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 ב"ה שבת וארא ה'תשע"ד
 עמית קולאהרב  – מקורות ראשוניים לעיון -גיוס נשים לצבא בהלכה 

 
 א. נשים במסגרת צבאית 

גברים להלן שאלות העולות מגיוס בנות למסגרת הצבאית בימינו, המטשטשת באופן אידאולוגי בין 
ונשים )כלפי חוץ הדברים באים לידי ביטוי בנשיאת נשק ולבוש, אך גם בסוגי התפקידים 

 שמתקיימים על ידי נשים בצבא, נושא שלא היה בדיון כלל בדור הקודם(:
 

 דברים פרק כב פסוק ה 
ה ִכי תֹוע   ה ְוֹלא ִיְלַבׁש ֶגֶבר ִשְמַלת ִאשָּׁ ֶלה:וֹ ֱאל ה'ַבת ֹלא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאשָּׁ ה אֵׂ ל ֹעשֵׂ  ֶהיָך כָּׁ

 
 רש"י דברים פרק כב פסוק ה 

 שתהא דומה לאיש כדי שתלך בין האנשים, שאין זו אלא לשם ניאוף: -לא יהיה כלי גבר על אשה 
 

 אבן עזרא
נסמכה בעבור צאת למלחמה, כי האשה לא נבראת כי אם להקים הזרע, ואם  -)ה( לא יהיה כלי גבר 

 .אנשים למלחמה תבא בדרך לידי זנותהיא תצא עם 
 

 חזקוני פרשת כי תצא
לא יהיה כלי גבר על אשה לפי שהוא גנאי ופריצות ולכך לא נטלה יעל חרב או חנית אלא המקבת 

והיתד למחץ רקת סיסרא, ונסמכה פרשה זו כאן לפי שדיבר למעלה בעניני מלחמה, ואשה לא נבראת 
 רק להקים זרע ואם תצא למלחמה תרגיל את עצמה לידי זנות 

 
  יב פרק כוכבים עבודת הלכות ם"רמב
 או בו וכיוצא שריון תלבש או כובע או מצנפת בראשה שתשים כגון האיש עדי אשה תעדה י: לא הלכה
 לובשין שאין במקום זהב וחלי צבעונין בגדי שילבש כגון אשה עדי איש יעדה ולא, כאיש ראשה שתגלח
 ואשה אשה עדי שעדה איש, המדינה כמנהג הכל נשים אלא החלי אותו משימים ואין הכלים אותן

 לוקין.  איש עדי שעדתה
 

  יד סימן דעה יורה - ו חלק אומר יביע ת"שו
 כלי יהיה לא איסור משום בזה אין אם ארוכות מכנסים הלובשות בנות לענין נבוא הבוא ומעתה( ב)

 שמלת איש ילבש שלא אם, ל"ת מה, אשה על גבר כלי יהיה לא, תניא( נט) בנזיר והנה. אשה על גבר
 אשה שמלת איש ילבש שלא אלא, תועבה כאן ואין, היא תועבה כי נאמר הרי, איש שמלת ואשה, אשה
 אשה תצא שלא מנין אומר יעקב בן אליעזר' ר. האנשים בין ותשב איש שמלת ואשה, הנשים בין וישב
 הקיני חבר אשת ביעל שמצינו וזהו: י"רש פירש. )אשה על גבר כלי יהיה לא ל"ת למלחמה זין בכלי
, כו פסוק' ה שופטים יונתן בתרגום ה"וכ. תשלחנה ליתד ידה' שנא זין בכלי סיסרא את הרגה שלא

 אשה שמלת גבר ילבש ולא(. שם שופטים שמעוני ובילקוט, בכישור שלחה ידיה פסוק משלי ובמדרש
 בין בזה שיושב באופן, אשה על גבר כלי יהיה לא' פי ק"דלת נמצא. כ"ע. אשה בתיקוני יתקן שלא

 לא ה"הלא, ניאוף לידי יבאו כן י"שע, הנשים בין שיושב באופן, אשה שמלת גבר ילבש ולא. האנשים
 ם"הרמב ל"וז. הלאו על עוברים, לאשה זין בכלי או, לבד במלבוש גם י"ולראב. היא תועבה בהו קרינן

 שריון שתלבש או כובע או מצנפת בראשה שתשים כגון, האיש עדי אשה תעדה לא(: י"ה ז"ע' מה ב"פי)
 זהב וחלי צבעונין בגדי שילבש כגון, אשה עדי איש יעדה ולא, כאיש ראשה שער שתגלח או, ב"וכיו

 המדינה כמנהג הכל, נשים אלא חלי אותו משימין ואין הכלים אותם לובשים שאין במקום
 
 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עה 
בהא דבישוב גוש עציון ובעוד ישובים כאלה שהם סמוכים לערבים שיש בהם הרבה שונאי ישראל 
ורוצחים ימ"ש שנחוץ לכל אחד מישראל כשיוצא לדרך לשאת עמו נשק, אם יש להתיר גם להנשים 

לי גבר על אשה אסור להם לישא כלי נשק כדאר"א בן יעקב בנזיר דף נ"ט, שמצד איסור הלאו דכ
נכדי דבמקום דאיכא חשש פקו"נ פשיטא במצב כזה לישא כלי נשק קטן הנקרא אקדח, ומפרש כת"ר 

שמותר, אבל שהאינשי חשבי שאין בזה סכנה מטעם שעכ"פ יד ישראל תקיפה, וגם אפשר להם 
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לנסוע לאיזה מקום יסעו רק עם אנשים הנושאים נשק, אבל שלא לצאת ממקום הישוב ואם נחוץ 
וכתב טעמים  מאחר שהוא דבר קשה לפניהן להתנהג שלא כדהורגלו אם יש להתיר להם באופן זה,

להתיר מזה שבט"ז סימן קפ"ב סק"ד כתב דרך נוי וקשוט אסור אבל אם עושה כן מפני החמה והצנה 
ח וכלי נשק זה אינו כלל דרך קשוט ונוי אלא להגן על וגשמים ליכא איסור וכן כתב הש"ך בשם הב"

עצמן, וגם שאין בזה ענין יציאה למלחמה דאין כאן ענין מלחמה שהוא בצבור אלא שעושות למקרה 
בעלמא כשנוסעות בדרך, וגם שאין דרך הצבא במלחמה בכלי נשק קטן כזה אלא בכלי נשק גדולים, 

וי וקשוט אסור, הוא רק בבגדים וקשוטים והעברת הנה מצד טעם הט"ז והש"ך בשם הב"ח דדרך נ
שער, אבל הלאו דאיכא ללבוש כלי זיין ולצאת למלחמה אין זה כלל ענין נוי וקשוט אלא שהוא איסור 
אחר שאיכא ג"כ בכלל לאו זה משום דגם לבישת כלי זין ויציאה למלחמה הוא ג"כ רק כלי גבר הן 

ה זו ויציאה זו היא רק כלי גבר ואסור לאשה ללובשם, שאיסור זה אינו נוגע ליפוי כלל אבל לביש
ובתרגום יונתן על החומש תרגם שאסור לאשה ללבוש ציצית ותפילין משום שהם תיקוני גבר אף 

אבל בעצם לדינא פשוט ...שג"כ לא שייך לנוי וקשוט משום דכל ענין כלי גבר אסורין על אשה,
מהממשלה כמעשים בכל יום מותרות הנשים  שבמקומות שקרוב להערביים הרוצחים שאין יראין

לישא כלי זיין לא רק להצלה מהריגה ממש אלא אף להנצל מהכאות בעלמא שבמלחמות קטנות אלו 
הא נמצאות הנשים כאנשים בהכרח שלכן לא שייך חלוק בין גברי לנשי במה שצריכין ליקח להנצל 

כן דתרוייהו בין גברי בין נשי בזה אף אם דיש ליקח מה שיותר עדיף לזה וכל עניני נשק יש להחשיב דר
לענין המציאות לא ניסו הנשים בזה מפני חולשתן ויראתן ואין יכולות להציל עצמן משום דכן צריך 
להיות ולא שייך לעשות חלוקים בזה, וגם פשוט שהוא גם ענין פק"נ =פקוח נפש= ולא שייך לחייב 

ו אם תקח גברא יש לתרוייהו ליקח נשק שהרי בשביל זה הנשים שלא יסעו למקום שרוצות, ואפיל
יותר טוב להנצל וגם אפשר שיפלו תרתי, ורק לצאת למלחמה אין דרך נשי וגם אסורות וכן בסתם 

 מקומות שבחזקת שלום אסורות. 
והא דאיתא בפרש"י נזיר נ"ט דיעל הרגתה לסיסרא ביתד ולא בכלי זין מצד איסור כלי גבר, והוא 

ים ואיתא גם בילקוט שופטים רמז נ"ו כדציין רעק"א בגהש"ס, הוא להרוג אחר מתרגום יונתן בשופט
שהיה כבר ככפות מצד העייפות והתרדמה שהפיל עליו ה' והיה לה זמן לבקש יתד להרגו ומוכרח כן 
דהא עברה ברצון על איסור א"א =אשת איש= ז"פ שליכא היתר זה אלא להצלת ישראל וכ"ש שלא 

כלי גבר אלא משום שהיה ככפות ויכלה להרגו גם ביתד, וזה ברור ופשוט. היה שייך לחוש מלאו ד
ומ"מ צריכות ללמוד איך להשתמש בהאקדח שזה יותר נחוץ לפניהן. ולישא אותו במקום שיותר קל 

 להוציאו. זקנך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין. 
 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק כ סימן לא 
למדנו מכל האמור שהאיסור בזה מתחלק לשתים. א( איסור נשיאת כלי זיין לאשה ב( איסור יציאה 
למלחמה עם אנשים. ולמדנו גם זאת שהאיסור הוא גם אפילו כשהמלחמה היא מלחמת מצוה וחובה, 
דהרי מלחמת סיסרא היתה בכזאת, כי היה זה ממלחמת ז' עממין ]מלחמה עם הכנעני[, וגם מלחמה 

זרה מיד צר הלוחץ וכמו שכתוב בשופטים שם "והוא לחץ את בני ישראל בחזקה עשרים שנה". של ע
וכך מצינו בספר במדבר שהתפקדו צבאות ישראל רק "כל זכר לגולגולתם", וכן בתנאי בני גד וראובן 
הוציאו מן הכלל את הנשים שלא יעברו עם כל חלוץ צבא לפני ה' למלחמה, הגם שהיתה זו מלחמת 

, אלא ישארו בערי הגלעד )עיין במדבר ל"ב כ"ו, כ"ז, ודברים ג' י"ח, י"ט, וכן ביהושע א' י"ג, מצוה
 י"ד(. 

 
 ב. הערות חכמי זמנינו 

 
 האיסור

 .31-31וולדינברג ח"ב )תשי"ג(, עמ'  הרב צ"פ פרנק, הסכמה להלכות מדינה של הרב א"י
והנה זה איזה שנים בשעה שראינו עין בעין כי רחם ד' עמ לשבור עול גויים מעל צוארנו, ויחד כולנו 
ראינו ושמחנו בישועתן של ישראל, רגשי גיל וחדוה נמלאו בכל חדרי לבנו, כי לא עלה על הדעת שגם 

 ישראל דבר שלא היה כזאת בישראל מעולם... השטן יבוא בתוכנו להטיל חובת גיוס על בנות 
ואין אני מוכן עכשיו ליכנס לפלפולים בהוכחות מדברי חז"ל לאיסור או להיתר אחרי שאנו רואים את 
התוצאות המרות מגיוס הבנות שרובם נתקלקלו ע"י שירות הצבא ורוב הוריהם כלו בדמעות עיניהם 

ם בם שנתערטלו מדת יהודית עד להשחית. מה לראות את בנותיהם שנמסרו לשמד ומשחתם בהם מו
מקום להתווכח בהליכת בנות לצבא בזמן שהדבר ברור שסופה להדחות מכל זיק יהדות וטומאה כתוב 

 בה כעריות.
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 ההיתר
 תשי"ז( עמ' סב-ח )תשט"ו-הרב ש"ט שטרן התורה והמדינה קובץ ז

כי כל מה שראיתי ומצאתי כתוב  באמת לא ראיתי שום תשובה כתובה בדין שירות לאומי בנשים כלל,
אלא רעש גדול ונורא בעד שמירת הצניעות של בנות ישראל וזרקו פחד ואימה של אביזרייהו  הלא הית

. והנה זאת אין בידי לברר שירות עבודה למדינה הן ברצון והן בכפיה הדגילוי עריות על כל מי שעוש
הארץ בלי חשש  ןוראיתי האפשרות שבנות ישראל תשתתפנה בבני אף כי היתי לא מזמן בארץ ישראל

, אבל כמובן שאי אפשר להורות הלכה ירידת הרמה של צניעות וחיי המוסר של בנות ישראל האדוקות
הלא אם הנחיצות מורה על צורך השתתפותן, והדין מתיר  על יסוד 'חשש' מה שיוכל להיות. 

תפותן, אז לשומרי חומות המוסר והצניעות לעמוד על מחייב השת ןהדי –השתתפותן, יותר מזה 
, ואין שום טענה מועלת להורות ןהמשמר, שלא יתחלל שם שמים ושם טוב של בנות ישראל ע"י שרות

 שלא כהלכה... מפני שפוחדים שיבוא מידי זה תקלה.
זה  יש מציאות לאסור את המותר וגם להתיר את האסור בשביל איזה סיבה, אבל כל –אמת הדבר 

של כלל ישראל בסכנה בודאי יש להורות בהלכה ויש  ןשהביטחו ןאינו אלא סיבה פרטית, אבל בזמ
 שש הסיבה לא יבואו לידי פועל ממש.חלהשגיח שהסיבה או 

 
 הפשרה

 1הרב ישראלי בהערת העורך התורה והמדינה ד' )תשי"ב(, עמ' רכו הערה 
תלויים במנהגי המקומות. ורק במקום שדרכן של ...ועוד נראה שגבולות ה'כבודה בת מלך פנימה' 

נשים שלא לצאת לגמרי מבתיהם יש בזה משום פריצת גדר...ואף בדורותינו עובדות בנות ישראל 
 כשרות במשרדים שונים בבתי חולים בגדני ילדים ובבתי ספר ואין פוצה פה ומצפצף.

