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צבא ההגנה לישראל
פעולות הביקורת
בצה"ל נבדקו שני נושאי הנוגעי לתחו המשאב האנושי:
נבדק נושא החינו בצה"ל ובמרכזו חיל החינו .הביקורת התמקדה במספר
תחומי המצויי בנושא זה במרכז סדר היו של צה"ל ,ואשר יש בה חשיבות
רבה למימוש יעדיו של צה"ל בתחו החינו בכלל ובתחומי העומדי במרכז
העשייה החינוכית של צה"ל בפרט .נבדקו בעיקר :הכשירות המוקנית למפקדי
למלא את תפקידיה בתחו החינו; הפעילות החינוכית של חיל החינו
הנעשית באמצעות גופי אזרחיי ; ופעילות מקבילה של חיל החינו והרבנות
הצבאית בתחו זה .הביקורת נערכה בעיקרה בחיל החינו ,וכ ברבנות
הצבאית ובאג כוח אד שבמטכ"ל.
נבדקו היבטי הנוגעי לגיוס של חרדי לצה"ל והיבטי הנוגעי לשילוב
במסגרת תכנית לשילוב חרדי )שח"ר( .הביקורת התמקדה בפעילות צה"ל ככל
שהיא נוגעת לגיוס ולשירות חרדי בצה"ל ולשירות בו .נבדקו בעיקר:
המגמות בתחו גיוס חרדי לצה"ל; המדיניות לתכנית שח"ר  #גיבושה,
אישורה ,וסוגיות במימושה בתחומי הנוגעי למזו בכשרות מהדרי,
בהתאמת ההכשרות לחיילי החרדי לטובת קבלת הכרה ממשלתית למקצוע
שרכשו בצהל )"קרדיטציה"( ,ולתנאי השירות שלה .
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היבטי בנושא החינו בצה"ל
תקציר
צה"ל ,במסגרת תפקידיו וכחלק מפעילותו ,עוסק בי השאר בעיצוב דפוסי הפעולה
הערכיי של חייליו ומפקדיו .בבסיס פעילותו של צה"ל עמדו מאז הקמתו ערכי,
כגו ער הרעות ,הדבקות במשימה והחתירה לניצחו .הצור לעסוק בערכי באופ
שיטתי עלה באופ בולט החל מתחילת שנות השמוני בעקבות מלחמת "שלו
הגליל" ,האינתיפאדה ,ראשית ביצוע ההסכמי ע הפלסטיני וגלי העלייה
הגדולי ,שכול נתפסו בצה"ל כאירועי מכונני אשר השפיעו על סדר היו
החינוכי.
שני מסמכי מטכ"ליי מהווי בשני האחרונות מסמכי מכונני לתפיסת החינו
בצה"ל :מסמ "רוח צה"ל" שאושר לראשונה בדצמבר  1994על ידי הרמטכ"ל דאז,
רא"ל )מיל'( אהוד ברק ,ועודכ בספטמבר  ,2001המהווה את תעודת הזהות הערכית
של צה"ל ואשר כללי הפעולה הנגזרי ממנו ה הקוד האתי של צה"ל; ומסמ "ייעוד
וייחוד" שאושר בשנת  2004על ידי הרמטכ"ל דאז ,רא"ל משה )בוגי( יעלו ,ועודכ
באוקטובר  ,2009ומהווה תשתית לתפיסת החינו ולמדיניות צה"ל בתחומי שוני.
מסמ "רוח צה"ל" מפרט מספר ערכי :דבקות במשימה וחתירה לניצחו ,אחריות,
אמינות ,דוגמה אישית ,חיי אד ,טוהר הנשק ,מקצועיות ,משמעת ,רעות ושליחות.
בי מרכיבי התוכ הרבי של תפיסת "ייעוד וייחוד" נמני גיבוש הזהות הלאומית
של חיילי צה"ל; חיזוק הקשר לאר( ולערכי הציונות; חינו להנחלת זיכרו השואה;
המפקדי כמודל לחיקוי; וטיפול בקליטת עלייה.
המפקדי ה האחראי להובלת התהלי החינוכי ביחידותיה וליישו התפיסה
החינוכית של צה"ל בעשייה היו)יומית שלו ,וה עושי זאת בסיועו של חיל החינו
והנוער )להל ) חיל החינו( ,שמפקדו הוא קצי החינו והנוער הראשי )להל )
קח"ר( .קח"ר כפו* לראש אג* כוח אד במטכ"ל )להל ) אכ"א( ,והוא משמש כיוע(
מקצועי לרמטכ"ל ולמטכ"ל בתחו שעליו הוא מופקד .מפקדת קצי החינו והנוער
הראשי )להל ) מקח"ר( המהווה סמכות מקצועית ראשית בתחו הפיקודי)חינוכי,
מסייעת למפקדי צה"ל במימוש יעדיו כצבא הע במדינה יהודית ודמוקרטית .חיל
החינו מפעיל יחידות ביצוע שלו שבה נלמדי תחומי תוכ חינוכיי שוני ,וסגלי
החינו הפועלי ביחידות.
משנת  2008לשנת  2010הלכה והתרחבה הפעילות החינוכית שמקיי חיל החינו
באמצעות מכוני אזרחיי במסגרת מיקור חו( :מכ) 700לכ) 2,050פעילויות בשנה
)פי כשלושה( ,וכ היה גידול בכמות ובמגוו הפעילויות המוצעות במכוני .במקביל,
התרחב משמעותית מספר המכוני שאית מקיי חיל החינו שיתופי פעולה בתחו
הזהות הישראלית)יהודית :ממספר מצומצ של מכוני בתחילת שנת  2009עד
לעשרות גופי בשנת .2011
הרבנות הצבאית הראשית )להל ) הרבנות הצבאית( מקיימת א* היא פעילויות חינו
בקרב חיילי ומפקדי בצה"ל .הרב הצבאי הראשי )להל ) רבצ"ר( ,מפקדה של
הרבנות הצבאית ,כפו* פיקודית לרמטכ"ל ומייע( לו בנושאי המצויי בתחו
אחריותו ,והוא מתוא ומוכוו בפעולותיו על ידי ראש אכ"א .לפי פקודת הארגו שלה
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)להל ) פק"א( ,בי הייעוד והתפקידי של הרבנות הצבאית נכלל ג התפקיד של
פיתוח התודעה היהודית בנושאי תורניי בקרב מפקדי צה"ל וחייליו ) לבנות,
להפעיל ולהטמיע תכניות לפיתוח תודעה זו לש חיזוק רוח הלחימה שלה .1
הרבנות הצבאית עוסקת בנושא התודעה היהודית זה עשרות שני .בשני האחרונות
פעלה הרבנות הצבאית בהדרגה יותר ויותר בקרב כלל החיילי והמפקדי בצה"ל
לחיזוק התודעה היהודית וחיזוק רוח הלוח היהודי ,חילוני ודתי כאחד .הרבצ"ר
הקוד ,תא"ל )מיל'( הרב אביחי רונצקי ,מסר לנציגי משרד מבקר המדינה ,כי
לתפיסתו ,חיבור לתקופת המקרא יעשה את החיילי טובי יותר; וכי בסמו
לכניסתו לתפקיד הוא הציג את תפיסתו בפני הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( ד חלו(.
ביוני  2010נכנס לתפקיד הרבצ"ר תא"ל הרב רפי פר( .סמו לכ ,במאי  ,2010הוא
נפגש ע הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי .בסיכו פגישה זו ציי הרמטכ"ל,
בי השאר ,כי "הרבנות צרי שתפעל לחבר את כלל חלקי הציבור המיוצגי בצה"ל,
סביב המכנה המשות* והערכי המובילי ) הרב הצבאי הראשי הוא הרב של כל
הצבא".

פעולות הביקורת
בתקופה מספטמבר  2010עד אוגוסט  2011ער משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא
החינו בצה"ל ובמרכזה חיל החינו .הביקורת התמקדה במספר תחומי המצויי
במרכז סדר היו החינוכי בצה"ל ,ואשר יש בה חשיבות רבה למימוש יעדיו של
צה"ל בתחו החינו בכלל ובתחומי העומדי במרכז העשייה החינוכית של צה"ל
בפרט .נבדקו בעיקר :הכשירות המוקנית למפקדי למלא את תפקידיה בתחו
החינו; הפעילות החינוכית של חיל החינו הנעשית באמצעות גופי אזרחיי;
והסדרה ותיאו של פעילות חיל החינו והרבנות הצבאית בתחו הזהות הישראלית)
יהודית והתודעה היהודית .הביקורת נערכה בעיקרה בחיל החינו ,וכ ברבנות
הצבאית ובאכ"א .כמו כ ,צוות הביקורת שוחח על נושאי הביקורת במסגרת מפגש
שקיי ע כ) 60קציני בדרגות סר ורס" במהל שהות בהשתלמות בפרויקט
מנהיגות חינוכית צה"לית בירושלי )מחצבי"(.

עיקרי הממצאי
כשירות מפקדי למלא את תפקיד בתחו השיח החינוכיפיקודי
 .1א* שהמפקדי ה המחנכי העיקריי בצה"ל ,קיי פער בי המוטל עליה
בתחו החינוכי ,ובמיוחד בנושאי המצריכי קיו של שיח פיקודי ע חיילי ,לבי
כשירות למלא תפקידיה .הפערי העיקריי נוגעי ,בי היתר ,לחוסר בהכשרה
__________________

1

זאת על פי הפק"א כפי שעודכנה ביולי  .2010יודגש ,כי בפק"א של הרבנות הצבאית מ 2005העיסוק
בתודעה יהודית נכלל במסגרת תפקידיו של ענ ערכי תורה ללחימה .בפק"א המעודכנת נקבע העיסוק
בתחו התודעה היהודית ג בי! הייעוד והתפקידי של הרבנות הצבאית עצמה ,וג שמו הקוד של
הענ שונה לענ תודעה יהודית.
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בתחו קיו השיח הפיקודי)חינוכי באמצעות מתודת הנחיה; להיעדר משנה סדורה
של מפקדי בנוגע לתפקיד החינוכי; לקושי של מפקדי לקיי שיח פיקודי)חינוכי
ע חייליה ,וקיו מועט מדי של שיח בנושא זהות ישראלית)יהודית .כמו כ ,חיל
החינו לא הגדיר בהוראות מהי הכשירות הנדרשת ממפקדי כדי למלא את תפקיד
בתחו החינו ,ובמסגרת זאת ג את הכשירות הנדרשת לקיי שיח פיקודי)חינוכי.
 .2למרות חשיבותו של מסמ "ייעוד וייחוד" כבסיס לפעילות החינוכית בצה"ל
ולמרות הפעולות שנקט חיל החינו להטמעת תפיסתו ,תוכ המסמ ותפקידו המכונ
בפעילות החינוכית בצה"ל לא הוטמעו ,ורבי מהמפקדי כלל אינ מודעי למסמ
ולתפקידו בתפיסת החינו בצה"ל.

מיקור חו של פעילות חינוכית של חיל החינו
אחד מתחומי התוכ המרכזיי שבה נעשית פעילות חינוכית באמצעות מכוני
אזרחיי נוגע לתחו הזהות הישראלית)יהודית .התקשרויות ע המכוני בתחו זה
נעשתה ללא שהיו בידי מקח"ר אמות מידה כתובות לבחירת מכו לצור העברת
תכני בצה"ל; ומקח"ר לא קיימה תהליכי פיקוח ובקרה סדורי על פעילות המכוני
האזרחיי המקיימי שיתו* פעולה ע חיל החינו בתחו הזהות הישראלית)
יהודית ,אלא באופ חלקי.
חיל החינו לא ער בחינה עקרונית של מה ה תחומי הליבה החינוכיי אשר מ
הראוי כי יישארו בטיפול של צה"ל באמצעות מפקדיו וקציני החינו שלו ,לעומת
תחומי שיועברו לטיפול באמצעות גופי אזרחיי; ומה ההשלכות שיש להרחבת
ההישענות על מומחי ידע ותוכ אזרחיי במסגרת המכוני השוני על מעמדו,
סמכויותיו ותפקידיו של קצי החינו ועל תשתית הידע העומדת לרשותו.

הסדרה ותיאו של פעילות חיל החינו והרבנות הצבאית בתחו הזהות
הישראליתיהודית והתודעה היהודית
 .1פעילותה של הרבנות הצבאית בשני האחרונות לוותה בהתנגדויות של גורמי
פיקוד ומטה בחיל החינו )כולל קח"ר ,תא"ל אלי שרמייסטר( ,שטענו ,כי היא
פולשת לתחו החינו .במר(  2009אישר הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי,
עבודה שמטרתה הסדרת מערכת יחסי העבודה בי חיל החינו לבי הרבנות הצבאית
)להל ) מסמ ההסדרה(; הרמטכ"ל הנחה שלאחר תקופת ניסיו של שלושה
חודשי תתבצע בחינה של ההסדרה כפי שסוכמה .ביוני  2009סיכ ראש אכ"א דאז
על הקמת צוות בקרה בנושא ,א מאוחר יותר הופסקה עבודת הצוות ללא הצגת
מסקנות .בפועל המשיכו להישמע ג לאחר פרסו מסמ ההסדרה טענות של חיל
החינו על חריגות מסמכות של הרבנות הצבאית.
 .2קח"ר הצביע על תופעה של שינוי בסטטוס קוו שהיה קיי בנושאי דת בצבא ועל
קשר בי שינוי זה לבי אופיי של פעילויות החינו בצה"ל ,ובמיוחד אלו הנוגעות
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לזהות ישראלית)יהודית ולתודעה יהודית .2במר(  2011כתב קח"ר לרמטכ"ל ,רא"ל
בני גנ( ,ולראש אכ"א דאז מכתב בנושא "השפעה דתית על השירות בצה"ל" ,בו הוא
המלי( להביא את הנושא לדיו עומק במטה הכללי .בסו* יוני  ,2011סמו לסיו
תפקידו ,כתב ראש אכ"א דאז לרמטכ"ל ,לאלופי החברי במטכ"ל ,וכ לקח"ר,
לרבצ"ר וליוהל" ,מסמ בנושא השירות המשות* של חיילי חילוניי וחיילי
דתיי בצה"ל ,ובו ציי ,בי השאר ,כי" :תהליכי הכרסו והסחיפה בבסיס השירות
המשות* מעצימי מאוד את האתגרי והאיומי על המש קיו מודל צבא הע,
ומחדדי מאוד את הצור לעסוק בו כנושא אסטרטגי עבור הפיקוד הבכיר של צה"ל"
)ההדגשה במקור(.
יצוי ,כי בתגובתו מספטמבר  2011לטיוטת הביקורת מסר צה"ל ,כי נושא "השילוב
הראוי" 3אינו בליבת נושא החינו .הג שכ ,הרמטכ"ל הנחה את ראש אכ"א על
קיו עבודת מטה בנושא ה"שילוב הראוי" ו"שירת נשי" ,ומינה את ראש אכ"א
להוביל בחינה סדורה של כלל היבטי השירות המשות* בצה"ל ,כמו ג את פקודת
"השילוב הראוי" ,מתו מטרה לבצע את ההתאמות והעדכוני הנדרשי וכדי לטפל
בסוגיות המורכבות שעלו.

