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 הקדמה

 

(. 1949, נחקק בכנסת הראשונה )1986-שירות בטחון )נוסח משולב(, התשמ"ו חוק

לחוק, נקבע פטור משירות ביטחון למצהירה על מניעים דתיים לאי שירות  40בסעיף 

, נחקק על מנת להסדיר 1953-בצבא, השומרת כשרות ושבת. חוק שירות לאומי, תשי"ג

פטורות ממנו מטעמי מצפון או את חובת השירות כחלופה לשירות הצבאי, לנשים ה

. חוק זה עבר למורת רוחן של המפלגות החרדיות, שכתוצאה מכך פרשו 1דת

מהממשלה וסירבו להיות חלק ממשלות ישראל הבאות )השתנה לאחר עליית מפלגת 

"חירות" לשלטון(. כתוצאה מהתהליכים השונים, בנות שאינן דתיות מתגייסות לצבא 

בנות חרדיות מצהירות על דתיותן ואינן נדרשות לשירות על פי חוק שירות ביטחון, 

הצבאי וכתוצאה מהתנגדות הרבנים החרדיים, גם אינן משרתות בשירות הלאומי, בנות 

 הציונות הדתית לאורך השנים הלכו ברובן לשירות לאומי ומיעוט קטן גם התגייס לצבא.

אומית בנושא גיוס במסגרת דו"ח זה, ייבדקו השינויים שחלו בקרב החברה הדתית ל

בנות, שהובילו לתמורות בתחום. תיבחן מעורבות צה"ל וגופים שונים שפועלים 

להעלאת אחוזי הגיוס בקרב בנות דתיות. בנוסף, ייסקרו נתונים שונים בנוגע לשילוב 

 בנות בצבא ובכללן הבנות הדתיות. 

שירות הצבאי. תאוריות וטיעונים שונים הועלו בנוגע לשוויון בין המינים במסגרת ה

תהליכים שונים במהלך העשורים האחרונים, הובילו לשינוי במדיניות הצבא ומתוך כך 

לשילוב נשים בגדודים מעורבים וביחידות קרביות. עיקר הדו"ח יעסוק בהיבט של 

שילוב הבנות הדתיות בצה"ל ובהשפעת השירות הצבאי על הבנות ועל הצבא. 

נוגע לשירות בנות בצבא, ייסקרו באופן מצומצם, התהליכים שיצרו שינויים חברתיים ב

 רק לצורך הבנת התהליכים בהיבט של בנות דתיות.

נציג סקירה קצרה על התהליכים והמגמות שהובילו לשילוב  2בהמשך המאמר, בסעיף 

נסקור בעיות שונות בשילובן  3בנות צה"ל, מתוך תפיסות שונות ואידאולוגיות. בסעיף 

ההלכתיים בשילובן של בנות בצה"ל. -נדון בהיבטים הדתיים 4 של בנות בצבא. בסעיף

נציג שיקולים שונים העומדים בפני הבנות המתלבטות אם ללכת לשירות  5בסעיף 

נביא נתונים שונים בנוגע למספר הבנות הדתיות  6לאומי או להתגייס לצבא. בסעיף 

ה ומגמת הגיוס נסקור את דרכי הפעולה לשינוי התודע 7המתגייסות לצבא. בסעיף 

 נסכם ונציע הצעות לתיקון המצב והמלצות אופרטיביות לשינוי.   8לצה"ל. בסעיף 

                                                 
1
 .1953-עפ"י דברי ההסבר לחוק שירות לאומי תשי"ג 
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 רקע כללי

כי לתפיסת בן גוריון, שהוטמעה בפועל בחקיקה,  2דפנה יזרעאלי טוענת במחקרה

גברים ונשים נושאים בנטל של ביטחון האומה אך באופן שונה, מתוך כך שהינם ישויות 

ות. בעוד הגברים ממלאים תפקידם בצבא, הנשים תורמות על ידי לידת ביולוגיות שונ

במהלך ילדים וגידול המשפחה, מתוך הבנה חברתית כי גם באימהּות יש שירות לאומי. 

מחקרה, מעלה יזרעאלי היבטים שונים בנוגע ליוקרה בשירות הקרבי ובדרגים 

ות שונות הבכירים בצבא, דבר שמהווה יתרון אחר כך גם באזרחות, ברמ

כנגד בחינה   לטענתה, מלחמת יום כיפור "סדקה את שריֹון הצבא ובמגוון נושאים.

ציבורית והגדילה את חשיפתו ורגישותו לביקורת פומבית". התפשטות ערכים 

(, העלו לדיון ומודעות 1978וכן הוועדה למעמד האישה ) 70-פמיניסטים במהלך שנות ה

 80-לים אותן בשירות הצבאי. במהלך שנות הציבורית את מצב הנשים והנהלים המפ

ארגוני הנשים נאבקו על פתיחת תפקידים מגוונים ויוקרתיים בצבא, בפני נשים. לפס"ד 

( היה חלק משמעותי בשינוי המגמה ובשילוב נשים במסגרות מגוונות 1995אליס מילר )

 יותר בצה"ל.

 

ל כלוחמות, עומדת אג'נדה טוען כי מאחורי שילוב הבנות בצה" 3אל"מ )מיל'( רז שגיא

פמיניסטית רדיקאלית המנוהלת בעיקר על ידי נשים מהשמאל הרדיקאלי, חוקרות 

מתחום המגדר. לדבריו מדובר ב"פמיניזם רדיקלי שמוכן לקעקע כל יסוד של שלטון 

החוק והפטריארכליות, כמו שהן קוראות לזה", רובן של החוקרות חתומות על עצומות 

פעילותן, שמותן והדו"חות של מובילות הזרם הפמיניסטי הרדיקלי שקוראות לסרבנות. 

בתוך צה"ל, במסגרת עבודתן המחקרית ב'צוות היגוי מגדרי' שהקימה היוהל"ן )יועצת 

, היו מוסתרים מעיניי הצבא. השפעתן 2000-הרמטכ"ל  לענייני נשים( בתחילת שנות ה

עת ההמלצות והמסקנות של אותן חוקרות בעלות אג'נדה רדיקלית, מתבטאת בהטמ

של מחקריהן באופי הפעילות של המערכת הצבאית. התוצאה היא השילוב המופרז של 

פמיניסטיים ומתוך נקודת -נשים ביחידות לוחמות, מתוך שאיפה לקדם ערכים חברתיים

מבט של השמאל הרדיקלי. שילוב כזה פוגע בהיבט המוכנות של צה"ל ללחימה ועלול 

נת שגיא, זו אחיזה בשני קצות המקל "החוקרות הללו כותבות להחליש את הצבא. לטע

שהן רוצות להחליש את מעמד הצבא ומרכזיותו. אנחנו לא קונים פה חתול בשק, אלא 

את החתול עם השק. הן אומרות: אנחנו רוצות נשים בתפקידי לחימה לא בגלל 

                                                 
2
 .1999, 85-107עמ'  14הצבאי בצה"ל, תיאוריה וביקורת יזרעאלי דפנה, מגדור בשירות  
3
 (.2014יו"ר הפורום לחוסן צה"ל ומחבר הספר "נלחמות בצה"ל" ) 
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ידו הוא תפק -הפמיניזם, אלא כדי לפגוע במיליטריזם הצבאי. הן שוכחות שצבא 

 .4להפעיל אלימות"

 

 בעיות בשירות נשים בצבא

בשנת תשס"ה, לדברי אל"מ )מיל'( רז שגיא, פרסמה היוהל"ן חוברת ובה ראיונות עם 

בנות ששירתו בקרבי ומלינות על פגיעות רפואיות כתוצאה מכך. חוברת זו, לדבריו, 

ונשים אינה זהה נעלמה מסיבות עלומות. לטענתו, כיוון שיכולת הסיבולת של גברים 

מחד, אך מאידך הצבא חייב לשלב בנות בקרבי, נקבעו לבנות קריטריונים נמוכים משל 

הבנים וכך חיילים משני המינים מסיימים את המסלול עם ציון דומה, אולם יכולת 

 החיילת פחותה מהנדרש ממנה בשטח.

