
ומשקיערשענוהחינוךשר
צריוצה"לשטוענים:סינוןההון
מהדשעצמואחלהמציא

ולהרדיםלערביםשיציעהלאומי""הבקו"םאתלהקיםמציעיםדוברתושלמהפירוזשי
הביטחון:מערכתאתלחלוטיןלשגותשעשוייםהדיוניםנשמעוכךאזרחיבשירותלהשתלב
ברקתעתיר?לכולם"שירותשללפרדיגמההעםצבאשלמפרדיגמהלעבור"ניסינו

פנימה

עמותה

עלשהוקמה

שיהרבידי

ושלמהפירון

דוברת

מנתעל

להתמודד

הקיטובעם
בחברה

הישראלית

העגולהשולחןדיוני
הבינתחומ׳.במרכז

אלטרנטיבי"מסלול

שלאלאוכלוסיות

משרתות"

1*1®#למה:

עללוותרצריכהישראלאם
ולבטלהעם""צבאשלהמודל
האםבצה"ל?החובהשירותאת

שיקיףחדששירותמודלליישםניתן
כוללהגיוס,בגילהצעיריםכלאת
כזהשירותמודלהאםוערבים?חרדים

אוולמשרתיםלכלכלהלתרוםיכול

שההצדקהמיותרמנגנוןבעודשמדובר
הקיפוחתחושותהיאלהקמתוהיחידה
ודורשבצבאשמשרתהציבורשל

בנטל?יותרשוויוניתחלוקה
תנועתהיאכזהמודלשמקדמתמי
פירון,שיהרבבראשות©,"פנימה"

לאחרונהשאירחשיחרבבמרכזשעמד

פירוןהבינתחומי.במרכזאהרןמכון
צריךהנוכחיהצבאישהמודלסבור

שקר.עלמבוססשהואמאחרלהשתנות,
במושגמשתמשיםאנחנואחד"מצד

שנימצד"אבלפירון,אמרהעם׳",׳צבא

השנהשלהמחזורמבנימ־%05פחות

זהאזאחרת,אוכזאתבמסגרתמשרתים

מים".מחזיקלאושקרשקר

הפוליטיהמאבקפירוז,לדברי
הובילשכברהגיוס,חוקסביבוהציבורי

במהות.עוסקלאהבחירות,להקדמת

החברהחלקילכללנוגעת"הבעיה

"העובדהפירון,הסבירהישראלית",
שלממניעיםזה,אתלהציגלנושנוח
שלבעיהזוכאילופוליטיים,רווחים
בעיהלאזאתהקדמון.החטאהיאחרדים
ישראל.מדינתשלאלאהחרדיםשל
ואםלערביםמדברתלאבכללהמדינה

שלממניעיםרקזהאליהםמדברתהיא
אמיתיים".מניעיםמתוךולאהתרסה

מודלמציעה"פנימה"תנועת
22בןעדאו18בןאזרחכלשבמסגרתו

"הבקו"םאליגיעחרדיםשלבמקרה
לאחתישובץהמשרתהצעירהלאומי".
ביטחוןורווחה,חינוךחטיבות:משלוש
פניםביטחוןבחטיבתוצה"ל.והצלהפנים

|חומי
|רצליה

מד"אזק"א,כמוגופיםייכללווהצלה

ייכללוורווחהחינוךבחטיבתהצלה.וגופי
השירותמציון.ועזרשרהידכמוגופים

אוקרובמסלולים:לשלושהיתחלקעצמו

בהםאיןאושישתפקידיםמהבית;רחוק

שונהבאוכלוסייהומעורבותחייםסכנת

באת.שממנהמהאוכלוסייה

משנימורכבתתהיההשירותתקופת

הכשרהיהיההראשוןהחלקחלקים:

ארבעההפחותלכלשתימשךבסיסית

למיהארכהאפשרותעםחודשים,

המעשיהחלקלהתמחות.שמבקש

חודשים,14עדשמונהיימשךבשירות

לשנתיים.להארכהאופציהעם
"אבלפירון,מודהשווה",באמתלא"זה

לכולם.ע"ב(כדאישל)במובן׳שווה׳זה
למדינתשווהזהשישרת,לאדםשווהזה

לאתוסשווהזהלכלכלה,שווהזהישראל,
אחדכלהזה,במתווהלחברה.שווהוזה

יוכלהואשבומקוםימצאישראלמאזרחי
שיזכומייהיוהחדשבמודלגםלשרת".