סיכו והמלצות
לפעילות החינוכית הנעשית בצה"ל חשיבות רבה נוכח תפקידיו של צה"ל בהגנת הע
והמדינה ,נוכח מיקומו וחשיבותו של צה"ל בחברה הישראלית ,ונוכח היותו של צה"ל
ארגו הירארכי שמשרתי בו מפקדי וחיילי צעירי המצויי בשלב שבו מתגבשת
ומתעצבת השקפת עולמ כבני אד וכאזרחי .האתגר הניצב בפני צה"ל מורכב
במיוחד בכל הקשור בטיפול בסוגיות חינוכיות הנוגעות לתחו הזהות הלאומית ,וזאת
נוכח מאפייניה המגווני של החברה הישראלית והעמדות השונות הרווחות בה ,וכ
נוכח הצור לקיי את הפעילות החינוכית בצד הצור לבצע את המטרה המרכזית
המוטלת על צה"ל ) להג על עצמאותה של המדינה ועל ביטחו תושביה ואזרחיה.
צה"ל משקיע מאמצי ומשאבי רבי בפעילות חינוכית בקרב המשרתי בו ,ובכלל
זה כדי להשפיע על דפוסי הפעולה הערכיי של חייליו ומפקדיו .משרד מבקר
המדינה מציי לחיוב ,כי העשייה החינוכית מלווה את העשייה הצבאית המבצעית
והתפקודית של החייל והיחידה ,ויש בה כדי להשפיע על המש התפתחותו וצמיחתו
של החייל כאד וכאזרח מדינת ישראל ג בתחומי שאינ מתחייבי מאופי
השירות הצבאי.
במלאכת החינו בצה"ל נושאי בעיקר המפקדי ,זאת לצד תפקיד העיקרי להוביל
את פקודיה בהצלחה בביצוע משימותיה הצבאיות ,בעת חירו ובעת שגרה; וסגלי
החינו ביחידות ,המסייעי בידי המפקדי במלאכת זו במת ייעו( ,בארגו
פעילויות חינו ובביצוע בעצמ .נטל זה הוא כבד ביותר לאנשי שה פעמי רבות
__________________
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ג יועצת הרמטכ"ל לענייני נשי  ,תא"ל גילה כליפי ,הצביעה על תופעה דומה ,וכ גורמי שוני
במקח"ר.
"השילוב הראוי" הוא פקודה של צה"ל העוסקת בשילוב חיילי וחיילות ,דתיי ושאינ דתיי  ,כ
שיוכלו לשרת בצה"ל בלי שייפגעו ערכיה  ,אמונותיה ואורח חייה .
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צעירי ובעלי ניסיו חיי מועט ,ג בהיות חדורי התלהבות ומר( .בביקורת נמצאו
פערי הנוגעי לכשירות של מפקדי למלא את המוטל עליה בתחו החינו
ובמיוחד באמצעות שיח פיקודי .משו כ על צה"ל לדאוג לכ שיינתנו לה מרב
הכלי כדי שיוכלו לבצע נאמנה את מלאכת הקשה .בי השאר ,על צה"ל לשי דגש
על הטמעת המסמכי המכונני שבתפיסת החינו בצה"ל; ועל הגדרת הכשירות
הנדרשת ממפקדי בתחו השיח הפיקודי)חינוכי ,והקנייתה בהכשרות רלוונטיות.
בשני האחרונות התרחבה הפעילות החינוכית שמקיי חיל החינו באמצעות מיקור
חו( של מכוני אזרחיי בתחומי תוכ מרכזיי .על מקח"ר לפעול לכ שיגובשו אמות
מידה כתובות בנוגע לבחירת המכוני; ולוודא כי מתקיימי תהליכי בקרה ופיקוח
סדורי על מכוני אלה .כמו כ ,על חיל החינו ועל אכ"א לבחו הא יש תחומי ליבה
חינוכיי אשר מ הראוי שיישארו בטיפול צה"ל עצמו ,להגדיר מה ה ,וזאת במטרה
להבטיח ,כי נשמרת ומתפתחת בחיל החינו תשתית הידע הבסיסי בנושאי
הנמצאי בליבת העשייה החינוכית שלו.
לצד הפעילות החינוכית שמקיי חיל החינו מקיימת ג הרבנות הצבאית פעילות
חינוכית לחיזוק התודעה היהודית בקרב כלל החיילי ולחיזוק רוח הלוח היהודי,
חילוני ודתי כאחד .בביקורת נמצא ,כי נפלו ליקויי בתהלי הסדרת יחסי הגומלי בי
חיל החינו לבי הרבנות הצבאית ,וכי הדבר משפיע על התנהלות הפעילות החינוכית
הכוללת בצה"ל .לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח מקומו המרכזי של צה"ל בחברה
הישראלית והשפעתו על עיצוב דמות של החיילי המשרתי בו ,ובעיקר נוכח
החשיבות הרבה שמייחס צה"ל לערכי של דבקות במשימה וחתירה לניצחו ועל רקע
החשיבות של רוח הלחימה בצה"ל ,על הרמטכ"ל להסדיר את תפקידיה של חיל
החינו והרבנות הצבאית בתחו החינו ,ולבצע בחינה מעמיקה בנוגע לסוגיית
הסדרת פעילות.
הטענות הנשמעות בצבא לגבי הקשר בי תופעה של שינוי בסטטוס קוו שהיה קיי
בנושאי דת בצבא ובי אופיי של פעילויות החינו בצה"ל ,ובמיוחד אלו הנוגעות לזהות
ישראלית)יהודית ולתודעה יהודית ,מחייבות ביתר שאת ,שהרמטכ"ל ופורו
המטכ"ל יידרשו לנושא ,יכריעו בו ויקבעו הנחיות ברורות .משרד מבקר המדינה
מעיר ,כי נוכח חשיבות הנושא ,מ הראוי שהוא יעלה ג לדיו ולהכרעת הדרג המדיני,
קרי שר הביטחו.

♦
מבוא
" .1מטרת צה"ל היא להג על קיומה של מדינת ישראל ,על עצמאותה ועל ביטחו אזרחיה
ותושביה" .4היה זה כבר דוד ב גוריו ,ראש הממשלה ושר הביטחו הראשו של מדינת ישראל,
אשר הגדיר ,כי "ייעודו הראשו של צה"ל הוא ביטחו המדינה ,א אי זה תפקידו היחיד .על הצבא
__________________

4

מתו מסמ "רוח צה"ל" .הרחבה בנושא מסמ זה ראו בהמש.

1604

„62 È˙˘ ÁÂ

לשמש ג מרכז חינוכי חלוצי לנוער בישראל ,יליד האר והעולה" .5חשיבות הפעילות החינוכית
הנעשית בצה"ל נובעת ,בי השאר ,מהרכבו של צה"ל ,מאפייני השירות בו ,מש השירות והמקו
שצה"ל תופס בתודעה הציבורית .צה"ל כצבא הע מהווה מקו מפגש של החברה הישראלית ,על
רבגוניותה החברתית ,התרבותית והאידיאולוגית; צבא החובה הוא ארגו של אנשי צעירי
המצויי בשלבי מתקדמי של תהלי ההפיכה מנערי לאזרחי בוגרי; והמתגייסי המגיעי
לצה"ל מצויי בשלב שבו מתגבשת ומתעצבת השקפת עולמ כבני אד וכאזרחי.
 .2צה"ל ,במסגרת תפקידיו וכחלק מפעילותו ,עוסק בי השאר בעיצוב דפוסי הפעולה הערכיי
של חייליו ומפקדיו .בבסיס פעילותו של צה"ל עמדו מאז הקמתו ערכי ,כגו ער הרעות ,הדבקות
במשימה והחתירה לניצחו .הצור לעסוק בערכי באופ רשמי ושיטתי עלה באופ בולט החל
מתחילת שנות השמוני בעקבות מלחמת "שלו הגליל" ,האינתיפאדה ,ראשית ביצוע ההסכמי
ע הפלסטיני וגלי העלייה הגדולי ,שכול נתפסו בצה"ל כאירועי מכונני אשר השפיעו על
סדר היו החינוכי בצה"ל ,והובילו להבנה בצה"ל ,כי יש צור בעיסוק בערכי באופ פורמאלי
ואחיד.
שני מסמכי מטכ"ליי  "רוח צה"ל" ו"ייעוד וייחוד"  מהווי בשני האחרונות מסמכי
מכונני לתפיסת החינו בצה"ל ,וה מניחי את התשתית לתחומי התוכ והעיסוק של מפקדי
צה"ל וסגלי החינו בצה"ל בתחו זה:
א .מסמ "רוח צה"ל" שאושר לראשונה בדצמבר  1994על ידי הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( אהוד
ברק ,6ועודכ ב 2001בעקבות עבודת מטה שהוביל קצי החינו והנוער הראשי )להל  קח"ר(
דאז ,תא"ל )מיל'( אלעזר שטר ,מהווה את תעודת הזהות הערכית של צה"ל וכללי הפעולה הנגזרי
ממנו ה הקוד האתי של צה"ל .במסמ נקבע ,כי "רוח צה"ל" "ישמש את צה"ל ,על חייליו,
מפקדיו ,יחידותיו וחילותיו בעיצוב דפוסי הפעולה שלה .על פי 'רוח צה"ל' ינהגו ,יחנכו ויבקרו
את עצמ ואת זולת".
במסמ "רוח צה"ל" נקבע ,כי הוא יונק מארבעה מקורות :מסורת צה"ל ומורשת הלחימה שלו;
מסורת מדינת ישראל על עקרונותיה הדמוקרטיי ,חוקיה ומוסדותיה; מסורת הע היהודי
לדורותיו; וערכי מוסר אוניברסאליי המבוססי על ער האד וכבודו .המסמ מפרט את ערכי
היסוד :הגנת המדינה ,אזרחיה ותושביה; אהבת המולדת ונאמנות למדינה; וכבוד האד .כ מפרט
המסמ את רשימת הערכי הנגזרי מערכי היסוד :דבקות במשימה וחתירה לניצחו ,אחריות,
אמינות ,דוגמה אישית ,חיי אד ,טוהר הנשק ,מקצועיות ,משמעת ,רעות ושליחות.
ב .מסמ "ייעוד וייחוד" אושר בשנת  2004על ידי הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( משה )בוגי(
יעלו ,בפורו מטכ"ל .נכתב בו ,בי השאר ,כי מטרתו היא להגדיר את "תפקידו והיק( אחריותו של
צה"ל בעיצוב דפוסי הפעולה הערכיי של חייליו ומפקדיו ,ככוח המג של מדינת ישראל  מדינה
יהודית ודמוקרטית  תו הכרה בהשפעה שיש לכ ג על עתיד כאזרחי במדינת ישראל"; כי
"החינו בצה"ל הינו מרכיב בחוס הלאומי ולכ הכרחי לעסוק בו"; וכי המסמ "מהווה תשתית
__________________

5
6

כפי שהדברי מצוטטי במסמ מאפריל  2010של קצי החינו והנוער הראשי אל מפקדי צה"ל ,אשר
עסק בנושאי הנוגעי לתפיסת החינו בצה"ל.
המסמ אושר לאחר שהמטה הכללי של צה"ל בראשות הרמטכ"ל קיי תהלי בהובלתו של ראש אג
כוח אד במטכ"ל דאז ,האלו )מיל'( יור יאיר ,לגיבושו של מסמ ערכי רשמי ,מהל שהיו
מעורבי בו קציני ומפקדי  .כ השתת בגיבוש המסמ פרופ' אסא כשר ,מ הקתדרה לאתיקה
מקצועית באוניברסיטת תל אביב .חמש שני לאחר מכ החל צה"ל בעבודת מטה לבחינת הצור
בעדכו המסמ ,והעבודה ,בהובלת קצי החינו והנוער הראשי דאז ,תא"ל )מיל'( אלעזר שטר ,כללה
דיוני בפורומי שוני בקרב מפקדי  ,אנשי ציבור ואקדמיה .עבודה זו הסתיימה בעדכונו של המסמ
בספטמבר .2001
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לתפיסת החינו ולמדיניות צה"ל בתחומי השוני" .בשנת  2008נעשו עדכוני למסמ ,שעיקר
הוספת סעיפי העוסקי בקשר לאר ,במשפחות השבויי והנעדרי ועוד; ושינויי מבניי ושינויי
נוסח שנועדו לפשט את המסמ .באוקטובר  2009אישר הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי,
את המסמ במתכונתו המעודכנת.
מרכיבי התוכ של מסמ "ייעוד וייחוד" ה (1 :גיבוש הזהות הלאומית של חיילי צה"ל ובכלל זה
לאור ערכי הבאי לידי ביטוי במגילת העצמאות ,ברוח צה"ל ובמורשתו ועל בסיס הזהות היהודית
"כגרעי הזהות הלאומית של מדינת ישראל";  (2חיזוק הקשר לאר ולערכי הציונות;  (3חינו
להנחלת זיכרו השואה;  (4ביסוס וחיזוק ההסכמה המחייבת שירות בצה"ל )"צבא הע"(;
 (5פעילות צה"ל לעתי במצב של היעדר הסכמה ,מה שמחייב אותו שלא לנקוט עמדה פוליטית
ולבצע את המשימות המוטלות על ידי הדרג המדיני;  (6עידוד גיוס של חרדי לצה"ל ושילוב
במסלולי שירות ייחודיי שיאפשרו את שירות;  (7המפקדי כמודל לחיקוי;  (8טיפוח נכונות
אנשי המילואי לשירות;  (9כיבוד השונות ורבהתרבותיות בצה"ל;  (10טיפול בקליטת עלייה;
 (11חיזוק תחושת השותפות של ישראלי בני דתות שונות;  (12שמירת הקשר למשפחות
השכולות ולמשפחות השבויי והנעדרי;  (13חיילי צה"ל כ"שגרירי" לחברה הישראלית;
 (14מעורבות חיילי צה"ל בתו הקהילה;  (15קשר ליהדות התפוצות.
 .3המפקדי ה האחראי להובלת התהלי החינוכי ביחידותיה וליישו התפיסה החינוכית
של צה"ל בעשייה היויומית שלו ,וה עושי זאת בסיועו של חיל החינו והנוער )להל  חיל
החינו( .המפקדי מהווי "דוגמא ומופת לפקודיה ולחברה באופ שיתבטא במקצועיות
הצבאית ,בכישורי הפיקוד והמנהיגות ובהתנהגות הערכית כחיילי וכאזרחי" .7תפקיד המפקד
להניע את אנשיו לביצוע המשימות .במסגרת זו "המפקד נדרש כל העת לאז בי אחריותו למשימה
לבי אחריותו לאנשי .מלאכה זו טומנת בחובה רכיבי ערכיי ותודעתיי עמוקי .לכ המפקד
הוא המחנ ,והחינו הינו חלק בלתי נפרד מתפקידו".8
 .4אג( כוח אד במטכ"ל )להל  אכ"א( אחראי ,בי היתר ,להקנות כלי לחינו חיילי צה"ל
להזדהות ע המדינה ,ע הצבא וע ערכיה ,לטפח את רוח החיילי ,את מורשת הקרב ואת ערכי
המנהיגות של צה"ל; וכ להכי את בני הנוער לקראת השירות בצה"ל .קח"ר כפו( לראש אכ"א,
והוא משמש ג כיוע מקצועי לרמטכ"ל ולמטכ"ל בתחו שעליו הוא מופקד .קח"ר הוא מפקדו
של חיל החינו .9חיל החינו מפעיל יחידות ביצוע שלו שבה נלמדי תחומי תוכ חינוכיי שוני,
וסגלי החינו הפועלי ביחידות.
על פי הוראת פיקוד עליו בנושא "המטה המקצועי במטה הכללי" )להל  ההוראה בנושא המטה
המקצועי( ,10ייעוד ותפקידי קח"ר ה :פיתוח הערכי ואורחות ההתנהגות בצבא; פיתוח והכוונה
של הדרכה בצבא בתחומי המתרחש בצבא ,בחברה ,במדינה ובע; פיתוח והכוונה של ההדרכה
הרעיונית בצבא ,ובי היתר  ידיעת האר ,מורשת היישוב והכרת הע ,עיקרי הציונות והיהדות,
יסודות בחברה ובמדינת ישראל; הכוונת ההסברה בצבא; פיתוח תכנית התרבות והכוונת פעולות
התרבות בצבא; ופיתוח והכוונה של פעולות מת השכלה בצבא .בנוס( לאלה אחראי קח"ר ,ככל
__________________
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ממסמ "ייעוד וייחוד".
מתו ספר "˙ "ÍÂÈÁ‰ ˙¯Âממאי  ,2011בעמ'  .26לפני הוצאת ספר תורת החינו הוצאו אמנ מסמכי
שוני אשר הביאו לידי ביטוי את התורה החילית בנושאי שוני  ,אול באופ חלקי .חידושו של הספר
שהוצא במאי  2011הוא בכ שבפע הראשונה נכתבה תורת חיל החינו במסמ אחד ,מקי וסדור.
החיל עבר מספר שינויי ארגוניי שבהתא לה שונה שמו .משנת  2006שמו של החיל הוא חיל
החינו והנוער.
ההוראה פורסמה באוגוסט  .1966הסעיפי הרלוונטיי לדוח זה עודכנו באפריל .1993
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קצי חיל ראשי אחר בצבא ,להכי פרסומי תורתיי והדרכתיי ,לקבוע הוראות מקצועיות ,לשמש
כמנחה מקצועי בתחומי אחריותו; ולפתח את כוח האד שבסמכותו.
על פי פקודת הארגו שלה ,מפקדת קצי החינו והנוער הראשי )להל  מקח"ר( המהווה סמכות
מקצועית ראשית בתחו הפיקודיחינוכי ובתחו הלאומיחברתי ,מסייעת למפקדי צה"ל במימוש
יעדיו כצבא הע במדינה יהודית ודמוקרטית .בי תפקידיה נמני תחומי תוכ רבי ,המשקפי את
תחומי התוכ שנמנו בהוראה בנושא המטה המקצועי ,ובנוס( לאלו :קידו קליטת העלייה בצה"ל;
חיזוק הנכונות והמוכנות של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל; וביצוע בקהילה של משימות
לאומיות ופרויקטי חינוכיי הנמצאי במרק של בי צבא לחברה ,בדגש על עידוד הגיוס לצה"ל.
על פי פקודת הארגו שלה ,מקח"ר תאורג על בסיס מטה חילי; גו( תורתי תכנוני )מחלקת
החינו(; גו( ביצוע  מער מג" )מורות חיילות ,גדנ"ע ונח"ל(; ויחידות עצמאיות הכפופות
ישירות לקח"ר .הסגלי של חיל החינו ,הפרוסי ביחידות השונות בצה"ל ,מהווי מערכת
מקצועית שתפקידה להנחות ,לייע ולסייע למפקדי במימוש אחריות הפיקודיתחינוכית.
 .5ביולי  2007הציג קח"ר דאז ,תא"ל )מיל'( איל הררי ,בפני פורו מטכ"ל מסמ הנקרא
"תוכנית החינו המחייבת בצה"ל  תכני ס( מחייבי בתוכנית החינו ליחידה בצה"ל" )להל 
מסמ תוכני הס(( .המסמ אושר על ידי הרמטכ"ל דאז בפורו מטכ"ל ולא שונה מאז .מדובר
במסמ המכוו למפקדי צה"ל ולסגלי חינו ,ומהווה עבור את הנורמה המחייבת לגבי הס(
המזערי הדרוש בתחומי השוני בבניית תכניות חינו שנתיות.
אחת לשנה מפיצה מקח"ר הערכת מצב בתחו החינו כתשתית לבניית תכנית עבודה שנתית במטה
החיל ,ולפיתוח תכניות חינו שנתיות ביחידות צה"ל השונות .תכניות החינו היחידתיות נבנות על
ידי מפקדי ועל ידי סגלי החינו ,הפרוסי ביחידות השונות בצה"ל ,בהתא לאמור בהערכת
המצב החילית השנתית ,לרבות נושאי המצויני בה כנמצאי בתכלית העשייה החינוכית השנתית;
ובהתא לאמור במסמ תוכני הס( .בהערכת המצב השנתית האמורה מגולמי ג דגשי שוני
שנותני המטכ"ל ,ראש אכ"א או קח"ר ,ולאלו עשויי להתווס( ,כמשפיעי על תכניות החינו
היחידתיות ,ג דגשי של מפקדי אות יחידות.
במהל הביקורת ,במאי  ,2011הוציאה מקח"ר מהדורה ראשונה של ספר תורת החינו .הפרק
הראשו בספר הוא מבוא ,הכולל את המסמכי המכונני "רוח צה"ל" ו"ייעוד וייחוד" ,ומפרט את
תפיסת החינו בצבא .לאחר מכ מחולק הספר לתחומי תוכ שבה עוסק החינו בצה"ל ,כאשר
לגבי כל אחד מ התחומי מצויני ג השיטות והכלי שהחיל מציע לש מימוש .בנוס( לאמור,
מוציאה מקח"ר מפע לפע הנחיות מקצועיות המיועדות לסגלי החינו ולמפקדי ה בתחומי
תוכ וה בהיבטי מנהליי ובהיבטי כלליי .כל אלו מהווי את תורת החינו המחייבת בצה"ל.
 .6הרבנות הצבאית הראשית )להל  הרבנות הצבאית( מקיימת א( היא פעילויות חינו בקרב
חיילי ומפקדי בצה"ל .הדבר מקבל ביטוי בפקודת הארגו של הרבנות הצבאית ,שבה מצוי ,כי
בי הייעוד והתפקידי שלה נכלל ג התפקיד של "פיתוח התודעה היהודית בנושאי תורניי בקרב
מפקדי צה"ל וחייליו  לבנות ,להפעיל ולהטמיע תכניות לפיתוח תודעה זו לש חיזוק רוח הלחימה
שלה" .הרב הצבאי הראשי )להל  רבצ"ר( ,מפקדה של הרבנות הצבאית ,כפו( פיקודית
לרמטכ"ל ,והוא מתוא ומכוו בפעולותיו על ידי ראש אכ"א .בהתא להוראה בנושא המטה
המקצועי ,ייעוד רבצ"ר ותפקידיו ה ,בי היתר ,לייע לרמטכ"ל ולהוציא הנחיות והוראות
מקצועיות לגבי ענייני דת בצבא.
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פעולות הביקורת
בתקופה מספטמבר  2010עד אוגוסט  2011ער משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא החינו
בצה"ל .הביקורת התמקדה במספר תחומי המצויי במרכז סדר היו החינוכי בצה"ל ,ואשר יש
בה חשיבות רבה למימוש יעדיו של צה"ל בתחו החינו בכלל ובתחומי העומדי במרכז
העשייה החינוכית של צה"ל בפרט .נבדקו בעיקר :הכשירות המוקנית למפקדי למלא את
תפקידיה בתחו החינו; הפעילות החינוכית של חיל החינו הנעשית באמצעות גופי אזרחיי;
והסדרה ותיאו של פעילות חיל החינו והרבנות הצבאית בתחו הזהות הישראליתיהודית
והתודעה היהודית .הביקורת נערכה בעיקרה בחיל החינו :במקח"ר ,בבסיס הדרכה החינו
ובפרויקט מנהיגות חינוכית צה"לית בירושלי )להל  מחצבי"( ,במטה החינו של מפקדת פיקוד
הדרו ,ובסגל החינו של אחת מיחידות בסיס חיל האוויר והחלל בפלמחי .כמו כ ,נערכה
הביקורת ברבנות הצבאית .בדיקות השלמה נעשו בלשכת שר הביטחו ,בלשכת הרמטכ"ל ובאכ"א.
כמו כ ,צוות הביקורת נפגש ושוחח על נושאי הביקורת ע כ 60קציני בדרגות סר ורס" במהל
שהות בהשתלמות במחצבי".

