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קריאות  כנגד צה"ל ומפקדיו, העוקרות את השורשים עליהם חינכנו את כמעט מידי יום, בשנה האחרונה נשמעות 
 ילדינו וחיילנו לתמיכה בצה"ל ונוגדות את הערכים היהודיים בהם אנו מאמינים.

הכפשת ושיווקיים וכוחניים שונים כמו הקמת מלשינון,  באמצעיםמשתמשים אותם הגורמים המגנים את צה"ל 
 במגוון רחב של נושאים. העם צבאמושתת  םומערערים את היסודות עליה מפקדי צה"ל

רבים סופרו  עוותיםחרוטה פקודת השירות המשותף. סילופי עובדות ו ,על דגל ההתנגדות אותו נושאים עימם המוחים
ואם עשו כן, הרי שהבינו אותה  מהדוברים כלל לא טרחו לקרוא ניכר כי חלקה, שעל אותה פקודבכלי התקשורת 

יוכל להיווכח את הפקודה עצמה, ע"מ שעל מנת ליישר את ההדורים, בחרנו להביא בפני הציבור   .מגמתיתבצורה 
 .בפניוטורחים לצייר יש השפני הדברים שונים מכפי ש בעיניו

 :כנגד טענות מתנגדי הפקודה נקודות עיקריות 

פקודת השירות למעשה,  -דרישת מתנגדי הפקודה החדשה לחזור לפקודה הישנה, פקודת השילוב הראוי .1
 –הוצאה מהקשרה. נהפוך הוא  מסויימיםהמשותף נועדה להבהיר את כוונת פקודת השילוב הראוי שבמקומות 

 תה להגן על החייל הדתי.יהמטרה הי
לתת פתרון 'צנוע' לבנות ולבנים במקרה שבו תנאי השטח  לכותבי הפקודה ה חשובהיניראה כי  צניעות: .2

, ועל כן מוקדש פרק שלם לסוגיה זו. הפקודה מחמירה מאוד בהפרדה במבני השירותים ובמגורים, וכל מסובכים
ענה חריגה מצריכה שלל אישורים. די לראות את כמות הפעמים שמופיעה המילה "נפרדים", כדי לשלול את הט

 שיש שאיפה לערבוב בין המינים.
פקודת השילוב הראוי לא נוסחה בשיתוף 'רבנים', אלא בשיתוף הרבנות הצבאית. נכון  :מנסחי הפקודות .3

, גם טיוטות אךכל רע. לדעתנו התייעצו עם גורמים אזרחיים בגלל הרגישות ואין בזה שונים גורמים צבאיים ש
, כולל הרבצ"ר הנוכחי שהתייעץ בנושא עם רבנים עיניים של רבנים שבירכו עליה ופקודת 'השירות המשותף' עבר

  בכירים בציונות הדתית.
הפקודה עוסקת בצניעות הלבוש. לחיילות אסור ללבוש גופיות, מכנסיים קצרים וכד',  כמו כן לחיילים אסור  .4

 ללבוש גופיות וכד'.
בני המין השני, והמפקד חייב להיענות לבקשה אם יש  חייל דתי יכול להימנע מפעילות עם פעילות משותפת: .5

 אמת בחשש שמעלה החייל.
ישנה בעיה לחייב חייל לשרת עם חיילות ביחידות קרביות  אנו מאמינים כי שירות דתי ביחידה מעורבת: .6

חייל דתי אינו מחויב לשרת במסגרת מעורבת, ואין  –מעורבות. אך מסתבר שגם הפקודה מסכימה עם טענה זו 
 ל אפשרות לחייבו! כ

בפעילות הווי רשאים החיילים ואנשי הקבע לבחור שלא להשתתף מסיבות של צניעות ו"קול שירת נשים:  .7
אין איסור  ,כי בטקסים רשמייםפסקה הרבנות הצבאית  –באישה". הקושי מתעורר בטקסים הממלכתיים 

להשתתף בטקס גם כשאשה שרה. החלטת הרבנות מקובלת על דעתם של רבנים בכירים בציונות הדתית, 
 ומסתמכת על עמדות הלכתיות בתחום.