ישיבה,בתלמידימדוברמשירות.לפטור

מצטיינים.ומדעניםאמניםספורטאים,

אהרן,ממכוןלרוםטליד"רהכלכלנית

טווחמדיניותלקידוםשפועלמהקרמכון

והפריון,הצמיחהלהגדלתשתביאארוך
שלהכלכליתההיתכנותאתהציגה
שישחושבים"אנחנולרום,לדבריהמודל.

מסלולשנבנהבכךכלכליפוטנציאל
משרתות.שלאלאוכלוסיותאלטרנטיבי

גםחיוביתתשואהלהניביכולכזהמהלך

למשק".וגםלפרט
אדםכוחלהכשירצפויהחדשהמודל

שזה"כדיביקוש.בהםשישלמקצועות

להתקיים"צריכיםלרום,אומרתיקרה",
הקנייתהואהראשוןעקרונות.כמה
העבודה.לשוקרלוונטייםכישורים
מנהיגות,כמורכיםבכישוריםגםמדובר

גםתקנההתוכניתואחריות.צוותעבודת

מתמטיקהשפה,בעיקריסוד,מיומנויות
במיוחדרלוונטיזהמקצועיים.וכישורים

בהןשישוהחרדיתהערביתלאוכלוסיות
אלה.במיומנויותמחסור

ניסיון.צבירתהיאהשנייה"הנקודה
תקופתתגיעההכשרהתקופתלאחר
לצבורלאנשיםלתתשמטרתההשירות

שאליובמקצועספציפימקצועיניסיון
שיטור,עלמדבריםאנחנוהוכשרו.הם
מד"אאש,כיבויציבור,מוסדותאבטחת

אתשמקבליםהגופיםהולים.וקופות

כיעבורולשלםצריכיםהזההשירות

יעילה.לאהיאבהינםשהקצאהברור
והואבשוקמהערךיותרנמוךהתשלום

חלקלהחזירנוספתמטרהמשרת
ההכשרה.מעלות

השילובהגברתהיאהשלישית"הנקודה
הערביתהאוכלוסיות,שתישלוהפתיחות

הישראלית".בחברהוהחרדית,
ההכשרהעלותכימעריכהלרום

ואילומשרתלכלשקללכ־000,01תגיע
לפרטההשקעהעלהמשקשלהתשואה

אנהנוהמשקית"ברמה.4%עלהעמוד

תוצר",אחוזרבעשלתוספתעלמדברים
לרום.סיכמה

עוררהלרוםשהציגההכלכליתהתזה
המועצהיו"רסגןביקורת.מעטלא
מפניהזהירבדיל,נירלכלכלה,הלאומית

המשרתים.כמותשלמדימהירההרחבה

אבלבהרחבה,תומכיםמאד"אנחנו
מסלוליםעושיםאיךלראותצריכים
בהדרגה",זהאתעושיםואיךאיכותיים
החינוךשמערכות"לראותבדיל,אמר
ולראותזהאתלספוגיודעותוהבריאות
להן".ששווהמשאבשזה

פוגםהקצרהשירותכיצייןבדיל

המהלך.שלהכלכליתבאטרקטיביות
שנתיים,שלששירות"הסיכוילדבריו,
להיותיוכלהכשרה,גםשכולל

נמוך".הואמשמעותי,
שהובילטרכטנברג,מנואלפרופ׳

לכלכלה,הלאומיתהמועצהאתבעבר
הזהירטרכטנברגבדיל.שלבעמדהתמך

לביןארעייםעובדיםביןערבובמפני
מקצועיים.עובדים

הבעיות"אחתטרכטנברג,לדברי
מדייותרשישזההרךבגילבטיפול

ומונעהרמהאתמורידזהמתנדבות.

מסוימיםבהקשריםקורהוזההתמקצעות,

תפקידיםמעטישהבריאות.בתחוםגם
הערבוביהאתבהםלעשותיכולשאתה
הארעייםבעובדיםלפגועבליהזאת

בשירותולאבהתמקצעותלאוהקבועים,

הזה".הדברעםניזהרבואואזעצמו.