כשירות מפקדי למלא את תפקיד בתחו השיח החינוכיפיקודי
המפקד הוא המחנ של חייליו ,ופעילות זאת היא חלק בלתי נפרד מתפקידו .מסמ תוכני הס(
נפתח בדברי כלהל'" :רוח צה"ל' ו'יעוד ויחוד' מהווי מסמכי מכונני לתפישת החינו בצבא,
ומניחי את התשתית לתחומי התוכ והעיסוק של מפקדי צה"ל וסגל החינו .האתגר העומד בפני
המפקדי וסגל החינו הוא יישו תפישה חינוכית זו בעשייה היומיומית בצה"ל .מפקדי יגזרו
מתו ערכי 'רוח צה"ל' ותפישת 'יעוד ויחוד' את כללי הפעולה המתאימי למשימה הצבאית של
יחידותיה ויובילו תהליכי עבודה להטמעת".
העשייה החינוכית של המפקד ביחידתו מכילה שני רכיבי :הראשו הינו רכיב בלתי פורמאלי
המתרחש כל הזמ ,ובא לידי ביטוי באופ שבו המפקד משוחח ע חייליו ,במידה שבה הוא משוחח
עימ ובנושאי שעליה בוחר המפקד לדבר .הרכיב השני הוא פורמאלי ,וכולל את מגוו פעילויות
החינו השזורות בשגרת היחידה כדוגמת הסברה שבועית ,ניתוח אירוע ערכי ,טיול יחידתי או ערב
הווי .צה"ל בהתייחסותו מספטמבר  2011לטיוטת דוח הביקורת הדגיש ,כי עיקר פעילות החינו
מצד של המפקדי מתבצעת במרחב הבלתי פורמאלי ,שהוא נסתר מ העי למתבונ מבחו וקשה
למדידה.
במסמ תוכני הס( נקבעו מספר עקרונות פעולה ,וביניה ,כי מפקדי יקיימו שיחה ע חייליה
)להל  שיח פיקודי( על נושאי או על אירועי מרכזיי העומדי על הפרק תו העברת מסרי
חינוכיי ,וכי שיח פיקודי זה הוא כלי מרכזי בבסיס תפקידו החינוכי של המפקד.
"כשירות" מוגדרת במילו למונחי צה"ל 11כ"הכושר הדרוש למלא משימה כלשהי או להגשי דבר
מה"" .כושר" מוגדר במילו זה כ"יכולת ביצוע בתחו מסוי" .פרסו מסמ "ייעוד וייחוד" בשנת
 2004גרר אחריו פעילויות הכשרה רבות בתחו הזהות הלאומית  במטרה לחזק את זהות של
קציני בצה"ל ,את הזהות הלאומית שלה ואת הזהות הפיקודיתחינוכית שלה ,ובתו כ לחזק
__________________
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במילו למונחי צה"ל ,בהוצאת אג"תוה"ד ,התשנ"ח ,1998מובאי ג המונחי השוני המשמשי
בלועזית :כשירות   ;competenceכושר   ;capability ,abilityהכשרה  .training
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את הכשירות שלה לקיי פעילות חינוכית בתחו זה ע פקודיה .עיקרה של הפעילות הופנתה
בשלב הראשו למפקדי בדרגות סג אלו( )להל  סא"ל( ואלו( משנה )להל  אל"( .במסגרת זו
גובשה השתלמות "ייעוד וייחוד" למפקדי בכירי ,שתחילתה בשנת  ,2005ובהמש נבנתה
השתלמות ג לקציני בדרגות סר ורבסר )להל  רס"( ,אשר ההשתתפות בה מהווה תנאי
לקבלת דרגת רס" .12בהמש נחנ ביולי  2007פרויקט מחצבי" ,13אשר מטרתו להוות מרכז
חינוכי המפתח ומטפח את הזהות הפיקודיתערכית של מפקדי צה"ל.
בהדרגה בנה חיל החינו תכניות חינו עבור מסגרות הכשרה שונות למפקדי ,המכילות תכני
שה מקבלי מעבר לידע המקצועי הנית לה במסגרת ההכשרה :החל מ"מסע ישראלי" 14של
מספר ימי ,המיועד לפיקוד הזוטר ומתקיי בקורס מפקדי כיתות של חיל רגלי ,בקורס מפקדי
כיתות של חיל התותחני ,בקורס טיס ,בקורס חובלי ,ובהכשרה במכללה לפיקוד טקטי בבסיס
יחידת המכללות הצבאיות; המש בסדרת חינו במסגרת בית הספר לקציני; ושוב  "מסע
ישראלי" במסגרת של השלמה חילית לאחר קורס קציני; וכ השתלמויות בנושאי חינו הניתנות
במהל השירות של קציני ביחידות ,ולרבות ההשתלמויות האמורות במחצבי" ,וכאלו הניתנות
במסגרת הלימודי במכללה לפיקוד ומטה ובמכללה לביטחו לאומי.
 .1בביקורת עלה ,כי מספר מחקרי שער חיל החינו בשני האחרונות הצביעו על פערי
בכשירות של מפקדי למלא את התפקיד המוטל עליה בתחו החינוכי ,ובמיוחד ככל שהדברי
נוגעי לכשירות לקיי שיח פיקודי ולעסוק בסוגיות הנוגעות לזהות הישראליתיהודית .להל
מובאי שניי מ המחקרי:
א .ביולי  2010פרס חיל החינו ממצאי מחקר שנער במהל החודשי דצמבר 2008מר
 2009בנושא תפיסות של מפקדי בצה"ל בנוגע לזהות הישראליתיהודית ובנוגע לכשירות שיש
לה בראיית לעיסוק בנושא זה .15בהתייחס לתפיסת העיסוק בנושא זהות ישראליתיהודית בצבא
נשאלו המפקדי לגבי שורה של היגדי ,באיזו מידה ה מסכימי עימ ,החל מ"לא מסכי" ועד
הסכמה ברמה הגבוהה  "מסכי בהחלט" .אחד הממצאי המרכזיי שנמצאו במחקר היה,
שהמפקדי תופסי את העיסוק בנושא הזהות הישראליתיהודית כחשוב ,אול מרבית )כשני
שלישי( סברו כי אי ביד מספיק כלי לעסוק בנושא ע חייליה .כרבע מ המפקדי בלבד
העידו ,כי ה עצמ משוחחי ע חייליה על נושאי אלו; ורק  16%הביעו הסכמה גבוהה
)"מסכי בהחלט"( ע כ שמפקדי ביחידת משוחחי ע חייליה בנושאי אלו.
ב .באפריל  2011הסתיי מחקר אחר שערכה מקח"ר במהל שנת  2010בקרב  210קציני
בדרגות סראל" ,בנושא הזהות הפיקודיתחינוכית של מפקדי בצה"ל .במחקר עלה ,כי רוב
המפקדי רואי בחינו רכיב מרכזי בתפקיד .ג כ ,בי מסקנותיו המרכזיות של המחקר צוי ,כי
לרוב הגדול של המפקדי אי משנה סדורה בנוגע לתפקיד החינוכי; כי למעטי מה קיימת זהות
חינוכית ברורה ומגובשת הכוללת תפיסת עול חינוכית המתורגמת לעשייה; כי המפקד המחנ
מזוהה אצל מרבית המפקדי כ"מפקד הלוח"; כי חינו בדר של ניצול הזדמנויות חינוכיות
__________________
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חלק מ הקציני מבצעי את ההשתלמות סמו לאחר קבלת הדרגה.
בספטמבר  2008הפ מחצבי" להיות יחידה עצמאית תחת פיקוד מקח"ר.
"מסע ישראלי" הוא מסע של מספר ימי ומבוסס על מעגלי השייכות  "אני ועצמי"" ,אני והמדינה",
"אני והיהדות" וכו'.
במחקר הועבר שאלו העוסק בתפיסת הזהות הישראלית בקרב אוכלוסיות מפקדי בצבא שהגיעו
לסדרות חינו שונות של חיל החינו  .במדג שעל בסיסו נער המחקר השתתפו  233מפקדי בדרגות
מצוער ועד סא"ל ,רוב צוערי וקציני בדרגת סר המשרתי ביחידות מטה ,יהודי ,ומגדירי עצמ
כלא דתיי.
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הנקרות בדר ,כמעט שאינו מתקיי; כי מפקדי מרגישי שלא תמיד יש לה יכולת ליצור קשר
בלתי אמצעי שהכרחי להנעת החיילי; וכי חסרה לה הבנה טובה של הדור הצעיר.16
פערי בנושאי האמורי עלו ג במסמ בנושא "תובנות מרכזיות בענייני ציונות ,יהדות ,ערכי
והתרבות הצבאית  מפקדי" ,שהפנה קח"ר ,תא"ל אלי שרמייסטר ,ביולי  2009אל הרמטכ"ל דאז,
רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי .במסמ זה ציי קח"ר ,בי היתר ,כי אי הבנה אחידה לגבי המשמעות של
המושג "שיח"; כי קיימת תחושה ,כי בכל פע שיש נושא רגיש בצה"ל חסר שיח לגביו; וכי
האמצעי הטכנולוגיי בעיד החדש  דואר אלקטרוני וטלפוני סלולאריי  מנווני ומייתרי
לכאורה את הצור במפגשי פני אל פני ואת שיח העומק .הפערי אוזכרו ג בהערכת המצב
החינוכית של חיל החינו לקראת שנת  ,2011ש צוי ,בי היתר ,כי "תחושת המסוגלות בקרב
המפקדי לעיסוק בסוגיות זהות עדיי נמוכה באופ יחסי לשאר התחומי ,היות ומחייבת מיומנויות
לקיו שיח המתבסס על מתודת הנחייה ,כלי שהמערכת המקצועית לא מכשירה אליו" .הקושי
לקיי שיח פיקודי בנושאי חינו עלה ג במפגש שקיי צוות הביקורת במאי  ,2011שבמהלכו
שוחח על נושאי הביקורת ע כ 60קציני בדרגות סר ורס" במהל שהות בהשתלמות בפרויקט
מחצבי"; וכ צוי קושי זה במסגרת ההיערכות של מטה החינו של מפקדת פיקוד הדרו לשנת
העבודה .2011
יוצא אפוא ,כי א( שהמפקדי ה המחנכי בצה"ל ,א( שהחינו של חייליו הוא חלק בלתי נפרד
מתפקידו ,ולמרות הרחבת ,מאז שנת  ,2004בעקבות פרסומו של מסמ "ייעוד וייחוד" ,של
ההכשרות החינוכיות שבנה חיל החינו מול מפקדי  קיימי פערי בכשירות של חלק מ
המפקדי למלא את תפקידיה בתחו זה .הפערי העיקריי נוגעי ,בי היתר ,להיעדר משנה
סדורה של מפקדי בנוגע לתפקיד החינוכי; חוסר בהכשרה בתחו קיו השיח הפיקודיחינוכי
באמצעות מתודת ההנחיה; לקושי של מפקדי לקיי שיח פיקודיחינוכי ע חייליה וקיו של
שיח מועט מדי בנושא זהות ישראליתיהודית; ותחושה בקרב מפקדי כי האמצעי הטכנולוגיי
הכוללי דואר אלקטרוני וטלפוני סלולאריי מנווני ומייתרי לכאורה את הצור במפגשי פני
אל פני ובשיח עומק בי מפקדי לפקודיה.
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בנושא זה ,בי היתר כלהל :צה"ל בוחר בקפידה את מפקדיו
ופועל רבות להכשרת ג בתחו החינו .להערכת צה"ל ,קיימת עלייה משמעותית במודעות
ובכשירות המפקדי לבצע את תפקיד החינוכי .חיל החינו הציב לעצמו את חיזוק כשירות
המפקדי כיעד עיקרי בשני האחרונות; משאבי רבי הוקצו לצור העניי ובוצעו פעולות רבות
לתכלית חיזוק כשירות המפקדי ברמות השונות לתפקיד החינוכי הבלתי פורמאלי .בי המהלכי
שבוצעו לצור חיזוק כשירות המפקדי נמני :קביעת ואישור על ידי הרמטכ"ל של תוכני ס(
המחייבי מפקדי בצה"ל; עבודה של מפקדי וסגלי חינו על פי תכנית חינו שנתית; כתיבה של
תורה סדורה בנושא; וקיו הכשרות והשתלמויות שונות לדרגי השוני  מטכ"ליות ,חיליות
וזרועיות .כ מפיק חיל החינו באופ תדיר כלי חינוכיי העוסקי בתחומי הליבה במטרה להפו
את הנושאי לנגישי יותר למפקדי באופ מקצועי ,דבר המאפשר לה לנהל שיח חינוכי ע
פקודיה ברמות השונות באות נושאי.
עוד מסר צה"ל בתגובתו ,כי הפער שזוהה בביקורת ביכולת המפקד לממש את תפקידו כמפקד מחנ
נובע ה מפערי של כשירות וה ממורכבות רבה הקיימת נוכח שינויי שחלו בסביבת הפעולה
שבה צה"ל פועל ובחברה הישראלית .מדובר בתחו שחיל החינו עוסק בו לעומק ,ולקראת שנת
העבודה  2012מתוכנ מחקר במקח"ר שיעסוק במאפייני הנוער מתו מגמה לתת כלי למפקדי,
אשר נושא זה מעסיק אות מאוד .לאמצעי הטכנולוגיי ולתרבות הדואר האלקטרוני ,על כל
__________________
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בסיו הביקורת היה מחקר זה בשלבי של הצגה בפני קציני מטה במקח"ר.