אותו לאפיק הראוי ואז הי' זה יכול  ודומה שמקום לשלל כל רעיון גיוס נשים הי' ראוי להשתדל לכוין
להיות כלי מחזיק ברכה, שהרי יש צורך משוע לידים שתטפלנה באמונה במעברות, בבתי הילדים, בתי 
חולים, בתי ספר וכיו"ב. ומה טוב היה לו היו הבנות הדתיות הולכות למקומות אלו למלא את חובת 

 י הגלויות השונות שזכינו להם בדורנו...   גמילות החסד של הכנסת אורחים והקלת ההתערות של עול
 

 הכרעת הרבנות הראשית
 114הרב י' שביב, צבא ומלחמות בתוך הרבנות הראשית לישראל שבעים שנה ליסודה ח"ב עמ' 

הרב הרצוג ערך בירור מקיף, והגיע למסקנה כי גיוס נשים אסור מהתורה.בנוסח ההחלטה של הרבנות 
 –לאחר בירור המצב  –הראשית נאמר: בדבר תיקון חוק שירות הביטחון העומד לפני הכנסת הננו 

 מפרסמים דעת תורה, שגיוס נשים אפילו פנויות, במסגרת צבאית באיזו צורה שתהיה אסורה בהחלט
שנים רבות אחר כך, בעשרה בטבת תשמ"ו, אישררו הרבנים הראשיים, הרב אברהם שפירא והרב 

 מרדכי אליהו, את ההחלטה בתשובה לשאלה ואמרו:'החלטה זו עומדת בתוקפה גם היום'. 
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 עמית קולאהרב – דין נשים במלחמת מצווה
 ז( : -המשנה סוטה )ח: ו. 3

לפניהם ואחרים מאחוריהם ם מזקיפי ם, ובעקבו של עם, מעמידי" וגו'השוטריםוהיה ככלות "
שתחילת ניסה נפילה הרשות בידו לקפח את שוקיו,  -, וכל המבקש לחזור םשל ברזל בידיה םוכשלי

שנ': "נס יש' לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם" ולהלן הוא א': "וינוסו אנשי יש' מפני 
 במלחמות מצוה, אבל במלחמות הרשות ם בהר הגלבוע", במי דברים אמורים?פלשתים ויפלו חללי

במלחמות  ?דברים אמורים יהכל יוצא, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה; אמר רבי יהודה: במ
  ו וכלה מחופתה.יחתן מחדר לוהכל יוצא, אפי במלחמות חובהאבל  מצוה,
 
 יואל פרק ב . 2

ר  ה:)טו( ִתְקעּו ׁשֹופָּׁ רָּׁ צָּׁ ִלים  ְבִצּיֹון ַקְדׁשּו צֹום ִקְראּו ע  ִנים ִאְספּו עֹולָּׁ ל ִקְבצּו ְזקֵׂ הָּׁ ם ַקְדׁשּו קָּׁ )טז( ִאְספּו עָּׁ
א  ִים יֵׂצֵׂ דָּׁ י ׁשָּׁ  :ָחָתן ֵמֶחְדרוֹ ְוַכָלה ֵמֻחָפָתּהְוֹיְנקֵׂ

 
 . רמב"ם הלכות מלכים ה,א 1

ה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, ואי זו היא מלחמת מצו
עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר 

 העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו. 
 
 . שו"ת ציץ אליעזר חלק ג סימן ט פרק ב  1

ארצנו הקדושה הרי משכחת לה ומשכחת לה ועל השאלה איך משכחת לה מלחמת מצוה +בזמננו פה ב
והרי היא מנסרת בחלל עולמנו וכנ"ל בהערה הקודמת בדברי הריב"ש.+ מפרש הב"ח דמשכחת לה כגון 
שנשבו עכו"ם וישראלים, דמותר לילך עליהם עם העכו"ם אפי' בשבת, דמלחמת מצוה היא להציל אחיהם, 

ים באים להנתפל ולשים מצור על יהודים, שגם זו ע"ש, וכן משכחת לה לא רק בנשבו כי אם גם כשצורר
מלחמת מצוה, וכמו שפוסק הרמב"ם )בפ"ה מה' מלכים ה"א( דעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם בכלל 
מלחמת מצוה היא, וכמובן שאין הבדל בין שבא על כלל ישראל, או על איזה ציבור, או אפילו על יחידים. 

 ואולי זה נכלל גם בכוונת הב"ח. 

 
  ,דרמב"ם מלכים ז. 5

ואחר שחוזרין כל החוזרין מעורכי המלחמה, מתקנין את המערכות, ופוקדים שרי צבאות בראש העם, 
ומעמידין מאחור כל מערכה ומערכה שוטרים חזקים ועזים, וכשילין של ברזל בידיהם, הרוצה לחזור מן 

אמורים שמחזירין אנשים אלו  המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו, שתחלת נפילה ניסה, במה דברים
 אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. מעורכי המלחמה במלחמת הרשות, 

 
  .רדב"ז על הרמב"ם6

וי"ל דה"ק כיון דחתן יוצא מחדרו כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה, ואפשר דבמלחמת 
 , וכן המנהג היום בערביות עכ"ל. מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן

 
 . הון עשיר עמנואל חי רייקי7

וכלה מחופתה מכאן נראה שאף על האשה מוטל חיוב זה ואין ספק שאין זה אלא לעשות כמו שעשה 
האשה לאבימלך או כשרח בת אשר לשסע בן בכרי או כיהודית לאוליפרנו בימי חשמונאים. אבל לא 

המלחמה בכלי זין כמו האנשים ואף אם יודעת  בעצמה שיכולה. לעמוד כנגד שתתחייב לצאת לעמוד בקשרי 
האויב נרא בעיני שלא היו מניחים אותה לצאת דסוף סוף אשה היא דדעתה קלה ולבה מהסס בדבר קל 

 מא תתחיל לנוס ותחילה נפילה ניסהוש
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  הרב גורן שלמה מכתב מאת
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 אונטרמן איסר יהודה מכתב מאת הרב
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 הרב אהד טהרלב  -האם מותר לבת דתית לשרת בחיל המודיעין   -שו"ת
 

 שאלה:
אני לומדת בכתה י"ב, ומאד מתלבטת אם ללכת לשירות הלאומי או לצבא. אני מתמיינת למספר 
מסלולים מיוחדים במודיעין )"אופק", "שחקים"(, שנראים לי מאד מתאימים לי ולכישוריי. אני באמת 

ת, הרבה יותר ממה שאוכל )אני אישית( לתרום בשירות הלאומי. אבל חושבת שאוכל לתרום שם רבו
 אני לא רוצה ללכת כנגד פסק הלכה מפורש.

 
 תוכן :

 נשים בצבא .א
 חלוקה בין יחידות תומכי לחימה  ליחידות קרביות .ב
 פסק הרבנות הראשית .ג
 שירות צבאי לבנות: אתגר הלכתי או אתגר ערכי? .ד
 

 א.נשים בצבא
 ס"ה ע"ב כותבת:המשנה במס' יבמות דף 

"האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ויברך 
 אותם אלהים ויאמר להם ]אלהים[ פרו ורבו:"

ומבארת הגמרא שדין זה נלמד מהפסוק "ומלאו את הארץ וכבשה" כיון שהמילה כבשה כתובה בכתיב 
שון יחיד( שהאיש דרכו לכבוש והאישה אין דרכה לכבוש. זאת חסר )ו'( מדייקת הגמרא מהקרי )בל

אומרת האיש שדרכו לכבוש את האישה הוא מצווה בפריה ורביה ולא אישה שאין דרכה לכבוש את 
האיש )הרע"ב מברטנורא בפירושו למשנה ( אך יש שרצו לפרש שהאיש דרכו לכבוש להשתתף 

 . במלחמה והאישה אין דרכה לכבוש ולהשתתף במלחמה
לפי פירוש זה האישה אין מקומה בצבא כיון שכל ייעודו הכנה לקראת מלחמה לצרכי  הגנה והתקפה. 
אך  המשנה במסכת סוטה העוסקת בדיני משוח מלחמה כותבת שלאחר שהשוטרים דיברו אל העם  

 מי יכול לחזור לביתו לפני הקרב )הירא ורך הלבב וכו'(ו: 
ש ַלֲחזֹור, היו ַמֲעִמיִדין ְזִקיִפין ִלְפנ  … יֶהן, ְוָכל ַהְמַבק  יֶהם, ְוַכִשיִלין ֶשל ַבְרֶזל ִביד  ֲאחֹור  ִרים מ  יֶהם, ַוֲאח 

י ְפִלְשתִ  ל ִלְפנ  ים ְוַגם ָהְרשּות ְבָידֹו ְלַקַפח ֶאת שֹוָקיו, ֶשְתִחַלת ִניָסה ְנִפיָלה, ֶשֶנֱאַמר )ש"א ד( ָנס ִיְשָרא 
י ְפִלְשִתים ַוִיְפלּו ֲחָלִלים ְוגֹו':ַמג ָפה ְגֹדָלה ָהיְ  ל ִמְפנ  י ִיְשָרא  ר )שם לא( ַוָינֻסּו ַאְנש   ָתה ָבָעם, ּוְלַהָלן הּוא אֹומ 

ֶחְדרֹו וְ  ַכָלה ַבֶמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְבִמְלֶחֶמת ָהְרשּות. ֲאָבל ְבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה, ַהֹכל יֹוְצִאין, ֲאִפלּו ָחָתן מ 
ֻחָפָתּה. ָאַמר ַרִבי ְיהּוָדה, ַבֶמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה. ֲאָבל ְבִמְלֶחֶמת חֹוָבה, ַהֹכל יֹוצְ  ִאין, מ 

ֻחָפָתּה: )מסכת סוטה פרק ח משניות ו ֶחְדרֹו ְוַכָלה מ   ז((-ֲאִפלּו ָחָתן מ 
ביותר של האדם בשעה שהוא עומד תחת זאת אומרת שבזמן מלחמת מצוה  אפילו ברגעים הנעלים 

החופה אנו לא מחלקים בין גברים לנשים. ושניהם החתן והכלה יוצאים למלחמה. וכך פוסק הרמב"ם 
במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה "… )בהלכות מלכים פרק ז' הלכה ד(: 

 רו וכלה מחופתה:אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדבמלחמת הרשות 
 " ולא נלחמות במלחמת רשות"( -)וכן משמע  מהרמב"ם  על בספר המצוות בהקדמתו למניין המצוות

 
 מהי מלחמת מצווה? 

 הרמב"ם )בהלכות מלכים פרק ה' הלכה א'(  כתב: 
"ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד הצר שבה 

 עליהם"
 

כמדומני שאין חולק שהיום אנחנו נכנסים תחת הקטגוריה של מלחמת מצוה בבחינת "עזרת ישראל 
מיד הצר עליהם" שהרי בכל רגע רוצים אויבנו מסביבנו לכלותינו ואם היינו נרפים מר היה גורלנו ועל 

 אויבינו.כן נראה שגם כיום אין לחלק בין גברים לנשים ועל כולם מוטלת החובה להתגייס ולעצור את 
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 ב.חלוקה בין יחידות תומכי לחימה וקרביות

 
 במה  נשים יכולות לסייע במלחמת מצווה?

 
 הרדב"ז בחיבורו על הרמב"ם )בהלכות מלכים ,שם( תוקף את הרמב"ם:

 "וכי דרך הנשים לעשות מלחמה דקתני וכלה מחופתה והא כתיב כל כבודה בת מלך פנימה?"
מצווה לנשים לצאת והרי מקומה של האישה בתוך הבית "בת  כיצד  הרמב"ם מתיר אפילו במלחמת

 מלך פנימה" ודאי לא בין חילות וגייסים?
 מתרץ הרדב"ז שתי תשובות:

 "וי"ל דהכי קאמר כיון דחתן יוצא מחדרו כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי החופה".2
 נהג היום בערביות""ואפשר דבמלחמת מצוה הנשים היו מספקות מים ומזון לבעליהן וכן המ.1
 

בתשובתו  הראשונה עונה הרדב"ז ואומר שבאמת כלה לא יוצאת למלחמה והרמב"ם כתב "וכלה 
 מחופתה" כיון שהחתן נילקח למלחמה ממילא  בטלה החופה ולכן הכלה יוצאת מחופתה.

בתשובתו השניה  כותב הרדב"ז שבאמת גם כלה יצאה מחופתה  באופן אקטיבי, וגם לה יש מה 
 ת בזמן מלחמת מצוה. תפקידה של האישה במלחמת מצווה לדעתו לספק מים ומזון ללוחמים.לעשו

זאת אומרת שיש להבחין בין תפקיד קרבי בחזית לבין תפקיד תומך לחימה בעורף. לדעתו על האישה 
 לסייע בכל מה שקשור  לתמיכת הלחימה  כשבזמנם הסיוע היה מים ומזון.

ואולי אינן יוצאות אלא לבשל ולאפות וכדומה לצורך טה כתב "גם הרש"ש בהגהותיו על מסכת סו
 הגברים אנשי המלחמה."

היוצא מדברי הרדב"ז והרש"ש  בהערותיהם על הרמב"ם  שבזמן מלחמת מצווה אפילו כלה מחופתה 
 וכל שכן סתם אישה  חייבת לצאת  ולסייע בתפקידי  תומכי לחימה )עורף(.

 
 פסק הרבנות הראשיתג.

הראשית  ביום כ"א באדר א תשי"א פסקה "שגיוס נשים ואפילו פנויות בכל צורה שהיא אסור הרבנות 
.)אינני נכנס לשאלת 2951בהחלט". ואומנם הן מעמד הרבנות והן המציאות השתנו לבלי היכר מאז 

תוקפה ההלכתי ומעמדה של הרבנות הראשית שנבחרת ע"י  פוליטיקאים מימין ומשמאל ערבים 
 כדי סגירת דילים כאלו ואחרים(ויהודים תוך 

ברבנות הראשית מצוי "תיק גיוס" שבתוכו תשובות שונות מהרבנים הראשיים  לשאלותיהן של  בנות 
דתיות שרצו לשרת בצבא. מקוצר היריעה אצטט שני מכתבים  בשם הרב שלמה גורן זצ"ל ובשם הרב 

מו מכתבים בשם רבנים אלו שכיוון איסר יהודה אונטרמן זצ"ל )אומנם  חייב אני לציין שבעבר פורס
 הפסיקה הפוך  מהמצוטט כאן, אך בידי מצויים צילומים של הנוסח המקורי(

שנכתב ע"י מזכירו האישי של הרב גורן ר' זלמן קויטנר  22/2/2981מכתב מיום ט"ז בטבת תשמ"ב  .2
 בשמו של הרה"ר:
 השלום והברכה..

