לדאוג לכך שיישארו שומרי מצוותתלמידים שחשבו שהמכינה

אף תלמיד הסדר לא מנה נושא זה , לעומת זאת. שהישיבה צריכה לסייע להם להשאר שומרי מצוות

חשבו , יחסית לתוכניות האחרות, מספר גבוה של תלמידי הסדר. כחלק ממחוייבותה של הישיבה

, מגורים נאותים, אוכל: פק תנאים טכניים ופיזיים טוביםשהמחוייבות של הישיבה היא גם לס

 היו גם תלמידים 1174.שהתלמיד אכן נמצא ולומד, לדאוג שלכל תלמיד תהיה חברותא, שיעורים

תלמידות רבות גם . שחשבו שלישיבה ישנה מחוייבות ללמד אותם ולדאוג שיתקדמו מבחינה לימודית

לקיים , המסגרת הפיזית והתנאים הפיזיים ללמודסברו שהמדרשה מחוייבת ללמד אותן ולספק את 

תלמידי שילוב לא דיברו כלל על מחוייבות . שיעורים ברמה גבוהה ולהתיחס לשאלות של התלמידות

 .אלא רק לספק את האפשרות ללמוד, הישיבה לגרום להם לשבת וללמוד

 מאוד יש מעט, כאמור, למרות המחויבות שתלמידי המכינות חשים מצד המכינה, בפועל

הרושם הוא שבעת השירות התלמידים הפנימו את העובדה שלא . אם בכלל, התערבות ברמה הפרטית

                                                 
 .18.5.04, )הגולן('  י1172
 .23.3.04, )ירוחם('  ל1173
תלמידי מעלה , באופן כללי. חייבותה בנושא זה חלקם גם ציינו שהם אינם מרגישים שהישיבה עומדת בהת1174

 .אדומים והר עציון הרגישו שהישיבה לא מספיק מתעניינת בהתקדמותם בלימוד
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תלמידי השילוב . יוכלו להסתייע במכינה ברמה לה ציפו לפני השירות וממעטים לפנות אליה

מדבריהם . ועל כן מובן להם מאליו כאשר הישיבה אינה מתערבת, מלכתחילה אינם מצפים לסיוע

ברור כי הם אינם חושבים שהישיבה מסוגלת לסייע להם בענייני יומיום , מעקב בשירותבזמן ה

מספרים על , לעומת זאת, בני ישיבות ההסדר. גם לו היתה מעוניינת לעשות זאת, בשירות הצבאי

יתרה . ש"בייחוד כאשר מדובר בנעשה במחלקת בני, אפשרות להתערבות בוטה יותר מצד הישיבה

גם אם זה החייל . הישיבה תעמוד מאחוריך, כל בעיה שלא תהיה"סדר היה ברור שלתלמידי הה, מזו

 הישיבה היא בעלת עוצמה ממשית מול המערכת הצבאית ובמקרה 1175."גם אם זה כמחלקה, הפרטי

 .הצורך תפעיל את האיגוד

אמנם יש הבדל בין . המדרשה תעזור להן, גם בנות הגרעינים מרגישות שאם יצטרכו ויבקשו

על סמך ,  יחד עם זאת.אולם האפשרות להתערבות וקיומו של הרב אלמליח מוחשיים, ותהמדרש

אולי אף יותר מאשר המדרשה , הגרעין עצמו מסתמן כגורם מעצים וכמקור לתמיכה, ראיונות המעקב

חלק גדול מהנשאלות ראו בגרעין מקור חזק יותר לתמיכה בשל התקופה המשותפת שעברו . גופא

 . השירות המשותףבמדרשה וכן בשל 

 

 יחסן של תוכניות הלימוד לציפיות התלמידים. 2

כל ארבעת ראשי המכינות שהשתתפו במחקר ראו את מחוייבותם כלפי התלמידים כמחוייבות 

הרב פרץ ציין שתלמיד שמעוניין בכך יוכל לקבל הכוונה גם לגבי המשך . שממשיכה גם לאחר השירות

הרב סדן תאר את המחוייבות של המכינה כלפי כל תלמיד כמו  1176.חייו כגון לימוד לפני הנישואין

דיברו על כך ' גם הרבנים הגר ודוידוביץ!" זה בן שלנו! איזו שאלה: "מחוייבות של הורים לבנם

ציין שהוא מוכן להאבק עם הצבא על שיבוץ ' הרב דוידוביץ. מחוייבותם העמוקה כלפי התלמידים

 1177".גם בצבא וגם אחרי זה, גם עכשיו. יר שיהיה לו הכי טובאני אעשה שמיניות באו"הולם לתלמיד 

: על כך אמרו חכמים: "גם רוב רבני ההסדר הרגישו מחוייבות עמוקה כלפי תלמידיהם

 הרב קוסטינר חש 1178.המחוייבות היא כמו של הורים לבנם." ' הבנים אלו התלמידים–ושננתם לבניך '

 גם הרב שרלו דיבר על 1179.יפל בבעיה של בוגר נשוימחויבות עמוקה כלפי תלמידיו ובזמן הראיון ט

 הרב 1180."יותר לפעמים מאשר לילדים שלי. "בגללה" אני לא ישן בלילה"כזו ש, מחוייבות עמוקה

הן בעניינים בתוך הישיבה והן , ליכטנשטיין דיבר על מחוייבות להעניק עצה ראויה לתלמיד שמבקש

                                                 
 .18.5.04, )הגולן('  ל1175
 .7.1.03,  פרץ1176
 .25.3.03',  דוידוביץ1177
 .12.1.03',  רבינוביץ1178
 .19.3.02,  קוסטינר1179
 .8.10.02,  שרלו1180
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הרב ליכטנשטיין נתן כדוגמא את עריכת החופות , וסףבנ. בקשר לעתידו של התלמיד או בעיות אישיות

אבל אין לך מושג כמה זמן נצרך במשך השנה , אולי נשמע פרוזאי"זה . עבור בוגרים שמתחתנים

 היו רבני הסדר שטענו שאין מחוייבות כלפי 1181.אולם זו חלק מהמחוייבות." לעריכת חופה וקידושין

ק הרב ליכטנשטיין התייחס למחוייבות ברמה ר,  מבין כל רבני ההסדר שנשאלו1182.התלמידים

 .'מגורים וכו, מזון, שמירה על ביטחונם של התלמידים. הפיזית

נון הדגיש הן -הרב בן. גם רבני ישיבות הקיבוץ הדתי דיברו על מחוייבות עמוקה לתלמידים

ת והן א) תנאי מגורים נאותים, שמירה על בטחונם האישי של התלמידים(את הצדדים הפיזיים 

 1183).הקניית כלים ללימוד בהמשך, רמת לימוד גבוהה בבית המדרש, אוירה טובה(הצדדים הרוחניים 

והישיבה " רוצים יותר אבהות"הרב ביגמן סבר שהתלמידים . מחוייבות זו ממשיכה גם בעת השירות

 בקרוב הם יהיו. נרתעת מלהעניק הכוונה ברורה יותר כיוון שהיא רואה בתלמידים אנשים בוגרים

אם תלמיד נמצא בצרה ומתקשר לבקש עזרה , עם זאת. אחראים על חיי אחרים ועליהם להתרגל לכך

 1184."והיו דברים מעולם. [...] מידניסע "

: כדברי ביטון. ראשי התוכניות לנשים ביטאו מחוייבות לשלומן הנפשי של התלמידות

 הרב 1185." בלי לשבור אותהלדרוש ממנה[...] שלוות רוחה ויציבותה "המחוייבות היא לשמירה על 

כאהן סבר שהמחוייבות כוללת נסיון מודע שלכל תלמידה תהיה גישה לפחות לאחד מאנשי הסגל כדי 

אני לא בטוח שכל ראש ישיבת הסדר יודע : "ת וגם בשירות"גם בזמן השל, שמישהו יידע מה שלומה

כולל ,  גם לפתרון בעיותלב סבר שיש אחריות ומחוייבות-הרב טהר." מה המצב הנפשי של כל תלמיד

מבין ראשי . מכאן מובן יותר גם ההבדל בין מידת ההתערבות של המדרשות. בעיות בעת השירות

 .רק ביטון דיברה על מחוייבות לשמירה על ביטחונן הפיזי של התלמידות, התוכניות לנשים

 

 מסרים שהתלמידים מצפים מתוכניות הלימוד לשדר החוצה. 3

לימוד מצפים מהתוכנית ממנה הגיעו לשדר מסרים הן כלפי הצבא והן כלפי כל תלמידי מסגרות ה

בני ההסדר מנסים לשדר לחברה . המסרים משתנים מעט ממסגרת למסגרת. החברה הדתית לאומית

הליכתם לשירות צבאי לא תפגע ". בני תורה"ממנה באו כי הם נמצאים בתהליך של הפיכה ל

הם ממלאים את , בד בבד. צעירים נאמנים לתורה ומצוותבהשכלתם התורנית ובעיצוב אישיותם כ

-ש משדרת לחברה הדתית"השירות במסגרת מחלקת בני. ל הנתפס כציווי דתי"הציווי לשרת בצה

                                                 
 .5.1.03,  ליכטנשטיין1181
אך לא , הרב דרוקמן אמר שיש אחריות לתת לתלמיד את מה שהוא מחפש בישיבה. 20.10.02, וייצמן: ל למש1182

 ).19.11.02, דרוקמן. (מחוייבות
 .15.10.02, נון- בן1183
 .23.10.02,  ביגמן1184
 .19.12.02,  ביטון1185
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לאומית כי הצעיר המשרת נזהר מפני החברה החילונית והצדדים הבעייתיים שבה מבלי לוותר על 

 .מילוי חובתו לשרת

ני שירות סיפרו על כוונתם מלכתחילה לעזוב את המסלול חלק מבני ההסדר שראויינו לפ

תלמידים אלו התלבטו בדבר המוסריות שבעשיית שירות צבאי קצר יותר . ולשרת שלוש שנים מלאות

 1186."אבל לא צריך לבוא על חשבון. [...] תלמד. בסדר. אתה רוצה ללמוד תורה: "גם לשם לימוד תורה

 .למידי ההסדרהיתה ייחודית לת, כמובן, התלבטות זו

הליכה למכינה לפני השירות אמורה לשדר לחברה ממנה באו בני המכינות כי הם , לעומת זאת

ברצונם . אין הם מתגייסים ללא הכנה רוחנית נאותה. מעוניינים ללמוד וללבן את מחוייבותם להלכה

זהותם מבלי להתנתק מהפן המעשי הנראה להם חלק בלתי נפרד מ, לנהל את חייהם כאנשי אמונה

מעוניינים להעביר מסר נוסף של לימוד , באופן ספציפי, ההולכים למכינה בעלי. כאנשים שומרי מצוות

אך חשוב להם , הם שווים בכל לבוגר הסדר מבחינת אהבתם לתורה וללימוד. רציני ברמה ישיבתית

ודית אלא הליכתם למכינה אינה מתוך היותם פחותים מבחינה דתית או לימ. לשרת שירות צבאי מלא

  .מתוך אידיאולוגיה ושכנוע פנימי עמוק

לאומית שהן חשבו היטב על -בנות הגרעינים מעוניינות שמסלול שירותן ישדר לחברה הדתית

אין . הן למדו והעשירו את עולמן הדתי וגיבשו את זהותן כנשים שומרות מצוות. החלטתן להתגייס

 . או ערכית אלא להפךהלכתית-בהליכתן לצבא כדי להעיד על ירידה רוחנית

כמו גם לחברה הישראלית , לאומית-תלמידי השילוב מנסים לשלוח מסר לחברה הדתית

בית המדרש , בד בבד. שלימוד תורה איכותי אינו חייב לבוא על חשבון נשיאה בעול הביטחון, בכלל

 בני ההסדר חלק מבני שילוב התבטאו בעת הראיונות כנגד. שלהם אינו נופל באיכותו מישיבות ההסדר

שהם , שתלמודם אינו מעמיק(וכנגד בני המכינות מאידך ) שקיצור שירותם הצבאי אינו מוצדק(מחד 

 1187").הר המור] ישיבת[הזרוע הצבאית של "אינם עצמאיים בלימוד ושבאופן כללי חלקם מתפקדים כ

הוא -הואניסו תלמידי השילוב להסביר שמסלול שירותם , למרות היותם מיעוט מספרי, במובן זה

  1188.המסלול היחיד המאפשר להיות אזרח טוב מבלי לוותר על תלמוד תורה משמעותי

בני המכינות . מסר חשוב נוסף של כלל התלמידים מכוון כלפי החברה הישראלית בכלל

והשילוב מנסים לשדר כי הם מחוייבים לחברה הישראלית ולמדינה ומוכנים לתרום לה במשך כל 

                                                 
 .24.3.04, )פתח תקווה('  ת1186
ל את " שבני מכינות מסויימות מייצגות בצההכוונה היא. 4.5.04, )עין צורים(' א:  כפי שהתבטא למשל1187

 .  כפי שכבר תואר, הר המורהבאה לידי ביטוי בישיבת , בצורתה המיליטנטית, האידיולוגיה של ישיבת מרכז הרב
הבוגר . הוא התוכנית האידיאלית- מעניין לציין כי בוגר מכינה ותלמיד הסדר לפני שירות טענו שהשילוב הוא1188

היה , תלמיד ההסדר לפני גיוס סיפר שלו היתה ישיבת קיבוץ דתי כמו ישיבת הסדר.  זההצטער שלא נקט במסלול
או לישיבת " יותר רצינית"אחד התלמידם בראש פינה הצטער שלא הלך למכינה , לעומת זאת. הולך למסלול השילוב

ר שלא בדק יותר תלמיד עלי אחד הצטע. הסדר כיוון שהרגיש שהלימוד התורני לא היה מספיק רציני בראש פינה
 .ברצינות את ישיבת ההסדר בעתניאל
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אנשי אמונה בעולם : כפי שמתבטאים בני המכינות. ארבע אמותיה של תורהחייהם ולא להסגר בתוך 

בשל . בני ההסדר מעוניינים לומר שהם רוצים לשרת ולהיות חלק מהציבור הישראלי. המעשה

ולפרק זמן מלא של " רגילות"הקשיים של שמירת אורח חייהם הדתי אין הם יכולים לשרת ביחידות 

 גם בנות 1189. בעול השירות הצבאי על מנת לתרום לעם ולמדינהאך מעבר לכך הם נושאים, שירות

הגרעינים מעוניינות לומר לחברה הישראלית שהיותן שומרות מצוות אינה באה על חשבון מחוייבותן 

 .למדינה ורצונן למלא את חובתן האזרחית

 הם: תלמידי כל התוכניות מנסים לשלוח מסר של נאמנות ומצויינות, כלפי המערכת הצבאית

הצגתם את השירות הצבאי כמצווה מוסיף . יהיו חיילים טובים וישקיעו מרץ רב בשירותם הצבאי

מסר לא פחות מהותי הוא הרצון להסביר שללא שמירה , עם זאת. לשירותם ממד מחייב של נאמנות

אם הצבא לא ייענה . הם לא יוכלו להמשיך ולשרת, על הצרכים המוגדרים שלהם מבחינה דתית

לא יהיו חיילים נאמנים , אך אם ילך לקראתם ויתחשב בצרכיהם. הוא יפסיד לוחמים אלו, לצרכיהם

 .וטובים מהם

 הצביעו על כך שהשירות הוא חלק מאמונתם -- בעיקר תלמידי מכינות אך לא רק --תלמידים 

אבל אני לא הולך לזה , זה נכון שהמדינה רוצה שאני אלך לצבא": או כפי שאמר תלמיד עלי. הדתית

אותה תורה שאני לומד עכשיו , כי התורה שלי[...] אני הולך לזה .  אותי ללכת לצבאמחייביםבגלל ש

זה לא איזה משהו חיצוני והמדינה כאילו כופה עלי . היא רוצה שאני אלך לצבא, בבית מדרש

 1191. תלמיד מראש פינה הסביר שלשרת בצבא זו מצווה בדיוק כמו להניח תפילין1190."להתגייס

הרב סדן הסביר שהשירות הצבאי אינו . לו ניתן למצוא חיזוק בדבריו של הרב סדןלדברים א

זו . כל תהליך הקוממיות במדינה הריבונית. תורנית, מוסרית, רק חובה אזרחית אלא חובה דתית"

שבגדי כהונה היו כעין בגדי " בעקבות בעל הטורים שאמר 1192."זכות ומצווה להיות שותף לזה

                                                 
, למשל.  יש לציין כי תלמידי ההסדר ורבניהם נטו לדבר על חשיבותם של בני ההסדר במהלך שירות המילואים1189

כמות השירות הסדיר שעשה אדם אינו מדד . הרב קוסטינר טען שהמילואים צריכים להוות את השיקול החשוב יותר
המדד האמיתי הוא מספר ימי המילואים ותלמידי ההסדר עושים מילואים . עת הרב קוסטינרלד, אמיתי לתרומה

גם הרב סדן התבטא בנושא ההסדרניקים המגיעים יותר למילואים ) 19.2.03, קוסטינר (.לדבריו, הרבה מעל הממוצע
, ברם). ג"י' עמ, )ה"תשס, התורהמכון בניין : עלי (נאמנותנו לתורה ולצבא, אלי סדן. (בפרט ובני הציונות הדתית בכלל

ולא ,  שנה15אני חייב להגיד לך שאני עוסק בנושא מעל : "ל זמיר"ענה תא, מספר פעמים, כאשר נשאל על כך במפורש
הרי הם לא משובצים בקבוצה הומוגנית ביחידות . [...] פעם ראשונה שאני שומע את זה. שמעתי את זה פעם אחת

כאשר !" ?מה זה משנה. זומן גם הוא וגם השני.  זומנה–אז יחידה שזומנה . רוגניתהם בצורה הט. ההפך. המילואים
הסברתי שמדובר על כך שהם מופיעים לשירות מילואים ואינם מנסים להתחמק כמו אזרחים אחרים הנקראים 

ת המילואים הקיצור הצפוי בשירו). 12.1.04, זמיר." (לא מכיר טיעון כזה מעולם: "ל זמיר"שוב ענה תא, למילואים
ל זמיר טוען שחיילי ההסדר משרתים "גם אם עובדתית תא: עשוי להשפיע על רבני ההסדר ברמה הפסיכולוגית

אם חיילי .  רבני ההסדר נשענו מוסרית על טיעון המילואים כמצדיק את קיצור השירות, במילואים כמו כל חייל אחר
 לא יהיה ניתן עוד להשתמש בטיעון זה להצדיק את קיצור ,כמתוכנן, ש ושירותם יקוצר"מילואים לא יעסקו עוד בבט
 . השירות לשנה וחצי בלבד

 .30.7.04, )עלי('  י1190
 .16.3.04, )ראש פינה('  ע1191
 .11.3.04,  סדן1192
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, כמו שהכהן ניגש לעבודת הקודש בשביל כל עם ישראל"סדן בראיון עמו ש הסביר הרב 1193",מלחמה

בעיניו זוהי חובה דתית ומוסרית ברמה ." כך איש צבא פושט בגדים פרטיים ולובש מדים, למען הכלל

מעוניינים ,  ואכן נראה שתלמידי המכינות מפנימים היטב את המסר הזה וכאמור1194.הגבוהה ביותר

אז הרב אלי "למיד מעלי סיפר שפעם דיבר בשיעור על כך שמתקלקלים בצבא ת. ל יבין זאת"שאף צה

' !להתגדל בצבא! הפוך? !?מה זאת אומרת? !?להתקלקל בצבא': בא אלי ואמר לי אחר כך אישית] סדן[

אתה תהיה מאושר וזה ימלא ...ו] בזמן השירות[שמרוב שאתה עוסק בדברים למען עם ישראל 

ור אם מסר השירות הצבאי כמצווה דתית נובע מתלמידי המכינות  מכאן שלא תמיד בר1195."אותך

נראה כי המכינה , אולם מהשוואה לתלמידים ממסלולים אחרים. עצמם או שזהו מסר שקלטו במכינה

 .אינה המרכיב היחיד הגורם ליצירת מסר זה

, תעם זא. תלמידי השילוב דיברו מעט יחסית על השירות הצבאי כמחוייבות דתית בפני עצמה

בשל היותו של השירות מעוגן , כלומר. הם ראו את חשיבות קיומה של חובתם האזרחית כקיום מצווה

השירות עצמו אינו מרכיב נפרד וכשלעצמו אינו דבר . הוא מהווה מצווה, בחוק גיוס חובה לשלוש שנים

 .מילוי חובה אזרחית ונשיאה בנטל יחד עם בני גילם הוא מילוי הציווי הדתי. חיובי

מרבית בנות הגרעינים היתה נטייה לראות את השירות הצבאי כשליחות והדבר הוביל ל

של להשפיע אחד על ] קית הוראה"של מש[הבנתי שיש את המסגרת הזאת : "לרצון לשיבוץ בהתאם

 כיוון שהשירות 1196."אחד וזה היה נראה לי הרבה יותר אמיתי מאשר ללמד חיילים איך נוהגים בטנק

 .יש לבחור בתפקיד שבו ניתן יהיה לתרום בצורה מקסימלית, בותעצמו הוא בעל חשי

גם תלמידי ההסדר דיברו על השירות הצבאי כחלק מאמונתם הדתית ועל הגיוס , לעומת זאת

שבעצם אני יוצא עכשיו למען . מתוך התחושה הזאת] לצבא[אני יוצא : "כתרומה חשובה לעם ולמדינה

בדיוק ". שליחות"ה דיברו על השירות תוך שימוש במילה  תלמידים מירוחם ופתח תקוו1197."כל העם

תלמידי מעלה אדומים אמרו שהישיבה חושבת שבשירות צריך לעשות את מה , כמו תלמידי המכינות

תלמידי הר עציון ,  לעומת זאת1198.שטוב לצבא ולא בהכרח את מה שאתה רוצה או מעדיף לעשות

שללכת לצבא זה כמו להכנס לבית : "ולא כחיובי,  רואה את השירות הצבאי כהכרחיהישיבהסיפרו ש

                                                 
 .)מדו בדה "ד(' ג', ויקרא ו,  בעל הטורים1193
רכז הרב בראשותו בדבר  דברים אלו אכן נראה שהרב סדן נאמן לתפיסתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק וישיבת מ1194

אינדיקציה מעניינת . 50' עמ, )2000, כתר: ירושלים (הדתיים החדשים, יאיר שלג: בעניין זה ראה. קדושת הצבא
, 22.ק.מ שעסקה בתוכנית הסאטירה הצופהנוספת לתפיסה זו של הצבא אפשר אולי למצוא בבקורת טלוויזיה בעיתון 

: הביקורת על התוכנית החלה כך.  בצורה מושחזת ובקורתית למדילי"תוכנית אנימציה המספרת על ההווי הצה
." ל היה אומר עליה"לראשונה בחיי צפיתי בתוכנית טלוויזיה ומצאתי את עצמי מהרהר מה הרב צבי יהודה זצ"
 .)16' עמ, 27.8.04, הצופה השבוע!" תן לי הקשב", ירעם אטיה(

 .30.7.04, )עלי('  י1195
 .19.12.02, )באר('  מ1196
 .4.5.04, )אור עציון('  ע1197
 .27.10.04, )מעלה אדומים(' נ:  למשל1198
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 באופן 1199."לשכוח את הכל מאחור, להוריד את המים וכאילו, לעשות את מה שצריך, ללכת: שימוש

כל תלמידי הר עציון שרואיינו לפני גיוס לא הסכימו עם גישתה של הישיבה לשירות הצבאי ונטו , אישי

ובייחוד , לם הם הבינו היטב את המסר של הישיבהאו. לראות אותו כמו עמיתיהם בשאר התוכניות

 נראה מכאן 1200.אך בשום אופן לא דבר חיובי, בדבר היות הצבא כורח חשוב, של הרב ליכטנשטיין

ישיבות הסדר המעודדות . שהיחס לקצונה משקף במידה מסוימת את היחס לשירות באופן כללי

 .ולהפך, נוטות לראות את הצבא באור חיובי יותר, קצונה

 1201.גם חלק מבנות הגרעינים חשבו שמחובתם לצאת לקצונה אם הדבר יהיה אפשרי

התלמידות סברו כי בכלל בעת שירותן עליהן לעשות את מרב המאמצים להיות חיילות טובות 

 . ומועילות ולבצע את התפקיד שיוטל עליהן בצורה הטובה ביותר

, ידות מצפות שדרך גיוסן כגרעיןנראה שהתלמ. במקרה של בנות הגרעינים ישנו גם מסר נוסף

אין ביכולתו לנהוג כלפיהן בשרירותיות כיוון . ל יבין שעליו להתייחס אליהן אחרת"צה, ולא כבודדות

כפי . שמירת המצוות של חיילות אלו אינה עניין שולי או בעל חשיבות פחותה. שהמדרשה תגן עליהן

הרבה פעמים היא גם יותר , למדרשהבת שהולכת : "שהציגה זאת אחת התלמידות בראיון מעקב

אבל בנות שהן , אני לא יכולה להגיד את זה בצורה גורפת. כי היא רוצה ללמוד. דתית מלכתחילה

כי הן לא ממש , זה בנות שלא ילכו למדרשה', בערך'ויבואו לצבא כדתיות , פחות דתיות מלכתחילה

זאת לעומת בנות ."  זה בוער בהםלא באמת[..] אבל , הן מבית דתי והן שומרות על הדת. דתיות

  1202.לדעתה, המדרשה

תלמידות המדרשות אינן יכולות להתחמק מהפולמוס ההלכתי לגבי , לצד עצם לימוד התורה

המדרשות מעניקות ליגיטימציה הלכתית וחברתית , באופן כללי. כפי שהוצג לעיל, שירות צבאי לנשים

לדעת : " כפי שאמרה אחת מתלמידות מעיין.לשירות הצבאי דרך המסרים שהן מעבירה לתלמידות

 בניגוד 1203."הגרעין זה לא שום התפשרות של ההלכה[...] פושעת הולכת לצבא ומרגישה [...] שאני לא 

מודה הרב כאהן כי הוא אינו רואה אידיאל בשירות הצבאי , למרבית הבנות הלומדות במדרשה

ל מתאים לשירות "ב שלא כל תפקיד בצהאולם חוש, הוא אינו רואה פסול הלכתי בכך. לאישה דתיה

הוא אינו מעודד שירות צבאי באופן גורף ומעדיף את השירות הלאומי על , מסיבה זו. לצעירה דתיה

הרב .  מבחינה הלכתיתלב ותמי ביטון ראו את השירות הצבאי כלכתחילה-טהרהרב ,  לעומתו1204.פניו

אין הבדל בין , בעיניו. ת ראשי התוכניותלב הדגיש רעיון זה בצורה הברורה ביותר מבין שלוש-טהר

                                                 
 .10.3.04, )הר עציון('  ב1199
 .5.1.03, ליכטנשטיין:  כפי שהסביר שוב בראיון עמו1200
 .1.1.03) הדס(' ג; 14.1.03, )מעיין(' נ:  לדוגמא1201
 .27.3.04, ראיון מעקב, )באר('  ח1202
 .2.3.04, )מעיין('  י1203
 .23.10.02,  כאהן1204



 

 242

ולא צריכה להיות חלוקה על " זה חשוב לכולם, אם צבא זה חשוב: "צעירים דתיים לצעירות דתיות

  1205.פי מגדר

מתנגד לשירות צבאי לנשים ואף העביר , הרב מיקי אברהם, אחד מרבני באר, לעומת גישה זו

אחת התלמידות עברה ' בבאר ב, כתוצאה מכך. סשיעור בנושא לתלמידות ופסק שאסור להן להתגיי

ביטון טענה שהמדרשה . אך יתר התלמידות משני המחזורים התגייסו, למסלול של שירות לאומי

 1206.גם אם המדרשה עצמה מעודדת שירות צבאי לנשים, רואה חשיבות בהצגת הדעה המנוגדת

ות המדרשות את השירות בעצם הגדרת המסלול מעמיד, להוציא את הרצון להציג את הפן השני

 . הצבאי לנשים כאפשרי מבחינה הלכתית ולפיכך מעניקות לו לגיטימציה ברורה

 

 ל בעיני התלמידים"מחוייבות תוכניות הלימוד לצה. 4

מרבית תלמידי ההסדר סברו , למרות שישיבות ההסדר אינן רואות בהכרח את הצבא באור חיובי

תלמידי הסדר בעבר , מבין כלל המרואיינים. כלפי הצבאשהישיבה בה הם לומדים מרגישה מחויבות 

שבעה תלמידים התפלאו מעצם .  תלמידים חשבו שיש לישיבה מחוייבות כלפי הצבא31, ובהווה

חלק גדול  1207.ולכן מתוקף הגדרתה היא מחוייבת לשירות צבאי!" זו ישיבת הסדר": השאלה

 ושאלו יהיו חיילים עם מוטיבציה לשרת מתלמידי ההסדר סבר שהישיבה מצּווה לשלוח לצבא חיילים

תלמידי הסדר הצביעו על כך שהישיבה צריכה להענות לבקשות ). 34 מתוך 10(בצורה הטובה ביותר 

" חומת מגן"כמו במבצע , גיוס תלמידים מהישיבה במקרים מיוחדים, למשל. מוצדקות של הצבא

לדאוג שתלמידים אכן ילמדו ולא יבטלו היו תלמידים שציינו שהישיבה צריכה , כמו כן. 2002באפריל 

אני חושב שאם הצבא יש לו הסכם עם הישיבה שבחור יוצא לשירות יותר קצר על : "את זמנם בישיבה

הישיבה [...] שהישיבה לא תהפוך לאיזה מקום מקלט , אז כן,  זמןX-תנאי זה שהוא יהיה בישיבה ל

מספר תלמידים ,  עם זאת1208."כבריחהלא אמורה לתת את הכיסוי לאנשים שרוצים להשתמש בזה 

אם תלמיד נמצא . העירו שמחוייבותה של הישיבה כלפי תלמידיה גדולה יותר ממחוייבותה לצבא

 .על הישיבה לגונן עליו מפני המערכת הצבאית, במצוקה

כיוון שלא . גם בנות גרעין רבות חשבו שזמן לימודיהן הוא זמן שקיבלו בהשאלה מהצבא

חלקן , מאידך. עליהן ללמוד ברצינות ולא לבזבז את הזמן, ל צעירה אחרת בגילןהתגייסו מיד כמו כ

                                                 
 .27.10.02, לב- טהר1205
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון1206
 . מעניין לציין שבניסוח זה השתמשו דווקא שלושה מבין שמונת המרואיינים מהר עציון1207
 .4.5.04, )אור עציון('  ע1208
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הדגישו כי החובה ללמוד ברצינות היא גם כלפי המדרשה בכדי לתרום לאווירת בית המדרש ולאווירת 

 .הלימוד באופן כללי במדרשה

כמו תלמידי . גם תלמידי מכינות ובוגרים שראויינו סברו שהמכינות חשות מחויבות כלפי הצבא

גם מרבית הנשאלים חשבו שהמכינה צריכה לדאוג לכך שהתלמידים יגיעו לשירות בצורה , ההסדר

תלמיד אחד סבר שעידוד תלמידים . חלקם חשבו שחובה זו נובעת מדחיית השירות. הטובה ביותר

 . לצאת לפיקוד כלול אף הוא במסגרת מחויבות המכינה כלפי הצבא

המכינות אמנם תורמות למערכת .  למכינה מחויבות כלפי הצבאבוגר מכינה אחד חשב שאין

המכינה דואגת לעצמה . אבל התרומה היא תוצר לוואי של התנהגותה הכללית של המכינה, הצבאית

ציונית , ותוצר נלווה של חינוך זה הוא חינוך התלמידים להתנהגות בוגרת יותר, ולחינוך תלמידיה

 .ת הצבאית יוצאת נשכרת ממנודבר שגם המערכ; יותר וערכית יותר

מסיבה זו על .  מרואיינים בני שילוב חשבו שישיבתם מרגישה מחוייבות כלפי הצבא22 מתוך 14

. לדאוג שהתלמידים ילמדו כמו שצריך ולא יבזבזו את זמנם, הישיבה לעמוד בהסכמיה עם הצבא

כל עוד . ובת התלמידיםשלה ועל ט-שני תלמידים ציינו שהישיבה חושבת קודם כל על טובתה, אולם

. שלה-מותר לה לתמרן את המערכת לטובת תלמידיה ולטובתה, היא אינה שוברת את כללי המשחק

 .לדבריהם, גם הצבא נוהג כך וזה ליגיטימי

 

 פורמליים-תוכניות הלימוד כמוקד להעברת מסרים לא. 5

ששה תלמידי . ן גורמיםמרבית התלמידים מכלל התוכניות סיפרו שהם התייעצו לפני גיוסם עם מגוו

קרובים , אבא, אחים גדולים(ששה בני שילוב ועשרה בני הסדר התייעצו עם בני משפחה , מכינה

ארבעה בני שילוב ותשעה בני הסדר התייעצו עם , חמישה בני מכינה. וחברים באופן כללי) אחרים

כולל חברותא  (ל או חזרו ללמוד לאחר שירותם"תלמידים מבית המדרש שלהם שכבר משרתים בצה

תלמיד הסדר אחד וארבעה תלמידי שילוב התייעצו עם גורם רשמי במקום , שבעה בני מכינות). בוגר

תוכנית הלימוד עצמה משמשת צינור , כלומר). מים"מכינה עצמו או אחד הר/ראש הישיבה(הלימוד 

אם דרך סגל אם דרך תלמידים בוגרים יותר ו, להעברת מידע ועצות בדבר התנהגות פרקטית בצבא

תלמידי . במכינות התלמידים נוטים לבקש עצות בייחוד בדבר שיבוץ ופונים בדרך כלל לסגל. ההוראה

הסיבה להבדל נעוצה בזמינותם של הבוגרים . ההסדר והשילוב נעזרים בעיקר בתלמידים בוגרים יותר

יד בוגר אחר לגשת לחברותא הבוגר שלו או לתלמ' קל ונעים לתלמיד הסדר משיעור ב. בישיבות

ברוב . עתה השתחררו ורשמיהם מהשירות טריים-מה עוד שתלמידים אלו זה. ולהתייעץ איתו

. המכינות אין בוגרים כאלו בנמצא ובכל מקרה ההכרות שלהם עם תלמידים לפני גיוס אינה מעמיקה



 

 244

,  בשנהאולם בתקופות מסויימות, בישיבות הקיבוץ הדתי הבוגרים אינם זמינים כמו בישיבות ההסדר

, במכינות. ת וניתן לשוחח עמם"תלמידים מהשילוב הבוגר מגיעים לשל, בייחוד בזמן קיץ לפני גיוס

 .טבעי לפנות אליהם בבקשת הכוונה. מלמדים קצינים בכירים בעבר שעדיין משרתים במילואים

בזמן הלימודים במדרשה פוגשות התלמידות בוגרות . דברים דומים מתרחשים במדרשות

חלק מהנשאלות אף . כמו גם על קשיים, ת באמצע השירות והן שומעות על חוויות"ת בשלותלמידו

ל תלמידות "על המדרשה לשלוח לצה: ראו בשידור מסר זה חלק ממחוייבות המדרשה כלפי הצבא

אם להוראה ואם לתפקידים , שיהיו חיילות טובות ובעלות מוטיבציה לתפקיד אליו הן הולכות

  1209.אחרים

                                                 
 .2.3.04, )מעיין(' ב; 14.1.03, )מעיין(' א; 1.1.03, )הדס(' נ; 1.1.03, )הדס(' ג:  לדוגמא1209
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  ומניעים מצד הצבאציפיות. 6

ל לדחיית שירות על מנת לאפשר לצעירים דנן ללמוד מעידה  על נכונות לבוא לקראת "הסכמתו של צה

בשנת הלימוד מועברים מסרים ברורים , טל הסביר שלהבנתו-האלוף רון. כלל תוכניות הלימוד

ברובד ,  חשובההתרומה שלנו לחברה יותר': אמירה כמו: "לתלמידים בדבר חשיבות השירות הצבאי

! לא מקבל אותה! בעולםרוב הנוער , המשוואה הזאתי,' מאשר של החברה לנו, העמוק של העניין

מעמידות בסדר ! כל החוקות היום בעולם. כל חוקי היסוד. החוקים.  כבר לא מקבלות את זההמדינות

. בטל את חופש הפרטוצבא בכלל הוא ארגון שמ. [...] את הפרט בפני החברה, עליוןבוא נגיד , עדיפות

כמה . מלמדים אותם כמה שהצבא חשוב! עושים דבר הפוך, בלימוד שלהם, ה האלה'והחבר[...] 