1610

„62 È˙˘ ÁÂ

יתרונותיה ,יש פוטנציאל לפגיעה בשיח ובמפגשי פני אל פני ,א המודעות לצור בשיח
פיקודי גוברת.
Ï˘ ˙Â¯È˘ÎÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯ÚÙ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú Ï"‰ˆ Úˆ·Ó˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Â¯ÓÏ
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .È„Â˜ÈÙ ÁÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„˜ÙÓ
,ÂÏ‡ ÌÈ¯ÚÙ· ÂÂ„È ¯"Á˜Â ‡"Î‡ ˘‡¯ ,Ï"ÎËÓ‰ ,Ï"ÎËÓ¯‰ ÈÎ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÌÈÏÎ‰ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ,ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ· ÂÏÚÙÈÂ Ì˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÂÁ·È
ÌÈ„˜ÙÓÎ Ì˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈÎÂÈÁ‰ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ÌÈˆÂÁ‰
·ˆ.Ì‰Ó ‰ÙÂˆÓ˘ ÈÙÎÂ ,Ï"‰
 .2מסמ "ייעוד וייחוד" אשר אושר כבר בשנת  2004על ידי פורו מטכ"ל ,הוא כאמור ,אחד
משני המסמכי המכונני העומדי בבסיס פעילות החינו בצה"ל .בעקבות אישור המסמ
ופרסומו נקט ,כאמור ,חיל החינו פעילות להטמעתו ובכלל זה במסגרת השתלמויות ייעודיות
ובמסגרת הכשרות למפקדי ,החל מקורסי למפקדי כיתות ,עבור דר קורסי קציני ועד מסגרות
לימודי במכללה לפיקוד ומטה ובמכללה לביטחו לאומי.
בביקורת נמצא ,כי למרות חשיבותו של מסמ "ייעוד וייחוד" כבסיס לפעילות החינוכית בצה"ל
ולמרות הפעולות שנקט חיל החינו להטמעת תפיסתו ,תוכ המסמ ותפקידו המכונ בפעילות
החינוכית בצה"ל לא הוטמעו ,ורבי מהמפקדי כלל אינ מודעי אליו ולתפקידו בתפיסת החינו
בצה"ל .כ למשל ,בשיחה ע הקציני במפגש האמור שקיימו עמ נציגי משרד מבקר המדינה
במחצבי" ,טענו רוב רוב של הקציני )למעט בודדי( ,כי קוד להשתלמות ה לא נחשפו כלל
למסמ ולחשיבותו.
בתשובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בעניי זה ,כי הוא עסק רבות בהטמעת תפיסת "ייעוד
וייחוד" ,ובשני  2009ו 2010הטמעת המסמ הייתה אחת המשימות המרכזיות של חיל החינו.
ע זאת ,החשיבות היא בהטמעת התפיסה ופעולה על פיה ולא היכרות ע המסמ .המדד להטמעה
הוא פקודות ונהלי הקיימי בצה"ל והעוסקי בתחומי התוכ המיוצגי במסמ וכ עמדות
מפקדי ביחס לתחומי אלו.
ÍÓÒÓ· ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈ˘‚„‰Â ÔÎÂ˙‰ È·ÈÎ¯Ó ÏÎ Ï˘ ‰¯Î‰Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
"˙Â·È˘Á ˘È ,ÍÂÈÁ‰ ˙ÒÈÙ˙· ÂÓÂ˜ÓÂ ÍÓÒÓ‰ ˙Â·È˘Á· ‰¯Î‰Ï Ì‚ ÂÓÎ ,"„ÂÁÈÈÂ „ÂÚÈÈ
¯·.‰˙ÂÏÏÎ· Ï"‰ˆ Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙ÚÓË‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ì‚ ‰
 .3בביקורת נמצא ,כי שעה שחיל החינו הגדיר בהוראות רמות כשירות הנדרשות מסגלי חינו
למלא את תפקיד ,הוא לא הגדיר בהוראות מהי הכשירות הנדרשת ממפקדי כדי למלא את
תפקיד בתחו החינו ,ובמסגרת זאת ג את הכשירות הנדרשת לקיי שיח פיקודיחינוכי.
חיל החינו היה ער לפער בנושא זה לפחות בתחו התוכ של זהות ישראליתיהודית ,שכ כבר
במסמ שפרס באפריל  2009בנושא "כיווני העשייה והיעדי הרב שנתיי של חיל החינו
והנוער" צוי בהקשר של הטמעת תפיסת "ייעוד וייחוד" בקרב מפקדי צה"ל וחייליו ,כי נדרשת
השלמת הגדרת הכשירות הנדרשת ממפקדי ,מיסודה בהוראות מחייבות והטמעתה ,לרבות ביצוע
בקרה .למרות זאת ,עד מועד סיו הביקורת ,באוגוסט  ,2011טר הושגה מטרה זו.
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ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯È˘Î ˙¯„‚‰Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÈ·ÂÈ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÈÎ ,ÈÂÈÁ ,ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰
.˙Â¯È˘Î‰ ˙ÈÈ˜‰ Ì˘Ï ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ,ÈÎÂÈÁ-È„Â˜ÈÙ‰ ÁÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯Ï ,ÌÈ„˜ÙÓ‰
ÂÈ˘‚„ ˙‡ Ô˙ÈÈ˘ Ï"ÎËÓ¯Ï Û‡Â ‡"Î‡ ˘‡¯Ï Â‚ˆÂÈ ‰È˙Â˜ÒÓÂ ÂÊ ‰„Â·Ú ÈÎ ,ÈÂÈÁ ÔÎ ÂÓÎ
·.‰Ê ‡˘Â
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל ,כי במהל המחצית הראשונה של שנת העבודה  2012תוגדר
הכשירות הנדרשת ממפקדי בכל אחד מתחומי התוכ בהתא לדרגי השוני; וכי ההטמעה
תבוצע במחצית השנייה של שנת עבודה זו ,והבקרה תחל בשנת העבודה .2013

✯
ÌÂÁ˙· Ï"‰ˆ· ÌÈ„˜ÙÓ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
,Ì‰È„Â˜Ù ÔÈ·Ï ÌÈ· ÁÂ˙Ù ÁÈ˘ Ï˘ ÌÂÈ˜ ÌÈÎÈ¯ˆÓ‰ ÌÈ‡˘Â· „ÁÂÈÓ·Â ,ÈÎÂÈÁ-È„Â˜ÈÙ‰
‡Ï ˙Â¯˘Î‰ ÌÈÈ˜Ó ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ,ÌÓ‡ .‰Ï‡ Ì‰È„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙Â¯È˘Î ÔÈ·Ï
˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ,Ì"È·ˆÁÓ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÔÎÂ˙‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂËÚÓ
ÏÈÁ Í¯Ú˘ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÒÓ ,˙‡Ê ÌÚ ,ÌÈÂ˘ „Â˜ÈÙ È„È˜Ù˙Ï ˙ÂÂ˘‰ ˙Â¯˘Î‰·Â ˙ÂÈ‡·ˆ‰
‡ÏÓÏ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î· ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ,ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Â ,ÍÂÈÁ‰
‡˙ ˙.‰Ê ÌÂÁ˙· ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÚÈˆÓ˘ ÌÈÏÎ· È„ ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚÂ ,ÈÎÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Ì‰È„È˜Ù
˘·Â‚˙˘ ,·ˆÓ‰ ˙ÂÓ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˘Á˙Â˙ (˙ÂÏÈÁ‰Â ˙ÂÚÂ¯Ê‰ ,ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ È„˜ÙÓ) Ï"‰ˆ· ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ ÌÚ ÛÂ˙È
·ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â ,Ï"ÎËÓ¯‰ ÈÙ·Â ‡"Î‡ ˘‡¯ ÈÙ· ÔÂ„È˙Â ‚ˆÂ˙ ,ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ È„È ÏÚ ‰‡ÂÏÓ
˙‚ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„˜ÙÓÓ ˙˘¯„‰ ˙Â¯È˘Î‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯È„‚˙ ¯˘‡ ,˙ÈÏ"ÎËÓ ˙ÈÎ˙ ˘·Â
.‰˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÏÎ‰Â Í¯„‰ ˙‡ Ú·˜˙Â

מיקור חו של פעילות חינוכית של חיל החינו
הפעילויות החינוכיות המתקיימות ביחידות צה"ל נעשות בעיקר בשתי דרכי מרכזיות :על ידי
מפקדי וסגלי החינו ביחידות ,שלש הכנת נעזרי בכלי שמפיקה מקח"ר; ועל ידי גורמי
שמחו ליחידה :ביחידות שונות של חיל החינו; או במיקור חו  באמצעות גופי אזרחיי
שאישרה לש כ מקח"ר ,ועל פי דרישה של היחידה .גופי אזרחיי אלה נקראי במקח"ר
"מכוני" ,וכ ה יכונו ג להל .משרד הביטחו )להל  משהב"ט( מתקשר בהסכמי ע
המכוני עבור מקח"ר.
פעילויות החינו המתקיימות במכוני מתואמות על ידי סגלי החינו ביחידות באמצעות מוקד
שירותי חינו הנמצא במקח"ר )להל  מוקד שירותי חינו( .המוקד מהווה מרכז שירות מקצועי
חילי ,המרכז את הכלי החינוכיי של חיל החינו .בדר כלל היחידות מממנות את הפעילויות
מתקציביה .מוקד שירותי החינו עור ניתוחי עתיי של העשייה החינוכית בצה"ל על פי נתוני
המצויי אצלו ,בדר של פילוח הנתוני על פי תחומי ואוכלוסיות יעד והשוואתה לפעילות
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שנעשתה בשני קודמות .הניתוח שעשה המוקד לשנת  2010מצביע על עלייה משמעותית בפעילות
במכוני בי השני  2008ל :2010מכ 700לכ 2,050פעילויות בשנה )פי כשלושה( ,וגידול
בכמות ובמגוו הפעילויות המוצעות במכוני .במקביל התרחב משמעותית מספר המכוני שאית
מקיי חיל החינו שיתופי פעולה בתחו הזהות הישראליתיהודית :ממספר מצומצ של מכוני
בתחילת שנת  2009עד לעשרות גופי בשנת  .2011על פי נתוני תקציביי של מקח"ר מיולי ,2011
תקציב יחידות צה"ל שנוצל עבור פעילויות חינו במכוני בתקופה שמנובמבר  2009ועד תחילת
יולי  2011היה כ 8.8מיליו ש"ח.
עשרת המכוני המבוקשי ביותר )מבחינת היק( הפעילות שמבצעי בה חיילי ,מבי כלל
המכוני שבה מתקיימות פעילויות חינו( היו בשנת  ,2010לפי נתוני מקח"ר ,כלהל )על פי סדר
יורד( :בית לוחמי הגטאות ,17נאות קדומי ,18המכו למורשת ב גוריו ,19מרכז יצחק רבי ,20מרכז
בגי ,21מרכז אסנט ,22מכורי לחיי ,23עיר דוד ,24בית קובי ,25ובית התפוצות ;26מרבית עוסקי
בתחומי תוכ הנוגעי בזהות ישראליתיהודית .בתקופה דצמבר 2010אפריל  2011קיי ג
מוזיאו הרצל 27פעילות בהיק( משמעותי ) 58פעילויות( בתחו זה .בתקופה זו המכוני
המובילי 28בתחו הזהות הישראליתיהודית היו  על פי נתוני מקח"ר  בית התפוצות ,עיר דוד
ומרכז אסנט .במסגרת עבודתה מקיימת מקח"ר פורומי עתיי ע המכוני ,שמטרת מת דגשי
של חיל החינו ,חשיבה משותפת ותיאומי שוני.
משרד מבקר המדינה בדק בעיקר את הפיקוח והבקרה שמקיי חיל החינו על פעילות מכוני
העוסקי בתחו הזהות הישראליתיהודית ,שהוא כאמור ,אחד התחומי העיקריי שבה
מתבצעות פעילויות חינו במכוני .מדור זהות ישראליתיהודית במחלקת תורת החינו במקח"ר
אחראי לתחו תוכ זה .להל הממצאי שהועלו:
__________________

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

המוזיאו הראשו להנצחת השואה שהוק במדינת ישראל.
שמורת טבע גדולה באזור מודיעי ,מפעל של שחזור נופי העבר של אר ישראל ,המתבסס על שפע
המקורות הכתובי של ע ישראל.
הוק מכוח חוק דוד ב גוריו ,התשל"ז ,1976לזכרו ופועלו של ב גוריו .בי המכוני המובילי
בנושא ציונות.
הוק מכוח חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבי ,התשנ"ז .1997מכו מוביל בנושא מדינה
יהודיתדמוקרטית.
מפעל ההנצחה הממלכתי לראש הממשלה לשעבר מנח בגי.
מרכז לחוויה יהודית השוכ בסמטאות העיר העתיקה בצפת .מכו מוביל בפעילות שבתות חינו) #ראו
בהמש.(#
פרויקט הסברה למניעת השימוש בסמי ובאלכוהול .תכנית שפיתחו הרשות למלחמה בסמי
ובאלכוהול ומשרד החינו .#היא מופעלת בפארק קולנוע ,פרויקט ייחודי של קבוצת טללי וחברת
אורפא ,המייצרת ומפעילה תכניות שונות באמצעות המדיה הקולנועית )ולרבות ניידת ייחודית(.
הפעילות מועברת בסינמה סיטי בהרצליה ובאול סמינרי ברמת אפעל ,וא& נית לניידה לבסיסי צה"ל
השוני .
מכו עיר דוד שוכ סמו #לכותל המערבי ,מספק סיורי ייחודיי ועוסק במורשת הע והמדינה ,זהות
ישראליתיהודית ,ארכיאולוגיה ושבת.
מכו המקיי סדנאות בנושא כבוד האד  ,במסגרת העיסוק בערכי רוח צה"ל .המכו על ש חלל צה"ל,
סמ"ר קובי איכלבו .
מוזיאו הע היהודי ,שהוק לטובת ביסוסה של שייכות עמוקה לע היהודי .ממוק באוניברסיטת תל
אביב.
מכו מוביל בנושא ציונות; השני אחריו בנושא זה הוא מוזיאו ב גוריו .ציונות נבחרה להיות נושא
מודגש מבחינה חינוכית לשנת .2011
על פי דוח מכוני של מקח"ר המתייחס לתקופה האמורה ,ישנ מספר מכוני שלא נכנסו לדוח ,משו
שלא הגישו דוחות פעילות באופ סדיר או משו שהיק& פעילות היה קט.
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 .1אמות מידה להתקשרות ע מכוני
··‡ÏÏ Â˘Ú ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÂÎÓ‰ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ,‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˘.Ï"‰ˆ· ÌÈÎ˙ ˙¯·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÔÂÎÓ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â·Â˙Î ‰„ÈÓ-˙ÂÓ‡ ¯"Á˜Ó È„È· ÂÈ‰
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל ,כי אמנ לא נכתבו קריטריוני מובהקי א ההתקשרות ע
המכוני לוותה בתהלי חשיבה סדור ,נבחנו התכני של המכו ,שיוכו ומרחב הפעולה האזרחי
שלו ,ובהתא לצורכי החינו בצה"ל הוחלט על שילוב המכו בפעילות החינוכית בצה"ל.
Ì˘Ï ¯"Á˜Ó· ÌÈÈ˜˙Ó‰ ÈÁÎÂ‰ ÍÈÏ‰˙· ˜Ù˙Ò‰Ï Ô˙È ‡Ï ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ·˙Î· ¯È„‚‰Ï ¯"Á˜Ó ÏÚ ‡Ï‡ ,Ï"‰ˆ· ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÔÂÎÓ ·ÂÏÈ
˙Â·¯ ÌÂ¯˙˙ ˙Â·Â˙Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ .Ï"‰ˆ· ÌÈÎ˙ ˙¯·Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÔÂÎÓ ˙¯ÈÁ·Ï
.ÌÈ¯·„‰ ˙Â‡¯ Í¯ÂˆÏ Ô‰Â ˙È˙Â‰Ó Ô‰ ˙˘¯„‰ ˙ÂÙÈ˜˘Ï