ת המרגישה כי ערכי הדת שספגה בביתה ובבית כב' הרב הראשי לישראל קבע בזמנו כי כל בת דתי…
 הספר חזקים דיים,יכולה להתגייס ולשרת בצה"ל ורצוי ביחידה דתית אם ניתן.

במידה ואינה חשה עצמה מספיק חזקה לעמוד בפני השירות הצבאי, הרי היא יכולה לשרת במסגרת 
 השירות הלאומי בקרבת מקום מגוריה."

 
ניתן להסיק שכל בת שמרגישה שעולמה הרוחני איתן ומוצק יכולה    מתורף דבריו  של הרב גורן זצ"ל

להתגייס ורצוי במסגרת דתית )בעבר גרעין נח"ל דתי וכיום  תוכניות המשלבות לימוד תורה עם 
שירות צבאי תוך כדי ליווי ונתינת שיעורים  לבת בצבא כתוכנית הדס במדרשת לינדנבאום ועוד( רק 
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ה דיה היא יכולה לשרת בשירות הלאומי ליד ביתה על מנת שתוכל אם היא מרגישה  שאינה חזק
 לשמור על עצמה.

 
.מכתב מיום ו' באדר תשל"א שנכתב ע"י מזכירו האישי של הרה"ר  אונטרמן ר' אברהם בידרמן בשמו 1

 של הרה"ר:
 "השלום והברכה..

מפני נימוקים ..יש כידוע  לך סעיף בחוק הגיוס לצבא כי הבת המבקשת להשתחרר מגיוס לצבא 
)דגש במקור( כי אורח חייה הוא דתי ותשתחרר מגיוס.סעיף זה התקבל תעודה דתיים צריכה להביא 

 בזמנו ע"פ דרישת מרן הרה"ר זצ"ל שקדמונו, הרב הרצוג והרב עוזיאל ודבריהם אינם זקוקים לחיזוק.
)דגש  הצבאיתמהמשמעת שמענו גם אנו שבחורות דתיות שהתגייסו לצבא ,כי סבלו הרבה 

במקור(וסיפרו בצער על נסיונות  שהי להן בתקופת השירות. אין איפה מקום לזלזל בחוו"ד של 
 הרבנים הראשים. וחלילה להתיחס לדבריהם בקלות ראש.

בבתי חולים וכד' .שאין שם משמעת   שירות הלאומיולכן עצת הרה"ר שבחורות כאלו יתנדבו ל
 אורח חיים דתי שהורגלו בו בלי מכשול ומעכב.צבאית ויש להן היכולת להתנהג לפי 

לעומת זה אם בת דתית רוצה להתגייס לצבא וטוענת כי היא תקיפה בדעתה ובמזגה, כי יכולה היא 
לעבוד במסגרת צבאית, ותשמור על תומתה וחרות מלאה בהתנהגותה והנהגותיה.ואינה חוששת 

 אין הרבנות מוחה בידה."-משום לחץ המביא לידי נסיונות
 

הרב אונטרמן לעומת הרב גורן מעדיף שבת תלך לשירות לאומי. אך אם לדעתה היא תוכל לשמור על 
עולמה הרוחני והדתי בצבא והיא בוטחת ביכולתה לעמוד בפני ניסיונות, הרבנות לא מוחה בידה והיא 

 יכולה להתגייס לצבא.
 

 ד.שירות צבאי לבנות:אתגר הלכתי או אתגר ערכי
ונות הצבא  עושה מאמצים רבים שאדם דתי )גבר או אישה( יוכלו לשרת בצבא למעשה בשנים האחר

ללא מכשולים הלכתיים. ניתן לומר  שלמגוון הבעיות ההלכתיות המתעוררות בצבא כיום בכל 
התחומים )שבת, כשרות, ,חשמל, יחסי חילוניים ודתיים ועוד( ניתן למצוא פיתרון הלכתי המאפשר 

 על ההלכה קלה כבחמורה. לחייל הדתי לשרת  ולשמור
אך האתגר בשירות הצבאי לחייל הדתי הוא בעיקר בתחום הערכי של שחיקה רוחנית והתמודדות 
בנושאים שבינו לבינה. במישורים אלו אין הבדל בין בנים ובנות. פעמים שלבנים האתגר גדול יותר 

ועל כן לכאורה החספוס ופעמים שלבנות האתגר גדול יותר. אומנם הצבא במהותו הינו מקום גברי 
והפגיעה בעדינות הנפשית אצל הנשים גדול יותר. אך נראה כי הדבר מאד תלוי באישיות של 
המתגייס/ת, ולעיתים דווקא ההפך הוא הנכון, ובגלל אופיו של הצבא והמפגש עם העולם החילוני 

ועל כן הן יודעות עוברות הבנות הדתיות בירור פנימי של בירור זהותן האישית, היהודית והדתית 
לשמור על עצמן טוב יותר מהבנים. מניסיוני הרבה בנות דתיות  עוברות תהליך של חיזוק ובירור 

 דווקא בגלל המפגש עם האחר והשונה.
 

 לסיכום:
האם מותר לבת דתית להתגייס לצבא, יש צורך לברר מי היא, מאיזה עולם  -בהתייחסות לשאלה 

מסגרת היא תשרת בצבא. לבת דתית שעולמה הרוחני איתן  והיא  ערכים וחינוך היא מגיעה ובאיזה
עתידה לשרת ביחידה תומכת לחימה כבחיל המודיעין ובמיוחד במסלולים משמעותיים )שתפקידים 
אלו מצריכים כישורים גבוהים במיוחד, שהם נחלת מעטים, ללא הבדל בין גברים לנשים( אין מניעה 

ווה להתגייס ולקדש שם שמים ברבים ,ואם ניתן, עדיף שתלך להתגייס לחיל המודיעין ואפילו מצ
בקבוצה ביחד עם בנות דתיות נוספות. ובודאי אם תלמד לפני כן במדרשה לבנות ותחזק את עולמה 

כן נראה לי  שאת הרוחני ותגיע לשירות עם מצברים "מלאים" ביחד עם חברות שותפות למסלול, ועל 
 יכולה להתגייס
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 לאו בני ר"ד הרב עם ראיון
 שהופיע וכמי הלכתית מבחינה אפשרי שזה שטוען כמי; בנות בגיוס שתומך כמי אותך ציטטו. א

 עידוד היוו דבריך וכי להתגייס האם שמתלבטות ב"י בכיתה דתיות בנות 2111 של בכנס ודיבר
 אותנו לשתף תוכל אם אשמח, כתבים דיווחי על להסתמך לא כדי. הגיוס של משמעי-חד

 .בעמדתך

 

 בשרות לשרת בנותינו את לכוון הגורפת ההחלטה של הסיבה את היסוד מן לבדוק יש: תשובה
 כל אינה הרבנות עמדת, ומוסכמת ברורה אינה ההלכה. ריענון טעונות הסיבות. צבאי ולא לאומי

 .ולבדיקה להוכחה זקוק הוא גם הרוחני והמחיר( ל"לש גם מתנגדת היא שהרי) רלוונטית כך

 יש האמת את אך. הלאומי השרות לעומת הצבא ובמקצועיות השיווק במערך גדול פער יש אכן
 אני. לאומי בשרות הבנות מליווי יותר טוב הצבא של הליווי איכות השרות בזמן גם – לומר
 השרות שארגוני להשתדלות העצומה והערכתי" עמי בת" הנהלת חבר היותי חרף זאת כותב

 .עושים הלאומי

 מסתיר לא הוא. גיוסן לעידוד רבים משאבים משקיע ולכן האיכותיות בבנות מאד מעוניין הצבא
 מלוות תהיינה שהבנות כדי לסייע המוכן ארגון כל ועם המדרשות עם לפעול ומשתדל זאת

 הארגון פעילו  ת. השחרור ועד הגיוס שלבי בכל הבנות את ללוות משתדל" אלומה" ארגון. ומוגנות
 זהו! החמצה איזו. להיכנס להן אסור לאולפנות אך, דרכן בכל אותן ומלוות תלמידות פוגשות
 ראשי כל כמעט נמנעים קטגורי באופן לצבא גיוס כל השוללת היסוד עמדת בגלל. העצוב הסיפור
 את ללוות שיכולים לו ומחוצה הצבא מן גורמים עם פעולה לשתף הבנות של החינוך מוסדות
 .שלביה בכל הבת

 יכולים האולפנה ראש או שהמחנכת המחשבה. הדתי החינוך לבנות ובכללן לכל נפתח העולם
 בעולם. כלל מציאותית אינה( אותו לשלול לא אם) מהאחר ולהתעלם אחד למסלול בנות לחשוף
 לבדיקה, לאחריות חינוך. ומכבד הוגן באופן הבחירה לזכות לחנך צריך נפתחו השווקים שבו

 ובתפילת בברכה .קיים אינו כאילו הצבאי מהמסלול עין המעלים מחינוך כמה פי יועיל ולחקירה
 .ולבנותינו לנו הדרך

 

 האולפנות ראשי, ברם. הצבאי המסלול את ולהסתיר לנסות להפסיק קראת בדבריך: שאלה. ב
 נציגי שהכנסת וחושבים אליו מתנגדים רובם. הצבאי המסלול של בהסתרה עוסקים אינם כלל
 את ויגביר בפועל עידוד יהווה, להתגייס כדאי איך להסביר כדי הספר בית לתוך( אלומה או) ל"צה

 לא מדוע ומסבירים, הצבא על מדברים הם. להן רע הוא שלדעתם למקום שתלכנה הבנות כמות
 בחירה בעד הם אף(. קשייו חרף לאומי שירות בעד לחנך, המאמץ לעיקר במקביל) להתגייס כדאי

 רבים אצל, ועוד זאת. כדאי פחות דבר ובין תורה של כדרכה להן שנראה מה בין לא אך, חופשית
 לאלומה פרטני באופן אותה מפנים, להתגייס שהחליטה בת על יודעים אם – המוסדות מראשי

 עם שידברו כדי המוסד לתוך גופים אותם את להכניס אך. בזה המתמחה המדרשות לאחת או
 ?זו במציאות בסדר לא מה. הזרם את להגביר שעלול אחר משהו זה, כולן

 מעבר) עיקריים נימוקים לשני טוענים הצבאי לשירות המתנגדים. היסוד לשאלת נשוב בא
 :עמדתך את לשמוע אשמח ועליהם( אגע לא בה ההלכתית לשאלה

 יכולה – לה טובה שלא לחברה מתגלגלת, נפגעת, נשחקת שהיא שחשה בת – לאומי בשירות
 גם, ביותר סבלה בת בהן רבים סיפורים מכירים כולנו. כזו אפשרות אין בצבא. לפרוש רגע בכל

 שיש הראשון הנימוק זה(. שהצליחו כמה גם יש, וכן) יחידה לעבור אפילו הצליחה ולא, רוחנית
 .רק לא אך הלכתיים הקשרים גם לו

 ל"בש גם, כאמור. ותוססת צעירה חילונית בחברה חיים שנתיים לתוך ישר תצלול שבת נכון לא
 הנייר על להעלות קשה. נשואים מבוגרים ליד, דתיים במקומות עובדות הבנות רוב אך קשיים יש
 בצוות שמשובצת בת: הזמן כל שומע שאני לדברים עדינה ברמיזה ואסתפק הבנות תיאורי את
 תועיל מה – השבוע בסוף שלהם האישות חיי על ראשון בימי גלויה בצורה מדברים רבים בה

 שמשובצת בת? בבסיס אחר במקום דתיה בחורה עוד שיש העובדה ולעדינותה הרגשי לעולמה
 לסרב תוכל זמן כמה, דתי-לא במקום לבלות יוצאים בשבוע שפעם ובנות בנים קבוצת עם
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" קפה לשתות רק" אך להצטרף תחליט ומתי( חברתית מקובלת להיות רוצה היא הרי) להצטרף
 הגסויות, הפה ניבולי רבים בהן במשמרות שמשובצת בת'? וכו בירה לשתות רק הבא ובשלב

 ?בבסיס אחרת דתית חברה לה תועיל מה, הגסות והבדיחות

 לצבא ללכת האיסור" כי?( במקום אמרת וגם) ברבים כתבת השמיניסטיות של הכנס בעקבות
". תצמח מארץ אמת" בבחינת היא רבותיהן לעמדת בניגוד בנות המוני שהליכת וכן" אמתי אינו
 את מעבירות שאף, הבנות כל לעיני – קרי) בפרהסיה שאומרים לפני בזהירות צורך אין האם

? אמתי לא הוא מעניקות רבותיהן של מוחלט שרוב החינוך כי( לשנייה מאחת לדבריך הקישורית
 לא אולי, לאמת נאמנים אינם במודע רבותיהן כי טוען שהנך לבנות ומשתמע היות, אחר לשון
 ?ברבים זאת יאמר, שיהיה ככל חשוב, יחיד שרב ראוי

 

 . קליפתו אל מתוכו הנושא את לבחון כדי הדברים סדר את קצת" אשבור" ברשותך: תשובה

 "אמת"ה ופרסום הגיוס לאיסור ביחס הרבנים עמדת

 את כולל אני אם) בנותינו של בסביבתן הפועלות קבוצות שלש יש. הדיון בלב עומדת זו סוגיה
 (:בעורקיו להלכה ומחוייבות באפיו ציונות שנשמת מי כל

 המוטל החיוב זו קבוצה של לדעתה! נקודה – לשרת צריכה אינה שבת קובעת האחת הקבוצה
 זו עמדה שביטא הראשון. בימינו עוד תקף אינו" מחופתה וכלה מחדרו חתן: "הגמרא מדין בת על

 שינוי ועם הממשי במצב קשורה ההלכה: "ם"תש בשנת, ל"זצ נריה הרב היה וצלול רם בקול
 לשרות קשורה אינה שבת נריה הרב קבע זה עקרון פי על". לגמרי ההלכה משתנית המציאות

