
לצבאחדשמודל
המילואים

דקהןמשמעתחוסרושלמקצועיותחוסרשרnluolnlקיפוחושלאפליהשלחריפותתחושות
להתגברניתןהאלההבעיותעלהמילואים.כוחותאתביוםשמאפיינותהקשותמהבעיותשתיים

קבעאנשישלמתנאיםנהניםמתמידיםמילואיםאנשישבוחדשני,מודלבאמצעות

מבוא
תוםלאחרמיידנקבעבצה"להמילואיםשירותשלהמודל
כלחייבהחוק,על-פיהשתנה.לאומאזהעצמאותימלחמת

זכאיואינוהפטור,גילעדמילואיםבשירותצבאיוצא

שאבדמודלזהוהלאומי.מהביטוחלפיצוירקאלאלתגמול,
התבדתההשירות,חובתשנקבעהאחרישנים53כלח.עליו

בשנההמילואיםמימימ-80%יותרכללית.תישארכיההנחה
מספרהמילואים.מאנשימ-20%פחותעל-ידימבוצעים
אזרחיממספרסד%עלעולהאינובפועלהמילואיםמשרתי
שאי-הדעההתקבלההציבוריבשיחצבא.בגילישראל

רחבה,השתמטותשלתוצאההואהמילואיםבנטלהשוויון

אצללצה"ל,מחוץהנמצאתארכימדיתנקודהלמצוא
המחוקק.

קוםשלהבראשיתימיאתהאופףלמיתוסבניגוד
העצמאותמלחמתתוםלאחרמיידדווקאהריהמדינה,
ההתנדבותרוחשלמדעיכתהרבהאכזבההמדינהחוותה
יישארומהמגויסיםרביםכיהציפייהנכזבההצבאי.לשירות

המונית,עזיבההתחוללהזאתותחתהתנדבות,מתוךבצבא

מנוסים.וממפקדיםמקצועיאדםמכוחצה"לאתשרוקנה

חודשיםחמישהכיעדהזאת,התופעההייתהחמורהכה
נאלצההביטחון,שירותחוקלראשונהשחוקקאחרי

בן-גוריוןכשהביארסחה.3אתלמלאכדילתקנוהממשלה

להחזירביקשלכנסת,התיקוןהצעתאת
עלאז)כבר(שהלינואלהאתלמציאות
עליילצערי,"ההתנדבות.רוחשלאובדנה
ימיבעצםהמלחמה,בימישאפילולציין

התנדבות;כמעטהייתהלאהקרבות,
צווים,על-ידישנתחייבואלהרקנתגייסו
ללכה".4מןיוצאיםלמעטיםמחוץ

שלבחשיבותההאמיןבן-גוריון
הביןהואמציאותי.היהאבלההתנדבות,

הגנהצבאשלזיוופנה"העצמאות,מלחמתמשנסתיימהכי
וישההתנדבות,רוחעלרקלסמוךאיןכברולכןלארשיל",5

שדברלומרבאלאזהכלצבאי.שירותשיחייבבחוקצורך
בצה"להשירותאםאבלהישראלית.בחברהמאזהשתנהלא

הירידהאזיהתנדבות,עלולאחובהעלמלכתחילההושתת

הפעראתלהסביריכולהאינהכשלעצמהההתנדבותברוח
על-המשרתיםפוטנציאללביןבפועלהמשרתיםמספרבין

במילואים.והןבסדירהןהחוקפי
שאינםאלהרובהרינוסף,מקובללמיתוסבניגוד
ואינםהחוקברשותזאתעושיםבמילואיםמשרתים

הצבאיתוהמשטרהעליון,מאמץייעשהאםגםמשתמטים.
חוקי,פטורלושאיןמישכלכךהמשתמטים,קיניעלתפשוט

הלכידותתחושתשלמאובדנןהנובעת

אתשאיפיינוהלאומיתההתגייסותושל
הנידמה.2שלהראשונותשנותיה

לחברההפכנוכיהיאהרווחתהטענה
לעשותמעדיפיםאנשיםשבהחומרנית,
למשימותלהירתםבמקוםלביתם

מספק.אינוהזהההסבראבללאומיות.
נובעאי-השוויוןהעם,חציראנןאםגם

שלומבנהושהרכבומהעובדהבעיקר
המשרתיםביןהתאמהמחייביםצה"ל

מימימ-80%יותר
מבוצעיםבשנההמילואים
מ-20%סחותעל-ידי

המילואיםמאנשי

לאהצבאיים.
תפקידיהםלבין

כלולאבכלל,צבאילשירותמתאיםאדםכל
ישתפקיד.לכלמתאיםלשירותמתגייס

יותרתובענייםהםשמטבעםתפקידים
מצויביותרהגדולהפערכאשרמאחרים,

אלהלביןהקרביותהיחידותלוחמיבין
בשירותשמתחילפערזהולוחמים.שאינם
שירותלתוךומתרחבוממשיךהחובה

שאםמבני,באי-שוויוןמדוברהמילואים.
בצה"ל,שינוייםהנהגתעל-ידירקיתוקן

מודלליצירתואיכותו.כושרוייפגעו
איפואצריךובר-קיימאשוויונימילואים
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יתרחבולאלשירות,ייאסף
ביותרהמילואיםשורות
בסךחייליםאלפימכמה
יזיקולאאםשספק(הכול
בהיותםמאשרבצבאיותר

בבית).

הבעיהתיאור
משירותפטוריםהיוםכנו

ממחציתיותרחובה
חרדים,ערבים,הישראלים:

לאשנמצאמידתיות,בנות
בעליבנפשו,אובגופוכשיר

סמיםצרכניעברייני,רקע
ונערות,נעריםבאלהוכיוצא
-בהםרוצהאינושהצבא

שגויסו,אלהמתוךובצדק.
חובה,שירותסיימוואפילו
בפועלהמשרתיםמספר

לשנה,משנהיורדבמילואים
אחדשחרורמשנתון
שלהראשוןהמעגללמשנהו.