 

נים שאינם שגיא מתאר מגוון בעיות העולות משירות בנות במערך הלוחם: החל ממבח

שווים בין המינים ואינם תואמים לדרישות, כתוצאה מכך שיבוץ מועדף לנשים, פגיעות 

בריאותיות )בהן גם צניחת רחם( עד לירידה משמעותית במספר החיילות הנשארות 

כשירות לשרת ביחידות, בעיות בכשירות ניהול מערכה מול האויב, בעיות שונות 

טח יחדיו במשך ימים ארוכים והשלכות של אלו על הנובעות מהימצאות בנים ובנות בש

. במסגרת מחקרו, פנה שגיא לאגף השיקום של 5הלוחמים הדתיים ושילובם בצה"ל

משרד הביטחון בבקשה לקבל נתונים על תביעות שהוגשו מטעם נשים ששירתו בצבא 

ונפצעו בנסיבות מבצעיות. "הנשים הלוחמות מהוות רק שני אחוזים מכלל המערך 

חם בצבא ובכל זאת, מספר התביעות שהוגשו מטעמן היה גדול פי שישה ממספר הלו

התביעות שהוגשו מטעם גברים", הנתונים מתייחסים לנשים שנפצעו בנסיבות 

 .6מבצעיות

 

יחד עם קביעתו כי פתיחת מרבית התפקידים הצבאיים לשירות נשים, מתקבלת בהבנה 

משמעותית של המשרתות בתפקידי בציבוריות הישראלית בעשור האחרון ובעלייה 

(, מחזק העיתונאי עמוס הראל את 7%-מהחיילות לפני כארבע שנים ל 3%-לחימה )מ

הבעיות העולות משירות הבנות ביחידות קרביות. בראשית דבריו עולה נושא ההתנגשות 

עם החייל הדתי, לאחר מכן מונה הראל שורה של הבדלים בין המינים בגדודים 

המאמצים לנשים הדרגתי ואיטי יותר מזה של הגברים, בעוד שחייל  המעורבים. סרגל

ק"מ, חיילת  30ממשקל מגופו לאורך  40%צריך להיות מסוגל לשאת ציוד בעומס 

                                                 
4
 .18.11.2010, 418, חגית רוטנברג, עיתון "בשבע", גיליון "צה"ל בשבי הפמיניזם"עפ"י  
5
 .18.11.2010, 418, חגית רוטנברג, עיתון "בשבע", גיליון "צה"ל בשבי הפמיניזם"עפ"י  
6
 . 11.6.2014, אבי אליהו, אתר "מאקו", ל נשים כלוחמות""מחקר: הצבא נפגע משירות שעפ"י  

http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/10038
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/10038
http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-716d12021fb8641006.htm
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ק"מ. בנוסף, בקרב  10מגופה לאורך  20%לשאת ציוד בעומס  -נדרשת לרבע מהמאמץ

בא מקצה לגדודים חיילות התגלו יותר בעיות רפואיות מאשר בקרב החיילים, לכן הצ

מעורבים יותר ביקורי רופאים מומחים ופיזיותרפיסטים. הסכנה בחטיפת חיילת 

והתגובות שיגיעו בעקבות כך, עולה כבעיה נוספת בשירותן של חיילות כלוחמות 

 .7ובגבולות מדיניים ונותרת ללא מענה

 

בייעוד  בצבא, עלול לפגוע המסתערטוענת כי שילוב נשים בדרג  8אל"מ טליה לנקרי

הגנה על ישראל. לדבריה, גם החברה הישראלי אינה בשלה בשלב זה לקבל  -צה"ל

מציאות של חיילות מסתערות מסיבות דתיות, פוליטיות, חברתיות וערכיות. בנוסף, כבר 

מהנשים הממוינות לתפקידי לחימה  14%כיום קשה לגייס בנות למערך הלוחם, רק 

לנקרי, כדי לשלב יותר בנות במערך הלוחם, מסיימות את תפקידן כלוחמות. לדעת 

 . 9הצבא צריך להשקיע אנרגיות לנושאים שאינם קשורים להשגת ייעודו של צה"ל

 

טוען כי למרות שלאורך שנות קיום צה"ל נשמעו קולות בעד "שוויון" בין  10בועז שפירא

לו המינים, גם בלחימה, הרי שמטעמים רבים בנות לא שולבו בקרבי. בין היתר נשק

בימים ההם השונות הפיזיולוגית, ההבדלים הנפשיים והרגשיים, הרצון לשמור על בנות 

ישראל מכל משמר מפני סכנה של נפילה בשבי חלילה )על כל הסכנות הנובעות 

לגופה ולנפשה...( וכן היכולות הגופניות שהן בעליל שונות, בין גברים לנשים, מה 

שירות נשים בקרבי, לטענתו, נושא  .הצבאשמשליך ישירות על יכולתו המבצעית של 

 נושא רגיש, מושפע כיום ישירות מבעלי הגישה הפלורליסטית והליברלית

כדוגמת עמותות נשים, הקרן החדשה לישראל, הוועדה לקידום מעמד האישה, חברי 

כנסת וגורמי שמאל ליברליים. השינוי החל כאשר בג"צ סימן את הכיוון כשחייב את שר 

ייס את אליס מילר לקורס טיס ולימים שולבו הוראות בג"צ בחוק שירות הביטחון לג

ביטחון. לדברי שפירא, למרות הפגיעות השונות בשילוב נשים בקרבי, החל מהסיכונים 

לחיילות עצמן ועד לפגיעה בכשירות המבצעית של הצבא, צה"ל ממשיך לפעול 

"הרחבת שירות הבנות לשילוב בנות בקרבי. אחד הקצינים בדימוס אמר לשפירא כי 

. בועז שפירא מסכם את דבריו בכך ליחידות קרביות תפגע בביטחון המדינה"

ש"ערך השוויון הוא ערך חשוב, כל עוד בשוויון אמיתי עסקינן ולא שוויון מדומה. אישה 

הניסיון הנואל לעשות אינה גבר וגבר אינו אישה. הם נבראו שונים ולתכלית ברורה. 

