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תמורות אפשריות בשיח הזכויות של החייל הדתי

אהרון )רוני( קמפינסקי

תקציר

כיצד ניתן לשרת בצה"ל, לקיים מצוות, לשמור על הזהות הדתית, ובנוסף לכל אלו לנסות 
ולהתקדם בדרגי הפיקוד? מהו סדר העדיפויות הרצוי במגוון המחויבויות האישיות הנדרשות 
הגישה  תיאורטיות:  גישות  שתי  לאור  הללו  השאלות  את  בוחן  המאמר  הדתי?  החייל  מן 
ההגנתית, המוותרת על פתרון לכלל האוכלוסייה ומעניקה אוטונומיה למחנה הדתי; וגישת 
השיתוף והאחדות, המציגה פתרון לכלל האוכלוסייה מתוך רצון ליצור שיתוף ואחדות על ידי 
ויתור הדדי למען מטרה זו, באמצעות חקיקה או אמצעים פוליטיים אחרים שנועדו לעצב את 

דמות החברה והמדינה.
המאמר מצביע על שינוי ביחס הדתיים לסוגיית היחס בין הדת לצבא: אם בעבר הנטייה 
נשים  שילוב  למשל   – בצה"ל  תהליכים  שכמה  הרי  והאחדות,  השיתוף  לכיוון  יותר  הייתה 
בתפקידי לחימה ומאבק על זכויות דתיות אחרות – הופכים את הקערה על פיה, והשיח בחברה 
הדתית מתחיל להידמות לשיח סביב החינוך הדתי: הרצון לקבל זכויות שיגנו על האדם הדתי 
כדי שיוכל לשמור על אורח חייו, או במילים אחרות – הגישה ההגנתית תופסת אט אט את 

מקומה של גישת השיתוף והאחדות.
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מבוא

השירות הצבאי במדינת ישראל הוא מרכיב מרכזי בהוויה התרבותית בה, מעין "טקס חניכה" 
כחמישית  משתייכים  שאליו  מגזר  הדתי־הלאומי,  במגזר   .)1993 )מייזלס,  המדינה  לאזרחי 
מאזרחי המדינה, יש לשירות הצבאי גם אלמנטים דתיים )לצד האלמנטים התרבותיים( הנובעים 
מהשקפת עולם שלפיה השמירה על ביטחונה של מדינת ישראל ועל היושבים בה היא מצווה 
דתית לכל דבר )כהן ב', 2012(. אולם השקפת עולם זו, פשוטה והגיונית ככל שתהיה, נתקלת 
דתיים,  אינם  שרובם  מחיילים  מורכב  צה"ל  בשטח.  ליישמה  כשנדרש  מעטים  לא  בקשיים 
וכמה מהם אף אינם יהודים. לשדרת הפיקוד הבכירה עדיין יש אופי חילוני, למרות התמורות 
הדמוגרפיות וריבוי הקצינים הדתיים בצבא, ותהליכים רבים, שיפורטו בהמשך, אינם מקילים 
בלתי  מחויבות  על  שמירה  לצד  צבאיות,  במשימות  לעמוד  נדרש  הוא   – הדתי  החייל  על 
מתפשרת להלכה היהודית ברמה כזו או אחרת )גז, Rosman-Stolman, 2014 ;2004(. כיצד 
ניתן אפוא לשרת בצה"ל ולהמשיך לקיים מצוות ולשמור על הזהות הדתית, ובנוסף לכל אלו 
גם לנסות ולהתקדם בדרגי הפיקוד? מהו סדר העדיפויות הרצוי במגוון המחויבויות האישיות 

הנדרשות מן החייל הדתי? 
במאמר זה אבקש לעיין בנושאים אלו ולדון בשני הקשרים המשולבים זה בזה: ההקשר 
התיאורטי – הצגת שתי גישות דתיות ופוליטיות הרלוונטיות ליחסי דת ומדינה בכלל, מתוך 
האירועים  מן  להשליך  ניסיון   – היישומי  וההקשר  הצבאי;  בהקשר  זה  במאמר  התמקדות 
המגוונות  הדתיות  העמדות  בחינת  מתוך  אנו,  לימינו  המדינה  הקמת  בתקופת  ההיסטוריים 

כלפי סוגיית השירות הצבאי ומורכבויותיה בתקופתנו.

הגישה ההגנתית לעומת גישת השיתוף והאחדות

סוגיית היחסים בין הדת למדינה מלווה את ישראל מראשית הקמתה, ובמבט כולל על סוגיה 
זו ניתן להבחין בשני תחומים בולטים: התחום הראשון עוסק בשאלות על הפרהסיה הציבורית 
והצביון היהודי של המדינה )ולא של הפרט(, למשל בנוגע לצביון השבת בישראל )ורהפטיג, 
1988; כהן, 2002(, לחוק החזיר )ברק־ארז, 2015(, לחוק החמץ ולסוגיית "מיהו יהודי" )דון־

הדתיים  לזכויות  קשור  אינו  אלו  בנושאים  המפלגות  של  מאבקן   .)2006 כהן,   ;2003 יחיא, 
מן  הדת  את  להפריד  נכון  אם  בשאלה  אלא  מפריע,  באין  מצוות  לקיים  שיכולים  במדינה, 

המדינה אם לאו, סוגיה הנוגעת לזהותה הדתית של המדינה, לאופייה ולמרחב הציבורי בה. 
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במדינה  הדתי  האזרח  של  הדתיות  לזכויות  ישירות  קשור  השני  התחום  זאת,  לעומת 
ולמתן האפשרות לקיים מצוות ולשמור על אורח חייו על פי אמונתו. שתי דוגמאות בולטות 
בתחום זה: סוגיית החינוך הדתי )דון־יחיא, 2008( וסוגיית הסדרת הדת בצה"ל )הכהן, 2013; 
הם  מתאימים  הסדרים  שללא  הדתיים  של  תחושתם  הוא  להן  המשותף   .)2015 קמפינסקי, 
יתקשו לשמור על אמונתם הדתית, ולכן המוטיבציה שלהם למצוא פתרון בתחומים אלו היא 
גבוהה ביותר. אלא שכל פתרון כזה יכול להתנגש באינטרסים סותרים של המחנה החילוני, 
שתופס את הפשרה המוצעת באותם תחומים כפשרה הפוגעת באורח חייו החופשי. אם כן, 
הפתרון צריך להיות ממוקד ואופרטיבי; אופציית ההימנעות מהכרעה או פתרון סמלי אחר 

 .)Lijphart, 1968, 1969( אינם רלוונטיים במקרה זה
בהתייחסותו לתחום השני שציינתי לעיל הבחין אליעזר דון־יחיא בין שתי גישות לפתרון 
השסע: הגישה ההגנתית מול גישת השיתוף והאחדות )דון־יחיא, 1975, עמ' 42–43(. הגישה 
עיקרה  הדתי.  למחנה  אוטונומיה  ומעניקה  האוכלוסייה  לכלל  פתרון  על  מוותרת  ההגנתית 
להשפעות  ובהתנגדות  המחנה,  בתוך  הדת  לערכי  נאמנות  ועל  המצוות  שמירת  על  בהגנה 
בעצם  הנכספת  המטרה  השגת  הוא  הדתי  המחנה  מצד  זו  בגישה  היתרון  הסובבת.  החברה 
ההכרה בזכויות הדתיות, ובעזרתה גם המחנה החילוני זוכה להישג משמעותי: אין הוא נדרש 