במילואיםהאלוףלשעבראכ"אראש
הידדטופולנסק־הגי $TS1$טופולנסקהידד$TS1$$DN2$טופולנסקהידד$DN2$הנקודה:את
)פינסקי,ראובןאתעכשיו"תשאלו
אזרחיי,הלאומיהשירותרשותמנכ"ל

לקבלרוציםהאנשיםרובלמהע"ב(
לאומי.אזרחישירותשלנציגיםאליהם
אדםכוחזהכיזה?למהיודעיםאתם

מישהובהודש,שקלומשהואלףזול.

לפחותלולשלםצריךהייתשאחרת
מינימום".שכר

פשע"עלחעא"להוסיף

בחדראחריםכלכלניםמצדהביקורת

האםהעקרוניתבשאלההתמקדה

שירותמסלולתיזוםשהמדינהנכון

רובינשטייןיונהפרופ׳אלטרנטיבי.

טעןאקונומיקסאוףסקולמהלונדון

10,000
שקל

ההכשרהעלות

משרתכלשל

החדשבמודל

4%
שצפויההתשואה

מההשקעהלמשק
במשרתים

0.25%
לתוצרהתוספת
להניבשעשויה

התוכנית

לאומישירות
המודללמלם:
להחליףשרוצה
העםצבאאת
10ענ7׳ברקת,עמיר?
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הנוכחיתבמתכונתוהצבא

תומכיעורפיהשירות:אופי

לוחמיםלחימה

גופיםמשלושהלאחדישובץ*18בןצעירכל"פנימה"תנועתשלהמודל

nnimחינוך

ודוגמאות!ד"זק"א,|דוגמאות|מציוןעזרשרה,יד

כםכם

והצלהפניםביטחון

מהביתרחוקקרובהשירות:אופי

חייםסכנתבואיןאושישתפקיד

חילוני(במוסדשישרתחרדי!למשלשונהבקהילהמעורבות

אופציה|עםחודשיםארבעהתימשךההכשרה

מסוים!במקצועלהתמחותשמבקשלמילהארכה

אופציה!עםחודשים14עדיימשךהשירות

לשנתיים(להארכה

פטור

ומדעניםישיבהתלמידי

אמניםמצטיינים,

22גילעדלשירותלהצטרףיוכלו*חרדים

עלעבודהמקומותייצורשלשפתרון
לושאיןחלם׳/"פתרוןהואהמדינהידי

הכלכלי.הגיון

הבעיהאתלפתוררוציםאנחנו"איך
עבודהלכוחבביקושהירידהשל

הביקושהגדלתידיעלבביטחון?

גופיםידיעליצרניתלאלעבודה

חטאלהוסיףפשוטזהממשלתיים.

אמרצורך׳/שוםבזהאיןפשע.על

הרעיוןאתגםתקףהוארובינשטיין.
"ישואמרמקצועיתהכשרהשל

הייתכמהמכללות.וישאוניברסיטאות

שלךהילדאתלשלוחבשבילמשלם
אוהאזרחיהשירותבמכללתללמוד

ללכתלאלומשלםהייתיאניהלאומי?

לחלוטין".מיותרפשוטזהלשם,
הצטרףרובינשטייןשללביקורת
הערב.אתשהנחהמואב,עומרפרופ׳

קיימתהזאת"התוכניתמואב,לדברי
שירותשישבגללבלבדאחתמסיבה

שמשרתמישלהכאבבגללצבאי.