                                                 
7
 .23.10.2016, עמוס הראל, עיתון "הארץ", "השוויון בין המינים הגיע גם לקו הגבול עם ירדן ומצרים"עפ"י  
8
 הראשונה בצה"ל. (, המג"דית2014ראש מחלק ההגנהבאגף המבצעים ) 
9
, 39-43, עמ' 454אל"מ לנקרי טליה, "פורצות קדימה? על שילוב נשים בדרג המסתער", מערכות, גיליון  

 .2014אפריל 
10
 ערך מחקר "הצבא במדרון החלקלק" בנוגע לבדיקת תהליכים הפוגעים בצה"ל.  

http://www.haaretz.co.il/.premium-1.3101180
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אסור  בו שאיפות פמיניסטיות, ליברליות ופוסט מודרניות בצה"ל קרדום לקדם 

צה"ל חשוב מדי ואל לאיש להופכו לשדה מערכה חברתי ערכי. לשם  . שיצלח

נשים מטבען  .הבטחת קיומנו כאן אנו זקוקים לצבא חזק ובו לוחמים עזים וגיבורי חיל

יסוד אלה  ולא לזה ייעד אותן הבורא. לכשיכירו מפקדי הצבא בעובדות אינן כאלה

 11".ממילא יהיה צה"ל יותר איכותי, יותר יעיל ויותר חזק

 

 

 תפיסת ההלכה ועמדת הרבנים בנושא גיוס בנות לצבא

 

מבלי להיכנס לגוף הסוגיה ההלכתית בנושא גיוס בנות לצבא ולעצם הטענות העולות 

בדיון ההלכתי, צריך לדעת כי הרבנות הראשית לאורך השנים התנגדה לגיוס בנות 

הכרזת הרבנות הראשית לישראל מיום כ"א אדר א' תשי"א, בדבר תיקון חוק "צה"ל. ל

דעת תורה מפרסמים  -אחרי בירור המצב  -שירות הביטחון העומד לפני הכנסת: הננו 

 "!אסור בהחלט, באיזו צורה שהיאבמסגרת צבאית  -אפילו פנויות  שגיוס נשים

פעמים לאורך השנים. דבר זה לא איסור זה אושרר במועצת הרבנות הראשית מספר 

לטעון כי הרבנות הראשית  13ולכתב יונתן אוריך 12מפריע לתנועת "נאמני תורה ועבודה"

לא התנגדה לגיוס בנות. טענה זו נתלית בשני מכתבים שנכתבו על ידי שני רבנים 

ראשיים, לשאלות פרטניות של בנות בנושא הגיוס. מזכירו של הרב אונטרמן כתב כי 

דתית רוצה להתגייס לצבא וטוענת כי היא תקיפה בדעתה ובמזגה, כי יכולה  אם בת"

היא לעבוד במסגרת צבאית, ותשמור על תומתה וחרות מלאה בהתנהגותה והנהגותיה, 

". מזכירו של אין הרבנות מוחה בידה –ואינה חוששת משום לחץ המביא לידי ניסיונות 

כי כל בת דתית המרגישה כי ערכי  כבוד הרב הראשי קבע בזמנו"הרב גורן ענה כי 

הדת שספגה בביתה ובבית הספר חזקים דיים, יכולה להתגייס ולשרת בצה"ל, ורצוי 

ביחידה דתית, אם ניתן". יש לציין כי מדובר בשני מכתבים פרטניים, המלווים בסייגים 

שלא בהכרח עומדים כיום במבחן המציאות, לעומת התנגדות כללית של הרבנות 

אורך השנים לגיוס בנות, גם רבנים אלו לא שינו את פסיקת הרבנות בעניין. הראשית ל

הרוב המוחלט בקרב רבני הציונות הדתית קובעים כי בגיוס בנות לצבא ישנן מספר 

                                                 
11
 .13.10.2016, י"א תשרי תשע"ז 7, ערוץ "הצבא במדרון החלקלק: נשים קרביות"בועז שפירא,  
12
דתית המבקשת להחזיר -תנועת "נאמני תורה ועבודה" היא תנועה ציוניתתיאור העמותה באתר גיידסטאר: " 

עם המדע, עם את הציונות הדתית לשורשיה. מגמתה לחזק את ערכי "תורה ועבודה", ולפעול לשילוב התורה 
התנועה שואפת לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה חזון הציונות, ועם החיים המודרניים. 

 . 13.11.16", נצפה בתאריך הכללית
מצוין כי התנועה הוקמה בשיתוף "הקיבוץ הדתי" )יש לציין כי גם "אלומה"  היסטוריה-באתר התנועה מי אנחנו

 , הייתה שאלת70 -מתחילת דרכה של נאמני תורה ועבודה בשנות ההוקם ע"י הקיבוץ הדתי( ובנוסף מוזכר כי "

  ".מעמד האישה בחברה בכלל ובחברה הדתית בפרט, אחד הנושאים שעמדו בראש סדר היום של התנועה
13
 .16.1.2014יהדות,  nrg, "מסמך: הרבנות הראשית לא התנגדה לגיוס בנות"יונתן אריך,  

http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/15412
https://toravoda.org.il/%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94/
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/540/988.html?hp=11&cat=1102&loc=10
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בעיות הלכתיות, כיום ישנו זרם רבני מצומצם הטוען כי ניתן על פי ההלכה להתגייס 

 ת אינן במקור(לצה"ל, יש דעה כי יש בכך מצווה. )כל ההדגשו

 

, המשקף את הזרם הליברלי של תנועת הקיבוץ הדתי, טוען כי 14הרב מאיר נהוראי

בשנים האחרונות התגברה באופן משמעותי המגמה של גיוס בנות לצה"ל גם בקרב 

כאשר מתפתחת בנות אולפנות, לכן על הרבנים לקחת חלק בתהליך. לטענתו, 

אלא לקיים דיון מעמיק  וד מהצדתופעה חברתית, העולם הרבני לא יכול לעמ

-מחרה 15ונוקב בסוגיה, בכדי שלא "לאבד" את הבנות ואת יכולת ההשפעה עליהן.

הטוען כי "אנחנו הרבנים והמחנכים צריכים להבין  16מחזיק אחריו, הרב אוהד טהרלב

חינכנו את הדור לשותפות שהמציאות שבנינו במו ידינו היא שהכריעה את המערכה. 

זוהי   , וכתוצאה מכך, בנות דתיות בצבא זוהי מציאות,יין החברהומעורבות בבנ

שפתן. עלינו להבין שהשפה הדתית תמשיך להתפתח ולהשתנות, ותפקידם של 

הרבנים הוא לקרוא נכונה את המציאות המשתנה, ולהתאים את הפסיקה ההלכתית 

 לעובדות בשטח, ולתת הדרכה ומענה בשאלות הלכתיות ורוחניות שמתעוררות.

תפקידם של המחנכים הוא לתת לבנות את ההכנה, הליווי והתמיכה ולסייע להן לעבוד 

עלינו להתכונן לקראת העתיד  את ה' באופן מיטבי בכל מסלול שירות שתבחרנה. 