מסיבותפורמליפטורשקיבלומיאתכוללמשרתיםהלא
שמביאיםהנתוניםאםגםאחרות.אונפשיותבריאותיות,

כוזבים,למיניהןהפטורועדותבפניהמשוחרריםהחיילים
בליהזאתהקבוצהאתלצמצםואי-אפשרחוקי,הפטורהרי

הרופאים,אתהמנחותהמקצועיותהמידהבאמותלפגוע

בכך.העוסקיםהרווחהועדותואתהנפשבריאותקציניאת
אנשיאלפיגםמקיףהחוקיהפטורמעגלכן,עליתר
המדינה,בשירותעיסוקיהםבשללחלוטיןכשיריםמילואים

נהגיואפילוכבאיםהביטחון,שירותיאנשישוטרים,כמו
השפעתואבלבלבד,חלקיפטוראומנםישלאלהשרים.
שמבצעיםצה"ל,משוחררישארעלהנטלבהגברתניכרת
מלא.מילואיםשירות

ה"בלתינמצאיםכדיןהפטוריםלמעגלמסביב
אלהפטור.שלהפורמלילסטטוסזכושלאמתאימים",

שהטיפולמשוםשירותם,עלמוותרותשהיחידותאנשים

עלבהרבההעוליםלבותשומתזמןלהשקיעמחייבבהם
אנשיםשייכיםהזאתלקבוצהמהם.להפיקשניתןהתועלת

משמעתחסרילקב"ן,פנושלאגבוליותנפשיותבעיותבעלי
האורגניתשהיחידהרקובים,תפוחיםושארטרדניםכרוניים,
על-הזההמעגלאתלצמצםניתןלהלכהלשמוט.מעדיפה

מתאימיםהבלתישלמחדשההשמהתהליכישיפורידי
רביםלמעשהאךאחרות.במסגרותיכולותיהםומיצוי

יוכללאלעולםוהצבאכאלה,אכןהםמתאימים"מה"בלתי

נושאתיחידהכלנלשהן.משמעותיותיכולותמהםלמצות
שניםבמשךהשוכניםמתאימים",בלתי"שלגיבנתעצמהעל

במעיןשלהבמצבהארוכות
עובריםשהםעדרישומי,לימבו
והגריעההפטורהליכיכלאת

לגמרי.ומשתחררים
המוג-אלהרובלהערכתי,

הםמתאימים"כ"בלתידרים
הבלתישמספראלאכאלה,אכן

ממספרגדולבפועלמתאימים
באופןהזהבתוארשזכואלה

מידתאתקובעצה"לרשמי.
על-המתגייסיםשלהתאמתם

זה17.בגילשלהםהנתוניםפי
לניסיוןלחלוטיןמנוגדיהיה

מאיתנואחדכלשלהחיים
בןלנערנכוןשהיהשמהלהניח

או47בגילגםנכוןיהיה17,
אחדשאףבלבדזולא37.אפילו

גםליום,מיוםצעירנעשהלא
השנים.עםמשתנותהלבנטיות
המאפייניםהלכידות,כוחות

גבריםשלקבוצותבמיוחד
מעוצמתםמאבדיםצעירים,

פרנסהבבעיותהטרודמשפחה,בעללהיותהופךכשהחייל
הסדיר,שירותובעתנלהבחיילשהיהמיגםבילדים.ומטופל

שהילכווהקסםבצבא,לושישהענייןאתבהדרגהמאבד
נדחקכךאי-ההתאמה,שגדלהככלמתפוגג.הצבאסמליעליו
משרתיםהלאמעגלאלויותריותרהכשירהמילואיםאיש

הישיריםמפקדיושלעינייםעצימתתוךלעיתיםלמעשה,
המשתמטים,יגיעוהזהשלמעגלטבעיבעידודם).ולעיתים(

שפשוטנורמטיביים,וקציניםחייליםהרבהגםבוישאבל
אומקצועיתמתאימיםלאכברהםכיבהם,לעשותמהאין

20במשךלשרתשמתאימיםהקציניםהםמעטיםמנטלית.
שלא40,בןבמ"מנעשהומהבחי"ר.מחלקותכמפקדישנה
ישאירולפעמיםמקצועי?מטהלאישאומ"פלתפקידקודם

שונות.למשימותאקראיכעוזראוכעל-תקניביחידהאותו
יעשה.לאכברהואמלאשירות

שלמספרםאתלהגביללצה"לגרמותקציבייםאילוצים
עללוותרנאלץהואמכךוכתוצאהימ"מ),(המילואיםימי

התוצאההחוק.על-פילשירותהזמיניםאנשיםשלקריאה
שירותיהםעללוותרמסוימותבשניםנאלצותשיחידותהיא

נדירותלעיתיםרקלחלוטין.וכשיריםפעיליםאנשיםשל
הפערלתוךחלופי.לשירותהזאתמהסיבהששוחררמיייקרא
נדחקיםלגיוסהתקןלביןהיחידהחיילימספרשבין

המשוחרריםהאישיות,הבעיותבעליהאפורים,המשתמטים
מיחידההמשתניםנזילים,קריטריוניםעל-פיאד-הוק
ליחידה.
הכשיריםאוכלוסייתבתוךדווקאנמצאאי-השוויוןעיקר

המהרחה,בימיl~'ONWלציץעלי,רעצר"11נו-יוק:
התנדבות;נמעטהיזועהלאהקרבות,ימיבעצם
למעטיםחחוץשזים,על-ידישנתחייבואלהרקנתבייסו

הבן"נעטצאעש



אנשישביןוהמתאימים
גםובהםהמילואים,

בעלישהםכאלה
זהוגבוהה.מוטיווציה
שמתחילאי-שוויון
מקצועותישבבקו"ם:
יותרשנחוציםצבאיים

שמטבעםאובמילואים,
תובעני,בשירותברוכים
אח-למקצועותיחסית

המב-התעסוקהרים.

אוכלו-אתהפכהצעית

למבו-הלוחמיםסיית

מיולכןבמיוחד,קשת
שדהמסלולשסיים
-יותרישרתבסדיר,

-יותרקשיםובתנאים
בסדירששירתממי

כבעלאומנהלהכאיש
אי-אפשרטכני.מקצוע

לכלאחדכללהסב
התאיםשלאמיתפקיד.
בהיותולוחםלהיות

סביבחברתיתתבחינהםתסייחתאורבניתמילואיםיחידתגל

יענףשהחיתתחושתבעהמחיהאימניסיםהחירבבתהיה
חמציצי

יותררבהוהתחשבות

בנסיבותגם-במצבו
אינהכזאתשהתחשבות
קטנהמנגדאפשרית.