 בהתפשטות היום ואילו וטהור קדוש היה ישראל שעם בזמן חל, לדבריו, התלמודי החיוב. כלל
 חלק(. חיוב אינו לאומי שירות גם לשיטתו) השירות עם מגע מכל הבת את להרחיק יש החול

 את כותב אני. וכל מכל עליהם חולק כי אם דעתם את מכבד אני. זו בעמדה מחזיקים מרבנינו
 המציאות את לנו להזכיר שבא רצח, מחבל בידי חייל של הקשה רציחתו לאחר בערב הדברים

 מלחמת את לחדש שזכינו ה"ב". עליהם הבא צר מיד ישראל עזרת" את המחייבת הישראלית
 תמיהה מעוררת – יותר וקדושה טהורה הייתה קדם בימי המציאות כאילו המחשבה. הזו המצווה
 את לקרוא או ההמון התנהגות על בשער המוכיחים הנביאים דברי את לשמוע די. גדולה

 .מאלה טובים היו הראשונים שהימים לומר לא כדי הצבא אנשי התנהגות

 הציות חובת לשיטתם. לבנות גיוס שאוסרת הראשית הרבנות פסיקת על המסתמכים רבנים יש
 כי מביכה הזו הטענה". יורוך אשר מכל תסור לא" כמצוות עצמה בפני חובה היא ראשית לרבנות
 ובמועצת בה הכרוך הפוליטי המינוי". הגדול דין בית" אינה הראשית שהרבנות יודעים כולנו

 הראשיים הרבנים של עמדתם. רוחנית להנהגה ולא פקידותית למערכת אותה הופכת הרבנות
 ציוניים שאינם מהרבנים גדולים חלקים לעמדת בסמוך עומדת האחרונים העשורים בשלש
 מהרבנים חלק. צבאי ו"ק לאומי בשירות הבת של שילובה את כלל דעתם על מעלים ושאינם

 הרב של מסמך בידי" )שמד גזירת"כ!( בהתנדבות) לאומי לשרות ההליכה את ראו בעבר הראשיים
 דומיננטית אמנם הזו העמדה(. רבנים עוד עם כך על החתום ב"תשל משנת ל"זצ יוסף עובדיה
. וכל מכל עליה וחלקו זו עמדה שללו הציוני לעולם הקשורים רבים רבנים אך ישראל רבני בקרב
 זה כי" תסור לא" של כחיוב הראשית לרבנות הציות את להעמיד החינוך למערכת מציע הייתי לא

 לעמדת בניגוד" מכירה היתר" עם מתמודדים עצמנו מצאנו כבר. פיפיות כחרב פנינו על יתגלגל
 ביחס המבוכה. ההלכה את מכוונת ההשקפה בהן סוגיות עוד הסתם ומן הראשית הרבנות
 לחזון הקשורים אנשים של עולם בהשקפת להתמקד וכדאי כך גם גדולה בדורנו הראשית לרבנות
 .מתוכנו שהתרוקן בגוף להיתלות ולא התורה בדרך הישראלית הריבונות ולמימוש הגאולה

 של עמדתם הייתה כך. קטגורי באופן לצבא הליכה ושוללת לאומי שירות מחייבת השניה הקבוצה
 שאול הרב כמו) המדינה של הראשונות בשנותיה הדתית הציונות רבני בין המדברים ראשי

 של חובתה על וברור חד באופן דיברו הם. ל"זצ בינה אריה הרב ר"ממו שמעתי וכך( ל"זצ ישראלי
 שהבת מהחשש נבעה לצבא להליכה ההתנגדות. המצווה במלחמת חלק כנטילת, לשרת הבת

 רשות, נשק נשיאת) ההלכתיות הסיבות. רוחנית מבחינה ומעורערת מערערת בסביבה תימצא
 שהן יודע זו בסוגיה שעוסק מי וכל האוסרת העמדה את לחשק אלא באו לא'( וכדו עליה אחרים
 : כך כתב המשרתת הבת של העבודה סביבת את בהגדרתו ישראלי הרב. למדי רעועות

 של שדרכן במקומות ורק, המקומות במנהגי תלויים' פנימה מלך בת כבודה'ה שגבולות ונראה"
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 ישראל בנות עובדות בדורותינו ואך גדר פריצת משום בזה יש מבתיהם לגמרי לצאת שלא נשים
 לשלול שבמקום ודומה. ומצפצף פה פוצה ואין ספר ובבתי חולים בבתי, שונים במשרדים כשרות

 כלי להיות יכול היה ואז הראוי לאפיק אותו לכוון להשתדל ראוי היה הנשים גיוס רעיון כל את
 (.רכו' עמ, ד חלק" והמדינה התורה" )"ברכה מחזיק

 שבו למקום אותה לכוון ומבקשת בצבא לשרת לבת המתירה, השלישית לקבוצה מגיע אני וכך
 הן אם להתגייס לבנות התיר ל"זצ גורן שהרב יודעים הכל". ברכה מחזיק כלי" יהיה השרות

 את מלווים תורניים מוסדות ראשי ובהם רבים רבנים גם. רוחנית מבחינה חזקות מרגישות
 נותן היה לא איש, איסור בגדר הדבר היה לו. זאת מעודדים לא אך צבאי לשרות בברכה הבנות
 . עבירה לעוברי ידו

 שההליכה מבינות והן שרות חובת להן שיש מבינות הן. וקולטות יודעות הבנות הזה הדבר את
 . בעצמן עושות הן" ברכה מחזיק כלי" היותן של הדעת שיקול ואת אסורה איננה לצבא

 : בבחירתן הבנות בליווי הצורך והוא המרכזי לנושא מגיע אני ובזה

. והחיילות החיילים של החולין לסביבת כניסה של והתרבותית הרוחנית בסכנה ראש מקל איני
 זה כי להתגייס לא לבן שנאמר הדעת על יעלה וכי. כאחד ולבנים לבנות אורבת זו שסכנה אלא
 לבד רגע אותו להשאיר בלי אותו שנלווה ונבטיח שיתחזק לו נאמר כולנו? שלו לרוחניות יזיק

 ספר של ן"הרמב את ללמד מקפיד אני לגיוס ביחס המתלבטות בנות עם שיחותי בכל. במערכה
 ": רע דבר מכל ונשמרת" הפסוק על דברים

 יתבוששו ולא ויחמסו יגזלו, תועבה כל יאכלו כי, למלחמה היוצאות המחנות במנהגי והידוע"
 ".אויב על מחנה כצאת וחמה אכזריות יתלבש בטבעו אדם בבני הישר, נבלה וכל בניאוף אפילו

 גם. ארץ מדרך והתפרקות יצרים שחרור של מקום להיות עשוי, הקרבי בחלקו בעיקר, הצבא
 שקיבלו מה מכל השונה תרבותית לחשיפה ובנותינו בנינו את מביאים ייחודיים יותר בסיסים
 השינוי בתכלית שונה הכל – הפנאי שעות תרבות, במיניות העמוסה השפה. חינוכם בשנות
 ובנותינו בנינו את נכשיר לא אם. הזה מהכלל חלק להיות מצווים אנו – זאת ובכל. מהבית
 ?מדרכינו יתרחקו כשהם נלין כי לנו מה – דרכיהן בכל ואותן אותם נלווה לא אם, למערכה

 השרות של ביכולתו שאין כאלה בחלקם, מסלולים של שפע דתיות לבנות היום מאפשר הצבא
 שבהכוונה בטוח אני. אינטנסיבי ליווי מבחינת והן אטרקטיביות מבחינת הן, להציע הלאומי
 . להן הנכונים למסלולים הבנות את לתעל נוכל ואישית קרובה

, הישראלי החיים למרחב אותן החושף לשרות יוצאות שהבנות יודעים אנו אם. פחות לא וחשוב
 שנת של הנחיצות את בהן להטמיע גדולים מאמצים לעשות עלינו, שבו והתרבות השפה קשיי על

 לשרות הבאות בנות. הקומה את ולהגביה התודעה את להעמיק תוכל בת כל שבה רוחנית הכנה
 .ומחוזק מרשים באופן כלל בדרך מתמודדות מדרשה שנת מתוך

 

 הבן בפני ניצבים, תרבותה על", פתוחה" חילונית בחברה ההימצאות קשיי כי אמרת: שאלה. ג
 הייחודיים ההלכתיים לבלמים מעבר. להתגייס בנים על אוסר לא ואיש, הבת בפני כמו בדיוק
 שבנותינו עוד מה. הקרביות ליחידות חייבים הבנים את כי תסכים הלא, זה בעניין לבנות שיש
 קשה מונים עשרת היא וגסות בוטות רווים לחיים החשיפה של והמחיר, ועדינות צנועות ה"ב

 . לבנים מאשר לבנות יותר

 

 של המרחב כל את מקיפה והיא מסויימת ביחידה נעצרת אינה התרבות עם ההתמודדות: תשובה
. דיבור ושפת פנאי שעות תרבות על מדובר בעיקר. לחיות עתידה היא בו הישראליים החיים
 לי נדמה. שונה סביבה בתוך זהות שמירת של הזו מהסוגיה הרבה לכלול צריכה לשרות ההכנה
 המציאות מעל ולהתעלות להתמודד הבת של בכוחותיה אמון הוא כאן ההצלחה שסוד

 . הזו המקולקלת

 

 מסייעים זאת ובכל תתגייסנה שבנות רוצים שאינם הרבנים שרבים בצדק ציינת: שאלה. ד
. אסור אינו הבנות שגיוס מסכימים הם שאף להוכיח ניסית מכאן אך. שהתגייסה לבת בדיעבד
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 תסייע אלא תתעלם לא בדיעבד אך, בנות לשירות המתנגדת חדה בעמדה בעייתי מה מבין איני
 ?לכתחילה תמיכה מחייב בדיעבד הניתן זה לווי מדוע. התגייסה שבפועל למי

 

 שהתגייסה למי מסייע שהיה רב היה לא ממש של תורה באיסורי אסור הדבר היה לו: תשובה
 לרשע הלעיטהו" מצוות את זו בבת לקיים מחייבת הייתה ההלכה. עבירה לדבר מסייע זה שהרי
 את לדחות דעתם על מעלים אינם והמחנכים הרבנים ככל רוב ידיעתי למיטב ה"ב אך". וימות
 אני לכן. הגונה שאינה בחירה בוחרת אלא עבירה עוברת אינה היא לדעתם כי המתגייסת הבת
 אינן ובנות הלכה שהתחדשה שסובר מי. וישר פתוח באופן הבנות בפני דעתנו את להביע מציע

 לא שזה שחושב ומי. שיאמרו – לשרת יכולות שבנות שחושב מי. זאת שיאמרו – שרות במצוות
 ". נוחה חכמים רוח אין"ש שיאמרו – ראוי

 

 עמדות שלוש בבהירות סקרת. הדיון של הציבורי הפן לגבי דעתך את לשמוע אבקש: שאלה. ה
 באופן ביניהם חלוקים ד"הצ שרבני לחשוב עלול דבריך את הקורא אך. בנות לשרות ביחס רבניות
 אוחזים 85-91%-ש להעריך לעצמי מרשה אני. היא ולא, העמדות בין( שליש, שליש, שליש) שווה

 לא גם שעדיף חושבים 5-8%-וש; לבנות צבאי שירות ונגד לאומי שירות בעד קרי, השנייה בעמדה
 . לכתחילה מותרת לבנות ששירות, האחרונה בעמדה דוגלים 1-2% רק. לאומי שירות לעשות

 בהיותו אך. לקחו לשומעי לומר עליו כך, להתגייס לבת שמותר החושב רב: לשאלתי מכאן
 משתמע ממנה בשפה ועוד, לכולן כפסק ברבים עמדתו את לפרסם עליו האם, ביותר קטן במיעוט

 לכתחילה כיצד לדעת אשמח'(. האמת הסתרת' בו יש כי) לגיטימית אינה השאר כל של שעמדתם
 ובו יחד הדברים את מלבנים בו משותף דין בית אין עוד וכל) הכוחות חלוקת כשזו לפעול צריך

 (.מכריעים

 

 הרוב את לעורר מבקש אני כך בשל ודווקא שלך הכמותי הניתוח עם לגמרי מסכים אני: תשובה
 הרוב(. בכללם ואני) דעתו את מביע( הצדדים משני) המיעוט. והרבנים המחנכים של הגדול
 כך". תורה דעת"כ לשרות ההליכה את שאוסרים" גדולים"ה מדעת בעיקר ומושפע נבוך באמצע
 של איסור שאין יודעות שהבנות כתבתי שפרסמתי הקצר במאמר. מבולבלות הבנות יוצאות
 לא מאודי בכל משתדל אני. חלילה לגיטימית אינה השאר כל של שעמדתם כתבתי לא אך ממש
 שאתה) הגדול המחנה את לעורר ביקשתי בקריאתי. בכללם ורבנים, בריות של בכבודם לזלזל
 שהולכות הבנות את לאבד לא כדי חינוכית דרך לפלס לו ולסייע(  91% – כ עם אותו מזהה
 . לדרכן
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 עמי-בת ל"מנכ לוין ידעיה עם ראיון
  רקע שאלות

 עצמך את תציג אם אשמח

 ואני, אדומים מעלה בישיבת שנים 9 -כ למדתי בעברי. שנים 21 -כ מזה עמי בת ל"מנכ לוין ידעיה
 בבית חינכתי, שנים 5 -כ' עמי אל'ב עבדתי, מירב בקיבוץ חקלאי הייתי. ושני ראשון תואר בעל
 .בהימלפרב התיכון את וניהלתי וחינכתי אליהו בשדה הספר

 

 :הלאומי השירות על כלליים נתונים הקיצור בשיא  להציג תוכל אם נשמח

 :ד"לענ כלליים נתונים

 לא הנתונים. ]לצבא מתגייסות 21% -שכ להגיד מקובל. דתיות בנות 1611 -כ במחזור יש ד"בחמ
 [.מפורסמים לא הן שכן הסוף עד בדוקים

 הוא העיקרי השינוי. יחסית קטן הוא יש ואם לצבא שהולכות הבנות במספר משמעותי גידול אין
 לאולפנות שנחשבות מאולפנות, איכותיות יותר הרבה דתיות בנות ל"לצה מתגייסות שהיום