 .2הבקרה והפיקוח של מקח"ר על עבודת המכוני
בתחו הזהות הישראלית!יהודית מקיי חיל החינו סוגי שוני של פעילויות באמצעות המכוני,
ובי היתר שבתות חינו למפקדי ולחיילי .שבת חינו ליחידה היא אחת מהפעילויות המבוקשות
בתחו .השבת מוגדרת כשבת עיו הכוללת יחידות לימוד ,שיחות מפקד וסיורי ,ואינה מהווה
שבת נופש וגיבוש .מהות שבתות החינו )על פי מקח"ר( היא להכיר את מאפייני השבת השוני
בישראל ,לתת לגיטימציה לדרכי הביטוי המגוונות תו דאגה לתשתית של שיח מכבד ,להוות בימה
והזדמנות להיכרות ע עושרה התרבותי של החברה הישראלית ,ולהוות הזדמנות ללימוד הדדי
וחיפוש הדדי אחר הגור המאחד ,אשר יישאר ג לאחר השירות הצבאי.
מטרותיה המוצהרות של שבת החינו ה :א .חיזוק זיקתו של המפקד למושג השבת תו קיו בירור
אישי לגבי משמעותה והיכרות ע מאפייניה בגזרה הגיאוגרפית שבה היא מתקיימת; ב .חיזוק
תפיסתו החינוכית של המפקד כחלק מתפקידו הפיקודי; ג .חיזוק הלכידות ורוח הלחימה בקרב
המשתתפי .מקח"ר מתקצבת בעצמה את השבתות עבור אוכלוסייה שאותה הגדירה כאוכלוסיית
יעד ! מפקדי בהכשרות ,מפקדי בהפעלת הכוח )מדרגת סא"ל( וכ מפקדי ביחידות לוחמות;
ולעתי מכוני מבצעי פעילות בשבתות ללא גביית תשלו .כמו כ ,כל יחידה המעוניינת לקיי
שבת חינו יכולה לקיימה בתקצוב עצמי .השבתות מובלות על ידי חיל החינו בשיתו& ע הרבנות
הצבאית.
שבתות החינו מתקיימות א ורק במספר מכוני מצומצ שאישר חיל החינו ובהתא לתכנית
שאישרה מחלקת החינו .במהל החודשי דצמבר  ! 2010אפריל  2011התקיימו במכוני 68
שבתות חינו ליחידות 38 ,מה בשניי מ המכוני המובילי האמורי :מרכז אסנט ) 21שבתות(
ועיר דוד ) 17שבתות( .בנוס& לאלו קיימו שבתות חינו ג מכו דרכי אבות 11) 29שבתות( ,מכו
בינה )שמונה שבתות ! ראו בהמש( ומכו תודה לצה"ל) 30שמונה שבתות( .במהל הביקורת נבדקו
__________________

29
30

ארגו המקיי שבתות חינו לצוערי בהשלמות חיליות ולסגלי יחידות לוחמות ,במבני מגורי
בשכונה בירושלי  .השבתות ממומנות על ידי הארגו.
ארגו המקיי פעילות באכסניה בירושלי עבור חיילי צה"ל .שבת החינו המיועדת לצוערי
בהשלמות חיליות ,כוללת אירוח אצל משפחות בערב שבת ,וממומנת על ידי הארגו.
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אמנ תהליכי הבקרה והפיקוח על כלל המכוני העובדי ע מקח"ר ,אול הביקורת התמקדה
בעיקר בבדיקת תהליכי הפיקוח והבקרה של מקח"ר על מכוני שבה התקיימו ג שבתות חינו.
בביקורת נמצא ,כי עד יולי  2010לא היו במקח"ר נוהלי עבודה כתובי בנוגע לתהליכי הפיקוח
והבקרה על פעילות של המכוני .עד לאותה עת נציגי מדור זהות ישראלית!יהודית מסרו למכוני
הנחיות בעל!פה במסגרת הליכי ההתקשרות ,שעיקר נוגע להתנהלות הפעילות החינוכית בהתא
למגבלות העשייה במסגרת צה"ל ,כמו למשל ,כללי האתיקה של ההסברה בצבא.
ביולי  2010הוציא המדור נוהלי עבודה בכתב ,ואות מסר לנציגי המכוני במסגרת פורו
שהתקיי בספטמבר  .2010נהלי אלו רוכזו במסמ בש "נהלי עבודה ע גופי אזרחיי בתחו
הזהות הישראלית!יהודית" )להל ! נוהלי העבודה(.
מטרת מסמ נוהלי העבודה היא "לפרט את התהלי הסדור לאישור המקצועי של פעילות הגופי
האזרחיי בצה"ל ואת תהליכי העבודה השוטפי ה במישור החוזי וה במישור התוכני" .על פי
נוהלי העבודה ,לאחר סיכו ההתקשרות על מדור זהות ישראלית!יהודית לקיי תהליכי פיקוח
ובקרה על פעילות המכו ,הכוללי ריכוז דוח סיכו פעילות חודשי שאותו המכו מחויב להעביר
בהתא לתבנית קבועה ולנוהלי העבודה; לשלוח נציגי מטעמו לפעילויות של הגופי השוני;
ולרכז משובי של סגלי חינו על הפעילויות.
··‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ¯"Á˜Ó 2010 ¯·ÓËÙÒ· ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ,‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˙ÈÙÎ ,˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÂÎÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ¯Â„Ò ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰
˘˜·ÌÂÎÈÒ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÌÈÂÎÓ‰Ó Ï·˜ÏÂ ˘Â¯„Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ¯"Á˜Ó :‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â· Ú
ÂÓÚËÓ ÌÈ‚Èˆ ÁÏ˘ ‡Ï ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê ¯Â„Ó˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ ;ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
˙ÂÈÙˆ‰ ˙‡ Â„ÚÈ˙ ‡Ï Í‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÂÙˆ ÏÈÁ‰ È‚Èˆ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ;˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ‰ÈÈÙˆÏ
·‡Ï ÂÏ‡ ÌÈÎÈÏ‰˙ Í‡ ,ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÌÓ‡ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÈ‰Â ;·˙Î
.ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ Â‡È·‰
Ï˘ ÌÈ¯Â˜È·Ï „ÂÚÈ˙ ¯"Á˜Ó È„È· ‰È‰ ‡Ï 31ËÒ‡ ÔÂÎÓ ÏÂÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â· ,Ï˘ÓÏ ÍÎ
ˆ,˙Á‡ ÍÂÈÁ ˙·˘· ¯Â˜È· ËÚÓÏ ,ÍÂÈÁ ˙Â˙·˘· ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê ¯Â„Ó È‚È
˘ÈÏÂÈÂ È‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ· ÔÎÂ ,ÏÏÂÎÂ 2010 ¯·Ó·Â „Ú ÈÎ ,‡ˆÓ „ÂÚ .2010 ı¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰
ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ ˙ÂÁÂ„ ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê ¯Â„Ó· ÂÊÎÂ¯ ‡Ï 2011
˘ÈÎ ,‡ˆÓ 32„Â„ ¯ÈÚ ÔÂÎÓ ÏÂÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯˘‡ .‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ˙ÂÏÈÚÙ Ì˘ ‰ÓÈÈ˜˙‰
Ú·¯‡· ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê ¯Â„Ó È‚Èˆ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È· 2010 ˙˘ ÍÏ‰Ó· ÌÓ‡ ÂÓÈÈ˜˙‰
˘·˙˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÚ· Ì‰· ÂÏÚ ÈÎ ,¯¯·˙‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ÈÓÂÎÈÒ· ÔÂÈÚÓ ÌÏÂ‡ ,ÔÂÎÓ· ÍÂÈÁ ˙Â
˘‚.ÔÂÎÓ· ˙¯·ÚÂÓ‰ ÍÂÈÁ‰ ˙·˘ ˙Â¯ËÓÏ ÂÚ
__________________

31

32

המכו בצפת עוסק ביהדות ,במורשת ,במנהיגות יהודית ובשבת .המכו משת פעולה ע חיל החינו
מדצמבר  ,2009ובמסגרת זו מקיי עבור צה"ל מספר פעילויות ,כאשר הפעילות המבוקשת ביותר של
היא שבתות חינו :במהל שנת  2010נערכו בו  60שבתות חינו )המהוות כמחצית משבתות החינו
שנעשו באותה שנה( בהשתתפות של  3,274חיילי ומפקדי .ההיק הכספי של ההתקשרות של
משהב"ט עבור חיל החינו ע מכו אסנט לתקופה שמדצמבר  2009ועד סו דצמבר  2010עמד על
 250,000ש"ח.
המכו משת פעולה ע חיל החינו ,ובמסגרת זו מקיי עבור צה"ל פעילויות רבות ומגוונות ,ובי
היתר :שבתות חינו ,הדרכות באתר ,סיורי ממונעי בירושלי וסיורי ייחודיי במתווי שוני
הפועלי לבירור ערכי ישראליי מרכזיי בהקשר לירושלי .היקפה הכספי של ההתקשרות של
משהב"ט ע מכו עיר דוד עבור חיל החינו לתקופה שממאי  2009ועד סו אוגוסט  2011היה כ2.2+
מיליו ש"ח.
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ÈÎ ,Ì˙ÂÓ˘¯˙‰ ˙‡ ¯Â„Ó‰ È‚Èˆ Â·˙Î 2010 ¯‡ÂÈ· Í¯Ú˘ ¯Â˜È·Ï ÌÂÎÈÒ· ,Ï˘ÓÏ ÍÎ
˘·˙ ÌÂÎÈÒ·Â ;ÚÈˆ‰Ï ˙·˘Ï ˘È˘ ÌÈ·Á¯‰Â ÌÈÂÂ‚Ó‰ ÌÈ„·¯‰ ˙‚ˆ‰· ¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ÍÂÈÁ‰
ÈÎ ,¯Â„Ó‰ È‚Èˆ Â·˙Î 2010 ¯·Ó·Â· „Â„ ¯ÈÚ ÔÂÎÓ Ï˘ ÍÂÈÁ ˙·˘· ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Â˜È·‰
‡Ï ˙·˘‰ ˙ÂÚÓ˘Ó È·‚Ï È˘È‡ ¯Â¯È· ÍÂ˙ ˙·˘‰ ‚˘ÂÓÏ „˜ÙÓ‰ ˙˜ÈÊ ˜ÂÊÈÁ Ï˘ ‰¯ËÓ‰
˙Â‰Ê‰ Â‡ ÈÏ˘ ˙·˘‰ ˙Ï‡˘· ˙˜ÒÂÚ ‡Ï '„Â„ ¯ÈÚ' Ï˘ ÍÂÈÁ‰ ˙·˘" ÈÎÂ ;‰‚˘Â‰
ÌÚ „„ÂÓ˙‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â· ˜ÂÒÚÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈÏÎ „˜ÙÓÏ ˙˙Â ‡ÏÂ ˙È˙„ÈÁÈ‰/˙È˘È‡‰
‡È‰ ÍÂÈÁ‰ ˙·˘ ‰ÓÎ „Ú ¯Â¯· ‡Ï" ÈÎÂ ;"‰„ÈÁÈ· ÂÏˆ‡ ‰ÓÈÚÂ ˙È˙ÂÎÈ‡ ˙·˘ Ï˘ ‰˙¯ÈˆÈ
ÌÈÈÂÈ˘Â ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ‰· ÒÈÎ‰Ï Ô˙È ˙‡Ê ÏÎ· È˙ÓÂ ÈÂÈ˘Ï ˙˙È ‡Ï˘ ‰ÁÈ˘˜ ‰ÏÈ·Á
·ÍÏ‰Ó· ÔÂÎÓ· ÍÂÈÁ‰ ˙Â˙·˘· ÌÈ¯Â˜È· ÌÈÈ˜ ‡Ï ¯Â„Ó‰ ,ÍÎÏ ÛÒÂ· ."‰„ÈÁÈÏ Ì‡˙‰
˘˙ ˙Â‰Ê ¯Â„Ó· ÂÊÎÂ¯ ‡Ï Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó· - 33‰È· ÔÂÎÓÏ ¯˘‡ .2011
¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ‰È· ÔÂÎÓ ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È
.Ì„ÚÂÓ· ÌÈ˘¯„‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÁÈÏ˘ ÏÚ „ÈÙ˜È ÈÎ ,‰È„Ó‰
˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰Ê ¯Â„Ó· ÍÂÈÁ ÈÏ‚Ò Â„ÚÈ˙ Â·˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ
·ÌÈ‰ÊÓ ÌÈË¯Ù ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÔÓ Â¯„Ú ÌÈ˙ÚÏ :ÁË˘‰Ó ÍÂÈÁ ÈÏ‚ÒÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ¯"Á˜Ó
‡ÏÓ ÂÈ‡ ÌÈÂ˙‰ ÒÈÒ·˘ ÌÂ˘Ó ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡˘ ¯·„ ,ÌÈ·Â˘Á
ÈÎÈ¯‡˙ ˙‡Â ÌÈÂÎÓ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ Â‡˘ ‡Ï ÌÈ·Â˘Ó‰ ÌÈ˙ÚÏ :˙ÂÈÂÚËÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚÂ ,˜ÈÂ„ÓÂ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÈ¯‡˙ Â‡˘˘ Â‡ ,·Â˘Ó‰ ÒÁÈÈ˙‰ Ì‰ÈÏ‡ ¯˘‡Â ,Ì‰· Â˘Ú˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל ,כי הליכי בקרה לפעילות במיקור חו במכוני מלווי את
העבודה המתבצעת ,ואלו מתבטאי במספר פעולות מרכזיות ,ובי היתר :דוח סיכו פעילות חודשי
שמעביר המכו; פגישות עתיות ע כלל המכוני; תחקירי אירועי חריגי; ביקורי תכופי
בפעילויות חינו" והעברת משובי על פעילות העשייה במכו .כמו כ הוק במאי  2011צוות בקרה
שעור" ביקורות כדי לעמוד על האפקטיביות של הפעילויות ועל צורכי היחידות ,וכי יש בידי צוות
זה בכדי לשפר את פעילות הפיקוח והבקרה.
בהתייחסויותיה לממצאי הביקורת מסרו המכוני הנ"ל כלהל :מכו אסנט  $חיל החינו" מקיי
תמיד מעקב וביקורת אחר התוכ והפעילות המועברי לחיילי צה"ל במכו .מכו עיר דוד $
בשבתות החינו" המתקיימות במכו עיר דוד חלו שינויי בעקבות שיח ישיר ומשות %ע חיל
החינו"; לאחר כל שבת נער" משוב ליחידה במטרה להעלות את הר %החינוכי המוענק בשבת
לחיילי המשתתפי בה; והמכו ישמח להיות מבוקר בכדי להשתכלל ולהשתפר.

__________________
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המכו נמנה ע המכוני הספורי שמאושר לקיי בה שבתות החינו .המכו הוא מרכז לימוד
וחינו ,העוסק בלימוד יהדות חילונית תו הדגשת הפ התרבותי+פלורליסטי .המכו פועל בתל אביב,
ותחומי התוכ שלו ה תרבות יהודית ,זהות ישראלית ,יהדות חילונית וחברתית וציונות .ההיק הכספי
של התקשרות משהב"ט עבור חיל החינו ע מכו בינה לתקופה שממאי  2009ועד סו דצמבר 2010
היה  125,000ש"ח.
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˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˘È˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ÈÎ ,¯"Á˜Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙‡Ê ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ‰Ï˜˘Ó ÁÎÂ „ÁÂÈÓ·Â ,ÌÈÂÎÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï"‰ˆ Úˆ·Ó
·˙,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ,˙Â¯˘Ù‡ ˙˙È ˙‡Ê ˙ÂÏÈÚÙ·˘ ÔÂÂÈÎÂ ,˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ ÍÂ
- ÂÈ„˜ÙÓÂ Ï"‰ˆ ÈÏÈÈÁÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ÌÈÎ˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ï"‰ˆÏ ıÂÁÓ ÌÈÓ¯Â‚Ï
‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÈÎ ,‡„ÂÂÏ ;‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯"Á˜Ó ÏÚ
˘‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÏ‚˙Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÔÂ˜È˙Ï ‚Â‡„ÏÂ ;‰Ê ¯˘˜‰· ‰˘·È‚ ‡È‰
˘.‰˘ÂÚ ‡È‰

 .3השימוש בגופי אזרחיי לצור פעילות חינוכית בהשוואה לפעילות סגלי
החינו
נושא העברת תכני חינוכיי על ידי גופי אזרחיי והתמהיל הראוי בי הפעילות של גופי אלו
בהשוואה לפעילות של סגלי החינו עלה בשני מסמכי שכתבו קציני במקח"ר .34במסגרת זאת
הצביעו הקציני על מספר מגמות הנובעות מההרחבה בפעילות מיקור החו של חיל החינו ובכלל
זה:
א .צמצו הסמכות המקצועית של קצי החינו בתחומי הליבה של החיל; פער בהגדרות
ובחלוקת הסמכות והאחריות בי קצי החינו למומחי האזרחיי; איש המקצוע במכו הוא
ש"מנהל" את הענייני ולא קצי החינו ,ולא קיימת מערכת יחסי וחלוקת תפקידי ברורות בי
השניי.
ב .היעדר אבחנה ברורה בי תחומי ליבה לתחומי שאינ בליבת העשייה; בי התחומי שבה
נכו ורצוי להוציא את העבודה לגורמי אזרחיי לבי תחומי שבה נכו ורצוי שהעשייה תישאר
בידי החיל.
ג .קושי של קציני החינו לנהל דיאלוג מקצועי ע הגו האזרחי ! המקצועי החינוכי ,ומחסור
בכלי ובידע לבחינה ולבקרה של צורכי היחידה ושל העשייה של הגו החיצוני בתו היחידה,
ותלות מוחלטת בגו החינו החיצוני ! תלות שיש בה יש סיכו גדול מאוד המוביל לחוסר בקרה
ולסכנה להטיה אידיאולוגית ולהחדרת תכני שאינ הולמי את האתוס הצבאי או באי לחזק
אתוס אחר.
ד.

