וווייסודלמודל
מילואים אחר
מאמר זה מציג הצעה למודל מילואים אחר ועדכני .עיקרו של המודל הזה הוא הגבלת
השירות לזמן חירום בלבד ולהתכוננות אליו ,הפחתת העומס על המשרת ,הקטנת
החיכוך וצמצום המתחים עם הסביבה האזרחית ומתן תגמוללמי שמשרתיםבמילואים
מעבר לגיל הפטור או מעבר למכסת ימי המילואים הקבועה בחוק .זהו מודל
רעיוני שלבו המתאים למגמות הנוכחיות והעתידיות בצה"ל ,בסביבת הפעולה שלו
ובחברה הישראלית

"" הקדמה

מערך המילואים של צה"ל מבוסס על מודל שנוסח
בראשיתימי המדינה .כבר אז נקבע העיקרון,שלפיו
המילואים הםעיקרכוחו של הצבא ,חלקמהותיובלתי
נפרד של "צבא העם" המגן עלמדינת ישראל.בשנים
שחלפו מאז הוכיחו כוחות המילואים את חשיבותם

""הכותבים:
"" תא"ל ד"ראריאלהיימן
))),קצין המילואים הראשי
fiflאריהנייגר
"" לשעבר מח"ט צנחנים במילואים
""עפר שלח

'עיתונאי ופרשן" ,ידיעות אחרונות"
'"
"" TPJמונק
""יועץ אסטרטגי ,פסיכולוג צבאי

בעברו
""פרופ'דניצידון
""וזוקר בתחום המאקרו-כלכלה,

אוניברסיטת תל-אביב

""ד"ריגיל
י
ו
ל
''"סוציולוגפוליטי ,חוקריחסי

צבא-וגברה-פוליטיקה,
האוניברסיטה הפתוחה
'"' סא"ל הדסבן-אליהו
)"' ראש ענף מחקר בממד"ה
""פרופ'אילבן-ארי
""אנתרופולוג ,חוקר המבנה החברתי
של הצבא ,ראש מכון טרומן,

האוניברסיטה העברית

ביום פקודה -בפעילות השוטפת של צה"ל ובמלחמות
השונות.
לשירותבמילואיםהייתה משמעות שמעברלהגנה
על גבולות ישראל ועל קיומה במסגרת הפעילות
הצבאית .ההנחה שעמדה בבסיס המודלהייתה ש"כל
העם צבא"פשוטוכמשמעו:רובהאוכלוסייההיהודית
אכן משרת בצה"ל -בסדירובמילואים .חלוקת הנטל
אוליאינהשוויוניתלגמרי ,אבליש בהכדי לשמר את
התחושה שאכן השירות הוא כללי ומהווה חלק
אינטגרלימזהותוומתרבותו שלאזרחישראלי.כךאכן
היהבעשוריםהראשוניםלקיוםהמדינה.המילואיםהיו
איפואלארק חלקמכריעמעוצמתהצבא,אלאגםמוסד
ישראלי חשוב.תווייתהמילואיםהייתה מוקדתרבותי
שהשפיעעלהדימויהעצמיהקולקטיבי,על השפהועל
מרכיביםרביםנוספים שלהישראליות.
מודלהמילואיםהקייםשירתהיטב את צה"ל ואת
מדינת ישראל .הוא איפשר למצות מתוךאוכלוסייה
קטנה ,באופן יחסי ,צבא של מאות אלפי חיילים,
שהפגינו מוטיבציה גבוהה ורמה מקצועית מעולה.
הישגיושלצה"ללאהיואפשרייםללאהכמותוהאיכות
שהקנו לו כוחות המילואים .הם לא רק מילאו את
השורות ,אלא גם הערו לתוך הצבא חשיבה,ניסיון

ואיכויותאנושיותשהיועיקרייחודו.
אולםבעשוריםהאחרוניםהשתנוהתנאיםשבתוכם
פועלים צה"ל בכלל ומערך המילואים בפרט .צה"ל -
אופיו ,אמצעיו ופעילותו  -וגם החברה הישראלית
שונים היום מהותית מכפי שהיובימים שבהם נוסח
המודל.לשינויהזה תרמוגורמיםרבים:פערמובנהבין
התמקצעות הצבא הסדיר (הנובעת ,בין השאר,
מהשיפוריםהטכנולוגייםשלהעתהאחרונה)לביןחוסר
ההתמקצעות שלמערךהמילואים,חוסריעילותבגיוס
המונישלחיילימילואים,צמצום מספרםשלהמשרתים
בפועלבמילואים ,חלוקת הנטל הלאשוויונית הנגזרת
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להתאים את עקרונות השירות והגיוס לשינויים
הסביבתייםוהפנים-צה"ליים?
בניסיוןלבחון את השאלות האלהוליצורשינויכולל
הוקם-ביוזמתקציןהמילואיםהראשי-צוותחשיבה

ממנו ,מגמותחברתיותוכלכליות,מחלוקותפוליטיות,
השתנותה שלתפיסתהאיוםעלישראל ובהתאםלכך
גם השתנות תפקידו של מערך המילואים במסגרת
הפעילותהצבאית.כלאלההביאולכרסוםבמעמדושל
מערך המילואים והביאו ללחציםפנימייםוחיצוניים ,מתנדב ,אזרחי בעיקרו ,במטרה לבחון את מידת
שהביטויהציבורי שלהםהיהעיסוקתקשורתיופוליטי התאמתו של מודל המילואים למציאות הנוכחית
בעניין ,הקמת פורומים שונים של אנשי מילואים והעתידית ולגבש מצע למודלמילואיםעדכני .במהלך
ותחושהכלליתשלפיהעלמערךהמילואיםלעבורשינוי עבודתנונלמד חומר רקעעלמערכימילואים בצבאות
זרים ועל מערךהמילואים בצה"ל תוך שימת דגשעל
מהותי.
תחושהזו אף באהלידיביטוי בהצעות חקיקה סביבת הפעולה החברתית ,הארגונית ,הכלכלית
שונות,שאחדיםממרכיביהןמוסכמיםעלרובהעוסקים והאסטרטגיתשלו.כמוכןנעשהשימושבידעהמחקרי
בנושא,ואילואחריםשנוייםבמחלוקת.אבלדבר אחד הקייםובנתוניםגלויים.
משותף להן :כוונתן לפתור את הבעיות שהצטברו
המודל החדשמבוססעלההנחהשמודל"צבאהעם",
במהלךהשנים,אבלאיןבהןמשוםשינויכולל,עלבסיס במובןזה שתמשיךלהתקיים חובתגיוסכלליתלצה"ל,
רעיוני מוצק ,של התפיסה שעליה מושתת מערך אינו עומד להשתנות בעתיד הנראהלעין.הדיון על
המילואים.ניסיון העבר מלמדכי פתרונות אד-הוק תקפותו שלהמודלהזה הוא חשוב ,אולםאינומעניינו
ושינוייםטכנייםאינםמחזיקים מעמדואינםמשפרים של מאמרזה.
ברורכי למודל ההפעלה של מערך המילואיםיש
זיקה לעקרונות של תפיסת הביטחון ולדוקטרינת
הלחימה שלצה"ל,אולםבעבודתנולאראינו אתעצמנו
המודל מציע מערכת יחסים
מתאימים לדון במשמעויות של המודל המוצעביחס
לסוגיותהביטחוניות האלה.
חדשה בין המשרת במילואים
במודלהמוצעיש,לדעתנו,חידושיםעקרוניים.הוא
למערכתהשלטוניתבמדינתישראל,
אינותלוי במצבכזה אואחר,ותקפותואינה שאלה של
וזאת על בסיס התפיסה שמערך
אילוציםכלכלייםאושלמצבגיאו-פוליטימסוים.נראה
לנו שהואמתאיםלתפיסותהרווחותביחסלמבנהצה"ל
המילואים הוא באכזריות מדינת
בכלל ,לתהליכים המתרחשים בצה"ל ביחס למערך
ישראל כולה ולא רק באחריותו
המילואים כברכיום ולחלק הצפוי להישמרלביטחון
של צה"ל
בעוגת התקציבהלאומי .אולם העקרונותהמוצגיםבו
תקפים גםלשינויים אפשריים בתפיסות האלה .אנו
רואיםבמודלהמוצע שלמותרעיונית אחת,שמרכיביה
את המצב לאורך זמן .בוודאי שלא כאשר מדובר נמצאיםבהלימהזהעםזהותומכיםזהבזה.ניסיוןלבחון
בתופעה שאינה עומדתבפני עצמה ,אלא היא חלק אוליישם רק חלקמהמרכיבים שלהמודלהמוצעיפגע
מהשתנות כוללת של החברה בישראל ושליחסיה עם בשלמותוויעקרמתוכן את הערך המוסף ואתהיתרון
מוסדות מרכזיים כמו צה"ל בכלל ומערך המילואים הגלומיםבו.