 ויותר מהפריפריה פחות וכיום מהפריפריה והרבה מתיכונים בעיקר התגייסו בעבר". חזקות"
 . הגדולות ובערים בישובים מרכזיות מקהילות

 (.ביחד' וב' א שנה) בשנה דתיות בנות  8111 -ל 1111 בין יש ביחד הלאומי השירות עמותות בכל

 .שנייה שנה גם עושות הלאומי השירות ממתנדבות 21% -כ

------------------  

 תוכן שאלות

 בראשית לתת אבקש, ההלכתית לחשיבה נדרש שאיני ומכיוון, לשאלותיך שאתייחס לפני
 : לדיון שונה קצת כיוון הדברים

 אחרים רבים בנושאים גם כמו) לצבא התגייסות לבין לאומי שירות בין ההתלבטות שאלת ד"לענ
 הישראלית בחברה להשתלב רצון בין העקרוני במתח שורשה –( שונות דתיות בסוגיות הקשורים

 אך השנייה את אחת לסתור אמורים לא שניהם. ברורה דתית-ציונית זהות בשמירת הצורך ובין
 . האיזון את שמפר בלבול בהם יש לעיתים

 יותר הרבה רחבים לתהליכים ובהתייחס ארוך לטווח להיות צריך שלנו המרכזי הדיון, כן על
 את לחדד עלינו. רבות וחברתיות הלכתיות בסוגיות ושקשורים לאומית-הדתית בחברה שקורים
 בין לאיזון הקשור בכל חייהן דרך בבחירת בנותינו את לחנך רוצים אנחנו ְלמה לשאלה התשובה
 . לאומית-דתית זהות על שמירה לבין הישראלית בחברה השתלבות

 כלל יש ד"לענ צבא מול לאומי שירות בשאלת אך לנושא הקשורות הרחבות בסוגיות כאן אגע לא
 ברורה לאומית דתית זהות שמירת בין נכון איזון נשמר ככלל הלאומי בשירות. הכלל מן יוצא ויש
. המקומות ברוב גדול חברתי שינוי בה שיש מעשיה כחלק הישראלית בחברה להשתלב רצון ובין
 . לאומי שירות לעשות ראוי לא גם שבהם מקומות מעט למעט זאת

 

 ?להתגייס שבוחרות הבנות בכמות גידול יש לדעתך למה

 

 :שונים מגורמים נובע המגמה שינוי

 כללי ממהלך חלק להיות רצון: היום הצעירים בקרב שקורים עומק תהליכי...". הדור למחשבת"
 בהחלטה גם לביטוי בא הרצון. מובדלים להיות לא ורצון הישראלית והחברה ישראל עם של

 .לאומית הדתית בחברה שקורות אחרות וחברתיות דתיות בתופעות וגם להתגייס

 '.וכו בציבור תומכת אווירה שיש נדמה, מעודד הבית לעיתים
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 ישירות הקשורות מאלו חלק אמנה. לצבא ללכת בוחרות בנות שבעטיין מהותיות סיבות גם יש
 :עצמן לבנות

 זאת. משמעותי שיהיה ומקוות שהתקבלו בטוחות הבנות. בטחון תחושת הבנות אצל יוצר הצבא
 .בטחון אותו את נותנים תמיד לא הלאומי השירות שתהליכי בעוד

 תוך תשרת היא היכן מחליט הצבא. לשרת היכן ההתלבטות את להן חוסך שזה בנות יש
 והגבולות קובע שהצבא זה עם להן טוב אך הבחירה את מהן שולל זה. הבנות ברצון התחשבות
 .הברורים

 . ברורה שייכות, מסוימות בחברות הערכה, צבא, מדים – ברורים מאוד ושייכות זהות יש

 .ברורה מאוד שליחות

 לעשיה להגיע מצליחות הצבא ודרך משמעותיים לתקנים התקבלו שלא לבנות פתרון
 .משמעותית

 

 ?מה כן ואם זה נגד משהו לעשות צריך האם

 אך דרך לבחור ב"בי לבת לתת שצריך מאמין אמנם אני. המישורים בכל זה עם להתמודד חייבים
 לא לצבא הליכה הבנות לרוב, להן אפשרית לצבא שהליכה בנות יש עם שגם לי ברור זמנית-בו

 .מתאים ליווי ללא בפועל תהיה וגם נכונה

 הבנות להכשרת הקשור בכל לבנות דתי ס"בי מנהל \ אולפנה מראש והצעתך ציפייתך מהי
 '?וכו הצבא אופציות את מראש להציג האם? שירות לקראת

 לצוות מפגש לייצור כדאי כן אך. הצבא אופציית את להציג צריך לא אולפנה ראש ד"לענ
 ללכת שמעוניינות לבנות לייעץ ולדעת הצבא תהליכי את להבין מנת על אלומה עם המחנכות

 דתית בת שבו למקום אותן תכוון שאלומה מנת על לאלומה אותן להפנות יאפשר זה כן. לצבא
 .להיות יכולה

 :בצבא להליכה הסיבות וכאחת, לאומי לשירות ביחס מועלים טיעונים שני

 כולל אף הלאומי השירות. הסוגים משני יש בצבא וגם הדתית לבת ראויים מקומות יש. ל.בש גם
 .הצנועות ישראל לבנות תומכת אווירה עם מקום בהם לראות שקשה שירות מקומות לכתחילה

 .ומתסכלים מסורבלים לאומי לשירות והשיבוץ המיון תהליכי

 .להתייחסותך אשמח

 יש. הצבא של תקן בכל כמעט המתחרים הלאומי בשירות משמעותיים מאוד תקנים קיימים
 מדיני במחקר, בסייבר[ ת"מפא] לחימה אמצעי בפיתוח שעובדות הלאומי בשירות מתנדבות
 מכליל מאוד, מהכותבים חלק אצל מאוד גדול הלאומי לשירות ביחס הבורות. ועוד בטחוני
 .היום שקורה במה מעודכן לא ומאוד

 אזרחית בחברה, קטנות בקבוצות, וצמוד משמעותי מאוד הוא הלאומי השירות ברוב כיום הליווי
 . דתיות צעירות של התבגרות תהליכי עם להתמודד שיודעות דתיות חינוך נשות עם, דתית

 תו" להוציא שצריך וייתכן לאומי בשירות שם תשרת דתיה שבת ראוי שלא מקומות יש בהחלט
 .שלא רצוי והיכן לשרת כדאי היכן" תקן

 בתהליכי וגם והגיוס הרישום בתהליכי גם לשיפור מקום הלאומי השירות לעמותות יש עדיין
 .השונים בתחומים שיפור של גדולים תהליכים עושים ואנחנו הליווי
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 אלומה לית"מנכ, סלע יפעת עם ראיון
  רקע שאלות

 רהבקצ עצמך את תציגי אם אשמח: אישי רקע

 רב היה הלוי מיכה הרב) אביב בתל יצחק-נחלת בשכונת הדתית בקהילה גדלתי, סלע יפעת שמי
 4+  שנתיים ל"בצה שירתתי. מגנס והרבנית הרב אצל אביב-בתל באולפנית למדתי(. הקהילה
 .עציון כפר שדה ספר בבית צבאי קדם הכשרה קורס חודשי

 שנים 6 אחרי) מודיעין בעיר שנים 21 ררתמתגו, היהדות במדעי ושני ראשון תואר בעלת אני
 ובאולפנה בישיבה לומדים הגדולים השניים) 4-ל ואמא ליאיר נשואה...( שמש בית ברמת

 (.  במודיעין

 

  אלומה זה מה בקצרה לנו תסבירי בבקשה

 יעקב, שפירא אמנון) הדתי והקיבוץ עקיבא בני חברי י"ע( 2982) שנים 21 לפני הוקמה העמותה
 עשייתן שליבת חינוכיות כניותת עשר ומפעילה מובילה ,יוזמת העמותה(. יעקב בן יוחנן ,לוינגר
 השכלה לרכישת התוכניות בוגרי וליווי לאומי או צבאי בשירות המשרתים מעגל הרחבת היא

   .פעילה ואזרחות גבוהה

 משרתות" פרויקט את אלומה הקימה, מהשטח שעלה לצורך וכמענה( 1111) ב"תשס בשנת
 דתיות צעירות מלוות ,בעצמן צבאי שירות בוגרות, לאומיות-דתיות נשים במסגרתו" מונהבא
 פרטנית מלווה אלא להתגייס דתיות בנות מעודדת איננה אלומה. הצבאי השירות ובמהלך לפני

 .  להתגייס או/ו האפשרות את לבחון שהחליטו אלו את ואישית

 

 עובדתיים נתונים קצת לקבל אשמח: מצב תמונת

  

 שנה כל. ב"י תלמידות 6511-1111-כ דתית הממלכתית החינוך במערכת ללמוד מסיימות שנה דימ
, נהלקצו יוצאות הדתיות מהחיילות 21%כ. הדתי החינוך בוגרות 2511-2111-כ ל"לצה מתגייסות

 . הכללי מגזרמה לקצונה מהיוצאות גבוה שיעור

 ויש בלבד אחת שנה רק משרתות מהן 11%. לאומי לשירות הולכות ד"החמ של בוגרות 5111-כ
 (.מספיק אטרקטיביים הןש בטוח לא) פנויים תקנים מאות

 כך. יב בשנתון הבנות במספר לגידול רייש וביחס מאוד קטן הוא המתגייסות פרבמס הגידול
 .לשנה שניים או באחוז היא העלייה שבאחוזים

 קבוע באופן עולה תורנית ותתרב/מכינות/מדרשות אחרי רק המתגייסות הדתיות הבנות פרמס
 השירות לפני רוחנית להיטען המבקשות הבנות באיכות עליה על להעיד בו ויש האחרונות בשנים

 (בירוחם) באר, הנציב עין, ברוריה מדרשת הן הבנות בכמות המובילות המדרשות. ובמהלכו
 .  וצהלי

 

 על ואף, לאומי שירות עשותל הבנות את לעודד היא ד"החמ שמדיניות יודע שהצבא נכון זה האם
 ?צבאי בשירות לבחור דתיות בנות לשכנע כדי אמצעים-רבת מכונה מפעיל הוא כן פי

 עתודות מחפש ל"צה. לאומי שירות לעשות הבנות את לעודד היא ד"החמ שמדיניות יודע הצבא
 .  במיקוד כאוכלוסייה הדתיות הבנות אוכלוסיית את והגדיר איכותי אדם כוח

------------------  
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 תוכן שאלות

 הכוונה, סיוע לתת מבקשים אתם האם, כלומר? בנות לגיוס הקשור בכל אלומה של המטרה ימה
 ואף להתגייס לבנות שראוי חושבים שאתם או להתגייס החליטו כה שבין דתיות לבנות וליווי

 ?כן לעשות אותן לעודד כדי פועלים

 שהחליטו אלו את ואישית פרטנית מלווה אלא סלהתגיי דתיות בנות מעודדת איננה אלומה
 .  להתגייס או/ו האפשרות את לבחון

 :צמתים בשלשה דתיות לצעירות ומשמעותית חשובה אלומה

 כן אבל. להתגייס החלטה לקבל נעודד לא אנחנו - ללאומי צבאי שירות בין המתלבטות צעירות
 ושולחות ההורים עמדת את רלבר מקפידות אנו. יקבלו ומשפחתה שהנערה החלטה כל נגבה

 .ההורים עם התהליך המשך על משותפת החלטה וקבלת להיוועצות

 בתוך לבחור תפקיד/מסלול באיזה ההחלטה בקבלת מסייעים אנו – להתגייס שהחליטו לצעירות
 שמדבר, ואמין מדויק מידע מאגר מהווה אלומה. ולמה דתית לבת פחות/יותר מתאים מה. הצבא
 צעירות עם ושיחות מפגשים ,פתוח דיון מאפשר, המורכבות את זההמ, המגזר שפת את

 הקשור בכל האישי בניסיון הבנות עת משתפות הצוות רכזות .האמורים בתפקידים המשרתות
 (. אוירה) מדידים ולא (הלכה) מדידים מיוחדים לצרכים מענהל

 דתית בת של שיתאי פניה לכל כתובת להוות ממשיך אלומה של המידע מוקד – השירות במהלך
 מתקיימים לחודשיים אחת, ייעודי עלון חיילת לכל נשלח שבועות 6-8 ל אחת. הוריה או/ו

 ביקורים מתקיימיםו, לנשים( אזרחיות) תורניות במדרשות עיון ימי הצבאית הרבנות עם פ"בשת
 '. א שנה לחיילות בשטח אישי מנות משלוח חלוקת ומבצע

 של והסבר ליבון ונדרש בעין עין הדברים את רואים אינם ל"וצה אלומה אחת שלא, לציין ראוי
 . פשוט לוהכ תמיד לא ואולם פעולה בשיתוף נתקלות אנו רוב פי על. הנושאים

 

 ההבטחות שכל נניח? להתגייס דתיות לבנות כדאי שלכתחילה חושבים( אתם או) את האם
 פעם לבסיס שמגיע רב יש, דתית בת עוד יש בו בבסיס אותה משבצים) – בת לגבי מתקיימות

 בימי גלויה בצורה מדברים רבים וב בצוות משובצת היא עת לה עוזר זה איך(. וכדומה בשבוע
 זה ולעדינותה הרגשי לעולמה תועיל מה זה במצב? השבוע בסוף שלהם האישות חיי על ראשון
 ? בבסיס אחר במקום דתיה בחורה עוד שיש

 כמה, דתי-לא במקום לבלות יוצאים בשבוע שפעם ותובנ בנים קבוצת עם שמשובצת בת ,בדומה
 רק" אך להצטרף תחליט ומתי( חברתית מקובלת להיות רוצה היא הרי) להצטרף לסרב תוכל זמן

 '? וכו בירה לשתות רק הבא ובשלב" קפה לשתות

 רהַחב   לה תועיל מה, הגסות והבדיחות הגסויות, הפה ניבולי רבים בהן במשמרות שמשובצת ובת
 ?בבסיס אחרת דתית

 עם יהיה שטוב נפרדת תשובה אחת לכל, אישית שאלה זו". כדאי" אם מתעסקות לא אנחנו
 .מעמיקה הכרות אותה המכירים ומחנכיה הוריה עם יחד תקבל