ככל שנתערה בחברה )לדעתי חיוביות(  ולהבין שעוד נכונו לנו הפתעות

ים ולא מונהגים, עלינו להכיר . עלינו להיות מהמובילים ולא מובלים. מנהיגהישראלית

.  לדבר את השפה, ולא להילחם את מלחמות העברהיטב את השפה המתחדשת , 

  17.עלינו לדאוג כמחנכים ששפת המציאות תהיה ברורה ונעימה, טהורה ורכה"

כי בעוד היא יכולה להבין את תחושותיה של  18לעומתם, טוענת הרבנית ד"ר לאה ויזל

פעמת מעצם השינוי ולבישת מדי צה"ל היא אינה מבינה בחורה בת שמונה עשרה שנ

גיוס את הגישה החינוכית של מורי הדרך המעודדת גיוס בנות דתיות לצה"ל, לטענתה 

  19.בנות דתיות לצה"ל לא יביא שינוי מיוחד במקומה של האישה הדתית

 

 

 

 

                                                 
14
 יו"ר ארגון רבני "בית הלל", רב המושב משואות יצחק ור"מ במדרשת מגדל עוז. 
15
 .9.12.2013יהדות,  ynet, "הבנות מתגייסות והרבנים לא רלוונטיים"הרב מאיר נהוראי,  
16
מוסדות אור תורה סטון שבין כותליה תוכנית הדס המשלבת לימוד  ראש מדרשת לינדנבאום הישראלית של 

 .תורה עם שירות צבאי, וחבר הנהלת בית הלל
17
 .8.1.2014, אתר "כיפה", כ"ז שבט תשע"ז "מלחמת הרבנים בעניין גיוס בנות חסרת תקווה"הרב טהרלב,  
18
 סטודנטיות מכללת "אורות ישראל" אלקנה.דיקנית  
19
 .30.6.2015, י"ג תמוז תשע"ה 7,ערוץ "לא מבינה את מעודדי גיוס הבנות הדתיות"עפ"י שמעון כהן,  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4462870,00.html
http://www.kipa.co.il/now/17/55308.html
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/301349
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 שיקולים בקבלת ההחלטה –שירות לאומי או צבא 

 

ערכו מחקר משווה בהיבטים שונים של שירות  20משה סטופלפרופ' יחיאל פריש ופרופ' 

לאומי או שירות צבאי של הבת הדתית, בתפקידים דומים )בהוראה(. אחד המאפיינים 

הבולטים במוסדות החינוך העל יסודי של החינוך הממלכתי דתי הוא המגוון הרחב של 

כלכליים -תייםסוגי בתי הספר, הנבדלים זה מזה, בהטרוגניות הרבה, בחתכים החבר

וברקע הדתי תורני של בתי ההורים אשר מהם מגיעים התלמידים. ולכן, לפי החוקרים, 

אפשר למצוא בוגרות חינוך ממלכתי דתי המממשות את מחויבותן האישית על ידי 

שירות צבאי של שנתיים בתפקיד מורות חיילות, ואילו האחרות עוסקות בחינוך 

רות לאומי. יש לציין כי פילוח מוסדות החינוך ובהוראה במשך שנה או שנתיים בשי

הדתי וההתפלגות שלהם, מהווה בעיה מרכזית בהצגת הנתונים השונים בנוגע לאחוז 

המתגייסות לצבא. לפי המחקר, הסיבות המשפיעות על החלטת הבת הדתית ללכת 

 (, האיסור74%לשירות לאומי על פני השירות הצבאי נובעות מעידוד ותמיכת ההורים )

( ומכיוון 35%(, מעלה את הסיכוי להינשא לבחור תורני )62%ההלכתי ללכת לצבא )

(. לעומת זאת, בנוגע לבוחרות להתגייס לצבא 30%שזו מסגרת יותר גמישה ונוחה )

( וכן לסמכות 38%כמורות חיילות, יש להמלצת צוות בית הספר השפעה על כך )

מהמורות חיילות התגייסו לצבא  43% -רבנית )כמחציתם שייכים לסגל בית הספר( 

(. בנוסף, לפי המחקר, מורה 21לאחר קבלת היתר מסמכות תורנית )אישי או מותנה

חיילת מקבלת הכנה ברמה גבוהה יותר מזו שבשירות לאומי, היא גם משתתפת ביותר 

פעילויות תורניות, ישנה גם עלייה מסוימת ברמת הדתיות אצל מורה חיילת יותר מבת 

אה, יותר בנות שירות בהוראה מאוכזבות מעשייתן ממורות חיילות השירות בהור

מהבנות  70%שמביעות יותר שביעות רצון מהעשייה החינוכית שלהן. לטענתם, 

 48%ההולכות לשירות לאומי הינן בוגרות אולפנה בתיכון, בעוד בקרב מורות חיילות 

השפעה רבה על  בוגרות אולפנות. עוד עולה מהמחקר כי להורים ולצוות החינוכי

 22 בחירתן של הבנות.

 

 

                                                 
 במכללה. פריש נשיא מכללת "שאנן" וסטופל ראש חוג מתמטיקה לעל יסודי 20

21
היתר שכלל  -היתר מותנה . היתר שהתקבל מרב לבנות מסוימות ולא אישור גורף -יתר על בסיס אישי ה 

נשיאת נשק, קיום של מעטפת תורנית תומכת  התניות, כגון מקום השירות ומקום המגורים במהלכו, אי
מתנדבת  "מעמד מתנדבת" לא הועלה בפני הרב; מעמד של) המאפשרת אורח חיים דתי ושמירה על צניעות

 (.לשירות בצה"ל הוצע על ידי רבנים שונים כדי לעקוף את חוק גיוס החובה של בנות
22
הכיפה והכומתה,  –, עמדו"ת כרך א "מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה?"יחיאל פריש ומשה סטופל  

 "אורות ישראל" אלקנה, תש"ע. מכללת

http://www.orot.ac.il/publications/amadot/amadotpdf/1-08.pdf
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בנוגע לעליה במספר המתגייסות בקרב הבנות בוגרות החמ"ד, בראיון שנערך לקראת 

מספר סיבות  23כנס רבני "בית הלל" בשנת תשע"ד,  העלה ידעיה לוין מנכ"ל "בת עמי"

אפשריות; קיים מתח עקרוני בין רצון להשתלב בחברה הישראלית ובין הצורך בשמירת 

דתית ברורה, שניהם לא אמורים לסתור אחד את השני אך לעיתים קיים -זהות ציונית

לכן יש רצון להיות חלק מכלל החברה הישראלית  .בלבול ביניהם שמפר את האיזון

ולא להיות מובדלים, יש אווירה ציבורית תומכת ולעיתים גם עידוד מהבית, הצבא יוצר 

ההתלבטות היכן לשרת, הזהות והשייכות  אצל הבנות תחושת ביטחון, חוסך להן את

מאוד ברורים )מדים, צבא, הערכה, שייכות ברורה(, השליחות מאוד ברורה והעשייה 

משמעותית )מתאים בעיקר לבנות שלא התקבלו לתקנים משמעותיים בשירות 

  24לאומי(.