לוותר על אורח חייו, שלא נפגע במידה ניכרת בעקבות מתן האוטונומיה למגזר הדתי. 
לעומת הגישה ההגנתית, גישת השיתוף והאחדות הפוכה לחלוטין – היא מציגה פתרון 
זו,  מטרה  למען  הדדי  ויתור  ידי  על  ואחדות  שיתוף  ליצור  רצון  מתוך  האוכלוסייה  לכלל 
באמצעות חקיקה או אמצעים פוליטיים אחרים שנועדו לעצב את דמות החברה והמדינה. על 
פי גישה זו, הדתיים והחילונים יוצאים נשכרים מעצם השיתוף שנוצר מן הפשרות ההדדיות 
בשלב  אם  וגם  הצדדים,  כל  על  מקובלות  הפשרות  תמיד  לא  בה:  וקוץ  אליה  ואולם  הללו. 
יכול  צד  כל  זמן.  לאורך  להתקיים  להמשיך  תוכל  היא  תמיד  לא   – הסכמה  נוצרת  הראשון 

להרגיש שהוא נאלץ לוותר יותר מהשני, וההסכמה עלולה לעלות על שרטון. 
החינוך:  בתחום  ההגנתית  הגישה  הופעלה  המדינה  ימי  שבראשית  בצדק  טען  דון־יחיא 
הופרדו  והם  העצמאי,  והחינוך  הממלכתי־דתי  החינוך  בדמות  הדתית  האוטונומיה  הובטחה 
לחלוטין מן החינוך הממלכתי החילוני. הסדר זה היה מחויב המציאות באותה תקופה, בגלל 
חוסר האפשרות להקים מערכת חינוך כללית אחת המשותפת לכלל האוכלוסייה. לעומת זאת, 
בתחום הצבאי הופעלה גישת השיתוף והאחדות: הדתיים ויתרו על קיומן של יחידות נפרדות 
לדתיים, והרבנות הצבאית )הוקמה עם הקמת צה"ל( התכוונה להחיל את הדת על הצבא כולו 
הדתיים  של  היום  מסדר  חלק  אינה  כבר  ההגנתית  שהגישה  הטיעון  אולם   .)2004 )פרידמן, 

בצה"ל הוא טיעון פשטני מדי. 
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ביטוי  לידי  באות  שתיהן  כיצד  ואראה  הללו  הגישות  שתי  את  לעומק  אבחן  זה  במאמר 
בלבושים שונים בצה"ל. המאמר יתמקד בשני היבטים מרכזיים: הרובד המערכתי של מסגרות 
השירות הצבאי, והפן התוכני בהקשר לאופן תפיסת השירות הצבאי. בדיון על שני ההיבטים 
הללו יבואו לידי ביטוי שתי הגישות התיאורטיות – הגישה ההגנתית וגישת השיתוף והאחדות. 

לבסוף אשאל אם ניתן לזהות תמורות ביחסם של הדתיים לשירות הצבאי בימינו. 

דת וצבא בראי הגישות התיאורטיות

א. הרובד המערכתי: מסגרות השירות
המסגרות שבהן דתיים משרתים בצבא העלו לאורך השנים שלוש דילמות: דילמת היחידות 
הדתיות הנפרדות בימי ראשית המדינה, דילמת ישיבות ההסדר ודילמת מסגרות השירות של 

החרדים בצה"ל. 

1. דילמת היחידות הדתיות וניצחון גישת השיתוף והאחדות בימי ראשית המדינה
הולידו  והמחתרות  "ההגנה"  בתקופת  עוד  הדתיים  החיילים  בפני  שעמדו  הקשות  הבעיות 
את הפתרון שהיה נראה כהגיוני ביותר באותם ימים: הקמת יחידות נפרדות לחיילים דתיים 
)גרדי, 1973, עמ' 192–193(. בחיבורו המקיף על היחידות הנפרדות ב"הגנה" ובפלמ"ח טען 
ולא  המציאות  כורח  הדתי־לאומי  הציבור  בעיני  היו  נפרדות  יחידות  פרידמן שאותן  מרדכי 
חזון או אידיאל של היבדלות )פרידמן, 2004(. עם זאת, הקמתן של יחידות אלו גררה ויכוח 
קו ההפרדה,  נתפסו כמי שמובילים את  עקרוני על דמותו של צה"ל: תומכי השירות הדתי 
ואילו הרבנות הצבאית נתפסה כמי שהתנגדה לרעיון ואף ראתה בו סכנה ממשית לליכודה של 

החברה הישראלית. להלן נרחיב על שתי הגישות המנוגדות הללו. 
שני קצוות של החברה הישראלית באותה תקופה תמכו ביצירת היחידות הנפרדות לחיילים 
דתיים: מצד אחד רוב הנציגים הדתיים בכנסת, ומצד שני הנציגים החילונים המיליטנטיים. 
הטיעון המרכזי של תומכי ההפרדה היה שבאופן יחסי קל לספק לחיילים הדתיים את צרכיהם – 
והזכויות  הנפרדות;  ביחידות  אימונים  בוצעו  לא  המטבחים;  את  להכשיר  בקלות  ניתן  היה 
בפקודת   .)2004 )פרידמן,  ברורות  היו  אחרים  דת  ולשירותי  לגילוח  לתפילות,  הקשורות 
"לדאוג  הדתיות:  ליחידות  הנוגע  סעיף  נכלל  הדתי  השירות  מטרות  הוגדרו  שבה  המטכ"ל 
להקמתן של יחידות דתיות בחטיבות וסיפוק צורכיהן הדתיים". השירות הדתי נועד להסדיר 
את ענייני הדת בצה"ל במסגרתן של היחידות הדתיות. סא"ל נתן גרדי, ראש השירות הדתי, 
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ראה ביחידות הנפרדות את הפתרון "לפני סכנת הפסקת קיום היהדות הדתית בדור הבא", כפי 
שכתב במכתב לרב מאיר בר־אילן, נשיא הסתדרות "המזרחי":

עם כל התלבטותי הנפשית בשאלה זו, אינני רואה כיום כל תרופה אחרת, רק בריכוז 
כל הדתיים ביחידות מיוחדות עם פיקוד דתי מלבד פיקוד עליון: בגדנ"ע – גדנ"ע דתי 
מיוחד עם פיקוד דתי מיוחד דתי; בצבא – גדודים ואפילו חטיבה )מכתב של נתן גרדי 

לרב מאיר בר־אילן, ארכיון הציונות הדתית, נתן גרדי/14(.  

הדתיות,  המפלגות  של  נחלתן  הייתה  הנפרדות  היחידות  של  בהקמתן  הצורך  בדבר  ההכרה 
ובראשן "הפועל המזרחי", אולם בתוך "הפועל המזרחי" החלה להתגבש התנגדות לכך, כפי 
שהעיד יחיאל אליאש, מייסד המסגרת להקמת היחידות הנפרדות. הוא ציין כמה סיבות שהובילו 
להתנגדות: היו שטענו כי "בצורה כזו אנו קובעים שכל ארגון ההגנה אין לו חובות כלפי דת 
ישראל", וטענה נוספת הייתה שהקמת היחידות הללו תגרום "להקטנת הנאמנות והמשמעת 
לפיקוד ההגנה". התנגדות זו הייתה ככל הנראה משמעותית מאוד, עד שאליאש קבל על כך 
שהעסקנים ב"הפועל המזרחי" לא אפשרו לו לעסוק בנושא זה. על פי תיאורו, הם "הפריעו לי 
מיד עם תחילת העבודה ]...[ לא נתנו לי משרד שבו אוכל לקבל חברים לדון בנושאים אלה" 
)אליאש, 1983, עמ' 212–213(. עם זאת, משה אונא, מנהיג הקיבוץ הדתי, ציין כי גם המתנגדים 
לכך ב"הפועל המזרחי" הבינו בסופו של דבר "שאם ברצוננו לשמור על החייל שיישאר דתי – 