 הצהלי במחשב מסומנות ד"החמ בוגרות כל כי קובעים ד"חמ בוגרות לגבי ל"צה ונהלי פקודות
 אלא, לפחות אחת נוספת ד"חמ בוגרת עם יחד וקורס ונותטיר תתחלנה ולכן", חיל בת" כחיילות

 לחיילות מאוד זמינים בפרט הדתיות החיילות וקצינת ככלל הצבאיים הרבנים. אחרת ביקשה אם
 .דתי רקע על בקושי הנתקלות דתיות

 מוגניםל יותר מוגנים תפקידים בין נע יותדת לבנות הפתוחים התפקידים מגוון – האווירה לעניין
 מתרבות החל חינוך בתפקידי או/ו החינוך בחיל המשרתות דתיות חיילות של רבות מאות :פחות

 בבסיס או" נתיב" הגיור במערך למפקדות ועד דתית מעטפת עם בקהילה המשרתות תורנית
' ומס רוב פ"ע נשיים והפיקוד האווירה בה בסביבה נמצאות "אלון מחווה" השכלה השלמת
 הן אף נמצאות מודיעין בחיל המשרתות החיילות. מאוד גבוה והנ הדתיות והקצינות החיילות
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 . בהן המשרתות הדתיות מאוד ורבות איכותיות במסגרות

 עם יחד. יותר מורכבים האתגרים( ולוחמות לחימה תומכות) השדה בתפקידי, השני בקצה, אכן
 בה מדותעו והן שליחותן שזוהי ואמונה בטחון מתוך שהחליטו רבות בנות מכירים אנו זאת

 .בגבורה

 פה ניבולי"ב דתי חינוך בוגר שאינו מי כל של הגורפת" האשמה"ה – המשותפים הבילויים לעניין
 שיוצאים ה'חבר עם להתמודד דתית נערה של קושי של סיפור כל על. כלל נכונה אינה" וגסויות
 דתית ילותלפע שמצטרפים חילונים ה'חבר של אחד סיפור לפחות יש – משותף" חילוני" לבילוי

 ..(.ועוד דתית במשפחה שבת אירוח/  שבוע פרשת שיעור / הבדלה / מזון ברכת) משותפת

 

 שהחליטה מי ללוות בצנעה ומוכן, לאומי לשירות תלכנה שבנותיו מאוד שמעדיף אולפנה ראש
 הוא הרי? השכבה כל מול והסברתה אלומה את שיכניס ממנו מצפה את האם, ל"לצה להתגייס
 .אליו מתנגד הוא שכאמור דבר, המתגייסות כמות את משמעותית שיגביר ורםג בזה רואה

 

 בתוך: אפשרית וריאציה כל. למקום שמתאים מה את מביאים אנחנו אולפנה/  תיכון/  ס"בי לכל
 .ערב / צ"אחה / בוקר בשעות; לבנות גם או/ו החינוכי לצוות רק מפגש ;ס"בבי לשירות הכנה ימי

 .המעוניינות רק או ההשכב כל, הורים בלי/  עם, ס"יהלב מחוץ / ס"ביה בתוך

 מבינות, ד"החמ בוגרות כולן. צעירות נשים או סטודנטיות, אזרחיות הן אלומה של הנציגות
 . מאוד מקרוב ל"בצה דתיות נשים בשירות הכרוכים האתגרים את ומכירות

 ל"בשנה ובקהילות הספר בבתי שבוצעו הפעילויות פירוט ב"מצ, שמי לפירוט להיכנס מבלי
 :ספר בתי 228-מ יב-יא תלמידות 1211-לכ ג"תשע

 ובתי אולפנות 228-מ, ד"החמ של יב-יא תלמידות 1211 של בפניות אלומה טיפלה ג"תשע בשנת
 .דתיים ספר

 .פעילויות 211 התקיימו ספר בתי 46-ב

 .בערב לתלמידות בית חוגי בוצעו ספר בתי 12-ב

 .החינוכי הצוות ידי על הבת הפניית לאחר טניפר מענה ניתן ספר בתי 24 -ב 

 המידע את העבירו עיניהם ראות לפי והם החינוכי הצוות עם מפגשים התקיימו ספר בתי 25-ב
 .לבת \ לבנות

 .כלל פעילות בוצעה לא ספר בתי 49-ב

 

 המשך שאלת

 כנעלש ולא, בכך שמעוניינת למי מידע לספק היא אלומה של הרשמית והמדיניות יתכן אמנם
 ראשי מעט לא ישנם. אחרת המציאות בפועל אך, לצבא להתגייס הבנות את יזומה בצורה

 שנועד, מקצועיים שיווק בכלי העטוף שכנוע מסע מהווה שלכם פרסום שכל הטוענים אולפנות
, בצבא שהתחזקו בנות של כרומו דפי על מרגשים מסיפורים החל. להתגייס נוספות בנות לשכנע
 על בכירים קצינים של בדבריהם המשך, קיבלו שהן החשוב התפקיד על בנות של בדבריהן המשך
 לא מעולם הפרסומים בשפע. ועוד ל"לצה תתגייס הדתית בתשה והמדינה הצבא של הצורך
 ,זה במצב. 'וכו בצבא שיש בעיות על מידע, כך על מצטערותו שהתגייסו בנות על מידע פרסמו
 ?לבחור לבת לסייע כדי אובייקטיבית נפורמציהאי מספקים רק אתםש לטעון ניתן כיצד

 הצבא למגמות שופר ישמש, הצבא ידי על מתוקצב מפועלו שחלק גוף כי אומר ההיגיון אף
 .מעייניו במרכז הבת שטובת אובייקטיבי גוף יישאר ולא להתגייס נוספות בנות לשכנע

 

 תשובה

, אלומה עם גלוי קשר מיםהמקיי מוסדות מעט לא יש ,ששלחתי בנתונים לראות שניתן כפי
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, הגונה לא בצורה פועלת אלומה כי שטוענים מוסדות ראשי" מעט לא" למול כי המוכיחה עובדה
 .אחרת אלומה על ,יודעים למעשה או שחושבים" מעט לא" שי

 הביטחוני אגף"ה. הביטחון ממשרד סיוע מקבל אלא הצבא ידי על מתוקצבת איננה אלומה
( מעט) משתתף(, ל"הנח בגרעיניו צבאיות הקדם במכינות גם שתומך) הביטחון שבמשרד" חברתי
 סטודנטיות, רכזות של מערך להפעיל מסייע הבטחון משרד של התקציב. אלומה פעילות במימון

 אלומה רבות שנים במשך, כן על יתר. והוריהן בנות של וליווי פרטני במענה העוסקות, ומדריכות
 מדיניות עם והכרות הבנה מתוך בפעולותיה ד"החמ של הכספית תמיכתו את ומבקשת פונה
, תתוקצב שאם ובידיעה( צבאי שירות של במקרה פרטני טיפול ורק לאומי לשירות הכוון) ד"החמ
   .   בקשתינו נעתרה לא, כה עד. זו משנה לאור לפעול להמשיך מחויבת תהיה

 בכלי העטוף שכנוע מסע הווהמ..... בפועל ואולם....היא הרשמית אלומה מדיניות"ש הטענה לגבי
! אלומה לפעילות טוענים אותם יבואו – "להתגייס נוספות בנות לשכנע שנועד, מקצועיים שיווק
 הציונות מוסדות במיטב והתחנכתי גדלתי. לי זרה בשטח ביקור ללא ולשפוט לטעון היכולת
 גישת דשמח פעם כל אותי ומאכזבת מפתיעה. האמת ולחקר שאלות לשאילת שחינכו הדתית

 ... עם לדבר במקום, על שמדברים" האולפנות ראשימ"( חלק)

 לקבלת לאלומה שפנו הבנות' מס את( ד"החמ לראשי שולחת ואף) מפרסמת אלומה שנה מידי
 לאלומה הפונים. הלאומי שירותב סוףב בוחרות לאלומה מהפונות 2/2, קונסיסטנטי באופן. מידע
 כל על רלוונטי מידע מתן=  מקצועי. ומקצועי דיסקרטי, אישי ייעוץ מקבלים, והורים בנות –

 חיילות עם אישי לשיח וקישור הכוון+  הבת שבחרה או מתעניינת בו השירות ומאפייני מרכיבי
 . עת באותה הנוכחי בתפקיד המשרתות דתיות

 שבת" - "שיתברא" שבת בכל: דתיות תיכון \ אולפנה לתלמידות מקיימת שאלומה עשור מזה
 לבנות" מנות שלוחי"מ חלוקת מבצע בפורים, ע"גדנ אימון החנוכה חג בחופשת  ;"מתלבטות
 באתגרים ומשתפות מהשטח דתיות חיילות מגיעות המפגשים בכל .ועוד איתנו שבקשר

 את מזמינה אני. שלהן והאחרים המקצועיים בהישגים גם כמו ניצבות הן מולם היומיומיים
( אישורן לאחר) בנות שמות למסור מוכנה או/ו עילותלפ" שכנוע מסע" עושות שאנו הטוענים

 .הדברים פני את ויבררו איתן ידברו שהטוענים מ"ע בפעילות שהשתתפו

 עושים זה את. )מוכוונת שלילית צבאי שירות תמונת מציגה איננה אלומה כי לומר לי חשוב
 על ושמירה, תמצוו ששמירת הוא שלנו המסר(. התיכון שנות כל לאורך לעיתים, בשפע אחרים
 הדתיות ותהבנ את ומכוונות מסבירות אנחנו. אפשריים הנם ל"בצה דתיים וערכים חיים אורח

 לקליטת הערכות שיש יודעות אנחנו בה ואשר ביקרנו שבה סביבהב צבאיים שירות למסלולי
 . השירות לאורך שלהן ולליווי החיילות

 שאינן מאולפנות מהן רבות) ב"י תלמידות 111-לכ ע"גדנ מחנה בחנוכה נקיים, שנה כבכל
" אלקנה אולפנת", "ירהצפ", "הרצליה צביה", "מודיעין אורות" כגון לאלומה כניסה מאפשרות

 תגענה כן. (ד"החמ בוגרות כולן) אלומה ועובדות סטודנטיות ילוו ע"הגדנ מסגרת את...(. ועוד
 באתגרים, בקשיים שתפנהת הן במהלכו" חיילות פאנל"ל בשטח תפקידים ממגוון דתיות חיילות

 ובחלוקת בטקס הבנות משפחות עם יחד השנה גם נסיים ע"הגדנ אימון את... ובהצלחות
        .תעודות
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 ג"תשע       לאומי ושירות צבא –? ד"החמ בוגרות ממשיכות לאן: חמישיפרק 

 השונות האופציות של כללית סקירה. 1

תלמידות כיתה י"ב בחמ"ד עומדות גם הן בפני החלטה חשובה בסיום התיכון: עליהן להחליט האם הן 

בוחר שלא לעשות כלל  מתגייסות לצה"ל או שמא הן ממשיכות לשירות לאומי, כשרק אחוז קטן מאוד מהבנות

 שירות צבאי או לאומי. 

 במדרשות הלומדות רוב כאשר תורנית במדרשה לימודים שנת של האופציה גם עומדת הבנות בפני
 ,ב"הנצי עין מדרשות. השירות טרם זאת עושות ומיעוטן, הלאומי השירות לאחר זאת עושות התורניות

 של ותקופה תורניים לימודים של תקופה בין המשלב מסלול ותעימצ (בירוחם) ובאר( בירושלים) ברוריה

 שירות עם במדרשה לימודים של זמנית בו שילוב המציעות מדרשות מספר גם וקיימות, צבאי שירות

 ובפני, "צהלי" בשם לבנות צבאית קדם מכינה יצחק במשואות פועלת ז"תשס משנת החל, כן כמו. לאומי

 לבוגרות בהכרח מיועדות ןשאינ( ובנות בנים) המעורבות לליותהכ המכינות של האופציה גם פתוחה הבנות

 ונסקור לאומי ושירות צבאי שירות בין הבנות בפני העומדת המרכזית בדילמה נתמקד זה במחקר. ד"החמ

 . בנידון ל"צה ומדיניות ד"החמ מוסדות מדיניות ואת בתחום השונים הנתונים את

 . מדיניות החמ"ד2

 דתי":-בוגרות כיתה י"ב מפורטת בחוברת "קווים מנחים למדינות החינוך הממלכתי מדיניות החמ"ד בתחום

החמ"ד יחנך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי התנדבותי בן שנתיים. 

ום החמ"ד יעודד את הבנות לשירות לאומי בתחומי החינוך והסיוע בהוראה ובמסגרות המבטיחות את המשך הקי

.של אורח החיים הדתי
1
 

 יסודי בחמ"ד:-בהתאם לכך, קובע שמואל בורקש, עד לאחרונה המפקח הארצי על החינוך העל

החינוך היא התנגדות לשירות צבאי של  שרדעמדתו העקרונית של מינהל החינוך הדתי במ

מידותיו תלמידותיו... משמעותה של עמדה זו היא שככלל, מינהל החינוך הדתי אינו מעודד את תל

הספר -בבתילהתגייס לשירות צבאי ואינו מתיר את עריכתם של כנסי הסברה המיועדים לבנות 

דתיים, אם מטעם צה"ל ואם מטעם גורמים אחרים כגון עמותת 'אלומה'.-ממלכתייםה
2
 

בורקש מתייחס בדבריו לארגון "אלומה" העוסק בעזרה והכוונה של בנות החמ"ד המעוניינות לשרת בצה"ל, 

שאיננו גוף צבאי, פועל בשיתוף פעולה עם צה"ל, אך עושה  ,הגיוס ואף במהלך השירות עצמו. הארגון טרם

 את עיקר עבודתו מחוץ לכותלי בתי הספר כיון שכאמור, רוב בתי הספר בחמ"ד אינם מאפשרים לו להיכנס. 