עצמואתלהכפיףנכונותו
תיאבצה.7המשמעתלכללי

תסכול,הולידהקיפוח
בהתאר-פורקןשמצא

כמוחוץ-צבאיות,גנויות
ועמו-המג"דים"פורום"

יומןשסדרשונות,תות

אי-רקעעלבעיקרצמח

בצדבשירות.השוויון
גםצמחוצודקותטענות

סבירות,בלתיטדוניזת

בתק-עצמןשמוצאות

מפרגנתככללאשרשורת,
אבלהמילואים,לאנשי
להפרידלהםמסייעתאינה
אלהכללפטל.8עיקרבין

ציבוריתאווירהיצרו

הצבאשלבמעמדוהפוגעת
שללפועלהמוציאבהיותו

מילואים.כאישלוחםלהיותיתאיםשלאלוודאיקרובבסדיר,

שצה"לככלקרביים.ללאקרבייםביןרקקייםאינוהזההפער

יותררבההתאמהנדרשתמקצועית,מבחינהיותרמתקדם

בסדיר.הכשרתובסיסעלגםנקבעתוזולתפקידו,אדםשל

אי-השוויוןשלמחירו
רקשווה.במידהכולםעלשיחולוחוקיםלעשותעלינו"

אי-השוויון.

פחות,לאמזיקהאבלהקיפוח,מתחושתבולטתפחות
דווקאהמילואיםמאנשירביםלכאורה:הפוכה,תופעההיא

בהכרחאינההזאתהחוויהכהתנדבות.השירותאתחווים

שבהעדרמההרגשהנובעתאלאשליחות,לתחושתשקולה

בדרך(קושי.בלילהשתחרריכוליםהםהשירות,עבורתמורה

נקודתבכלולאחוק,הואשהחוקמפנימדומה,תחושהזוכלל

אמר-מוסרי"תוקףישאלהלחוקים
לחוקוהתכוון1950בשנתבן-גוריון

ןוחטיבה.6שירות
גדלכידוע,מאז,

המוסריבסיסווהצטמקאי-השוויון,

איתן,מוסריבסיסבהעדרהחוק.של

לא-אותולאכוףהיכולתהתערערה

במשתמטים,מלחמהשלבמובןרק

בסיסלהעניקשאמורכחוקגםאלא

התוצאההצבאיים.ולציותלמשמעת

היאאי-השוויוןשלביותרהבולטת

ששאינוהאופייניהמילואימניק
בצבאמקצועייםהישגיםאלי
הואהאםבשאלהמוטרדואינו
אםאפילולשירות,מתאיםבכלל
הלאומיתבחשיבותמכירהוא

במילואיםהשירותשל

אפשרותהמילואיםלאישישזמן
כאלהכמובן,ישילצידםלהשתחרר).

שעושים-המפקדיםבקרבבעיקר-

ממשהמילואיםמשירותניכרחלק
תחושהשזוביןאבלבהתנדבות.

העובדהאמיתית,שהיאוביןמדומה
עצמואתרואהמילואיםשאיש
שכןמהצבא,מחירגובהמתנדב

למחויבותתחליףאינההתנדבות
משוםמתנדבהמתנדבולמקצועיות.

במילואים.המשרתיםשלהפראייריות")"(הניצולתחושת

האזרחיםעמיתיואלאצה"ל,אינוהזהבהקשרשהמנצלאף
הואשאותהמרירות,המילואיםאישחשמשרתים,שאינם
שבחלקו(נפגשהואשעימוהצבאי,המנגנוןאנשיאלמפנה

סףצונחכךכדיתוךכמותו).מילואיםמאנשימורכב
חשהואנאות.לאיחסאואי-סדרתקלה,לכלשלוהרגישות

יותרטוביחסתובעולכןבנטל,שנושאיםמהבודדיםשהוא
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-אחרלמקוםללכתלויורהמצפונוואםמצפונו,צושזהו

רקלאנוגעלשירותהמחויבותהעדרךליי.9הואלשם
לסעודשמתנדבמיבשגרה.פוגעגםאלאעקרוניים,לעניינים
וכשלאלו,מתאיםכשהדברזהאתיעשהבבתי-חולים,חולים
הרבהזהואחר.ליוםההתנדבותמעשהאתידחהלו,יתאים
בבקשתלמפקדשפונההמילואיםאיששלהרוחהלךפעמים
ליוםלהתייצבמאחרסתםאוספציפימשירותשחרור



יותרדחופיםשהםאזרחיים,עיסוקיםבשלמילואים
ותניחבמ.10

שלאבוודאימקצועי;ארגוןבשוםכךלעבודיכוללאזה
שהשירותזהבמובן-מתנדבהואהקבעאישגםבצבא.

הואהקבע,לשירותשהצטרףמרגעאבל-מרצונונעשה
שלו.המקצועיתהאתיקהואתהארגוןחוקתאתמפנים
מילואימניקיםולמשמעת,לסדרהקשורשבכלהיאעובדה
זהסדירים.כמומתנהגיםאינם
מדויקזהיהיהאבלטבעי,נשמע
משמילואימניקיםשיותרלצייןיותר

שלמידהאמותעל-פישלאנוהגים
על-פינוהגיםאינםהםסדיר,צבא

מקצועייםארגוניםשלהמידהאמות
העבודהמקומותזהובכללאזרחיים,
פעמיםעצמיאתשאלתישלהם.