העברת תשתית הידע של חיל החינו לידיי אזרחיות.
··ÂÏÚ˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ‡˘Â‰ Ï˘ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰ÈÁ· Í¯Ú ‡Ï ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÈÎ ,¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È
·Â¯‡˘ÈÈ ÈÎ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˘‡ ÌÈÈÎÂÈÁ‰ ‰·ÈÏ‰ ÈÓÂÁ˙ Ì‰ ‰Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ
·ÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂÈ˘ ÌÈÓÂÁ˙ ˙ÓÂÚÏ ÂÏ˘ ÍÂÈÁ‰ ÈÈˆ˜Â ÂÈ„˜ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï"‰ˆ Ï˘ ÏÂÙÈË
·‡ÔÎÂ˙Â Ú„È ÈÁÓÂÓ ÏÚ ˙ÂÚ˘È‰‰ ˙·Á¯‰Ï ˘È˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ Ô‰ÓÂ ;ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ
‡ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,Â„ÓÚÓ ÏÚ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÂÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈÁ¯Ê
˙˘˙.Â˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰ Ú„È‰ ˙È

__________________

34

עבודה אחת שנכתבה באוקטובר  2009על ידי קצינה שכיהנה כמפקדת "ייעוד וייחוד" במחצבי";
ומסמ לסיכו תפקיד מספטמבר  2010שכתב קצי במדור זהות ישראליתיהודית.

ˆ·‡ Ï‡¯˘ÈÏ ‰‚‰‰
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בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בעניי זה כלהל  :חיל החינו על מטהו המקצועי וקציני
החינו עוסקי בכלל תחומי הליבה של צה"ל .ע זאת ,החיל מפעיל באופ מקצועי גופי אזרחיי
אשר לה יתרונות יחסיי באות תחומי .הסמכות המקצועית הינה בידי חיל החינו ,וקיימת
הגדרה ברורה של תפקיד המכוני מול קציני החינו .חיל החינו רואה בשילוב הכוחות ע
המכוני האזרחיי "מכפיל כוח סינרגטי" ,ויש לשמר זאת ,ואולי אפילו להרחיב את שיתו
הפעולה לתחומי נוספי ,תו קיו בקרה מתמדת והדוקה .בתמיכה לאמור בתשובתו הפנה צה"ל
למאמר מאוגוסט  2007אשר בח את מדיניות מיקור החו בחיל החינו.35
בעיקרי המאמר נכתב" :תמונת המצב הנוכחית בחיל החינו והנוער מראה שברוב התחומי ,עשיית
החיל מתבססת על מיקור חו ללא מדיניות ותפיסה ברורי .המש עשייה ללא הסדרת הנושא עשוי
לערער ולהעמיד בסימ שאלה את סמכותו המקצועית של החיל ,את הרלוונטיות שלו ואת
נחיצותו" .עוד נכתב ,כי מיקור החו צרי להתבצע על פי תהלי מובנה ולקיי תהליכי בקרה
ופיקוח תכופי והדוקי .המאמר מציי פערי מרכזיי בנושא זה וביניה :עבודה ע גופי
חיצוניי בחיל מתבצעת ללא אחידות וללא קריטריוני ברורי" ,וקיימת תחושה ש"איש הישר
בעיניו יעשה"; הבקרה והפיקוח על הגופי האזרחיי ה חלקיי ,וכמעט שאי מתבצעות תצפיות
בשטח על פעילות הגופי האזרחיי; וקיימת שונות גדולה ביכולת הקציני בחיל להנחות
מקצועית גורמי אזרחיי.
Ï"‰ˆ ‰Ù‰ ÂÈÏ‡˘ ¯Ó‡Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙˘,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ .Ì˙Â‡ ÌÈ˜ÊÁÓ Û‡Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÌÈÏÂÚ Â˙·Â
‰·ÈÏ‰ ÈÓÂÁ˙ Ì‰ ‰Ó ÔÂÁ·Ï ‡"Î‡ ˘‡¯ ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÍÂÈÁ‰ ÈÈˆ˜Â ÂÈ„˜ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï"‰ˆ Ï˘ ÏÂÙÈË· Â¯‡˘ÈÈ ÈÎ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˘‡ ÌÈÈÎÂÈÁ‰
˘ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÔÎÂ˙Â Ú„È ÈÁÓÂÓ ÏÚ ˙ÂÚ˘È‰‰ ˙·Á¯‰Ï ˘È˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ;ÂÏ
·˙È˙˘˙ ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ ÔÈˆ˜ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,Â„ÓÚÓ ÏÚ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÂÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ
.Â˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰ Ú„È‰

הסדרה ותיאו של פעילות חיל החינו והרבנות הצבאית בתחו הזהות
הישראליתיהודית והתודעה היהודית
 .1על פי הוראת הפיקוד העליו בנושא המטה המקצועי במטה הכללי ,ייעוד ותפקידי קח"ר
כוללי ,כאמור ,בי השאר :פיתוח הערכי ואורחות ההתנהגות בצבא; פיתוח והכוונה של הדרכה
בצבא בתחומי המתרחש בצבא ,בחברה ,במדינה ובע; פיתוח והכוונה של ההדרכה הרעיונית
בצבא ,ובי היתר ! ידיעת האר ,מורשת היישוב והכרת הע ,עיקרי הציונות והיהדות ,יסודות
בחברה ובמדינת ישראל; פיתוח תכנית התרבות והכוונת פעולות התרבות בצבא; ופיתוח והכוונה
של פעולות מת השכלה בצבא .בהתא להוראה האמורה ,ייעוד ותפקידי הרבצ"ר ה כלהל  :ייעו
לרמטכ"ל ולגורמי מטכ"ל בענייני דת בצבא; הוצאת הנחיות והוראות מקצועיות בענייני דת בצבא;
__________________

35

מאמר בנושא "הא האזרחי מצדיע? מיקור חו בחיל החינו והנוער  סיכוי או סיכו? מסמ
מדיניות" .המאמר נכתב בידי מספר אנשי חיל החינו ,וביניה מי שהייתה מפקדת מחצבי" במועד
הביקורת .צה"ל בהתייחסותו מציי ,כי המאמר נכתב במסגרת תכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית בצה"ל
המתקיי במכו למנהיגות בש "מנדל".

1618

„62 È˙˘ ÁÂ

הוצאת הנחיות לקיו הווי דת עבור החייל ביחידות צה"ל; תכנו והפעלה של שירותי דת ביחידות
הצבא ,כגו כשרות ובתי כנסת; הרכשה והספקה של ציוד דתי ליחידות ולחייל הדתי; עיבוד חומר
דתי לצורכי הסברה והדרכה דתית וייזו פרסומו; קיו מגע ע מוסדות דת אזרחיי במידה
שנדרש; הוצאת הנחיות למניעת עגינות של נשי חיילי נעדרי; הוצאת הנחיות בדבר פינוי וקבורת
חללי ומתי לפי דיני ישראל; ופיקוח על ביצוע ההוראות וההנחיות האמורות באמצעות סגל
הרבנות הצבאית.
בהתייחסותו מספטמבר  2011מסר צה"ל ,כי שני מסמכי של מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי
)להל ! מפצ"ר( מנובמבר  1995ומיוני  1996מבהירי את תפקידי הרבנות הצבאית הראשית בכל
הנוגע לחינו ליהדות ולמורשת ישראל ,ואת מערכת יחסי הגומלי בהקשר זה בינה לבי חיל
החינו .בראשו  ,חוות דעת מנובמבר  ,1995נכתב ,בי היתר" :בכל הנוגע לחינו ליהדות ולמורשת
ישראל ,קיימי שני קציני מטה מקצועיי שלה האחריות לסייע למפקדי  ...ראשו מבי שני אלה
הוא רבצ"ר ...ג לקחג"ר ]קצי חינו ,גדודי נוער )גדנ"ע( ונוער ראשי ! קח"ר דהיו[ אחריות
לתחו החינו ליהדות ...באשר לדרכי ולאמצעי בה ייעשה הדבר ! הדבר נתו להכרעת
ולהכוונת של רבצ"ר ושל קחג"ר ויש לוודא כי הדברי נעשי בהכוונת ,בידיעת ובהדרכת".
בשני ,מסמ מיוני  ,1996מצוטטת חוות הדעת לעיל ומודגש ,כי "ג על קחג"ר לתא הדרכה זו
)העוסקת ביהדות ומורשת ישראל( ע רבצ"ר בהיותו הפוסק בהלכות דת ודיני ישראל בצה"ל".
לאור האמור לעיל ! הוסי וכתב צה"ל בהתייחסותו ! "בנושא יהדות ומורשת ישראל מפקדי
יכולי לקבל סיוע ג מהרבנות הצבאית".
 .2הרבנות הצבאית עוסקת בנושא התודעה היהודית זה עשרות שני .בשני האחרונות פעלה
הרבנות הצבאית בהדרגה יותר ויותר בקרב כלל החיילי והמפקדי בצה"ל לחיזוק התודעה
היהודית וחיזוק רוח הלוח היהודי ,חילוני ודתי כאחד .הרבצ"ר הקוד ,תא"ל )מיל'( הרב אביחי
רונצקי ,36מסר לנציגי משרד מבקר המדינה ,כי קוד לכניסתו לתפקידו כרבצ"ר הוא קיי כשלושה
חודשי הכנה שבמסגרת גיבש את תפיסתו בנושא ,ולפיה ,חיבור לתקופת המקרא ולצד ההיסטורי
של הלאו שלנו שתחילתו כבר בימי אברה אבינו ,יעשה את החיילי טובי יותר .הוא הוסי  ,כי
הרבנות הצבאית בפעילותה החינוכית באותה עת נכנסה "לואקו עצו ...התמקדנו בצבא הקרבי...
לחיזוק רוח הלחימה ...המטרה של הצבא זה לנצח את המלחמה" .עוד ציי תא"ל )מיל'( הרב
רונצקי בפני נציגי משרד מבקר המדינה כי בסמו לכניסתו לתפקיד רבצ"ר הוא הציג את תפיסתו
האמורה ,ככל שהיא נוגעת לתפקיד הרבנות בתחו התודעה היהודית ,בפני הרמטכ"ל דאז ,רא"ל
)מיל'( ד חלו .יצוי  ,כי התפיסה האמורה קיבלה ביטוי בי היתר בחוברת שהוציאה הרבנות
הצבאית בפברואר  2010בש "תודעה יהודית לצה"ל מנצח" ,ובה נכתב ,בי השאר ,כי מטרת
העיסוק בתחו היא "לחזק בקרב  ÂÈÓÁÂÏÂ ÂÈÏÈÈÁ ÏÏÎאת רוח הלחימה ותחושת השליחות ,לחזק
את המחויבות לשירות ערכי ומשמעותי אצל  ,ÌÈ„˜ÙÓ‰Â ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÏÎולחזק ולתמו ג בעולמ
הרוחני של ) "ÌÈÈ˙„‰Â ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ההדגשות במקור(.
בהתייחסותו מספטמבר  2011ציי צה"ל ,כי תפיסת הרבנות הצבאית בתחו התודעה היהודית
המובאת בחוברת האמורה הינה נגזרת של פקודת ארגו )להל ! פק"א( הרבנות ,הגדרות תפקידי
רבצ"ר בהוראת הפיקוד העליו בנושא המטה המקצועי ,כפי שהובהרו על ידי מפצ"ר וכפי שה
נובעות מהגדרת תפקידי הרב הצבאי במילו למונחי צה"ל ,ואי בה משו חידוש כלשהו.
בתקופת הביקורת שימש תא"ל הרב רפי פר כרבצ"ר ,שנכנס לתפקידו ביוני  .2010במאי 2010
נפגש הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי ,ע הרבצ"ר הנכנס .בסיכו הפגישה שהוציא עוזר
הרמטכ"ל נאמר ,כי הרמטכ"ל ציי שתפקיד הרבנות לחזק ולשמר את רוח המורשת והמסורת
ולהוות כתובת הלכתית ברורה לכלל חיילי צה"ל; כי חשוב להימנע מסוגיות המחדדות מחלוקות
__________________
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ועימות; כי "הרבנות צרי שתפעל לחבר את כלל חלקי הציבור המיוצגי בצה"ל ,סביב המכנה
המשות והערכי המובילי"; וכי הרב הצבאי הראשי הוא הרב של כל הצבא .הרבצ"ר מסר לנציגי
משרד מבקר המדינה בעניי זה ,כי בכניסתו לתפקיד ביקש ממנו הרמטכ"ל דאז לפעול לחיבור
החיילי לשורשי היהודיי ולירושלי שהיא בבחינת "הלב של כולנו"; ושא יתחברו ! יהיו
חיילי יותר טובי.
בתקופת הביקורת עסקה הרבנות הצבאית במספר סוגי של פעילויות חינוכיות לכלל חיילי צה"ל
ומפקדיו ,ובעיקר :ימי עיו הכוללי סיורי שוני ,הרצאות לחיילי ולמפקדי על ידי רבני
היחידות ובאמצעות מדרשה ניידת של אנשי מילואי של הרבנות הצבאית ,ערבי זוגות למשרתי
קבע וקציני ,סיורי סליחות 37וסיורי בעקבות המכבי .38את הפעילויות מזמיני מפקדי ,סגלי
חינו ורבני צבאיי באמצעות מוקד הזמנות טלפוני של הרבנות הצבאית .כ פנתה הרבנות
הצבאית אל חיילי ומפקדי באמצעות פרסומי כתובי ,שהופצו על גבי נייר או באמצעות הרשת
הצה"לית :פרשת השבוע למפקדי ,אגרות הרבצ"ר לכלל צה"ל ,פרסומי הנוגעי לחגי
ופרסומי בנושאי מסורת.
··Ï˘ ˙ÂÈÂ„‚˙‰· ‰˙ÂÂÏ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‚ÍÂ˙ ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙Ï ˙˘ÏÂÙ ‡È‰ ÈÎ ,ÂÚË˘ ,(¯"Á˜ ÏÏÂÎ) ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ· ‰ËÓÂ „Â˜ÈÙ ÈÓ¯Â
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÌÈÏÂÚ ÌÈ‡˘ Â‡ ÌÈ„‚ÂÓ‰ ÌÈÈÎÂÈÁ ÌÈ¯ÒÓ ˙¯·Ú‰ ÍÂ˙Â ,˙ÂÎÓÒÓ ‰‚È¯Á
.˙ÈÏ"ÎËÓ‰ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰„ÓÚ‰
בספטמבר  2008התקיי דיו בעניי זה בראשות ראש אכ"א דאז ,אלו )מיל'( אבי זמיר,
ובהשתתפות ,בי היתר ,של הרבצ"ר דאז ,תא"ל )מיל'( אביחי רונצקי ,וקח"ר ,תא"ל אלי
שרמייסטר .בסיכו הדיו הדגיש ראש אכ"א ,כי לא ייתכ שיועברו מסרי שוני מהרבנות ומחיל
החינו ,וכי יש להסדיר נושא זה.
בינתיי ,עוד בטר הוסדר הנושא ,התקיי מבצע "עופרת יצוקה" ) (18.1.09 ! 27.12.08וחיל
החינו קיי פעילויות חינו והסברה .הרבנות הצבאית קיימה באמצעות רבני שיחות ע מפקדי
וחיילי לחיזוק רוח הלחימה ,וכ פרסמה וחילקה למפקדי ולחיילי חומרי הסברה כתובי .בתו
הלחימה פנה קח"ר לרמטכ"ל בנושא זה וציי  ,כי הרבנות הצבאית העבירה מסרי והרצאות
ללוחמי על ידי מרצי לא מאושרי ,אשר קיבלו במה על רקע מה שהוא כינה "אווירה מאפשרת",
וכי דבר זה הוא מסוכ ובעל גוו פוליטי .יצוי  ,כי בעניי הפצת חוברת אחת מסוימת בתקופת
הלחימה ערכה הרבנות הצבאית תחקיר פנימי ,ומצאה ליקויי .39בינואר  2009התקיימה פגישה בי
הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( אשכנזי ,לראש אכ"א דאז והרבצ"ר דאז ,תא"ל )מיל'( הרב אביחי
רונצקי ,בנוגע להתנהלות הרבנות הצבאית במהל מבצע "עופרת יצוקה" .הרמטכ"ל ציי  ,כי
האירוע ,שבמהלכו הופ חומר בעל גוו פוליטי בחתימת הרבנות הצבאית ,מהווה "הפרה של
הסטאטוס קוו ופגיעה בצה"ל כולו"; והנחה את ראש אכ"א לקיי תחקיר ולהציג מסקנות בנושא.
בפברואר  2009קיי ראש אכ"א שיחה ע הרבצ"ר וע נציגי הרבנות הצבאית ,שבראשיתה הוא
הודה לה על חיזוק רוח הלחימה במהל המבצע .ע זאת ,בהמש ציי ראש אכ"א ,כי חלק
מהמסרי שהוצגו בפרסומי הרבנות הצבאית במהל המבצע היו לא ראויי ,לא עמדו בפקודות
__________________
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סיורי לכבוד ימי חודש אלול והשנה החדשה.
במסגרת סיורי "בעקבות התנ"" ובעקבות חז"ל.
נושא החוברת" :לכו לחמו בלחמי" .לגבי החוברת טענו גורמי הרבנות הצבאית ,כי היא יועדה וחולקה
לחיילי דתיי בלבד .על גבי הכריכה של החוברת מצוי ,כי מדובר ב"לוח לימוד יומי לחייל ולמפקד
בעת לחימה".