 הספר בתי את מחייב החינוך משרד כי מציין( א)ׁ ׁ 4/ס"תש החינוך משרד ל"מנכ חוזר, זאת עם

                                                                    
1
 דאז, הדתי החינוך מינהל ראש דגן, ונכתבה על ידי ד"ר מתי (1988) ט"תשמ בשנת לראשונה אור ראתה זו חוברת 

יסודי -העל החינוך על מפקח ארצי גרינבוים, נתן ר"וד דאז, הדתי החינוך מינהל ראש לאבל, סגן מנחם מר

 בחמ"ד. אנו מתייחסים כאן למהדורה המעודכנת שיצאה לאור בשנת תשס"ח.
2
מרכז  –, הכנסת ך, שירות בנות דתיות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החינואורלי לוטן ויובל וורגן 

 .9המחקר והמידע, שבט תשס"ז, עמ' 
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, ל"לצה שירותם לקראת התלמידים את להכין המיועדת שלבית-רב חינוכית תוכנית להפעיל יסודיים-העל

 את דתיים-הממלכתיים הספר-בבתי הבנות בקרב לטפח מטרה ישנה כי החוזר מציין זו מתוכנית וכחלק

 באופן להכין יש יכ החוזר מציין זאת עם יחד אך, הלאומי בשירות ותורם משמעותי לשירות הנכונות

 מתבצעת הזאת הפרטנית ההכוונה, בורקש לדברי. ל"בצה בשירות המעוניינות ד"החמ בנות את פרטני

 לפחות, מבחוץ גורמים כניסת ללא כאמור אך, תלמידות עם המחנכים שעורכים אישיות שיחות באמצעות

.ד"החמ מינהל בהסכמת לא
3

 הכוונה מתבצעת לא ספרה מבתי ברבים", אלומה" פעילות לטענת, בפועל 

 לבין בינן חיכוך יצור שהדבר חשש בשל להתגייס רצונן את הספר מבתי מסתירות אף רבות ובנות, כזו

 .הספר בית

 

 . אחוז המתגייסות3

 ועדת ר"יו ביקש ז"תשס בשבט בכנסת שהתקיים" הדתית והבת ל"צה" בנושא עיון יום לרגל

 שירות בדבר מחקר לערוך הכנסת של והמידע המחקר ממכון, מלכיאור מיכאל הרב, החינוך

 :הבאים הנתונים את הראה המחקר. ל"בצה הדתיות הבנות

 
 2444-2445דתי שהתגייסו לצה"ל בשנים -: מספר בוגרות החינוך הממלכתי31לוח מס' 

שיעות המתגייסות מקרב 
 הבוגרות באותה שנה

הספר -מספר בוגרות בתי
 דתי-התיכוניים בפיקוח ממלכתי

 שנת גיוס המתגייסותמספר 

8.42% 042.6 440,. 8666 
8.46% 04026 446.0 8664 
8840% 04,.6 446,6 8668 
884.% ,44,4 44060 866. 
844,% ,46.. 440.. 866. 
8448% ,4.06 44624 8666 
 סה"כ 4084, 840.6. 8846%

 .3מרכז המחקר והמידע, שבט תשס"ז, עמ'  –הכנסת * על פי "שירות בנות דתיות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך", 

מקרב בוגרות החינוך  21.2%עד ל 24.8%-הלוח מציג ירידה הדרגתית קטנה באחוז הגיוס הבנות לצבא מ

דתי. בדיון שנערך בועדת הכנסת בנושא )הדיון שלמענו הוזמן המחקר( טען הרב מלכיאור כי יש -הממלכתי

כלולים כל בתי הספר  ה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת...יקבסטטיסטלסייג את ממצאי המחקר: "

הרב מלכיאור מפנה לטענת  ."בנות 211עם עוד  הסטטיסטיקה כאן לא כוללת את בוגרי המדרשותהחרדים. 

 לאחר צבאי לשירות מתגייסות התיכוניים הספר-בתי מבוגרות חלקהחוקרים המוזכרת בטבלה שהציגו כי "

 שיעור בחישוב נכללות אינן ולכן (יותר מאוחר גיוס מחזור במסגרת או שירות דחיית קבעלימודיהן ) סיום שנת

", וטוען כי מספר הבנות הללו עולה לכמה מאות. ניתן לשער כי כמות הבנות שנה באותה המתגייסות

-במדרשות כמו ברוריה, עין הנצי"ב, באר ומגדל עוז, שמתגייסות לצה"ל לאחר לימודן במדרשה עומד על כ

בנות כאלה  211ישנן עוד מלבד בנות המדרשות  כיבנות, אך הרב מלכיאור טוען )ללא ביסוס כלשהו(  151

-שלא מופיעות בנתונים, ונראה שבכך הוא מתכוון לכמות בוגרות החמ"ד הלומדות להערכתו במכינות קדם

מ"ד מה תוך הפיקוח המהרב מלכיאור טוען כי מחברי המחקר החשיבו חלק מהפיקוח החרדי ב ,בנוסף צבאיות.

 2113-2114שהוביל לירידה של המספרים, אך לא ברור למה כוונתו, שכן על פי נתוני משרד החינוך בשנים 

טענתו של הרב  שהגיעו לידינו, מספר הבנות בכיתה י"ב בחמ"ד אכן זהה למספר המופיע במחקר. עם זאת,

 ,יסודי בחמ"ד-פקח הארצי על החינוך העלמלכיאור תואמת את טענתו של שמואל בורקש, עד לאחרונה המ

                                                                    
3
 שם, שם. 
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נראה כי הרב מלכיאור הפריז  אף על פי כן,מהבנות.  31%-הטוען כי ככל הידוע לו אחוז המתגייסות מתקרב ל

 .25%מעט באחוזים הגבוהים עליהם דיבר ולא בטוח שכמות המתגייסות עולה על 

 תנודות חלו 5002 שנת מאז זה מחקר עבור א"מאכ לנו שנמסרו נתונים פי על, בנוסף

-שב עד המתגייסות בכמות הדרגתית ירידה חלה 5002-מ החל. המתגייסות בכמות משמעותיות

 משמעותית עלייה שוב ישנה 5002-מ החל ואילו, 0000-לכ המתגייסות כמות הגיעה 5002

 עירית לטענת. 0200-כ על שוב המתגייסות כמות עמדה 5000 שבשנת עד המתגייסות בכמות

 תוכנית של השפעותיה את משקפת 5002 משנת החל הירידה", אלומה" מעמותת גצוויי

 העובדה לאור במיוחד, הצבאי לשירות הדתיות הבנות של במוטיבציה לירידה שגרמה ההתנתקות

 לאחר שנים שמספר העובדה. בפינוי פעיל באופן להשתתף הדתיות מהבנות לרבות הורה ל"שצה

 .צווייג של טענתה את להצדיק יכולה המתגייסות ובאחוז בכמות עלייה שוב רואים אנו ההתנתקות

, שנה מדי ל"לצה המתגייסות ד"החמ בוגרות אחוז על מדויק מספר לתת קשה, מקום מכל

 הקרוב במספר שמדובר להניח כשסביר, מהבוגרות 00%-ל 50% כבין על מדובר הנראה ככל אך

 . 52%-ל

 הצו של הראשוני ההליך את לעבור מחליטותש הבנות כמות הוא בתחום נוסף חשוב נתון
 משירות פטור ולקבל דתיות היותן על להצהיר יכולות ד"החמ בנות. לכך מעבר ואף הראשון

 של שבסופו אף על, זאת לעשות שלא בוחרות שרבות מתברר אך, הראשון הצו לפני אף צבאי

 במהלך הזו הבנות תכמו( ל"צה מדובר שנמסר) הבא התרשים פי על. מתגייסות אינן הן דבר

 :בנות 5200 סביב עומדת האחרון העשור
 

 

 : תלמידות בחינוך הממלכתי דתי שהתייצבו לצו ראשון בעשור האחרון7 מס' תרשים

 

 * על פי נתונים שעובדו באגף כוח אדם בצה"ל, עבור מחקר זה.

 

-מול הצבא על אף שכ בנות בכל שנה בוחרות להתחיל את תהליכי ההתמיינות 2511-התרשים מלמד שכ

מהן בוחרות בסופו של דבר לקבל פטור משירות צבאי ולבצע שירות לאומי. נראה שנתון זה חושף  1111

למעשה את כמות הבנות המתלבטות בין שירות צבאי ושירות לאומי במהלך כיתה י"א וי"ב, ובוחרות בסופו 

 של דבר לוותר על השירות הצבאי לטובת השירות הלאומי. 
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 מאפייני המתגייסות. 4

ככל הנראה, הסיפור המעניין סביב גיוס בוגרות החמ"ד לצה"ל בשנים האחרונות מצוי דווקא מאחורי 

המספרים. בעבר, רוב בנות החמ"ד שהתגייסו הגיעו מקרב התיכונים כפי שניתן לראות בטבלה הבאה המציגה 

תוכנית העתידית שלהם לאחר כיתה מחקר שנעשה בשנת תשנ"ט על תלמידות כיתות י"ב ושאל אותן על ה

 י"ב:

 
דתי בשנת תשנ"ט לפי -: התפלגות של תלמידות כיתות י"ב בחינוך הממלכתי35לוח מס' 

 תכניות עתיד לאחר סיום כיתה י"ב ולפי סוג בית הספר בו הם לומדות )באחוזים(

 ללא שירות שירות לאומי שירות צבאי 
 448 2044 4842 בוגרות אולפנות

 640 .684 ,. תיכונים עיונייםבוגרות 
 .44 0846 044. בוגרות מקיפים

-, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר"דתי-סקר תלמידי כיתות י"ב בחינוך הממלכתי"* עובד על פי אברהם לסלוי וישראל ריץ', 

 .81אילן, שבט תשס"א, עמ' 

 

ל שינוי במאפייני בנות החמ"ד עירית צווייג מעמותת "אלומה" טוענת שבשנים האחרונות ישנה מגמה ש

שמתגייסות: בקרב בנות התיכונים ישנה ירידה בהליכה לשירות לצבאי ואילו בקרב בנות האולפנות 

 והתיכונים היוקרתיים ישנה דווקא עלייה באחוז המתגייסות. 

 שיטתי באופן, למשל כך. הדתיות הבנות של השירות באיכות גם ביטוי לידי באה זו תזוזה

 אך, ל"בצה הבנות כלל מאחוז גבוה לקצונה שיוצאות הדתי החינוך בוגרות אחוז ניםהש במהלך

 :הבא בלוח לראות שניתן כפי קטן פער זה היה השנים במהלך

 
 2444-2445בשנים  החמ"ד: שיעור היוצאות לקצונה בכלל צה"ל ובקרב בוגרות 36לוח מס' 

 שנת שחרור
 זרם מוסד לימוד

 כלל החיילות דתי-בוגרות החינוך הממלכתי
8666 464. 24, 
8664 4. ,46 
8668 ,4, ,48 
866. 46 ,40 
866. ,42 , 
8666 ,46 04, 

 .4מרכז המחקר והמידע, שבט תשס"ז, עמ'  –* על פי "שירות בנות דתיות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך", הכנסת 

 

וגרות החמ"ד עלה בהרבה על אחוז הקצינות מקרב שאר לעומת זאת, בשנים האחרונות אחוז הקצינות מקרב ב

 11.4%, והתברר כי 2111החיילות. כך למשל, לפני מספר חודשים התפרסמו נתונים בנושא על שנת 

מקרב שאר החיילות. 7.8%מהחיילות בוגרות החמ"ד יצאו לקצונה לעומת 
4
  

                                                                    
4
 .NRG ,51.1.1.51 חנן גרינברג, 'ירידה בשיעור החיילות שיוצאות לקורס קצינים', אתר 
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 את מציג הבא תרשיםה. שלהן השירות באופי גם מתבטאת ד"החמ בוגרות של השירות איכות

 :ל"צה מדובר זה מחקר עבור שנמסרו כפי, ל"בצה ד"החמ בוגרות של השיבוץ התפלגות
 

 , על פי חלוקה לתחומים:2112ת נבצה"ל בש בוגרות החמ"ד: שיבוץ 8 מס' תרשים

 

 * על פי נתונים שעובדו באגף כוח אדם בצה"ל, עבור מחקר זה.

 

 

בוגרות החמ"ד משתבץ לשירות בחיל המודיעין ובחיל חינוך, חילות  ניתן לראות כי אחוז גבוה במיוחד של

 שהשירות בהם נחשב כאיכותי במיוחד. 

 . מדוע בנות רבות בוחרות להתגייס?5

מחקר פנימי שנערך לאחרונה בתוך החמ"ד העמיד בפני הבנות המתגייסות את השאלה מדוע הן מעוניינות 

הבנות: להתגייס והראה שתי תשובות מרכזיות בקרב
5
  

 דתי אידיאולוגי צורך למימוש ביטוי צבאי שירותב רואות בנות ויותר יותרש היא הראשונה הסיבה
 לקדש יכולות אף שהן אלא בצבא להתקלקל חשש איןש רק לא כי טוענות הבנות. לאומי בשירות מאשר

 ד"החמ תבוגרו באופי השינוי בדבר לעיל טענתנו עם אחד בקנה עולה זה ממצא. שמים שם בצבא

 . ל"לצה המתגייסות

 של רצון שביעות חוסר: טכנית יותר אלא מהותית פחות הינה לצבא לגיוס הבנות שהעלו שנייה סיבה
 רבים מתפקידים הבנות של אכזבתן את כנראה מתאר זה שממצא לכך מעבר. הלאומי מהשירות הבנות

: הלאומי בשירות לעבור צריך ואות המתיש להליך ביטוי גם כאן שיש נראה, לאומי בשירות המוצעים

 ומסתבר, וראיונות מיונים לעבור צריכה ומשמעותי איכותי לאומי לשירות להתקבל הרוצה בת, כידוע

 פשוטה בפרוצדורה איכותיות למסגרות להגיע להן ומאפשר הדתיות לבנות יותר פנים מסביר ל"צה שדווקא

 .להלן שיפורט כפי יותר

 . האם הבנות אכן "מתקלקלות" בצבא?6

נראה שקשה לבחון בצורה חד משמעית את התהליכים הרוחניים שעוברים על בוגרות החמ"ד בצבא ובשירות 

הלאומי. אף על פי כן, מחקר שהתפרסם לאחרונה על ידי מכללת "אורות" באלקנה, ונערך על ידי ד"ר יחיאל 
                                                                    

5
 ממצאי המחקר מתפרסמים כאן באדיבותו של מר שמואל בורקש. 
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 לאומי בנות שירות 82-מורות חיילות ו 58בין ה השווה פריש וד"ר משה סטופל ממכללת "שאנן" בחיפ

"ז וניסה לתת תשובה בנושא.תשס-עסקו בתחום החינוך וההוראה בין השנים תשס"וש
6
הלוחות הבאים  