שמגיעהבנק,שפקידזהאיךרבות,
פעםאףלסניף,בדיוקב-8בוקרבכל
שמקפידשעורך-הדין,זהואיךלמילואים;בזמןמתייצבאינו

מסתובבומסודרים,נקייםייצוגבבגדיבבית-המשפטלהופיע
אנשישרובהיא,התשובהמרושלת.בצורהבמילואים
שלהםהצבאיהתפקידעםהזדהותחשיםאינםהמילואים

עבודה.כאלולאמאולץ)(פנאיכאללשירותומתייחסים
אלאבמשמעת,רקלאפוגעהארגוניתהמחויבותהעדר

הישגיםאליששאינוהאופייניהמילואימניקבמקצועיות.גם
בכללהואהאםבשאלהמוטרדואינובצבאמקצועיים

הלאומיתבחשיבותמכירהואאםאפילולשירות,מתאים

לאנשינותןאינומצידוצה"לבמילואים.השירותשל
לאישהמקצועית.רמתםעללשמורתמריץשוםהמילואים
כשירותעללשמורשליליתמריץישהטיפוסיהמילואים
אתמרחיקהואכךיותר,טובשיהיהככלשכןמקצועית,

ממעטגםצה"לאי-ההתאמה"."שלהמבטחיםמחוףעצמו
בין-המילואימניקבפנימחייבותמקצועיותדרישותלהציב

הנדרשתלרמהאותולהביאהיכולתלושאיןמשוםהשאר
כשירות.ולאכוף
הירידהעלהמפציםכאלהישהכלל.מןיוצאיםכמובן,יש,
אחריםכישוריםבאמצעותשלהםהאובייקטיביתביכולת
כאלהישהשתדלות.ושלמאמץשלרבהמידהועל-ידי

שאינוחייםבאורךלדבוקומצליחיםכושרםאתהמשמרים
כמובן,ישנם,ידו.עלמופרעואינוהצבאילשירותמפריע
שלראשוניתחוויהאצלםמשמרבמילואיםשהשירותאלה

חברים,שלמצומצמתלחבורהשייכותתחושתושלנעורים
וענייןשליחותתחושתבעלימילואימניקיםגםוישנם

מבחינהמתקיימתאורגניתמילואיםיחידתכלמקצועי.
אינםאלהאךכאלה,מאנשיםהמורכבתליבהסביבחברתית

מדומהתחושהעםנאכפתשאינהחובהשלהשעטנזהרוב.
ההווישלמרותמיליציוני,התנהגותדפוסיוצרהתנדבותשל

המשמעתחשבוןעלבאהואלעיתים,אותושסובבהחינני,

הצבאעלשעובריםלתהליכיםמנוגדתהזאתהתופעה
תהליךצה"לעוברהמחתרות,מביצתשבקעמאזהסדיר.

במיוחדחזקהתאוצהקיבלהזההתהליךהתמקצעות.של
חשבוןחוללההזאתשהמלחמהייתכןשל"ג.מלחמתאחרי
שלובחינהביקורתלימוד,לתהליכיוהובילהמקצועינפש
תהליךשלטבעיתהתפתחותשזוהיייתכןגםהצבאי.הידע

היאעובדהעת.באותהשהבשיל

התחזקהתקופהמאותהשבערך
רקלאהואהצבאישהשירותההכרה

בעקבותמקצוע.גםאלאשליחות
לקידוםהמקצועיהרףהוגבהזאת

השכלהלרכושנשלחוקציניםקצינים;
בחו"ל;ולהשתלמויותאקדמאית

מערכתוהתרחבההמכללות,טופחו
הבכירה.לקצונהההשתלמויות
חשיבהתהליכיחוללהלימוד

כךבתוךהצבאית.המקצועיתהשפהאתושיכללחדשים
ותחושתמקצועיתזהותהסדירההקצונהאצלהתעצבו
החליטוקציניםויותרשיותרמהעובדהשנבעושייכות,

פרקלמשךהצבאיהשירותעםגורלםאתלקשורמלכתחילה
רקלאתרמוהשייכותתחושתשללעיצובהארוך.זמן

החומרית.הסביבהשיפורגםאלאהמקצועית,ההתפתחות
עודדוצה"ללקציניהאחרותוההטבותהשכרהשירות,תנאי

ואקדמאי.מקצועיידעורכישתקידוםותיגמלוהתמדה
מבחינתהןמאחורנותרוזאת,לעומתהמילואים,מפקדי
המקצועית.תמהבחינהוהןהאישייםהשירותתנאי

הסדירהצבאאנשיביןהפערגדלהמקצועיתמהבחינה
השכלהרכשוהקבעשקציניככלהמילואיםאנשילבין

ואילוצבאיות,ומיומנויותחשיבהיכולותופיתחו
לצה"לגרמוהמציאותאילוציבמקום.נשארוהמילואימניקים

שהואכפיהמילואיםמפקדישלהמקצועילידעלהתייחס
שמישהולאהמילואים:לוחמישלהגופנילכושרמתייחס
היאהמציאותאבלאלה,שנישלבחשיבותאי-פעםפיקפק

איןהמילואיםמערךשלמקצועיוהלאההתנדבותישבמבנה
מינוילהתנותאפשרעליהם.להשפיעממשיתיכולתלצה"ל

מייפיםקורס(רלוונטייםקורסיםבמעברמג"דשלאומ"פשל

צומצמושכבר(האלהלקורסיםמעבראבלמג"דים),וקורס
המילואים)אנשישלהזמינותלמגבלותלהתאימםכדימאוד

ופיתוחההשתלמותלהמשךנוספיםנתיביםשאיןכמעט
המילואים.אנשישלהידע

עוברהמילואיםלמשרתיהסדירמשרתיביןהזההפער
אתלתקןקשההנוכחיבמודלהפיקוד.שדרותכלדרך

השירותשכאשרמשוםהזה,הפערהיווצרותשלהתהליך

קשההתנדבות,עלבפועלמושתתהמילואיםמפקדישל
מקצועית.רמהעלושמירהמקצועיותהשתלמויותלחייב
הפיקודתפקידיקיוםלצורךבהתנדבותהתלותמזו:יתרה

המקצועית.והרמה

ביןהפערבדלהמקצועיתמהבחינה
אנשילביןהסדירהצבאאנשי

רכשוהקבעשקציניככלהמילואים
חשיבהיכולותומיתחוהשכלה

ואילוצבאיות,ומיומנויות
במקוםנשארוהמילואימניקים



להקרבהיתרמשקלניתןהשניםשעםלכךגרמהבמילואים
המגמותוהפיקודית.המקצועיתליכולתבמקוםהאישית
לעומתהמילואיםבעולםהעובריםהתהליכיםביןהסותרות

וחמורשוריוכלומתיעדהשאלהאתמעוררותהסדירהצבא
יחדיו.לחרוש

הרצויהמילואיםמודללדמותקווים
שלוששלבקיומןהכרהמתוךלקוםצריךהמוצעהמודל
דרישותהיאהראשונההמגבלהבזו:זוהקשורותמגבלות
עלמילואיםשירותלהשתיתמאפשרותשאינןהסד"כ,

מהרגעמהראשונה:נובעתהשנייההמגבלהבלבד.התנדבות
מעשיתדרךאיןכפוי,שירותשלגרעיןלקייםהכרחשיש

היאהשלישיתהמגבלההנטל.בחלוקתמלאשוויוןלהבטיח
אי-השוויוןגלולתאתלהמתיקנבקשאםגםתקציבית.