איןממילאבנטל.שוויוןשאיןבצבא,

הפרטישהשוקלנוברורבנטל.שוויון

כדיהזההמיותרהדבראתצריךלא

ולעזוראותםלהכשיראנשים,לשלב
מערכתעלמדוברעבודה.למצואלהם

העלותויקרה.יעילהלאמגושמת,
ללמודללכתבמקוםאדירה.היא
אומהנדסיםולהיותבאוניברסיטה

עלהזמןאתיבזבזואנשיםרופאים,
מיותרים".דברים

ומייסדאהרןמכוןיו"רדוברת,שלמה

ויולהסיכוןההוןבקרןכלליושותף
מואב,שלהדעהאתמכברשהואאמר
אמרספק","איןאחרת.חושבאבל

ביישום.אדיריםסיכונים"שישדוברת,

לאאניהתעסוקה.באיכותסיכוניםיש
אפשרשבהבמציאותחייםשאנחנוחושב

אנישכיר.לצבאולהפוךצבאעללוותר

שיחגםהואפההחשובשהשיחהושב

שאנחנוהעובדהההוגנות.שיחהשילוב,

החרדיםבעייתעלמדבריםהזמןכל

שזהמהציבור,מ־%02למעלהכשיש

סביביושבלאשאפילוערבי,ציבור

נורא".זהבעיניהזאתבשיחההשולחן

הרושענבלגםהשתתפהבריון

שהובילה"פנימה",מנכ"ליתגיטי,
החדש.השירותמורלעלהעבודהאת

החלטותהיושלנו"ההחלטותלדבריה,

הפתרוןולכןהדרךכללאורךערכיות
צריךהואהברתי.פתרוןהואשלנו

אבלהכלכלי,במישורגםלעבוד

הברתיפתרוןגםהואשלנוהפתרון

במדינתחברתיתלכידותשמייצר

האמיץשהדברחושבתאניישראל.
לעבורזהכאןלעשותשניסינו
שללפרדיגמההעםצבאשלמפרדיגמה
לכולם".שירות

?J2gt;Mr*

אהרן:מסןיו"רדוברת,שלמה
אתשמסרוכמי8200כבוגר"אני

מקצועישצבאלכםאומרהמערכת
לאהאיכותי.היתרוןשלהסוףזה

אנשיםלמשוךיכולתלצבאתהיה

הנוכחית"בכמותגבוההבאיכות

הערביתבחברהבעיות

החדשהמודללפיתוחהסיבותאחת

18בניהצעירים,שלהעגוםמצבםהיא

שלנתוניםלפיהערבית.בחברה,21עד
מהגברים21%אהרן,ממכוןלרוםטלי

הערביותמהנשיםו־%14הערבים
לומדים.ולאעובדיםלאאלהבגילאים

פינסקי,ראובןשהציגהנתוניםלפי
אזרחי,הלאומיהשירותמרשות

כיוםמשרתיםערביםצעיריםכ־000,5

בצעירותבעיקרמדוברלאומי.בשירות
להוראה.הכשרהשלבמסלולשנמצאות

תכנון,תהוםמנהלדראושהמוחמר

גבעתמרכזמשותפים,וחייםשוויון

בהברההמרכזילזרםכיהבהירחביבה,

הקיים,המודלעםבעיהישהערבית
לאומי.שירותהשם:עםכברשמתחילה

שרובאיתייסכיםשראובןבטוח"אני

מצליחיםשהםהערביתהאוכלוסייה

בשולייםבעיקרנמצאתהיאלמשוך
אוכלוסייהלאהיאהערבית.ההברהשל

החברהשלהמיינסטריםלאזהחזקה.

מביאיםאיךהיאהשאלההערבית.

מסגרתלתוךהערביהמיינסטריםאת

ב׳פנימה/בדיוניםהייתימשותפת.
אליכםהגיעהזהשהמסמךלפני
רוצהלאאנישירות.למילהוהתנגדתי

רוצהאניהיהודיהלאוםאתלשרת

הישראלית.האזרחותאתלשרת
אצללשרתילכוערביםשרק"למה

אצללשרתיבואולאויהודיםיהודים

ותהליךשילובהואהרעיוןאםערבים?
דולהיותחייבזהמשותףישראליזציה

שלהםהפרצוףאתיראושהםסטרי
החברהבתוךגםשעובדותוהידיים

אצלערביתעבדותזהאחרתהערבית,
ערביםשלזולותידייםאלהיהודים.
המיליםאתכשמשלביםיהורים.אצל
מבלבלזהביחדואזרחילאומישירות