במקום שערכי החברה ,  כלומר1210."דבר הזה לא מתקיים לחייל אחר שמתגייס]ה. [שתרומה חשובה

-יבא דרוןאל, תלמידי התוכניות, שלו-ל חושב על טובתו"המערבית גרמו לכך שהנוער המתגייס לצה

לאחרונה דווח בעיתונות כי תלמידי הסדר מנסים . חושבים קודם כל על טובת המערכת הצבאית, טל

גם הרב ברון סיפר על מגמה בקרב . להסתיר בעיות רפואיות בכדי להעלות את הפרופיל הרפואי שלהם

כך כדי  ויש ב1211הדבר נעשה על מנת לקבל שיבוץ קרבי יותר. התלמידים להעלים בעיות רפואיות

 .להעיד על המוטיבציה הרבה של התלמידים לשרת בתפקידים אלו

טל סבר שהלימוד באופן כללי גורם לכך שהצבא מפיק תועלת רבה יותר -האלוף רון, יתרה מזו

ה האלה את חשיבות תרומתם לחברה 'תפיסת החבר: "ובייחוד מבני המכינות, מתלמידי התוכניות

 היא תפיסה שלמעשה --באמצעות שירות מבצעי .  לא רק שירות אפילו--הישראלית באמצעות שירות 

להמשיך את , לשרת בצבא, מביאה אותם לוויתורים גדולים מאוד על מנת להגיע לתפקידי פיקוד

, מצד אחד חיזוק האמונה. אז יש פה שני דברים משולבים[...] לראות בצבא דרך חיים , השירות בצבא

 ומכאן שמתוקף אמונתם חיילים 1212."דבר לשירות יותר מועילאבל חיזוק האמונה תורם בסופו של 

המסר שהתלמידים רוצים להעביר , כלומר.  למערכת הצבאית מאשר חיילים אחריםיותראלו נאמנים 

 .לפחות בדרג הפיקוד הבכיר, בדבר נאמנותם מכוח אמונתם אכן נקלט

בזמן , ל אלעזר שטרן"והן תא, י"ראש מז, טל-הן האלוף רון, א"ט תומכ"רח, ל זמיר"הן תא

דיברו באהדה רבה על המכינות באופן ספיציפי ובמידה , א"הראיון קצין חינוך ראשי וכיום ראש אכ

עם , משמעותית, מדובר באוכלוסיה איכותית", ל זמיר"כדברי תא. מסויימת גם על חיילי השילוב

בהתנדבות ליחידות . ל"המוטיבציה גבוהה מאוד לשיבוץ ביחידות לוחמות ולפיתוח תפקידי פיקוד בצ

                                                 
 .2.5.03, טל- רון1210
אנחנו מנהלים מסע הסברה שלא להעלים בעיות "ברון עצמו העיד על כך ש. Ynet 14.2.05" ,עודף מוטיבציה" 1211

 ).1.5.03, ברון." (רפואיות כדי שלא ייווצר מצב שאתה תגיע לאן שאתה לא צריך ואחרי זה תיפלט
 .2.5.03, טל- רון1212
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 1213." מאמץ ליצור שיבוץ הולם ליכולתם הגבוהה ולרצונם המשמעותיכלואנחנו עושים . התנדבותיות

ל משתדלת להיענות לבקשות המכינות בנוגע לשיבוץ "מדבריו משתמע שחטיבת תכנון וכוח אדם בצה

ל זמיר מאז "ובים עם תאהרב סדן סיפר שיש לו קשרים ט, ואכן. ביחידות השדה וביחידות המובחרות

ביקורת על , האלוף נווה, בראיון בעיתונות מתח קצין בכיר אחר,  מאידך1214.שזה היה ראש מינהל גיוס

וודאי לא , בני המכינות המרוכזים ביחידות מובחרות ורק מעטים מהם מגיעים לגדודים הרגילים

 1215.ופחות מדי כמפקדים, כחיילים

אחד השיקולים שבהליכה לקראת תוכניות הלימוד הוא שלושת הקצינים הללו דיברו על כך ש

בעלת , מדובר באוכלוסיה איכותית: "ל זמיר"כפי שאמר תא. ל ישאר צבא העם"החשיבות שבכך שצה

שאנחנו כמערכת צריכים לעשות מאמץ לשילובם המיטבי מעצם תפיסת צבא , אורח חיים מסויים

. 'אומנותו-תורתו'יכולה ללכת למסלול . יסולאוכלוסיה הזאת יש גם את האפשרות לא להתגי. העם

 כאשר 1216."עושה כל מאמץ לתת מענה לאורח חייהם[...] ל "וכאן צה. בחלקה הגדול. בחלקה לפחות

! וההסדר זה מאה אלף: " בשנה אמר120שמספר תלמידיו אינו עולה על , נשאל ספציפית לגבי השילוב

לתפעל את [ריך משאבים הרבה יותר גדולים אבל זה לא מצ? !?מה ההבדל ביניהם! [...] זה המון

  1217".מ"לגייס את חיילי המקא] שצריך כדי[מאלה ] מסלול השילוב

גם , ל בכל מקרה"טל אמר שלדעתו בני המכינות היו מתגייסים לצה-האלוף רון, לעומת טענה זו

היו ה שאם לא היו באים למכינה ' חברכןאלה . "אם אופציית המכינות לא היתה פתוחה בפניהם

-חלקם הגדול של הנוער שהולך למכינות הקדם. [...] זה ברור לי לגמרי. מתגייסים לשירות רגיל

ללא [ לדעתי במצב כזה מקצתם]. [...] בכל מקרה [anywayהיה מתגייס , כמעט כולם, לדעתי, צבאיות

ם לא היה אולי מקצת. ואז הייתי מרוויח אותם פחות. היו הולכים דווקא למסלול של ההסדר] מכינות

כי אנחנו מבינים שלא כדאי לשפוך את [...] לכן אנחנו מאפשרים להם . קשה לי להאמין. מתגייס

ל מפיק " הוא התועלת שצההעיקריהמניע ,  מכאן שבניגוד לדבריו הקודמים1218."התינוק עם המים

ל ניתן היה להסתפק בהליכתם ש, אם המניע היה צבא העם". צבא העם"ולא מניע , מחיילים אלו

 .חיילים אלו לשירות במסגרת ההסדר

 מרואיינים בני 26מתוך , כאשר נשאלו מה היו עושים אם לא היתה אפשרות ללכת למכינה

תלמיד נוסף התלבט . ולא מתגייסים מיד" שחורה" אמרו שהיו הולכים להסדר או לישיבה 11, מכינות

                                                 
 .12.1.04,  זמיר1213
 .11.3.04,  סדן1214
 .26' עמ, 22.4.04, בשבע" ,סה וגם העורףהראש מכו",  שמואל אדלמן1215
 .12.1.04,  זמיר1216
 ).12.1.04, זמיר(והשכלתם מושלמת במהלך שירותם " נערי רפול" שהיו מכונים בעבר 1217
 .2.5.03, טל- רון1218
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בניגוד לדברי האלוף , מתגייסים מידקבוצה לא קטנה של בני המכינות לא היו , כלומר. ולא ידע לענות

ללא , כאשר האפשרויות לבחירה היו או גיוס מיד או הליכה לישיבה חרדית, לעומת זאת. טל-רון

גם בני השילוב נטו ללכת .  תלמידים אמרו שהיו מתגייסים מיד14, האפשרות ללכת לישיבת הסדר

יו הולכים למכינה וארבעה תלמידי שבעה ה). 22 מתוך 8(לישיבת הסדר ללא האפשרות ללכת לשילוב 

. רק שלושה תלמידים אמרו שהיו מתגייסים מיד. שילוב נוספים היו מחפשים אופצית לימוד אחרת

 אמרו שהיו מתגייסים 22 תלמידי שילוב מתוך 17, אם הבחירה היתה בין גיוס מיידי וישיבה שחורה

ללא האפשרות . טל אכן רלוונטי-רוןשיקולו של האלוף , מכאן שבשל הימצאות אופציית ההסדר. מיד

תלמידים אלו היו משרתים פחות זמן במסגרת ההסדר והצבא היה מפיק , ללכת למכינות או לשילוב

 . מהם פחות

 תלמידים היו מתגייסים מיד אם לא היתה 3,  המרואיינים בני ההסדר34מבין , לשם ההשוואה

וארבעה לא , ו הולכים לעתודה האקדמאיתארבעה תלמידים אמרו שהי. אפשרות להגיע לישיבת הסדר

אם היו צריכים לבחור בין גיוס . היתר היו בוחרים במסגרת לימוד שונה. ידעו לומר מה היו עושים

, שלושה תלמידים התלבטו.  תלמידים אמרו שהיו מתגייסים מיד11, לבין הליכה לישיבה שחורה

מדברים אלו . שלוש ואז מתגייסים-תייםואילו היתר אמרו שהיו הולכים ללמוד בישיבה שחורה לשנ

לאחר . ל שלא היתה מתגייסת מיד"נראה שהאפשרות להתגייס דרך ההסדר אכן מנתבת קבוצה לצה

המגיע לישיבה עובר שינוי במובנים רבים . מי יודע אם אכן היו מתגייסים, כניסתם לישיבה חרדית

ירות צבאי לאחר שהות ארוכה ויתכן שתלמידים אלו היו משנים את דעתם לגבי החשיבות שבש

 .ציונית-בישיבה לא

תלמידי המכינות סיפרו על אידיאלים ומסגרת רעיונית , טל-בהתאם לדבריו של האלוף רון

וכשאתה . יש מאוד דגש על העניין הזה שאתה אדם פרטי בתוך מציאות של כלל": הנלמדים במכינה

. כי זה לא המקום שלהם... אישיות כיאתה צריך בעצם לנטרל את הרגשות ה, הולך לשרת את הכלל

מתוך ניצול של , כמובן.  זה מה שאתה תעשה–ומה שהכלל צריך . אתה עכשיו כלום בתוך הכלל

 בני 1219.אבל העיקר הוא הנסיון להענות לצרכי הצבא." כן תנצל את מי שאתה, כאילו. הנטיות שלך

, להיות אדם מוסרי: בשירות הצבאיהשילוב דיברו על אידיאלים כלליים שצריכים לבוא לידי ביטוי 

דברים אלו הם מסרים כלליים של הישיבה שצריכים . תרומה לחברה, התנדבות, לשמור על צלם אנוש

 .לבוא לידי ביטוי גם במהלך השירות

גם במקרה זה . דברים הדומים לאלה שנאמרו על בני השילוב ניתן לומר על בנות הגרעינים

.  חיילות בשנה לכל היותר70-צד המסגרת הצבאית ומכילה כמדובר בתוכנית שמצריכה מאמץ מ

                                                 
 .30.5.04, )עצמונה('  א1219
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רצון : קצינים מדרג בינוני ומעלה טענו שהחשיבות היא כמו החשיבות שבגיוס בני הציונות הדתית

מחזק את ] הגרעינים והיכולת להתגייס כגרעין[אני חושב שזה . "העם-ל כצבא"להשאיר את צה

אני חושב . שיש כאלה שמרגישות יותר בנוח ללכת לגרעיןעובדה . [...] הקשר עם האוכלוסיה הדתית

הצבא יש לו אתוס ! [...] ואני מבין אותם. [...] שיש הורים שיותר רגועים כשהבת שלהם הולכת לגרעין

ולכן " ובין השאר הוא לא האתוס של המגזר הדתי, שהוא לא אתוס של הרבה מקומות, כזה משלו

ר סבר שישנן " גם קח1220.צה שיכולה להגן יותר על התלמידהישנה חשיבות לאפשרות להתגייס כקבו

 1221.תלמידות שלא היו מתגייסות ללא הגרעין

חשב שהגרעינים מגדילים את כמות ' סרן ס. קיימת גם סיבה מעשית יותר, מאידך 

לאומי ובאופן אוטומטי הן מגיעות לחיל החינוך ושללא הגרעינים היו -המתגייסות מקרב המגזר הדתי

, ערכית-לא ברמה החברתית. [...] אני צריך שהן יתגייסו. "שירות לאומי ולא מתגייסותהולכות ל

מישהו חתם איתי על הוראת קבע של הבנות הכי , אני, זאת אומרת. ס זה מאגר בלתי נדלה'תכל

אף !  יש הוראת קבעלי]. של כוח אדם לחיל חינוך[יש מלחמה על האיכויות האלה . [...] איכותיות

פ לעבוד יותר נכון עם הגרעינים או "זאת אומרת שכשאני רוצה להניע מ! ול לגעת לי בהםאחד לא יכ

זה בנות . "זה הטיעון שניתן להשתמש בו" להזהר או לשים לב לאיפה צריך כן להיות רגישים

אבל אם אני יכול ! לא מהגרעין ולא דתיות, עכשיו יש לי עוד כאלה[...] איכותיות בצורה בלתי רגילה 

 1222."זה אינטרס נקי... ין לילשרי

אני : "גם קצין חינוך ראשי הצביע על איכות כוח האדם כמניע לשיתוף הפעולה עם הגרעינים

ר "  קח1223."בזכות זה יש לי רמה של קורס טיס[...] יכול לתת איזושהי מטריה יחסית של שירות יחד 

בצבא אין ,  אין מה לעשות,תראי: "היה מודע גם לעובדה שאופי התפקיד מעניין את בנות הגרעין

גם אם . ושלא יספרו לך כל מיני סיפורים שאוהבים לספר אותם! אין שיוויון הזדמנויות! שיוויון

לא תמצאי שם לוחמת , תלכי לחטיבת גולני, אנחנו פתוחים להכל ומצהירים שבת יכולה לשרת בהכל

אני לא יכול לאתגר אותם בדברים ? !?מה אני אגיד לבנות! [...] ל"אחת וגם לא בצנחנים וגם לא בנח

קיות הוראה והן איכותיות וחיל חינוך רוצה "אבל כן ניתן לאתגר אותן כמש]." ללכת לקרבי[האלה 

 גם הרב אלמליח הסכים כי המניעים העיקריים של הצבא הן רצונו בכוח אדם 1224.אותן מסיבה זו

                                                 
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1220
 .23.6.03,  שטרן1221
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1222
 .23.6.03, רן שט1223
 .23.6.03,  שטרן1224
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ות צעדים מאוד גדולים לקראת ל מוכן לעש"מסיבות אלו צה. איכותי לצד רצונו להישאר צבא העם

 1225.הצעירות הללו

הצבא מאמין שללא הגרעינים יתגייסו פחות מבנות הציונות , בדומה להנחה לגבי בני ההסדר

גם חלק מבנות הגרעינים חשבו שצעירות רבות לא היו מתגייסות ללא האופציה של . ל"הדתית לצה

ובה לשאלה אם היו מתגייסות ללא בתש,  למעשה1226.בעיקר מקרב בנות גוש דן והמרכז, הגרעין

 אמרו שהיו מתגייסות ללא הגרעין אולם היו רוצות 16,  בנות גרעין23מתוך , האפשרות לשרת בגרעין

שלוש אמרו שהיו מתגייסות אולם דרך תוכנית תרבות . ללמוד או לעשות שנת שירות לפני הגיוס

מרבית בנות הגרעין היו , כלומר. ותושלוש לא ידעו לענ, אחת היתה הולכת לשירות לאומי, תורנית

אך זו לא הסיבה , למעשה הן העדיפו את השירות בגרעין על פני שירות לבד. מתגייסות גם ללא הגרעין

 .העיקרית לגיוסן

קיות "כשאמר שצעירות לא מעטות לא היו מתגייסות לשרת כמש' צדק סרן ס, עם זאת

בעידן בו נעשה קל מאוד לצעירה ישראלית . כללוחלקן אולי לא היו מתגייסות , הוראה ללא הגרעין

למרות דברי , אינו השיקול המכריע" צבא העם"נראה כי שיקול , להשיג פטור משירות צבאי סדיר

אם , ולכן. וששיקול כוח האדם האיכותי והמובטח מהווה שיקול משמעותי יותר, הגורמים הצבאיים

אם אני חושב ", כפי שאמר הרב אלמליח, תןעליו ללכת לקרא, הצבא רוצה צעירות אלו בשירותיו

ואני יודע כביכול שהמחיר שיהיה . אז אני מוכן להתגמש, שאני רוצה את מיטב הנוער אצלי בצבא

 1227."אבל יביא בנות איכותיות ובנות דתיות לצבא, איזה גוף חיצוני בקשר עם הילדה

בכלל שהוא מוכן ללכת ל מעוניין להעביר מסר לבנות הגרעינים ולחברה הדתית "נראה שצה 

הוא מוכן לקבל התערבות מסויימת . לקראתן ולהתחשב בהן ככל יכולתו ובלבד שיתגייסו לשורותיו

של המדרשות על מנת שהחברה הדתית תשתכנע שלא יאונה לצעירות המתגייסות רע מבחינת 

לשמור על הוא לא יקבל התערבות ללא גבולות ועל המדרשות , עם זאת. שלמותן הרוחנית והערכית

ל היה רוצה שדווקא התלמידות עצמן יהיו רגישות "במובן מסוים זהו מסר שצה. גבולות סבירים

הצביע מפורשות על כך שהוא מצפה מבנות גרעין ' סרן ס. אליו יותר ולא ינצלו את מעמדן לרעה

  1228.להיות רגישות לכך שהן יכולות להפעיל דרגים גבוהים ולפיכך לעשות זאת רק כשזה ראוי

                                                 
 .16.5.03,  אלמליח1225
 .25.2.04, )הדס(' ת; 14.1.03, )מעיין('  נ1226
 .16.5.03,  אלמליח1227
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1228
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 יחסים בין תלמידי תוכניות הלימוד למפקדיהם הישירים. 7

ר ובשריון סיפרו שיש לתלמידי התוכניות מוטיבציה "מפקדים ישירים של תלמידי התוכניות בחי

 קצינים אלו העירו שתלמידי תוכניות הלימוד מבוגרים יותר לאחר 1229.התחלתית אף מעל הממוצע

הם לא ילדים ואני יכול לסמוך עליהם בלי : "םדחיית השירות וגם בוגרים יותר בהתנהגות

" לקחת דברים בפרופורציה" היו קצינים שסיפרו שנטייתם של ההסדרניקים ספציפית 1230."היסוס

קצין שריון סיפר שיש שטוענים . ולא להתרגש מכל דבר היא בדרך כלל תוצאה של גילם המבוגר יותר

ם היו צריכים לשרת כמו כולם גם הם היו פחות שים מתנהגים כך כיוון ששירותם קצר יותר וא"שהבני

 1231."אבל לא כולם, זה אולי נכון לגבי חלק ממהסדרניקים", אולם לדעתו. רגועים

בני שילוב ובני מכינות עמדו על ההבדלים ביניהם , ים"מפקדים שהיו להם חיילים בניש

 בני המכינות 1232.ותוסיפרו שבני המכינות משתדלים להיות עם כלל המחלקה ולטפח עמה קשרי חבר

כמו הקצינים , הם נתפסו בעיני הקצינים הזוטרים. ויוצאים לקצונה" בראש טוב"הם גם יותר 

 יתכן שאינדיקציה אחת לרמת 1233.בשל מוכנותם לצאת לפיקוד" שווים השקעה"כ, הבכירים

מבין . המוטיבציה של בני המכינות היא נוכחותם המוגברת ביחידות החטיבתיות וביחידות המובחרות

חמישה היו מפקדי צוות של אחת , תשעת הקצינים הזוטרים שרואיינו כמפקדי בני מכינות ושילוב

כל אחד מהם פיקד על שני יוצאי תוכנית . פ של פלוגת סיור"הסיירות ואחד בתפקיד מקביל לסמ

ם דתיי, הצביע על כך שכמעט כל חייליו, מיחידה מובחרת, אחד הקצינים. לימוד כלשהי לכל הפחות

הדתיים למדו קודם באחת מתוכניות הלימוד . לא התגייסו מיד לאחר סיום התיכון, ושאינם דתיים

 1234.ג או למדו במכינה קדם צבאית חילונית לפני השירות"שנת י, והחילונים עשו שנת שירות, הנדונות

. אף אחד מהקצינים הזוטרים לא ידע לספר על נסיון של רבנים להתערב במעשיו, כאמור

סיפר שכבר קרה מקרה שהגדוד שלו רצה להוציא בן , ל"פ בגדוד נח"סמ, אחד הקצינים, ת זאתלעומ

מפקדו התקשר לראש המכינה של התלמיד על מנת שישפיע עליו . מכינה לקצונה והתלמיד היסס

 הקצינים כן הצביעו 1235."הולכים יד ביד עם הצבא"ראשי המכינות , טען, מבחינה זו. לצאת לקצונה

 . י המכינות מודעים יותר לזכויותיהם ועומדים על שלהם מול המערכת הצבאיתעל כך שבנ

                                                 
מחדיר בהם "מחיילים יוצאי שילוב או הסדר ושהלימוד " מוכווני צבא"חשב שבני המכינות יותר '  למשל סגן נ1229

סגן . (הם כבר חשבו על הדברים ויודעים יותר לקראת מה הם הולכים ועם מה יצטרכו להתמודד. "יותר אידיאולוגיה
 .21.5.03, )ל"ר נח"פלס(' נ

 .28.5.04, )ר צנחנים"פלס('  סגן י1230
 .19.7.03, )שריון('  סגן א1231
 .25.7.03, )שריון('  סרן י1232
 .27.7.03, )ל"נח('  סגן ב1233
 .14.9.03, )ל"ר נח"פלס('  סגן כ1234
 . 27.7.03, )ל"פ נח"סמ('  סגן ב1235
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הקצינים הזוטרים דיברו בהערכה רבה יותר על תלמידי מכינות מאשר על , באופן כללי

סבר שמי שהולך , שאינו חובש כיפה, ל"ר נח"מפקד צוות בפלס, לדוגמא. תלמידי הסדר ושילוב

" להיות יותר סגור על עצמו", וניין יותר ללמוד ולבנות את עצמולישיבת הקיבוץ הדתי או להסדר מע

 אותו קצין גם סיפר שהבחין 1236."בראש של צבא"ואילו מי הולך למכינה הוא יותר . גם מבחינה דתית

ממוקדים יותר "בהבדלים בין המכינות ושהוא באופן אישי מעדיף את תלמידי עצמונה שהם 

לאחר ההסתייגות , אחרים. רו בהערכה רבה על חיילי השילובהיו מפקדים שדיב,  מאידך1237."בתפקיד

תלמידי ההסדר הם טובים וכמפקדים הם מרוצים , סיפרו שכחיילים, מתקופת השירות הקצרה שלהם

שהם רצים יותר מהר "מ בגבעתי ציין שאיכותם של בני המכינות היא לא בכך " מ1238.מהם בדרך כלל

וזו משפיעה על שאר המחלקה ותורמת לרוח , ה שלהםאלא בגלל המוטיבצי" או יורים יותר טוב

קצינים שפיקדו גם על בוגרי מכינות חילוניות או בוגרי שנת שרות ,  במובן זה1239.היחידה של כולם

 1240.סיפרו שיש דמיון בינם לבין בוגרי מכינות) ש"ש(

רבים מהקצינים הזוטרים טענו כי גם אם מלכתחילה יש לתלמידי התוכניות , על כל פנים

קצינים חזרו ואמרו שאין ,  יתרה מזו1241.הפער נסגר בזמן השירות, באשר הם עדיפות מקצועית

אם אתה בן , מה שחשוב זה אם אתה בן אדם עוזר: "להתעלם מהמרכיב האישיותי של כל חייל וחייל

 יש לציין שאף קצין שרואיין לא דיבר על בעיות 1242."לא מאיפה אתה ומה אתה. אדם שתורם לצוות

אף "היו מפקדים שסיפרו שגם למכיניסטים וגם להסדרניקים , עם זאת. מצד בני התוכניותמשמעת 

,  כמו כן1243.שים משרתים יחד ולכן לעובדה ישנן השלכות חמורות יותר"ההבדל הוא שהבני." למעלה

תלמידי הסדר לפעמים שואלים . קצינים זוטרים חיזקו את הדברים שסיפרו תלמידי ההסדר בעצמם

קצינים של בני . ועוד, לא מבינים מדוע צריך משמעת צבאית ומתמרמרים כנגדה, אלותיותר מדי ש

ים מתוך מחשבה שחייל חושב ושמתחשבים בו "הסדר סיפרו שהם משתדלים ללכת לקראת הבניש

 1244".כשצריך אז משתיקים"אולם . יתפקד טוב יותר

                                                 
 .21.5.03, )ל"ר נח"פלס('  סגן נ1236
ר מעדיפים "הדגיש שזו רק העדפה אישית ושקצינים אחרים בפלס' סגן נ, עם זאת. 21.5.03, )ל"ר נח"פלס('  סגן נ1237

בוצניקים העדיף קי, שנפל זמן קצר לפני הראיון והיה דתי, הוא סיפר שדווקא סגן דניאל מנדל. טיפוסים אחרים
 .וכן הלאה. חילונים

ש ומחלקה שמחציתה היו משילוב מעלה "פ מגדוד חרוב שפיקד על מחלקת בני" דוגמא המעידה על כך היא של מ1238
ש יש "מי שמע שבמחלקת בני): "מישיבת מורשת יעקב(ש "הוא התפלא מאוד כשהיה לו עריק ממחלקת הבני. גלבוע

 )30.1.04, )חרוב(' סרן ק. (שיבת מורשת יעקב אינה ישיבת הסדר רגילהאך הסביר שעם הזמן הבין שי!" ?!?נפקדות
 .10.8.03, )גבעתי(' מ ח" סג1239
 .30.7.04, )ן"מגל(' מ ע" סג1240
 .21.5.03, ל"ר נח"פלס', סגן ת:  למשל1241
 .21.5.03, )ל"ר נח"פלס('  סגן ת1242
 .12.7.04, )שריון('  סרן נ1243
 .10.8.03, )גבעתי(' מ ר" סג1244
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בין אם , ירותוחלק מהקצינים הודו שיש להם ציפיות מעט שונות מחייל שלמד לפני ש

ה 'חבר"הסביר שהוא יודע שהם , מ בגבעתי"מ', מ ח" סג1245.במסגרת דתית ובין אם במסגרת אחרת

ואם אני רואה שהם כן אז אני תופס . להתבכיין או להתפס לקיטורים"ולכן אסור להם " רציניים

פיות שים סיפרו על צי" גם קצינים של בני1246."אותם לשיחה ואומר להם שאני מצפה מהם ליותר

סיפר שהוא מצפה , לדוגמא',  סגן נ1247."נקודת פתיחה אחרת"גבוהות יותר בשל העובדה שיש להם 

לפני יציאה לפעולה הוא נהג לדבר עם חייליו ברובד , למשל. מבני מכינות ותוכנית השילוב למשהו אחר

של אחרי למ. ה'הרבה אנשים נלחמים בשביל החבר. הם מפחדים. "האידיאולוגי כדי לרומם את רוחם

במצב ." הם לא נלחמים בשביל המדינה]. חבר צוות שנהרג בפעולה זמן קצר לפני הראיון[שתומר נהרג 

." וחלק מהחילונים לא] לנאום לפני הקרב[מתחברים ", זה הניח קצין זה שכל החיילים שלמדו קודם

ן חבריהם הוא התרשם שהחיילים שלמדו קודם אכן נלחמים עבור המדינה והאידיאל ולא רק למע

הודה שהיותו קצין דתי בעצמו , למשל', סגן א,  מכיוון אחר1248.בצוות וציפיותיו מהם היו בהתאם

. אני יודע מאיזה עולם הם באים"ציפיותיו מחיילים בוגרי מכינות מושפעות מזה ש. משפיע על עמדתו

ם אחרים אמרו קציני,  מאידך1249."בגלל שלמדו. אני מניח שזה בגלל שהם באו מעולם של תורה[...] 