 

שתי סיבות מרכזיות מובילות בהחלטת הבנות  עולה כי ד"בחמ שנערך פנימי ממחקר

 צבאי בשירות רואות בנות ויותר כיוון שיותר היא הראשונה תגייס לצבא. הסיבהלה

 שאין רק לא כי טוענות לאומי. הבנות בשירות מאשר דתי ערך אידיאולוגי ביטוי למימוש

שמים. לפי  שם בצבא לקדש יכולות אף שהן בצבא אלא חשש "להתקלקל"

 ד"החמ בוגרות באופי ר השינויבדב עם הטיעון אחד עולה בקנה זה פינקלשטיין, ממצא

 של רצון טכנית והיא נובעת מחוסר שביעות הינה יותר נוספת סיבה .ל"לצה המתגייסות

 את כנראה מתאר זה לכך ממצא הלאומי. לדברי פינקלשטיין, מעבר מהשירות הבנות

 ביטוי גם כאן בשירות לאומי, נראה שיש המוצעים רבים מתפקידים הבנות אכזבתן של

 לשירות לאומי הרוצה להתקבל הלאומי; בת בשירות לעבור צריך מתיש אותוה להליך

 פנים ל מסביר"צה שדווקא וראיונות, מסתבר מיונים לעבור צריכה איכותי ומשמעותי

. 25פשוטה יותר בפרוצדורה איכותיות למסגרות להגיע להן ומאפשר יותר לבנות הדתיות

רגון "אלומה" יפעת סלע. בראיון טיעון זה מקבל חיזוק גם מדבריה של מנכ"לית א

ל"גלובס" אמרה סלע כי "ההחלטה מצד הבנות אינה רק אידיאולוגית, אלא גם 

. צעירה דתייה מתמיינת במקביל, ואם היא פונקציה של התפקיד ומה ייצא להן מזה

תקבל בשירות לאומי תשובה מוקדם יותר, במקום שהיא רצתה ועם חברה שלה, אז 

 26ות לאומי הוא חשוב ותורם בפני עצמו".למה ללכת לצבא? שיר

 

                                                 
23
עמותת שירות לאומי, השייכת לארגון "אלומה" ולארגון "אמונה". בוועד המנהל יושבים נציגים מתנועת  

 "אמונה" ו"אלומה", מהקיבוץ הדתי ועוד.
24
בנושא "שירות משמעותי לנשים", ז' אדר א' תשע"ד  6, לקראת כנס רבני בית הלל דעיה לויןראיון עם י 

6.2.14. 
25
 .42תמונת מצב, מגמות והישגים", עמ'  -עפ"י פינקלשטיין אריאל, "החינוך הממלכתי דתי 
26
 .13.10.2016", גלובס, שנים בתוך הוכפל ל"לצה שמתגייסות הדתיות הצעירות מספריניב מגל, " 

http://eng.beithillel.org.il/docs/meaningful-service-women-sources.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001156219
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 :27ציטוט מתוך עלון מידע של צה"ל לבוגרת חינוך ממלכתי דתי )ההדגשות אינן במקור(

 -ולהיות חלק מצבא העם לתרום "כמו כולם""הזכות לבחור ולהחליט ללבוש מדים, 

בין אמונה, הלכה  שילוב אמיץתוך  לקום ולעשות מעשהעומדת בפניך. ביכולתך 

ומתוקף היותו כזה הוא מחויב לתורת  צבא העםצבא ההגנה לישראל, הינו  רך ארץ.וד

ישראל ולערכיה. אנו מודעים למורכבות הכרוכה בהחלטה לגבי סוג השירות ואופי 

התפקיד בקרב כלל אוכלוסיית הצעירים המיועדים לשירות, ובפרט בקרב אוכלוסיית 

בגיוסה ובשירותה של הבת  הכרוכה צה"ל מבין את הרגישותהבנות הדתיות. 

 לשירות צבאי משמעותילספק מגוון רחב של תפקידים ואפשרויות  ונרתםהדתייה 

לבנות דתיות. בבואך לבחור את התפקיד בו את מעוניינת אנו ממליצים כי תשקלי 

האתגר אופי השירות, אפשרויות הקידום,  -מראש מה הן העדפותייך בנושאים כגון

 ". ת הניסיון בתחומים מסוימיםהאישי והמקצועי, וצביר

 

מועמדים לשירות הביטחון, במשרד הביטחון, מציגים את  -באגף הביטחוני חברתי

מתוך תחושת שליחות ורצון משרתות באמונה בכך ש"מידי שנה,  -תכנית "אלומה"

בנות בוגרות החינוך  25%-, מתגייסות לצה"ל כלהיות חלק מהחברה הישראלית

הדתיות משרתות במגוון תפקידים ]...[ ורבות מהן ממשיכות  הממלכתי דתי. החיילות

לקצונה. מטרת תכנית "אלומה" היא להעניק מידע, יעוץ והכוונה למי שמעוניינת 

הקו המנחה בפעילויות התכנית הנו "סיכונים בשירות צבאי או מתלבטת לגביו. 

ורה, תוך זאת כדי לסייע לבת לקבל את ההחלטה המתאימה ביותר עב מול אתגרים",

 .28מחשבה על צרכיה הייחודיים כבת דתית..."

 

 

 נתונים על גיוס בנות דתיות לצה"ל

 

ויזל, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, עד לא מזמן, ובוגרת -לדברי תא"ל רחל טבת

אולפנה, כרבע מהבנות הדתיות מתגייסות לצה"ל לתפקידים משמעותיים, מגמה 

יתון "במחנה" לרגל יום האישה הבינלאומי שמתחזקת בשנים האחרונות. בראיון לע

הצבא רוצה את הבנות הדתיות כבנות איכותיות ומציע לבנות , טוענת כי 2013

                                                 
27
 .21.11.2016, נצפה בתאריך מידע לבוגרת חינוך ממלכתי דתיאתר "עולים על מדים",  
28
 .21.11.2016, נצפה בתאריך משרתות באמונה -"אלומה"י חברתי במשרד הביטחון אתר האגף הביטחונ 

https://www.aka.idf.il/Main/Giyus/general.aspx?catId=58623&docId=77009
http://www.noar.mod.gov.il/GettingReadyArramy/Pages/haloma.aspx
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, בדרך זו. כבוגרת אולפנה, היא משתמשת ביתרון זה, אלו להיות חלק מעם ישראל

 .29לדבריה, כדי לדבר באותה שפה ואותו הלבוש

 

וין ש"אין גידול משמעותי במספר הבנות בראיון האמור עם מנכ"ל "בת עמי", טען ל

שהיום מתגייסות שהולכות לצבא ואם יש, הוא קטן יחסית. השינוי העיקרי הוא 

לצה"ל בנות דתיות הרבה יותר איכותיות, מאולפנות שנחשבות לאולפנות 

בעבר התגייסו בעיקר מתיכונים והרבה מהפריפריה וכיום פחות מהפריפריה  חזקות"."

מרכזיות בישובים ובערים הגדולות". לטענתו, אין נתונים מדויקים בנוגע ויותר מקהילות 

 מכל מחזור.  30%-לאחוז הדתיות המתגייסות לצה"ל, אך מקובל להגיד שמתגייסות כ

 

 6500-7000בראיון לקראת אותו כנס טענה יפעת סלע מנכ"לית "אלומה", כי מתוך 

מבוגרות החמ"ד, א.ו.(  20-25%-)כ 1500-1700-בוגרות החינוך הממלכתי דתי, כ

מתגייסות לצה"ל. לטענתה "הגידול במספר המתגייסות הוא קטן מאוד וביחס ישיר 

לגידול במספר הבנות בשנתון י"ב. כך שבאחוזים העלייה היא באחוז או שניים לשנה... 