""

""

בפרט.

ראוילצייןכי בשנים האחרונות חלושינויים

המודל מציע מערכת יחסים חדשהבין המשרת
במילואים למערכת השלטונית במדינת ישראל ,וזאת
על בסיס התפיסה שמערך המילואים הוא באחריות
מדינתישראלכולה ולא רקבאחריותו שלצה"ל.
עקרונותהמודלהזההועמדובפנימקבליההחלטות
בדרג המדיני ובצה"ל לצורך קבלת החלטה עקרונית
ולבחינה פרטנית של מרכיבי המודל ושל הדרכים

משמעותייםבהתייחסות של צה"ל למערךהמילואים.
שינויים אלה באולידיביטוי,בין השאר ,בהורדתגיל
הפטור ,בתגמולחייליהמילואים,בשיפורם שלהציוד
ושל מערךהאימוניםובעיקר בהבנתהצורךלטפלנכון
במערך הזה .לפירוט התהליכים שעברוועוברים על
מערךהמילואיםבעתהנוכחיתראו את המאמרהפותח ליישומם.
את החוברת הזאת ,שאותו כתב תא"לאריאלהיימן.
במסמך שהוצגלמקבלי ההחלטותנכללים-נוסף
איננובאיםלדון בשאלההפופולרית אםיש "משבר על הדברים המובאים במאמר זה  -גםשני פרקים
מילואים" .עצם המילה "משבר"יש בה קונוטציות משלימים.פרקאחדעוסקבאופןשבומתמודדיםרכיבי
המסיטות אתהדיון מעיקרו .השאלה החשובה היא המודל השונים עם הפערים שייווצרו עקב המעבר
אחרת :האם אפשרליצורמודלטוביותר,מתאיםיותר ,מהמציאותהנהוגהכיוםלמודלהחדש.פרקנוסףבוחן
למגמות העדכניות בצה"ל ובחברה הישראלית בכלל? את איכות המענה שהמודלמציעביחסלקריטריונים
האם אפשר,בלי לקרואלשינוי טוטלי בצה"ל כולו ,שבהם בחרנו לשם בחינתו .בפרקים האלה נתנו את

ש
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טבלהו:תמציתמודלהמילואים המוצעביחסלמודלהמילואיםהקיים
המודלהקיים

המודל המוצע

מערך המילואים הוא מקור עיקרי לאיוש
משימות הבט"ש והחירוםילרבות

מערך המילואים ימלא תפקיד רק בזמן חירום ובהתכוננות
לזמן חירום בלבד .מערך המילואים לא ימלא משימות של
ביטחון שוטף ומשימות נוספות .ככלל,חייל' מילואיםייקראו
רזן לאימונים ולהכשרה לזמן חירוםוכיוצא מהכלל גם
לתעסוקות המכשירות לזמןחירונז.
שירות המילואים יבוסס על חובתגיוס לכליוצאי השירות
הסדיר .הצבא יברור רק את הנחוציםלו מתוךהמסיימים את
השירות על בסיסמדיניות מוצהרת.

ההתכוננות לזמןחירום.,

שירות המילואים מתבסס על חובת גיוס.
הגיוס הואבררני למחצהובפועל הצבא
בורר ,אך הוא עושה זאת באורח חלקי
ולאמוצהרי.

אין הגדרת תקן כמותי כולל להיזלף הכולל
של סד"כ המילואים .הצבא מחזיק
במילואים את כלמי שהואיכול ולא את
כלמי שהוא צריך.

היקףחיילי המילואיםיוגדר בשיא,תקון שייקבע בהחלטת
ממשלה .קביעת התקן תתחשב בצורכי הביטחון ובמגבלת
הכוח הכלכלי-חברתי של המדינה.

גיל הפטורעל-פי חוק שירות הביטחון הוא
 .54המסלול העיקרי הוא שירות מנדטורי
ולא שילוב שלעיירות מנדטורי-התנדבותי.
צורכי הצבאמובילים את קביעתו שלגיל

גיל הפטור ,העומדכיום,לפי הנחיות הצבא ,עלגיל ' ,40פחת
)ל4-ג בערד .1לאחריוימשיך השירות על בסיס התנדבותי-
בררני ,למעט חריגים .במילים אחרות :הפרטיחליט אם הוא
מעוניין להתנדב ,והצבאיחליט אם המתנדב אכן נחוץ לו.
הערה :החישוב המדויק שלגיל הפטור ייעשה על-פי היקפו
של כוח המילואיםכפי שייקבעעל-ידי הממשלהועל-פי
הפוטנציאל של כוח האדם.

אנשי מילואים מזומנים לבט"ש ולאימון עד
למכסה של ' 36ום בשנה )חוץ מקצינים
ובעלי תפקידיםמיוחדים).אין בהכרח רצף
של אמון מדי שנה.

השדרה המרכזית של אנשי המילואים תחויב במכסת שירות
שנתית בהיקף של כ14-7-יום לצורך אימון ,המיועד לשמירה

הפטור.

%
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מנסת הקריאה היא שנתית.

7

מכסת הקריאה תהיה תלת-שנתית ותעמוד על כ' 42-ום.
ככלל ,לא,גויסו אנשי המילואים לפחות מ' 7-מים בשנה,

וזאת כדי לשמור על כנדירותם ועל לכידותם.
חיילי מילואים ,שמתוקף תפקידם יידרשו לשרת מעבר
למכסה הקבועה,יתוגמלו נספית מעברלפיצוייהמלאן שלו
הם זכאים.

4
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על כשירות ,ולא תיקרא לשמ"פ נוסף ,אלא בשעת חירום.
כאשר לא שורר מצב חירום ,שירות מילואים לצורך אימון
והכשרה לקראת מצב חירוםיתקיים מעבר למכסת 14
הימים ,רק אם הוא נדרש ממהות התפקיד.

שימוש מוגבל ב"קבע קצר .ובמיקור-

 .2גיוס אנשי מילואים למשימות שלהןיעז
תחליף באמצעותמנגנוני השוק ,תחליף
שלא אחת הואיקר יותר.