 פקודה אנו מציעים  לשים לב לכךעם זאת, בישום האנו רואים את נוסח הפקודה כנוסח ראוי ומתאים לצבא העם. 
האם מעוניין הוא להשתבץ ביחידות מעורבות עלול להיות "מסומן". ניתן למצוא חייל שנשאל בתחילת שירותו ש

וייצרו יחידות הומוגניות בניגוד  פתרונות ראויים שיגשימו את רצונו של החייל מחד, ומאידך לא ידחקו אותו לשוליים
 .לעקרונות "צבא העם"

 

 לקרוא את הפקודה כלשונה. /תאנו מזמינים את הקורא

 



 



 

להעלים  מנסה השליליהקמפיין 

חשוב את המידע ההציבור מ

 : והעיקרי

יש  , בכל היחידות,ככלל בצה"ל

ם שאינו ,םמגורים נפרדים, מגודרי

 ניתנים לכניסה לבני המין השני.

הפקודה מגדירה במדויק ובצורה 

 .מחמירה את ההפרדה הנדרשת

 

מופעים של ה מספרדי לראות את 

 ,שונותהבהטיות  "נפרדים"המילה 

הטענה שיש כדי לשלול את 

 שאיפה לערבוב בין המינים.

 

הפקודה שמה דגש 

מיוחד על ניראות 

החיילים בכל ההקשר 

 לצניעות.

 

ערכי היהדות ובכללם 

הם שעמדו  הצניעות

 .מאחורי ניסוח הפקודה

 

כפי שהתבטא 

הרמטכ"ל בנושא, 

תפקיד הפקודה הוא 

להסדיר בראש 

ובראשונה את הצורך 

 המבצעי בצה"ל

להגדלת מספר 

 . הלוחמים

הצבא נמצא בפער 

מתמיד של לוחמים, 

ד לאור הפחתת בייחו

תקופת השירות 

צרכי . ולאור לבנים

בט"ש גוברים )גבולות 

צריכים עד שלא היו 

כה הגנה מוגברת כמו 

גבול מצרים, ירדן, 

 .סוריה ועוד(



  
בטענה שהעלו בקמפיין 

כי ד הפקודה, נטען נג

גם חיילים חרדים יהיו 

 .אליהכפופים 

 

ודיע ההצבא בניגוד לכך, 

כי אין שחר לטענות וכי 

המסגרות המיועדות 

לחרדים יישארו לבנים 

 בלבד.

 

 -לגבי הטענה השניה 

כבר מהקמת התכנית 

לשילוב חרדים כך היה, 

ואין בפקודה זו כל שינוי 

בעניין. מי שיוצא לקק"צ 

יוכל לעשות את הקורס 

בפלוגה מגדרית לבנים 

בלבד, אך בשטחי 

הבסיס הוא ייתקל 

בחיילות, דבר שלא 

קורה ביחידות הסגורות 

 לחרדים בלבד.

 

רבצ"ר בניגוד לטענות, ה

קיבל את הפקודה והגיב 

פירסם גם כפי ש –עליה

 עוזרו במכתב לרבנים.

 

התשובה לכל 

אנשי  המתנגדים.

הקמפיין התעלמו 

 מסעיף זה.

 

חייל דתי יכול 

 להימנע מפעילות עם

בני המין השני, 

והמפקד חייב 

להיענות לבקשה אם 

יש אמת בחשש 

 שמעלה החייל.

 

הטענה לפיה חייל 

דתי יחוייב לשרת 

במסגרת מעורבת 

 נפסלת כאן מהיסוד. 

 

לחרוג מהפקודה ע"מ 

בשל אילוצי מערכת 

ישנם שני קצינים 

בדרגת אלוף שצריכים 

 לאשר את החריגה.

 



  
 הגיוני להבחין בין איש קבע

שבוחר לפתח קריירה 

ובין השאר לפקד צבאית 

על חיילים וחיילות, לבין 

חייל בשירות חובה, לו לא 

 קיימת הברירה.