כלאתלהשיגיהיהניתןאםספקכספי,תגמולבאמצעות
עלמלאכספיפיצוילתתכדיהנחוציםהכלכלייםהמשאבים

המוצעהפתרוןצריךהאלההמגבלותנוכחאי-השוויון.
הבאים:היעדיםאתלהשיג
הניתנתבמידהלהקטין1.

הנובעתהקיפוחתחושתאתלהשגה
הזההיעדאתבשירות.מאי-השוויון

כספיפיצוימתןעל-ידילהשיגניתן
ביןזיקהלהיותחייבתלמשרתים.

שלאופיולביןהפיצוישלגודלו
השירות.

לצבאהמתאימיםאתלעודד2.
משוםרקלא-בשירותלהתמיד
מקטינהמילואיםאנשישלשנשירה

שלצבאמשוםאלאהזמין,הסד"כאת
בצה"ל.הארגוניהידעבשימורעליונהחשיבותהמילואים

השדה,יחידותשללמפקדותביחסבמיוחדנכוןזה
מילואים,אנשיעל-הסדירותביחידותגם-המושתתות
מאודוחשובהתפקיד,כדיתוךבעיקרנעשיתשהכשרתם

משקיעצה"לככלליזמן.לאורךרצוףבשירותאותםלשמר
וככללתפקידו,חיילכלבהכשרתעצומיםומשאביםמאמץ

החזרקטןכךיותר,קצרהמילואיםחיילשלשהשירות
ביחידותלכידותליצירתגםחיוניתההתמדהההשקעה.
אפילו-אנשיםשלמדיירבהתחלופההאורגניות.הלוחמות

בכשירותן.פוגעת-הסד"כנשמראם
זההמילואים.שירותשלהמקצועיההיבטאתלחזק3.
איששלהארגוניתהזהותחיזוקעל-ידילהיעשותיכול

העבודהמקוםאלכמולפחותלשירותשיתייחסהמילואים,
הרמהביןהיוםהקיימתמזוחזקהזיקהיצירתכדיתוך-שלו

בצבא.מעמדולביןהמילואיםאיששלוהכשירותהמקצועית

בישראלמילואיםצבאשללמודלהצעה
הראשונהבתקופהתקופות.לשתייחולקהמילואיםשינות

יוצאללאצה"ל,משתחררכלחייביהיהמילואים-חובה")"(
בתוםהיום.הקיימתבמתכונתבמילואיםלשרתהכללימן

שנייהלתקופהלהתנדבהמילואיםאישיוכלהחובהתקופת
בהמשך.שיתוארכפימילואים-קבע"),"(

היום.הקבועההתקופהחציעלתעלהלאהחובהתקופת
ממילאאינטנסיבי.אךקצר,מילואיםשירותיהיהזה

הפיזיבכושרותלולהירידהמתחילה35גילבסביבות
אינהכזאתירידה(הממוצע.המילואיםאיששלוהמקצועי

פיקודבתפקידיאומיוחדיםמקצועותעלבהכרחחלה
בכושרולירידהבמקבילבהמשך).אתייחסלאלהמתקדמים.

-לפטורבסיבותעלייהמסתמנתגםהמילואיםאיששל
שלבחייוהשלבגםזהוואישיות.רפואיותמסיבותבמיוחד

יורד,בצבאשלוהענייןשבוהממוצע,המילואיםאיש
אתהמשבשבאופןעולההאזרחייםלחייושלווהמחויבות

השקעהשלסביראופקייתןהשירותקיצורלשירות.זמינותו
יחסית,צעירים,מילואיםאנשיהרבההמילואים.לאיש

המחשבהנוכחמתחלחליםבשירות,זמנייםקשייםשחווים
שנה30כמעטלסבוליצטרכושכך

לקנותאופטורלהשיגומשתדלים
יחסית,נוח,מילואיםסטטוסלעצמם

יהיהאפשראםצעיר.בגילכבר
הסבילותתגדלהסוף,אתלראות

פטורלחפשהמניעויקטןלשירות,
מוקדם.

לעודדצריךהתקופותמניין
תקופתתחושבלאכךלשםהתמדה.

כרונולוגיבאופןהמילואים-חובה
הכוונהמצטבר.באופןאלאבלבד,
בביצועיחויבהמילואיםשאישהיא

שנים10למשל(מלאותשירותשנותשלמינימלימספרשל
בשנהמשירותשוחרראם35(.גילעדאוהשחרורמיום

נוספת.שירותבשנתשהחסיראתלהשליםיצטרךמסוימת,
בסטודנטים,להתחשבלמשל,תאפשריכזאתחישובצורת

שנותבמהלךמתרכזבשירותשלהםהקושישעיקר
אישיוכללאהחובהבעקרוןלפגועלאכדיהלימודים.
שנתשלדחייתהבחירתו;לפישנהלשמוטהמילואים
םידיחא.12פטורכלליעל-פיתיעשההשירות

מאודרצויהתגמול.שיטתהואהמוצעהמודללב
ישולםשחלקושכר,יקבללכךהזכאיבמילואיםשהמשרת

פרישתועםמענקבצורתוישולםיצטברוחלקושוטף,באופן
בכלהפנסיה.בזכויותביטוילידייבואאוהמילואיםמכוחות
ולאבכסףיהיהביותרוהיעילהצודקהפשוט,התגמולמקרה,