 .1שימוש אינטנסיב ,ב"קבע קצר" וב"קבע הגמ"ר;.מיצוי כוח
האדםהקיים בצבא הסדיר)כוללמינויי משנהו"מילואי
קבעך-~llfftn ,חוץ וצורות שירות אחרות,היו מענהעיקרי
לאיוש  nlatwnהבט"שולביצוע משימות .nlevlJ
 .2במקרים שבהםמנגנוני  Plwnנותנים מענה מספק וסביר
לצורכי הצבא בשגרה ,לאיגויסו אנשי מילואים חוץ
מאלה  ntllwvnלמערכי החירום,למשל ,מערך .lvltAn

 .1איןבידולבין  Tll1'WJאישיתויחידתית.
 .2האימונים באים רק לאחרמילוין של
מבוימות בט"ש.

 '1הצבאיבדילבין כשירות אישית לכשירותיחידתיתויתווה
נ7,ילול' אימון והכשרה תואמים ונבדליםלניצול מיטב' של
מכסתהמילואיםשבידיו.
 .2הצבא מחויב לאמן אתחייל המילואים.

פיצוי חלקי על אובדן הכנסהבגין שירות
המילואינו,ביטוחלאומיו ותגמול סמליבגין
שירות מעבר למכסתהימים הקצובה.

חייל' המילואיםיפוצו באופן מלא על אובדןישיר שנגרם
להםבגין השירות )שכר והפסדיכןאחרים .,תגמול נוסף ,מעבר
לפיצוי,יינתן רקלחיילים ששירתו מעבר למכסתהימים
שתיקבעוכןלמי שמשרת שירות התנדבותי,מעברלגיל
הפטורשייקבע .,תיבחן
האפשרותיןלתגמל את כלחיילי
המילואים ,אולם בשלב הראשוןא הצוות ממליץ לאמץ את

.1
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דעתנו לנושאים המחייבים בחינה מעמיקה ,ובהם הראשוניםלפריצתה,בהיותהשוברתשגרה.לכןגיוסם
השלכתהגיוסהבררנילמילואיםעל אתוסהשירותועל שלכוחותהמילואיםהיהלגיטימיונכוןגםבתנאיהמודל
המוטיבציהלשרת,עלותוהכלכליתשלהמודלוהשלכתו המוצע .אך כאשר התבררשהאינתיפאדההיא תופעה
הכללית עלשינויים אפשריים בהרכב החברתי של מתמשכת,מתחייבעל-פיהמודלהמוצע -למסדמערך
הצבא,במידתכלליותוובייצוגיותו.לצערנו ,מפאתקוצר צבאי שאינו מבוסס על אנשי מילואים ,למשל ,בדרך
המקוםאין באפשרותנולהביא כאן אתשני הפרקים של הקמתיחידות קבעלצורכי בט"ש.
המשלימים האלה במלואם.
המאמרהנוכחימציגאיפוא הצעהלמודלמילואים "" המבחןלקריאתאנשימילואים
חלופי ,המתאים למגמותהנוכחיותוהעתידיות בצה"ל הצבאיממש אתסמכותולקרואלאנשימילואיםלביצוע
בסביבתהפעולהשלובכללובחברההישראליתבפרט משימותחירום,להתכוננות,לאימוןולהכשרה-אישיתויחידתית -לקראתביצועמשימות אלה.
בלי לקרואלשינויכוללבצה"ל.בגיוסאנשימילואיםלביצוען של משימותחירום
יעשה הצבאשימושביסודותהבאים:
"))ומרצית המלדל המוצעביחסלמודל
החוק ,המעניק למדינה סמכות לאכוף את חובת
הקיים
ההתייצבות-גם אםזוכרוכהבסיכוןהחיים.
נטבלה  1שבעמוד  97מוצגת תמצית המודל המוצע.
אתוסהשירותבמילואים,המבוססעלערכיםדוגמת
בחרנו להציג את הטבלה המסכמת הזאת בפתיחת
שליחותלאומיתוחובהאזרחית.
הדברים ולא בסיכומם על מנת לאפשר את בחינת
יכולת הצבא לטעת מחויבות למסגרתהיחידתית
העקרונותשיוצגו בהמשךעלבסיסזה.
האורגנית .מחויבותזו מתורגמת לערכים דוגמת
לכידות,משמעת,מחויבותלעמיתיםולמפקדיםוכו'.
""תפקידיו של מערךהמילואים
י
פ
ל
ע
המודל המוצע
משימות צבאיות בעיתות שגרה וההתכוננות
מערךהמילואיםנועדלמלאתפקידבשעתחירום.ליבתו למשימות כאלה לאיבוצעו באמצעותאנשימילואים,
שלמצבחירוםהואהצורךלספקהגנהלמדינהנגדאיום אלאבאמצעיםחלופיים,שייבחרועל-פייעילותכלכלית
קיומי או נגד איום על גבולותיה .ככלל,אין למערך ויתאימולעקרונותיו של מודלהמילואים החדש.יחד
המילואיםתפקיד בבט"ש ובשגרת הצבא.
עם זאתניתן לזמןאנשימילואים לשמ"פכדי לשמור
להכרזה על מצב חירוםיש משמעות של "סמל על כשירותם לקראת מצב חירום ולשלב באימוניהם
מגייס"-שלמשאביהחברהבכללושלמערךהמילואים תעסוקהמבצעית(ראולהלןבפרק העוסקבשמירהעל
בפרט ,ולכןיש לערוך שימוש מדוד בהכרזה על מצב הכשירותללחימה).
חירום לשםגיוסמילואים" .מצב בט"ש" מוגדר כמצב
גיוסאנשימילואים לא ישמש להוזלה שלעלויות
של שגרה מתמשכת ,שבה מתמודד הצבא עםאיומים כוח אדםביחסלהיצעבשוק.
ביטחונייםבהיקףשאינומחייבגיוסאוהיערכותחריגים
בהיקפם .סטייה לתקופה
מוגבלת ממצב בט"ש,
מהתגברות
הנובעת
מהותית שלהאיום ,תוגדר
בהחלטת ממשלה כמצב
חירום .כשמצב החירום
הופך למציאות קבועה
לאורך זמן ,יש להגדירו
לאתר זמן מה כמצב של
בט"ש (מוגבר) ולמסד
חדשים,
הסדרים
מתמשכים,שיאפשרולצבא
לפעולבלי להזדקק לאנשי
המילואים .תקופת המעבר
ממצב חירום למצב בט"ש
עדייןתוגדר כמצבחירום.

לדוגמא :אינתיפאדת

אל-אקצא נתפסה כמצב
חירום רק בשלבים

""תמהילהשירות

כוננותלחירום-על-פי

""משימותצבאיותבעיתות
שגרהלאיבוצעו באמצעות
אנשי מילואים ,אלא
באמצעים חלופיים,
שייבחרו על-פי יעילות
כלכליתויתאימולעקרונותיו
של מודל המילואים הוגדש.
יחד עםזאתניתןלזמןאנשי
מילואים לשמ"פכדי לשמור
על כשירותם לקראת מצב
חירום ולשלב באימוניהם
תעסוקה מבצעיתי"'

הצורך ,בהתאם להגדרתו
של מצב חירום  -כפי
שיוגדר בהחלטת ממשלה.

תעסוקהבביטחוןשוטף
(בט"ש)  -לא תתקיים,
למעט תעסוקה התורמת

לשמירה על כשירות

למלחמה .מכאן שיחידות
מילואיםייקראולתעסוקות
בט"שכפישמתקיימותכיום

רק במקרים שבהם מטרת
הגיוסהיאלשמר אתיכולות
הלחימה או לשמור על

לכידות היחידה .יחידות
מילואים לאיגויסו רקכדי

לבצע פעילות של ביטחון

שוטף.