הצבא יודע שמדיניות החמ"ד היא לעודד את הבנות לעשות שירות לאומי. צה"ל מחפש 

 30אדם איכותי והגדיר את אוכלוסיית הבנות הדתיות כאוכלוסייה במיקוד". עתודות כוח

, טענה סלע כי " מידי שנה 22.7.2009בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה מיום 

מהבנות הדתיות, בוגרות  25% -מתגייסות לצבא ההגנה לישראל בסדר גודל של כ

 החינוך הממלכתי דתי".

 

החמ"ד  בוגרות אחוז על מדויק מספר לתת כי "קשה 31אריאל פינקלשטיין טוען במחקרו

מהבוגרות,  30%ל  20%כבין  על מדובר הנראה ככל אך ,שנה מדי ל"לצה המתגייסות

. לפי נתונים שקיבל פינקלשטיין מאגף 25%-ל הקרוב במספר שמדובר כשסביר להניח

מכן חלה ירידה במספר המתגייסות ולאחר  2008כח אדם בצה"ל עולה כי עד לשנת 

-בנות בוגרות החמ"ד לצבא )כ 1300-התגייסו כ 2008שוב עלייה, לפי דבריו בשנת 

, א.ו.(. במחקרו, מביא 18.9%-מתגייסות )כ 1500-כ 2010, א.ו.( ובשנת 17.7%

"אלומה" כי יש שינוי מגמה במאפייני המתגייסות פינקלשטיין את דברי עירית צוויג מ

לצבא, בעוד שבקרב בוגרות התיכונים הדתיים ישנה מגמת ירידה בהליכה לשירות 

 .32צבאי, בקרב האולפנות והתיכונים היוקרתיים ישנה עלייה באחוז המתגייסות לצה"ל

                                                 
29
 .7.3.2013, במחנה, : תמונת מצב מקיפה"2013"חיילות בצה"ל ניבה גולדברג וסהר אלמוג  
30
 ראיון עם יפעת סלע, שם. 
31
תמונת מצב, מגמות והישגים", פרק חמישי: לאן ממשיכות  -פינקלשטיין אריאל, "החינוך הממלכתי דתי 

-37, עמ' 2012ספטמבר -צבא ושירות לאומי, נאמני תורה ועבודה, תל אביב, אלול תשע"ב –בוגרות החמ"ד? 
45. 

32
 .40שם, עמ'  

http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-367e1f533604d31006.htm
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במספר , מלמד כי הירידה 33עיון בנתונים המוצגים במכון המחקר והמידע של הכנסת

, אז עמד מספר הבנות הדתיות המתגייסות 2000הבנות המתגייסות החלה כבר משנת 

מבוגרות החינוך הממלכתי דתי, בשנים שלאחר מכן חלה ירידה  24.8%לצה"ל על 

 21.2%באחוז המתגייסות לצבא מקרב בוגרות החינוך הממלכתי דתי, עד לכדי 

זאת לא ניתן לזקוף ירידה בגיוס . לאור 2005מתגייסות מקרב בוגרות החמ"ד בשנת 

 עקב ביצוע "תכנית ההתנתקות", כפי שיש המנסים לטעון.

 

ישנה  2010, ניתן לראות כי החל משנת 2016מנתונים רשמיים שהתפרסמו בנובמבר 

 2010בשנת  11.8%-שוב עלייה במספר הבנות הדתיות המתגייסות לצבא. החל מ

. ניתן לראות 2015בשנת  25.8% -יל( עד לכ)בניגוד לנטען במחקרו של פינקלשטיין לע

 2014גיוס לצבא בקרב בוגרות החמ"ד. במאמר משנת  25%-שישנה מגמת חזרה אל כ

טוען אריאל פינקלשטיין כי הצבא משתמש בנתונים באופן מניפולטיבי כדי להציג 

עלייה בגיוס הבנות הדתיות לצה"ל. לדבריו "באכ"א מרכזים בשנים האחרונות מאמצים 

בירים להעלאת כמות בוגרות החמ"ד המתגייסות לצבא, ואף הקימו גוף מיוחד בשם כ

"מדור בת חיל" שמטרתו גיוס בוגרות חמ"ד לצה"ל. לגוף זה יש אינטרס מובהק להציג 

עלייה בגיוס הבנות הדתיות, כדי להצדיק את קיומו. בנוסף, במאבק העיקש שמנהלים 

חינוך הדתי המתנגדים לגיוס הבנות, יש באכ"א עם גורמים רבניים ואנשי מינהל ה

 34משמעות גדולה להצגת עלייה בנתונים...".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33
 – מרכז הכנסת ,החינוך מערכת ומדיניות מצב תמונת :ל"בצה דתיות בנות שירות ,וורגן ויובל לוטן אורלי 

 .9' עמ ,ז"תשס שבט ,והמידע המחקר
34
, אתר "כיפה", כ"ט שבט צה"ל? תעבדו על מישהו אחר""עלייה דרסטית בהיקף הדתיות באריאל פינקלשטיין,  

 . 30.1.2014תשע"ד 
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http://www.kipa.co.il/now/55355.html
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 מגמה בגיוס הבנות הדתיותהדרכי פעולה לשינוי התודעה ו

 

תורה ועבודה הייתה הראשונה יחד עם הקיבוץ הדתי להוביל את נושא גיוס  "נאמני

מה "אלומה" שלקחה מאז כהמשך לפעילות התנועה הוק הבנות הדתיות לצה"ל.

בעיקר ע"י  אנו מלאי סיפוק על פירות המאבק שנוהל .הקמתה את האחריות לנושא

יו"ר התנועה, ד"ר יחזקאל כהן, שעסק בהיבטים ההלכתיים והחינוכיים של הסוגיה. אנו 

מאמינים וכך גם אלפי הבנות הדתיות שהתגייסו, שניתן לתת אמון ביכולתם של ילדינו 

ית שומרת תורה ומצוות בכל סביבה, ומתוך מחויבות למדינת ישראל. כל לגבש זהות דת

 .זאת, ודאי בצבא העם אשר פועל ומלווה את החיילים והחיילות לאורך כל שירותם

הפתרון לאתגרים הכרוכים בשירות לאומי וצבאי אינו טמון בהבדלות ובחיזוקן של 

יתנה המאפשרת לחנך חממות נפרדות, אלא דווקא בבנייה של מערכת חינוכית א

מתחקיר שערך ארגון "חותם" בנוגע  .35למורכבות וליכולת התמודדות עם העולם"

לפעילות "אלומה", עולה כי על אף שהארגון מצהיר שהוא אינו פועל לעידוד גיוס בנות 

דתיות לצה"ל, בפועל הוא עוסק בהכוונת בנות דתיות לשירות צבאי במקום לשירות 

ר, שתמך בתחילה ב"אלומה" טען כי הוטעה "אכן, בתחילה לאומי. הרב שלמה אבינ

הסבירו לי שהוא בעד שירות לאומי, ולכיוון זה הוא מנסה להטות את הבנות. אך אם 

הם אינם מצליחים בזה, אז מפנים אותן למסלולים היותר בטוחים ומלווים אותן לכל 

למען שירות צבאי אורך הדרך, אך לא כן הדבר. הארגון נוקט עמדה מוצהרת ומגויסת 

לבנות... הכיוון הוא גיוס בנות". הרב אבינר מספר כי מנכ"לית "אלומה" יחד עם קצין 

 חינוך ראשי באו אליו לשכנעו להסיר את התנגדותו לגיוס בנות.