השוליהמסהפחתתדוגמתלמיניהם,ובפטוריםבהנחות
שמשלמיםהריביתשיעורהפחתתהכנסה,מסלמשלמי
באמצעיםהשימושהלימוד.בשכרוהנחותמשכנתאותלוקחי
שאינםכתגמוליםנתפסיםשאלהמשוםמפתה,הואהאלה

טובתכלכיטעות,כמובן,זו,המדינה.אוצרעלמכבידים

שהמשרתמאודרצוי
יקבללכךהזכאיבמילואים

באופןישולםIp~nwשכר,
וישולםיצטברוחלקושוטף,

פרישתועםתענקבצורת

לידייבואאוהמילואיםמכוחות
הפנסיהבזכויותביטוי
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המדינה.על-ידיבמלואהלמעשהממומנתכזאתהנאה
משוםשוויוני,אינובכסףשאינותגמולשכלהיאהבעיה
זיקהשוםבליוזאתממנו,ליהנותשיכולמיעםמיטיבשהוא

בעליאתמתגמלותהכנסהבמסהנחותהצבאי.לשירות
פטוריםהנמוכותההכנסותבעלישכןהגבוהות,ההכנסות

שיעורימשלמיםשהםאוהכנסה,מסמתשלוםהכיבלאו
מיאתרקמתגמלותבמשכנתאותהנחותמינימליים;מס

אתרקמתגמלותהלימודבשכרוהנחותמשכנתאות,שלקחו
שלהעיקריתבמטרהלפגועכדיבכךישהסטודנטים.

ואי-השוויוןהקיפוחתחושותשלביטולןהמוצעת:הרפורמה

המילואים.אנשיבקרב
שלהשירותלאופיבהתאם-דיפרנציאלייהיההשכר

כשםהמילואים.איש
הקבעאנשישלששכרם
הדרגה,על-פינקבע

השירות,ואופיההשכלה
סיבהשוםאיןכך

המי-לאנשישהתגמול

מבוסס,יהיהלאלואים
הפר-אותםעלככלל,

הקיימתבשיטה(מטרים.
על-ידיפיצוישלהיום

שוםאיןהלאומיהביטוח
לביןהתקבולביןזיקה
גובההשירות.אופי

לפיורקאךנקבעהתקבול
איששלהכנסתוגובה

האז-במקצועוהמילואים

מקבלמכךכתוצאהרחי.
בשטחים,הפלוגהמפקד

בחייוסטודנטשהוא
פחותהרבההאזרחיים,

יוםכלתמורתכסף
המילואיםשירותשאתאמיד,עסקיםאישמאשרמילואים

השתלמויותביתו).לידעורפיבבסיסעושההואכפקידשלו
מקובלשהדברכשם-התגמולאתישדרגומקצועיות
ובצבא.המדינהבשירותוגםרביםאזרחייםעבודהבמקומות
כלכליתלבדיקהענייןהואבפועלשישולםהשכרגובה
שכרבתקרתהתקציב.באפשרויותהתחשבותתוךמקיפה

הקבעלאנשיהניתניםהתנאיםלהיותיבוליםהמילואים
ממליץאיננימקרהבשוםאךהוותק).תוספותבעיקור(

שנועדכספי,לאאחר,בתשלוםאוסמלי""בתשלוםלהסתפק
י3.לוכיבכלוחמיו",בתרומתהעםהכרתאתלהביע"

שתעודדכזולהיותצריכההתגמולשלהתשלוםשיטת
ביןזיקהשייצורמנגנון,ליצורצורךישכךלשםהתמדה.

שהואהתשלוםגובהלביןהמילואיםאיששלההתמדה
בעמידהמותנהההטבותשמתןלקבועניתןכןכמומקבל.

הטבותלחלקמקוםאיןמקצועית.כשירותשלבדרישות
סדיר,משירותמשתחרריםשהםלאחרמיידמילואיםלאנשי
המילואים.לשירותמינימליתמחויבותהוכיחובטרם

אםלמשל,שחרור.מענקשלסוגבעצםהןכאלההטבות(
לפחותשעשהלפניעודהלימודבשכרהנחהמקבלסטודנט
בהטבהמדוברהריבמילואים,שירותשלתקופותמספר

כךמאוד.קצרזמןבתוךשלההמעודדהאפקטאתשממצה
מינימוםלשיטתצמודותשאינןהאחרות,ההטבותכלגם

כלשהי).
למירקתינתןלתגמולשהזכאותלקבועניתןכךלשם
אכ"מ).(המילואים"כוחותאיש"הסטטוסאתשישיג

שירותשנותשלמינימוםשעשהלמייוענקהזההסטטוס
המילואים-בתקופתמלא

שהתחייבלמיאוחובה
מילואים-לשירותמראש

שירותאםלמשל,קבע.
ל-ייקבעהמילואים-חובה

התקופהתחולקשנים,10
5בנותתקופותלשתי
בתקופהאחת.כלשנים

התגמוליהיההראשונה
כלומרהיום,שהואכפי

הביטוחעלמבוסס
לאחרבלבד.הלאומי

אישיזכהשניםחמש
המתמידהמילואים

ויהיהאכ"מ,שללמעמד
נוסף,לתגמולזכאי

מרכיבים:שנישיכלול
מק-תוספתהראשון,

תפקידועל-פיצועית
בכללושתשולםודרגתו,

המילואיםשנתבגיןשנה
שיצטברוזכויותלפישחרורלמענקחיסכוןהשני,הקודמת.

ובאותו(השתלמותבקרןזכויותשנצברותכדרךשנה,מדי
לאישישולםהשחרורמענקהכנסה).מסשלעקרוניטיפול

שירותששירתובתנאיהפטור,לגיליגיעכאשרהמילואים
נוספותהטבותהשנייה.התקופהביתרתמלאמילואים
יוחלטאםוכו'),וספרותביגודתלושיבשק"ם,הנחות(
יותרהצעיריםאכ"מ.שלמעמדלבעלירקיינתנולהעניקן,
אכ"מ-החובהשלהתגמולגובהמקרה,בכללחכות.יצטרכו

אכ"מ-הקבע.שלמזהבהרבהנמוךיהיה

לתקופתהמשיךלאאםהמילואים-חובה,תקופתבתום
ותחולמיחידתו,ייגרעהואהאכ"ם.שלשירותוייפסקהקבע,
חירום.בשעתהתייצבותלצורכירישוםחובתרקעליו

-אפשריזהואם(לשרתימשיךבכךשירצהאכ"מ

על-ידימתאיםשיימצאבתנאיהיחידה),אותהבמסגרת

]-.ayoכ%לממש
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ייקבעהזהמהשלבמילואים-קבע.במסגרתלשירותהצבא
ותק,כגוןהקבע,בשירותהמקובליםהפרמטריםפיעלשכרו

השיעורבאותודוקאלאו(השירותואופידרגההכשרה,
כשירותבדרישותועמידהמקצועיותהשתלמויותבדיוק).