1620

„62 È˙˘ ÁÂ

והיה בה משו נקיטת עמדה פוליטית ושיפוטית כלפי דעות ואמונות של חיילי צה"ל; וכי
המפקדי ה האחראי לכל תחו כלפי חייליה ,ויש לתת לה כלי למימוש אחריות זו" ,ולא
ליצור מצב של בלבול וחוסר הבנה בקרב לגבי התכני והעוסקי במלאכה".
 .3על רקע הדברי האמורי הוביל ראש אכ"א דאז ,אלו )מיל'( זמיר ,עבודה שמטרתה !
הסדרת מערכת יחסי העבודה בי חיל החינו ובי הרבנות הצבאית .העבודה רוכזה במסמ ששמו
"האחריות ושיתו הפעולה בי חיל החינו לרבנות הצבאית בנושא תודעה יהודית וזהות ישראלית!
יהודית בצה"ל" )להל ! מסמ ההסדרה( .במסמ ההסדרה הגדיר האלו )מיל'( זמיר את תחומי
האחריות והסמכות של שני החילות כלהל  :האחריות על החינו ועל חוסנ הערכי של החיילי,
שהעיסוק בערכי ,במורשת ע ישראל ובזהות ישראלית!יהודית הוא מרכיב חיוני בו ,מוטלת על
המפקדי .חיל החינו הוא שאחראי לקביעת המדיניות ,לפיתוח התכני והכלי ולהנחיה
המקצועית בנושא הזהות הישראלית!יהודית .הרבנות הצבאית היא שאחראית ובעלת הסמכות
לקביעת המדיניות ,לפיתוח תכני וכלי ולהנחיה מקצועית בנושאי תורניי .בהמש פורטו
במסמ עקרונות לשיתו פעולה ,וביניה :כי בימי עיו העוסקי בנושאי זהות ישראלית!יהודית,
ערכי ורוח לחימה ,ואשר לה אחראי חיל החינו ,ישולבו תוכני תודעה יהודית; כי תופעל
מתכונת עקרונית אחת לפעילות של שבת חינו ,שתהיה באחריות הכוללת של חיל החינו ובשילוב
הרבנות הצבאית; וכי סיורי בעקבות התנ" ובעקבות חז"ל 40יבוצעו על ידי הרבנות הצבאית.
במר  2009אישר הרמטכ"ל דאז ,רא"ל )מיל'( אשכנזי ,את נוסח מסמ ההסדרה .הוא הנחה,
שתתקיי תקופת ניסיו של שלושה חודשי ולאחריה תתבצע בחינה של ההסדרה כפי שסוכמה.
בהתא להנחיית הרמטכ"ל ,סיכ ראש אכ"א דאז ביוני  2009על הקמת צוות בקרה )להל ! צוות
הבקרה( ,שבראשו עמד אל" )מיל'( יעקב קסטל ,41והשתתפו בו ראש מטה הרבצ"ר וראש ענ
חינו והסברה במקח"ר .בי תפקידי צוות הבקרה נקבעו בחינת המסרי המועברי לשטח
באמצעות שיחות ע מפקדי ,סגלי חינו וסגלי רבנות צבאית ,והצגת פעילויות שני הגופי
ומקורות המימו שלה.
ÍÂ˙· ÂÈ˙Â˜ÒÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ÈÎ ,Ê‡„ ‡"Î‡ ˘‡¯ ‰Á‰ 2009 ÈÏÂÈ· ÈÎ ‡ˆÓ
¯˜·Ó „¯˘Ó È‚ÈˆÏ .˙Â˜ÒÓ ˙‚ˆ‰ ‡ÏÏ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ‰˜ÒÙÂ‰ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó Í‡ ,ÌÈÈ˘„ÂÁ
˘ÂÏ˘ ÒÎ˙‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ :ÔÏ‰ÏÎ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ÏËÒ˜ ('ÏÈÓ) Ì"Ï‡ ¯ÒÓ ‰È„Ó‰
‰Ù ÏÚ· Ì‚ ‚Èˆ‰ ‡Â‰ ‰˙Â‡˘ - ‰˜ÒÓÏ ÏËÒ˜ ('ÏÈÓ) Ì"Ï‡ ÚÈ‚‰ Ô‰È¯Á‡Ï˘ ,ÌÈÓÚÙ
,"ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ÔÈ· ËÏÁÂÓ ÔÂÓ‡ ¯·˘Ó" ÌÈÈ˜ ‰ÈÙÏÂ - ¯ÈÓÊ ('ÏÈÓ) ÛÂÏ‡ ,Ê‡„ ‡"Î‡ ˘‡¯Ï
ÔÈ· ¯˙ÂÈ· ˜ÂÓÚ È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ¯ÚÙ· ¯·Â„Ó Â˙Î¯Ú‰Ï ÔÎ˘ ,‰˜È„·‰ Í˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘Â
ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˜ÓÂÚ È„ÓÓ ÌÈÓÈÈ˜ ‰È‚ÂÒÏ ÈÎÂ ;Ô‡Î ‰˜ÈÙÒÓ ‰È‡ ˙ÈÎË ‰¯„Ò‰Â ,ÌÈ„„ˆ‰
¯,Â˙„Â·Ú ˙‡ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ÌÈÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ .‰¯„Ò‰Â ÏÂÙÈË Ï˘ ˙¯Á‡ ‰Ó
·.˙Â˜ÒÓ ÏÎ ÌÒ¯ÙÏ ÈÏ
ÚÈ‚‰˘ ÈÏ· ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ Â˙„Â·Ú ÌÂÈÒ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ,¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯„Ò‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ‰ÈÁ· Úˆ·Ï Ê‡„ Ï"ÎËÓ¯‰ ˙ÈÈÁ‰ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ,˙Â˜ÒÓÏ
·˙.ÌÈ˘„ÂÁ‰ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ÔÂÈÒÈ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בנושא זה ,כי אמנ צוות הבקרה האמור לא השלי עבודתו,
א ראש אכ"א המשי לקיי בתדירות גבוהה מפגשי ע קח"ר ,ע הרבצ"ר וע גורמי שוני
__________________
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כגו בעקבות המכבי ,קברי צדיקי ,ואתרי קדושי ליהדות.
בתפקידו האחרו בצה"ל היה אל" )מיל'( קסטל ראש מחלקת חינו במקח"ר.
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כדי ליצור את השותפות הראויה וליישב את המתחי .ראש אכ"א דאז ,האלו )מיל'( אבי זמיר,
בתגובתו מאוקטובר  ,2011מסר ,כי כאשר הבי שצוות הבדיקה לא ישכיל לתת מענה לנושא
המורכב ,הוא פעל בצוות רחב לאור זמ בשילוב בעלי ידע ודעה כדי לסכ את הנושא .כתוצאה
מכ הונחה על שולחנו בינואר  2011הצעה לדיו בקשר לתשתית הערכית של צה"ל ,שלדבריו
הביאה לקפיצת מדרגה משמעותית בשיח .עוד מסר ,כי הוסי לקיי פגישות נוספות בנושא וא
הציג אותו בפני הרמטכ"ל תו שהוא עומד על חשיבותו; וכי בפעילות המערכתית ושילוב כל
הגורמי יש לראות את צוות המעקב והבדיקה הטוב ביותר שהוכח שנית לעשות ונעשה.
בהתייחס לתשובת צה"ל ולתשובת ראש אכ"א מעיר משרד מבקר המדינה ,כי המפגשי האמורי
לא הובילו להסדרה ולתיאו של פעילות חיל החינו והרבנות הצבאית בתחו הזהות הישראלית!
יהודית והתודעה היהודית .אשר למסמ שאליו הפנה ראש אכ"א בתשובתו ,מדובר במסמ
שמטרתו העיקרית היא "יצירת דיו שיקד את הטמעתה של התפיסה הערכית אותה מבקש צה"ל
להנחיל לחייליו" .המסמ הוא תיאורטי ,ועניינו העיקרי הוא תופעת הסרבנות על רקע אידיאולוגי
או מצפוני בצה"ל ושלילתה .חשוב ככל שיהיה מסמ זה ,אי בו כדי לתת מענה לסוגיות המסוימות
אשר עלו במסגרת מסמ ההסדרה ,ובמרכז חלוקת תחומי האחריות בי חיל החינו לבי הרבנות
הצבאית.
 .4אג התכנו במטכ"ל )להל ! אג"ת( אחראי ,בי היתר ,לקבוע ייעוד ,תפקידי ,עיקרי הפעלה
ומבנה ארגוני לכל יחידה צבאית או מער ,ולממש בפק"אות המקנות לה תוק מחייב בצבא.
במהל שנת  2010ביקשה הרבנות הצבאית לעדכ את הפק"א שלה ,לרבות את הייעוד ,התפקידי
והמבנה הארגוני של המפקדה שלה .אג"ת בח את הצעת הרבנות הצבאית והפק"א המעודכנת של
הרבנות הצבאית אושרה ביולי  .2010בחלק הכללי של הפק"א המעודכנת מצוי  ,כי היא באה על
רקע תמורות שחלו בשני האחרונות "בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדתית בפרט" ,שאחת
מנגזרותיה הייתה "עלייה בכמות החיילי והמפקדי שומרי המצוות המשרתי בצה"ל .לאור זאת
נדרשת הרבנות הצבאית להתאי עצמה אל מול המשימות והאתגרי החדשי" .על פי הפק"א
החדשה ,בי הייעוד והתפקידי של הרבנות הצבאית נכלל ג תפקיד של "פיתוח התודעה היהודית
בנושאי תורניי בקרב מפקדי וחיילי צה"ל ! לבנות ,להפעיל ולהטמיע תוכניות לפיתוח תודעה
יהודית בנושאי תורניי לחיזוק רוח הלחימה של חיילי ומפקדי צה"ל".
יודגש ,כי בפק"א של הרבנות הצבאית משנת  2005העיסוק בתודעה יהודית נכלל במסגרת תפקידיו
של ענ ערכי תורה ללחימה ברבנות הצבאית ,ש נכתב ,כי בי תפקידי הענ ג "לפעול לטיפוח
ולהחדרת תודעה יהודית ומורשת ישראל בקרב חיילי צה"ל" .בפק"א המעודכנת משנת  2010נקבע
העיסוק בתחו התודעה היהודית בי הייעוד והתפקידי של הרבנות הצבאית עצמה ,וג שמו של
ענ ערכי תורה ללחימה שונה לענ תודעה יהודית; וכ הוק מדור ערכי תודעה יהודית )עתי"ד(,
אשר הוכפ לענ תודעה יהודית.
לשינוי הפק"א התנגדו נחרצות גורמי שוני בחיל החינו ,ובראש קח"ר עצמו ,בי היתר בטענה,
שענ תודעה יהודית עוסק בפועל בתחומי שהינ באחריות חיל החינו ,ושאינ יכולי להיות
מקושרי לתחומי האחריות של הרבנות ,כגו  :סיורי ידיעת האר ,וסיורי מורשת קרב .כמו כ  ,ג
הפעילות שלכאורה עוסקת בנושאי תורניי גולשת לעיסוק בתחומי חיל החינו כגו "רוח צה"ל",
הסברה ,אקטואליה וכד' .עוד הוא טע  ,שאיש במטכ"ל אינו יודע ולא אישר את הערכי שאות
מקד מדור ערכי תודעה יהודית .התנגדויות אלו נדחו על ידי ראש אכ"א דאז.
··Ô‰Â ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ Ô‰ ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÓÂ„ ÔÎÂ˙ ÈÓÂÁ˙ ˘È ÏÚÂÙ· ÈÎ ,¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È
,‰¯„Ò‰‰ ÍÓÒÓ· ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ Ì˙ÂÎÓÒÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰È˘ ,˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰
·:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ËÓ‰ ‡˘Â· ‰‡¯Â‰·Â Ì‰Ï˘ ˙Â‡"˜Ù
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הרבנות הצבאית מקיימת שיחות והרצאות על ידי מרצי שוני ביחידות ובקורסי ההכשרה השוני
בצה"ל ,בי היתר ,בנושאי כלהל  :שליחות ,חתירה לניצחו  ,מנהיגות ,מוטיבציה ,גבורה ,ערכי
ומוסר בלחימה .כ היא מקיימת סיורי בראי היהדות בנושאי של מורשת קרב ,היסטוריה ,אתרי
מורשת וסיורי שעניינ ערכי .הרבנות הצבאית מקיימת ג פעילויות תחת הכותרת של "ערבי
זוגות" ,לחייל/ת ולב /בת זוג ,באתרי שוני .מעיו בתוכני הערבי האלו עלה ,כי כול כוללי,
מלבד הרצאה בנושא משפחה וזוגיות ,ג תחומי תוכ אחרי כמו "אמונת ומסירות של מתיישבי
ירושלי לכל אור הדורות" ,או סיפור האצ"ל במלחמת העצמאות .במקביל בי תחומי העיסוק של
חיל החינו נכלל חינו בנושאי כגו ידיעת האר ,מורשת היישוב והכרת הע ,עיקרי הציונות
והיהדות ,יסודות בחברה ובמדינת ישראל ,פיתוח המנהיגות בצה"ל וכ פיתוח ערכי ונורמות
התנהגות של מפקדי וחיילי בצה"ל .בדומה לאופ שבו פועלת הרבנות הצבאית בתחו התודעה
היהודית ,ג חיל החינו מקיי הרצאות ,ימי עיו וסיורי לש מימוש תפקידיו.
 .5בי העקרונות לשיתו הפעולה בי חיל החינו לרבנות הצבאית שנמנו במסמ ההסדרה צוי ,
בי היתר ,כי יוזמות חדשות ומשמעותיות של הרבנות הצבאית בתחומי התודעה היהודית והערכי
יאושרו על ידי חיל החינו והנוער.
·ÏÚ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ Ï˘ ˙ÂÚË ‰¯„Ò‰‰ ÍÓÒÓ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï Ì‚ ÚÓ˘È‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ÏÚÂÙ
ÌÂÁ˙· ˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡ ÏÚÂ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒÓ ˙Â‚È¯Á
Ï"‰ˆ ÁÂ¯"· ÌÈÓ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Ó‡Â˙ „ÈÓ˙ ‡Ï Ô‰ÈÙÏÂ ,˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰
.‡·ˆ· ‰¯·Ò‰‰ Ï˘ ‰˜È˙‡‰ ˙‡Â "„ÂÁÈÈÂ „ÂÚÈÈ"·Â
אחת הטענות המשמעותיות שנטענו בהקשר זה הועלו על הכתב במכתב שכתב קח"ר בספטמבר
 2010לסג הרמטכ"ל דאז ,אלו בני גנ ,ובו ציי  ,כי לאחרונה הפי הרבצ"ר ,תא"ל הרב פר,
הוראה ששמה "עקרונות בביצוע פעילות תודעה יהודית בצה"ל" ,הקובעת ,בי היתר ,שיחידות
צה"ל מחויבות בפעילות חודשית נוספת בתחו התודעה היהודית .קח"ר טע שהוראה זו הופצה
באופ בלתי מתוא ,ומהווה חריגה בוטה מהסמכות .כ העלה קח"ר את החשש ש"קיו הוראת
הרבצ"ר עלולה לבוא עח"ש ]על חשבו [ תכני אחרי כגו הדמוקרטיה הישראלית ,רוח צה"ל
ומורשת קרב שה מרכיבי חובה בתוכנית החינו .מבקש שתקפיא ההוראה עד לדיו סדור בנושא".
בתחילת אוקטובר  2010כתב קצי תיאו מלשכת סג הרמטכ"ל לראש לשכת ראש אכ"א ,כי נושא
הוראת רבצ"ר האמורה יעלה לדיו במסגרת פגישת עבודה בי סג הרמטכ"ל לראש אכ"א
ובהשתתפות של קח"ר ,הרבצ"ר ונציג אג"ת .התברר ,כי פגישה כאמור לא התקיימה עד מועד
סיו הביקורת.
ÏÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÓÈÂÒÓ‰ ˙È‡˘Â‰ ‰ÙÈÙÁ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ú„Â˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Ï ˙È„Â‰È-˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â‰Ê‰ ÌÂÁ˙· ÍÂÈÁ‰
˙ÂÙÈÁ„· ÔÂÁ·Ï ‡"Î‡ ÏÚ .ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙È„Â‰È‰
‡˙ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‡È‰ ÈÎ ,ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ· ,Ï"‰ˆ· ˙È˘Ú‰ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ
ÌÈÎÓÒÓ‰ Ì‰˘ ,"„ÂÁÈÈÂ „ÂÚÈÈ" ÍÓÒÓ·Â "Ï"‰ˆ ÁÂ¯" ÍÓÒÓ· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÂ¯˜Ú‰
,˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ï˘Â ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÌÚÂ ,Ï"‰ˆ· ÍÂÈÁ‰ ÔÈÈÚÏ ÌÈÂÎÓ‰
.Ï"ÎËÓ¯‰ ˙Ú¯Î‰Ï ˙Â˜ÒÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ
 .6בביקורת נמצא ,כי ה הרבנות הצבאית וה חיל החינו מממני מתקציביה חלק מפעילות
החינו שמקיימות היחידות )במקרי האחרי היחידות מממנות מתקציביה את פעילויות החינו
שלה ( .חיל החינו מתקצב פעילויות חינו לאוכלוסיות יעד מסוימות ובעיקר לקציני ,צוערי
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וסגלי מפקדי ,והמימו נית על פי רוב לפעילות עצמה ולא עבור הסעות ,כלכלה ולינה .הרבנות
הצבאית מתקצבת פעילות חינוכית עבור יחידות מתקציבה או באמצעות תרומות שהיא מקבלת ,כ
שפעילויות רבות של הרבנות הצבאית בתחומי האמורי ניתנות ליחידות צה"ל בחינ או במחיר
סמלי ,לרבות הלינה ,הכלכלה וההסעות .עוד התברר ,כי האפשרות לקבל פעילויות בחינ או
בתשלו סמלי משפיעה על בחירותיה של מפקדי וסגלי חינו בנוגע לפעילויות החינו עבור
יחידותיה.
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בנושא זה ,כי ה הרבנות הצבאית וה חיל החינו מספקי
ליחידות צה"ל חלק מהפעילות בחינ וחלק מהפעילות בתשלו .ההחלטה אילו מהפעילויות יהיו
בחינ ואילו יעלו כס נתונה בידיה של מספקי הפעילויות ! הרבנות הצבאית וחיל החינו.
ÌÂÏ˘˙· Â‡ ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ˙Â„ÈÁÈÏ ÍÂÈÁ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙˜ÙÒ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÚÈÙ˘Ó‰ ,¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó ÔÈÈÚ ‡È‰ „·Ï· ÈÏÓÒ
Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÚÂ ,ÌÓÚËÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È˘ ˙Ï·Â‰· ÏÚÂÙ· ˙È˘Ú‰
.˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ ‰ÚÈˆÓ˘ ÂÊ ÔÈ·Ï ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÚÈˆÓ˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ· ¯ÂÁ·Ï Ô‡Â·· ˙Â„ÈÁÈ‰
Â·˘ ·ˆÓ ÚÂÓÏ È„Î ,¯Â¯· È·ÈËÓ¯Â ÒÈÒ·Â ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È ‡"Î‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘˙Â„ÈÁÈ· ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡ ˙¯ÈÁ·· ÛÎ‰ ˙‡ ÂÚÈ¯ÎÈ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î Ï˘ ÌÈÏÂ˜È
.‰È¯ÒÓÂ
גורמי שוני במקח"ר ,כולל קח"ר עצמו ,ויועצת הרמטכ"ל לענייני נשי )להל ! יוהל" ( ,תא"ל
גילה כליפי ,הצביעו על תופעה של שינוי בסטטוס קוו שהיה קיי בנושאי דת בצבא ועל קשר בי
שינוי זה לבי אופיי של פעילויות החינו בצה"ל ,ובמיוחד אלו הנוגעות לזהות ישראלית!יהודית
ולתודעה יהודית .מחקר שיזמה יוהל" בשנת  422010עוסק אמנ בסוגיות הנוגעות לשירות
המשות לגברי ולנשי בצה"ל ולפקודת "השילוב הראוי" ,א נכללו בו התייחסויות הרלוונטיות
ג לנושאי הקשורי לחינו בצה"ל .עורכי המחקר טועני ש ,בי היתר ,כי פקודת "השילוב
הראוי" הפכה ממכשיר המיועד לענות על צורכי החייל הדתי בשירות המשות לאמצעי לעיצוב
אופיו של צה"ל ,וכי תהלי זה ! הנובע לדעת "מתפיסה חדשה ומרחיבה של תפקיד הרבנות
הצבאית" ! מציב את צה"ל "בתו תהלי של ערעור הסטטוס קוו ביחס למיצוב הדת בצבא".
במר  2011כתב קח"ר לרמטכ"ל ,רא"ל בני גנ ,ולראש אכ"א דאז מכתב בנושא "השפעה דתית על
השירות בצה"ל" .בי היתר נכתב ש כלהל " :מזה זמ מורגשת בצה"ל פגיעה בקונצנזוס ארו
השני שמקובל בי דת למדינה ...למפקדי אסור לעשות שימוש במסרי אידיאולוגיי אמנותיי
או פוליטיי ,בי א ה חובשי כיפות ובי א לאו ,כדי לחזק את רוח יחידת  ...ענייני הדת
והחינו אינ סוגיה של גבולות גזרה והסדרות ,לא רק כללי שילוב ראוי ולא ביטוי של חילוקי דעות
בי רבצ"ר ,יוהל" וקח"ר .המסד הערכי והמלכד ,שעליו צה"ל מושתת ,כמו ג דימויו מונחי כא
על הכ  .לעניות דעתי ,נדרשת הכרעה ברורה ,אליה רבי וטובי מהמפקדי משוועי" .לסיו,
המלי קח"ר להביא את הנושא לדיו עומק במטה הכללי .ראש אכ"א השיב )יומיי לאחר מכ (
למכתבו האמור של קח"ר במסמ שכותרתו "התייחסות למסמ בנושא השפעה דתית על השירות
בצה"ל" .ש הוא כתב ,בי השאר ,כי "סוגיית השירות המשות נמצאת בראש מעייניי מיו כניסתי
לתפקיד".
__________________
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ד"ר נרי הורובי& וקר שגיא'" ,השילוב הראוי' ' חריגות וחריקות בהסדרת השירות המשות(",2010 ,
אגורא מדיניות.
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ביוני  ,2011סמו לסיו תפקידו ,43כתב ראש אכ"א לרמטכ"ל ,לאלופי החברי במטכ"ל ,וכ
לקח"ר ,לרבצ"ר וליוהל"  ,מסמ אשר בראייתו נועד לתעד ,להתוות ולשק מציאות ופעילות
שנעשתה בנושא השירות המשות של חיילי חילוניי וחיילי דתיי בצה"ל .במכתבו ציי ראש
אכ"א דאז ,בי השאר ,כי קיי מספר דיוני בראשותו על ממצאי המחקר שיזמה היוהל"
והשלכותיה .כ כתב ש האלו )מיל'( זמיר" :על פי הבנתי ,מדובר בנושא שהוא בנפשו של צה"ל
ובנפשנו כחברה וכמדינה יהודית ודמוקרטית .תהליכי הכרסו והסחיפה בבסיס השירות המשות
מעצימי מאוד את האתגרי והאיומי על המש קיו מודל צבא הע ,ומחדדי מאוד את הצור
לעסוק בו ) "Ï"‰ˆ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ ¯Â·Ú È‚Ë¯ËÒ‡ ‡˘ÂÎההדגשה במקור( .ראש אכ"א הוסי ,
כי הוא מודע לרגישותו הציבורית והפוליטית של הנושא ,א "א לא נקדי לעסוק בו בצורה יזומה
ומושכלת ,ניאל להידרש לו כמכבי!תבערה גדולה".
בתגובתו מספטמבר  2011מסר צה"ל בנושא זה כלהל  :נושא "השילוב הראוי" אינו בליבת נושא
החינו .הג שכ ,הרמטכ"ל הנחה את ראש אכ"א על קיו עבודת מטה בנושא ה"שילוב הראוי"
ו"שירת נשי" ,ומינה את ראש אכ"א להוביל בחינה סדורה של כלל היבטי השירות המשות
בצה"ל ,כמו ג את פקודת "השילוב הראוי" ,מתו מטרה לבצע את ההתאמות והעדכוני הנדרשי
וכדי לטפל בסוגיות המורכבות שעלו.
˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ,ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï˘ ‡"˜Ù· ÍÓÒÂÓÂ ÈÓ˘¯ ÈÂËÈ· ‰Ï·È
˘ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰Â ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰ ÍÈÏ‰˙· ÂÏÚÂ‰
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰ ÂÈ·‚Ï ÚÂ·˜Ï È„Î ,‡˘ÂÏ Â˘¯„ÈÈ Ï"ÎËÓ ÌÂ¯ÂÙÂ Ï"ÎËÓ¯‰
˙Ú¯Î‰ÏÂ ÔÂÈ„Ï Ì‚ ‰ÏÚÈ ‡Â‰˘ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ,È¯˜ ,ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰
שר הביטחו  ,מר אהוד ברק ,בהתייחסותו מספטמבר  2011לטיוטת הביקורת מסר ,כי לאור חשיבות
הנושא הוא הורה לרמטכ"ל להציג לו את "הסוגיה בכללותה ,על היבטיה ונקודות ראויות להחלטה"
עד סו שנת .2011