 .שאין כל הבדל בין ציפיותיהם מחיילים בוגרים תוכנית לימוד לבין חייל שאינו בוגר תוכנית כזו

קשה היה למצוא , ראוי להעיר שבנסיון לאתר מפקדים של בני תוכניות, בהמשך לרעיון זה

פר ההערכות כיום בדבר מס. קצינים שאינם יוצאי מכינות בפרט ותלמידי מסגרת כלשהי בכלל

ממכינות חילוניות ודתיות ( המגיעים לפיקוד 30%-ל מצביעות על כ"הקצינים יוצאי המכינות בצה

פ "דרגת מ(ל " מהקצינים בדרג הביניים של הפיקוד בצה40% הערכה אחרת גורסת כי 1250).כאחת

לכך שתלמידים של מסגרות שונות משרתים תחת , בין השאר,  הדבר גורם1251.הם חובשי כיפות) ומטה

,  לעיתים החיילים מצפים שהמפקד1252.הציפיות לפיכך הן הדדיות. דם של בוגרי אותן מסגרותפיקו

  1253. יבין ללבם-- יהיה אשר יהיה --בוגר בית מדרש 

                                                 
 . 21.5.03, )ל"ר נח"פלס(' סגן נ. 15.10.04, )ן"מגל(' אסגן :  למשל1245
 .10.8.03, )גבעתי(' מ ח" סג1246
 .14.7.03, )חרוב('  סגן ד1247
 .21.5.03, )ל"ר נח"פלס('  סגן נ1248
 .15.10.04, )ן"מגל('  סגן א1249
 .11.12.03, הארץ.  מבוגרי המכינות בכלל הם בוגרי מכינות דתיות70%- אולם יש להביא בחשבון שכ1250
 .5.2.03, מעריב 1251
 .27.7.03, )ל"פ נח"סמ('  סגן ב1252
 .280-281ראה להלן הערות . ישחרר אותם לחתונות של חבריהם וכיוצא באלו,  למשל1253
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 משמעו שעל מנת לקבל 1254.ל"מוכר היטב בצה" ?קצת קשה אז דתיים"המשפט , מאידך

על מנת , לדוגמא.  שמראדם מתחיל לשמור הלכות מסויימות שבעבר לא, הקלות בשירות הצבאי

הקצינים . חייל דתי מגדל זקן בספירת העומר למרות שבאזרחות לא עשה זאת, להמנע בגילוח

סיפר , בוגר עלי, ל"פ בנח"סמ, אולם. שרואיינו למחקר זה לא הצביעו אל התופעה באופן גורף

התפילין שלהם ש ירדה לשטח ו"ארע שמחלקת בני. שנוכחותו בפלוגה מנעה מצב כזה לפחות פעם אחת

מ שלא ימשיכו בפעילות עד שהתפילין יגיעו כי אסור להם לעשות "החיילים הסבירו למ. עוד לא הגיעו

מחליטים שהם לא ] שים"הבני[ואם הם . "דבר לפני התפילה ואין הם יכולים להתפלל ללא תפילין

פלל ללא תפילין פ שהסביר שניתן לומר לחיילים להת"מ פנה לסמ"המ."  הם לא עושים–יעשו משהו 

. וכשיגיעו התפילין יניחו. ושלא יאמרו שאין סידורים כי אחד יכול להתפלל בקול וכולם יחזרו אחריו

 . לא שמעתי סיפורים דומים מקצינים של חיילים ששרתו כבודדים1255.וכך היה" ושלא יעשו בעיות"

מול אין ספק ששרותם של בני ההסדר כקבוצה אורגנית מעניקה להם יכולת עמידה 

שים "נוכחותם של קצינים זוטרים דתיים יכולה להתמודד עם כוחם של הבני. לטוב ולרע, מפקדיהם

תלמידי הסדר ורבנים טוענים , ברם. על ידי הסברת עמדתם ליתר הסגל והתמודדות נאותה עמה

: שקצינים מכיניסטים פוגעים לעיתים בתלמידי ההסדר כיוון שהם באים מאותו רקע לימודי וחברתי

שהמפקדים הציגו , נפגשו עם מפקדים יוצאי מכינות] ההסדרניקים[זה גרם למצב שהתלמידים שלנו "

 מכאן שקיימת גם מתיחות מסויימת בין חיילים 1256."מקפידים יותר מדי, אותם בתור מחמירים

 . ולא רק ציפייה להבנה, למפקדים יוצאי תוכניות לימוד

ן והן בקרב מפקדיהן שגם לצעירות אלו נראה שיש הסכמה כללית הן בקרב בנות הגרעי

 יתכן 1257.הן מגיעות לשירות ביקורתיות יותר מעמיתותיהן, ראשית. בעיות הדומות לבני ההסדר

בנות שמגיעות אחרי "אחת התלמידות אמרה ש. והדבר קשור לגיל הגיוס המאוחר יותר שלהם

שבנות של הגרעין [...] וזה ידוע . הן באות והן עושות את מה שאומרים להן, לצבא] ב"כיתה י[שמינית 

 כל הקצינים בחיל חינוך שהתראיינו איששו הנחה זו וטענו כי לבנות גרעין 1258."מתווכחות על כל דבר

מאידך קשה להן יותר עם . מחד הדבר גורם להן לבצע טוב יותר את תפקידן. צריך להסביר יותר

ל מפקדי בני הסדר המשרתים יחד טענה זו זהה לטענות ש. המשמעת הצבאית ועם ראייה מערכתית

יש לזכור כי בנות הגרעינים אכן שייכות לפלח , כמו בני ההסדר, אולם. כאמור, ש"במחלקת בני

                                                 
מספרים שההסדרניק . אין כזה צום: "צום זכריה גרסה אחרת לתופעה היא הגדרתו של אורי אורבך למונה 1254

' !צום זכריה': בתשובה האלמותית?' למה אין לך ציצית': הייהאו לת' למה אתה לא מגולח'התחמן עונה לנזיפה 
סבא שלי היה , אורי אורבך." (שבטוח כי הצום הזה מצדיק את הפרת המשמעת, האמורה לספק את המפקד הבור

 ).112' עמ, 2002, כתר: ירושלים, חילוני-לקסיקון דתי: רב
 .27.7.03, )ל"נח('  סגן ב1255
 .22.1.03,  שוגרמן1256
 .15.7.03, קצינות בחוות השומר', מ א"סג', וכן סגן ד; קיות בחוות השומר"מש, )מעיין(' ר, )סהד('  ד1257
 . 1.1.03, )הדס('  נ1258
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העובדה שהן מתגייסות כקבוצה . אקונומי טוב יחסית-הן מגיעות מרקע סוציו. מסוים באוכולוסיה

 .ערכת הצבאיתהומוגנטית מסייעת לתחושת הביטחון שלהן וליכולתן לעמוד מול המ

קצינים זוטרים הצביעו גם על הצרכים המיוחדים והדרישות הספיציפיות של חיילים דתיים 

כגון , חוץ מהתחשבות בנושאים נקודתיים מובנים. ויוצאי תוכניות בכלל ושל חיילי ההסדר בפרט

תיים חיילים ד, וכשרות ברמה מסויימת) בראשי חודשים למשל(זמני תפילה ארוכים יותר , צומות

אחד המרואיינים ציין שבקשה .  ואירועים אחרים1259,מבקשים לצאת יותר לחתונות של חבריהם

בקשה של חייל רוסי לצאת , מצד שני. "כזאת מחייל דתי בכלל ומבן הסדר בפרט תישקל אחרת

הרקע של כל חייל גורם לדברים ." בסילווסטר או של חייל דרוזי לדברים מסויימים גם נשקלים אחרת

 1260.ויש להתחשב בכך בהתאם, ימים להיות משמעותיים יותר עבורו לדברי אותו קציןמסוי

בבני מכינות מכיוון שהם יוצאים " שווה להשקיע"ציינו ש, בכירים כזוטרים, כל הקצינים

טענות שנשמעו כנגד ישיבות ההסדר בדבר חוסר רצון מצד . ל בטווח הארוך"לקצונה ותורמים לצה

לעומת טענות . כמצופה,  לא נשמעים כלל בנוגע למכינות1261יציאה לקצונהרבנים לעודד תלמידים ל

ל זמיר סבר שבני ההסדר מייוצגים בקורס קצינים פרופורציונלית "תא, אלו מצד קצינים זוטרים

 . לא נשמעו טענות דומות כנגד בני שילוב ובנות גרעין1262.ל ולא היו לו טענות בנושא"לייצוגם בצה

ברור כי אלו חיילים טובים עם מוטיבציה , מחד. הצבא באופן מעורבאת חיילי ההסדר מעריך 

ש בעיות משמעת רציניות ובדרך כלל " אין במחלקות בני1263.לשרת גם בחילות אטרקטיבים פחות

שים תוארו כמתפלפלים יתר על המידה "בני, מאידך. ש ציינו אותם לטובה"מפקדים של מחלקות בני

 .שירותם המקוצר צויין גם כן לרעתם. על התנהלות המחלקהמה שמקשה , "חסרי הבנת המערכת"וכ

עם . מעט מאוד מפקדים הכירו את חיילי השילוב והיו יכולים להביע עליהם דעה כחיילים

דבר , ל"טיות נח"בעיקר ביח, נמצאו ריכוזים גדולים יחסית של תלמידי שילוב ביחידות מובחרות, זאת

שילוב ציינו אותם לטובה במונחים דומים לאלו שהשתמשו מפקדי בני . המצביע על מוטיבציה גבוהה

, כמו כל שאר התלמידים, אולם גם הם. בוגרים ואחראיים, בעלי מוטיבציה: בהם לגבי בני המכינות

 .בני אדם ותפקודו של כל חייל נשפט לגופו

                                                 
 תלמידי הסדר 19מתוך .  חתונות בגיל צבא אינם נדירות בקרב תלמידי תוכניות הלימוד בכלל והסדרניקים בפרט1259

שניים נישאו ,  תלמידי מכינות במעקב19מתוך .  השירותשני תלמידים התחתנו מיד עם שובם לישיבה לאחר, במעקב
 .במשך שירותם הפעיל

ציין שניסה להגביל יציאות לחתונות של , יוצא מעלה גלבוע, ל"ר נח"פ בפלס"סמ, לעומתו. 12.7.04, )שריון('  סרן נ1260
 )14.9.03, )ל"נח(' סגן כ. (למרות שחייליו ציפו ממנו שיבין אותם בנושא, חברים

אם . לדבריו חלה עליה במהלך השירות. ש עליה פיקד"שיתף אותי במשובים של פלוגת הבני, פ בשריון"מ',  סרן נ1261
.  רצו לצאת לפיקוד43%, לקראת סיום הטירונות, הרי שבתקופת שירותם,  רצו לצאת לפיקוד37%התחילת שירותם 

.  מעוניינים לצאת לפיקוד65% ההכשרה בפלוגות רגילות בשלב זה של: נתונים אלו עדיין נמוכים מהממוצע, לדבריו
 )12.7.04, )שריון(' סרן נ(

 .12.1.04,  שמיר1262
 .קציני השריון שרואיינו הזכירו נקודה זו פעמים רבות.  בשריון למשל1263
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למרות הטענות בדבר התערבות . מפקדיהן של בנות הגרעין מרוצות בדרך כלל מתפקודן

 .לא נשמעו טענות על בעיות משמעת, ת והרב אלמליח וחוסר הבנת המערכת של בנות הגרעיןהמדרשו

 

 מסרים הנובעים מתוך תוכניות הלימוד. ג

 מסרים העוברים בין המסלולים לבין עצמם. 1

הן לא התקבלו , כאשר המכינות החלו לצבור תאוצה, בתחילת שנות התשעים של המאה קודמת

המחלוקת החלה בשל , במבט ראשון. וסדות וותיקים יותר בציונות הדתיתבשמחה על ידי אישים ומ

תלמידים מישיבות " גונבות"טענה מוכרת כנגד המכינות היא שהן . מאבק על אותו מאגר כוח אדם

 . הולכים לשנת מכינה, ההסדר ושתלמידים המסוגלים לשבת וללמוד תורה באופן מעמיק

פנה אליו באופן אישי , הרב ברון, ד ישיבות ההסדר דאזסיפר דובדבני שראש איגו, בראיון עמו

אתה לוקח את הילדים ממני ואתה ! יהודה: "להתלונן על המכינות בשנותיהן הראשונות ואמר לו

 נופלים 25%הלא ! יש לנו ילדים שנופלים! זה טוב, הרב: אמרתי לו!!! [...] מעביר אותם למכינות

ונשלח , חיזוק של שנה שלמה עם ערכים ועם זה! אני רואהבואו ניתן להם חיזוק כמו ש. מהישיבות

 הרב ברון עצמו טען שהמכינות אינן פוגעות בישיבות ההסדר אלא בישיבות 1264!"אותם גורי נמרים

והיה , 17 16מ בישיבה התיכונית במשך עשרות שנים היה בא לבחור בגיל "הר"לדעתו . התיכוניות

אני למדתי בישיבה ? אתה רואה אותי[..] תהיה גדול תראה אתה לא יודע מה תהיה כש: אומר לו

, שנה רביעית וחמישית בישיבת הסדר[' ה', פתאום בשיעור ד. הייתי פרחח יותר גדול ממך. תיכונית

[...]  רבנים בציונות הדתית 95%וככה .  אהיה רב בישראלאולינהייתי בהתחלה לחשוב ] לאחר השירות

תנסו ללמוד ]: לתלמידים[לכן הם באו ואמרו להם ? !?איפה? !?ים שהם יהיו רבנ19, 18הם חשבו בגיל 

 תחליט: 16באה מכינה ואומרת לילד כזה בגיל . [...] שנה ישיבה ונראה. שנה ישיבה לכתחילה. בישיבה

 ומכאן נבעה 1265!"תורה-זה אנטי! אם אתה מתאים ללמוד תורה או לא מתאים ללמוד תורה

  1266.התנגדותו למכינות

שבנוסף להיותו ראש ישיבת ההסדר הר עציון מכהן כחבר בועדה , שטייןגם הרב ליכטנ

הוא סבר שהמכינות נגסו בכמות , בניגוד לרב ברון. טען כנגד המכינות, המקבלת ישיבות הסדר חדשות

 או –ברגע שבחור עמד בפני שתי ברירות כשהיה פער רציני ביניהם : "התלמידים של ישיבות ההסדר

שללכת לצבא [...] בצדק או שלא בצדק ,  כשאצל רבים זה נתפס– ללכת לצבא ללכת ללמוד תורה  או

. אז אחד החליט ימינה ואחד שמאלה, כשאלו היו הברירות, בלי ללכת לישיבה זה חצי הורדת כיפה

                                                 
 .25.7.04,  דובדבני1264
 .1.5.03, ראש איגוד ישיבות ההסדר,  ראיון עם הרב אברהם ברון1265
אך , אמנם ראשי הישיבות תארו את האיגוד כמוסד בירוקרטי בלבד. ר אחר דברים אלו מאירים את הרב ברון באו1266

 .אישיות ויתכן שאלו התערבו גם בתפקודו כראש האיגוד-נראה כי הרב ברון לא חשש להביע גם עמדות אידיולוגיות
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, בדרך הטבע הם מושכים בחלק אלה שאחרת היו הולכים ישר לצבא. באו והכניסו משהו באמצע

, חלק מהויכוח שקיים בתוך עולם ישיבות ההסדר. כים לישיבת הסדרובחלק אלה שבהחלט היו הול

אם המצב הוא ששמונים אחוזים אחרת היו מגיעים לישיבות . הוא לגבי הפרופורציות, ביחס למכינות

  1267."או המצב הוא הפוך, ועשרים אחוזים לצבא

 על מנת המכינות השתמשו בטיעון של תופעת החילון בצבא, הרב ליכטנשטיין טען שבמקור

ראשי [כשייסדו את המכינות הם : "לקבל את אישורם של רבני הציונות הדתית לפתיחת המסלול

הם מכרו לרב אברהם . ועל זה אני לא יודע אם עשו לגמרי בהגינות. דיברו בשפה אחרת]  המכינות

 את המכינות ואמרו לו אנחנו לא נקח אף אחד שאחרת היה הולך] ראש ישיבת מרכז הרב[שפירא 

אבל ]. מה לעשות[, יש כאלה שאחרת הולכים רק לצבא ואנחנו נציל נפשות והוא קנה את זה, לישיבה

במקור טענו ראשי המכינות כי הם , לדברי הרב ליכטנשטיין,  כלומר1268."כמובן במציאות זה שונה

 .ל עם סיום התיכון"מתכוונים רק לחזק מבחינה דתית את הצעירים שבלאו הכי היו מתגייסים לצה

הליכתם למכינה היתה אמורה לסייע להם לעמוד בלחצים של שהות בסביבה קשה לצעיר שומר 

אך בכל מקרה לא מדובר בצעירים שהיו הולכים , אמנם הם לא יקבלו השכלה ישיבתית. מצוות

, אומר הרב ליכטנשטיין, בפועל. לישיבות הסדר כך שיש כאן רק הצלה של אותם צעירים מחילון

מכאן שישיבות ההסדר .  גם תלמידים שיש באפשרותם ללמוד בישיבות הסדרמגיעים למכינות

 1269.סבורות שהמכינות נוגסות במאגר תלמידיהן, בחלקן לפחות, הוותיקות

ישנם שרואים בדיוק כך את מטרת , המשפיעות על המכינות, גם מכיוון הישיבות הגבוהות

מגיעים המורים המועדפים על חלק , כורכז, שממנה, ראש ישיבת עטרת כוהנים, הרב אבינר. המכינות

אינך יודע כמה מאבקים פנימיים עובר : "כתב דברים דומים אודות המכינות, מראשי המכינות

זה מה . זה עם ישראל. הוא כזה. [...] המכיניסט עד שהוא מצליח להתיישב וללמוד תורה במשך שעה

ים אלו כלל לא הולמים את התפיסה  דבר1270."הוא לא יהיה גדול הדור. הכל קשה לו. שיש על המדף

ולא לחיזוק יכולתם , לפיה המכינות מתייחסות בראש ובראשונה לתפקידה של הציונות הדתית בצבא

דבריו של הרב אבינר היו סטירת לחי למפעל ,  מבחינה זו1271.של צעירים לעמוד בפני החילון בצבא

 . המכינות

                                                 
 .5.1.03, ראש ישיבת ההסדר הר עציון, ראיון עם הרב אהרון ליכטנשטיין 1267
 .5.1.03, ליכטנשטיין 1268
יתכן שנתונים מדוייקים יותר . נראה כי אין אמת בהאשמה זו, השוואת נתונים בין המכינות לישיבות ההסדר מ1269

. אולם על פי הנתונים שהעביר איגוד ישיבות ההסדר נראה כי הפגיעה אינה משמעותית, יאירו את הדברים באור אחר
 .3.2, 3.1, 1.2, 1.1והשווה נספחים 

 .8-7' עמ, )ג"אלול תשס' ט, 424גליון  (באהבה ובאמונה" , למכיניסטשיר הלל",  הרב שלמה אבינר1270
אך לא , הרצון לתת מענה לצעירים שרוצים ללמוד: מצביע על שני הצדדים, בהתייחסותו למכינות,  הרב שרלו1271

, יובל שרלו." (להשפיע על עיצוב דמותה של מדינת ישראל"הרצון ; חלקם זקוקים לחיזוק דתי ואמוני. בישיבה
 .)165' עמ, )ג"תשס, ג"כרך מ (שנה בשנה" ,מגמות וכיוונים: תלמוד תורה בישיבות ההסדר"
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התקומם הרב , "גניבת התלמידים"כאשר נשאל על האשמותיהן של ישיבות ההסדר בדבר 

סדן וטען שישיבות ההסדר מתקשות להשלים עם העובדה שלא כל בחור טוב רוצה להגיע לישיבת 

[...] שבחורים רציניים הולכים להסדר והמכיניסטים הם פחות טובים "אין זה נכון , לטענתו. הסדר

זה שייך למחשבה שדתיים הולכים . אני לא מקבל את זה. לכיפה' שיפוץ'המכינות זה לא מקום לעשות 

מכינות הן פשוט מקום ,  לדבריו1272.ומי שהולך לשרת הופך לחילוני" ללמוד תורה והחילונים לצבא

 1273.לצעירים בעלי הבנה אחרת של המציאות

המתיחות בין המכינות לאיגוד ולישיבות ההסדר בכלל היא לא רק , נראה כי לאמיתו של דבר

מהי הדרך : זוהי מתיחות שהיא בעיקר אידיאולוגית.  למסגרתעל רקע מעבר תלמידים ממסגרת

האם הצבא הוא רע הכרחי ועל כן יש להתייחס ?  מהו היחס המתאים לצבא1274?הנכונה ללימוד תורה

כפי ? או שהוא מלכתחילה מסגרת חיובית בעלת פן של קדושה, אליו כאל חובה אזרחית ולא מעבר לכך

! ?זו לא מצווה גדולה", קד בכיר בגבעתי ועוצר מחבלים ממשתלמיד שהוא מפ: שהציג זאת הרב סדן

 בעוד 1275?למרות שהוא לא יושב כל היום ולומד" ?!תרומתו לא חשובה וגדולה? !?זה לא עבודת קודש

ישיבות ההסדר מעדיפות לרכז את טענותיהם , שהמכינות מתייחסות יותר לטיעונים האידיאולוגיים

רק הרב שוגרמן התייחס , עת רבני ישיבות ההסדר שרואיינומבין תש. התלמידים" גניבת"בתחום 

אמר , בהתייחסותו לטענה שבני ישיבות ההסדר מסתגרים ביחידותיהם. למכינות ברמה האידיולוגית

, עם זאת. הרב שוגרמן שלאחר האימון המתקדם בלאו הכי ישנו פיזור בין המחלקות המבצעיות

כל הנוגע לצניעות בעיקר מוכיחות שאין לאפשר לבני הבעיות בהן נתקלים בני המכינות ב, הסביר

 1276.לי פשוט אינו מאפשר זאת"הווי החיים הצה. ההסדר להתגייס כבודדים

הצביע הרב שוגרמן על כך שבין המכינות לישיבות ההסדר קיים הבדל מהותי בנוגע , מאידך

כחצים , י רונצקיהביא את הפסיקה המופיעה בספרו של הרב אב, כדוגמא. לפסיקה ההלכתית בצבא

אליו , גם את הרב קרים. והסביר שהיא בעייתית בעיניו,  ספציפית בעניין הלכות שבת1277,ביד גיבור

אנחנו מכירים : "ביקר שוגרמן בעקבות פסיקותיו הלכתיות, פונים בני מכינות בשאלות הלכתיות

סגנון פסיקה [ את זה אני לא יודע אם רק הוא משקף. [...] הוא אצל הרבה אנשים בסימן שאלה. אותו

                                                 
 .11.3.04,  סדן1272
היה מהנחרצים ביותר מבין רבני ההסדר נגד , יוצא ישיבת מרכז הרב בעצמו,  מעניין לציין שהרב קוסטינר1273

חלק מהסיבה להתגייס דרך ישיבת . תהמכינות כיוון שבחלט סבר שהולכים לשם צעירים חלשים יותר מבחינה דתי
, קוסטינר. (דבר שלדעתו המכינות אינן מצליחות בו, היא  על מנת שצעירים אלו יישארו שומרי מצוות, לדעתו, הסדר

19.2.03( 
 לאספקט זה מתייחס הרב שרלו במאמרו ודן בהשלכות שיש להקמת המכינות על אופי תלמוד התורה בישיבות 1274

ליתר השאלות המועלות ). 165-166' עמ, ג"תשס, שנה בשנה, שרלו. (ידי ההסדר באופן כלליהסדר ואופיים של תלמ
 .למיטב ידיעתי, אין התייחסות בכתובים, כאן
 .11.3.04,  סדן1275
 .22.1.03,  שוגרמן1276
 ).ו"תשנ, ללא הוצאה: ירושלים (כחצים ביד גיבור,  אבי רונצקי1277
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 גם אם ניתן לטעון 1278."הסגנון הזה מאפיין קבוצת קצינים שצמחה במרכז הרב]. [...] מקל מדי

שפסיקתו של הרב קרים ורבני מכינות אחרים אינה בהכרח מגלה סגנון מקל ללא נימוקים הלכתיים 

ולוגית מדגישה את  עצם העובדה שהרב שוגרמן התייחס למכינות ורבניהן ברמה האידי1279,בני קיימא

 .שתיקתם של יתר רבני הישיבות

היו רבנים שאמרו שבמקרים מסויימים הם יפנו תלמיד המגיע להתקבל , מבין המרואיינים

הרב קוסטינר ממצפה רמון אמר שהוא בשום פנים ואופן אינו ,  לעומת זאת1280.לישיבתם למכינה

נות מתוך מחשבה שהמסלול יסייע להם תמך הרבה יותר במכי, לדבריו, בעבר. מפנה תלמידים למכינה

" ומכוח הקבוצה הכללית"אולם עם הזמן הבין שזו טעות ושיש לצרף אותם להסדר . להשאר דתיים

 הרב בלומנצוויג והרב דרוקמן סברו שאין טעם להפנות למכינה 1281.יצליחו להשאר מחוייבים למצוות

  1282." לעודד אותו ללמוד בישיבהצריך"אם כבר הגיע לישיבת הסדר . תלמיד שהגיע לישיבת הסדר

נון למשל -הרב בן. רבני ישיבות הקיבוץ הדתי אמרו ללא היסוס שיפנו תלמידים למכינות

לא , הרבה אווירה, ללמוד קצת, מאוד פתוחה, למי שמחפש שנה מאוד נינוחה"ממליץ על מכינה 

לדבריו הוא אינו רק " .חבל שינסה פה וייכווה ואנחנו נכווה.  ילך למכינה–מסגרת לימוד רצינית 

 גם הרב ביגמן אמר שימליץ לתלמיד פוטנציאלי 1283".מכינה מתאימה לך: "ממליץ אלא אומר ממש

הרב ,  ברם1284.אם נראה לו שהדבר עשוי להתאים" מירוחם ועד עלי"ללכת למכינה או לישיבת הסדר 

הוא לא ימליץ לו , נון אמר שאם תלמיד פוטנציאלי אומר שהוא מעוניין לשרת שירות צבאי מלא-בן

נון טען שהוא מעוניין כי ישיבת הקיבוץ הדתי תהיה אלטרנטיבה למסלול -הרב בן, כמו כן. אחרת

 .ההסדר ומדבריו השתמע שלא יפנה תלמיד לישיבת הסדר

בראיונות . קשה למצוא התייחסויות של ראשי ישיבות הסדר ומכינות למסלול השילוב

ת באתר "בשו. ו באלו תוך התעלמות מישיבות הקיבוץ הדתיהתמקדו ראשי מכינות וישיבות הסדר אל

אם אכן תוכחנה ישיבות השילוב שניתן להגיע לאותם : " התייחס הרב שרלו לתוכנית השילובמורשת

הישגים בתורה ובהשפעתה על הציבוריות הישראלית כפי שהשיגו ישיבות ההסדר בעולמות רחבים 

. עה כנגד הישיבות וחובה על כולם להפוך לישיבות שילובתהיה זו תבי, ]כך במקור [קיום יהודי שלה

                                                 
 .22.1.03,  שוגרמן1278
קשרי , בעצמו רב אוגדה במילואים אודות ספרו של הרב קרים, ם של הרב נריה גוטל ראה למשל ביקרות ספרי1279

גם הרב גוטל מעיר על בעייתיות בסגנון . 191-203' עמ, )ז"תשנ, 3גליון  (צהר" ,קשרי מלחמה", נריה גוטל: מלחמה
 .אם כי אינו מאשים אותו בהיות מקל יתר על המידה, ובפסיקה של הרב קרים

הסביר הרב שרלו כי המכינות משמשות , במאמר אודות ישיבות ההסדר. ושרלו' רבינוביץ, עמיטל, מן הרבנים וייצ1280
" טובים"לא בהכרח כיוון שהם אינם " לאלה שהיו בוחרים בישיבת הסדר למרות שאינם מתאימים לה"אלטרנטיבה  

מגמות : ה בישיבות הסדרתלמוד תור", יובל שרלו. (אלא כיוון שגמרא אינה הנושא המעסיק אותם ואת עולמם
 .)165' עמ, )ג"תשס, ג"כרך מ (שנה בשנה" ,וכיוונים

 .19.2.03,  קוסטינר1281
 .27.1.03, בלומנצוויג: את רוח הדברים אמר גם. 19.11.02,  דרוקמן1282
 .15.10.02, נון- בן1283
 .23.10.02,  ביגמן1284
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הדברים גם  אני איני מכיר דרך אחרת מאשר זו של ההסדר להגיע למיצוי האופטימאלי של שני, ברם

יתכן שהעדר התייחסות של רבני ההסדר והמכינות לתוכנית השילוב מעיד על זלזול ,  מחד1285".יחד

מספר התלמידים המועט בתוכנית הופך את . יבוץ הדתיבאיכות תלמוד התורה בבית המדרש של הק

 . ההתעלמות לבוטה פחות

לישיבות הקיבוץ הדתי מוניטין של מעוזים שמאלניים . נקודת מחלוקת נוספת היא פוליטית

כ "השתייכותו של הרב גלעד מהישיבה במעלה גלבוע לסיעת מימד וכיהונו כח. מבחינה פוליטית

נון בראש הישיבה בעין צורים לאחר המהפך הרעיוני -דתו של הרב בןעמי. מטעמה מחזקים דימוי זה

יתכן והמחלוקת האידיולוגית היא שגורמת . שעבר בעקבות רצח רבין מהווה חיזוק נוסף לטיעון זה

אם אכן ניתן ללמוד תורה : אולם המחלוקת אודות עצם מסלול השירות עמוקה יותר. להתעלמות

או למצער ברמה שאינה נופלת מרמת בתי , של הקיבוץ הדתיבאופן מעמיק ומקיף בבית המדרש 

מהי ההצדקה , ומאידך? איזו ההצדקה יש לקיצור השירות הצבאי, המדרש של ישיבות ההסדר

 1286?שנתית בלבד במכינות-לתוכנית שהיא חד

תלמידי הסדר רבים לומדים באופן לא רשמי ) 'שיעור ה(בשנת לימודיהם האחרונה בישיבה 

לימודים לקראת המבחן פסיכומטרי על מנת להתקבל : קשורים ללימודיהם בישיבהדברים שאינם 

הישיבות אינן רואות לימודים אלו בעין יפה . לאוניברסיטה או קורסים באוניברסיטה הפתוחה

' מתלמידי שיעור ה. ישיבתיים מוכרים-ישנם גם לימודים לא. והתלמידים מנסים להסתיר אותם

באמצעות מכון להכשרת מורים ) B.Ed(דים לקראת תואר בהוראה במרבית ישיבות ההסדר לומ

יש לא מעט ביקורת כלפי תלמידי הסדר הלומדים . רוב הישיבות מעודדות לימוד זה. המסונף לישיבה

תלמידי הסדר בעצמם ותלמידי מכינות העירו . לימודים על מנת לקדם את עצמם לקראת האזרחות

ל היה על התלמיד להתמיד "טרי כאשר על פי ההסכם עם צהשאין זה הגון ללמוד לקראת הפסיכומ

 גם הרב קוסטינר מתח ביקורת חריפה על תלמידי ההסדר בנושא זה וסבר שגם 1287.בתלמוד תורה

 1288.ל"לימוד להוראה הוא הפרת ההסכם עם צה

                                                 
  <מורשת" , מוסריות לימוד בישיבת הסדר לעומת שירות צבאי",  הרב יובל שרלו1285

http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=14299 <) 2002נובמבר.( 
תוכנית .  תשובה חלקית לנקודה זו ניתן לקבל מהעובדה שהמכינה בעלי אכן הופכת דומה יותר לתוכנית השילוב1286

 . ההמשך של המכינה מצביעה על הבנה שתהליך של שנת לימודים אחת אינו מספיק
, רוב התלמידים בהר עציון": יד עלי שעבר ללמוד בישיבת הר עציון בסוף שירותו והזדעזע ממה שראה למשל תלמ1287

לא ': אתה לא רואה שמישהו בא ואומר. מחויבות להתחייבות שלהםשום לא מרגישים , או לפחות בחציים נאמר
אנשים ' .יותר בלימוד תורהאני צריך להשקיע , או לא עשיתי צבא כמו המחויבות של שאר הישראלים, עשיתי צבא

, )עלי(' כנגד הפסיכומטרי באופן ספציפי העיר ח). 11.3.04, )עלי(' ו" ('וכו' עובדים בלי חשבון על זמן הלימודים וכו
11.6.04. 

ענה הרב קוסטינר שלעיתים תלמיד , שלו-עם זאת יש להעיר שכאשר נשאל מה נעשה בישיבתו. 19.2.03,  קוסטינר1288
הרבה פעמים הוא בעל "זאת כיוון שברוב המקרים תלמיד שחוזר . מוד גמרא לאחר השירותמתקשה לחזור ולל

יאפשר הרב קוסטינר ללמוד במכון הוראה או לקראת הפסיכומטרי ובלבד , לתלמיד כזה". תשובה אחרי השירות
ין כי גם באם מעניין לצי). 19.3.03, קוסטינר. (שהדבר יחזיר אותם לישיבה ובסופו של דבר ללימוד גמרא ממש

אם כי מובן שנקודת המחלוקת בנוגע . מים וראש הישיבה עם לימודי חול"התמודדו הר, ין'וולוז, הישיבות הקלאסית
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 האיום הוא לא רק על 1289.מדברים אלו נראה כי התוכניות תופסות אלו את אלו כאיום

חילוקי הדעות . אלא גם על מאגר תלמידים פוטנציאלי, כפי שתואר, םתקציבים ממשלתיי

שיתוף הפעולה בין ישיבות ההסדר למכינות . למרבה הפלא, האידיולוגיים אינם עולים לטונים גבוהים

בנושא השילוב הראוי והתעלמותם מתוכנית השילוב מצביע על כך שישנה נכונות רבה יותר לשיתוף 

 .אלו ואילו השילוב נתפס בעיניהם כבעייתי יותרפעולה בין שתי מסגרות 

 

 מסרים שמעבירות תוכניות הלימוד לתלמידיהן . 2

, מכל תוכניות הלימוד) בוגרים ותלמידים לפני שירות ובמעקב(מתוך כלל דבריהם של המרואיינים 

נראה כי המסרים המרכזיים של תוכניות הלימוד מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות כאשר 

התנהגות כללית כאזרחים במדינה ; לימוד ושמירת מצוות: שים משתנים מתוכנית לתוכניתהדג

חלק מתלמידי המכינות העירו שהמסרים . ומסרים בנוגע לשירות הצבאי; בנות לעם ישראל/ובנים

תלמידי ההסדר . ביחס לשירות אינם קטגוריה נפרדת אלא תחום בתוך שתי הקטגוריות הראשונות

לצורך ניתוח , אולם. כמעט ולא זיהו מסרים נפרדים הנוגעים לשירות הצבאי, זאתוהשילוב לעומת 

 .הפרדה זו תישמר, מערכת היחסים בין התלמידים לשני המוסדות התובעניים דנן

שלא . נושא חיזוק יסודות האמונה עלו בדבריהם של כל ראשי המכינות שרואיינו, כאמור 

ראשי תוכנית . של התלמידים להלכה ולשמירת מצוותישנה מגמה לחזק את המחוייבות , במוצהר

יחד . השילוב התייחסו ישירות למחוייבות להלכה כמסר מרכזי שהם מעוניינים להעביר לתלמידיהם

הדגש אנו רק על . נון והן הרב ביגמן הדגישו את החשיבות שבבית מדרש איכותי-הן הרב בן, עם זאת

 ".רציני"עניין המחוייבות להלכה אלא גם על לימוד 

ראשי ישיבות ההסדר דיברו על חינוך התלמידים להיות תלמידי חכמים כמטרה , באופן דומה 

המסרים . אולם הם לא דיברו על חיזוק יסודות אמונה ומחוייבות להלכה. כאמור, של ישיבות ההסדר

על רכישת כלים ללימוד עתידי ודגש : עליהם דיברו ראשי ישיבות ההסדר התרכזו בתחום הלימוד

 .כפי שכבר תואר, לימוד גמרא

, מצוות כחלק מהמטרה של התוכניתהלכה ול דיברו על נושא מחויבות לגם ראשי המדרשות

הרב כאהן דיבר על מחויבות להלכה כמטרה חשובה ושהיה רוצה לראות בנות . מי יותר ומי פחות

שהפן החברתי , תיביטון דיברה על שילוב מסר חברתי וד". שתחיינה טוב עם העולם הדתי שלהן"

בניגוד לראשי ישיבות לציין שמעניין  ".של אדם לחברו, הלכתית מאוד, גם מתוך ראיה דתית"יהיה 

                                                                                                                                            
מרכז : ירושלים (הישיבה הליטאית בהתהוותה, שאול שטמפפר: ראה. למחוייבות כלפי הצבא לא היתה קיימת

 .176-181' עמ) מהדורה מתוקנת, ה"תשס, ר"שז
כיוון שמדובר במאגר תלמידות ולא . תוכניות לגברים אינן תופסות את מסלול הגרעינים כאיום מובן שה1289

 .אין כלל התייחסות של ראשי התוכניות לגברים לתוכנית הנשים ולהפך, תלמידים
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 מדיון בנושא שמירת מצוות כמטרה ושמירה על התלמידות מפני לא התחמקו המדרשותראשי , הסדר

יתכן . צינותאלו מטרות בפני עצמן והמדרשות מתייחסות אליהן בר. המערכת הצבאית ועריצותה

  .אך הדבר לא עלה במפורש בראיונות, והדבר קשור לעובדה שמדובר בנשים

 תלמידי המכינות שראויינו לפני שירות זיהו מסר של מחוייבות למצוות ולהלכה ולא דיברו 

כמחצית ,  כאשר נשאלו לגבי מסרים עיקריים של המכינה1290.כמעט על מסרים של לימוד ממש

חשבו שמסר מרכזי של המכינה הוא להשאר )  תלמידי מכינה לפני שירות20 מתוך 11(המרואיינים 

נראה שמסר זה , מכאן שלמרות דבריהם של ראשי המכינות. גם בצבא וגם לאחר מכן, שומר מצוות

 .בהחלט קיים במכינות השונות

התלמידות ציינו . נראה שגם בנות הגרעינים חשות היטב במסר לגבי שמירת מצוות

ן הן לומדות היו רוצות לראות אותן בעתיד כנשים עם מחוייבות להלכה ולמצוות שהתוכניות בה

 בנוסף הן ציינו 1291."שזה יהיה חלק מכל דבר שעושים[...] שהדת תהיה באמת חלק מהחיים שלנו "ו

שהתוכניות היו רוצות לראות אותן בעתיד לומדות ועוסקות בלימוד תורה ובפעילות ציבורית כלשהי 

  1292).ות או פעילה חברתיתמנהיג, חינוך(

המסרים בתחום ההתנהגות הכללית כאזרחים וכבנים לעם ישראל היה התחום הדומיננטי 

להיות אנשי "תלמידים רבים ציטטו את המשפט . במסרים שתלמידים הרגישו מצד המכינות דווקא

 כאנשים להביא לידי ביטוי את המטען שלהם, הווי אומר. בואריציות שונות" אמונה בעולם המעשה

 . מאמינים ושומרי מצוות בכל מעשיהם והשתתפות מלאה בכל תחומי העשייה במדינה

תלמידי ההסדר כמעט ולא התייחסו לתחום שמירת המצוות ולתחום תלמוד התורה 

המסרים בהם חשו נגעו בעיקר לחשיבות הלימוד עצמו וליחס בין הלימוד לבין . כתחומים נפרדים

ירוחם ופתח תקווה דיברו על כך שחשוב להיות חלק מהעולם הכללי ולא , תלמידי הר עציון. החיים

[...] זאת אומרת . לשמוע תינוק הבוכה מחוץ לכתלי הישיבה: "לתת ללימוד לנתק את הלומד מהחיים

. להיות צדיק בעצמך ולשכוח את כל העולם מסביב, לא רק להתקע בלימוד ולהשאר בבית המדרש

 אדומים וירוחם דיברו על חשיבות התרומה המעשית בחיי היומיום  תלמידי מעלה1293."לתרום. ההפך

עדיין צריך להיות פה , עדיין צריך פעם בחודש להיות תורן", הלימוד אינו חזות הכל. כמו התנדבות

 תלמידי ישיבת הגולן 1294."אדם-צריך עדיין להיות בן. שעתיים בשבוע, ספר-בבית, "קול יעקב"מורה ב

                                                 
תלמידים אלו כן דיברו על מסרים של אהבת . כפי שכבר פורט,  מבחינה זו תלמידי עלי היו היוצאים מן הכלל1290

 . להבדיל משאר התלמידים,תורה
 .19.12.03, )באר('  מ1291
 . התלמידות הבינו שמצופה מהן להיות פעילות חברתיות– עניין הפעילות החברתית הודגשה יותר בבאר 1292
 והארץ נתן לבני אדם, יהודה עמיטל: ראה. דברים אלו הם ציטוט ברור של הרב עמיטל. 18.7.04, )הר עציון('  ר1293

 .121-122' עמ, )ה" תשס,תבונות: אלון שבות(
 .23.3.04, )ירוחם('  י1294
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קודם [...] מידות קודמות לתורה : " חשיבות המידות האישיות של הלומדומעלה אדומים דיברו על

ירוחם ופתח תקווה דיברו גם על , הגולן,  בני ישיבות אור עציון1295."זה מה שחשוב. אדם-בן] להיות[

שמוקד ,  נראה מדברי התלמידים1296.החשיבות של עם ישראל ועל מחוייבות לעם ישראל כמסר מרכזי

שיבות ההסדר הוא הלימוד וההשלכות שצריכות להיות לו על חייהם של המסרים המרכזיים של י

היותם לומדי תורה קשור באופן חד משמעי , לדעתם. אלו שני צדדים של מטבע אחד. הלומדים

 .למחוייבותם לעם ישראל

זיהו מסר של מחוייבות להלכה מצד ) 10מתוך (שני תלמידי שילוב שרואיינו לפני שירות 

 שלושה תלמידים זיהו מסר למעורבות 1297."מחויבות להלכה.  יחד עם מחויבותפתיחות: "הישיבה

שלושה תלמידים דיברו על כך שהישיבה מדגישה את . כללית בחברה ושעליהם לפעול למען הכלל

, שלושה תלמידים סיפרו על החשיבות שבחקירה ולימוד עצמאיים ובחיפוש תשובות. חשיבות הלימוד

) ממעלה גלבוע( שני תלמידים 1298".לחיות עם השאלות"ה ולעיתים צריך גם אם לא לכל דבר יש תשוב

תלמידים נוספים הצביעו על . הצביעו על כך שהישיבה מעוניינת ליצור תלמידי חכמים ומנהיגות דתית

מדברים אלו נראה כי . חשיבות ההתנהגות כאדם מוסרי ומעורב בחברה, מסרים של פלורליזם

 .י השילוב היו המגוונים ביותר מבין המסגרות הנדונותהמסרים הנקלטים על ידי תלמיד

תלמידי המכינות הנמצאים במעקב סיפרו בחלקם הגדול על שינוי ביחסם למצוות בתקופת 

זאת בדומה לבנות הגרעינים ולעומת תלמידי ההסדר שסיפרו . הלימוד במכינה שהוביל לשינוי מעשי

שבעה תלמידי מכינות . וב הרגישו גם הם בשינויכמחצית מתלמידי השיל. על שינוי מעשי מועט יותר

דברים שפעם קיימו באופן טכני בלבד קיבלו ממד .  דיווחו על שינוי ביחסם הכללי למצוות20מתוך 

כל  ":לדוגמא. הם היום מקיימים מתוך רצון, או דברים שפעם עשו בכדי לא להענש בתיכון. רגשי

  1299".נקרא לזה', נועם עול מצוות'ל' ל מצוותעו'זה הפך מ. היחס שלי לתורה ולמצוות השתנה

עשרה תלמידי מכינות לפני שירות סיפרו שהם מרגישים בשינוי מעשי ממשי והם מקפידים 

דגש על תפילה בכלל ותפילה במניין , נטילת ידיים, הקפדה בברכות": דברים קטנים"יותר במה שכינו 

בעת שירותם דיברו מרבית , כאמור. עודו, יחס לחברים ולהורים, הקפדה על לבישת ציצית, בפרט

 .התלמידים על שחיקה כלשהי והצביעו על נושא התפילה כנקודה העיקרית בה התבטאה השחיקה

גם בנות הגרעינים דיווחו שבתקופת הלימוד הראשונה שלהן במדרשה התייחסותן לשמירת 

תוך הבנה שזהו מרכיב רובן הצביעו על מודעות מוגברת לחשיבות שבקיום מצוות מ. מצוות השתנתה

                                                 
 .אך תלמידי מעלה אדומים השתמשו במילים דומות מאוד,אמנם זהו ציטוט מדבריו. 22.1.03, )הגולן('  ג1295
 .9.1.03, )אור עציון(' א::  למשל1296
 .9.1.03, )עין צורים('  ה1297
 .9.1.03, )עין צורים('  י1298
 .30.7.04, )עלי('  י1299
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דברים ", כמו בני המכינות,  תלמידות סיפרו על הקפדה רבה יותר במה כינו17 מתוך 11. החשוב להן

 ). למשל תפילות וברכות" (קטנים

 תלמידי הסדר לפני שירות הרגישו בשוני ביחסם למצוות מאז שהחלו ללמוד 19 מתוך 16

הרצון לקיים : "ולא בעשייה עצמה, ת ולמשמעותןהשוני היה ברובו ביחס למצוו, עם זאת. בישיבה

". בדברים קטנים", שוב,  תלמידי הסדר הרגישו בשינוי13 1300."הרצון למצוא בהם תוכן. מצוות

תלמידים ספורים סיפרו על . שמונה תלמידים אמרו שהם מקפידים יותר בנושאים הקשורים לתפילה

תשומת לב רבה , סי בנים ובנות באופן כלליויח" ייחוד"בשמירה על הגבלות , הקפדה יותר בברכות

רק , לעומת תלמידי המכינות. הבנה של חשיבות הלימוד ורצון לא לבזבז זמן לימוד, יותר למידות

תלמיד נוסף החל ). היתר כבר הקפידו על כך(תלמיד הסדר בודד החל להקפיד יותר על לבישת ציצית 

מכאן נראה . יק לראות טלביזיה וללכת לקולנועאחד התלמידים הפס. להקפיד על קשר מיוחד בציצית

אולם השינויים העוברים על תלמידי . כי גם תלמידי ההסדר מצביעים בעיקר על שינוי בנושא התפילה

הסדר מבחינת שמירת מצוות בעת הלימוד בישיבה הם דרמטיים פחות מאשר אלו העוברים על תלמיד 

ובר שינוי משמעותי מחוסר רצון ללבוש פריט לבוש אדם המקפיד על לבישת ציצית בכל יום ע. מכינה

זהו שינוי מהותי יותר מאדם שעכשיו ילבש את . לרצון ללבוש את אותו פריט בכל יום, שאינו מהנוחים

: נראה כי השינוי אצל תלמידי ההסדר הוא יותר פנימי. אותו בגד רק שאחד מחוטיו יהיה עתה כחול

את [...] כן מחפש בסופו של דבר בחיי היומיום ] אני. [ עלה רמה[...]כל המתח הרוחני בסופו של דבר "

  1301."השם ואת הדת ואיך זה משפיע עליך

שלושה הצביעו . חמישה הרגישו בשינוי ביחסם למצוות,  תלמידי שילוב לפני שירות10מתוך 

על שינוי תלמידים דיברו גם , מבחינה מעשית. על שינוי בתפיסת המצוות ועל כוונה טובה יותר בקיומן

תלמיד אחד דיבר . תפילה במניין, נטילת ידיים, הקפדה על ברכות: בדומה לתלמידי המכינות, מעשי

 .אדם לחברו-על כך שהוא מקפיד יותר במצוות של בן

אמרו ) 10מתוך (חמישה תלמידי שילוב , כאשר דיברו על הדרך לחיים אליה מכוונת הישיבה

רצוי קובעי עיתים ללימוד תורה , בעלי משפחות, הלכהשהישיבה היתה רוצה לראותם מחוייבים ל

. שלושה תלמידים חשבו שהישיבה תרצה לראות אותם בעלי השכלה אקדמאית כלשהי. עצמאי

שני ). עבודה סוציאלית או הוראה(שלושה סברו שהישיבה תעדיף שיעסקו במקצוע בעל ערך חברתי 

מעבירים שיעור (בקהילות בהם הם חיים תלמידים חשבו הישיבה היתה שמחה לראות אותם פעילים 

 .רק תלמיד אחד לא ידע כיצד הישיבה היתה רוצה לראותו בעתיד). תורני קבוע למשל

                                                 
 .4.3.03, )ווהפתח תק('  א1300
 .18.7.04, )הר עציון('  ר1301
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 לא ידעו היכן הישיבה שלהם היתה רוצה לראות אותם 19חמישה תלמידי הסדר מתוך 

מידי תל. רוב התלמידים חשבו שהישיבה תרצה שישלבו את העולם הכללי בעולם התורה. בעתיד

תלמידי . ירוחם והר עציון חשבו שהישיבה מעדיפה שבוגריה ילכו לכיוון חינוך, הישיבות אור עציון

. ירוחם סברו שהישיבה באופן כללי מעדיפה שיבחרו במקצוע שיש בו ַפן של עשיית חסד וסיוע לחברה

 בולט המסר בייחוד. מדברים אלו נראה שאכן מסרים עיקריים של ישיבות ההסדר עוברים לתלמידים

 .החברתי בירוחם כמסר הנקלט היטב אצל התלמידים

תלמיד אחד מראש , כאשר דיברו על הדרך לחיים שהם סבורים שהמכינה היתה רוצה שיבחרו

 התלמידים סברו שהמכינה 18יתר . פינה שחשב שהמכינה תרצה לראותו עוסק במקצוע שמתאים לו

למידים חשבו שהמכינה תעדיף לראותם כאנשי חמישה ת. תרצה לראותם מקימים בית שומר מצוות

כפי שניסח זאת , כולם הסכימו שהמכינה לא מנסה להפוך אותם לתלמידי חכמים אלא. קבע בצבא

-עורכי, רופאים. המגמה שלה זה להוציא אנשי אמונה שיפעלו בתוך עולם המעשה: "תלמיד עצמונה

שיהיה לזה איזשהו קשר לחיים  [...] .של קדושה. אבל שיפעלו מתוך מגמות של יהדות[...] דין 

 תלמידי עלי ציינו שהמכינה רוצה 1302.שלא תנתקי את עולם החומר מעולם הרוח. הרוחניים שלך

 .'מכינה לחיים'לראות אותם חוזרים ללמוד ב

כאשר דיבר דובדבני על המניעים שלו לעידוד נושא המכינות הוא דיבר על תרומה ארוכת טווח 

לאזרח שיש [...] הוא עכשיו מתחנך . אנחנו לא מפתחים אותו רק לצבא: "מדינהשל תלמידי המכינות ל

שזה השלמה , החינוך הבסיסי שהוא קיבל במכינה, שהוא לא ילך] מקצועי[לכל מגזר .[...] לו מנהיגות

היא תביא אותו למצב שהוא יהיה המנהיג עם ערכים ציוניים כמו ', לתנועה וכו, לבית אבא ואמא

 אולם נראה כי מסר זה עובר לתלמידים והם 1303!!!"לא כל דבר מצליח? כל זה מצליח. םשאנחנו רוצי

אך מדבריהם ניכר שמובן , אמנם הדגש של דבריהם היה על ערכים יהודיים. מבינים מה מצופה מהם

המסירות למדינה ולעם הם ערכים . ינתק בערכים ציוניים-מאליו שערכיהם הדתיים תלויים בקשר בל

 .בנים מאליהם עבור בני המכינותברורים ומו

 

 מסרים שתוכניות הלימוד מעבירות לתלמידיהן בנוגע לשירות הצבאי. 3

רוב התלמידים מכל התוכניות לגברים הרגישו שמצופה מהם ללכת , בנוגע לשירות באופן ספציפי

 תלמידי ,מבין תלמידי המכינות. כמובן אם הם מסוגלים לכך רפואית, משמעי-לשירות קרבי באופן חד

תלמידי עצמונה ברובם אמרו שהם . עלי התלבטו אם המכינה מעדיפה שילכו לסיירת או לגדודים

                                                 
 .29.7.03, )עצמונה('  ב1302
 .25.7.04,  דובדבני1303
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נראה אם כן כי המסר של הליכה לשירות ביחידות . מרגישים בעידוד לשירות בגדודים ובגבעתי בפרט

 .הוא מסר שמועבר על ידי המכינות לתלמידים, טל-ל זמיר והאלוף רון"כפי שאמרו תא, השדה

הרב פרץ אמר שההכוונה . המכינות אינן מכוונות את התלמידים למסלול זה או אחר, רשמית

הן הרב ,  עם זאת1304.ושירות קרבי למסוגלים לכך" ל"שירות משמעותי בצה"האמיתית היחידה היא ל

 הרב סדן טען כי עלי היא 1305.פרץ והן הרב הגר אמרו שהם מעודדים לשירות בגדודים ולא בסיירות

אין כל הבדל מבחינתו אם בסופו של דבר תלמיד מגיע לגולני ". אנחנו עוסקים בצבא בשוליים"וישיבה 

 ככל 1306. מהתלמידים מגיעים ליחידות מובחרות45%-40%באותה נשימה סיפר שבערך . או לצנחנים

 ושאבחנה זו נכונה 1307"טיות"המכינה לא תתבאס מזה שאני אלך ליח"הנראה צדק תלמיד שאמר ש

 .תלמידים ביחידות מובחרות נתפסים כהצלחה ומחזקים את המוניטין של המכינה. מכינותלגבי כלל ה

אנחנו לא "אמר ש' הרב דוידוביץ, למרות המגמה לשלוח את התלמידים למודיעין, בראש פינה

חיל המודיעין לא מחוייב לקלוט את התלמידים והמכינה ." נשואים נישואים קתוליים עם חיל מודיעין

אבל יש יותר , אתם מאוד נחמדים': יכול לומר"התלמיד . לשלוח את תלמידיה לחיל זהלא מוכרחה 

אם זה תלמיד . [...] תהיה אצלינו, לשכנע, המקסימום שהם יכולים לעשות זה לבוא. 'נחמדים מכם

 .נראה שרוב התלמידים משרתים במודיעין,  למרות זאת1308."בטח. טוב הם מנסים לרוץ אחריו

אלו שחשו במסר . לוב לא הרגישו בניתוב לתפקידים צבאיים מסויימיםמרבית תלמידי השי

, הרגישו במסר של תרומה מקסימלית בכל מקום בו הצבא יציב אותם, מצד הישיבה בנוגע לשיבוץ

תלמיד אחד חש שיש מסר ללכת למה שמכונה פרוייקטים של השבחת גדודים . ללא קשר לתפקיד

ל "ואכן הרב ביגמן ציין שהישיבה בהחלט משתפת פעולה עם צה 1309).פרוייקט גבעתי, פרוייקט גולני(

זה " תלמיד אחר ציין שהישיבה מעודדת תלמידים בעלי כושר לקוי ללכת לתפקידי חינוך ו.בנושא זה

 רבני השילוב דברו בעיקר על עידוד התלמידים לחזרה לישיבה 1310."נורא יפה, כאילו, דבר שנראה לי

 .ולא מעבר לכך, לוב מעודד שירות קרבי למסוגליםמסלול השי, רשמית. ת השני"לשל

הן . קיות הוראה"נראה כי הניתוב הוא במפורש לתפקיד מש, בנוגע לשירות בנות הגרעינים

תפקיד "קיות הוראה שהוא "לב הדגישו את המטען הערכי של שירות כמש-הרב כאהן והן הרב טהר

                                                 
 .7.1.03,  פרץ1304
הרב פרץ גם אמר שישנה גם מגמה לעודד תלמידים להתגייס לגבעתי בשל העובדה שהחטיבה ; 6.11.02,  הגר1305

 .7.1.03, פרץ. נמצאת בגזרה של רצועת עזה
 .11.3.04,  סדן1306
 .17.3.04, )ריתי('  ד1307
 .25.3.03',  דוידוביץ1308
 .מעניין לציין כי התלמיד היחיד שהרגיש במסר זה דווקא למד בעין צורים. 23.10.02,  ביגמן1309
 .14.1.03, )מעלה גלבוע('  נ1310
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, מצד המדרשה להתגייס דווקא להוראה גם ביטון העירה שישנו מסר חזק מאוד 1311".של עשיית חסד

 1312.גם אם הם אינם פוסלים מסלולים אחרים ומאפשרים גם שירות בלתי שגרתי

יש שם המון המון "קיות הוראה כי "ואכן גם בנות באר חשות בנטייה לראות אותן יותר כמש

גם זה .] [..זה ממש נוח שמה לשמור על הדת שלך . זה כמו תרבות תורנית. דתיות אז זה ממש נוח

 מנקודת מבט של לימודי מגדר ניתן לראות בהגבלתן של התלמידות לתפקיד 1313."תפקיד מאוד חשוב

ולא לאפשר להן לפרוץ לתחומים " נשיים"נסיון לשמור על התלמידות בתפקידים " חסד"המוגדר כ

 כיוון, ברם. לאומית-אולי גם כדי להקל על קבלת המסלול בחברה הדתית, של לחימה" גבריים"

, קית כולל בתוכו פיקוד על חיילים"כדאי להעיר כי תפקיד של מש, שהשיקול ההלכתי עדיין קיים

מבחינה הלכתית ניתן לצייר את הדברים באופן שיאסור דווקא שירות . ועמידה מולם, גברים בעיקר

 . זה ועל כן נראה שהדברים אינם עד כדי כך ברורים

וגם בזמן , קיות הוראה"עמדו לפני שירות כמשמדברי התלמידות מתברר כי כל התלמידות ש

הן האמינו בחשיבות התפקיד . הן בעלות מוטיבציה רבה לתפקיד זה דווקא, השירות ולאחריו

  1314.ובתרומתו לצבא ולחברה הישראלית והיו מעוניינות בו

בניגוד לתלמידי , תלמידי ההסדר, כאשר נשאלו על ניתוב לשירות או מסרים בקשר לשירות

 מדבריהם עולה 1315.סיפרו בעיקר על יחסן של ישיבותיהן לקצונה, ת והשילוב ולבנות הגרעיניםהמכינו

על מנת . כאמור, ומתוך כך גישת הישיבות לשירות בצבאי בכלל, שוני ברור בין הישיבות בנוגע לקצונה

חסה תלמידי ישיבת הגולן דיברו על י. על תלמידי הסדר לקבל את אישור ראש הישיבה, לצאת לקצונה

הישיבה מעודדת שפחות או יותר , בעיקרון ממה שאני יודע": החיובי של הישיבה ליציאה לקצונה

 מנימת דבריו של הרב שוגרמן נראה שאבחנה זו 1316]."לקצונה מכל מחזור[ה ייצאו ' מהחבר20%

 תלמידי ירוחם סברו 1318. גם תלמידי פתח תקווה הרגישו שהישיבה מעודדת הליכה לקצונה1317.נכונה

זה יהיה נורא ואיום אם לא יהיה אף "יבה מעודדת קצונה ברמה מסויימת ומשדרת לתלמידים ששהיש

                                                 
, לוי-אורנה ששון: ראה. (וכך נתפסים על ידי החברה באופן כללי" נשיים" תפקידי הוראה נחשבים תפקידים 1311

ייצוגים של נשים : ?התשמע קולי" ',גבריים'כינון זהויות מגדריות של חיילות בתפקידים :  דיכויחתרנות בתוך"
יתכן שהדברים מסבירים גם מדוע .) 282' עמ, )2001, ליר-מכון ון: ירושלים(, )עורכת, יעל עצמון(בתרבות הישראלית 

 .לאומית-תפקידים אלו מקובלים יותר בחברה הדתית
 .16.6.04,  שיחה עם ביטון1312
 .19.12.02, )באר('  ח1313
 .25.2.04, )הדס(' ת; 14.1.03, )מעיין(' ש:  למשל1314
 .התמקדות זו ברורה,  כיוון שאין כמעט אפשרות בחירה לחיילי הסדר1315
רק , כמובן.  מכל מחזור לקצונה20%-ואכן הרב שוגרמן אמר בראיון עמו שהישיבה מוציאה כ. 18.5.04, )הגולן('  ל1316

 .)22.1.03, שוגרמן. (יםתלמידים מתאימ
רק תלמידים מתאימים , כמובן.  מכל מחזור לקצונה20%- הרב שוגרמן אמר בראיון עמו שהישיבה מוציאה כ1317

תעזוב את . לא במסגרת הישיבה]. לקצונה[לא ניתן לך ללכת , אם אתה לא תהיה דוגמא מייצגת של הישיבה", ולדבריו
 .)22.1.03, שוגרמן."  (הישיבה ותלך

 .4.3.03, )פתח תקווה (' א1318
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על , כמצופה, תלמידי הר עציון סיפרו,  מאידך1319."מצד שני שלא יהיו יותר מדי שיוצאים, אחד שיוצא

ובדרך כלל התשובה היא , בדרך כלל שואלים את הרב ליכטנשטיין": יחס שלילי כלפי יציאה לקצונה

 1320"'.זה יותר חשוב עכשיו. נראה לי שעדיף שתחזור לישיבה'משהו כמו [...] אבל , גורף' לא'לא . לא

 . תלמידי מעלה אדומים ואור עציון לא הרגישו במסר מוגדר בנושא של קצונה

אבל אנחנו לא "סיפר שהישיבה במעלה אדומים מעודדת יציאה לפיקוד ' הרב רבינוביץ

ולכן תלמיד היוצא לקצונה מתחייב בכתב להשלים את הזמן " ידול בתורהמעודדים את זה על חשבון ג

 הרב 1321.ההתחייבות נעשית על טופס רשמי של הישיבה. שנותר לו בישיבה לאחר שחרורו מהצבא

אולם בסופו של דבר , בלומנצוויג דיבר על כך שחשוב שתלמיד יבין את המשמעות של יציאה לקצונה

 1322.התלמיד צריך להחליט בעצמו

בישיבה בירוחם . יחס הישיבה לקצונה מקרין ישירות גם על היחס לצוערים מקרב התלמידים

תלמידים לאחר קורס . מתקיימת זו השנה השנייה תוכנית לימוד מיוחדת לתלמידים היוצאים לקצונה

בתקופה זו הם מתמקדים גם בנושאים . כים חוזרים לישיבה לתקופה של שמונה חודשי לימוד"מ

ה התרכזו הלומדים "בשנת תשס. נהיגות ולדילמות בהם הם עלולים להתקל כמפקדיםהקשורים למ

מתן רכב לאדם שידוע שיסע בו , לדוגמא. בבעיות הלכתיות מעשיות שעלולות לעלות בפני קצין דתי

 בירוחם התוכנית 1323.בנוסף עסקו הלומדים בהתמודדות עם מצבים שונים בצבא ובמנהיגות. בשבת

תלמידים היוצאים לקצונה חוזרים . בישיבת הגולן מתקיימת תוכנית ממוסדתאולם , אינה רשמית

 בתקופה זו הם מסיימים מסכת בגמרא ולומדים בחברותות עם רבנים 1324.לישיבה לארבעה חודשים

  1325.בישיבה

יתכן שחלק מהסיבה לגישה החיובית כלפי יציאה לפיקוד היא בשל העובדה שמישיבת הגולן 

טען שהמצאותן של , מ בישיבת הגולן"ששימש ר,  הרב אליעזר שנוולד1326.םיצאו יחסית קצינים רבי

דמויות לחיקוי שהן גם בעלות שיעור קומה תורני וגם קצינים וודאי תורמת לאופן שבו התלמידים 

גישתה ,  בהשוואה לכל שאר הישיבות שנבדקו1327.רואים את השירות בכלל ואת היציאה לפיקוד בפרט

 .לשירות בכלל היתה החיובית ביותרשל ישיבת הגולן לפיקוד ו

                                                 
 .23.3.04, )ירוחם('  ש1319
 .1.4.03, )הר עציון('  ו1320
 .טופס זה הוא ייחודי לישיבה במעלה אדומים, ככל הידוע לי. 12.1.03',  רבינוביץ1321
 .27.1.03,  בלומנצוייג1322
 .27.2.05, מעקב שני, )ירוחם('  על פי דבריו של ד1323
 .22.1.03,  שוגרמן1324
 .18.5.04, ט שריון במילואים"מ בישיבת הגולן בעת הראיון וסמח"ר, ר שנוולד ראיון עם הרב אליעז1325
 .הרב שרלו השתחרר כסרן והוא מבוגרי ישיבת הגולן, ט שריון במילואים" הרב אליעזר שנולד משרת כסמח1326
 .18.5.04,  שנוולד1327
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רוב הרבנים דיברו על . רבני ישיבות הסדר דיברו גם על מסרים כלליים יותר בקשר לשירות

לא להגרר אחרי הסיכונים שיש בשירות צבאי מבחינת "תורה ומכוח זה -החשיבות שבהתנהגות כבני

לפי חבריהם לשירות וכיוצא התנהגות נאותה כ, לא לשקר, לא לקלל, "להשלים ציוד" לא 1328":המוסר

בחלק מהישיבות אמרו ראשי הישיבה שהם .  היו גם מסרים ספיציפיים יותר לכל ישיבה1329.באלו

 בהתאם ליחס לצבא מבית 1330".צבאית ודתית"מעוניינים שהתלמיד יגיע לשירות עם מוטיבציה 

ת האחרון כמו ביום הרב קוסטינר דיבר על כך שברצונו שתלמידיו יהיו ביום השירו, ישיבת מרכז הרב