ע
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אימונים והכשרות  -הקטנה של נטל המילואים
תאפשרלהגדיל אתפרקי הזמן המוקדשיםלאימונים
ולהכשרות כמפורט להלן .האימון הוא השקעה בהון
אנושי צבאי .לפיכךיש להגןעליו מפני פגיעה בשל
אילוצים תקציביים או בשל צורכי השגרה .מסגרת
שקיימתכדילהתמודדעםמצביחירוםחייבת להתאמן
באופןשישמר אתכשירותה ,אתלכידותהואתיכולתה

המבצעית .אםאין אפשרותלאמןאותהלאורךזמן,יש

לבחון אתביטולה.
תגבורמנהלתיומקצועי-יתבססבעיקרועלמיקור-
חוץ,למעטחריגיםכפישיפורטולהלן .אםיחידותהצבא
(בעיקריחידות המטה)יבחרולהיעזרבשירותיהם של
אנשים הנמצאים במצבת אנשי המילואים לביצוע
משימותשאינןמשימותחירום,ייעשההדברבמתכונת
שלשכירתשירותיםאזרחיים לכל דברעל-פיהכללים
והתקנות המקובלים ,וזאת בהסכמת אישהמילואים.
תגמולו שלאישהמילואיםייגזרממחירי השוק.

""שעמירה עלכשירותהלחימה

משך השירות השנתי של איש מילואים המשתייך
לשדרה המרכזית של מערך המילואים יתבסס על כך

שהשירותנועד רק לשם השקעהבהוןהאנושיהצבאי
של המשרתים -השקעה שנועדהלהיות ממומשת רק
במצביחירום .משךהשירותיעמודעל כ14-יום בשנה
ללוחםוכ7-ימים בשנהלתומךלחימהאולחיילמנהלה

לשמירהעלהכמירות .המכסהנקבעהמתוךהתחשבות
באילוצים התקציביים ובמעמסה הפסיכולוגית
והחברתית שלהשמ"פ,אךגםמתוךהכרהבכך שבמצב
הנוכחי ,שבו עומדת מכסתהאימונים המקובלתעל 7
עד 10ימיםלשנה (שגם הםאינםמתבצעיםתמידבשל
האילוצים),ישנהירידה מתמשכתבכשירותו שלמערך
המילואים .תקופת זמן מוגבלת שכזאת ,המוקדשת
לאימונים בלבד ,תקטין את מעמסת המילואים מחד,
ומאידך תשמר את הלכידות היחידתית ותשפר את
הכשירותלאיןערוך בהשוואה למצבהנוכחי.
משך השירות יהיה "מכסת ברזל" מינימלית
ומקסימלית כאתת של הקריאה לשמ"פ.היא בבחינת
חוזה פסיכולוגיבין הצבאובין משרתי המילואים,
המחייב אתשניהצדדים:אישהמילואיםמחויבבמכסת
שירות,בעוד הצבאמחויב לשמר אתכשירותושלאיש
המילואים ומחויב שלא לקרוא לאישהמילואים אלא
לתכליתזו או בשעתחירום.
יהשמ"פומיקודה
ההגבלההדו-כיווניתשלמכסתימ
בשמירה על הנשירות לזמןחירום בלבדנועדולהשיג
כמה מטרותעיקריות:
ש שדרוג ההכשרה המקצועית כדרך להבטחת
התמקצעותו של מערךהמילואים בצה"ל ,שהופך
להיות צבא המבוסס יותרויותר על טכנולוגיה,
וצמצום הפערבינוובין המערךהסדיר.
ש שדרוגמעמדן שליחידותהמילואיםבעיניהחיילים
עצמם,בעיני חלקים בחברה ובעיניו של הצבא
הסדיר.חייליהמילואיםלאייתפסועודכ"צבאסוג
ב"' של ממלאי מקום זמניים ,אלא כחלק אורגני
ומתקדם של הצבא ,המתאמן ומוכשר לקראת
תפקידוהספציפי במסגרתמשימותהחירום.
שימורה וטיפוחה של

(למעט תומכי לחימה הזקוקיםלאימון ממושךיותר).
משך הקריאה יוגדר באמצעות מכסה תלת-שנתית,
המקנהלצבא סמכותלקרואלאישהמילואיםלכ42-יום
במשך שלוששנים (14יוםבשנהבממוצע).פרקזמןזה
אמור לאפשר:
תמהילמיטבי שלסוגי
האימונים (ובכפוף
למגבלות שצוינולעיל
ושיצוינו להלן  -גם
תעסוקה בביטחון
משךהשירותהשנתי של
שוטף).
הסטתמשאבים משנה
לשדרההמרכזית של מערך
לשנה.

י
,
"
איש מילואים המשתייך

גמישות כלפי איש
המילואים וכלפי

היחידה.
יש להדגיש שמשכי
השירות הנ"ל הם בגדר
קביעה עקרונית הטעונה
בחינה אמפירית .המכסה
של 14יוםללוחם מבוססת
על ההנחהכי דרושאימון
שנתי מרוכזומסיביונוסף
על כךיש צורך בקריאות
מפוזרות לאורך השנה

00י
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המילואים יתבסס על כך
שהשירות נועד רק לעזם
השקעה בהון האנושי
הצבאי של המשרתים -
השקעה שנועדה להיות
ממומשת רקבמצביוגירום.
משך הקריאה יוגדר
באמצעות מכסה תלת-

שנתית""

הלכידותהיחידתית.
חיברותחיילי ,כלומר
החדרה ושימור של ערכים
חייליים ושלכללי התנהגות
חייליתבקרבהחייל-האזרח.
החיברות כולל הקניית
משמעת ,הסתגלות לפעולה
במסגרת צבאית ,גיבוש
הלכידותהיחידתית,הפעלת
המנהיגותהיחידתית ועוד.
החיברות נועד להקל על
מעברמהיר משגרהלחירום
כאשר הצבא יקרא לאנשי

המילואים.
כאשרצורכיהשמירהעל
הכשירות מחייבים משך
אימוניםארוךיותר ,תוספת
הקריאה מעבר למכסת
היסודתהיהבבחינת חובה,

אך תמורת תגמולנוסף .התגמולניתן בעבורפעילותו
שלחיילהמילואיםבצבאמעברלנורמההנדרשת,והוא
אינו מחליף אתהפיצוי המלאבגין הפסד ההכנסה
כאזרחשלוזכאיחיילהמילואים(ראולהלן).
האימונים מיועדים לשמור על שתי רמות של

כשירות:
כשירותאישיתשלבעלהמקצועהספציפי.ניתן
לשמורעליה באמצעותזימוןאינדיווידואלישל
חייל המילואים לאימון .האימון הזה יכול
להתנהלבגמישותותוךהתחשבותבנוחיותושל
חיילהמילואים.
ש כשירות יחידתית ,שמשקפת את תפקודם
המשותף וההרמוני של כל בעלי המקצוע
ביחידה .את הכשירות הזאתניתן להשיג רק
באמצעותאימונים במסגרותיחידתיות.
השמירהעלהכשירותתבוצעבשניאופנים:
ש אימון או הכשרהייעודייםוספציפייםלחייל
וליחידה.
ש תעסוקהבתחוםהמקצועיכאמצעילשמירהעל
כשירותםשליחידותאושלפרטים אםבתפקידי
לחימה (תעסוקה מבצעית) ואם בתפקידים
תומני לחימה ,גם במקומות שבהם ניתן
להתבססעלמיקור-חוץ .למשל:טיפולבטנקים
בסדנאותישלב את ההתבססותעלמיקור-חוץ
יחד עם העסקת מכונאים לצורך אימון ,כך
שבשונהמהקייםהיום,אישהמילואיםייקרא
לתקופה הנדרשת להכשרהאולרענון(כשבוע),
ואילוהפעריכוסה באמצעותמיקור-חוץ.
אימוןיועדףעלתעסוקהכדרךלשמירהעלכשירות
היחידה ,לרבות לכידותה .יתר על כן ,לא תתקיים
תעסוקהשאינה תורמתלשמירהעלכשירות למלחמה
באופן מובהקוישיר,הנהיר גםלאישהמילואים .זאת
כדילמנועפגיעהבאמינותהצבאבקרבאנשיהמילואים.

" ,,סלהתקנים

את היקפו של המשאב האנושי שמקצה החברה
הישראליתלצורךהביטחוני ואתכלליהפעלתו.
 .2קביעת התקן הכרחית לצורך יצירת המשוואה
שתוביללהגדרתו שלגיל הפטור.
 .3התקן קובע שרק המשרתים בפועליהיו במערך,
בניגוד למצבכיום ,שבורבים רשומים במערך ,אך
אינם משרתיםבפועל.

""שריטתהגיוס

במודלהמוצע,כמובמודלהקיים,יושתתעיקרושלכוח
המילואיםעלהחובה לשרתולאעל התנדבות.
שירותהמילואיםישלב שלושהאופניגיוס:
גיוסחובהבררניוכלחילמחצהעדגילהפטור(למעט
חריגיםשיצוינולהלן) :הצבאיקרא-עלבסיסהחוק
לכלצעיראוצעירה בהתאםלצרכיוובכפוףלסלהתקנים שלמערךהמילואיםולעקרונותהמודל.
גיוסהתנדבותי-בררנימגיל הפטור ואילך :אנשי

"" אימון יועדף על תעסוקה כדרך
לשמירהעלכשירותהיחידה,לרבות
לכידותה .יתר על כן ,לא תתקיים
תעסוקהשאינה תורמתלשמירהעל
כשירות למלחמה באופן מובהק
וישיר ,הנהיר גם לאיש המילואים.
זאת כדי למנוע פגיעה באמינות
הצבא בקרבאנשיהמילואים""

הממשלה תקבע לצבא אתשני הפרמטריםהמרכזיים
שיקבעו אתגודלו ואתכשירותו שלמערךהמילואים:
ש היא תקבע את המספרהמרבי(שיא/תקן) שלאנשי
המילואיםהמשובציםבצבא.מספרזהייגזרמהיקף

מילואים שיתנדבו ,והצבא ירצה בשירותיהם
במסגרת העקרונותשלעיל,ימשיכו לשרתבין אם
ביחידותיהם האורגניות ובין אם ביחידות
המתאימות לכוח אדם מבוגר יותר (לדוגמא,

ש היאתקבע את מכסתהימיםלקריאהלשמ"פ(באופן
הממסד את "מכסת הברזל" כאמור לעיל) .את
המכסה הזאתינצל הצבא תוך התחשבותבכללי
הגיוסהבסיסייםובשורה שלמגבלותשלאוכלוסיית
המשרתים במילואים :מגבלותגיל וכן מגבלות
רפואיות,מגדריותומגזריות (למשלסטודנטים).
הצורך לקבוע את המספר המרבי (שיא/תקן) של
אנשיהמילואיםנובע משלושסיבות:
 .1קביעתהתקןהיא חלקחשובמ"החוזההפסינולוגי"
בין החברה למערכת הביטחון ,שכןהיא שמגדירה

מסלוליםמיוחדים:במקצועותובמערכיםמיוחדים
ומצומצמים(למשל,מפקדיםוטייסים)ייקבערףגיל
שמעברלגיל הפטור.תוכניותהאימוןלשמירהעל
הכשירותותוכניותהפיצוי והתגמול שלהמערכים
האלהיותאמועל-פיהעקרונותהכללייםהמוצעים

הסד"כ המאושר לצבא.

הגמ"ר).

במודלהנוכחי.
בין שלושת סוגי המשרתים שלעיל תהיה
דיפרנציאציה בקבלתתגמולים (ראו הרחבה בהמשך).
גיל הפטור המדויקייקבעעל-פי היקפו של כוח
המילואים שיוגדר בהחלטת ממשלה ("התקן") מחד,
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ולפי מצאי כות האדם מאידך .אנחנוממליצים לבחון החלהעל הצבא באשרלאיזוןצרכיו.זוהי מגבלהשיש
את האפשרות לקבועשגיל הפטוריהיה בסביבות  ,36להחיל,לדעתנו,עליכולתושל הצבאלנצל את המשאב
מכיווןשגילזההוא"נקודתחיתוך"בין כמהתהליכים :האנושי ,והיא נובעת ממגבלות חברתיות ,כלכליות,
מגיל זה ניכרת בדרך כללירידה מהירה ביכולות תרבותיות ותפקודיות .תוקפה של מגבלת הגילצריך
הגופניות,הנפשיותוהמקצועיות.
להיות כתוקפו של הסף התקציבי שמציבה הממשלה

ככל שהגיל עולה ,כך קשה יותר לאיש המילואים
כאשרייווצר פערביןתקני המערךוביןמצאיכוח
לעבורמעולם האזרחותלעולם הצבא.החיכוךבין
העולמותהופךלהיות קשהיותרויותר.
האדם (באופןכללי או במקצועותספציפיים),יופעלו
שש הכנסתו של אדם עולה עםהגיל,ולכן ככל שאיש שלושהמנגנוני התאמה(כולםאו חלקם):
צמצום התקניםומיצוי טוביותר של כוח האדם
המילואים מבוגריותר ,עלותו שליום המילואים
יקרהיותר.
הקיים.
 88נראהכידיבמספריהם שלאנשיהמילואיםעדגיל  8עידודם שלמי שעברו אתגיל הפטור להתנדב
 - 36פחותאויותר-כדילהשלים אתהמערךבעת
לשירות.
חירום.
 8המשכושלגיוסהחובהלמילואיםמעברלגילהפטור
 תמורת תגמולכספינוסף.חשוב להדגיששגיל הפטור של  36בערך משמש
מודלהמילואיםמחייבתיאוםהדוקעםמודלשירות
במודלהנוכחי כסמל של שכבתגיליותר משהואמציין
קביעתגילמדויקת.
החובה .הנחתהיסוד שלנוהיא שמודלשירות החובה
כאמור,גיל הפטור בפועלייקבע מתוךדיאלוגבין יושתת גםבעתידעלגיוס חובהכללי למחצה(שיביא
ומיוצגותבצבא).
שנייסודות :הראשון הואגיל הפטור שנקבע כנורמה ,לכךשמרביתהקבוצותהחברתיותיהי
והשניהוא המשוואה שלצורכי הצבא (שאותםקובעת לפיכךשירות החובהיהיה מקורההזנההכמעט-בלעדי
הממשלה)ביחסלמשאביכוח-האדםהעומדיםלרשותו .שלמערךהמילואים(חריגמסויםלכללהזההואמסלול
המלצתנוהיא לראות אתגיל הפטורכמגבלה מפורשת "שלבב"').
בפני הצבא.
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הפטוריםמגיוסלמערךהמילואים,ששיעורםיגדל ימשיךלהתקייםכנהוג עתה.
המעסיקים יפוצו באופן מלאבגין השירות של
משמעותיתבמודלהחדש,לאישאובנטלחלופידוגמת
שירותלאומיאותשלום"מסמילואים".הטעםהעיקרי עובדיהם.הפיצוייהיהעלכלהמרכיביםשלעלותשכרו
לכך נובע משיקוליםכלכליים :שירות לאומימחייב של העובד (למשל ,הפרשהלזכויותסוציאליות) .זאת
להקיםמנגנוניגיוס ובקרה חדשים שהםעתירי כוח בשונה מהמצבהיום,שבונגרםנזקמסויםלמעבידים.
במסגרת "החוזההפסיכולוגי"ביןאישהמילואים
אדם" .מסמילואים"כללי -אםיושת עלמי שאינם
משרתים -יחול ממילא רק עלמי שהכנסתםחייבת ובין הצבא והחברהיידע איפוא איש המילואיםכי
השירותאינואמורלהסבלוולמעסיקו הפסדישירשל
לואינוצודק.
במס,ולכןאינויעי
אנחנו ממליצים בכל לשון של המלצה שמדיניות הכנסהאולגרוםלהוצאהכספיתישירה אחרת(הוצאה
הגיוסהבררני של הצבאלמילואיםתיקבע אךורקעל" -בעין",דהיינו הוצאה שנעשתהבפועל).
פי שיקולים תפקודיים-מקצועיים ,הנוגעים לנקודת
אא~!3דלהתגמול
המפגשביןצורכי הצבא ליכולות המגויס.שיקולים
של )'),
כלכליים לאיהיו מרכיבבמדיניותהגיוס הבררני
הצבא.במילים אחרות :לא יועדף מגויס רק משום התגמולעבורהשירות נחלק לשלושקטיגוריות:
ש תגמולחומרי :תשלום כספי או שווה-ערך לכסף,
שהכנסתוהנמוכהמקטינה אתעלותגיוסו.
המועברבמישרין למשרתהמילואיםעל-ידי הצבא
אנשי קבע ,שלהם אין שיבוץ בעת חירום
ביחידותיהם הקבועות ,ישובצו בעת חירוםביחידות
מילואיםאוביחידותסדירות.אנשי קבע אלהיתאמנו,
ישאובכללהחובותוייהנומכללהזכויות שלהמשרתים

כלי"

במילואים.

""מערד ההקצאה של משאביםלאיש

המ,יוא,ם-ניל
ביןשתיקטיגוריות:

ש פיצוי -החזרת מצבו של המשרת במילואים

.
,

לקדמותו באמצעותהחזר שלהאובדןהישירשנגרםלו
עקבהשירותבמילואים (שכרוהפסדיםאחרים).
ש תגמול  -שיפור מצבו של המשרת בעבור
תרומתולצבא.התגמוללאיהיהקשורבשוםצורהואופן

"

המשרתיםבמילואים.

_
,
;

""מודל
י
ו
צ
י
פ
ה
הצבאיפצה את
המילואיםבאופןמלאעלהוצאות

יהננסת,שיא,שהנךיואשנאזןח.הת,מולהואהטנה

-

:

'-
ל

אנשי
שהוציאובמישרין ובפועלבגין השירות ועל אובדן
הכנסה בפועל שנגרם להם במישרין עקב השירות
(הוצאות"בעין").מטעמייעילותניהוליתוחוסריכולת
לתמחר לאיינתןפיצוי בעבור הוצאות עקיפות או
תוצאתיות ,לרבות אובדן הכנסה שלא נגרםבמישרין
אובפועל עקב השירות (למשל ,אובדןפוטנציאלי של
לקוחותלאישמילואים שהוא עצמאי).ראוילצייןכי
במצבהנוכחיהפיצויקרובלמלא,אךאינושלם.דהיינו,
בחוקהביטוחהלאומי(שהואהמנגנוןלתשלומיהפיצוי
לחייליהמילואים)ישסעיפיםשדורשיםתיקוןעל מנת
שהפיצויאכןיהיה מלא.
ביטוח המשרתים במילואים (בחוק הקצבאות
שנחקקבשנת )2002הואבבחינתפיצוי(תחליףלרכישת
פוליסהאישית למקרה שלאסון) ולא תגמול.הביטוח

""אנסנוממליציםשמדיניותהגיוס
הבררני של הצבאלמילואיםתיקבע
אך ורק על-פ' שיקולים הנוגעים
לנקודת המפגש בין צורכי הצבא
ליכולות המגויס .שיקולים כלכליים
לזן !הון %ן4יו!ן נצןיולרוגנך ן.ג!ן~ן
נ של הצבא.במילים אחרות.
הצ-יי
י
לזהיועדףמגויס רק משום שהכנסתו
!,נמ,בה מקטינה אתעלותגיוסוי
!

!

אועל-ידימוסדותאחרים שלהמדינה.
ש תגמול הוקרתי :טובת הנאה הניתנת לאיש
המילואים ,ואשריש לה ערך מוסףסמלי (למשל,
ערבייתידהבמימון הצבאאוהטבותשונותשאינן
תשלומיםכספיים ממש ,אלאשוותכסף).
ש תגמולסימבולי :תגמולשאישהמילואיםמפיק
כתוצאה מהשירות ,דוגמת מעמד חברתי .מדובר
בתגמולשאינו מוקצה באופן מכווןעל-ידי הצבא
אועל-ידיכלגורם אחר.
התגמולים נועדו להמריץ את אנשי המילואים
להתגייס,להתמידבשירותולתפקדכהלכהבמהלכו,ויש
בהםגםביטוילהערכת החברה אתמשרתיהמילואים.
מודלהמילואיםהמוצעמקטיןבאורחמשמעותי את
נטלהשירות,אךמשיתאותועלקבוצה מצומצמתיותר
-בעיקרהלוחמים.ישלכך כמה השפעות מנוגדות:

*
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 .1הקלת הנטל המוחלט ,אך הכבדת הנטלהיחסי "" ,העקרונותלקביעת התגמול
י
ר
מ
ו
ח
ה
י  .1יינתן תגמול הומרי (שאת גובהו יש לקבוע)
באמצעותיצירת הבהנה תדהופורמליתביןחייל
שנמצאים לגילהפטור.

מילואיםלביןאזרחיםשאינםמשובציםבמערך.
 .2הכבדתהנטלהיחסי,אךגםמיקודובייעודהמקורי
של מערךהמילואים ,שהואהגנהעלקיוםהמדינה
ועלגבולותיה.
 .3מהפרספקטיבה החברתית  -התגמולהסימבולי
מאבד חלק ניכר מחשיבותו לחלק מהשדרות
החברתיות המשרתותבצבא.הבררנותבגיוסאומנם
תסמן אתהמגויסיםכ"נבהרים",אךבדבבד תחדד
אתהפערבחלוקתהנטל,וייתכןכיתגרוםלשתיקה
במעמדו של האתוסהצבאי בקרב הלקמשדרותיה
של ההברה בישראל .עקב כךיישחק מעמדם של
התגמוליםהסימבולייםהמסורתיים ,אךיש מקום
לפתהתגמוליםסימבולייםחלופיים,כמפורטלהלן.
 .4מהפרספקטיבההכלכליתעדיףתגמולחומריישיר
עלפניתגמולהוקרתי,שהואעקיף,ועלותוהממשית
לעיתיםאינהגלויה ,אלא אם הוא משרת תכלית
מקצועית (כמולכידותיתידתית).יתרעלכן ,ככל
שמאמירה הציפייה לתגמול הומרי ,כך מאבד
התגמולהסימבולי אתהיעילותשלו.