סיכו והמלצות
ÌÚ‰ ˙‚‰· Ï"‰ˆ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ÁÎÂ ‰·¯ ˙Â·È˘Á Ï"‰ˆ· ˙È˘Ú‰ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ
Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÂÈ‰ ÁÎÂÂ ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙Â·È˘ÁÂ ÂÓÂ˜ÈÓ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰Â
‡¯‚˙˘·‚˙Ó Â·˘ ·Ï˘· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÏÈÈÁÂ ÌÈ„˜ÙÓ Â· ÌÈ˙¯˘Ó˘ ÈÎ¯‡¯È‰ ÔÂ
„ÁÂÈÓ· ·Î¯ÂÓ Ï"‰ˆ ÈÙ· ·ˆÈ‰ ¯‚˙‡‰ .ÌÈÁ¯Ê‡ÎÂ Ì„‡ È·Î ÌÓÏÂÚ ˙Ù˜˘‰ ˙·ˆÚ˙ÓÂ
·ÁÎÂ ˙‡ÊÂ ,˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â‰Ê‰ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÎÂÈÁ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË· ¯Â˘˜‰ ÏÎ
Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ ÔÎÂ ,‰· ˙ÂÁÂÂ¯‰ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â„ÓÚ‰Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÂÂ‚Ó‰ ‰ÈÈÈÙ‡Ó
- Ï"‰ˆ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ Úˆ·Ï Í¯Âˆ‰ „ˆ· ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
.‰ÈÁ¯Ê‡Â ‰È·˘Â˙ ÔÂÁËÈ· ÏÚÂ ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÓˆÚ ÏÚ Ô‚‰Ï
__________________
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האלו )מיל'( זמיר סיי את תפקידו ב .25.6.11במקומו מונתה לתפקיד ראש אכ"א אלו אורנה
ברביבאי.
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Ï‡¯˘ÈÏ ‰‚‰‰ ‡·ˆ

‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ·¯˜· ˙ÈÎÂÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈˆÓ‡Ó ÚÈ˜˘Ó Ï"‰ˆ
ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÈ„˜ÙÓÂ ÂÈÏÈÈÁ Ï˘ ÌÈÈÎ¯Ú‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÒÂÙ„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î
ÏÈÈÁ‰ Ï˘ ˙È„Â˜Ù˙‰Â ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙È‡·ˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ÈÎ ,·ÂÈÁÏ
Á¯Ê‡ÎÂ Ì„‡Î ÏÈÈÁ‰ Ï˘ Â˙ÁÈÓˆÂ Â˙ÂÁ˙Ù˙‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰· ˘ÈÂ ,‰„ÈÁÈ‰Â
.È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÈÙÂ‡Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÓÂÁ˙· Ì‚ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
˙‡ ÏÈ·Â‰Ï È¯˜ÈÚ‰ Ì„È˜Ù˙ „ˆÏ ˙‡Ê ,ÌÈ„˜ÙÓ‰ ¯˜ÈÚ· ÌÈ‡˘Â Ï"‰ˆ· ÍÂÈÁ‰ ˙Î‡ÏÓ·
ÍÂÈÁ‰ ÈÏ‚ÒÂ ;‰¯‚˘ ˙Ú·Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ,˙ÂÈ‡·ˆ‰ Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·· ‰ÁÏˆ‰· Ì‰È„Â˜Ù
ÍÂÈÁ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂ‚¯‡· ,ıÂÚÈÈ Ô˙Ó· ÂÊ Ì˙Î‡ÏÓ· ÌÈ„˜ÙÓ‰ È„È· ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ,˙Â„ÈÁÈ·
ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ·Â ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ Ì‰˘ ÌÈ˘‡Ï ¯˙ÂÈ· „·Î ‡Â‰ ‰Ê ÏË .ÌÓˆÚ· ÔÚÂˆÈ··Â
˙Â¯È˘ÎÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯ÚÙ Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· .ı¯ÓÂ ˙Â·‰Ï˙‰ È¯Â„Á Ì˙ÂÈ‰· Ì‚ ,ËÚÂÓ ÌÈÈÁ
.È„Â˜ÈÙ ÁÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· „ÁÂÈÓ·Â ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘
˙‡ ‰Ó‡ Úˆ·Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÏÎ‰ ·¯Ó Ì‰Ï Â˙ÈÈ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ÍÎ ÌÂ˘Ó
ÌÈÂÎÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙ÚÓË‰ ÏÚ ˘‚„ ÌÈ˘Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,¯‡˘‰ ÔÈ· .‰˘˜‰ Ì˙Î‡ÏÓ
ÁÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„˜ÙÓÓ ˙˘¯„‰ ˙Â¯È˘Î‰ ˙¯„‚‰ ÏÚÂ ;Ï"‰ˆ· ÍÂÈÁ‰ ˙ÒÈÙ˙·˘
.˙ÂÈËÂÂÏ¯ ˙Â¯˘Î‰· ‰˙ÈÈ˜‰Â ,ÈÎÂÈÁ-È„Â˜ÈÙ‰
ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÌÈÈ˜Ó˘ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰·Á¯˙‰ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â˘·Â‚È˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ¯"Á˜Ó ÏÚ .ÌÈÈÊÎ¯Ó ÔÎÂ˙ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÂÎÓ Ï˘
ÏÚ ÌÈ¯Â„Ò ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ;ÌÈÂÎÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï Ú‚Â· ˙Â·Â˙Î
ÌÈÈÎÂÈÁ ‰·ÈÏ ÈÓÂÁ˙ ˘È Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ‡"Î‡ ÏÚÂ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï‡ ÌÈÂÎÓ
ÈÎ ,ÁÈË·‰Ï ‰¯ËÓ· ˙‡ÊÂ ,Ì‰ ‰Ó ¯È„‚‰Ï ,ÂÓˆÚ Ï"‰ˆ ÏÂÙÈË· Â¯‡˘ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˘‡
‰ÈÈ˘Ú‰ ˙·ÈÏ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ‡˘Â· ÈÒÈÒ·‰ Ú„È‰ ˙È˙˘˙ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ· ˙Á˙Ù˙ÓÂ ˙¯Ó˘
.ÂÏ˘ ˙ÈÎÂÈÁ‰
˙ÈÎÂÈÁ ˙ÂÏÈÚÙ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ì‚ ˙ÓÈÈ˜Ó ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÌÈÈ˜Ó˘ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ „ˆÏ
È˙„Â ÈÂÏÈÁ ,È„Â‰È‰ ÌÁÂÏ‰ ÁÂ¯ ˜ÂÊÈÁÏÂ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÏÎ ·¯˜· ˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ
ÔÈ·Ï ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÙ ÈÎ ,‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· .„Á‡Î
˙Ú„Ï .Ï"‰ˆ· ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ¯·„‰ ÈÎÂ ,˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰
ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á· Ï"‰ˆ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÂÓÂ˜Ó ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï"‰ˆ ÒÁÈÈÓ˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ¯˜ÈÚ·Â ,Â· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ Ì˙ÂÓ„ ·ÂˆÈÚ
,Ï"‰ˆ· ‰ÓÈÁÏ‰ ÁÂ¯ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Ú˜¯ ÏÚÂ ÔÂÁˆÈÏ ‰¯È˙ÁÂ ‰ÓÈ˘Ó· ˙Â˜·„ Ï˘ ÌÈÎ¯ÚÏ
,ÍÂÈÁ‰ ÌÂÁ˙· ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰Â ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ï"ÎËÓ¯‰ ÏÚ
.Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â· ‰˜ÈÓÚÓ ‰ÈÁ· Úˆ·ÏÂ
È‡˘Â· ÌÈÈ˜ ‰È‰˘ ÂÂ˜ ÒÂËËÒ· ÈÂÈ˘ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ÔÈ· ¯˘˜‰ È·‚Ï ‡·ˆ· ˙ÂÚÓ˘‰ ˙ÂÚË‰
-˙ÈÏ‡¯˘È ˙Â‰ÊÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ÂÏ‡ „ÁÂÈÓ·Â ,Ï"‰ˆ· ÍÂÈÁ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ï˘ ÔÈÈÙÂ‡ ÔÈ·Â ‡·ˆ· ˙„
,‡˘ÂÏ Â˘¯„ÈÈ Ï"ÎËÓ‰ ÌÂ¯ÂÙÂ Ï"ÎËÓ¯‰˘ ,˙‡˘ ¯˙È· ˙Â·ÈÈÁÓ ,˙È„Â‰È ‰Ú„Â˙ÏÂ ˙È„Â‰È
ÔÓ ,‡˘Â‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰ ÂÚ·˜ÈÂ Â· ÂÚÈ¯ÎÈ
.ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ È¯˜ ,ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰ ˙Ú¯Î‰ÏÂ ÔÂÈ„Ï Ì‚ ‰ÏÚÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰

