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פתיחה
בשנים האחרונות נעשים מאמצים כבירים מצד צה”ל וגורמים נוספים להפנות כמה שיותר 

בנות ממוסדות החינוך הדתיים אל מסלול השירות הצבאי. במסגרת מאמצים אלו, הבנות 

נחשפות למסרים רבים המעודדים את גיוסן לצה”ל ומציירים תמונה אידאלית וצבעונית של 

שירות בנות בצה”ל. 

ישראל,  ולמדינת  ישראל  יכולתן לעם  וערכי לתרום ככל  כן  יש רצון  דווקא מכיוון שלבנות 

הגישה  כי  וחשות  בצה”ל  השירות  סביב  המצטיירת  ההילה  מן  מסתנוורות  רבות  בנות 

המסורתית של מוסדות החינוך, המעודדת הליכה לשירות לאומי, נוגדת את רצונן האמתי 

והערכי לתרום. 

חוברת זו נערכה על רקע דברים אלו במטרה לתת לצוות החינוכי כלי עזר להסברה בסוגיית 

השירות המתאים לבת הדתית. 

נקודת המוצא היא שאין פה, חלילה, מלחמת טוב ברע. בנותינו אכן מעוניינות לעשות טוב, 

אלא שחסרה הכוונה למקום שבו הרצון הטוב הזה יוכל להתבטא באופן הראוי והמתאים. 

כמו כן, אין מספיק התייחסות לבחירה, שצריכה להיעשות מתוך שיקול דעת אמתי וידיעת 

המציאות והתמונה המלאה, ולא מתוך נהייה אחרי מצגי שווא ונתונים חלקיים.

נפוצות,  טענות  עם  התמודדות  משמעותיות,  ועובדות  חשובים  נתונים  מוצגים  בחוברת 

החינוכי  הצוות  בידי  לתת  אלא  הנושא,  את  להקיף  ניסיון  פה  אין  הסברה.  וחומרי  מתודות 

מעט כלים וכיוונים בשאיפה להציג בפני הבנות תמונה אמתית ונכונה שתסייע להן לבחור 

את השירות המשמעותי והמתאים ביותר לבת הדתית, לערכיה ולאמונתה.

דגשים למחנכת:

החומרים בחוברת מוגשים, על פי רוב, באופן תמציתי וממוקד )ולא באופן רחב כדוגמת 	 

דו”ח מקיף( על מנת שהמחנכת תוכל להשתמש בהם בעבודתה עם הבנות.

הן 	  שהם,  כפי  לבנות  והפצתם  בצילומם   – ישיר  באופן  הן  אפשרי  בחומרים  השימוש 
בתוכן,  להשתמש  כיצד  כששוקלים  למחנכת.  פה  בעל  הסברה  וכיווני  מידע  במתן 
כדאי לשים לב להערות הבאות וכמובן, הדבר נתון לשיקול דעתה של המחנכת מתוך 

היכרותה את הבנות.

כפי שנאמר בפתיחה, כדאי שהשיח החינוכי יתמקד לא במלחמה ברצון הבנות אלא 	 
במיקודו לכיוון המתאים והראוי. לכן השתדלנו לא לעסוק יתר על המידה בשיח תוקף 

ושלילי, בוודאי כאשר מדובר ביחס לצה”ל – שאותו כולנו אוהבים ומוקירים. 

עם זאת, לצורך הצגת התמונה האמתית והשלמה וכנגד מצגי השווא שהבנות נתקלות 	 
בהם – חובה עלינו גם להתייחס לבעיות הקשות הקיימות בשירות בנות בצה”ל ולמידת 

התאמתו לערכי הבת הדתית.

הצעתנו היא שאת החומרים העוסקים ישירות בבעיות הקיימות בצבא )כדוגמת הפרק 	 
העוסק בעובדות על צה”ל או בכותרות התקשורת וכדומה( לא תציג המחנכת באופן 

ישיר מול הבנות אלא תשתמש במידע העולה מהם בזהירות ובתבונה. 

כמו כן, חשוב להימנע מהצגת הדברים באופן שטחי ומגמתי המאשר צד אחד ושולל 	 
את השני, מכיוון שהצגה זו, מלבד מה שהיא חוטאת לאמת, היא גם מעוררת התנגדות 
את  להדגיש  אך  הצדדים,  בשני  הקיימות  לבעיות  להתייחס  כדאי  לכן  הבנות.  אצל 
התמונה הכללית, שממנה עולה היחס לשירות שאינו מתאים ולשירות המתאים )גם 

אם לא חף מבעיות(. 