"פנימה":תנועתנשיאפירון,שי

במושגמשתמשיםאנחנואחד"מצד

פחותשנימצדאבלהעם׳,׳צבא

השנהשלהמחזורמבנימ־%05

אחרת,אוכזאתבמסגרתמשרתים
מים"מחזיקלאושקרשקרזהאז

-"י•

אהרן:ממכוןכלכלניתלרום,סלי
כולם.אתצריךשהצבאבסוח"לא

שבהםמתוויםעללחשובאפשר

אתמחליפיםהאלהמהאנשיםחלק

הםשבואחרבשירותהצבאיהשירות

עבורם"יותרגבוההתשואהמקבלים

רוציםאנחנואםהערבי.הציבוראת

בשמולילדנקראבואואזאזרחישירות

לאומי".שירותולאאזרחיDN2$$שירותTS1$$DN2$$שירותTS1$$שירות
)דיתה(יהודיתאורמת,מייסדת

ברמהלהפרידבתגובההציעהברוניצקי,

שירותלביןלאומישירותביןהסמנטית

הערביםמחברינומעטלא"שמענואזרחי.
אותםדוחהלאומישירותשהביטוי

להתגבר"כדיברוניצקי,אמרהמלהצטרף",

שמסלולכךהבדלהלעשותאפשרזה.על

ומסלולאזרחישירותיהיהוהרווחההחינוך

לאומי".שירותיהיההפניםביטחון
החדשהמודלכיהבהירדראושה

בחברהנוספיםבקשייםלהיתקלצפוי

לאהשירות"נושאלדבריו,הערבית.
לבואצריך. צריךstand Aloneלהיותיכול

רקולאוכוללתמשמעותיתהבילהעם

לאומי".שירותשלהנושאעם
מהןהקשותהבעיותאתהזכירהוא
הפשיעהמכתובהןהמגזרכיוםסובל
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שהדרישהואמרהדרכיםותאונות
כלשהיתמורהעםלבואחייבתלשרת
המרכזיבזרםבאהדהשתתקבלמנתעל
אתןגםאני"מההערבית.החברהשל
לבנותרישיוןאקבללאוגםשירות
מקבללאאניאםלהתאמץלמהבית
המינימום".את

גוינטמנכ"לסולימאנירמיד"ר
ואמרלדבריםהסכיםאשליםישראל
שלהבסיסיותבבעיותלהכירשיש
שנעשהמה"כלאחרתהערביתהחברה
לקדםשאמורפלסטראיזהלהדביקזה
."הישראליתבחברההפריוןאת

גדוליםגיוסמחזורי

חובהשירותשלהמודללגביהדיון
הקרובות.בשניםלהתחדדצפויבצה"ל
מבנישמחציתהיאלכךהסיבותאחת
וערביםחרדיםיהיוהבאיםהשנתונים
היאנוספתסיבהמשרתים.אינםשרובם
חרדיםלאיהודיםאלףשכ09העובדה
פחותלעומתב4302גיוסלגיליגיעו
השנה.אלףמ07

מאודאוכלוסייהעלמדברים"אנחנו
לאאבללגייסאמורשהצבאגדולה
אמרהכולם"אתצריךשהואבטוח
להיות"יכולאהרןממכוןלרוםטלי
חלקשבהםמתוויםעללחשובשאפשר
השירותאתמחליפיםהאלהמהאנשים
מקבליםהםשבואחרבשירותהצבאי
עבורם".יותרגבוההתשואה

"שירותכיהבהירהלרוםזאתעם
ביותרהיעילהמנגנוןעדייןהואהחובה
ישראל.שלהביטחוןצורכיעללמענה
ביטחוןמקסימוםלקבלמאפשרהוא
מאפשרהחובהגיוסמס.במינימום
לגייסבשגרהאיכותיצבאלקבללצבא
והאיכותייםביותרהטוביםהאנשיםאת
בחירום.גדולאדםכוחלהונותןביותר
לקבלמקוםשישחושביםאנחנוזאתעם
ולקצרבסטבןועדתשלההמלצותאת
לשנתיים".השירותאת

יונהלרום.עםהסכימוכולםלא
אוףסקולמלונדוןרובינשטיין
בביקוש"ירידהכיאמראקונומיקס
לעבורמאפשרתעבודהעתירלצבא
בתשלום.מקצועיצבאשנקראלמה
כרגעכיהשוויוןאיאתיקטיןהתשלום
לאאנימשלמים.לאובגבעתיבגולני
תרדואםתרדהאדםכוחשאיכותחושב