"" התגמול
י
ר
מ
ו
ח
ה
המשרתים

תגמולהומרייינתןלכל
בשירותהתנדבותי-
בררני שעברו אתגיל הפטור הפורמלי ,או שהרגו
ממכסתהשירות התלת-שנתית.
איננותומכיםבקביעתתגמולחומרילמישמשרתים
במילואיםעל-פי החוק ואשר טרםהגיעולגיל הפטור.
הצעדים המוצעים במודל הזה יצמצמו הלק מהלחץ
הקייםכברהיום לתתתגמולחומרילכלאישמילואים.
הלחץ הקיים כיום נובע

מהבקיעים שנוצרו במודל
הנוכחי.
יהד עם זאת ,תוצאה
אפשרית של התהליכים
שתוארולעילהיאשיהיה
צורך לשלם תגמולים גם
למי שחייבים לשרת
במילואים על-פי החוק
וטרם הגיעולגיל הפטור
(דהיינו ,נוסף עלהפיצוי
המלא ישולם לכלתיילי
המילואיםגםתגמולכספי).
הצבא ומערכת הביטחון
צריכים להיערך לקראת
האפשרות הזאת ולבחון
באופן שוטף את הצורך
בתשלום תגמולים למי
שחייבים לשרתבמילואים
מכות ההוק.

ן
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למשרתים

מעל

 .2יינתןתגמולבעבורהריגה ממכסתהשירותהתלת-
שנתית(לכלל המשרתיםבמילואים).
 .3התגמולהחומריצריךשיהיהבדרךשלתשלוםישיר.
לאיינתןתגמולכספיעקיףבדמותהטבותמס,שכן
הן הלותבאופןשונהעלאנשים המשרתיםבאופן
זההאךמתפרנסיםבאופןשונהבחייהםהאזרחיים.
כך ,למשל ,הטבות מסאינן הלות עלמי שאינם
משלמים מס (למשל,בעלי הכנסה נמוכה ,כולל
סטודנטיםומובטלים)
 .4התגמוליהיהמדורג,דהיינוהואיגדלככל שמשרת
המילואים יצבור ותק רביותר.זוהי הדרך לעודד
התמדה בשירות לאורך השנים ולפצות עלנזקים
עקיפים ,אשרנוטיםלהחמירעםהגיל(.ככל שהאדם
מבוגריותר,נךישלולרוביותרמטלותמשפחתיות
ומקצועיות).
 .5לאיינתן תשלוםדהוי (דוגמתצבירהלפנסיה) על
מנת למנוע חלוקה לא נכונה של המשאביםבין
ההווה לעתיד ועקב הוסר האמון השורר בחברה
הישראלית כלפי הרשויות .יתר על כן ,מאחר
שהשירות במילואים מכביד במידה רבהיותר על
הציבורהצעיריותר,ומאחרשציבורזהנדרשלכסף
באופן שוטף (חוסכים פחות),אין מקוםלדהיית
התשלומים.
 .6לאיינתן תגמולעבורשדרוגמקצועי,שהינו חובה
התלה על משרת המילואים .תגמוליינתן רק אם
השדרוג כרוך בהכשרה או באימון לתקופות
ההורגות ממכסת השירות (למשל קורסים
מתקדמים וארוכים דוגמת
קורסמ"פיםאומג"דים).
 .7לא תהיה דיפרנציאציה

"" התגמול הלזומרי צריך
שיהיה בדרך של תשלום
ישיר .לאיינתן תגמולכספי
עקיף בדמות הטבות מס,

שכן הן וגלות באופן שונה
עלאנשיםהמשרתיםבאופן
זהה אך מתפרנסים באופן
שונה בחייהם האזרחיים.
כך ,למשל ,הטבות מסאינן
דולות על מי שאינם
משלמים מס ,למשל בעלי
הכנסה נמוכה ,כולל
סטודנטים ומובטלים""

על בסיס אופי המשימה
(קרבית לעומת מנהלתית)
או על בסיס אבחנהבין
מפקדיםלחיילים .התגמול
יהיה אחיד לכל המשרתים
(בכפוףלהבחנותשלמעלה).
ישלכך כמהטעמים:
ש השירות מבוצע מכות
חובהחוקיתואתידהלכול.
ש מניעת פגיעה בסולי-
דריותהיהידתית.
ש מניעת מניפולציה של
תיילים או שליחידותכדי
להגדיל את התגמול .בכך
תונמך עוצמתו של "שיה
התגמולים" המתנהלכיום

בין הצבא ובין אנשי

המילואים.
עםיישומושלמודלהמילואיםהמוצעומיקודמערך
המילואיםכולובמצביחירוםבלבד,יוקטנוהפערים
בין סוגי השירות השונים ועימם הלחץ
לדיפרנציאציהבתגמולים.

שש עלותהמודלתכלול מראש אתתקצובושלהתגמול.
שש התגמוליעוגןבחקיקהבמסגרתחוקהמילואים(ראו
להלן).

"" עקרונותנוספים -אפיהוהצורד
של המשרתיםבמילואים
מיו
תג
ב
י
אם
מל גם את המשרתים מכוח החוק,
ה
יה
לג
כת
יצורך ל
ואשר טרםהגיעולגיל הפטור,ניתןיהיה לעשות זאת

עלבסיסהעקרונותהנוספיםהבאים:
 .1העקרונותשפורטולעילימשיכולהתקיים.
 .2ייקבעתגמולבסיסיעבורהשירות מכוח החוק.
 .3במעברמשירותעל-פיהחוקלשירותהתנדבותי
תהיהעליית מדרגהבגובה התגמול:
תינתןתוספתתגמוללמשרתים מעברלגילהפטור.
תינתן תוספת תגמול עקבחריגה ממכסת השירות
התלת-שנתית.

סביבהמילואים,ליוזמותחקיקהפרטיותולהתייחסות
לשירות כאל גורם מבחין ומפלג .מודל התואם את
המציאותושישבוהגדרותמדויקותיותריפוגג,לדעתנו,
אתהאווירה הזאת.
כאמור לעיל ,התגמול הסימבולי אינו מסוג
התגמוליםהמוקציםבאופןמעשי,אלאהוא תוצאה של
תרבות ושלשיח,שלמנהיגותהפוליטית והצבאיתיש
דרכיםלהטביעעליהם את חותמם.למשל ,אתהסיסמא
"הטובים לטיס" של שנות ה 60-אומנם טבעו מפקדי
הצבא ,אךהיא נשענהעל תשתית תרבותיתשהעניקה
לצבא מעמדחברתימועדף.מכאןשניתןלעצבתוכנית
אסטרטגית ,שתובלעל-ידיהמנהיגותושתביאלשיפור
מיתוגושלמערךהמילואיםולמיצובוהמחודש.תוכנית
כזאת נשענת במידה רבה על התרבות ועל השיח
החברתיוישלה שלושהנדבכים:
 .1השינויהמוצע שלמודלהמילואים.
 .2מאמציםארגונייםמלווים,שתכליתםלהבטיח את

י מודל המילואים המוצע יעוגן
י
"
ק
ו
ח
ק
ו
ח
ב
במסגרת מילואיםכללי.
יש לכך חשיבות רבה הן מהבחינה
העניינית-חוקתיתוהןבהצהרהבדבר
המחויבותהציבורית-חברתיתכלפי
מערך המילואים .בכך יעוגן בחוק
מארגהיחסים שבין המדינה וצה"ל
לביןחיילהמילואים.דיוקהמילואים
צריךשיכלול אתוגובת המשרתואת
ושובות הצבא והמערכת השלטונית
כלפי המשרת""

תינתןצבירת ותק מואצת.