קיימת רק אפשרות אחת: ריכוזם ביחידות דתיות" )אונא, 1983, עמ' 112–113(.  
אלתר ולנר, ששירת בפלוגה דתית, ציין שהפלוגות הדתיות תרמו בסופו של דבר תרומה 
מכרעת לעיצוב היחידות בצה"ל, כיוון שבפלוגות אלו ניתנה אפשרות לשמור על אורח חיים 
של קיום מצוות ובמקביל להיות חייל למופת )ולנר, 1984, עמ' 296(. אחת הטענות שהושמעו 
נגד הקמת היחידות הדתיות, כפי שנראה להלן, הייתה שהיחידות הללו יובילו בסופו של דבר 
ליצירת גטו לדתיים. ולנר טען שלא זו בלבד שהקמת היחידות לא תיצור גטו לדתיים, אלא 
אדרבה – דווקא ליחידות הנפרדות הייתה השפעה על תחומי הדת בצבא כולו. אלו שהתנגדו 
ליחידות הנפרדות נדרשו להוכיח שביחידות המשותפות התנאים של החיילים הדתיים לא יהיו 

פחותים מן התנאים שיהיו להם ביחידות הנפרדות. 
דתיים  בין  הפרדה  ההפרדה:  ליצירת  ברור  יתרון  היה  החילונים  הנציגים  של  בעיניהם 
לחילונים בצבא תנטרל למעשה את המוקש המרכזי שעמד ביסוד הסדרת ענייני הדת בצה"ל – 
צורך  יהיה  ולא  הדתיות,  ביחידות  שנדרשה  כפי  הצבא,  בכל  דתית  פעילות  תידרש  לא  כך 

לכפות את כללי ההלכה על חיילים חילונים.
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בניגוד לטיעונים שהוצגו לעיל, רבים באותם ימים התנגדו לגישת ההתבדלות. הטיעון 
המרכזי שנשזר כחוט השני בדבריהם של שוללי היחידות הנפרדות הוא עקרון האחדות 
הן  הנפרדות:  ביחידות  בעייתיות  חברתיות  סיבות  שלוש  ציין  גורן  הרב  והממלכתיות. 
יוצרות גטו דתי בצבא, הן יובילו לוויתור על חקיקה דתית ועל קביעת אורח חיים דתי 
לצה"ל כולו, וגם יחידה דתית עלולה להיפגע, כפי שאכן קרה בפלוג'ה, כאשר היחידה 
 ,1984 )ולנר,  העצמאות  במלחמת  שם  שהתחולל  בקרב  אנושה  בצורה  נפגעה  הדתית 
אינם  כן  ועל  "דתיים",  מוגדרים  אינם  רבים  שחיילים  טען  גם  גורן  הרב   .)13–11 עמ' 
משרתים ביחידות דתיות, אך הם אינם רוצים להיכשל באיסורים הלכתיים בסיסיים, למשל 
בשמירה על הלכות שבת וכשרות. היו שטענו כי "עם שליחת חברינו ליחידות מעורבות 
213(. גורם נוסף שהתנגד  1983, עמ'  נשפיע מבחינה דתית על הבלתי־דתיים" )אליאש, 
ברוכי  נחום   .)1990 )פישמן,  הדתי  הקיבוץ  היה  הנפרדות  היחידות  של  לקיומן  נחרצות 
הדגיש במחקרו כי "חברי הקיבוץ הדתי לא הסכימו לגישה של 'את נפשי הצלתי' שתפטור 
את כלל ההגנה מחובת השמירה על כשרות ושבת ותיצור יחידות פוליטיות עד כדי חשש 

לפרישה" )ברוכי, 1997, עמ' 129(. 
גישה זו תאמה לגישתו הממלכתית של בן־גוריון, שראה ערך בקיומו של צבא אחיד לכולם 
והתנגד נמרצות להקמת יחידות נפרדות לחיילים הדתיים. כאשר נחקק חוק כשרות בצה"ל 
שאיננו  יהודי  שהרי  קיום,  מטעמי  אלא  פוליטיים  מטעמים  חיוני  הוא  שאין  בן־גוריון  טען 
מקפיד על אכילת אוכל כשר יכול לאכול אוכל כשר וליהנות ממנו, ואילו יהודי שומר מצוות 
אינו יכול לאכול אוכל לא כשר )ורהפטיג, 1988, עמ' 31(. קראוס טען בהקשר זה שלּו היו 
נותרות על כנן היחידות הנפרדות, היהדות הדתית הייתה מוותרת על כ־80% מכוחות הביטחון 

כדי להבטיח מסגרת חברתית נוחה לדתיים )קראוס, 1963, עמ' 24(.
זהבה אוסטפלד ציינה כי גם לאחר שפורקו היחידות הנפרדות עם תום המלחמה, המפלגות 
לחיילים  חיוני  צורך  בהן  שראו  כיוון  מחדש,  להקימן  הרעיון  על  ויתרו  לא  עדיין  הדתיות 

הדתיים, אולם בן־גוריון כאמור התנגד לכך נחרצות. אוסטפלד סיכמה כך את הסוגיה:

האינטגרציה בין חיילים חילוניים לדתיים הייתה צעד מחויב המציאות בארגון צבאי 
סדיר. התפיסה שגובשה והמסגרות הארגוניות שהוקמו לצורך זה היו חדשות ולא 
צה"ל,  טוב.  רצון  על  והתבססו  במחתרת  שהתקיימו  הוולנטריות  למסגרות  תאמו 
ככל צבא סדיר, מיסד את נושא הדת, כדי לתת תשובה הולמת לצרכים של כלל 
חיילי צה"ל, אך מבלי לקפח בזכויותיהם של החיילים הדתיים )אוסטפלד, 1994, 

עמ' 441(.



85*תמורות אפשריות בשיח הזכויות של החייל הדתי

הגישה  פני  על  והאחדות  השיתוף  גישת  הועדפה  המדינה  הקמת  שבתקופת  אפוא  נראה 
ההגנתית, לאור כמה סיבות ונתונים אובייקטיביים: חשיבות קיומו של צה"ל כ"צבא העם"; 
הקושי להפריד בין היחידות הדתיות ובין שאר היחידות בצבא; והמנהיגות החזקה הן מהצד 
החילוני )דוד בן־גוריון( הן מהצד הדתי )הרב שלמה גורן(, שאפשרה את השגת מתווה הפשרה 

בין הצדדים. 