אכ"מ-קבע.שלזכויותיולשדרוגתנאייהיו
בכלימיםשלמינימלימספרלשרתיתחייבאכ"מ-קבע

אכ"מ-הקבעיצבורהשכרעלנוסףהפטור.גילעד-שנה

עדברציפותימשיךאםלממש,יוכלשאותןפנסיה,זכויות
השירותתקופותאתלקבועאי-אפשרעודכל(התקופה.תום

שניםכלומרחסד,שנותשלמוגבלמספרלאפשרישמראש,
לפגועבלישנתישירותהמילואיםאישהחמיץשבהן

אי-מחמתמשירותשישוחרראכ"מ-קבע,אישבזכויותיו).

אתיאבדמיוזמתו,במילואיםלשרתשהפסיקאוהתאמה
לפנסיה.זכויותיו
לתקופתמעברלשרתמילואיםחייללחייביוכלצה"ל

תפקידיםבעליבשירותלהשאירכדיהמילואים-חובה
מבחינתאבליספיק.לאהמתנדביםמספראםחיוניים,
במילואיםלשרתלהמשיךשחויבמישלמעמדויהיההתגמול
שהתנדבאכ"מ-קבעכשלהבסיסיתהחובהלתקופתמעבר

לתפקידו.

כסיוםהערותשרוש
הרעיוןאחרים?באמצעיםהציונותהמשךזהוהאםא.
שלבעצמותיהםצינהמשגרצבאישירותתמורתכסףלתת
צבאשלוהפיכתוהשירותערךלהשחתתהחרדיםרבים,

חרדהזוהיחרב.שכירישללצבאוחלילה,חסהמילואים,
כלשליחות.תחושתשוללאינושכרתשלוםממש.בהשאין
והעובדהשכר,עלמבוססצה"לשלהקבעשירותמערך

אינהשלוהפלוגותממפקדייותרמשתכרסדירגדודשמפקד
שלוהסמכותאתמשבשתואינהחרבלשכיראותוהופכת

למקצוע.מחויבותואתאו
יהפוךשמאהחששאתשמעתיהסדירהצבאמתוךדווקא

הלוואיעבודה".מקוםלעוד"הצבאיהשירותאתהתשלום
קבלתלהשיג.רוצההמוצעשהמודלמהבדיוקזהיקרה.שכך
אצללפחותותסלק,לשירותמקצועיתזיקהתיצורראוישכר
מילהאינועבודהמקוםהמיליציונית.האווירהאתחלק,

המקיימיםהמדינה,אזרחירובורישול.בטלהלאתרנרדפת
לעבודהמגיעיםיום,בכלבבוקרקמיםנורמטיביים,חיים
נטלללאגםבהצלחה.תפקידיהםאתלבצעומשתדליםבזמן

פקידיםניתוחים,רופאיםמבצעיםכתפיהםעלהציונות
אינוהשכרבמכונות.מטפליםומכונאיםבבנק,קהלמקבלים

2002אפריל-לטיל-כרםכניסהלמניבתדריךצה"לשלשילאיםפחות



הצדקהתהיהשכר,המילואיםאנשייקבלואםאותם.מקלקל
משמעתמהםלתבועחוקית)אפשרותרקולא(מוסרית
והישגים.

אבלכסף,יעלההמוצעהפתרוןהכסף?יבואמאיןב.
מערךעלותביןשההפרשכזאת,בצורהלהיעשותיכוליישומו

יחסית.קטן,יהיההמוצעהמודלעלותלביןהיוםהמילואים

הקיימת.השיטהמשינוייתפנהלתגמולמהמשאביםחלק
יוקטןיותר.יעיללהיותיצטרךמילואיםבאנשיהשימוש

משאביםבהם.הטיפולמנגנוןויצומצםהמילואים,ימימספר
ימימצמצוםהנובעתהתוצר,מהגדלתיבואונוספים

לאמקצועותבעלישליותרנכוןמניצולוגםהמילואים,
צבאיים.
להטילתהיהלממנוביותרהצודקתהדרךהפרש,יהיהאם

שמיכךבמילואים,משרתיםשאינםמיכתפיעלהעלותאת

משרת,שאינוומיבצבא,מעמדולפיתגמוליקבלשמשרת
המצבעלמפצההזאתהשיטהבאזרחות.מעמדולפיישלם
בשירות(ביטחוןעבורמשלםישראלמתושביחלקשבו

הביטחוןשירותיאתמקבליםהאחריםכלואילומילואים),

המילואיםשירותשללמימונומילואיםהיטלםניחב.14האלה
בכוחותחבר"שלסטטוסבעלשאינומיכלעליוטל

כילהדגישצריךחובה).בשירותמשרתושאינו(המילואים"
לכןחלילה.השתמטות,עלעונשואינורגילמסהואההיטל
כשםהקבע,אנשיוגםסוגמכלפטוריםבעליגםאותוישלמו
המדינה.צורכיכלאתשלהםההכנסהבמסמממניםשהם

המוצעהמודלעלשחשבתינכלבפרטים.אורבהשטןג.
הקיימתהשיטהשינויפשוט.יהיהלאיישומוכיהבנתיכאן,
וגםכלכליותמשפטיות,בעיותהרבהעםהתמודדותיחייב

הזההמאמרשלהמצומצמתשהמסגרתמקצועיות,צבאיות
יחייבהואבהן.הדיוןהתחלתאתאפילומאפשרתאינה

בכלהמילואיםמפקדישלדעתםשיקולעלהגבלותהטלת
המושגיםעולםאתמעטלאלטלטלועלוללשחרורהנוגע

שמתוךייתכןבהחלטהמילואים.יחידותרובשלהחברתי
הקיים,למודלתחליףאיןכייתבררהפרטיםבאותםהעיסוק

באלטרנטיבההדיוןאבלמגרעותיו,עלאותולשמרויש

לפחותכילקוותרקנשארכשלעצמו.חשובהקייםלמודל
מובןלהיותהעיקריחזורבפרטיםהציבוריהעיסוקמתוך

בר-קיימא.מילואיםבמודלהצורךמאליו:

תהערו
1949-תש"טהביטחון,שירותחוק

תופעתכלפיבמבוכהצה"להתייחסהנושא,שעלהמיום
מפקדיגםובהם(השדהמפקדישלליבםנטייתההשתמטות.