 הרב שרלו דיבר על כך שהוא היה 1331.השירות הראשון מבחינת מוטיבציה ויחס לצבא ולא יישחקו

אתגר ;  יש לנצל-רוצה שתלמידיו יבינו שהשירות הצבאי הוא הזדמנות רוחנית שאם כבר קיימת 

בן . המדרשבן ישיבה זה לא רק בבית : " הרב דרוקמן תיאר את הצבא כהמשך הישיבה1332.לעמוד בו

  1333."ישיבה זה גם בצבא

הרב שוגרמן סיפר על מסרים חד משמעיים וחיוביים , בהמשך לקו הכללי של ישיבת הגולן

תלמיד . הוא עמד על כך שהישיבה מקפידה שרק מי שלומד אכן יהיה בישיבה. ביחס לשירות הצבאי

,  יכול להיות הסדרניקאם אתה חושב שאתה לא: "צריך לעזוב את המסלול, שאינו לומד כמו שצריך

אתה לא תהנה מהנוחיות הזאת לעשות את . [...] תשאר בצבא ותתן את מלוא השירות שלך! בבקשה

 כמו כן הרב שוגרמן סיפר שהוא מקפיד עם תלמידיו על 1334."חיים קלים משם, זה חיים קלים מפה

הישיבה לא , וקלמשל יער, התנהגותם בשירות ושאם תלמיד אינו מייצג נאמנה את הישיבה לדעתו

ל כי שיחות אודות ההתנתקות "ישיבת הגולן ביקשה מצה,  מאידך1335.תגבה אותו ולא תסייע לו

תלמיד הישיבה שסיפר על . 2005שנערכו כחלק מהטירונות לא יתקיימו לטירוני הישיבה בגיוס מרץ 

אולם , אודהיחס בישיבת הגולן חיובי מ, כלומר". לא להרוס את הטירונות"כך חשב שעשו זאת כדי 

 .ל"נראה שהוא ביחס ישר למעורבות של הישיבה בנעשה בצה

. רבני ישיבות הקיבוץ הדתי דיברו על כך שלמעשה אין להם מסר נפרד לתלמידים בנוגע לשירות

שלא כהוגן ] התלמיד[אם יתנהג : "התלמידים צריכים לבצע את תפקידם כחיילים באופן הטוב ביותר

                                                 
 .12.1.03',  רבינוביץ1328
פת למסרים אלו אפשר למצוא בדף הקשר של ישיבת דוגמא נוס. 5.1.03, ליכטנשטיין; 8.10.02, שרלו:  למשל1329

, תנחום גולד: ההסדר מעלה אדומים בנושא האיסור הלכתי בשבירת שמירה והתנהגות באופן כללי בעת שמירה בצבא
 ).2.12.04, ה"פרשת וישב תשס (עלון קשר ברכת משה" ,הלכות שבירת שמירה"

 .8.10.02,  שרלו1330
 .19.2.03,   קוסטינר1331
 .8.10.02,  שרלו1332
 .19.11.02,  דרוקמן1333
 .22.1.03,  שוגרמן1334
 ).22.1.03, שוגרמן. ( הוא גם סיפר על מקרה שכך קרה1335
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ניסוח תורני ללהיות "נון הסביר שלעשות קידוש השם זה - הרב בן1336."יהיה חילול השם, ]בשירות[

 ."חייל למופת

בדומה להתנהגות שישיבות , המדרשות מדגישות גם מסרים לגבי התנהגות בשירות בכלל

דיברו על כך שהמדרשה הזהירה , בעיקר ממעיין, תלמידות, למשל". בני תורה"ההסדר מצפות לה מ

כמו " ברורות"בת מדרשה צריכה לא רק לשמור מצוות . בת מדרשהאותן מהתנהגות שאינה הולמת 

 1337"לרכל על חיילים]להמנע מ[אפילו  "אלא להזהר גם בדברים ערכיים ומוסריים , שבת ותפילות

 אלא אמורים 1338,אין מסרים אלו מסרים המוגבלים לשירות צבאי בלבד. שאותם הן מלמדות

 . דתיות אזרחיות ישראל-ניותכנשים ציו, להדריך את התלמידות בהמשך חייהן

ראיה חשובה בדבר המסר העובר לכלל התלמידים בדבר מחוייבותם לצבא הוא נכונותם לצאת 

 תלמידי מכינות 13, כאשר נשאלו לפני גיוסם אודות נכונותם לצאת לקצונה. לפיקוד עוד לפני הגיוס

מתוך ( ושבעה תלמידות 1339)10מתוך (ארבעה תלמידי שילוב , )19מתוך ( תלמידי הסדר 11, )20מתוך (

 עדיין היו מעוניינים לצאת 12,  תלמידי המכינות במעקב18מבין . אמרו שירצו לצאת לקצונה) 17

ושניים , אחד החליט לוותר בשל אכזבתו מהמערכת הצבאית, שניים התלבטו, לאחר שנת שירות אחת

ארבעה : חר שנת שירות אחתפחות בני שילוב היו מעוניינים לצאת לקצונה לא. ויתרו בכדי להנשא

שניים התלבטו . תלמידים מתוך תשעה במעקב עדיין רצו לצאת לפיקוד ואחד אכן יצא לקורס קצינים

שני בני , מתוך המדגם למחקר זה, 2005נכון לסוף שנת . ושלושה החליטו שהם אינם מעוניינים לצאת

 .מיד מכינה נוסף נפלטו מהקורסתלמיד שילוב ותל. מכינות ותלמיד שילוב אחד סיימו קורס קצינים

שבעה תלמידים עדיין ,  תלמידי הסדר במעקב17מתוך , לאחר שנת שירות אחת, באופן דומה

ששה תלמידים לא . כים"שני תלמידים יצאו לקורס מ. ושלושה התלבטו, היו מעוניינים לצאת לפיקוד

ביים ואחד מהם כבר שניים שרתו בתפקידים לא קר, אחד עמד להנשא(היו מעוניינים בפיקוד 

שלושה . תלמיד נוסף סבר שכבר לא יוכל לצאת בשל פציעה). ואחד רצה לשוב לישיבה, השתחרר

יש בכך כדי לאשש את דבריהם של הקצינים . 2005תלמידי הסדר יצאו לקורס קצינים נכון לסוף שנת 

ם למערכת ל בטווח הארוך ושמשתל"הבכירים והזוטרים שבני המכינות מעוניינים לתרום לצה

 . הצבאית להשקיע בהם

. שמונה רצו לצאת לקצונה,  תלמידות מדרשה שרואיינו בשנת לימודיהן הראשונה17מתוך 

מתוכן שתיים לא היו , רק חמש תלמידות לא יצאו לקורס קצינות, מתוך התלמידות במעקב, בפועל

                                                 
 .23.10.02,  ביגמן1336
 .14.1.03) מעיין('  ע1337
 .14.1.03, )מעיין('  א1338
 . יתר תלמידי השילוב התלבטו ולא שללו באופן מוחלט יציאה לקצונה1339
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גם במחיר עזיבתן לב מעודד את בנות הדס לצאת - הרב טהר1340.ליים"יכולות לצאת בשל חוקים צה

  1341.את הגרעין והדגיש שהמדרשה רואה יציאה לקצונה כתרומה הן לצבא והן לבנות עצמן

. העובדה שלא יוכלו לשוב למדרשה ושעליהן לעזוב את הגרעין השפיעה על החלטתן, עם זאת

אחת התלמידות במעקב הצביעה על כך כאחת הסיבות המכריעות בהחלטתה שלא לצאת לקצונה 

 בעוד 1342.נגד משמעותי ליציאה לקורס קצינות-חרות סיפרו שעזיבת הגרעין היווה משקלושתיים א

הרב כאהן אינו משדר מסרים בעד או נגד קצונה והתלמידות , לב מעודד יציאה לקצונה-שהרב טהר

התרשמו שהוא היה מעדיף שיחזרו למדרשה ללמוד אבל גאה בקצינות ושמח בשמחתן על 

בנות הגרעינים מעוניינות גם לשדר מסר כולל , ן לתפקיד ולמוטיבציה שלהןמעבר למחוייבות  1343.השגיהן

, קיות הוראה"גם כמש, נראה כי בעבר היתה נטייה לבנות שהיו מתגייסות. יותר למערכת הצבאית

רוב : "'כפי שניסח זאת סרן ס. להוריד את רמת שמירת המצוות שלהן בעת השירות ולהקפיד פחות

היו לוקחות , חמש שנים, לפני ארבע שנים אני מדבר, ]חוות השומר[ווה הדתיות שהיו מגיעות לח

אתה לא , גם באורח חיים כזה, בנושאים שבינו לבינה וכאלה. [...] חד וחלק, הפסקה מהדתיות שלהם

עם הזמן הם נתנו לך . וזה משהו שאני חושב שהגרעינים עשו]. [...] דתיה[היית מנחש מבחוץ שהיא זה 

  1344."ייכת אליו ולהשאר דתיהמסגרת להיות ש

. נקבעו כללי התנהגות אחרים מה שהיה מקובל, לדעתו, לאחר היווצרות מסגרת הגרעינים

מבחינת [בנוסף למה שמצופה ממך , "מצופה ממך"או תחת הכותרת , "ליגיטימי"תחת הכותרת "

שאת חוזרת מפגש  כאילו אז כ–יסתכלו עלייך ,  כי את בת גרעין–נכנס גם מצופה ממך ] [...] הצבא

. את לא יכולה, כאילו, ת"את לא יכולה שיסתכלו עלייך ויגידו זאתי היא סתם פה בשביל השל[...] 

ששומרות נגיעה כל השירות [...] ואז אתה רואה בנות . מצופה ממך להתנהג בצורה מסוימת כנראה

 כאשר נשאל אם 1345."חרתזה א[...] אתה רואה אורח חיים דתי . ויותר!!! שומרות נגיעה. ולא נשברות

לדעתו נוכחות הגרעין וההתנהגות שתיאר משפיעים על בנות דתיות אחרות שאינן בנות גרעין ענה 

המסר הנשלח מהחברה ,  כלומר1346.שלדעתו הדבר משפיע באופן כללי על התנהגות חוות השומר

די לאומית דרך המדרשה לגבי שמירת המצוות וגבולות ההלכה נקלט היטב גם על י-הדתית

 . התלמידות וגם על ידי הצבא

                                                 
הווי אומר יציאתן לקצונה היתה גורמת לחריגה בוטה מאוד מפרק זמן , "ם"חריגת פז" מה שמכונה על ידי הצבא 1340

גם , השירות בו הן מחוייבות והצבא לא היה מפיק מהן זמן שירות ששווה את ההשקעה שישקיע בהן בקורס קצינות
 .לכן משיקולי כדאיות של הצבא תלמידות אלו לא יצאו לקצונה. לאחר התחייבותן לחתום שנת שירות נוספת

 .27.10.02, לב- טהר1341
 .12.3.04, ראיון מעקב, )הדס(' א; 12.3.04, ראיון מעקב, )הדס(' נ; 11.5.04, ראיון מעקב, )מעיין('  א1342
 .13.3.04, ראיון מעקב, )מעיין(' ד; 15.7.03, חוות השומר, )מעיין(' מ א" סג1343
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1344
 .15.7.03, חוות השומר',  סרן ס1345
 .15.7.03, חוות השומר', ן ס סר1346
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 פרק תשיעי 

 תוכניות הלימוד כמוסד מתווך: סיכום ביניים

 

, בכירים וזוטרים כאחד, מדבריהם של התלמידים והתלמידות ומהרושם העולה מדברי מפקדיהם

 ותמאפשרו, על-מסגרת ליםפרטהן עומדות בין . נראה שתוכניות הלימוד הן אכן מוסדות מתווכים

 .העל-של מסגרת הפרטיים ואף להעתיק ערכים אלו לתחום הםהמשיך ולהחזיק בערכי ליםלפרט

במסגרת . ש ובבנות הגרעין"הדברים נכונים עוד יותר כשמדובר בתלמידים המשרתים במחלקות בני

. ל"התלמידים ממשיכים לשמור על אורח חייהם בצה, או ההומוגני למחצה, השירות ההומוגני

תות במידה רבה חיכוכים העולים מהמפגש בין התלמידים למערכת המדרשות והישיבות מווס

ל זהיר עוד "צה". בנות גרעין"שים ו"בני"לית על ידי כך שהמערכת הצבאית מתייגת אותם כ"הצה

 .כפי שתואר, יותר ביחסו לבנות הגרעינים ביחס למקביליהם הגבריים

ות לצעירות ולצעירים יעמסיבכך שהן מבנה מתווך תוכניות הלימוד משמשות , בהמשך לכך

 בעזרת ערכים ואמונות מוכרים המושלכים על הצבאיתמערכת ה להתמודד בתוך הלומדים בהן

לאומיים , התלמידים רואים בשירות הצבאי מימוש של ערכים פרטיים. התפקיד שהם משובצים אליו

הענקת . ירותםוהדבר גורם להם למוטיבציה גבוהה יותר ולתפקוד מוצלח יותר בש, ודתיים גם יחד

, בנוסף. מעצים נקודה זו עוד יותר, בדרגות שונות בהתאם למסגרת הלימוד, הממד הדתי לשירות

לגונן באופן מוחשי על התלמידים במקרה , גם כאשר היכולת היא חלקית, יכולתן של התוכניות

מעצימה את התלמידים ומסייעת להם להתמודד עם , שנעשה להם עוול מצד המערכת הצבאית

  .מערכת הצבאיתה

כאשר נשאלו התלמידים במעקב אם הלימוד לפני השירות סייע להם להתמודד עם בעיות 

בשנת השירות הראשונה ענו כן ) 18מתוך ( תלמידי הסדר 17, שהשירות הציב בפניהם כחיילים דתיים

ות  בשנת השיר17 מתוך 15(גם מרבית בנות הגרעינים הרגישו שהלימוד עזר להן . בביטחון מלא

רק כמחצית מהתלמידים במעקב בוגרי השילוב והמכינות הרגישו שהלימוד , לעומת זאת). הראשונה

תלמידים שלא חשבו שהלימוד , מעניין לציין שמקרב בני השילוב. מסייע להתמודדותם עם השירות

 . בשנת השירות השנייה שינו את דעתם, עזר להם בהתמודדות בשנת השירות הראשונה

התוכניות שהרגישו ששנת הלימוד מסייעת להם בהתמודדות עם השירות הצבאי תלמידים מכל 

ת /ידעתי לקראת מה אני הולך(הכנה מחשבתית והכנה מבחינת גישה : ציינו שני מרכיבים עיקריים

הלימוד הציב , ת משהייתי מיד אחרי סיום לימודי התיכון/הייתי יותר בוגר, ה/ולכן הייתי יותר מוכן

היה לי יותר ידע הלכתי וידעתי (אמונית -והכנה הלכתית, )טקסט שסייע להתמודדותאת השירות בקונ
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ת מבחינה דתית וידעתי להציב את /הבנתי יותר איפה אני עומד, להתמודד עם קשיים הלכתיים

תלמידי המכינות דיברו גם על הכנה פיזית לשירות ודיברו על כך שהידע המוקדם ). הגבולות שלי

תלמידי ההסדר . הכושר במכינה עזרו להם להתמודד עם הפן המקצועי של שירותםבניווטים ותרגילי 

תלמידות המדרשות .  סברו שהגיוס כקבוצה תרם מאוד ליכולת ההתמודדות שלהם עם העולם הצבאי

והבגרות ופחות בהכנה מבחינה ) בעיקר הזהות הדתית(נטו למקד את הסיוע בנושא גיבוש הזהות 

 .מעשית-הלכתית

מרבית תלמידי התוכניות הרגישו שמקום הלימוד אמור ללוות אותם , כאמור, ירותבזמן הש

" רשת ביטחון"היתה ציפייה שמקום הלימוד יהווה , גם אם לא ציפו לסיוע. ולשמור עמם על קשר

הליכתם של תלמידי ההסדר לשירות הצבאי כקבוצה מאפשרת תמיכה טובה . פתירים-למצבים בלתי

מלכתחילה הגיוס והשירות ; לבקר אותם כאשר הם משרתים במקום אחדהישיבה מסוגלת : יותר

גם בנות . אין דומה שירות עם חברים לשירות עם זרים. עוברים על תלמידי הסדר עם אנשים מוכרים

המדרשות הצביעו על כך שהשירות המשותף בקורס הוראה ופיקוד הקל עליהן את הקליטה במערכת 

ההגעה עם , נסגר ונוצרת חברות עמוקה עם חברים וחברות ליחידהגם אם לאחר מכן הפער . הצבאית

תלמידי מכינות ושילוב שהגיעו ליחידות מובחרות עם , באופן דומה. חברים מהמחזור משמעותית

 . חברים למחזור הרגישו בתמיכה טובה יותר

נתפסה , גם כאלה שאינם בני מחזור או מסלול אחד, המעניין הוא שהגעה עם דתיים באופן כללי

למרות המתיחות המתגלעת לעיתים בין . על ידי המרואיינים כגורם המקל על ההתמודדות עם השירות

במרבית המקרים תלמידים ציינו לטובה את שירותם המשותף עם , כפי שהודגם, תלמידי המסלולים

, שלה-לא זו בלבד שכל תוכנית לימוד יכולה לספק תמיכה לתלמידיה, כלומר. בני תוכניות מקבילות

, אך פחותה, תופעה דומה. אלא שהן מספקות תמיכה באופן לא מודע לתלמידי מסלולים מקבילים

תלמידות המדרשות הרגישו קרבה מסויימת לבנות גרעינים אחרים . התרחשה אצל בנות הגרעינים

אולם מראיונות המעקב התקבל הרושם שתחושת . ולבנות שומרות מצוות שלא למדו לפני השירות

לא הורגשה תחרות כלל , מאידך. ות החזקה ביותר היתה לבנות הגרעין הספציפי של כל תלמידההשייכ

 יתכן והדבר 1347.בין המדרשות השונות והתלמידות לא מתחו בקורת על תלמידות מגרעינים מקבילים

 .נעוץ בכך שבמהותו המסלול זהה כך שאין הבדלים אידיולוגיים עמוקים בין התלמידות

בעוד . ר קשרים עם חברים לא דתיים ביחידה מושפעת מתוכניות הלימודגם היכולת ליצו

לא קשרו קשרים משמעותיים עם , בייחוד אלו ששרתו ביחידות הומוגניות, שמרבית חיילי ההסדר

                                                 
-הבקורת היחידה שנשמעה היתה הטענה של בנות מעיין על כך שבנות הדס מערבות יתר על המידה את הרב טהר 1347

מכאן שלא מדובר כאן בבקורת . גם תלמידות הדס מתחו בקורת על חברותיהן בנושא זה, ברם. לב בבעיות מקצועיות
נימת הדברים שונה וקשה לדבר על . כינות ובני המכינות על בני ההסדר ולהפךכמו זו שבני השילוב מותחים על בני המ

 .יריבות של ממש בין המדרשות
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תלמידי התוכניות האחרות סיפרו על מערכת יחסים הדוקה , חבריהם ליחידה שאינם שומרים מצוות

למידי שילוב ומכינות ותלמידות מדרשות סיפרו בדרך אגב שאירחו לא מעט ת, לשם ההשוואה. יותר

אצל חיילי הסדר לא אירעו מקרים . חברים לא דתיים בבתיהם או התארחו בבתי חבריהם החילונים

 1348.שכאלה

תלמידים ותלמידות ציפו שמקום הלימוד יהווה בשבילם מקום שאליו , לצד ההכנה והליווי

היכולת לחזרה במחשבה לתקופת . וגם מטאפורית, מחזור וברגילותגם פיזית לשבתות , ניתן לחזור

. היו חשובים לתלמידים בראיונות המעקב, ההיזכרות בחברים, הלימוד בזמן קשיים בשירות הצבאי

תלמידות . הצביעו על החסר במרכיבים אלו כמקור לאכזבתם מהמכינה, תלמידי המכינה בראש פינה

 . חשוב בליווי ובתרומתם להתמודדות עם השירותהמדרשות דיברו על הפגשים כמרכיב

מבחינות אלו נראה שאכן תוכניות הלימוד עומדות בין הפרטים לבין שתי המערכות הנדונות 

העברת מסר של רצינות , כאמור, הלימוד בתוכנית מאפשר, מצד אחד. הצבא והציונות הדתית, כאן

, במקרה של בנות הגרעינים. ם הפרטיםבכל הקשור למחוייבות למצוות ולהלכה לציבור ממנו באי

מגביר את הידע , התלמידות מדגישות כלפי העולם הדתי שזמן לימודיהן עוזר להן לגבש את זהותן

. לאומיות המחוייבות להלכה ולמדינה-שלהן וגורם לכך שהן בוחרות את זהותן כצעירות דתיות

ומאידך ,  הכשירו אותן לשירות מחדנאמנותן להלכה לא תשתנה בשל היותן חיילות כיוון שלימודיהן

 .מכיוון שהמדרשה תגן עליהן במקרה הצורך

, במקרה של עלי, למשל. מסר נוסף מעבירים התלמידים דרך הבחירה במוסד הלימודים עצמו

שכל היום מעשנים וישנים ובאו " ַסטלִנים"אין אלו תלמידים : המסר כולל מצויינות לימודית

שכל חייהם ימשיכו לתרום לחברה בה הם חיים " רציניים"צעירים אלא , במכינה" להעביר שנה"

העובדה שתלמידים לפני שירות ציינו שהם עצמם רצו לבוא לעלי בשל . מכוח הלימוד במכינה

דברים דומים ניתן לומר על יתר . התרשמותם מהבוגרים היא הוכחה טובה למדי להעברת מסר זה

 .הישיבות שתוארו

הצבא מכיר בכך שהתלמידים והתלמידות . סרים עוברים כראויגם כלפי הצבא נראה שהמ

יש לכך . מגיעים אליו ברמה טובה וחמושים ברעיונות ואידיאלים שהמערכת הצבאית רואה כרצויים

תוכניות הלימוד . אולם המערכת הצבאית סבורה שהמחיר כדאי ומוכנה לשלם אותו. מחיר כלשהו

עמוד בדיבורו בנוגע לאספקת תנאים הלכתיים הולמים שהצבא י) במידות משתנות(מצידן דואגות 

נראה שצדק הרב אלמליח , מבחינה זו. בכך הן מעצימות את הפרטים עליהם הן מופקדות. לתלמידים

                                                 
קשרים חברתיים הנוצרים על רקע השירות הצבאי בין צעירים דתיים לחילוניים הולכים , כהן. כפי שכבר העיר ס1348

ים בעיקר לגבי תלמידי ההסדר המשרתים הדברים נכונ. הדתית של הצעירים הדתיים" התחזקותם"ומתמעטים לאור 
 Stuart A. Cohen, "From Integration to Segregation: The Role of Religion in the Israel: ראה. בנפרד

Defense Force," Armed Forces and Society, Vol. 25, No. 3 (Spring 1999), pp.393-394. 
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באבחנתו שהיה טוב יותר לּו כל חיילת היתה מתגייסת כחלק מגרעין שיגן עליה מפני המערכת 

 למרות שברור שהיחס 1349. ובייחוד קשה לנשיםהצבאית השרירותית שהיא קשה לכל פרט באשר הוא

גם התחושה העולה מדברי דובדבני היא שטוב היה לו כל חייל היה , לתלמידות הוא מגונן הרבה יותר

הדבר היה מועיל גם למערכת , יתכן שאם הדבר היה מתקיים במבנה מסויים. מתגייס דרך מסגרת

 .הצבאית עצמה

ל עד כדי כך שהתלמידות עצמן "עינים ברורה לצהההתחייבות לשמור על זכויות בנות הגר

בכך . היתר של המדרשה והרב אלמליח בזמן השירות-והפיקוד הזוטר מתמרמרים לעיתים על פיקוח

, ללא תיווך המדרשה, נראה שישנם מקרים בהם התלמידות מעדיפות תקשורת ישירה עם הצבא

דווקא מבינה , וד הבכיר יותר ומעלהמהפיק, המערכת הצבאית. בדומה לבני המכינות ובני השילוב

ל והן "נראה שהן צה. את מניעי המדרשות והרב אלמליח ואינה מנסה לשנות את החוקים לטובתה

תאבד , המדרשות סוברים כי ללא שמירה נוקשה מאוד על מסגרת הגרעינים לתלמידות מדרשה

 מאפשר מעט מאוד המסלול, כלומר. לאומי-המסגרת את הלגיטימציה שלה בעיני הציבור הדתי

גמישות ותלמידה לא תמיד יכולה לנהל תקשורת ישירה עם הצבא ללא תיווך המדרשה כל עוד היא 

הן המדרשות והן ) 2005שבע שנים נכון לשנת (נראה גם כי בשל צעירותן של התוכניות הללו . בת גרעין

אם הגרעינים . לאומי-המערכת הצבאית מבינות את החשיבות שבבנייתן וחיזוקן בעיני הציבור הדתי

ל כצבא "ייתפסו כמנגנון שאכן מגן על התלמידות ומאפשר להן שירות פחות חשוף להשפעות צה

לאומיות כמקובל יותר -הדבר יתרום לראיית שירות נשים דתיות, כפי שנתפס ההסדר, חילוני ומעורב

אינם נכללים במסגרת המחיר הוא פחות גמישות ביחסים ישירים ש, כאמור. וכשר יותר בעיני הציבור

 .תיווך המדרשה והרב אלמליח

מכאן נראה שהמדרשה היא שמציבה את הגבול האטום יותר באופן יחסי בין הצבא לבין 

לעולם תהיה הצעירה . גישה זו דומה יותר לחלק מישיבות ההסדר. החברה אותה היא מייצגת

הרב אלמליח במערכת והיותו יתכן והדבר נגרם בשל מקומו של . גם במדים, המתגייסת בת מדרשה

הרב אלמליח אינו , ראש איגוד ישיבות ההסדר לשעבר, בניגוד לרב אברהם ברון. הן קצין והן רב צבאי

ניכר מהראיון עמו שהוא שוקל את טובת . הרב אלמליח הוא גם שומר מצוות ואב לבת. גורם אזרחי

 . מטובת המערכת הצבאית, ולעיתים אף יותר, הצעירות לא פחות

יש לו ציפיות מסוימות מהתלמידות מבחינת התנהגותן בתור , בהיותו לובש מדים ודתי, מאידך

. ז, ו, ה,ד, ג, ב, אני לבת דתית רוצה א. 'בנות דתיות'אתה בא לצבא ואומר ? מה קורה, תראי: "חיילות

 בעיה אם אני רואה' גוואלד'אני צועק ? בסדר. ' קיבלת–מה אתה אומר , הרב': וכולם אומרים לי

                                                 
 .16.5.03,  אלמליח1349
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' אין בעיה'והצבא אומר . אני אומר מה שצריך לעשות, בעיה שיכולה להיות פה, שיכולה להיות פה

, הרב']: שואל[אותו חילוני [...] ו, את באה לשטח. זה עכשיו מתחת לפלורוצנטים. ומתכופף ומתכופף

 הגרעין  הרב אלמליח היה רוצה לראות את בנות1350.וצריך להתחשב בכך" ?'מי אלה בנות הגרעין

-קרי להוציא שם טוב לחברה הציונית, "קידוש השם"לאומית במובן של -מייצגות את החברה הדתית

עם זאת הוא אמר שדברים . הוא היה מעדיף שבנות גרעין ילכו עם חצאיות במדים,  למשל1351.דתית

, ם על כל פני1352.ללא הליכה בחצאית" ,הן מקדשות שם שמיים גם ככה. "אלו הם ברמת החזון בלבד

נראה שמעורבותו האישית בהקמת המסלול ואישיותו הם מרכיבים חשובים מאוד בהתנהלות 

יתכן מאוד שרב צבאי אחר לא היה מצליח ליצור את המסלול במתכונת זו ואף לדאוג . התוכנית כולה

דבר זה ניתן יהיה לבדוק רק לאחר שחרורו וכניסת גורם אחר . לכך שהצבא ישמור על חלקו בהסכם

 .דולתפקי

. ישנם מקרים בהם התוכניות אינן מעצימות בהכרח את התלמידים, למרות כל האמור לעיל

הדבר נכון במיוחד בישיבות ההסדר . התוכניות לגברים מעוצבות במידה רבה לצרכיו של חייל קרבי

לאור ההתמודדות עם השירות . ל"יש מעט מאוד התייחסות לבעיות בהם ייתקל תלמיד כ. ובמכינות

התלמידים שזקוקים יותר מכל לחיזוק ועידוד בעניין זה הם . מה תמוה-יש בכך דבר, בהמעור

תלמידים לא מעטים ששרתו . ל"קרבי המשרתים עם בנות באותו משרד או חמ-ההולכים לשירות לא

-גם האוכלוסיה איתה נפגשים חיילים לא. בתפקידים לא קרביים חשו שלא קיבלו הכנה מתאימה

תלמיד מכינה במעקב שאינו .  רבות מהאוכלוסיה ההולכת לתפקידים קרבייםקרביים שונה פעמים

 1353.קרבי תאר כיצד בטירונות התפלאו חבריו למחלקה על כך שהוא היה מעדיף להיות חייל קרבי

, שרובם שירתו בתפקידים קרביים, הדבר קשור לכך שראשי המכינות, יתכן שבמקרה של המכינות

, במקרה של ישיבות ההסדר. קרביים של תלמידיהם-פקידים הלאכלל אינם מכירים מקרוב את הת

קרביים ומבקרים חיילים קרביים מעצימה ללא ספק את תחושת -העובדה שאין מבקרים חיילים לא

מהראיונות עולה כי תלמידים אלו מרגישים פחות מועצמים על , על כל פנים. ל"הבדידות של החייל הכ

קרבי אינו פוגע במסרים -שירותם הלא.  מול המערכת הצבאיתידי תוכניות הלימוד ויותר בודדים

אך תחושת הנחיתות החברתית בשל השירות הלא קרבי קיימת , שהם משדרים כלפי הציונות הדתית

 .מה-במידת

  

                                                 
 .16.5.03,  אלמליח1350
 . לגבי הדיון במושג קידוש השם וחילול השם3ראה פרק  1351
 .16.5.03,  אלמליח1352
 .24.6.04, ראיון מעקב) עלי('  מ1353
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. מעניין לצין כי המוסדות המתווכים הללו מייצרים בעצמם מסרים אותם הם משדרים לתלמידים

לשירות הצבאי מחלחלת לתלמידים באותה מידה שהם סופגים מסרים גישת כל בית מדרש בפני עצמו 

. תלמידי השילוב הבינו היטב את המסר מהישיבה ששירות צבאי אינו ערך בפני עצמו. העל-ממסגרות

תלמידי ישיבות . תלמידי מכינות ייחסו לשירות הצבאי תכונות חיוביות בהתאם לגישת המכינה

יבותיהם להתערב לטובתם ותלמידי השילוב והמכינות הבינו ההסדר באופן כללי חשו בנכונות יש

 . שרבניהם מתערבים פחות

אמנם אין תביעה . מוסדות הלימוד מהווים בעצמם במידה רבה מערכות תובעניות, זאת ועוד

תרבותית -אולם במידה רבה מתקיימת הפרדה רגשית, לנאמנות מלאה וחסרת פשרות כלפי התלמידים

כולו שקוע -תלמיד תוכנית לימוד אמור להיות כל. עולם החיצוני לבית המדרשבין התלמידים לבין ה

הן במובן של תביעה , האקסקלוסיביות עליה דיבר קוזר. בבית המדרש ולהקדיש את עצמו ללימוד

תלמידי הסדר . בהחלט קיימת") הם("מול מי שאינו לומד ") אנחנו("לבלעדיות והן בהצבת התלמידים 

: מתלבשים לעיתים באופן שונה מבעבר, בעת הלימוד וחלק מתלמידי המכינותהמתחזקים באמונתם 

 התביעה מתלמיד 1354.הארכת פיאות ברמות שונות, גידול זקן, ציצית בחוץ, הגדלתה של הכיפה

התחושה , ראיית חבריהם למחזור כקבוצת התייחסות חשובה או עיקרית, תורה-להתנהגות של בן

, הישיבה, אמנם. ולם סממנים נוספים המתקשרים למוסד תובעניהם כ, הוא הבית-שבית המדרש הוא

אולם קשה , המדרשה או המכינה אינן תובעניות במידה של מנזר או קומונת מהפכנים חברתיים

 . להתעלם ממאפיינים אלו

מכיוון שכל בית . היותן של התוכניות בעלות סממנים תובעניים עשויה לפגוע בפונקציית התיווך