2. דילמת ישיבות ההסדר מול המכינות הקדם־צבאיות: בין הגנה לשיתוף
ישיבות ההסדר הוקמו בשנות השישים מתוך מטרה לאפשר לבני ישיבות של הציונות הדתית 
לשלב בין לימוד תורה לשירות צבאי )Cohen, 1993(, אולם לא רק חלוקת זמן בין השירות 
זכו  ההסדר  ישיבות  בני  הללו:  הישיבות  של  הרעיון  בבסיס  עמדה  בישיבה  ללימוד  הצבאי 
במהלך שירותם הצבאי לשרת ביחידות ייחודיות משלהם, המופרדות משאר החיילים. הסיבה 
העיקרית לכך היא האווירה החילונית בצבא המקשה על החייל הדתי, וכן הקושי לקיים מצוות 
ביחידות המורכבות ברובן מחיילים חילונים. חיילי ישיבות ההסדר שירתו ביחידות לוחמות 

עם חבריהם מהישיבה, וכך שירותם היה קל יותר מבחינתם. 
ניתן לזהות בבירור שתי מגמות מקבילות: מחד גיסא  בגיבוש דרכן של ישיבות ההסדר 
ברור שהשירות של חיילי ההסדר ביחידות נפרדות )ברמה כזו או אחרת( מבטא את גילויה 
של הגישה ההגנתית, המבקשת להעדיף את זכויות החייל הדתי על פני הזכויות המשותפות 
לכולם; אולם מאידך גיסא ניתן לזהות בישיבות ההסדר גם את גישת השיתוף. במחקר מקיף 
על ישיבות ההסדר שפורסם לאחרונה ציין שלמה אברמוביץ שאומנם ההיבדלות של ישיבות 

ההסדר הייתה קיימת, אך לא מתוך מגמת הסתגרות:

למרות שבפועל הרחיבה הקמת ישיבות ההסדר, מעצם היותן מסגרת לימודית וצבאית 
נבדלת של הציונות הדתית, את מגמת ההסתגרות וההפרדה מן הציבור החילוני, הרי 
שבמבט מעמיק מתגלה תמונה מורכבת יותר ]...[ מבחינה אידיאולוגית ניתן מקום 
משמעותי לערך השותפות עם כלל החברה הישראלית, והוא בא לידי ביטוי בעשייה 
מידת  בהגבלת  גם  כמו  ההסדר,  מסלול  מבנה  ובעצם  הישיבות  בסביבת  החברתית 

ההפרדה בעת השירות הצבאי )אברמוביץ, 2017, עמ' 145(. 

ממחקר זה עולה בבירור שבהקשר הצבאי הספציפי הועדפה הגישה ההגנתית, מתוך מגמה 
לחתור לשיתוף בשלבים מאוחרים יותר. ההפרדה במסלול ההסדר אכן הייתה מבוקרת, והיא 
לא ביקשה לחולל ניתוק מוחלט מן הסביבה הצבאית החילונית. האידיאולוגיה של ישיבות 
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ההסדר ביקשה להחשיב את מגמת השיתופיות בחברה הישראלית, והשירות הנפרד היה אפוא 
כלי זמני שדרכו ניתן להגיע לאותה מטרה סופית. 

לכת:  מרחיקות  תמורות  התרחשו  ההסדר  ישיבות  של  השירות  במסגרות  גם  זאת,  עם 
מתחילת שנות האלפיים שינה צה"ל את מדיניותו כלפי ישיבות ההסדר, וכיום חלק מיחידות 
ההסדר מפוזרות בין היחידות הרגילות, והצבא מצמצם את האוטונומיה היחסית של ישיבות 
ההסדר בתוך הצבא. הסיבה לכך היא הרצון למנוע יחידות מרובדות בתוך הצבא ולממש את 

עקרון "כור ההיתוך" ככל שניתן )הנדל, 2012(.
הציונות הדתית,  רק מחוץ לשורות  אינו מתקיים  ישיבות ההסדר  הוויכוח על מסלול 
אלא גולש גם לתוך המגזר. הרב בני לאו, המזוהה עם הפלג הליברלי בציונות הדתית, טען 
ש"הישיבות הפכו לעיר מקלט, והבחירה במסלול הזה עד שקמו המכינות הקדם צבאיות 
הייתה אוטומטית. זה הפך לשבלונה, זה לא נכון, לא ראוי ואין לזה שום הצדקה". הרב 
זאב קרוב, חבר הנהלת איגוד ישיבות ההסדר, הדף את טענות המצדדים בשינוי מתכונת 

ישיבות ההסדר: 

ישיבות ההסדר מעולם לא טענו שהן מיועדות רק לעילויים. להפך, התרומה שלנו 
לעם ישראל היא לא רק בגידול הדור הבא של הרבנים, אלא גם בהצמחת רופאים 
ישראל  דין שהם תלמידי חכמים מתוך עולם התורה הציוני. עם  ועורכי  ומהנדסים 
נמצא היום במאבק קיומי בשתי חזיתות – ביטחונית ורוחנית, ותפקידנו לתת מענה 

לשניהם )נחשוני ואזולאי, 2014; וראו גם: אברמוביץ, 2017, עמ' 217–219(.

וגם  הדתית־לאומית  בחברה  גם  ציבורי  קונצנזוס  בעל  היה  שבעבר  ההסדר,  ישיבות  מפעל 
בחברה הכללית, מסמל את שתי הגישות: את הגישה ההגנתית, בכך שִאפשר לבחורי ישיבות 
לשרת במסגרת נפרדת במידה מסוימת; ואת גישת השיתוף, בכך שתפיסת עולמן של הישיבות 

מדגישה גם את החיבור לעם ישראל, הן בשירות הצבאי הן לאחריו. 
אתגר משמעותי לישיבות ההסדר בא מכיוונו של מפעל אחר – מפעל המכינות הדתיות 
הקדם־צבאיות, שהחל לשגשג בשנות התשעים. המתכונת של המכינות היא לימוד מקדים 
בבית מדרש, ולאחר מכן שירות מלא של שלוש שנים )לפחות( בצבא, במסגרות משותפות 
2012(. המכינות הדתיות מהוות תחרות לישיבות ההסדר, והצעיר  ופחות בדלניות )כהן ס', 
25(. לפי  2019, עמ'  הדתי נדרש להכריע בין האופציות השונות המונחות לפתחו )סטטמן, 
המושגים התיאורטיים שציינתי לעיל, אין ספק שהמכינות קרובות יותר לגישת השיתוף ופחות 

לגישה ההגנתית )רוסמן־סטולמן, 2000(.
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בהקשר לכך חשוב לציין שרוב הדתיים הלאומיים עדיין נוקטים בגישת השיתוף ומאמינים 
שלמרות הבעיות שנוצרו עדיין ניתן לפתור אותן ללא צורך בהיפרדות. כך למשל כתב הרב 

אברהם וסרמן:

לכאורה יש פתרון: יחידות נפרדות לדתיים. נוותר על קורס קצינים וגם מ"כים. אבל 
זה לא ייגמר שם. לא יגייסו דתיים לסיירות, לחיל האוויר, לחיל הים, למודיעין ולכל 
חוץ  וזה  ומשפיל,  אפלייתי  מזעזע,  רעיון  זהו  ראשית,  להתפצל.  יכול  שאינו  מקום 
גבוהה  מוטיבציה  בעלי  איכותיים  חיילים  בהיעדרם של  כולו  לצבא  שייגרם  מהנזק 
במיוחד ממקומות רבים שבהם הם חיוניים. אך בעיקר – הבעיה לא נפתרה. הבעיה 
איננה של אנשי הציונות הדתית או של החייל חובש הכיפה. היא של כלל החיילים, 
שחלק גדול מהם, גם אם אינם חובשי כיפה, מסורתיים־דתיים ברמות שונות, ספרדים 
)גם  כשרות  שומרי  חלקית(,  אם  )גם  שבת  שומרי  בהם  וותיקים.  עולים  ואשכנזים, 
אם לא מוקפדת מאוד(, שומרי צניעות )גם אם לא על כל פרטיה(, מניחים תפילין 
יום(. כבר זמן רב שהתשובה לשאלה האם אתה דתי או  )גם אם לא כל  ומתפללים 
חילוני היא במקרים רבים: "על הרצף". לכן נראה כי הפתרון לדתיים, לבד מהיותו 
מזעזע, אפלייתי, משפיל ומזיק, מחטיא את הנושא המרכזי: לכידות הצבא על שלל 

גווניו, בהיותו צבא יהודי )וסרמן, 2017(. 