להסתיראולגמדהייתהבעצמם)מילואיםאנשישהםהמילואים,

דיווחיםעל-ידיבעיקרמוטיווציה,שלבעיהשקיימתהעובדהאת
ההכחשהמילואים.אנשישלגבוהיםהתייצבותשיעוריעלמובלטים

גםואולימנהיגותלחוסרכעדותיתפרששהדברמחששנבעה
הםהתייצבותששיעוריהנחהמתוךצה"ל,ביוקרתלפגיעהמחשש
מיותרת.הייתהההכחשההצבא.שלהציבורילמעמדולקמוסמבחן

שללפתחורובצתשאינההבנהמתוךהבעיהאתלהציגהיהמוטב

אתהאריךהתיקון1950.-תש"יתיקון),(הביטחוןשירותחוק
האפשרותאתוצימצםלשנתייםמשנההבנותשלהחובהשירות
החקלאית.בהכשרההחובהמשירותחלקלהמיר

95עמ'התשל"ב,מערכות,וייעוד,ייחודבן-גוריון,דוד
71עמ'שם,
97עמ'שם,
אחדמקרההיהלאמילואיםומח"טמג"דהייתישבהןהשניםבכל
ושבומילואים,איששביצעלעבירהמשמעתיתתגובהנתבקשהשבו
שהנ"להעובדהאתנסעלהעלולא-מטעמויושרמליציאו-הוא

מדויקאינוהטיעוןבמילואים".היוםמשרתיםשעודמהיחידים"הוא

אותושלעיניולנגדעמדשהואלהניחניתןאבלעזר,תמידולא
גםאלאשייענש,אפשרותישנהכיכשנוכחרקלאמילואיםאיש
העבירה.אתשביצעבעת

לרגישותדוגמאהיאהמילואיםולחיילילטייסיםהביטוחפרשת
מדוברבפועלאךלהישמע,הראויהטענהעומדתבבסיסהכזאת.יתר

הייתהולאהמילואיםאנשישלבתודעתםקיימתהייתהשלאבבעיה

מאבקלעילתאותההפךהסמליערכהלהתגייס.בנכונותגורםבעבר
הסגולילמשקלהיחסשוםללאצה"ל,לביןהמילואיםאנשיבין

האמיתי.
ההתנדבותמתחושתלדעתי,ניזונה,בשטחיםהשירותסרבנות
כזהשסירובאףהארגונית.הזיקההעדראתהמאפיינתהמדומה,

שלסוגדווקאהואבמהותוצבאית,משמעתעבירתלכאורה,הוא,
ממשהפניםלאהטיפוסיהסרבןשמלכתחילהמשוםאזרחי,מרי
איפואנתפסהסירובלשרת.החוקיתהחובהמשמעויותאת

לעומת(פוליטיבענייןערכיתעמדהלהבעתיחסית,קלה,כאופציה
מיסיםלשלםאזרחי""בסירובלמשל,כרוכה,להיותשיכולההעלות

ממושכת).בשביתהאופוליטיתהתארגנותבמסגרת
צורכיעלבשמירההטובהרצוןשלמגבלותיועלעמדהרמב"םכבר

ובריחדלתייםחומה,לעשותזהאתזההעירבניכופין"הציבור:
א'.פ"ו,שכנים,הלכותקניין,ספרלרמב"ם,תורהמשנהלעיר".

שביטחוןללמדנוהמצווה.עצמההיאהמעשה,ולאהאכיפה,כלומר,

שלההתנדבותלרוחלהשאירםמכדיחשוביםענייניםהםוהגנה
הציבור.
הקבעאנשישלתנאיהםלביןהמילואיםאנשישלתנאיהםביןהפער
לתחושתהסיבה:המילואימניקים.שלהקיפוחתחושתאתמחריף

צבאי"."אי-שוויוןשלהתחושהגםנוספתהאזרחי""אי-השוויון

המילואיםאנשישלהחייםביטוחתנאיאתלהשוותהדרישה
צבאי.אי-שוויוןשלמהתחושהנובעתהטייסיםשללתנאיהם

המילואים-חובהאישאתיזכושירותימיכמההשאלהאתיעלהזה

שלאמינימום,מכסתלקבועיחייבהדברהשנים.מנייןלצורךבשנה
ניתןלמשל,ההתייצבות.שיעורשלאלאימים,שלבהכרחתהיה

לפחותתהיהשדהביחידתחיילעבורהמינימוםשמכסתלקבוע
המינימוםאתישרתהחיילאםליחידתו.שנקצבוהשירותמימי80%

שירות.כשנתהשנהאותהלותיחשבהזה,
שנחקקהביטחון,שירותלחוקא33בסעיףנקבעכזהתשלום
לצה"ללהקצותישכיקובעהזההסעיףכהן.רענןח"כשלביחשתו

החלוקהבמילואים.המשרתיםביןלחלוקהשקלמיליון30שנהמדי
מעלמילואיםיוםלכלשקל100שלבגובההיא-החוקקובעכך-

יצאבכךהאםברורלאשנה.בכלהראשוניםהמילואיםימיל-21

המחוקק.ככוונתהמילואיםלמשרתיתודהלהכירהחובהידיהעם
המילואיםאנשישלבגישתםלשינויהביאהזההתשלוםאםספק

לעיל.שתוארוהיסודבעיותאתשתיקןבאופןלשירות
לשרתכלליתחובהקיימתשםבשווייץ,קיימתדומהשיטה
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