 

ולם, אפילו במקרה זה, א

יתנת להמלצת הרבצ"ר נ

משקל בשיבוץ אנשי קבע 

יש  נפגעת, זכותם אם

לשים לב כי להמלצתו של 

הרבצ"ר יש חשיבות 

עליונה בשיקול הדעת 

האם להיענות לבקשתו 

  של איש הקבע.

המתנגדים לפקודה 

אינם מתייחסים גם 

 לסעיפים אלו.

 

התחשבות מוקדמת 

בחייל הדתי, מניעת 

נוחות, מניעת ייחוד, -אי

מגע גופני, פעילות 

כל . חשוף ועודבלבוש 

ת אלו רק במסגר

הדאגה לזכויותיו של 

 .החייל הדתי

 

יש למצוא את הדרך 

שתמנע מצבים של 

"סימון" חייל כ"בעייתי" 

 מתחילת שירותו.

 

 

 

כבר בטירונות 

מחוייבים המפקדים 

 לפתוח מסגרת

מגדרית, ללא קשר 

בבקשות החיילים, 

וזאת בשל כניסתו של 

החייל למסגרת 

חדשה, והאפשרות 

שלא יהיה לו נוח 

לבקש בקשות 

מיוחדות עם תחילת 

שירותו הצבאי 

 נלקחת בחשבון.

 



  

המתנגדים טוענים 

קרה שירת כי בכל מ

 נשים אסורה.

הרבנות הצבאית 

טעמים החליטה כי 

שונים הרי 

בטקסים רשמיים ש

אין איסור להשתתף 

בטקס גם כשאשה 

 שרה.

החלטת הרבנות 

מקובלת על דעתם 

של רבנים בכירים 

בציונות הדתית, 

ומסתמכת על 

 ההלכה בתחום.

אם החייל מבקש 

 -להשתחרר 

השחרור חייב 

להיעשות, ללא מתן 

מרחב לשיקול דעתו 

 של המפקד.

 

הסעיף מחייב את 

המפקד להתחשב 

בבקשתו של החייל, 

ולא "להענישו" 

בשמירות או 

תורנויות בעקבות 

 בקשתו.

בניגוד לטענות כי 

ה הצבא במגמ

לאחד בין תאי 

הרי  השירותים,

כי שהפקודה קובע 

גם בתאי השירותים 

והמקלחות תהיה 

 הפרדה מוחלטת.

כפי שהיה ברור גם 

פקודת השילוב מ

 .הראוי הקודמת לה



  

צריך לשים לב כי 

סעיף זה מגיע בשל 

אילוצי מבנה, אך 

כפוף לדרישה 

 .32בסעיף 

 

לים, התאים יהיו נעו

המקלחות יהיו 

לא בשעות נפרדות ו

כפי שניסו לצייר 

 המתנגדים לפקודה.

 

בכל מקרה, 

הרמטכ"ל התחייב 

כי תוך שנה לא יהיו 

יותר שירותים 

 בצבא משותפים

)היכן שהיו בשל 

אילוצים, ולא בשל 

פקודה לנושא כפי 

אנשי עיוותו ש

, וכי יינתן הקמפיין(

פתרון הולם לבעיות 

צרו כתוצאה ווייש

מכך )מרחק רב בין 

 תאי שירותים וכו'(.

 

כפי שנכתב 

פקודת השילוב ב

הראוי )שנוסחה 

הרבנות  בשיתוף

הצבאית 

ובתיאום מול 

רבני הציונות 

 (.הדתית

 



  

לטענת המתנגדים 

הפקודה ש

מתייחסת רק 

למקרה של לינת 

של חיילת לבד, ולא 

חייל הנמצא 

 :בנות בבסיס של

 

מדובר יש לומר ש

 .בהגנה על חיילות

הוראה דומה 

קיימת לגבי בדיקה 

 רפואית של נשים.



  

הסעיף מתייחס רק 

של  למקרים חריגים

פיקוח נפש בזמן 

מצב חירום. אין 

לראות בסעיף 

כאישור גורף ללינה 

משותפת בזמן 

 לחימה.

 



 