""התגמולההוקרתי

התגמול ההוקרתי נועד לטפח את מעמדו של איש

המילואיםולסמל אתההערכה ואת ההוקרהשרוחשות
לו המערכת השלטונית ,המערכת הצבאית והמערכת
האזרחית .התגמולהזהיינתןבשניאופנים:
מתן הנחות ונגישות מועדפת לשירותים שונים.
בשנים האחרונות הועלו תוכניות שונות והצעות
מגוונות כיצד לעשות זאת ,אך נדחו ברובן עקב
מחסור במקורותתקציביים .לדעת הצוות ,תגמול
זהמןהראוישיינתןבמשורה ,מאחרשעלותוגבוהה
ביחסלתועלתו.ולפיכךמןהראוי להשתמשבו רק
כפתרוןבינייםאובאין מוצא אחר.
מימוןפעולותלקידוםהלכידותהיחידתיתולחיזוק
זיקתו של היחיד ליחידה ,דוגמת סל הרווחה
היחידתי .תגמול זה עדיף על זה הקודם ,משום
שנהניתממנוכלהיחידה באותהמידה,ומשוםשיש
לויעדברור.

""התגמול
י
ל
ו
ב
מ
י
ז
ו
ה
מיקודהשירותבהגנהעלהמדינהועלגבולותיה בשעת

.3

כלליות השירות ,כך שיובטח ייצוגן של מרב
הקבוצות החברתיות בצבא,ויושגניתוקמרביבין
תפקוד המערךלבין מחלוקותפוליטיות.
מאמצי הסברההמדגישים את האתוס שלהשירות
כחובהאזרחיתאוניברסלית.

חירוםיחזק את האתוס של שירות המילואים כחובה
אזרחיתנקייה ממחלוקותפוליטיות ומנותקת במידת ""דלוקהמילוא*ם
האפשרמשסעיםחברתיים.הדבריקנהיוקרה מחודשת מודלהמילואיםהמוצעיעוגןבחוקבמסגרתחוקמילואים
לעצםהשירותויחזק את מעמדם שלהמשרתיםבמידה כללי.ישלכךחשיבותרבההןמהבחינההעניינית-חוקתית
העשויה ,לדעתנו ,להחליש באופן חלקי את הלחצים והן כהצהרה בדבר המחויבותהציבורית-חברתיתכלפי
לתגמול חומרי .הפערבין האתוס המוצהרלבין מערך המילואים .בכךיעוגן בחוק מארג היחסיםשבין
המציאותהואשיצר אתהאווירהשהביאהלשיחשלילי המדינהוצה"ללביןחיילהמילואים.חוקהמילואיםצריך

ר

ש
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שיכלול את חובת המשרת ואת חובות הצבא והמערכת
השלטונית כלפי המשרת.

f(~fקריטריונים להערכת המודל

על מנתלהעריך אתאיכותו ואתמידת התאמתונבחן
המודל המוצע בהשוואה למודלהמילואיםהקייםעל-
פיכמהקריטריוניםשנקבעו מראשעודבתחילתהדרך:
 .1היותומענהראויוגמישלאיוםחיצוני.
 .2עלותוהכלכלית.
 .3יכולתו לשמראפשרויותלמסלולישירות

,

גמישים.
 .4יכולתו לשמורעלאופיוהכללי של הצבא.
 .5יכולתולהגביר אתהמוטיבציה.
 .6תרומתולצמצוםעיוותיםואי-שוויון.
 .7יכולתו לצמצם מתחים עםהסביבההאזרחית.
 .8יכולתו לשפר אתמקצועיות הצבא.
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 .9מידת התאמתולמודל שלגיוס החובה.
קצרההיריעה במאמרהזהואינה מאפשרתלהביא
בחינה מלאה שלכלהקריטריונים האלה.יחד עם זאת
אנו מעריכיםכי ברוב הקריטריונים ,אם לא בכולם,

המודל המוצענותן מענהאיכותייותרועדיף עלפני
המענים שמספק המודל הקיים .אולם ברור שחלק
מהקריטריוניםישלבחוןבאופןמעמיק.כך,למשל,ראוי
לבחון אתמידת ההתאמה שלהמודלהמוצעלמודלשל
גיוס החובה.
חשובלציין שבהערכה ראשוניתשקיימנועל סמך
נתונים שעמדובפנינוובהתייעצות עםגורמים במשק
הישראלי עלתה המסקנה הבאה :העלות הכלכלית
הכוללת של המודל המוצע  -כולל עלות התחליפים
למילויןשלמשימות הבט"ש-היאנמוכהיותרמהעלות
הכוללת של הפעלת מערך המילואים במתכונתו
הנוכחית.
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מהמודלשעל-פיופועלמערךהמילואיםכיום.
חשובלנולהדגישכיאנורואים את המודל המוצע
משתלב עםמהלכיםשוניםהמתקיימיםאוהמתוכננים
בצה ל כברכיום,ובכך הוא מאמץ אתהקייםונותןלו
מסגרתקונספטואליתוארגונית.
ישלזכורכיהטיפולבמערךהמילואים הואעניינה
של מדינת ישראל כולה :של הממשלה ,של הרשויות
השלטוניות ,של צה"ל ושל החברה הישראלית .מכאן
נובעכי המשך הטיפול במודל המתואר במאמרצריך
שיהיהמהלךמשולב,משותףומקבילשלגורמיהשלטון,
החקיקהוצה"ל.רקשיתוףאמיתישכזהיכוללחולל את
השינויהראוי.
המודל המוצע הונח על שולחנם של מקבלי
ההחלטות בדרגהמדיני והצבאי .קבלתו של כל מודל
חלופי למודל ההפעלה הנוכחי של מערך המילואים
מחייבת בדיקה מפורטת ומעוגנת בנתונים שלגורמי
מקציע.לפיכך ברורכייש לבצעתהליךניתוח מעמיק
שלהאיכויות,שלהתועלתושלהעלויותהכרוכותבמודל
מד ההיבט הביטחוני,הכלכלי ,החברתי והארגוני,וכן
ישלנתחביסודיות אתהמשמעויות שלמימושו המלא.
כמוכןישצורךלברר אתהאינטראקציותשבין הנחות
היסיד של המודל המוצעוביןמרכיביםמבנייםאחרים
בצה"ל' וכל זאת על מנת לגבש  -בצה"ל ובמערכות
השלטיניות -אתפרטיוהסופיים ואתדרךהפעלתו.

"אויסכום

המאמר הזההציג הצעה למודלמילואים אחרועדכני.
כפי שצוין בפתיחה ,מדובר במודל רעיוני שלם
("חבילה")בעלמרכיביםרבים.לתפיסתנו,עוצמתו של
המודל הזההיא הקוהרנטיות שלו.לפיכךראוילבחון
את מרכיביו ואת דרך מימושו כשלם ולא כמערכת
הצעותלשיפור.
הנחהבסיסית שלהמודלהיאכייישמר האתוס של
שירות המילואים ואף יתחזק בשל המענה הראוי
שהמודל מספק לחוזה הסמוי הקיים בין משרת
המילואיםלבין צה"ל ,המדינה והחברה .עיקרו של
המענה הזה הוא הגבלת השירות לזמן חירום בלבד
ולהתכוננותאליו ,הפחתת העומסעל המשרת ,הקטנת
החיכוך וצמצום המתחים עם הסביבה האזרחיתומתן
תגמוללמישמשרתיםבמילואים מעברלגילהפטוראו
יהמילואים הקבועה בחוק.
מעבר למכסתימ
על מנתלהעריך אתאיכותו שלהמודלהמוצע ,את
מידתהתאמתוואתתקפותו,הואנבחןבהשוואהלמודל
המילואיםהקייםולקריטריוניםברוריםשנקבעומראש.
להערכתנו ,המודל המוצע מציב חלופה טובה למודל
ההפעלההנוכחי שלמערךהמילואים.
להערכתנו,עלותוהכוללתשלהמודלהמוצע-כולל
עלותםשלהתחליפיםהשוניםלמשימות הבט"שוהצורך
בפיצוי מלא ובמתן תגמול למשרתים  -זולה יותר
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