בהמשך התחקיר מובאים ציטוטים מתוך צה"ל בנוגע לשותפות עם "אלומה". בישיבת 

ב( אמרה ראש אכ"א דאז, תא"ל אורנה הוועדה לקידום מעמד האישה )טבת תשע"

הן כראש אכ"א והן  העשייה של אלומה מעוררת השראהברביבאי, כי "בעיניי, 

יצירת אלטרנטיבה לנשים דתיות להתגייס לשירות כאזרחית במדינה, במובן של 

מתוך הבנה של רצון לקחת חלק במאמץ  משמעותי בהיקפים הולכים וגדלים,

שנתיים מאוחר יותר התבטאה יועצת הרמטכ"ל לענייני  .הלאומי לביטחון המדינה"

נשים, תא"ל רחל טבת ויזל, בישיבה באותה ועדה בכנסת, כי אלומה היא שותפה 

מרכזית במאמצים של צה"ל לגייס בנות דתיות. זאת מאחר שצה"ל אינו מורשה להיכנס 

ות למוסדות החינוך של החמ"ד, בהתאם לעמדה החינוכית שלו המתנגדת לגיוס בנ

השותפים שלנו המרכזיים לצבא: "באופן עקרוני אנחנו לא נכנסים למוסדות החמ"ד. 

                                                 
35
 ."גיוס בנות לשירות לאומי ולצה"ל"תנועת נאמני תורה ועבודה,  

https://toravoda.org.il/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%9C/
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, והם מול האוכלוסייה הזאת הם אלומה שנמצאים כאן ועושים את עבודת הקודש

 על מנת לחשוף אותה".

 

הקים צה"ל את מדור "בת חיל" לטיפול בחיילת הדתית, החל משלב  2009בשנת 

נוקטים  צה"ל בשיתוף ארגון "אלומה"רות הצבאי. המלש"ב דרך הגיוס ועד לשי

במספר דרכים כדי ליצור "מעטפת" להכוון, תמיכה וסיוע עבור הבת הדתית המתלבטת 

( 2002אם להתגייס לצבא או שכבר החליטה ללכת לשירות הצבאי. בשנת תשס"ב )

הקים ארגון "אלומה" את התכנית "משרתים באמונה" כדי לממש שלוש מטרות: 

מידע אמין ועדכני אודות אפשרויות השירות בצה"ל לבת הדתייה ולסביבתה,  העברת

ביחס לשירות נשים דתיות  ושינוי תודעתיתמיכה בחיילות הדתיות המשרתות בצה"ל 

. במסגרת התכנית מפעיל הארגון מוקד מידע, סיוע, ייעוץ והכוונה לתלמידות 36בצה"ל

ן, הארגון מבצע מספר פעילויות בתי ספר דתיים שהחליטו להתגייס לצה"ל. כמו כ

הכנה לבת הדתית המתגייסת לצבא, שיש בהן כדי לעודד את הבנות ללכת למסלול 

צבאי )אם כי, לא במוצהר(. במסגרת זו מתקיימים כנסי הסברה בקרב הנוער הדתי 

במסגרות שונות, פעמיים בשנה מתקיים אימון התנסות במסגרת גדנ"ע לבנות דתיות 

שבת( עבור הבת המתלבטת, בהם שומעות -קיים סופי שבוע )שישיובנוסף הארגון מ

הבנות שיחות מפי חיילות דתיות ובוגרות השירות הצבאי בנוגע לדילמות שבשירות 

הצבאי. פעילות הארגון באה לידי ביטוי גם בסיוע ובהכנה לקראת הגיוס ככל הנדרש; 

יון, איתור והתאמה( הכנה לצו ראשון, הכנה מנטאלית לגיוס, הכנה ליום המא"ה )מ

ולתהליך הגיוס, כנס מתגייסות ועוד. עוד פועל הארגון למתן תמיכה וסיוע לחיילות 

דתיות במהלך שירותן הצבאי, בין היתר על ידי ימי עיון הנערכים בשיתוף עם הרבנות 

הצבאית. "אלומה" מקיים גם ערבי הורים ומפגשים עם הצוות החינוכי של בתי ספר 

 . 37יוס בנות דתיותדתיים, בנושא ג

ויזל, בכל שנה -לדברי יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים )יוהל"ן( לשעבר תא"ל רחל טבת

חלה עלייה של מאות בנות דתיות אשר בוחרות לשרת בצה"ל, כך נאמר בכנס "בת 

. לדבריה, קיימת עלייה גם בגיוס לעידוד גיוס בנות דתיות לשירות צבאיחיל" 

ש עלייה מתמדת בשאיפתן להתגייס לתפקידי לוחמה הדתיות לתפקידי לוחמה, "י

ותומכי לחימה". מלבד תפקידי הלוחמה, מטרת הכנס היא גם לעודד את המלש"ביות 

להתגייס למגוון תפקידים. "אנחנו מעודדים אותן לבחור בתפקידים שונים, ולא 

להתמקד רק בחיל החינוך ובמודיעין, אשר נחשבים לפופולאריים ביותר בקרב 

                                                 
36
 .21.11.2016, נצפה בתאריך "באמונה משרתות" -עפ"י אתר "אלומה"  
37
 )חלק ב'(, מדור בת חיל, מיטב. "מידעון קורסים ותפקידים לבת הדתיה"עפ"י  

http://aluma.org.il/program/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/
https://www.aka.idf.il/SIP_STORAGE/files/7/71617.pdf
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אחת הסיבות לעלייה הינה שיבוץ בנות דתיות  .ויזל-וסייה זו", סיפרה תא"ל טבתאוכל

 . 38לקורסים ולהכשרות בזוגות או בקבוצות גדולות, על מנת להקל על שילובן בצבא

, במאמרה, מנתה שתי סיבות עיקריות )בדומה לסיבות שהובאו לעיל( 39סרן לירז חכמון

של תרומה לביטחון המדינה וטובת הבנות, לתמיכת הורים בגיוס בנות; אידאולוגיה 

האמונה שהשירות הצבאי ייטיב עמן. בנוסף, היא קובעת כי הסיבה העיקרית שבנות 

מתגייסות לצה"ל נובעת מחוסר מידע על המערכת הצבאית. לכן, לדבריה,  אינןדתיות 

צה"ל משקיע מאמצים רבים כדי לשלב בשורותיו את הבנות הדתיות )יחד עם כל 

וסיות בישראל(. לדעת חכמון, למרות שצה"ל משקיע בכך מאמצים רבים והקים האוכל

מדור ייעודי לכך, הדרך לשילוב בנות דתיות בצה"ל אינה נכונה. היא סוברת כי על 

צה"ל לשנות את שיטת השיווק שלו לבנות הדתיות. בעוד כיום הוא משווק באמצעות 

ה"ל. לכן היא סוברת כי על הצבא "אלומה", הבנות מרגישות חלק מארגון זה ולא מצ

לגרום לכך שהבנות ישאפו להיות חלק ממנו ולא מארגון "אלומה", זאת על ידי פנייה 

והסברה ישירה ובלתי אמצעית לבנות ובקרב מעגלים נוספים. עוד מציעה חכמון, כי 

יקימו גוף שיבקר את השירות הלאומי וישווה את תנאי השירות, השכר וכדו' בין שתי 

רויות השירות, בכך היא חושבת ניתן לשנות את תמונת המצב בנוגע לשירות אפש

 40הבנות הדתיות בצה"ל.

 

 סיכום

 

שילוב נשים בשירות קרבי עלה בימים אלו לכותרות בעקבות הרצון לשלבן בחיל 

, פגיעה השריון ועוד. קצינים בכירים מתנגדים למהלך זה מסיבות של פגיעה בצה"ל

בבנות עצמן בהיבטים שונים וכן בגלל בעיות מורכבות של שירות בנים ובנות יחדיו 

ביחידות כדוגמת השריון. ארגוני הנשים, בג"ץ ותפיסות פלורליסטיות שונות רואים 

בשוויון ערך מקודש שלא ניתן לערעור. בנסיבות אלו, גם פגיעה בערכי הלחימה 

של הצבא בכללותו, נעשים משניים לעומת ערכים  ופגיעה בכושר מבצעי של יחידה או

ליברליים יותר )יש שטוענים כי ארגוני שמאל וארגוני נשים מעוניינים להחליש את כוחו 

 של הצבא על ידי שילוב הבנות(.

 

                                                 
38
 .19.11.2014, אתר צה"ל, "בת חיל: מגמת עלייה בגיוס בנות דתיות לצה"ל"רותם קליגר,  
39
 (.2013קצינת השלישות של חטיבת עציון ) 
40
 .34-39, עמ' 2013, ח' תשרי תשע"ד אוגוסט 450, "מערכות", גיליון "לנפץ את הבועה"חכמון לירז,  

http://www.idf.il/1133-21502-HE/IDFGDover.aspx
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/7/113267.pdf
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בנוגע לשירות בנות דתיות בצבא, לאורך השנים הרבנות הראשית יצאה נגד תופעה זו 

על אף שיש המערערים על כך. גם כיום, רוב וקבעה כי אסור לבת לשרת בצה"ל, 

הרבנים פוסקים בציבור כי ישנן בעיות רבות בשירות צבאי לבנות, מסיבות הלכתיות 

שונות ועל פי רוח התורה. מנגד ישנם מספר רבנים ומדרשות המצדדים בגיוס בנות 

 לצבא ואף רואים בכך מצווה.

 

ליטו להתגייס לצה"ל ומסייע לבנות ארגון "אלומה" הוקם בכדי ללוות בנות דתיות שהח

המתלבטות אם להתגייס. בפועל, בין הדוברים בכנסים של "אלומה" ישנם גם גורמים 

רבניים הקובעים כי יש מצווה בגיוס לצבא, כמו כן, מבחינה של פעילות הארגון ושיתוף 

הפעולה בינו לבין צה"ל בגיוס הבנות, קשה שלא לראות כי "אלומה" מעודד בפועל 

יוס בנות לצה"ל ומוביל מהלכים לשינוי תודעתי ביחס לשירות נשים דתיות בצה"ל, ג

כפי שהוא הגדיר כחלק מטרותיו. נראה כי הצבא משקיע משאבים רבים לצורך 

הצלחתו בגיוס הבנות הדתיות. הקריאה של הצבא לבת הדתית "להיות כמו כולם", 

 דלה בציונות הדתית. נוגעת בנקודה רגישה בערכים החינוכיים עליהם היא ג

 

ככל הנראה, הנתונים בנוגע למספר הבנות הדתיות המתגייסות לצבא בכל שנה, 

מעורפלים במכוון ואינם לגמרי מדויקים. ניתן ללמוד זאת מהנתונים שהצגנו לעיל, מכך 

שהצבא לא מציג שינוי באחוזים אלא רק שינוי מספרי )בעוד שבמגמות אחרות הצבא 

באחוזים( וכן מכך שהצלבת הנתונים השונים אינו עולה תמיד בקנה  מציג גם נתון יחסי

אחד. ככל שניתן לבחון זאת ולפי טיעונים של הגורמים השונים הנוגעים בדבר, ככל 

הנראה אין שינוי משמעותי לאורך השנים במספר הבנות הדתיות המתגייסות לצה"ל. 

בוגרות החמ"ד, בתווך היו  מתגייסות מקרב 25%-היו כ 2015וגם בשנת  2000גם בשנת 

מגמות של ירידה ועלייה. עם זאת, יש טענות לשינוי מגמות במאפייני המתגייסות, ירידה 

במספר המתגייסות מהתיכונים הדתיים ועלייה במספר המתגייסות מהאולפנות וכדו', 

טיעון זה אינו מלווה בנתונים מספריים רשמיים אלא מסתמך על "תחושה" של השטח, 

 כן ואכן יש שינוי מגמה במאפייני הבנות.אך יית

העדפת הבנות את המסגרת הצבאית על פני שירות לאומי נובעת ככל הנראה מערכים 

אותם מטמיעה החברה הדתית לאומית בחינוך ילדיה ומאידיאולוגיה של תרומה לחברה 

)ולפעמים גם התערות בחברה( וכן מסיבות של בעיות וסרבול בשירות הלאומי. צריך 

ם לשים לב שישנם תהליכי שינוי רחבים בחברה וגם הם עשויים להשפיע באופן ישיר ג

על בחירתן של הבנות. בין השאר ניתן למנות את השינויים הבאים: פמיניזם בחברה 

הכללית שחדר לחברה הדתית, אובדן מנהיגות כללי ובציונות הדתית בפרט וכן פגיעה 

כתי לשירות צבאי, פתיחת תפקידים מתמשכת במעמד הרבנות הראשית, עידוד הל
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משמעותיים בצבא לבנות, אינדיבידואליזם ורצון לקידום ומעמד אישי, רצון לעשייה 

משמעותית )למען המדינה ולמען האישיות(, שינויים במדיה החברתית, פעילות ארגונים 

בג"ץ, ריבוי  -שונים כדוגמת "אלומה" וצה"לי וכן תהליכים שנכפו על הצבא, כגון

שמביא למאמץ  –ימות ומיעוט בכוח אדם גברי והפחתת שירות החובה והמילואים מש

 מצד הצבא להגביר את גיוס המתנדבים שאינם נדרשים להתגייס. 

מאידך, ישנן בנות המעדיפות את השירות הלאומי על פני השירות הצבאי וזאת בעיקר 

בא, המלצת צוות מהסיבות הבאות: עידוד ותמיכת ההורים, האיסור ההלכתי לשרת בצ

בית הספר, הדבר מעלה את הסיכוי להינשא לבחור תורני ומכיוון שזו מסגרת יותר 

גמישה ונוחה. גם מקרב המתגייסות לצבא, חלקן בוחרות לעשות צעד זה רק לאחר 

קבלת היתר הלכתי לכך. יש לשים לב כי להורים ולצוות החינוכי השפעה רבה על 

נפשי, בנות בצבא משתתפות ביותר פעילויות -בחירתן של הבנות. בהיבט הרוחני

תורניות מזו בשירות לאומי וגם חלקן טוענות שישנה עלייה ברמה הדתית שלהן בצבא 

יותר מאשר בשירות הלאומי, זאת בנוסף לשביעות רצון בצה"ל יותר מאשר בשירות 

 לאומי.
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