ביותרצורךלנואיןלטובה.גםזה
בצבא".גאוניםמדי

אהרןמכוןנשיאדוברתשלמה
צבאהקמתשללאופציההתייחס
וכמי0028כבוגרש"אניואמרמקצועי
שזהלכםאומרהמערכתאתשמכיר
תהיהלאהאיכותי.היתרוןשלהסוף
באיכותאנשיםלמשוךיכולתלצבא
הנוכחית".בכמותגבוהה

שנכחובמילהבכיריםהקצינים
דוברת.שללדעתוהצטרפובחדר
מודלהואבצה"להשירות"מודל
לרמטכ"להכספיהיועץאמרמיוחד"
לדבריופרוזנפר.מהרןלשעבר
לקבעשמתגייסיםהחובהחיילי"מתוך
ששאוחמשמשרתיםהמוחלטהרוב
אחרימפוטריםמהםו09שנים
צובריםהאלההאנשיםהזאת.התקופה
הםהזההידעכלואתעצוםידע
תרומהזאתהאזרחי.לשוקמעבירים
הדברואתלמשקמשמעותיתמאוד
להפסיק".אסורהזה

חגיבמילהאלוףלשעבראכ"אראש
"אםואמרלפרוזנפרהצטרףטופולנסקי
כלקודםיילךהואאדםכוחעודףיש
שלקראתמעריךאניהשירות.לקיצור

כשנתיים".יימשךהשירות

עלולה"ישראל

רגל"לפשוט
הממונהסגןהשתתףבדיון
באוצרהתקציביםעל

האתגרעלשדיברוסרצוגאסף
חרדיםגבריםבשילובשכרוך
התעסוקה.בשוק
המגמותכיהזהירוסרצוג
התעסוקהבשוקהנוכחיות
ישראלאתיביאווהדמוגרפיה
שללמצבעשוריםמספרבתוך
"הפערלדבריורגל.פשיטת
לגבריםחרדיםגבריםבין
פערהואחרדיםלאיהודים
משהוזהדברשלובסופועצום
קיימא".ברלאשהוא

ירידתכיהסבירוסרצוג
כתוצאההחייםאיכות
בפריוןהצפויהמהירידה
אחד"מצדשבולמצבתביא
כסףפחותהרבהיהיהלמדינה
שעולותההוצאותאתלשרת

מצדוביטחון.בריאות
זקוקיםיהיואנשיםיותרשני
אחרתאוכזאתלתמיכה
יכולותלאהאלהוהמגמות
הייתההמדינהאםלהתכנס.
שזהרואיםהיינועסקיתחברה
עכשיובולטפלשצריךמשהו
רגל".מפשיטתלהימנעכדי

למחקריהחרדיהמכוןיו"ר
שישאמרפלאיאלימדיניות
להשתלבצה"לאתלעודד
תעסוקהשיספקובפרויקטים
"כשנשיםלחרדים.איכותית
ונעסוקהנראטיביםאתבצד
החרדיםהאמיתיותבשאלות
בתוךלהשתלבהראשוניםיהיו
הזה".המשחק

עםנפגשכיסיפרפלאי
במערכתבכיריםנציגים
לאליאומרים"הםהביטחון
בנטל.השוויוןאותנומעניין
זהאתרואיםכצה"לאנחנו
אנחנומפריעה.שרקכמשקולת
אנושילהוןנואשותזקוקים
אניהביטחון.למערכתאיכותי
ספרביתהואשצה"לחושב
לחיים.להכשרהביותרהטוב

שאנחנוהמודלים"אחד
זובמכוןהיוםעליועובדים
שילובבנושאלאומיתתוכנית
ישראל.במדינתבהייטקחרדים
רקלאהחרדיתהחברה
יכולהנשיםגםאלאגברים
משמעותיצמיחהקטרלהיות
הביטחון".מערכתשל

ברקתעמירם

עלהממונהסגן

באוצרהתקציבים

"מצדוסרצוגאסף

יהיהלמדינהאחד

כסףפחותהרבה

ההוצאותאתלשרת

שנימצדשעולות.

יהיואנשיםיותר

לתמיכהזקוקים

אחרת"אוכזאת
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