3. דילמת מסגרות השירות לחרדים: העדפת הגישה ההגנתית 
אם לחייל הדתי־לאומי השירות הצבאי במסגרות משותפות עם חילונים עלול להיות בעייתי 
לגיוס  יותר. פתרון אפשרי  גדול אף  זה פלא שלחייל החרדי הקושי  אין  מבחינה תרבותית, 
כדי   1999 בשנת  הוקם  הוא  יהודה".  "נצח   – החרדי  הנח"ל  גדוד  כשהוקם  נעשה  החרדים 
כך  דתיות.  לבעיות  חשש  מכל  שחפה  "סטרילית"  במסגרת  לשרת  חרדים  לחיילים  לאפשר 
המוגש  האוכל  החרדי,  הנח"ל  של  הימצאו  במקום  לשהות  מורשית  אינה  חיילת  אף  למשל 
לחיילים כשר למהדרין, לחיילים מוקצה זמן ללימוד תורה ולתפילות )מעבר לזמן שמפורט 
בפקודות מטכ"ל(, והחיילים זוכים לשמוע שיחות ושיעורי אמונה, שנועדים גם לחזק אותם 

מבחינה רוחנית. 
במחקר מקיף על הנח"ל החרדי התבררה התנהלותה של יחידה זו )דרורי, 2005(. המסקנה 
גיסא הוא  העיקרית שעולה ממנו היא המורכבות שעומדת ביסודו של הנח"ל החרדי: מחד 
מאפשר לחיילים חרדים לשרת בצה"ל, וזו תופעה חשובה כשלעצמה, אך מאידך גיסא הוא 
גורם מפריד בצה"ל, שמייעד את עצמו להיות "כור היתוך" חברתי, וקיומה של יחידה דתית 
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פלג  שמיל  טען  הזאת  הדילמה  עם  להתמודד  בניסיון  לכך.  מנוגדת  תופעה  הוא  בו  נפרדת 
מדת"  "חופש  על  שאלות  מעורר  החרדי  שהנח"ל  פי  על  אף  כי  החרדי(  בנח"ל  )פסיכולוג 

בצה"ל, זו הדרך הטובה ביותר לשילוב חיילים חרדים בצבא )פלג, 2007(.
עם זאת, לא רק בנח"ל החרדי משרתים חיילים חרדים. יוחאי חקק )2003( בחן את מידת 
הסתגלותם של החיילים החרדים ביחידות שהם משרתים בהן. ממחקרו עולה כי עיקר הקושי 
של החייל החרדי אינו מצטמצם רק להיבטים ההלכתיים של שמירת הכשרות והשבת, ושהוא 
לחברה  החרדית  החברה  בין  התרבות  פערי  אומר,  הווה  התרבותיים.  בהיבטים  גם  מתמקד 
הכללית ניכרים בעיני החייל החרדי כשהוא מוצא את עצמו משרת במסגרת חילונית ופתוחה 

שאינו מכיר, עד שאפילו השפה או הסלנג הישראליים הם "הלם תרבות" מבחינתו.
מאז הקמת הנח"ל החרדי נפתחו לחרדים מסגרות רבות נוספות באותה מתכונת, כלומר 
הן מתקיימות בהפרדה מוחלטת מחיילים חילונים, ובוודאי מנשים; בהקשר לכך ניתן להזכיר 
את פרויקט "שח"ר כחול" בחיל האוויר ואת תוכנית "בינה בירוק" בחיל המודיעין. כל אלו 

מיישמים בפועל את הגישה ההגנתית ביחסי הדת והצבא בישראל. 

ב. הרובד התוכני הדתי־הלכתי: הרב הצבאי – בין "מגן זכויות" ל"דמות מחנכת"
הדתי־הלכתי,  ברובד  גם  ביטוי  לידי  באות  השיתוף,  וגישת  ההגנתית  הגישה  הגישות,  שתי 
הקשור לתפקידם ולמעמדם של הרבנים הצבאיים. את מהות תפקידיו של הרב הצבאי ניתן 
להגדיר במגוון הגדרות, ושתי אפשרויות הקצה הן: מתן שירותי דת מחד גיסא, ותיאור הרב 
הצבאי כ"כוהן משוח מלחמה" מאידך גיסא. יצוין כי רוב הרבנים הצבאיים כיום משקפים את 
אחת האפשרויות על פני רצף זה )זילברשטיין, 2019(, אולם להבהרת שני הדגמים נגדיר את 

שני מקרי הקצה.
תפקידו של הרב הצבאי כספק שירותי דת מתמקד אך ורק בענייני הדת ביחידתו, ומבחינות 
רבות הוא אפילו יכול להיות אזרח ולפעול מחוץ למסגרת הצבאית. תפקידו זה מצטמצם אפוא 
להיבט ההלכתי בלבד: דאגה לצורכי כשרות, שבת, סדרי תפילות, ציוד לחגים וכדומה. לאור 
ההבחנה לעיל, רב צבאי כזה ישקף את הגישה ההגנתית, שעיקרה הדגשת ההגנה על זכויות 

החייל הדתי.
הרב הצבאי המשמש "כוהן משוח מלחמה" )אריאל, 2012( הוא דמות דינמית המעורבת 
בדאגה  מסתכם  אינו  תפקידו  בה.  משרת  שהוא  היחידה  של  המבצעי  התפקוד  היבטי  בכל 
לענייני הדת, אלא עליו להיות חלק אורגני בצבא, כמו שאר הקצינים. זאת ועוד, בתחום הדתי 
אין הוא דואג רק לשירותי דת ולפסיקת הלכה, אלא בעיקר להנחלת ערכים דתיים ומוסריים 
לחיילים ביחידתו. כחלק מתפקידו זה הוא שוהה עם החיילים בכל מקום – בפעילות מבצעית 
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הרב  של  זה  תפקידו  להבחנתנו,  נשוב  ואם  הלוחמים.  מורל  להעלאת  ופועל   – ובאימונים 
הצבאי משקף את גישת השיתוף והאחדות, החותרת למזער ככל האפשר את הבידול הדתי 

ביחידות הצבא. 
לשני הדגמים הללו יש כאמור השלכות על הדילמות שנידונות במאמר זה. על פי הדגם של 
"ספק שירותי דת", ההלכה והצבא נתפסים כשני משתנים מתנגשים, הדילמות האידיאולוגיות 
נמצאות מחוץ למעגל הפעילות של הרב הצבאי, התפקיד החינוכי כמעט שאינו קיים – וגם 
אם הוא קיים הוא מתמקד בהיבט הדתי בלבד – וקהל היעד של הרב הצבאי אלו רק החיילים 
הדתיים, מכיוון שרק הם זקוקים לשירותי הדת הרלוונטיים. לעומת זאת, על פי הדגם של "כוהן 
משוח מלחמה", ההלכה והצבא נתפסים כשני צדדים משלימים, הדילמות האידיאולוגיות אינן 
נתפסות כמשבר, התפקיד החינוכי מורחב להיבטים כלליים ולאו דווקא דתיים, וקהל היעד 

מורחב גם הוא לכלל החיילים ולא רק לחיילים הדתיים.
שני דגמי התפקידים הללו של הרב הצבאי מבטאים מחלוקת סביב השאלה אם הרבנות 
בימינו.  גם  להישאל  שממשיכה  שאלה  וערכיים,  חינוכיים  בתכנים  לעסוק  צריכה  הצבאית 
אין מי שיערער על הקביעה שברמה מסוימת נדרשת הרבנות הצבאית לעסוק בתכנים אלו, 
הצבאית  הרבנות  של  תפקידה  עיקר  כי  הטוענים  יש  מינון.  של  שאלה  אפוא  היא  והשאלה 
"יבשה"  בפעילות  מדובר  אם  אפילו  בצה"ל,  הדת  ענייני  הלכתית של  בהסדרה  לעסוק  הוא 
של ברירת אורז במטבח הצבאי. המצדדים בגישה זו טוענים כי בראש ובראשונה יש לדאוג 
לכך שחייל דתי יוכל לקיים מצוות בצה"ל, ורק לאחר מכן – בחשיבות משנית – גם להקנות 
מסרים חינוכיים בצבא, שהרי בעיית האווירה החילונית בצה"ל, והצורך להתמודד עימה, לא 

פגו עם השנים.
לעומת זאת, הגישה השנייה – שאותה הובילו הרבנים הצבאיים הראשיים האחרונים: הרב 
"משרד  אינה  הצבאית  הרבנות  כי  טוענת   – קרים  הרב  וכיום  פרץ,  הרב  רונצקי,  הרב  וייס, 
ובראשונה יש לנצל את מעמדה של הרבנות הצבאית בצה"ל  הדתות" של הצבא, ושבראש 
ואף  הלחימה",  ל"רוח  בנוגע  למשל  שנעשה  כפי  מוגברים,  חינוכיים  מסרים  להקנות  כדי 
להרחיב את תפקידיה של הרבנות הצבאית לתחומים בעלי אופי אוניברסלי )קמפינסקי, 2015, 

עמ' 193–209(. 
משנת 2000 שינתה הרבנות הצבאית את פניה, ואופייה נעשה אחיד יותר מבעבר. תפקידיה 
הקלאסיים, למשל השמירה על הלכות הכשרות והשבת, נותרו כשהיו, אך תפקיד הרב הצבאי 
החל להתפרש יותר ויותר כ"כוהן משוח מלחמה" )זילברשטיין, 2010(. להיבט זה יש השלכות 
רבות היונקות מכמה דילמות: האם הרב הצבאי עוסק בעיקר בשמירה על הלכות הכשרות 
והשבת ביחידתו או שהוא שותף גם לפעילות המבצעית שלה? האם הוא ממלא כל פקודה 
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צבאית שתוטל עליו? האם תפקידו גם לחנך את החיילים או רק לדאוג לצורכי הדת שלהם? 
האם הוא רב רק של החיילים הדתיים או של כלל החיילים? תפקידו של הרב הצבאי כ"כוהן 
כפי  התפקיד  מתפיסת  רבה  במידה  שונה  רונצקי,  הרב  והנחיל  שסבר  כפי  מלחמה",  משוח 
שהיה מקובל ברבנות הצבאית בתקופות אחרות )Kampinsky, 2020(. במקרה שיובא להלן 

מתבהרת מגמה זו בבירור.
ביחידה  )הרבצ"ר(,  כרב הצבאי הראשי  כהונתו  רונצקי, בתקופת  הרב  בשבת אחת שהה 
צבאית באזור הדרום. בעקבות אירוע ביטחוני סמוך לרצועת עזה הוקפצו כמה חיילים לאזור 
האירוע, והרבצ"ר החליט להצטרף אליהם ברכבו של מפקד הגדוד, מתוך מחשבה שיספיק 
לחזור ליחידה באותו יום, כפי שאכן אירע. המקרה הודלף לעיתונות ו"זכה" לביקורת נוקבת 
מצד העיתונות החרדית, וגם מצד רבנים צבאיים לשעבר, שטענו שהרבצ"ר חילל את השבת. 
ש"ההתייחסות  וטען  כך,  לנהוג  החלטתו  את  רונצקי  הרב  הסביר  לחיילים  ששלח  באיגרת 
לעניין זה נגזרת מהבנת תפקיד הרב ביחידתו". מדבריו עולה כיצד הוא תופס את תפקיד הרב 

הצבאי בימינו:

המלחמה.  משוח  הכהן,  של  בדמותו  הצבאי  הרב  את  פוגשים  אנו  קדם  בימי  עוד 
ונוסך בהם רוח לחימה,  יציאתם לקרב  ניצב בפני הלוחמים טרם  אותו רב, הכהן, 
היחידה  רב  של  העיקרית  משימתו   ]...[ הקרב  לשדה  עימם  יוצא  אף   – ובהמשך 
היא חיזוקם של הלוחמים. חיזוק זה הינו הכרחי ונחוץ ביותר לניצחון בקרב, מפני 
שכידוע, ההסתערות אל מול פני האויב וחירוף הנפש אינם טבעיים לאדם, ובוודאי 
עימם  המשתתף  ביחידותיו,  היטב  המעורה  רב  ממילא,  הצעירים.  לחיילנו  לא 
נפש  מצוקות  על  להתגבר  מאוד  לסייע  יכול  המבצעיות,  ובתעסוקות  באימונים 
ומשברים המאפיינים בעת שכזו ]...[ הרב הוא חלק בלתי נפרד מיחידתו ויוצא עם 
הלוחמים למשימותיהם אף בשבת. מכאן פשוט שהרב הצבאי, ובעיקר רב של יחידה 
לוחמת, צריך לשאת עימו את הפלאפון בדרך קבע ביום ובלילה, ואף בשבת. וכאן 
אולי המקום להוסיף ולהזכיר שמלבד שותפות הרב ביחידתו בחיזוק רוב הלוחמים 
והמפקדים בעת התעסוקה המבצעית והיציאה לקרב, שותף הרב ביחידתו אף בחיי 

השגרה )גרינברג, 2008(. 

יותר מכול את העדפת גישת השיתוף והאחדות בצה"ל, אולם  זו משקפת  פסיקה תקדימית 
בימינו מתחילים להישמע קולות אחרים בסוגיה זו, ובכך נעסוק להלן.
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האם מתעוררת הגישה ההגנתית בציונות הדתית?

בתקופה האחרונה מתרחשות תמורות ביחסי הדת והצבא, ודווקא בזמן שבו מתרבים החיילים 
הדתיים בצבא נראה כי הגישה ההגנתית מתעצמת על חשבון גישת השיתוף והאחדות. להלן 

אעמוד על כמה תהליכים המעידים על כך. 
מאז הקמת צה"ל המדיניות הייתה שנשים ישולבו ביחידות עורפיות בלבד, ואילו ביחידות 
השדה ישולבו רק גברים. שנים רבות לא שונתה מדיניות זו )לפחות לא במידה ניכרת(, עד 
שבאמצע שנות התשעים, בעקבות בג"ץ אליס מילר, גברה התודעה הפמיניסטית בצבא ונשים 
החלו להשתלב גם ביחידות שדה, בעיקר בתפקידי הדרכה. בנוסף גם הוקמו יחידות מעורבות 

לגברים ונשים, והידועה שבהן היא גדוד קרקל )שגיא, 2014(.
ונשים,  גברים  של  משותף  שירות  ליצור  שיכול  המגוונות  הבעיות  עם  להתמודד  כדי 
ולמנוע  בצה"ל  הנשים  זכויות  על  להגן  שנועדה  הראוי",  "השילוב  פקודת  בצה"ל  נוסחה 
 .)235–228 עמ'   ,2015 )קמפינסקי,  הנשים  של  בכבודן  לפגוע  שיכולים  מסוימים  קשרים 
לנשים  נפתחו  נוספים  ותפקידים  בצה"ל,  הנשים  בבד המשיכה להתפתח מגמת שילוב  בד 
של  יכולתן  את  המגבילה  דתית  לפקודה  להידמות  החלה  הראוי"  "השילוב  פקודת  בצבא. 
 – חדשה  פקודה  לכתוב  הרעיון  נולד  כך  ומאתגרים.  נוספים  בתפקידים  להשתלב  נשים 
פקודת "השילוב המשותף", שהסירה כמה הגבלות שהיו בפקודה הקודמת, לדוגמה: במקרים 
מסוימים ניתן להוריד את רמת ההפרדה בין החיילים לחיילות לרמה מינימלית כדי לאפשר 
מסיבות  בצבא:  והחילונים  הדתיים  ביחסי  להתנגשות  מגיעים  וכך  המשותף.  שירותם  את 
אינה  הזאת  המפורשת  וההלכה  מעורבת,  ביחידה  לשרת  יכולים  אינם  הדתיים  הלכתיות 
מאפשרת לשלב נשים ביחידות כאלה. איזו זכות תגבר – האם זכותם של הדתיים או זו של 

הנשים לשרת ביחידות אלו?
והוא מתרחש כמובן במישורים  גובר השיח סביב הפמיניזם הרדיקלי,  בשנים האחרונות 
רבים )שוק התעסוקה, האקדמיה וכדומה( ומחלחל גם לצה"ל )בודאי־היימן, 2016(. בהקשר 
הצבאי נטען שיש לשלב נשים ביחידות שדה, וששילוב הנשים רק ביחידות עורפיות נחשב 
אפליה שיש להעבירה מן העולם. אם כן, הדיון חורג מן השיקול הצבאי גרידא וגולש לדיון 
תיאורטי אידיאולוגי )ששון־לוי, 2006(. כך למשל כתבו כרמית־יפת ואלמוג במאמר מקיף על 

סוגיית הפמיניזם בצה"ל: 

ניתן להדיר נשים כדי להדר במצוות. אך זה בדיוק פועלה של פקודת השילוב  לא 
במרחב  פטריארכליות  דתיות  נורמות  לאכיפת  משפטי  רישיון  נותנת  היא  הראוי: 
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הצה"לי־הציבורי ולשעתוק ההפרדה המגדרית מקהילת המוצא לחיי הצבא. הכללים 
בידי  כלי־שרת  משמשים  ובכך  האורתודוקסית,  להלכה  מוקצנת  פרשנות  מעודדים 
מגמות ההתחרדות בציבור הדתי, תוך הוצאת הרוח ממפרשיהן של יוזמות המבקשות 
ליברליזציה  לידי  ולהביא  ההלכה  את  להגמיש  כדי  הלכתיים  בכלים  להשתמש 
תוך  ההפרדה,  חזון  לקידום  המשפט  של  הכופה  כוחו  את  מגייס  צה"ל  בכך  שלה. 
הקהילה  של  צרכיה  בהגדרת  הדתי  המיעוט  שבתוך  הקיצוני  למיעוט  מונופול  מתן 

בכללותה )כרמית־יפת ואלמוג, 2016, עמ' 316(.

גישה פמיניסטית זו אינה מקובלת בכל המגזר הדתי־לאומי, ובייחוד לא במגזר החרדי־לאומי 
)חרד"ל(. החייל הדתי הממוצע מוצא קושי משמעותי בפקודת השירות המשותף, ובעיניו היא 
מגמה  על  כנראה  המעיד  בודד,  מקרה  בעזרת  זאת  אדגים  בזכויותיו.  קשה  כפגיעה  נתפסת 
כוללת – תלמיד מכינה קדם־צבאית שהתקבל לקורס חובלים סיפר שקיבל הודעה מהצבא 

שלפיה קורסי החובלים הבאים ייערכו במתכונת מעורבת של בנים עם בנות:

כשהייתי בישיבה התיכונית עברתי את הגיבוש לקורס חובלים, ואז דחיתי את הגיוס 
עד  הגיוס.  תאריך  לתיאום  הצבא,  עם  בקשר  אני  מאז  במכינה.  ללמוד  כדי שאוכל 
היום היו שני קורסי חובלים בשנה – האחד במארס, שהוא מופרד בין בנים ובנות, 
והאחר באוקטובר, שהוא מעורב. כשגיוס מארס התקרב, הודעתי שאני רוצה להמשיך 
שנה נוספת במכינה. אמרו לי לקחת בחשבון שהקורס הנוכחי הוא האחרון במתכונת 
הגיוס  על  לוותר  העדפתי  מעורב.  יהיה  הכל  הבאים,  מהקורסים  ושהחל  נפרדת, 
לחובלים. אמנם התלבטתי מאוד גם כך, אבל זה הוסיף לי על ההחלטה לוותר. דיברתי 
עם חבר שסיים את הקורס והבנתי שזו ממש בעיה, השירות עם הבנות ביחד. יש חודש 
טירונות, ואחר כך שלושה חודשי ימ"פ )ימאות ופיקוד( מאוד אינטנסיביים, שדורשים 
עבודה צמודה בין חברי הצוות. זה משהו שאדם דתי, שנזהר ממגע עם נשים, לא יכול 
לעשות. ההחלטה לערבב את הקורסים היא ממש להדיר בפועל את הדתיים מהקורס. 

לסגור בפניהם את האפשרות הזו. זה אבסורד )שלזינגר, 2017(.

בעקבות עדויות כאלה הכריזו ראשי ישיבות ההסדר והמדרשות על משבר אמון חריף בינם 
ובין צה"ל. אחד מבכירי הרבנים הדגיש: "הנושא של שירות משותף הוא חציית קו אדום. כל 
הרבנים, ללא יוצא מן הכלל, כולל אלה שבעד שירות בנות דתיות בצבא – הרגישו שזה קו 

אדום" )שרקי, 2016(.
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מגמה ברוח זו נשמעת מכיוון הצד החרד"לי של הציונות הדתית: "זו בעיה קיומית של 
כל המדינה, של כל האומה", הסביר הרב טאו, שעסק בשנים האחרונות בקמפיין נגד מגמות 
שזיהה בצה"ל, ובראשן פקודת השירות המשותף. "על זה צריך לצאת לרחובות, על זה צריך 
לצאת, וקוראים לזה מרד אזרחי", הוסיף הרב טאו, והמשיך לשאול את תלמידיו: "השאלה אם 
אנחנו חיים חיי חיות ובהמות, או שאנחנו חיים חיי אדם ]...[ העם מובל שולל, זורים לו חול 
בעיניים, אנחנו נדאג שכל אחד ידע מזה ושהעם יצא, יצא במחאה. לא על זה הוא נתן לצבא 

את המנדט" )הררי, 2017(. 
של  החרד"לי  במחנה  רק  לא  דעים  תמימות  יש  המשותף  השירות  להעיר שבסוגיית  יש 
הציונות הדתית, אלא גם מחוץ לו – ואף בעולם המחקר האקדמי. כך למשל כתב דניאל סטטמן:

לסירובם של חיילים דתיים מסוימים להשתתף בפעילויות הכרוכות בִקרבה גופנית 
עם חיילות יש בסיס איתן יותר. השתתפות בפעילויות כאלה עלולה לפגוע פגיעה 
קשה בעקרונות שהם מאמינים בהם ומתנהגים על פיהם מאז עמדו על דעתם. לכן 
בהקשר הזה הטענה על פגיעה בחופש הדת משכנעת יותר )סטטמן, 2019, עמ' 92(. 

התסכול בציונות הדתית סביב סוגיית השירות המשותף הולך וצובר תאוצה, ועימו גם התחושה 
שגישת השיתוף והאחדות אינה משיגה תמיד את מבוקשה. ארגון "אחים לנשק" הוקם כדי 
להצביע על הכשלים שבשירות המשותף, והוא מדגים את חומרת התופעה כפי שהיא נתפסת 

בעיני הזרם החרד"לי בציונות הדתית. 
מגמה ברוח זו ניתן ללמוד גם מ"פרשת הְזָקנים": פקודת מטכ"ל ידועה מאפשרת לחיילים 
דתיים שלא לגלח את זקנם, אף על פי שהצבא דורש הופעה מסודרת של החיילים, הכוללת 
גילוח ותספורת. אי־גילוח הזקן הוא ערך חשוב ביהדות, ושומרי מצוות רבים מקפידים על כך. 
עד לאחרונה היה מקובל שרבנים צבאיים הם האחראים על מתן האישורים לאי־גילוח הזקן, 
ומן החיילים רק נדרש לחתום שהם עושים כך מתוך אמונתם הדתית, אולם שינוי בנושא זה 
הציב שוב את הדתיים בעמדה מתגוננת: צה"ל החליט שרק קציני השלישות יוכלו לאשר את 

מתן האישורים האלה, וחיילים רבים לא קיבלו את האישור לכך )כהן, 2015(. 
המדיניות הזאת יצרה קונפליקט נוסף בין החיילים הדתיים ובין הצבא סביב נושאים דתיים. 
הטענה הדתית היא, שצה"ל מקשיח עמדות בנושא זה ומקשה על הדתיים לקיים מצוות בצבא 
)זיתון, 2020(. לפי גישה זו, המסקנה היא שיש להדגיש יותר את זכויות הדתיים ופחות את 

מגמת השיתוף. 
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סיכום ומסקנות

בדור האחרון אנו עדים לריבוי דרמטי של חיילים דתיים־לאומיים בצה"ל, בייחוד ביחידות 
הלוחמות )לוי, 2015; מגל, 2016(. הנתונים מלמדים שהמחנה הדתי־לאומי משתלב בצה"ל 
בהיקפים משמעותיים, הרבה יותר מכוחו היחסי באוכלוסייה. היינו מצפים שתופעה דמוגרפית 
טמון  כאן  כי  ומסתבר  הדבר,  כך  לא  אולם  בצבא,  הדתי־לאומי  המחנה  את  תחזק  דווקא  זו 

 .)Kampinsky, 2019( הפרדוקס
בתקופת הדור הראשון למדינה, בתקופת "הברית ההיסטורית" עם תנועת העבודה )ברית 
בצה"ל  והמדינה.  הציונות  ברכבת  "קרון"  הדתי  המחנה  היה   ,)1977 עד  קיימת  שהייתה 
בלטה מגמה זו בצורה ברורה: לשדרת הפיקוד של צה"ל היה אופי חילוני, והחיילים הדתיים 
כמעט שלא התקדמו בסולם הדרגות. משום כך הדרישות הדתיות באותה תקופה לא איימו 
על האליטה השלטת, ולכן היא לא ביטאה את מורת רוחה במידה ניכרת. אומנם פעילותה 
החינוכית של הרבנות הצבאית הייתה רבת עוצמה, אך היא עדיין הייתה בצילה של המגמה 
החילונית הרווחת בצה"ל, ועל כן לא בלטה יתר על המידה. לעומת זאת, כיום הדתיים נתפסים 
כאיום ממשי על הפיקוד הוותיק בצה"ל, ודווקא חוזקם עומד להם לרועץ. עמידה עיקשת על 

העקרונות הדתיים יכולה להיתפס בעיני הצבא כדרישה מרחיקת לכת שיש לדחותה. 
בשנים האחרונות גם מתפתח דיון אקדמי סביב השאלה אם בצבא מתקיים תהליך "הדתה" 
הדתיים,  החיילים  של  ההשפעה  בשאלת  עוסק  הוויכוח   .)2019 סטטמן,   ;2012 וליבל,  )גל 
הרבנים הצבאיים והרבנים האזרחיים בממשק שבין דת, חברה וצבא. המצדדים בהדתה טוענים 
מבחינתם,  כך.  על  מתריעים  ואף  כמסוכן,  נתפס  שבעיניהם  הדתה  תהליך  עובר  הצבא  כי 
החלטת צה"ל שלא לשלב חיילות בתפקידי לחימה בגלל העימות עם הדתיים, היא הוכחה 
ניצחת לתהליך זה. התלקחות הדיון סביב שאלת ההדתה מלהיטה את הרוחות בחברה הדתית, 
ובעקבותיה יש תחושה בחברה זו שהסטטוס קוו בנושאי דת וצבא עומד להשתנות. מציאות זו 

מציבה את החברה הדתית יותר ויותר בגישה ההגנתית ופחות בגישת השיתוף. 
 .)Kampinsky, 2019( לכל זאת נוסף ממד פנימי הקשור לתהליכים פנימיים בתוך המגזר הדתי
בציונות הדתית התחזק בדור האחרון הזרם החרד"לי, זרם שמדגיש יותר את ההתחזקות בקיום 
המצוות ופחות את היכולת להכיל פשרות דתיות. חיילים דתיים רבים אינם מוכנים להתגמש 
בסוגיות של שירת נשים ושל שירות משותף ביחידות שדה, וכך נוצרים קונפליקטים נוספים 

בין דתיים לחילונים בצה"ל, המקשים על יישום גישת השיתוף.  
מתחיל  לצבא  הדת  בין  היחסים  לסוגיית  הדתיים  שיחס  נראה  זה  במאמר  הניתוח  לאור 
תהליכים  שכמה  הרי  והאחדות,  השיתוף  לכיוון  יותר  הייתה  הנטייה  בעבר  אם  להשתנות. 
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זכויות דתיות אחרות – הופכים  בצה"ל – בדמות שילוב נשים בתפקידי לחימה ומאבק על 
את הקערה על פיה, והשיח בחברה הדתית מתחיל להידמות לשיח סביב החינוך הדתי: הרצון 
לקבל זכויות שיגנו על האדם הדתי כדי שיוכל לשמור על אורח חייו, או במילים אחרות – 

הגישה ההגנתית תופסת אט אט את מקומה של גישת השיתוף והאחדות. 
ביטוי לשינויים בהתייחסות לסוגיית השירות הצבאי אנו מוצאים בדבריו של הרב יגאל 
לוינשטיין, מראשי המכינה בעלי, שדיבר בצורה גלויה על סוגיית היחסים בין המינים בצבא 
רק  סביב אמירותיו  הציבורי  הדיון   .)2017 )יואלי,  בפני הדתיים  ועל הקשיים שהיא מציבה 
ממחיש את תחושותיהם של חיילים דתיים רבים המוצאים את עצמם מתגוננים מפני התהליכים 
של  מספרם  גדל  שבו  בעידן  דווקא  מתרחש  זה  שדיון  הוא,  הפרדוקס  בצה"ל.  הליברליים 
החיילים הדתיים בצבא, ושלמרות גידול זה מעמדם בצה"ל דווקא נחלש. האם בעתיד תמשיך 
ההגנתית  הגישה  או שמא  והצבא,  הדת  ביחסי  הדומיננטית  להיות  והאחדות  גישת השיתוף 

תתפוס את הבכורה? ימים יגידו. 
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על המחבר
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