; יש לו אינטרסים ותוכניות לגבי התנהגות התלמידים, מסגרת תובענית בפני עצמומדרש הוא גם 

תוכניות הלימוד מביאות בחשבון לא רק את טובת , כלומר. בדיוק כמו המערכות ביניהן הוא מתווך

רצונן למשוך , רצונן לשרוד: אלא אף את טובתן שלהן, המערכת הצבאית והציונות הדתית, התלמידים

דברים אלו באים לידי ביטוי באופן מובהק בעידוד . וכן הלאה, ים ותורמים טוביםתלמידים טוב

ת "ובניסיון להשיב תלמידים לשל) בהתאמה, במכינות ובישיבות הסדר(ובחוסר עידוד לצאת לפיקוד 

אמנם התלמידים ציינו שהתוכניות מרגישות מחוייבות גם כלפיהם ). בישיבות הקיבוץ הדתי(שני 

אולם , כאמור, לאומי ועם ישראל-ל ומייצגים אינטרסים של הציבור הדתי"פי צהכפרטים וגם כל

במסגרת , כפי שמצביע דון יחיא, עם זאת. במובלע נושא האינטרסים הפרטיים של כל תוכנית עלה

הלימוד בישיבה עובר התלמיד סוציאליזציה אינטנסיבית במיוחד לערכים ואורחות חיים הכוללים 

                                                 
הארכת פיאות עד עצם הלחי בולטת מאוד בקרב תלמידים לאחר שהות מסוימת ,  בישיבת הר עציון למשל1354

 . גם בדיחותישיבת הר עציון ידועה בסגנון לבוש מסוים עליו מסופרות , ככלל. בישיבה
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 דברים דומים ניתן לומר על תלמידי מכינות 1355.ינה והחברה בה הם חייםיחס חיובי כלפי המד

אולם אלו אינם סותרים , המסרים כוללים אמנם מסרי נאמנות למסגרת הלימוד עצמה. ומדרשות

נושא פינוי יישובים היווה מבחן ליכולתן של , במובן זה. העל-בהכרח את המסרים החשובים למערכות

 .ל"לאומית וצה- מסרים סותרים של החברה הדתיתתוכניות הלימוד לתמרן בין

מסלול לימוד לפני שירות , ובמידה מסויימת מדברי מרואיינים, כפי שעלה מתוך דברי מפקדים

תלמידי מכינות . אינו מוכרח להתקיים במוסד תורני על מנת לתפקד כמוסד מתווך המגונן על הפרטים

הפנמת ערכים , מוטיבציה, בגרות: ניות הלימודחילוניות דמו במאפיינים מסויימים לתלמידי תוכ

אך לפחות מבעד לעיני המערכת , אמנם אין זה נושא המחקר. למדינה ולעם, ל"בדבר מחוייבות לצה

 . ניתן לראות דמיון רב בתפקוד מכינות חילוניות ומעורבות ומסלולים תורניים, הצבאית

ת יסוד בדבר החינוך בחברה נראה כי תוכניות הלימוד שוברות הנח, מעבר לדברים אלו

צעיר המרגיש . יסודית בה הוא לומד-מוקנה לנוער על ידי מסגרת על) כללי ותורני(חינוך : הישראלית

או /דתית ו(שעליו להמשיך ולהקדיש זמן לימוד לאחר סיום מבחני הבגרות על מנת לגבש זהות 

-תלמידים במסגרות לימוד טרוםה, יתרה מזו. יסודי בו למד-מהמוסד העל" מחונך"לא יצא , )כללית

הרי , אם הם חשים בבעייתיות בהשכלתם. כפי שכבר הודגם, צבאיות למדו במוסדות עיליתיים

הן , תוכניות הלימוד אינן מתווכות בלבד, במובן זה. שמערכת החינוך ניצבת בפני בעיה בנושא זה

ות הלימוד גרמה למערכת האם יצירת תוכני: מובן שמדובר בביצה ותרנגולת. משלימות פער שנוצר

או ? להתמקד בלימודים לקראת הבגרויות כיוון שהאחריות הוסרה ממנה) בעיקר הדתית(החינוך 

תוכניות הלימוד אינן , במובן זה? שמה חוסר ההכנה לחיים הוא שגרם לישיבות ולמכינות לפרוח

צמיחתן . פן כללימתחרות במערכת החינוך אלא מנסות לענות על תביעה מצד החברה הישראלית באו

 . של המכינות החילוניות מחזקת קביעה זו

                                                 
 .433' עמ, )1998( דון יחיא 1355
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 פרק עשירי

 השוואות וסיכום, מסקנות

 

לחלק ממסקנות אלו השלכות . עיקר המסקנות ממחקר זה נוגעות לתחום האמפירי, מטבע הדברים

לאחר דיון . החורגות מהמקרה האמפירי והן גם מרחיבות את המודל התיאורטי של ברגר וניוהאוס

-פרק זה יבחן את ההשלכות האפשריות לתחום הכללי יותר של יחסי צבא, סקנות האמפיריותבמ

 . חברה ולמקרה הישראלי בפרט

 

 מסקנות העולות מהמקרה האמפירי. א

 השימוש בתיווך. 1

אולם לא , מחקירת המקרה האמפירי עולה כי מבנה מתווך מאפשר וויסות מתחים בנסיבות מסויימות

-לכל בית מדרש קו חינוכי. מסגרות הלימוד מנוהלות באוטונומיות רבה. לאתמיד ולא באופן מ

 .אידיולוגי משלו והדבר משתקף גם ביכולתו ובנכונותו לווסת מתחים ולהגן על הפרטים

נוכחותם של מודלים שונים וגמישים גורמת לכך . אינה תמיד תכונה שלילית חלקיות זו

יכול לבחור במבנה , פרט המעוניין בתיווך מלא יותר.  לושהפרט יכול לבחור את אופן התיווך הרצוי

במקרה . ולהפך, העל-מתווך המעמיד גבולות אטומים יחסית בין המשתייכים אליו לבין מערכות

חיץ ברור יותר בין , 2005נכון לשנת , ר והמדרשות מציבות"ישיבות ההסדר במסלול החי, האמפירי

בתי מדרש אלו מנסים , בחלק מהמקרים. ת המקבילותהתלמידים למערכת הצבאית יחסית לתוכניו

הגבולות מוצבים לכיוון שתי המערכות , כלומר. לאומית-גם להרים דגל שמרני כלפי המערכת הדתית

אלא גם , ל"לא רק על מנת להגן על הפרט מלחצים ותביעות מצד צה; התובעניות ולא כלפי אחת בלבד

מודל התיווך של המכינות וישיבות הקיבוץ הדתי הוא , מאידך. מפני תביעות מצד הציונות הדתית

מעמידים המתווכים ) השונים לדעת כל מסגרת(בנושאים מהותיים . מודל של גבולות מטושטשים יותר

 . הפרט צריך להפעיל את שיקול דעתו באופן עצמאי, בנושאים הנתפסים כחשובים פחות. גבולות

מצעי עם המערכות התובעניות להן הוא הפרט יכול לבחור במגע בלתי א, בכל המקרים 

נראה שתלמידי המכינות ותוכנית השילוב מעדיפים מגע בלתי , כאמור, מהמקרה האמפירי. משתייך

גם תלמידי ההסדר ותלמידות המדרשות היוצאים לפיקוד באים במגע ישיר עם . אמצעי בעת השירות

יד להשתייכותם לתוכנית לימוד העובדה שמפקדיהם הישירים מודעים תמ, אולם. המערכת הצבאית
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של " רשת הביטחון",  כמו כן1356.מאפשרת להם להשתמש באופציית התיווך בעת הצורך, לפני השירות

גם אם , התיווך מעצימה את הפרטים הללו פסיכולוגית ומאפשרת התמודדות טובה יותר עם המערכת

  .כתפקידה של רשת ביטחון בחיי לוליין במציאות; לא נעשה בה שימוש

 

 ממדי-תיווך רב. 2

לאומית אינו תיווך -מדברים אלו נראה שתיווכן של תוכניות הלימוד בין המערכת הצבאית לזו הדתית

תיווך אינו מתרחש אך ורק , כפי שהודגם בפרק התיאוריה. העל בלבד-בין הפרט למערכות: ממדי-חד

,  גם אם לעיתים עיקרי,המבנה המתווך מהווה אלמנט אחד, לאמיתו של דבר. דרך המבנה המתווך

 :בתוך מערכת הידברות בין המערכות התובעניות הנדונות כאן לבין הפרטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מורים על קשר בלתי אמצעיםחצים מקווקווי, חצים שלמים מדגימים יחסים דרך תוכניות הלימוד* 

 

חלקן ,  של המבנים המתווכיםמובן שקיימות מערכות נוספות העושות שימוש בפונקצית התיווך

, ברם. המשפחה והחברה הישראלית הן דוגמאות בולטות בהקשר זה. תובעניות יותר וחלקן פחות

אין הן נכללות כאן והמודל מוגבל לגורמים שנבדקו במחקר , כיוון שמערכות אלו אינן נושאי המחקר

 ).הציונות הדתית והפרט המשתייך לצדדים, ל"צה, תוכניות הלימוד(

היא מעוניינת לראות צבא בעל . ל"הציונות הדתית וודאי מנסה להשפיע על צה, במקרה דנן

, בחלקה, היא מעוניינת, נוסף על כך. שבת ועל גבולות של צניעות, השומר כשרות, יהודי-אופי הלכתי

שמירה על יישובים , ל יממש את דעותיה הפוליטיות בדבר התנהגות כלפי הרשות הפלשתינאית"שצה

                                                 
אלא אם כן יבחרו , בת תוכנית לימוד לעולם יתוייגו ככאלה/בן.  כפי שאכן העירו כל המפקדים שרואיינו במחקר1356

 . להשמיט פרט זה בעת שיחת ההכרות עם מפקדיהם

 
 פרט

 
תוכניות  הציונות הדתית

 לימוד

 
 ל"צה
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דרישות . הלכתיות-פוליטיות ולא רק דתיות- אלו שאיפות חברתיות1357.וכן הלאה, ודה ושומרוןביה

התבטאויות עצמאיות , אמצעי התקשורת, דרך הזירה הפוליטית: ל במגוון צורות"אלו מועברות לצה

בעוד שיתר . כגון תוכניות הלימוד, וגם דרך מבנים מתווכים, פסקי הלכה, של אישים בכתב ובעל פה

תקשורת דרך מבנה מתווך , רות התקשורת מביעות עמדה שעשויה להתפרש כעויינת במקרים רביםצו

 המדברים בשם --דיון של ראשי ישיבות הסדר . מאפשרת משא ומתן והידברות עם המערכת השנייה

א והעלאת דרישות לשילוב " עם ראש אכ--ודרכם בשם פלח מסויים בציונות הדתית , תלמידיהם

הדיון הנערך דרך המבנה המתווך הוא דיון .  במהותו מתביעה זהה המתפרסמת בעיתוןשונה, הראוי

, שיבוץ מועדף(מתרחש משא ומתן והאינטרסים הפרטיים של תלמידי המסגרת מוצגים . ממוקד

תנאי , תזמון גיוס ושחרור(לצד האינטרסים של הישיבות , )תנאים ספציפיים מבחינת צניעות וכדומה

ל בכלל ושל אגף כוח אדם "צרכים ואינטרסים של צה, מאידך.  הציונות הדתית בכללושל) ביקור ועוד

אין ספק שהדיון בתוך מבנה מתווך מושפע מהמתרחש בערוצי . ל בפרט עולים גם כן לדיון"בצה

מיקוד הדיון מאפשר פתרון בעיות . אולם עצם הפעילות מתרחשת דרכו, התקשורת המקבילים

 . מווסת מתחים בין המערכות התובעניות עצמןברמה כללית הוא. מקומיות

גם המערכת הצבאית מנסה להשפיע על הציונות הדתית : מהאמור לעיל עולה נקודה נוספת 

קצינים , כאמור. כאשר המבנים המתווכים מהווים ערוץ אחד מתוכם, והיא עושה זאת במגוון צורות

לאומי ליותר - ציפיות מהציבור הדתיהשיחו לפי תומם על, שהתראיינו הן למחקר זה והן בתקשורת

עידוד שירות נשים , יציאה לפיקוד, )שירות בגדודים ולא רק ביחידות מובחרות(ל "מעורבות בצה

מחזקת את הסברה שמדובר בנסיון השפעה , הפניית חלק מדרישות אלה למכינות במיוחד. דתיות ועוד

נות כמבנה מתווך מגיעים ביתר קלות מתוך הבנה שמסרים המועברים דרך המכי. דרך המבנה המתווך

התיווך דרך תוכניות , כלומר. המערכת הצבאית מחזקת ערוץ תקשורת זה, וביתר בהירות לפרטים

והוא גם ) לאומית ואליה-מהמערכת הדתית, מהמערכת הצבאית ואליה(כיווני -הלימוד הוא בהחלט דו

 ).המערכות לפרטים ולהפךבין המערכות התובעניות לבין עצמן ובין כל אחת מ(ממדי -רב

ל והיחסים "ממדי אפשרי גם בשל יחסי החברה האזרחית הישראלית עם צה-התיווך הרב

צבאית הספציפית הקיימת - הקונסטלציה החברתית1358.ההסדריים בתוך החברה האזרחית עצמה

                                                 
 העוסק במוסר במלחמה ראה למשל חלק. ל יתנהג באופן אתי"הם גם מעוניינים שצה, תים" כפי שמתבטא בשו1357
תים בעניין כריתת עצי פרי "וכן שו', כרך ב, )ס"תש, ספרית חוה: בית אל (מחיל אל חיל, הרב שלמה אבינר: בתוך

' עמ, )1998, מכון לרבני הישובים: קרית ארבע(המורים בקשת , מישאל רובין): האסור על פי ההלכה גם בעת מלחמה(
תים "ראה שו, כמו כן. 276-279' עמ, )ג"תשנ, מעליות: מעלה אדומים(די מלחמה מלומ', הרב נחום רבינוביץ; 310-311

-פרשת בהר" (השלמת ציוד" של ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים הדן בשאלות כגון שילובון של הshootבמדור 
): ה"פרשת משפטים תשס(ל "והנאה מעצי פרי בבית פלשתיני המשמש כעמדת צה, )ה"בחקותי תשס

<http://www.ykd.co.il/hebrew/hebrew.htm>. 
, )1991 (1כרך , עיונים בתקומת ישראל" ,הרכיבים האזרחיים של תור הביטחון הלאומי של ישראל", משה ליסק 1358
ליסק והורוביץ כבר הצביעו על נכונות לפשרות במבנה ההסדרי של החברה הישראלית כמפתח לוויסות . 200-201' עמ

 .278-284' עמ, )1990(הורוביץ וליסק : ראה. עו ישירות על מנגנוני תיווךגם אם לא הצבי, קונפליקטים
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 2005סוגיית הסרבנות בפינוי יישובים בקיץ , במובן זה. בישראל היא שמאפשרת סוג זה של תיווך

  .כפי שיידון בהמשך, איימה על מבנה התיווך

רבני תוכניות הלימוד ממלאים מספר . ממדי-גם תפקיד המבנים המתווכים עצמם אינו חד

הרבנים מכלל התוכניות משמשים פוסקי הלכה לתלמידי התוכנית . כפי שכבר הודגם, פונקציות

כראשי . קידם המרכזי כרבניםזהו תפ). לאומית-החברה הדתית( אך גם לציבור רחב יותר 1359שלהם

הרבנים אמורים להעניק תמיכה וליווי לתלמידים לפני , מים בתוכניות לימוד"תוכניות לימוד או כר

שני . תפקידם כפוסקי הלכה" על חשבון"תפקיד זה אינו מבטל או מתנהל . השירות ובזמן השירות

 . תפקידים אלו שווים בכל תוכניות הלימוד

התערבות במערכת הצבאית :  יותר ותלוי בכל מסגרת לימוד בפני עצמהתפקיד נוסף הוא נזיל

כל רב נתון מייצג את , במסגרת תפקיד זה. לאומית וניסיון להשפיע עליהן-או במערכת הדתית/ו

דברים אלו באו לידי ביטוי באופן מובהק בנוגע למחלוקת סביב הקריאה לסירוב . השקפתו האישית

, בניגוד לרב מן השורה, מכינה או מדרשה, כאשר מדובר בראש ישיבהאולם . פקודה בפינוי ישובים

גם אם לא התכוון , אותו רב מייצג גם את בית המדרש שלו ואת תוכניות הלימוד אליהן הוא משתייך

ייצג לא רק את דעתו האישית אלא את דעתה , ראש ישיבת רמת גן שיצא בעד סרבנות, לדוגמא. לכך

 גם אם ראש ישיבה טוען בלהט כי 1360.סויימת את כלל ישיבות ההסדרהרשמית של ישיבתו וברמה מ

הפרטים . אין להתעלם מתפקידו ומהעובדה שפרטים רבים מקשיבים לו, הוא מייצג רק את דעתו

בהתבטאותו בדבר העובדה שישיבת הגולן לא תאפשר , הרב שוגרמן. תופסים את דעתו כדעת ישיבתו

 דבריו מצביעים על 1361.הדגים נקודה זו באופן ברור,  לקצונהלתלמיד שאינו מייצג את הישיבה לצאת

. אלא שגם תלמידיו עושים זאת, כך שלא זו בלבד שהרב שוגרמן מבין שהוא עצמו מייצג את הישיבה

אמירותיו שתלמיד נפקד או תלמיד שאינו מתנהג כראוי אינם נחשבים עוד תלמידים של ישיבת הגולן 

 .מחזקות רושם זה באופן חד משמעי

מממצאי המחקר ברור כי גם לתוכניות הלימוד עצמן יש אינטרסים שהן רוצות , מאידך

ל המקיים באופן "צה. לאומי-ל ובעולם הדתי"גם הן היו רוצות לראות מציאות מסויימת בצה. לממש

גם (לאומית בה הכל מתנהגים כבני תורה -וחברה דתית" השילוב הראוי"מלא את ההלכה ובפרט את 

לבתי המדרש הספציפיים אמירות . הם בהחלט אינטרסים של כלל בתי המדרש, )הבעולם המעש

                                                 
 . כפי שהודגם,  על חשבונה של הרבנות הצבאית1359
ל "לאור נושא הסרבנות צוטט הרמטכ.  מחזקים נקודה זו2005ל הנוכחי דן חלוץ ביוני " דבריו של הרמטכ1360

נשים לסרב ובה במידה להינות מתנאי הסדר מול אי אפשר לקיים מערכת דואלית ולקרוא לא: "בתקשורת כאומר
רק מיעוט , כאמור). 29.6.05, הארץכפי שצוטט ב." (ודי לחכימא. זה לא יימשך אם זו תהיה תופעה שכיחה[...] ל "צה

היו רבני ישיבות , לעומת זאת. רבני ישיבות הסדר ואף לא ראש מכינה תורנית מוכרת אחת דיברו בעד סרוב פקודה
דבריהם של , כלומר).  כדוגמת הרב שרלו והרבנים ליכטנשטיין ועמיטל( באופן פומבי כנגד התופעה הסדר שיצאו

 .2005כך לפחות השתקף בעיתונות בקיץ . מיעוט רבני ההסדר הקוראים לסרבנות מקרינים על כלל המסלול
 .8, 4 ראה פרקים 1361
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, לב בלבד-חלק מהתוכניות אינן מתייחסות לדברים אלו בגדר משאלת. כאמור, אידיולוגיות נוספות

עידוד תלמידים לכיוון , יישום פרוייקט התנדבותי בישיבה: אלא גם פעילות על מנת לממש אותם

חלקן פעילות פחות . אידיולוגיה חברתית מוצהרת וכן הלאה, ריירה מסויימתמחשבתי מוגדר או לק

דברים אלו מדגישים שוב ושוב שהתיווך של . כפי שהודגם לעיל, או כמעט ואינן פעילות, בנושא זה

ממדי ושהמודל המופיע בעמוד הקודם מפשט עד -תוכניות הלימוד בין המערכות התובעניות הוא רב

 . מאוד את המציאות

תלמידי . המקרה האמפירי מצביע גם על כך שקיומו של מבנה מתווך אינו בהכרח דבר חיובי

המבנים עצמם . כפי שהודגם היטב בתקופת ההתנתקות, תוכניות הלימוד נחשדים בנאמנות כפולה

. והעומדים בראשם מצטיירים כאיום על המערכות הגדולות בכל פעם שמתגלע ניגוד אינטרסים כלשהו

ן להתכחש לכך שהמבנים המתווכים פועלים על חשבונם של אלמנטים מסויימים בתוך כל אי, בנוסף

רבני תוכניות הלימוד פוסקים לתלמידיהם הן על חשבונה של הרבנות . אחת מהמערכות התובעניות

דבר שבא גם הוא לידי ביטוי בתקופת ההתנתקות ; הצבאית והן על חשבונם של רבנים בציונות הדתית

נראה כי , במקרה הישראלי.  התוכניות סרבו להצהיר בפומבי על תמיכה בסירוב פקודהכשרוב רבני

 1362.הצדדים מוכנים להמשיך ולקיים את המבנים המתווכים, למרות המחיר המסויים הכרוך בכך

נקודת המפתח להבנת יכולת התיווך ככל הנראה היא הנכונות להידברות מחד וההכרה 

ספק אם נכונות להידברות היתה , ללא מרכיב התועלת. ידךבתועלת הצומחת לשני הצדדים מא

 גם כאשר התלמידים מעדיפים לוותר 1363.לפחות מהצד הצבאי, מספיקה על מנת ליצור נכונות לפשרות

 לתיווך תורמת ליציבות היחסים בין כל האפשרותעצם , על שירותי התיווך של בתי המדרש שלהם

 . המעורבים ומווסתת לחצים

 

 בנים המתווכים לפרטים ולמערכות התובעניות במקרה האמפיריתרומת המ. ב

מפקדים של בוגרי תוכניות ואף תלמידים ותלמידות ציינו שוב ושוב שהגיוס במסגרת תוכנית לימוד 

המרכיבים המרכזיים יותר שנמנו היו עצם הלימוד והגיוס לאחר לימוד שאינו . מועיל להם כפרטים

מהמקרה האמפירי . הליווי והתמיכה בפוטנציה של תוכניות הלימודו, במסגרת מערכת החינוך הרגילה

בני גילם . לפחות במציאות היומיומית, נראה שהפרטים בהחלט מפיקים תועלת מהמבנים המתווכים

בוגרי התוכניות פחות חסרי , לעומתם. מגיעים לעיתים קרובות מבולבלים ובודדים למערכת קשה

                                                 
רו שיש לבחון מחדש את המסלולים ל בהקשר זה וסב" אמנם לפני יישום ההתנתקות התבטאו קצינים בצה1362

 .אולם לאחר ההתנתקות קולות אלו דעכו, הייחודיים
הדבר נכון במיוחד ביחס למסלול ההסדר שלו תמיכה .  מובן שאין להתעלם מהגורם הפוליטי במשוואה זו1363

ולי השילוב למכינות התורניות תמיכה פוליטית מועטה יותר ואילו למסל, מאידך. ל"פוליטית לא מבוטלת מצד המפד
השפעתו אינה גורפת ביחס לכלל , כך שלמרות שאין להתעלם מהגורם הפוליטי. והמדרשות אין כלל תמיכה פוליטית

 .המסלולים
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גם אם השירות הצבאי קשה עבורם יותר .  לעצמם וליכולותיהםמוכנים יותר ומודעים יותר, אונים

יכולתם להתמודד עם המציאות , דתיים בשל מגבלות אמונתם-במקרים מסויימים מאשר לצעירים לא

  1364.משתפרת לאור קיום המבנה המתווך ממנו באו

יתכן . קשה לקבוע אם התועלת אינה נגרמת בשל כך שהתלמידים בגיל מבוגר יותר, מאידך

ואם כלל החיילים היו מתגייסים מאוחר יותר גם הם היו בוגרים יותר ומתמודדים טוב יותר עם 

גם ללא , לפיכך. פונקציית הליווי עדיין קיימת, גם אם לא ניתן לענות על שאלה זו. המציאות הצבאית

צומחת תועלת לפרט מגיוס דרך תוכנית לימוד המלווה אותו בעת , שיקול הבגרות לאחר לימוד

 . השירות באופן כלשהו

נראה על פניו , מהמקרה האמפירי? האם המבנים המתווכים תורמים גם למערכות התובעניות 

את היחסים בין . שהמבנים המתווכים מאפשרים לכל אחת מהמערכות מעורבּות במערכת השנייה

. הדדיתנוצר הרושם כי מערכת היחסים היא של כפייה , מחד. הצדדים ניתן לראות בשני אופנים

, ל דרך המבנים המתווכים באיום"לאומית יכולה לנסות ולכפות את רצונותיה על צה-המערכת הדתית

ל יכול לאיים על הציונות "צה. שתמנע ממנו את כוח האדם שמבנים אלו מספקים לו, גלוי או סמוי

פרשת המ, מנקודת מבט זו. הדתית בפירוק המבנים המתווכים המאפשרים שירות בתנאים מיוחדים

למערכת אחת ופועלים כמעין " משתייכים"זו נראה שהמבנים המתווכים , את התיווך כגורם בעייתי

סובר שתוכניות הלימוד , הרואה כך את היחסים בין הצדדים. שלה בשדה המערכת השנייה" סוכנים"

 המערכת הצבאית מוכנה. ל"ומהוות מעין מטרד נסבל עבור צה, לאומית-מועילות למערכת הדתית

. לקבל על עצמה תנאים מסויימים על מנת לקבל לשורותיה חיילים בעלי תכונות שהיא מעריכה ורוצה

על מנת להצדיק את הוויתורים שהיא עושה לטובת " צבא העם"היא עושה שימוש בנושא , רשמית

לא ברור עד . ל ממילא"מהמחקר עולה כי צעירים אלו היו ברובם מתגייסים לצה, למעשה. פרטים אלו

 . כמה המערכת הצבאית מודעת לנתון זה

המבנים המתווכים . ניתן לראות את מערכת היחסים באור אחר לחלוטין, אולם מאידך

לאומית להגשים את האידיולוגיה בה היא מאמינה ולמערכת הצבאית -מאפשרים למערכת הדתית

משחק "ר כאן בולא מדוב, שני הצדדים מרוויחים. לאומי-להוות מוקד משיכה עבור הנוער הדתי

תיפקודם של המבנים המתווכים יכול לקבל פרשנות בעלת קונוטציה , כלומר. כלל ועיקר" אפס-סכום

 .בהתאם לעמדת המתבונן, חיובית או שלילית

מרגע שנפתחו מעברים בגבול בין . ואכן הדברים אינם פשוטים כפי שהם נראים במבט ראשון 

יסת המסרים מצד המערכת הצבאית לתוך המערכת ל לציונות הדתית לא ניתן לחסום את כנ"צה

                                                 
גם בוגרי מכינות חילוניות ומעורבות נהנים .  מרכיבים אלו אינם מוגבלים לבוגרי תוכניות לימוד תורניות1364

 .כפי שכבר תואר, ממרכיבים דומים
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המסרים בהם הוא מעוניין . לאומית-ל רוצה להשפיע על החברה הדתית"גם צה. לאומית-הדתית

גם אם נראה כי המבנים המתווכים נתפסים כמוסדות . כאמור, מועברים לפרטים ולמערכת המקבילה

, מסרים בדבר האיסור לסרב פקודה. למעשה התמונה אינה עד כדי כך נחרצת, של הציונות הדתית

גם , עוברים גם בכיוון ההפוך, שירות צבאי כמילוי חובה אזרחית, מוטיבציה, יציאה לפיקוד כמצווה

כאשר הרב ברון הסביר לתלמידי ההסדר שיציאה . אם במידות משתנות מבית מדרש לבית מדרש

מכאן . דתי-צבאי ולא מסר ציונידיבר מגרונו מסר , כים כמוה כהתחייבות לצאת לקצונה"לקורס מ

 . ש"ויחסית מעט בעיות משמעת ות, בעל מוטיבציה גבוהה, שהתועלת אינה מסתכמת בכוח אדם זמין

. קיום המבנים המתווכים הם מחווה הדדית של רצון טוב מצד שתי המערכות, מעל הכל 

 שומרים על מודל כל עוד הצדדים אכן, הנכונות להידברות מעמידה את שני הצדדים באור חיובי

 שני גורמים איימו על יציבות 2005נכון לסוף קיץ . הסדרי ואינם מנסים לשבור את הסטטוס קוו

ל בשילוב נשים בשירות קרבי ושבירת הסטטוס קוו "שבירת הסטטוס קוו על ידי צה: משוואת התיווך

לייצב , כה לנסותוממשי, המערכת הצבאית ניסתה. על ידי התומכים בסירוב פקודה בציונות הדתית

ולמעשה נסוגה מעמדתה הראשונית תוך נסיון להשיב את " השילוב הראוי"את היחסים על ידי 

למרות שראוי להעיר שוב , דתית-סוגיית הסרבנות טרם טופלה ברמת המערכת הציונית. הסטטוס קוו

ניתן ללמוד על יתכן שמכאן . כי מרבית רבני התוכניות לא יצאו בקריאה פומבית בעד או נגד סרבנות

 .רצון להתערבות במקרה בעייתי זה-שלהם בפני נסיבות קשות או על אי-מבוכתם

ספק , ללא תפקידן כמבנים מתווכים. התועלת היא בעצם קיומן, עבור תוכניות הלימוד עצמן

עליהן לתמרן בין כלל הגורמים באופן שיעניק , מאידך. אם היו מתקיימות בהיקף ובמתכונת הנוכחיים

תפקידן הוא להגן על הפרטים , במידה רבה. רב התועלת לתלמידים ואין זה תפקיד קל כלל ועיקראת מ

 . זמנית ולמנוע מהם להיקרע בין נאמנויותיהם הסותרות-דתיים וצבאיים בו-מלחצים חברתיים

 

 ?באילו נסיבות מבנה מתווך אינו מצליח למלא את תפקידו: מגבלות התיווך. ג

.  אין ביכולתו לווסת מתחים תמיד או באופן מלא. תיווך אינו נוסחת קסם, ולמרות כל האמור לעיל

מגבלות התיווך במקרה האמפירי מודגמות היטב בסוגיית סירוב פקודה בפינוי יישובי עזה וצפון 

הורגשה דרישה מצד חלק קולני בתוך , 2005ובמיוחד בקיץ , 2005לאורך שנת . 2005השומרון בקיץ 

הדרישה היתה חזקה . ל לסירוב הפקודה להשתתף בפינוי"ת כלפי חיילי צהלאומי-החברה הדתית

 ריבוי העצומות הקוראות לסרבנות 1365.יותר כאשר הופנתה כלפי תלמידי ישיבות ההסדר והמכינות

                                                 
קיימת התעלמות , כפי שעולה לאורך המחקר כולו.  תלמידי תוכנית השילוב לא נכללו בדיון הפומבי, כמצופה1365

 .היתה גם התעלמות מבנות הגרעינים. מהתוכנית גם בנושא זה
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והלחץ החברתי גרמו ללא ספק להפעלת מכבש לחצים על מסגרות הלימוד עצמם ועל התלמידים 

 . ולתמוך בסרבנותבשירות פעיל לנקוט בעמדה ברורה 

 ניסה לאורך התקופה שקדמה 1366לאומי-במבט לאחור נראה כי חלק מתוך המגזר הדתי

צעד זה היה . להתנתקות לפרוץ מתוך המבנה ההסדרי ולכפות את דעת המיעוט על הרוב בישראל

. קוו בחברה הישראלית ואת רצונה של המערכת הצבאית בתיווך באופן פרטי-מערער את הסטטוס

מכאן שנושא סרבנות בפינוי . היו הפרטים עומדים בנקודה בעייתית מאוד, ציית התיווךללא אופ

זהו מקרה קיצוני בו נקרעים הפרטים . מהווה מקרה בוחן מצויין ליכולות התיווך של תוכניות הלימוד

בני החברה (לבין מסרים ממערכת תובענית נוספת ) ל"חיילי צה(בין תפקידם במערכת תובענית אחת 

בתי המדרש לא היו הגורם היחיד שהשפיע על הפרטים בנסיונם לצאת בשלום ). לאומית-יתהדת

אולם הם מהווים גורם מכוון ותפקידם הוא לווסת את הלחץ המופעל מכיוונים סותרים על . מהמלכוד

האם הצליחו ? האם הצליחו לווסת את הלחצים המופעלים על הפרטים. הפרטים עליהם הם הופקדו

האם הצליחו לתווך בין המערכות התובעניות ? רטים מפני דרישות המערכות התובעניותלהגן על הפ