מראים כי אחוז גבוה יותר של מורות חיילות השתתפו בפעילות תורנית תומכת במהלך השירות, ושאחוז גבוה 

תהליך של התחזקות בקיום המצוות. מנגד, אחוז גבוה יותר של בנות בשירות יותר של מורות חיילות עברו 

 הלאומי ציינו כי עברו תהליך של ירידה ברמת קיום המצוות:

 
: השתתפות בפעילות תורנית תומכת של הגופים המפעילים בקרב בנות השירות 37לוח מס' 

 הלאומי והמורות החיילות )באחוזים(

 לא השתתפו השתתפו 
 82% 8%, שירות לאומי בנות

 6% 6%, מורות חיילות
 לתמכל, והכומתה הכיפה – א כרך "ת"עמדו"בתוך: ', בהוראה לאומי שירות או חיילת מורה' ,סטופל ומשה פריש * על פי יחיאל

 .156' עמ, ע"תש", ישראל אורות"

 
: שינויים ברמת קיום המצוות במהלך השירות הלאומי והשירות הצבאי 31לוח מס' 

 בתפקידי הוראה

 ירדה לא השתנתה עלתה 
 84% %.6 86% האחוז מכלל בנות השירות הלאומי

 %,4 2%. %.. האחוז מכלל המורות החיילות
 לתמכל, והכומתה הכיפה – א כרך "ת"עמדו"בתוך: ', בהוראה לאומי שירות או חיילת מורה' ,סטופל ומשה פריש * על פי יחיאל

 .157' עמ, ע"תש", ישראל אורות"

 

נתון נוסף חשוב שעולה מהמחקר היא שביעות הרצון הגבוהה יותר מהעשייה במהלך השירות של המורות 

מהמורות החיילות הגדירו את מידת שביעות הרצון שלהן מהשירות כטובה מאוד לעומת  37%החיילות: 

להן מהשירות מהמורות החיילות הגדירו את מידת שביעות הרצון ש 37%-מבנות השירות הלאומי, ו 28%

מהמורות החיילות הגדירו את מידת שביעות  6%מבנות השירות הלאומי. מנגד, רק  36%כטובה לעומת 

מבנות השירות הלאומי. 14%הרצון שלהם מהשירות כמאכזבת לעומת 
7
נתון זה עולה בקנה אחד עם הנתון  

 גרם לחלקן להתגייס לצה"ל.שראינו לעיל על חוסר שביעות הרצון שהביעו בנות החמ"ד מהשירות הלאומי ש

 מדגם אינן החיילות שהמורות כיוון המחקר ממצאי את מוגבל בעירבון לקחת יש, זאת עם

 שיש נראה זאת בכל אך, בצבא דתיות בנות משרתות בהם התפקידים את מושלמת בצורה המייצג

 בצבא שלהיחל נוהגות בנות כי לאומי-הדתי בציבור הרווחת התפיסה על לערער כדי זה בנתון

 ובנות חיילות מורות שמבצעות למדי הדומה העבודה ולאור, זה נתון לאור. רוחנית מבחינה

 מוסדותב הספר יתב ממנהלי 00% מדוע עדיין להבין הקש, ההוראה בתחום העוסקות לאומי-שירות

.ספרם בבית חיילת מורה של המסלול על הסברה מונעים ד"החמ
8
  

 

 

                                                                    
6

לת להכיפה והכומתה, מכ –ת כרך א דו"עמ'מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה', יחיאל פריש ומשה סטופל,  

 .519-539"אורות ישראל", תש"ע, עמ' 
7
 .511שם, עמ'  

8
 .519שם, עמ'  
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 מה". מדיניות צה"ל ופעילות "אלו7

בשנים האחרונות זיהה צה"ל את בנות החינוך הדתי כאוכלוסיה איכותית ולפיכך הוא מקדיש משאבים רבים 

על מנת לעודד את הבנות להתגייס ועל מנת להציע להם תפקידים מעניינים ומאתגרים. כחלק מתהליך זה 

קות במענה לפנייה של הוקם מדור "בת חיל" באגף כוח אדם בצה"ל, מדור שהוקצו לו מספר קצינות העוס

ועוד. כמו כן, הוקצתה קצינה מטעם הרבנות  לבנות דתיות שיווק הגיוס ,בנות, ייעוץ לאגף כוח אדם בתחום

הצבאית המשמשת כמענה לבנות דתיות המשרתות בצבא. צה"ל הנהיג מדיניות שמטרתה לסייע לבנות דתיות 

ת לעבור מתפקידה מתוקף סיבות דתיות להקל את תקופת השירות: בהוראת ראשי הצבא, כל בת המבקש

תורשה לעשות זאת. כמו כן, צה"ל החליט ללכת לקראת הבנות הדתיות ולאפשר להן לשרת במסגרות 

הומוגניות או להשתבץ בקבוצות של שתי חיילות דתיות לפחות לאותו תפקיד או קורס, לרבות קורסי הכשרה 

ת הדתיות אושר לבנות ללבוש חצאיות במדי ב', והן אף ופיקוד. כחלק מהתהליך שבו צה"ל הולך לקראת הבנו

 זכאיות למספר ימי עיון בשנה לבנות דתיות המתקיימים בשיתוף עם הרבנות הצבאית ועמותת "אלומה".

 מועמדות היותן בעת דתיות בנות של והכוונה בליווי העוסקת עמותה הינה" אלומה" עמותת

 מהבנות גבוה ואחוז ל"צה עם פעולה בשיתוף ועלתפ העמותה. ל"בצה שירותן תקופת ובעת לגיוס

 לעמותה מאפשרת לא ד"החמ מדיניות, לעיל שכאמור מכיוון. דרכה עוברות המתגייסות הדתיות

 עם לדבר העמותה לפעילות מאפשרים הספר מבתי קטן שבחלק אף על) הספר בתי בשטח לפעול

(הבנות
9

 בית לכותלי מחוץ הנעשים בית יוחוג ובמפגשים פרטני בייעוץ בעיקר פועלת העמותה 

 בנות לשכנע בניסיונות כלל עוסקות אינן הן, העמותה פעילות לטענת. בנות לבקשת הספר

 מנהלי. בנושא מתלבטות או להתגייס המעוניינות בנות של בהכוונה רק אלא, ל"לצה להתגייס

 צבאי לשירות יהלגיטימצ תהווה הספר בית לתוך הצבא וגורמי העמותה הכנסת כי טוענים ד"החמ

 . כפסול בעיניהם הנתפס

 הן זה מדיניות של הפגיעה על הדגש את שמה ד"החמ מדיניות על ל"בצה הרווחת הביקורת

 לחיל מתגייסות ד"החמ מבוגרות שרבות כך על הנתונים את הבאנו לעיל. בבנות והן בצבא

 אחרות ורבות, מהבנות ברבע רק עדיין מדובר דבר של בסופו אך, חינוך ולחיל המודיעין

 להגיע מסוגלות ד"החמ בוגרות הצבא שלטענת אף על, והנהלה פקידות בתפקידי משובצות

 ז"תשס בשנת" הדתית והבת ל"צה" בנושא בכנסת שנערך בדיון. יותר הרבה איכותיים לתפקידים

 מדיניות את, לשעבר א"באכ אדם כוח ומינהל תכנון חטיבת ראש, ברדה נסים ל"תא האשים

 :לכך המרכזי גורםכ ד"החמ

הבנות משרתות יותר במערך הפקידות והמינהלה וזאת מאחר שלצערי מערכת החינוך לא נותנת לנו 

לצה"ל, והאופציה הזו מתגלה  להיכנס לבתי הספר, לא נותנת לנו להסביר לבנות את האופציה להתגייס

יעות בתהליך הרגיל פנויים. אם הן היו מג להן די באיחור והן מגיעות לצבע לתפקידים שנשארו

האיכויות שלהן ואז הכול היה פתוח בפניהן ושם הייתי  והמקובל, היינו מצליחים לשלב אותן על פי

לכם באחריות מלאה שאם היו מאפשרים לי להיכנס לבתי ספר  יכול לעשות מהפיכה. אני אומר

ידים הרבה יותר היינו מגיעים להיקף בנות הרבה יותר גדול וכמובן בתפק ולהסביר בצורה טובה,

 .נצא אתה מהוועדה הזאת ונאפשר זאתאני חושב שיש כאן איזושהי אמירה שכדאי ש משמעותיים.

בעוד צה"ל מלין בעיקר על כך שמדיניות החמ"ד מונעת ממנו לנצל בצורה מיטבית את כוח האדם שלו, 

מותה מצביעות על כך בעמותת אלומה מצביעים דווקא על בעיה דתית שיוצרת מדיניות החמ"ד. פעילות הע
                                                                    

9
 76בדיון בועדת הכנסת בנושא "צה"ל והבת הדתית" משנת תשס"ז טענה יפעת סלע, נציגת אלומה, שמתוך  

 בתי ספר. 11-בתי ספר אלומה מורשית לדבר ב
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שחלק מבוגרות החמ"ד מגיעות לתפקידים שאינן מתאימים לבנות דתיות או מסורתיות, ולדבריהם הסיבה לכך 

היא שהחמ"ד מתעלם מהשירות הצבאי ואין גורם שיכווין את הבנות המתגייסות לתפקידים התואמים יותר את 

 אמונותיהן הדתיות. 

 לתת לא כאמור מעדיפים הספר בתי מנהלי רובו ד"החמ הנהלת, הללו הטענות אף על

 צבאי לשירות לגיטימציה יצור שהדבר מהחשש, רגל מדרס הצבאיים לגורמים או אלומה לעמותת

 . יותר אף המתגייסות אחוז את ויעלה, הבנות בקרב

 עלייה של מגמה ישנה האחרונות בשנים כי מבינים הדתי בציבור שונים גורמים, זאת עם יחד

 כך: זאת למנוע מנת על ופועלים, המתגייסות הבנות באיכות ועלייה לצבא תגייסותהמ בכמות

 יהיה שתפקידן לאומי שירות תבנו הדתיים ובתיכונים באולפנות יפעלו הבאה מהשנה החל, למשל

 . הלאומי שירותל להמשיך להן ולגרום לצבא להתגייסמ בנות להניא

 

 . שירות לאומי ומדרשות8

מוחלט של הבנות שאינן מתגייסות לשירות צבאי ממשיכות לאחר כיתה י"ב לשירות לאומי, כאמור לעיל, רוב 

-ל 85%כאשר אחוז מזערי בוחר שלא להמשיך גם בשירות הלאומי. לאור זאת, מהוות בנות החמ"ד, כבין 

-עות שנת שירות ראשונה כצהמב בוגרות החמ"דלאומי. עם זאת, מתוך כלל -ממערך השירות האזרחי 91%

בלבד ממשיכות לשנת שירות שנייה וחלקן אף מבצעות את השנה השנייה במסגרת חלקית תוך כדי  25%

שילוב שנת לימוד במדרשה.
10
  

 לבנות תורה לימוד מוסדות, התורניות המדרשות מאוד התפתחו האחרונים העשורים בשני

 השונות שותהמדר את בתוכו המאגד" לבנות התורניות המדרשות פורום" נתוני פי על. דתיות

 לפני, בנות 0000 – כ לומדות בהן, הארץ ברחבי לבנות תורניות מדרשות 52–כ כיום קיימות

 .חלקיות בתוכניות ונערות נשים 5200–כ ועוד, מלאה בתוכנית, וצבאי מילאו שרות ואחרי

 . ובמדיניותו ד"בחמ המתמקד זה מחקר מתחומי חורגת התורניות המדרשות של זו התפתחות

 

 ודיון כום. סי9

בפרק זה סקרנו את המגמות השונות בקרב בוגרות כיתה י"ב בחמ"ד וראינו פער משמעותי בין ההכוונה 

החמ"ד יחנך את תלמידיו לחובת בחמ"ד ובין המציאות בשטח. בעוד הקווים המנחים של החמ"ד טוענים כי "

 21%-בפועל הראנו כי פחות מ", שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי התנדבותי בן שנתיים

מהבנות  75%-מבוגרות החמ"ד עומדות ביעד זה: מחד, כרבע מבוגרות החמ"ד משרתות בצה"ל, ומאידך כ

 המשרתות בשירות הלאומי מסתפקות בשנת שירות אחת ואינן ממשיכות לשנה שנייה. 

 רבות ותבוגר כי הראינו. ל"לצה ד"החמ בוגרות בגיוס בעיסוק מיקדנו הפרק של רובו את

 בוגרות בקרב הקצונה אחוזי גם לכך ובהתאם כאיכותיים הנחשבים בתפקידים משרתות ד"החמ של

 ד"החמ בוגרות בסוג השינוי על מלמדת זו תופעה. לי"הצה מהממוצע בהרבה גבוהים הינם ד"החמ

 בקרב דווקא המתגייסות באחוז עלייה: אלומה עמותת פעילות הצביעו עליו ל"לצה המתגייסות

 .היוקרתיים והתיכונים האולפנות ותבנ

                                                                    
10

הממונה על קשרי החוץ ופניות הציבור במנהלת השירות ידי מר ליאור שוחט,  על פי נתונים שנמסרו על 

 לאומי במשרד ראש הממשלה.-האזרחי
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 מינהל ובין אלומה ועמותת הצבא מוסדות בין המתנהל המאבק על זה בפרק עמדנו, כן כמו

 ל"לצה הבנות לגיוס מתנגדים ד"החמ מוסדות: הספר בבתי הבנות מול לעמוד הזכות על ד"החמ

, לגיוס לגיטימציה ןתית הספר לבתי הצבאי השירות עם המזוהים גורמים של כניסה כי וחוששים

 כך, מתגייסות ד"החמ מבוגרות רבות הכי בלאו כי טוענים אלומה ופעילות הצבא אנשי ומנגד
 ישרתו שהן הסיכויים את ומעלה עצמן בבנות דבר של בסופו פוגעת הספר בתי של שהמדיניות

 למןעו תא תואם שאינו או( הצבא גורמי לטענת) יכולותיהן את ביטוי לידי מביא שאינו בתפקיד

, הקרובות בשנים להתגבר הולך רק זה מאבק, הנראה ככל(. אלומה פעילות לטענת) הדתי
 במינהל הנושא על מחודשת לחשיבה הזמן שהגיע להיות יכול שהצגנו השונים הנתונים ולאור
 .ד"החמ

 






