 ? לבין עצמן

האם : על מנת לבחון את הצלחת התיווך יש לבחון בעיקר את ההשפעה על התלמידים עצמם

הם המרכיב ? האם הרגישו שהם נקרעים בין תביעות סותרות ואין מי שיתמוך בהם, הם חשו מבוכה

גם היחסים בין המערכות התובעניות ראויים . אין למערכת הצדקה, שוואה ולולא הםהעיקרי במ

 .אם כי ברמת חשיבות מעט פחותה, להתייחסות כאשר מנסים למדוד תיווך

ל לא קיבל בהבנה את המצב הבעייתי אליו נקלעו "צה, בתקופה שקדמה ליישום ההתנתקות

משמעית של -לאומית דרש עמידה חד-תיתהקול החזק ביותר מתוך החברה הד. רבני התוכניות

איים כי השירות ההומוגני של ישיבות ההסדר , כאמור, ל"הרמטכ. תוכניות הלימוד לצד סרבנות

לא . משמעית כנגד סירוב פקודה-קצינים בכירים תהו מדוע הרבנים אינם נוקטים בעמדה חד. יבוטל

רמת החשדנות כלפי . ני ישיבות הסדרל נפגש עם קבוצת רב"נוצרה אווירת הידברות גם כאשר הרמטכ

העיתונות הישראלית חזרה ושאלה מדוע רבני המכינות אינם . התוכניות עלתה גם ברמה הציבורית

נוצר מצב בו . למשל, תוך התעלמות תמוהה מהחוברת שיצאה מבית המדרש בעלי, מוקיעים סרבנים

 . האווירה הציבורית הכריזה שמי שאינו לצידנו הוא נגדנו

כאשר הוצג מסר ברור בדבר . 8כפי שתואר בפרק , ניות הלימוד מצדן לא פעלו באופן אחידתוכ

התנהגות זו סיפקה לתלמידים על מה , סירוב פקודה מצד תוכניות הלימוד לפרטים הלומדים בה

                                                 
לאומי לא השתתף כלל במחאה כנגד ההתנתקות אלא -נראה כי רוב הציבור הדתי. חלק ולא מרבית המגזר,  קרי1366

 nrg 5.9.05" ,אין שום שבר", אשר כהן: ראה. כפי שכינו זאת יאיר שלג ואשר כהן, "םרוב בורגני דומ"נותר 
>http://www.nrg.co.il< . 
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תלמיד שלא הסכים , מאידך. עמדה נחרצת סייעה להם להחליט גם כיצד להתנהג, במידה רבה. להשען

, מדיניות לא הוכתבה לתלמידים. בכל זאת היה יכול לפעול באופן הפוך, ית המדרש שלועם המסר מב

אולם נראה שהצגת עמדה ברורה של בית המדרש היתה חשובה מאוד לגיבוש העמדה העצמאית של 

מהראיונות עלה הרושם שעצם הדיון בנושא היה חשוב ותמך בפרט במצב בעייתי מבחינת . כל פרט

תלמידים מבתי מדרש מהם לא יצא מסר ברור . לאומית והצבאית-הדתית, כותה בשתי המער/מעמד

קל יותר לפרט ,  יתכן וההגיון אומר שאם בית המדרש שותק1367.היו נבוכים יותר והתקשו לגבש עמדה

 . המצב היה הפוך, אולם בפועל. לגבש עמדה עצמאית

ת לימוד תורניים הוכחה מסויימת לדבר זה ניתן לקבל מהתנהגותם של ראשי שני מוסדו

הרב רפי פרץ ראש המכינה בעצמונה והרב שמואל טל מישיבת ההסדר נווה , חשובים בתוך גוש קטיף

למרות עמדותיהם הפוליטיות , רבנים אלו התפנו עם תלמידיהם בשקט ובאופן מאורגן. דקלים

שויים להפוך פינוי המכינה והישיבה היו ע. נראה כי לצעד זה היתה השפעה על התלמידים. הידועות

נראה כי . מפינוי בתי הכנסת בכפר דרום ובנווה דקלים, ואולי אף יותר, לסיטואציות קשות לא פחות

הדוגמא שהציבו הרבנים מנעה התנגשות בין הצדדים ובוודאי הסיטה את התביעות כלפי התלמידים 

 . לסירוב פקודה

לא היה , כלשהי לפני גיוסכיוון שמחקר זה לא עסק כלל בצעירים דתיים שלא למדו במסגרת 

מתוך רושם . ביכולתי לבדוק באופן מעמיק את התנהגותה של קבוצה אחרונה זו בתקופת ההתנתקות

נראה כי חיילים דתיים שאינם , כללי שעלה מהתקשורת ומשיחות עם מרואיינים על חבריהם

תלמידי משתייכים לתוכנית לימוד כלשהי הושפעו יותר מהקולות הקוראים לסרבנות מאשר 

שסרב פקודה מול מצלמות , אבי ביבר, אולי ראיה אחת לכך היא הסרבן המתוקשר ביותר. התוכניות

יתכן שהעובדה שהיו ,  יתרה מזו1368.ולא היה תלמיד תוכנית לימודים כלשהי, 2005הטלביזיה ביוני 

חבריהם מעט מאוד סרבנים בקרב חיילים דתיים בכלל מצביעה על השפעתם של תלמידי התוכניות על 

בכל " רציניים יותר"אולי העובדה שתלמידי התוכניות נתפסים כ. הדתיים שלא למדו לפני שירות

הוריד את , משמעי לצד המחנה המסרב-הנוגע לזהותם הדתית וחוסר נכונותם להתייצב באופן חד

תי כיצד אפשר לצפות מחייל ד, אם תלמידי התוכניות אינם מסרבים. הלחץ מעל חיילים דתיים בכלל

 ?לסרב" סתם"

נוסף על דברים אלו יש לציין כי חלק מבתי המדרש תמכו באופן פעיל בתלמידים שהשתתפו 

. תוך כדי הפעילות ולאחריה, רבנים ומורים התקשרו לתלמידים בתקופת ההכנה. ביישום ההתנתקות

                                                 
 .תלמידי ישיבת הגולן,  למשל1367
 >: ראה.  נראה כי מרבית הסרבנים אינם יוצאי תוכניות לימודיהודי לא מגרש יהודי גם מאתר 1368

http://www.seruv.co.il/>. 
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ראש , לב-הרב טהר, 8כפי שתואר בפרק . חלק מהתלמידים קיבלו מכתבים מבתי המדרש שלהם

. היה הפעיל ביותר מבין ראשי התוכניות והגיע לבקר את תלמידותיו בשטח מספר פעמים, תוכנית הדס

השאיר להן הודעות טקסט ובאופן כללי עקב אחרי מצבן בצורה , התקשר אליהן, כאשר לא ביקר

ההכנה הספציפית שערכו המדרשות לתלמידותיהן ופעילות הסיכום שנערכה , יתרה מזו. הדוקה למדי

 . כפי שתואר, ניסו לסייע לתלמידות להתמודד טוב יותר עם המצב אליו נקלעו, ורןעב

היו בתי מדרש שיצאו נגד סרבנות אולם לא יצרו קשר עם תלמידיהם שהשתתפו , לעומת זאת

מרבית התלמידים שהשתתפו בפינוי באופן כלשהו ציינו בעיקר את חבריהם ואת משפחותיהם . בפינוי

תוכנית הדס הצליחה לסייע לחלק מהתלמידות להגיע לתפקידים , כמו כן. ה זוכגורמי תמיכה בתקופ

מהראיונות נראה כי תוכניות הלימוד לגברים לא . עורפיים יותר ולמנוע מהן השתתפות בפינוי ממש

יתכן . באופן כללי נראה שתלמידות קיבלו תמיכה רבה יותר מתלמידים. עסקו בפעילות זו כלל

קיות וקצינות הוראה השתתפו בפינוי במעגל הראשון ואילו "היתה שמששהסיבה העיקרית לכך 

 . התלמידים השתתפו רק במעגלים רחוקים יותר ובכל מקרה לא עסקו בפינוי אנשים מבתיהם ממש

ל לשלב יותר נשים במערך הלוחם של "מקרה בוחן נוסף למגבלות התיווך היה רצונו של צה

-הציונות, בתגובה.  ראתה מהלך זה כשבירת הסטטוס קווהדתית-הציונות, כפי שכבר תואר. ל"צה

אולם במקרה . נערכו הפגנות ופורסמו עצומות, ל החרדי"הדתית איימה להעביר את התלמידים לנח

רבני תוכניות : נעשה שימוש טוב יותר במוסדות המתווכים, שלא כמו במקרה פינוי היישובים, זה

טרם , זו אינה פשרה מושלמת. ערכו דיונים והושגה פשרהנ, הוקמו וועדות, ל"נפגשו עם בכירים בצה

 2005נכון לסוף שנת . אולם ערוצי ההדברות נותרו פתוחים, כפי שכבר הודגם, נפתרו כל הבעיות בנושא

 .השילוב הראוי מיושם במידות משתנות והוא מורה על נסיון הדדי של הצדדים לפתור את המחלוקת

לקי של התיווך במקרה של ההתנתקות נגרם בשל מגוון מדברים אלו נראה כי הכישלון הח 

הלחץ החברתי שהופעל על התלמידים . משקל-נראה כי דעת הקהל היווה גורם כבד, ראשית. גורמים

היה רב , בייחוד כאשר מדובר היה בצעירים הגרים בהתנחלויות, ישירות מצד החברה ממנה באו

נעימות בתפילת שבת בקהילה - שסיפרו על אידוגמא טובה במיוחד היא תלמידים. בנושא הפינוי

, סרטים כתומים(יתכן והקמפיין שנלווה . שלהם כיוון שספגו הערות לגבי תפקידם הפוטנציאלי בפינוי

דברים . היווה גורם לחץ נוסף) חלוקת סטיקרים, נסיונות שכנוע בתחנות הסעה ובתחנות המרכזיות

יתכן שחלק מתוכניות הלימוד התקשו לעמוד מול . ל"אלו לא היו קיימים בנוגע לשילוב נשים בצה

החשש מפני תגובת , מאידך. הלחץ במתכונת זו והעדיפו שתיקה על נקיטת עמדה נגד דעת הקהל

יתכן . המערכת הצבאית מנע מראשי תוכניות אחרים לומר את דעתם בעד סרבנות וגם כן עודד שתיקה
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הגיע מנע הידברות שקטה דרך המבנים שאופיו הציבורי של המאבק והטונים הגבוהים אליו 

 .המתווכים שהיתה מביאה לפשרה כלשהי

ל לא היה מסוגל להתפשר באופן גורף על "צה. נוצר מצב עם מעט מאוד מרחב תמרון, שנית 

לאומי לא איפשרה -האווירה השלטת בציבור הדתי, מאידך. השתתפות חיילים מקרב הציונות הדתית

מכאן שהנכונות להידברות היתה נמוכה . ד סרבנות היו חלשים יותרהקולות כנג. התגמשות בעמדות

אופי המשימה והפן האנושי הוסיפה , שלישית. מלכתחילה כיוון שהאופציות לפשרה היו מוגבלות

לא רק תלמידי התוכניות עמדו בפני דילמה אלא כלל החיילים שהתנגדו . למתח ולהתלהטות הרוחות

ל עצמו התקשה לגבש מדיניות עקבית בשטח "צה, נוסף על כך. כתיתלפינוי או שראו בפינוי עברה הל

ביחידות אחרות . ביחידות מסויימות חיילים נשפטו בחומרה ואף הועברו מתפקידיהם. לגבי סרבנים

 . הם לא נענשו והועברו למשימות אחרות

מור נראה כי תוכניות הלימוד לא הצליחו לש, בנושא היחסים בין המערכות התובעניות עצמן

איבד את , ל"כפי שהתבטא הרמטכ, ל"צה, לפני יישום ההתנתקות. על יחסים תקינים בין הצדדים

-החשדנות כלפי תוכניות הלימוד וכלפי הציונות. ובייחוד בישיבות ההסדר, אמונו במבנים המתווכים

ל כל לא הורגשו מחוות של רצון טוב ברמה הכללית ועל כן ההתנהגות הפרטית ש. הדתית ככלל עלתה

אובדן האמון במבנים המתווכים מנע את יכולתם לתווך . בית מדרש לא הובנה בקונטקסט חיובי

אולם ברמת קצינים פרטיים היתה התחשבות בחיילים דתיים בכלל וביוצאי התוכניות . במקרה זה

 .8כפי שנדון בפרק , בפרט

ניות אחידה לכל לא היתה מדי. נראה אם כן כי מקרה זה מדגים את מגבלות התיווך היטב

וויסות הלחצים לא היה מלא ותלמידים רבים מצאו את עצמם בדיוק במצב בו נזקקו . בתי המדרש

, כלומר. היו תלמידים שכן נענו ונתמכו על ידי בתי המדרש שלהם, מאידך. לתיווך ונותרו ללא מענה

, אש התוכניתה של ר/בסופו של דבר ההתנתקות הדגימה כי היכולת לתווך תלויה גם באישיותו

 .ה ובסיטואציה המדוייקת בה מדובר/ה של התלמיד/באישיותו

 

 השלכות אפשריות מהמקרה האמפירי. ד

 השלכות תיאורטיות אפשריות

כאמור בפרק . נראה כי ניתן להעיר הערה תיאורטית מרכזית בעקבות ניתוח המקרה האמפירי

הם ראו לנגד .  של המבנה המתווךברגר וניוהאוס הציגו קוים כלליים מאוד לדמותו, התיאורטי

אנונימיות ובעלות פוטנציאל , על ענקיות-מעמתת מערכות"עיניהם את החברה המודרנית כישות ה
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על אלו לבין עולמו - מבנים העומדים בין מערכות1369."עם עולמם האישי והפגיע של פרטים, לדיכוי

ל להחשב מבנה מתווך על ידי מבנה הממלא תפקיד זה יכו. מתווכים בין הצדדים, הפגיע של הפרט

ברגר וניוהאוס הגיעו מלכתחילה לרעיון התיווך מתוך השקפותיהם בדבר צמצום . ברגר וניוהאוס

הוליד את , רצונם לא לוותר על מתן שירותים לאזרחים. התערבות ממשלתית בנוגע למדינת הרווחה

,  המדינהבמקוםיים הם ראו את המבנה המתווך כספק שירותים ממשלת. רעיון המבנה המתווך

 . בהתאם לתפיסות רפובליקניות אמריקאיות

ברגר וניוהאוס הצביעו על כך שפרטים רבים חיים את חייהם בין מערכות גדולות לבין חייהם , בנוסף

. מצליחים יותר, אולם אלו הנעזרים במבנים מתווכים. הפרטיים במידות משתנות של הצלחה

, המעניקים מימד כלשהו של יציבות לחיים הפרטיים,  פרטיותיש פנים"למבנים מתווכים , לדבריהם

 שתי הפנים הללו 1370."סטרוקטורות-המעבירים משמעות וערכים למגה, ויש להם פנים פומביות

מאפשרות לפרט להשתייך למגוון מעגלים ועל כן הנעזר במבנה מתווך מתמרן טוב יותר בעולם 

 .המודרני

אמריקאים -ן להחיל את המושג גם על מבנים לאהמקרה האמפירי במחקר זה מדגים שנית

למושגים אלו זכות קיום בהקשרים רחבים . וגם על מבנים שאינם קשורים בהכרח למדינת הרווחה

המקרה האמפירי הדגים כיצד מושגים אלו רלוונטיים גם למדינות אחרות ולסוגיות ביחסי . יותר

,  בין המקרה האמפירי לצבאות אחריםמתוך ההשוואה. חברה ולא רק לנושא מדינת הרווחה-צבא

ניתן גם לעקור שן ללא . או בעזרת מידות מעטות בלבד של תיווך, נראה כי ניתן להסתדר גם ללא תיווך

מבנים מתווכים צריכים להתאים לחברה אותה הם , מאידך. אבל לא תמיד צריך, הרדמה מקומית

אולם . מיד להתמודד עם כל סיטואציההם אינם מתאימים לכל חברה וגם אינם מצליחים ת. משרתים

בנקודה זו . נראה כי כל הצדדים המעורבים מפיקים תועלת מתפקודם, כאשר הם עומדים במשימה

מרחיב המחקר את המודל הקיים של ברגר וניוהאוס ומדגיש את הרלוונטיות שלו גם במאה העשרים 

 . ואחת

ה והוא מספק שאלות למחקר עתידי המחקר הנוכחי מצביע גם על כך שתחום מחקרי זה טרם מוצ

באלו מקרים אין זה ? באילו מצבים תרבותיים וחברתיים ניתן להעזר במבנים מתווכים: והשוואתי

עד כמה מבנים מתווכים רואים ברכה ? האם התיווך עשוי להזיק לפרטים? פתרון אפשרי או אף רצוי

 ?בעמלם

                                                 
1369  Berger and Neuhaus, "Response,"  (1996), p.145. 
1370 Berger and Neuhaus, "Response," (1996), p. 159. 
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 חברה-השלכות כלליות על תחום יחסי צבא. 2

הוא הדגיש את החשיבות שבבחינת העוצמה היחסית בין , חברה-הם תאר יחסי צבאכאשר לאק

נראה כי העוצמה היחסית בין המגזר האזרחי , מהמחקר האמפירי. כפי שכבר הוצג במבוא, הצדדים

אם התנאים מאפשרים הקמת מבנה . לצבאי משפיעה גם על האפשרות ליצירת מבנים מתווכים

 . רחי יחסית למגזר הצבאי תשפיע גם על אופיו של המבנה שיווצרהעוצמה של המגזר האז, מתווך

ראוי לחזור לסקירה שנעשתה במבוא ולהשוות את המקרה , על מנת להדגים נקודה זו

הטורקי וההודי ולהבין אלו מרכיבים משפיעים על יצירת , האמריקאי, הישראלי למקרה האיראני

 .מנגנוני תיווך ועל אופיים

ראני מדגים מודל בו המערכת הצבאית כפופה באופן מוחלט למערכת המקרה האי, כאמור 

 נראה כי באיראן הגבולות בין הצבא לחברה מקוטעים עד 1371,על פי הטיפולוגיה של לאקהם. הדתית

. אין צורך בתיווך במקרה זה.  והעוצמה האזרחית חזקה לעומת עוצמת המערכת הצבאית1372,חדירים

יכולתה של המערכת צבאית למלא , לעומת זאת. י הדת יישמרוחוק, מנקודת מבט של המערכת הדתית

, ובצדק, צבא הנתון לבילוש תמידי של דרקטורט אידיולוגי עשוי להרגיש. את תפקידה עשויה להפגע

הצורך ,  בנוסף1373.כפי שצויין במבוא, הדבר גורם להתמרמרות בשורות הקצונה. שמצרים את צעדיו

בתוכניות אימונים ובתפקוד הצבאי ,  פוגעת ביעילות הצבאלערב בהחלטות צבאיות גורמים דתיים

 .בכלל

עיון במקרה האיראני של צבא דתי במוצהר מזכיר בנקודות מסויימיות את גישתם של  

ראייה בחיילּות , הענקת צביון דתי לשירות הצבאי: יהודיות מסויימות-תלמידי תוכניות ישראליות

המערכת הדתית האיראנית אינה מוכנה לשותפות כלשהי , מאידך. טובה מילוי מצווה דתית וכן הלאה

הדרקטורט אינו ממלא פונקציה של תיווך אלא של . אפילו לא למראית עין, עם המערכת הצבאית

, דברים אלו אינם קיימים במקרה הישראלי. לא מתקיים משא ומתן בין הצדדים. ריגול וכפייה

גם הם וגם ראשי המכינות , פה לצבא הלכתי יותרגם כאשר תלמידי המכינות מדברים על שאי. כאמור

הרצון לשמור על שותפות עם המערכת . ל"עצמם אינם מעוניינים לראות רק כיפות סביב שולחן המטכ

ניתן לומר שלמרות נוכחותם , למעשה. הצבאית ולא להשתלט עליה שונה מאוד מהתפיסה האיראנית

 .יווךבצבא איראן אין כלל פונקציה של ת, של קציני דת

                                                 
. נ. ש (מדינה וחברה: ךבתו" ,מיון משווה של היחסים בין רשויות אזרחיות לרשויות צבאיות", לאקהם. ר.  א1371

 .111-113 'עמ). 1984, א"ת(, )עורכים, אייזנשטדט ואחרים
יש יחסי גומלין בין אנשי צבא ומערכות צבאיות לבין , במצב של גבולות מקוטעים, בואכפי שכבר הוסבר במ 1372

. ובתחומים אחרים הם מתנהלים באופן חופשי, יחסים אלו נתונים לפיקוח במקרים מסויימים. מערכות החברה
 .  אולם ההתערבות האזרחית בצבא רבה יחסית, באיראן הגבולות לא פרוצים לחלוטין

1373 Eisenstadt (1996), pp. 41-42 
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. למקרה ההודי ולמקרה הטורקי מגלה תמונה מורכבת יותר, ההשוואה למקרה האמריקאי

נראה כי במקרים של גיוס . במקרים אלו קיימת הפרדה ברורה בין שתי המערכות התובעניות, ראשית

המערכת הצבאית , )ישראל, לא כולל קצונה, צבא טורקיה, 1973ב לפני "צבא ארה, איראן(חובה 

עליה לספק , כאשר היא עוקרת אדם מסביבתו האזרחית ומכריחה אותו לשרת שירות צבאימבינה ש

כאשר הגבולות בין המערכת הצבאית למערכת הדתית . כולל צרכיו הדתיים, את כלל צרכיו

אין באפשרותה של המערכת הצבאית להסתמך על מבנים , )ב וצבא טורקיה"צבא ארה (1374אטומים

מבנים מתווכים יכולים לסייע , במקרה בו הגבולות מקוטעים. ול זהמתווכים שיעזרו לה לשאת בע

 .למערכת הצבאית להיענות לצרכים דתיים של חיילים

) בהודו ובקצונה הטורקית, 1973ב אחרי "כמו בארה(במקום בו השירות הוא התנדבותי 

ות גם אם רשאית המערכת הצבאית לכפות כללי התנהג, והגבולות בין המערכות התובעניות אטומים

 לא –הדחת קצינים ונגדים , ב"הווה בצבא ארה'עירוי דם לעדי ג, לדוגמא(אלו נוגדים עקרונות דתיים 

במקרים אלו מבנים מתווכים יכולים לתרום ).  בשל השתייכותם לכת דתית בצבא טורקיה–חוגרים 

היא המערכת " בעלת הבית"אולם ברור כי , לאווירה הכללית ולסייע לפרט הדתי במערכת הצבאית

אדם . היא עושה זאת לפנים משורת הדין, אם היא מאפשרת לפרט הקלות בשל אמונותיו. הצבאית

בהיכנסו למערכת הצבאית מרצונו החופשי הוא מבין שיהיה , על כן. מאמין אינו מוכרח להתגייס

ו קשיי, אם האדם הדתי משתייך למיעוט דתי. מוכרח להתפשר לטובת רצונה של המערכת הצבאית

, המערכת הצבאית מבינה שעדיף לה להתגמש. יהיו רבים יותר והמערכת תהיה מודעת פחות לצרכיו

גבולות אטומים בינה לבין המערכת האזרחית יקלו על . אולם אין כאן כל חובה אמיתית מצדה

שכן אינטראקציה בין החברה לצבא אינה מתנהלת בחופשיות ומבנים מתווכים אינם , התנהגות זו

נראה מכאן כי היווצרותם של מבנים מתווכים מושפעים ממגוון . ם לחדור לתחום הצבאימסוגלי

,  )מקוטע או חדיר, אטום(אופי הגבולות בין הצבא לחברה בעקבות הטיפולוגיה של לאקהם : מרכיבים

 ?האם אלו המרכיבים היחידים). חובה או התנדבות(אופי הגיוס 

כיהם התרבותיים של חיילי מיעוטים יותר המערכת ההודית מתחשבת באופן ממוסד בצר

 האפשרות לגדל זקן 1375.זאת למרות שגם בהודו הגבולות בין הצדדים אטומים. ב"מאשר צבא ארה

התאמת מדי ייצוג , האפשרות לחבוש טורבן כחלק מהמדים הרשמיים, שער וזקן לסיקים, למוסלמים

נראה , כאמור בפרק המבוא. בותמצביעים על מגמה של התחש, וקריאת קרב לתרבותם של החיילים

במקרה ההודי נראה כי המניע העיקרי . כי היחידות ההומוגניות מהוות מבנים מתווכים במובן זה

                                                 
 .107-110 'עמ). 1984(  לאקהם.:על פי הגדרת לאקהם 1374
 Stephen Peter Rosen, Societies and Military Power: India and its Armies:  כפי שעולה מתיאורו של רוזן1375

(Ithaca: Cornell University Press, 1996). 
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המאמץ . הקבוצות באוכלוסיה הטרוגנית מאוד-להתחשבות הוא הנסיון ליצירת איזון בין כלל תתי

, תניות ואינטרסים פוליטייםהרצון לקואופטציה של קבוצות א. להתחשבות דתית אינו אלטרואיסטי

הלחצים . הם שמניעים את המערכת הצבאית ההודית ללכת לקראת קבוצות מסויימות בחברה

הן מצד , פוליטית-אתנית-הן מצד המערכת החברתית, המופעלים על המערכת הצבאית במקרה זה

ית בכך המציאות הפוליט. גורמים לה להתגמש, החיילים והן מצד צרכיה של המערכת עצמה

נראה כי עוצמת המערכת האזרחית לעומת המערכת . והחברתית כופה את עצמה על המערכת הצבאית

 .הצבאית מכריעה את הכף

ב המערכות "אין להתעלם מכך שבארה. ב מעורר מחשבה בהקשר זה"גם המצב בארה

ת הדתיות מתוכן מגיעים חיילים מאמינים אינן מוותרות לחלוטין על היכולת להשפיע על המערכ

נראה כי , גם אם התיווך נעשה בכפוף למערכת הצבאית ולא בפעולה של ישות עצמאית. הצבאית

הן המערכת הצבאית . המערכות הדתיות רואות באפשרויות הקיימות מבנים שכדאי להעזר בהם

-האמריקאית והן המיעוטים הדתיים השונים מעוניינים לספק קציני דת המסוגלים לתמוך במאמינים

היא נתפסת כליברלית ומעלה את , למשל, אשר המערכת הצבאית ממנה קצין דת בודהיסטיכ. חיילים

דימויה החיובי בעיני אזרחים מסויימים ואילו המערכת הדתית מקבלת אפשרות לתמוך במאמיניה 

 . תוך התחשבות במגבלות, בתוך המערכת הצבאית הקשה

שלימים מחוץ למערכת חלקם משכילים להשתמש באמצעים מ, מבין המיעוטים הדתיים

, למשל. של המערכת הצבאית" מעבר לגדר"דת ובחיילים מאמינים -הצבאית ולנסות לתמוך בקציני

הארגון למען חיילים מוסלמים והארגון היהודי המטפל גם בחיילים יהודים מהווים כתובת לדיווח 

על ידי (עת - כתבהוצאת, אספקת חומר הוראה ולימוד דתי לקציני דת. אודות אפליה על רקע דתי

 הוא ללא ספק JWB-ארגון ה. מאפשרים תמיכה טובה יותר, וכן הלאה) ארגון התמיכה היהודי כאמור

יכולתו לפנות . ב"גם בשל ותיקותו וקיומו עוד מימי גיוס החובה בארה, חזק יותר מארגונים מקבילים

לסייע לפרטים היהודים משפיעה ללא ספק על יכולתו , כאמור, גם ישירות למשרד ההגנה האמריקאי

לא קיימים ארגונים מקבילים עבור מיעוטים אחרים כמו , למיטב ידיעתי. ב"המשרתים בצבא ארה

 .הבוהיסטים וכן הלאה, ההינדים

מזדעקים כנגד , ואף קציני הדת, מעטים המקרים בהם הארגונים הגדולים, למרות זאת

 לשמור על מידה מסויימת של כשרות במקרה של היכולת, למשל. קשיים של חיילים דתיים בשטח

הם שצריכים לדאוג . עיקר העומס הוא על הפרטים. יהודית או מוסלמית או חגיגת חגים דתיים

. לא יקבל אותן, חייל שאינו מודע לזכויותיו. למצוא קצין דת או מנהיג שטח, לזכויותיהם באופן פרטי

ים דתיים כלשהם ומתווך בינם לבין אין מבנה מתווך כלשהו המרכז באופן רשמי ומאורגן חייל
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ב לחיילים דתיים אינו רק תוצר של היותו צבא התנדבותי אלא בעיקר "יחסו של צבא ארה. המערכת

ב על " שמר צבא ארה1376,גם כאשר נשען על גיוס חובה. של הגבולות האטומים בינו לבין החברה

ב "ן ניתן להסיק כי בצבא ארהמכא. גבולות אטומים אלו ולא איפשר את הקמתם של מבנים מתווכים

ביטל במידה רבה את ,  ב"שילוב של אטימות הגבולות והמבנה ההיסטורי של תפקיד קציני הדת בארה

 . אלמנט ההתנדבות חיזק את המצב הקיים. זכותו של החייל הדתי להקלות דתיות

 פרטי הדאגה לזכויותיו הדתיות של הפרט היא מינימלית ועל בסיס, במקרה הטורקי, מאידך

מרכיבים דתיים . אולם ללא נוכחותו של קצין דת, ב בעת גיוס חובה"כפי שהונהג בצבא ארה, בלבד

אולם . בצבא טורקיה חלים על כלל הצבא) אכילת חזיר-אי, כמו חגיגת חגים(הנחשבים תרבותיים 

חייב צום המ, גידול זקן, כמו תפילה" חיצוניים"התנהגותיים או -מרכיבים דתיים שהם פולחניים

אפשריים רק במידות מסויימות ובכל מקרה אסור להם לבוא על חשבון תפקודו הצבאי של , מנוחה

 .  החייל

הימצאותם של בוגרי בתי ספר דתיים בצבא טורקיה יכולה להוות בסיס להשוואה מעמיקה 

תלמידי (הלכתית שנציגים מתוכה -בשני המקרים מדובר במערכת דתית. יותר עם המקרה הישראלי

סוגיית . משרתים שירות צבאי סדיר תוך רצון לשמור על מצוות דתם) יסודית דתית-ערכת חינוך עלמ

אולם ישנם קווים , היחסים בין המערכת הדתית למערכת הצבאית אמנם שונה בשתי המדינות

 1377.מקבילים רבים

 דתית הצליחה ליצור מבנים המתווכים בינה לבין המערכת הצבאית-בעוד שהמערכת הציונית

וכלפי כתות , בטורקיה החשדנות של המערכת הצבאית כלפי המערכת הדתית, שמנסים לווסת מתחים

יתכן שהשילוב בין גבולות אטומים והיותה של . אינה מאפשרת קיום מנגנונים אלה, אסלאמיות בפרט

מרכיב לא פחות חשוב הוא יחסה . הלכה הם שלא איפשרו יצירה של מבנים מתווכים-דת המדינה דת

. חשדני של המערכת הצבאית למערכת הדתית ועוצמתו היחסית של הצבא מול המערכת האזרחיתה

המבנה . אין זה המצב בטורקיה, ב תפקיד קצין דת היה קיים גם בעת שהונהג גיוס חובה"בעוד שבארה

מוכרת פחות בדמוקרטיות , הכללי של היחסים בטורקיה בין צבא לחברה מכתיבים מציאות אחרת

ל ראויה לדיון "נראה כי השוואה בין המצב בצבא טורקיה למצב בצה,  לאור דברים אלו1378.מערביות

 .מעמיק יותר במסגרת מחקר עצמאי

                                                 
 :Harry A. Marmion, Selective Service: Conflict and Compromise (NY: ב ראה" על שיטות הגיוס בארה1376

John Wiley & Sons Inc., 1968); John Whiteclay Chambers II, To Raise an Army: The Draft Comes to 
Modern America (NY: Free Press, 1987). 

 .Sezgin, (2003), pp. 47-70:  כפי שכבר פרט סזגין1377
1378 Umit Cizre, "Problems of democratic governance of civil-military relations in Turkey and the 

European Union enlargement zone," European Journal of Political Research, Vol. 43 (2004), pp. 119-
121. 
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, )אופי הגיוס ואופי הגבולות(הרי שנוסף על המרכיבים שנמנו לעיל , אם דברים אלו נכונים

ת הנסיבות היסטוריות בניסיון להבין את הנסיבות המביאות ליצירת מבנים מתווכים יש לבחון גם א

בעלת מאפיינים חיצוניים או פנימיים (את אופי הדת הנתונה , הצבאיות וחברתיות במקרה הנדון

ואת העוצמה היחסית בין המערכת הצבאית , את יחסה של המערכת הצבאית לדת הנדונה, )בלבד

נסיבות רק בבחינה מעמיקה יותר של המקרה ניתן יהיה להבין את ה. למערכת האזרחית בכלל

אולם נראה כי דברים אלו משרטטים את הקריטריונים . שהביאו ליצירה או להעדר מבנים מתווכים

 .הראשוניים לבחינה מדוקדקת יותר של הנושא

 

 חברה בישראל-השלכות על הבנת יחסי צבא. 3

חברה -מתוך הסקירה ההשוואתית לעיל נראה כי ניתן להסיק גם מסקנה מעניינת לגבי יחסי צבא

כיוון שבישראל קיימים מבנים מתווכים בין המערכת הצבאית ומערכת הדתית ואלו . ראלביש

נראה , מתווכים חזקים ומבוססים שבימים כתיקונם מצליחים לווסת לחצים ולתווך בין הצדדים

המקרה הטורקי מוכיח כי . כי עוצמת מערכת האזרחית גדולה יחסית לעוצמת המערכת הצבאית

. מבנים מתווכים אינם מסוגלים לקום, היא בעלת עוצמה רבה יותרכאשר המערכת הצבאית 

אולם הדעה המקובלת כיום במחקר גורסת כי עוצמת המערכת הצבאית גדולה יחסית למערכת 

  1379.האזרחית בישראל

נראה כי לא רק שאין כאן , מתוך בחינת התנהגותם של המבנים המתווכים במקרה האמפירי 

ל "של צה" איזרוח"אלא שדווקא מתרחש , שראלית דרך מוסדות אלושל החברה הי" מיליטריזציה"

לאפשר מעורבות אזרחית בתוך תחום השפעתו , ל מוכן ללכת לקראת תוכניות הלימוד"צה. דרכם

תוכניות הלימוד מדגימות מקרה בו . במידות משתנות ובאופן כללי לקבל הגבלות אזרחיות מסויימות

מצליחה להשפיע על המערכת הצבאית , האזרחית בישראלשהיא חלק מהמערכת , המערכת הדתית

 . ואינה יכולה להחשב נחותה מבחינת עוצמתה למערכת הצבאית

, ובייחוד בתקשורת הישראלית, שכן קולות רבים בחברה הישראלית, מסקנה זו מעט מפתיעה

. יקיםממחקר זה נראה כי דברים אלו אינם מדוי. רואים בתוכניות הלימוד מוקד למיליטריזציה

ולמנוע , לנהל משא ומתן עם המערכת הצבאית, יכולתן של תוכניות הלימוד להגן על תלמידיהן

מדגימים היטב את עוצמתם של , במקרים לא מעטים שרירותיות של המערכת הצבאית כלפי תלמידים

אך לא , אמנם לעיתים הם אוהדים את המערכת הצבאית. המתווכים ואת היותם מבנים אזרחיים

                                                 
; 123-140' עמ, )1994 סתו, 4 (תיאוריה ובקורת" ,מיליטריזם בחברה הישראלית", ברוך קימרלינג:  ראה לדוגמא1379

 ).2003, ידיעות אחרונות: א"ת (מיליטריזם חומרני בישראל: צבא אחר לישראל, יגיל לוי
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הגבולות . לראות אותם כמוסדות צבאיים וכמעודדים מיליטריזציה של החברה האזרחיתניתן 

אם כי , ל ברורים מאוד ותוכניות הלימוד מנסות לשמור עליהם"שתוכניות הלימוד מציבות לצה

ולא " חברה של אזרחים"בחברה המכונה עדיין על ידי חוקרים . במידות משתנות ולא תמיד בהצלחה

 .יש בכך השג לא מבוטל, "חברה אזרחית"

 



 

 

 )שירות ללא תשלום ושירות פעיל(מספר תלמידים בישיבות ההסדר : 1.1נספח 
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 .2004, איגוד ישיבות ההסדר: נתונים

 ).80' עמ, ]2001[' לסלוי וריץ. ( מתגייסים במסגרת ההסדר18.2%, לאומי-בכל שנתון של תלמידי החינוך הדתי •

 



 

 סדר מהישיבות הנבדקות על פי מחזוריםמספר תלמידי ה: 1.2נספח 
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ישיבת ההסדר פתח , )מעלה אדומים" (ברכת משה"ישיבת ההסדר , )חיספין" (הגולן"ישיבת ההסדר , ישיבת ההסדר ירוחם, ישיבת ההסדר מעלות, )אלון שבות" (הר עציון"ישיבת ההסדר : נתונים

 .2003, )מצפה רמון" (ברה כעדןמד"ישיבת ההסדר , תקווה

  התחלף ראש הישיבה במעלות1990בשנת  •

  הוקמה המכינה התורנית הראשונה1988בשנת  •



 

 

 

  על פי מקומות מגורים2002-1998מספר תלמידי ישיבת ירוחם : 1.3נספח 
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 .2003, ישיבת ההסדר ירוחם: נתונים

 מקום מגורים קודם לא ידועל או "מגורים בחו= אחר  •
 



 

 

 

 

 

  על פי מקום מגורים2003-1999, מספר תלמידי ישיבת פתח תקווה: 1.4נספח 
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 2003, ישיבת ההסדר פתח תקווה: נתונים

 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •



 

 

  על פי מקום מגורים2003-2000, )מצפה רמון" (מדברה כעדן"מספר תלמידי ישיבת : 1.5נספח 
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 . 2003, ישיבת מדברה כעדן: נתונים

 . מישיבת ההסדר בדימונה ועברה למצפה רמון2000הישיבה התפלגה בשנת  •

 ל או מקום מגורים קודם מוסד לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •
 

 

 

 



 

 

  על פי מקום מגורים2003-1999, )מעלות" (מעלות יעקב"מספר תלמידי ישיבת : : 1.6נספח 
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 .2003, ישיבת מעלות יעקב:  נתונים

 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •
 

 



 

 

  על פי מקום מגורים2002-1999, )חיספין" (הגולן"מספר תלמידי ישיבת : 1.7נספח 
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 2003, ישיבת הגולן: נתונים

  זוגות נשואים14, 1999במחזור של שנת  •

  זוגות נשואים6, 2000במחזור של שנת  •

 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •
 



 

 

 

  על פי מקום מגורים2002-1999, )אלון שבות" (הר עציון"מספר תלמידי ישיבת : 1.8נספח 
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 2003, "הר עציון"ישיבת : נתונים
 ל או מקום מגורים לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •
 



 

  על פי מוסד לימודים קודם2002-1999, "הר עציון"מספר תלמידי ישיבת : 1.9נספח 
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 2003, "הר עציון"ישיבת : נתונים

 

 



 

 

  על פי מוסד לימוד קודם2003-1999, די ישיבת פתח תקווהמספר תלמי: 1.10נספח 
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 .2003, ישיבת ההסדר פתח תקווה: נתונים

 

 



 

 

 

 

 

 

  על פי מוסד לימודים קודם2003-1999, )מעלות" (מעלות יעקב"מספר תלמידי ישיבת : 1.11נספח 
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 2003, בת מעלות יעקבישי: נתונים



 

 

 
 

 2003-1986תלמידי שילוב , מספר כולל: 2.1נספח 
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 .ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים

  נפתחה הישיבה במעלה גלבוע1994בשנת  •

  התחלף ראש הישיבה בעין צורים2000בשנת  •

 ).80' עמ, ]2001[' לסלוי וריץ(וב  בוחרים במסלול השיל2%, לאומי-מבין כלל בוגרי החינוך הדתי •



 

 

 
 2003-1986, מספר תלמידי השילוב על פי ישיבות: 2.2נספח 
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 ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים
 .  נפתחה הישיבה במעלה גלבוע1994בשנת  •

 . התחלף ראש הישיבה בעין צורים2000בשנת  •
 

. 

 
 



 

 
 2003-1997בת הקיבוץ הדתי בעין צורים על פי מקום מגורים מספר תלמידי ישי: 2.3נספח 
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 .ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים

 ל"לא ידוע או מגורים קודמים בחו= אחר  •



 

 
 

 2003-1997מספר תלמידי ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים על פי מוסד לימודים קודם : 2.4נספח 
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 ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים

 )2000( ו "אין נתונים אודות מקום לימודיהם הקודם של שילוב ט •

 

 



 

 
 2003-1997, מספר תלמידי ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע על פי מקום מגורים: 2.5נספח 
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 ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים
 ל"וע או מגורים קודמים בחולא יד= אחר  •

  
 

 

 



 

 
 
 

 2003-1997, מספר תלמידי ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע על פי מוסד לימודים קודם: 2.6נספח 
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 .ישיבות הקיבוץ הדתי: נתונים

 )1998(' אין נתונים אודות מקום לימודיהם הקודם של שילוב ה •

 



 
 2004 -1988למידי המכינות בכל מכינה מספר ת: 3.1נספח 
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 .2004, ראש מכינת בית יתיר, משה הגר: נתונים



 
 2004-1988 מספר כולל של תלמידי המכינות – 3.2נספח 
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 .2004, ראש מכינת בית יתיר, משה הגר: נתונים

 ).80' עמ, ]2001[' לסלוי וריץ( בוחרים במסלול המכינות התורניות 19.4%, לאומי-מבין כלל בוגרי החינוך הדתי •

 



 
 2003-1997,  מספר תלמידי עצמונה על פי מקום מגורים– 3.3נספח 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ירושלים רבתי

מרכז והשומרון

צפון

דרום

קיבוץ/מושב

אחר

 
 2003, המכינה בעצמונה: וניםנת

 .תלמידים אלו נכללים בנתונים כאן. נרצחו חמישה תלמידים באמצע שנת הלימודים בפיגוע במכינה) 2002(' ממחזור ט •

 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •

 



 
 

 2003-1999,  מספר תלמידי עצמונה על פי מוסדות לימודים מרכזיים קודם– 3.4נספח 
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 2003, המכינה בעצמונה: נתונים

 .תלמידים אלו נכללים בנתונים כאן. נרצחו חמישה תלמידים באמצע שנת הלימודים בהתקפת מחבלים על המכינה) 2002(' ממחזור ט* 

 .2003 רק בשנת ועל כן בוגריה החלו להגיע למכינה) 1998(ח "הישיבה התיכונית בסוסיא הוקמה בשנת תשנ** 
 

 



 
 2003-1999,  מספר תלמידי בית יתיר על פי מקום מגורים– 3.5נספח 
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 2004, המכינה בבית יתיר: נתונים

 .תלמידים אלו נכללים בנתונים כאן. נפטרו שני תלמידים) 1998(' במחזור ז •
 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •
 

 
 
 
 

 



 
 2004-2000,  מספר תלמידי בית יתיר על פי מוסדות לימוד מרכזיים קודמים– 3.6נספח 
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 ד"תשס-ט"שנות הלימודים תשנ, מספר תלמידות במסלול הגרעינים על פי מדרשה: 4.1נספח 
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 2003, המדרשות לבנות: נתונים

 )81' עמ, ]2001[' לסלוי וריץ. ( בוחרות להתגייס דרך תוכנית לימודים כלשהי1.4%, לאומי-מתוך בוגרות החינוך הדתי* 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ד"תשס-ט"תשנ, מספר כולל של תלמידות במסלול על פי שנה: 4.2נספח 
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 2004-1999, על פי מקום מגורים) מדרשת לינדנבאום" (הדס"תלמידות גרעיני : 4.3נספח 
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 2004, מדרשת לינדנבאום: נתונים
 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •

 
 
 
 



 
 
 

 2004-1999, על פי מקום מגורים) מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי(" מעיין"מספר תלמידות גרעיני : 4.4נספח 
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 2004, ב"קיבוץ עין הנצי, מדרשת הבנות: נתונים
 ל או מקום מגורים קודם לא ידוע"מגורים בחו= אחר  •

 

 



 
 
 

 2004-2003, על פי מקום מגורים) ירוחם" (באר"מספר תלמידות  גרעיני : 4.5נספח 
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 2004, תוכנית באר: נתונים

 

 



 
 
 

 2004-2003, על פי מוסד לימודים קודם" באר"מספר תלמידות גרעיני : 4.6נספח 
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 2004-2001,  קודםעל פי מוסד לימודים" מעיין"מספר תלמידות גרעיני : 4.7נספח 
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 2004, ב"קיבוץ עין הנצי, מדרשת הבנות: נתונים

 
 
 



 
 
 

 2004-2003, על פי מוסד לימודים קודם" הדס"מספר תלמידות גרעיני : 4.8נספח 
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 ביבליוגרפיה

 
 ראיונות . א

 קצינים בכירים ובעלי תפקידים לשעבר, ראשי תוכניות לימוד
 4.5.04, מרכז שפירא, אור עציוןמנהל ישיבת ההסדר . דוד, אליאב
 .13.5.03, רמלה, בסיס פיקוד העורף, אחרי על תוכנית הגרעינים. ל שמעון"הרב סא, אלמליח
 .23.10.02, מעלה גלבוע, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע. ודהרב ד, ביגמן
 .16.6.04, שיחה טלפונית; 19.12.02, ירוחם, בארראש תוכנית . תמי, ביטון
 .15.10.02, עין צורים, ראש ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. הרב יואל, נון-בן

 .27.1.03, ירוחם, ראש ישיבת ההסדר בירוחם. הרב אליהו, בלומנצוייג
 .1.5.03, אלון שבות, 1980-2005ראש איגוד ישיבות ההסדר . הרב אברהם, ברון

 .25.3.03, ראש פינה, ראש המכינה הקדם צבאית בראש פינה. הרב אברהם', דוידוביץ
 .25.7.04, ירושלים, ל לשעבר"ראש אגף הנוער והנח. הודהי.) מיל(ל "תא, דובדבני
 .19.11.02. ירושלים, ור עציוןאראש ישיבת . הרב חיים, דרוקמן

 .6.11.02, בית יתיר, ראש המכינה בבית יתיר. הרב משה, הגר
 ).20.10.02, )ראיון טלפוני(מעלות , מעלות יעקבראש ישיבת . הרב יהושע, וייצמן
 .12.1.04, אביב-תל, א"ט תומכ"רח. ל אבי"תא, זמיר
 .27.10.02, ירושלים, הדסראש תוכנית . הרב אוהד, לב-טהר
 .23.10.02, ב"עין הנצי, מעייןראש תוכנית . הרב אלי, כאהן

 .5.1.03, אלון שבות, הר עציוןראש ישיבת . הרב אהרן, ליכטנשטיין
 .11.3.04, )ראיון טלפוני( בעלי בני דודראש המכינה . הרב אלי, סדן

 .8.10.02, ירושלים, הר עציוןראש ישיבת . הרב יהודה, עמיטל
 .7.1.03, ראיון המשך טלפוני .25.12.02, ירושלים,  בעצמונהכינת עֹצםמראש . הרב רפי, פרץ

 . 19.2.03, מצפה רמון, מדברה כעדןראש ישיבת . הרב צבי, קוסטינר
 .12.1.03, מעלה אדומים, ברכת משהראש ישיבת . הרב נחום', רבינוביץ

 2.5.03. אביב-תל, )י"מז(ראש מפקדת זרועות היבשה . אלוף יפתח, טל-רון
 .22.1.03, חיספין, ישיבת הגולןראש . הרב אמנון, וגרמןש

 .23.6.03, תל השומר. קצין חינוך ראשי. ל אלעזר"תא, שטרן
 .18.5.04, חיספין, כיום ראש ישיבת שסדר במודיעין. הרב אליעזר, שנולד

 .23.3.04, ירוחם, ראש בית מדרש באר לשעבר. לאה, שקדיאל
 .8.10.02, תקווה-פתח, קווהת-ראש ישיבת פתח. הרב יובל, שרלו

 
 מקורות צבאיים זרים

 .9.11.04, אביב-תל, )'א(מקור טורקי צבאי בכיר 
 .14.11.04, ירושלים, )'ב(מקור טורקי צבאי בכיר 

 
 )לפי סדר אלפבתי(תלמידי ישיבות הסדר 

 .14.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 18.5.04, חיספין, תלמיד ישיבת הגולן', א
ראיון מעקב ; 21.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 27.1.03, ירוחם, ת ההסדר בירוחםתלמיד ישיב', א

 .29.7.05, טלפוני

, ראיון מעקב טלפוני; 9.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.4.03, אלון שבות, תלמיד ישיבת הר עציון', א

3.4.05. 

ראיון ; 4.6.04, יראיון מעקב טלפונ; 4.3.03, תקווה-פתח, תקווה-תלמיד ישיבת ההסדר בפתח', א

 .8.7.05, מעקב טלפוני
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ראיון מעקב ; 4.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 9.1.03, מרכז שפירא, תלמיד ישיבת אור עציון', א

 .29.4.05, טלפוני

ראיון מעקב ; 27.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 10.3.04, אלון שבות, תלמיד ישיבת הר עציון', ב

 .2.9.05. טלפוני

 .13.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 27.10.04, מעלה אדומים,  ברכת משהתלמיד ישיבת', ב

, ראיון מעקב טלפוני; 29.5.04, ראיון מעקב טלפוני; 22.1.03, חיספין, תלמיד ישיבת הגולן', ג

27.2.05. 

ראיון מעקב ; 25.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 27.1.03, ירוחם, תלמיד ישיבת ההסדר בירוחם', ד

 .27.2.05, טלפוני

 .21.6.04, ראיון טלפוני, בוגר ישיבת הר עציון', ד

 .1.4.03, אלון שבות, בוגר ישיבת הר עציון', ו

 .3.4.05, ראיון מעקב טלפוני; 24.3.04, תקווה-פתח, תקווה-תלמיד ישיבת ההסדר בפתח', ז

 .27.1.03, ירוחם, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם', ח

 .3.7.04, ראיון טלפוני, ות פעילתלמיד ישיבת ההסדר בעתניאל בשיר', י
 .14.4.05, ראיון מעקב טלפוני; 23.3.04, ירוחם, תלמיד ישיבת ההסדר בירוחם', י
 .18.5.04, חיספין, בוגר ישיבת הגולן', י
 .4.3.03, תקווה-פתח, תקווה-בוגר ישיבת ההסדר בפתח', י
 .4.5.04, מרכז שפירא, בוגר ישיבת אור עציון', י
 .18.5.04, חיספין,  הגולןבוגר ישיבת', ל
 .4.5.04, מרכז שפירא, בוגר ישיבת אור עציון', ל
 .23.3.04, ירוחם, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם', ל
 .13.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 27.10.04, מעלה אדומים, תלמיד ישיבת ברכת משה', מ
 .27.1.03, ירוחם, בוגר ישיבת ההסדר בירוחם', מ
 .10.3.04, אלון שבות, עציוןבוגר ישיבת הר ', מ
 .9.1.03, מרכז שפירא, תלמיד ישיבת אור עציון', מ
 .13.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 27.10.04, מעלה אדומים, תלמיד ישיבת ברכת משה', נ
 .1.4.03, אלון שבות, בוגר ישיבת הר עציון', נ
 .5.3.05, וניראיון מעקב טלפ; 4.5.04, מרכז שפירא, תלמיד ישיבת אור עציון', ע
 .18.5.04, חיספין, בוגר ישיבת הגולן', צ
 .24.6.04, ירושלים, בוגר ישיבת ברכת משה', צ
ראיון ; 29.5.04, ראיון מעקב טלפוני; 4.3.03, תקווה-פתח, תקווה-תלמיד ישיבת ההסדר בפתח', ר

 .10.9.05, ראיון מעקב טלפוני; 3.3.05, מעקב טלפוני
 .30.3.05, ירושלים; 18.7.04,  ראיון טלפוני,תלמיד ישיבת הר עציון', ר
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 .4.3.05, ראיון מעקב טלפוני; 23.3.04, ירוחם, תלמיד ישיבת ההסדר בירוחם', ש
 .27.2.05, אלון שבות; 18.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.4.03, אלון שבות, תלמיד ישיבת הר עציון', ש

ראיון ; 1.4.05, ראיון מעקב טלפוני; 24.3.04, תקווה-פתח, תקווה-תלמיד ישיבת ההסדר בפתח', א

 .26.8.05, מעקב טלפוני

 

 תלמידות מדרשה

 .2.5.05, ירושלים; 18.5.04, ב"עין הנצי; 14.1.03, ב"עין הנצי, מעיין', א
ראיון מעקב ; 5.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 12.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.1.03, ירושלים, הדס', א

 .2.9.05, טלפוני
 .20.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 2.3.04, ב"עין הנצי, מעיין, 'ב
 .18.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 22.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.1.03, ירושלים, הדס', ג
 .5.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 13.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 14.1.03, ב"עין הנצי, מעיין', ד
 .15.7.03, ת השומרחוו, בוגרת הדס בשירות פעיל', ד
ראיון מעקב ; 18.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 27.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 19.12.02, ירוחם, באר', ח

 .2.9.05, טלפוני
 .14.10.05, ראיון טלפוני, מעיין', ח
 .20.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 28.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 19.12.02, ירוחם, באר', ט
 .16.10.05, איון טלפוניר, מעיין', ט
 .4.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 2.3.04, ב"עין הנצי, מעיין', י
 .27.8.05, ראיון מעקב טלפוני; 13.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 25.2.04, ירושלים, הדס', י
 .2.9.05, ראיון מעקב טלפוני; 18.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 23.3.04, ירוחם, באר', י
 .2.3.04, ב"עין הנצי, ייןבוגרת מע', ל
 .20.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 23.3.04, ירוחם, באר', ל
 .2.3.04, ב"עין הנצי, בוגרת מעיין', מ
 .5.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 24.4.04, ראיון מעקב טלפוני; 19.12.02, ירוחם, באר', מ
 .19.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 14.5.04, ראיון מעקב טלפוני; 14.1.03, ב"עין הנצי, מעיין', נ
 .14.1.03, ב"עין הנצי, בוגרת מעיין', נ
 .11.2.05; 12.3.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.1.03, ירושלים, הדס', נ
 .6.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 16.4.04, ראיון מעקב טלפוני; 19.12.02, ירוחם, באר', נ
 .15.7.03, חוות השומר, בוגרת מעיין בשירות פעיל', ר
 .14.1.03, ב"עין הנצי, בוגרת מעיין', ש
 .6.5.05,ראיון מעקב טלפוני; 30.8.04, ראיון מעקב טלפוני; 1.1.03, הדס', ש
 .12.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 25.2.04, ירושלים, הדס', ת
 

 תלמידי מכינות תורניות

 .14.4.05, ראיון מעקב טלפוני; 17.3.04, בית יתיר, תלמיד המכינה ביתיר', א
 .18.3.05, ראיון מעקב טלפוני; 16.3.04, ראש פינה, תלמיד המכינה בראש פינה', א
 .14.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 15.7.04, ראיון טלפוני, תלמיד המכינה בעלי', א
 .27.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 30.5.04, ראיון טלפוני, תלמיד המכינה בעצמונה', א
 .12.3.05, ראיון מעקב טלפוני; 18.7.04, אפרת; 29.7.03, אפרת, תלמיד המכינה בעצמונה', ב
 .7.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 15.5.04, ראיון טלפוני, תלמיד המכינה בעצמונה', ד
 .13.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 17.3.04, בית יתיר, תלמיד המכינה ביתיר', ד
 .30.7.04, ראיון טלפוני, בוגר המכינה ביתיר', ו
 .11.3.04, אלון שבות,  בוגר עלי',ו
 .11.6.04, ראיון טלפוני, בוגר המכינה בעלי', ח
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 .2.8.03, ראיון טלפוני, בוגר המכינה בעצמונה', י
, ראיון מעקב טלפוני; 22.10.04, ראיון מעקב טלפוני; 6.11.02, בית יתיר, תלמיד המכינה ביתיר', י

27.5.05. 
, ראיון מעקב טלפוני; 7.5.04, ראיון מעקב טלפוני; 25.3.03, ינהראש פ, תלמיד המכינה בראש פינה', י

11.3.05. 
 .27.5.05, ראיון מעקב טלפוני; 30.7.04, ראיון טלפוני, תלמיד המכינה בעלי', י
 .1.8.03, ירושלים, תלמיד חמדת', מ
, מעקב טלפוניראיון ; 29.6.04, ראיון מעקב טלפוני; 31.8.03, ראיון טלפוני, תלמיד המכינה בעלי', מ
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, ראיון מעקב טלפוני; 14.5.04, ראיון מעקב טלפוני; 9.1.03, עין צורים, יםתלמיד שילוב עין צור', ה

 .4.9.05, ראיון מעקב טלפוני, 19.2.05
 .13.7.04, ירושלים, בוגר שילוב עין צורים', ו
 .8.6.04, ראיון טלפוני, בוגר שילוב מעלה גלבוע', ח
, ראיון מעקב טלפוני; 21.5.04, טלפוניראיון מעקב ; 9.1.05, עין צורים, תלמיד שילוב עין צורים', י

4.3.05. 
 .26.2.05, ראיון מעקב טלפוני; 2.3.04, מעלה גלבוע, תלמיד שילוב מעלה גלבוע', י
 .2.3.04, מעלה גלבוע, בוגר שילוב מעלה גלבוע', י
 .14.9.03, ירושלים, בוגר שילוב מעלה גלבוע', כ
 .9.1.03, עין צורים, בוגר שילוב עין צורים', ל
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Abstract 

 

In modern society, people often belong at one and the same time to competing frameworks, each of 

which demands their primary attention and allegiance. Thus, individuals can be both members of 

families and pursue professional occupations; likewise, they can be members of the military, and also 

belong to a particular religious community. Because of their demand for primacy, and their low level of 

tolerance towards dual loyalty, such frameworks are considered “greedy” in the sociological literature. 

However, although in theory no two greedy institutions will agree to exist side by side in equality, in 

reality, some situations show compromise to be possible. This thesis examines the circumstances that 

facilitate a modus vivendi between competing greedy frameworks.  

Our particular case study focuses on relationships between Religious-Zionism 

and the Israel Defense Forces (IDF). The thesis first articulates the concept of greedy 

institutions and then explores the way two such frameworks, armies and religions, 

may accommodate each other. Special attention is drawn to a unique mechanism 

developed in this context: the study programs that have been developed in Israel, all 

of which are recognized by the IDF, which enable conscripts to attend institutions of 

Jewish religious learning before and during their military service. Specifically, the 

thesis studies in depth four such structures: hesder yeshivot, mekhinot, the Shiluv 

program of the religious Kibbutz (all of which cater to young men), and midrashot for 

women. We argue that by virtue of their interaction with the army, these frameworks 

serve as mediating structures.  

Common to the study programs here examined is that they enable students to 

defer their military service for a certain period of time. During their deferment, 

students study traditional Jewish texts and participate in classes on these texts as well 

as on more contemporary religious genres and writers such as the philosophies of R. 

Avraham Yitzhak HaKohen Kook, and Prof. Yishayahu Leibowitz. The details of the 

topics vary from program to program.  



Once their deferment is over, students are drafted according to their program’s 

arrangement with the IDF. Most midrashot graduates serve in the IDF Education 

corps. Hesder graduates serve in homogenous units with other hesder graduates. 

Shiluv and mekhinot graduates are not drafted as groups. While many of them serve in 

elite combat units, they are posted independently and the fact they belonged to a study 

program has little effect on their service. Graduates of shiluv and midrashot return to 

their studies during their military service for varying lengths of time and then 

complete their service. Hesder students do not serve the compulsory three years for 

male soldiers but return to their studies after approximately 18 months of service. 

Midrashot and hesder students receive visits from their study program teachers during 

service; while shiluv and mekhinot students do not.  

All students are aware that when in need, their teachers will try to assist them, 

whether the problem is personal or connected to their military service; although the 

degree of assistance and the form it takes vary from program to program. When the 

problem is one of religious observance in the military, the administrators of the study 

programs will attempt to intervene more radically and assist the student in question. 

However, students do not always choose to involve the study program officials 

in their  ilemmas. In most cases, when faced with a religious quandary, students prefer 

to pose a halakhic question to their teachers and grapple with the consequences on 

their own. Only in extreme situations will they call upon their study programs to 

intervene in an official capacity.  

It seems that the main mediating function of these programs lies in their very 

existence. In most cases, they serve as a psychological “safety net”, allowing 

individual students to feel they are not alone when trying to “survive” religiously in a 

non-religious environment. For the IDF and Religious-Zionism, in most cases, the 



mere existence of the structures is a gesture of goodwill and facilitates 

accommodation from both sides. It is only in extreme situations when there is active, 

formal negotiation between the army and the representatives of the programs with 

regard to conflicts between the interests of the students and the interests of the army. 

In such situations, such as the question of mixed gender combat units and the recent 

disengagement from Gaza (2005), the problem usually receives considerable media 

attention and spills over into the public sphere.  

While communication in the public sphere, especially through the media, often 

generates an atmosphere of hostility, direct meetings between commanders of the 

Human Resources Division in the IDF and the principals of the study programs, for 

example, usually leads to mutual understanding, accommodation and problem-

solving. When mediation succeeds, the larger structures of both the IDF and 

Religious-Zionism must consider the individual needs of the students of these pre-

army study programs. The individual student-soldier and his or her needs are 

articulated and given standing by the mediating institution. Reciprocally, in the final 

analysis, the army consistently receives cooperation from the study institutions in 

attaining its essential objectives. 

Religious-Zionism makes certain demands on its young men and women that 

can conflict with their military service. The study programs allow their students to 

shut out some of these demands. The IDF exerts pressure on its soldiers to conform. 

The study programs force the military framework to consider the soldier’s religious 

needs. Again, the possibilities and limits of this form of mediation were highlighted 

by the attempt to introduce women into combat units and during the disengagement 

from Gaza (Summer 2005). 



Using these examples as well as others, the dissertation analyzes the ways in 

which such mediating structures operate and the extent of their mediation. 

Examination of the empirical case indicates that the mediating structure defuses 

tension in certain circumstances – albeit not in all cases and never to a full extent. 

This is by no means a perfect solution. 

However, it seems that the benefits of such “arrangements” for the individual are 

obvious. Indeed the IDF allows similar arrangements for other groups in Israeli 

society: NaHaL Bnei Meshkim units, The Druz Kherev platoon and the Bedouin 

Trackers’ Platoon.  

The thesis also adopts a comparative perspective and, based on examples from 

other parts of the world, draws more general conclusions regarding the relationship 

between religion and the military. We argue that a comparison between the Israeli 

case and those of Iran, the United States, India and Turkey indicates the dimensions of 

the problem and the range of possible solutions.  

At a theoretical level, the cross-country comparison also indicates the primary 

circumstances that can contribute to the formation of a mediating structure between 

religion and the military. The state of the boundaries between the military and society 

seems to be of particular importance. When those boundaries are integral 

(impenetrable), and there is little unsupervised interaction between civil society and 

the military, it is harder to create mediating structures. When the boundaries are 

fragmented, meaning there are certain areas where the two frameworks interact freely, 

but others where there is close supervision, it is easier to create mediating structures.  

Another factor affecting the appearance of mediating structures is conscription. 

A volunteer-based army may try to accommodate its soldiers’ religious needs. 

However, it is not obligated to do so. Presumably, religious individuals are aware prior to their 



enlistment of the difficulties of maintaining religious observance in the military, and 

did not have to enlist. A religious soldier is more justified when making demands for 

religious accommodation in a mandatory, conscription based army. Thus the 

circumstances in Israel, where boundaries are fragmented and soldiers are conscripts, 

are conducive to mediation. 

The research for this study is based on theoretical scholarly literature in political 

science and sociology, newspaper and media reports, books and articles written by 

spokesmen and ideologues of both the army and the Religious Zionist movement, 

ephemera published by the institutions involved, and two types of interviews 

conducted between October 2002 and August 2005. The first type includes heads of 

yeshivot, mekhinot and midrashot, as well as high-ranking and junior IDF officers. 

These were one-time in-depth interviews. The second type of interview was 

conducted with 63 students from the various programs surveyed, as well as 40 

program graduates. The 63 students were from two separate age groups: those 

studying during the 2002-2003 academic year, who began their active service in the 

summer of 2003 or winter of 2004 (group A); those studying during the 2003-2004 

academic year, who began active military service in the summer of 2004 or winter of 

2005 (group B). Most students agreed to continue to participate in follow-up 

interviews during their service. Members of Group A were interviewed during their 

service in 2004 and 2005. Group B were interviewed during 2005. These interviews 

illustrate the importance of the mediating structure from the individuals’ point of 

view. The students, based on their current experiences, indicated when there was a 

need for mediation, when it did and did not occur, what its limitations were and when 

it was successful.  
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