ומכריע 	  הנכון  הצד  על  בעלות'  'לוקח  שאינו  באופן  לנהוג  כדאי  מתודית  מבחינה  גם 
באמירות  ולא  בשאלות  לפתוח   - למשל  משותף,  בירור  ליצור  אלא  הסוגיה  את  מיד 
מוחלטות, הן בשיחה אישית והן מול הכיתה. חשוב גם שההכוונה – שבסופו של דבר כן 
צריכה להיאמר ולא להישאר עלומה – תיאמר באופן שמשדר שבכל החלטה שהבת 

תקבל, אנחנו נלווה אותה ונעזור לה במידת הצורך.
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אבל בכל זאת, בשביל תרומה משמעותית למדינה צריך ללכת לצה”ל:
מי קבע שבשביל לתרום למדינה צריך ללבוש מדים ולצעוד שמאל-ימין? ודאי שאנו אסירי תודה 

לחיילי צה”ל על מסירותם למען כולנו, אבל האם זו דרך התרומה היחידה שמתאימה לכולם? 
ברוך ה’ יש הרבה משימות חשובות ומשמעותיות במדינת ישראל! את התרומה יש לבחון לפי 
העשייה בפועל ולא לפי המעטפת החיצונית. יש חיילת שהיא פקידה במשרד בצה”ל, שבאה 
בבוקר, הולכת בצהריים וגם בזמן שהותה במשרד היא אינה כל כך עסוקה )אגב, אחוז ניכר 
מן החיילות בצה”ל הן פקידות(. ויש בת שירות ש’מחזיקה על הכתפיים’ סניף/ מוסד/ יישוב 
שלם. כמובן שיש גם דוגמאות הפוכות, אבל המסר שחשוב שנפנים הוא: ‘אל תסתכל בקנקן 
אלא במה שיש בו’ – אם את באמת מחפשת לתרום, בשירות הלאומי יש מגוון עצום של תחומי 
עשייה משמעותיים שתרומתם ודאי אינה נופלת מן התרומה במקומות אחרים, כולל צה”ל. 
הרצון לתרום ולהיטיב לכלל הוא כל כך יפה וחשוב, כדאי לשים לב שהוא לא הופך לחיצוני 
אלא נשאר כן, אמתי ונאמן לשאלה איפה אני באמת יכולה לתרום באופן הטוב והנכון ביותר!

ללכת לשירות לאומי – ‘ראש קטן’:
ההפך הוא הנכון! דווקא במובנים רבים בשירות הלאומי יש ‘ראש גדול’ הרבה יותר מבשירות 
בצבא. למה? כי הצבא הוא מסגרת גדולה שבה בדרך כלל לחייל היחיד אין כל כך השפעה 
לעומת השירות הלאומי, שעל פי רוב מתקיים במסגרת שבה יש לבת כוח השפעה משמעותי, 

ולמעשה, רוב העשייה תלויה בה!                             
מלבד זאת, הצבא הוא מסגרת נוקשה שכופה על החייל להתיישר עם כללי המערכת. בעקבות 
זאת, פעמים רבות נגרמות ירידה במוטיבציה ותחושת דכדוך. ובכלל, ממש אי אפשר להשוות 
בין שירות במסגרת שמרגע שנכנסת אליה, זכות הבחירה כבר אינה אצלך לבין שירות שבו 
הכול מבחירה שלך ובכל רגע יש לך יכולת לשנות אותה. אפשרות הבחירה נותנת תחושת 

משמעות, אחריות אישית וראש גדול!

דע מה שתשיב למעשית: דברים שרואים מכאן לא רואים משם
שירות לאומי הוא משעמם:

שירות לאומי הוא שם כולל לאלפי מקומות שונים של התנדבות. את יכולה לבחור להגיע לכל 
תחום שמעניין אותך, עזרה לנזקקים, משרד הביטחון, נוער במצוקה, בתי ספר, תנועות נוער, 
מוקדי חירום ביש”ע, בתי חולים ועוד...                                                                                           

מעבר לכך, הייחודיות בשירות הלאומי היא שאופי העשייה תלוי בבחירה ובבדיקה שלך עוד 
בעצמך  את  שלך!  ובמקוריות  ביזמה  תלויה  העשייה   – השירות  במהלך  וגם  השירות.  לפני 

יכולה להחליט אם את הופכת את השירות לישנוני ומשעמם או לשירות מלא יזמה ועניין! 

ובשירות לאומי אני צריכה להיאבק על כל תקן  הצבא מציע לי תפקידים מעניינים 
שווה עם אלפי בנות

באמת ישנו קושי בשיטה של השיבוץ לשירות לאומי הרצוי לך. עם זאת, כדאי שתהיי מודעת 
יהיה  מה  לך  יובטח  לא  לעולם  בצבא  אבל  תפקידים,  מציע  שהצבא  נכון  השלמה.  לתמונה 
הלאומי,   בשירות  שונים.  מערכת  אילוצי  עקב  תפקיד  תעברי  שלא  ערובה  אין  וכן  תפקידך 
לעומת זאת, את יודעת מראש לאן את הולכת, את יכולה לפגוש את האנשים שאתם תעבדי 

תשובות לטענות נפוצות
אספנו  הדתית.  לבת  המתאים  השירות  לסוגיית  בהקשר  נשמעות  רבות  וקביעות  טענות 
עבורכן, המחנכות, כיוונים לתשובות על הטענות המרכזיות.                                                                                                                     
כדי שנוכל להשיב לשאלה של תלמידה, או לסייע לה בבירור הסוגיה, ראשית עלינו להבין 
מהי נקודת המוצא שממנה נובעת ההתלבטות. אינה דומה תלמידה שמעוניינת לשרת בצבא 
בגלל  בצבא  שבוחרת  לתלמידה  למדינה,  משמעותית  תרומה  של  אידאולוגיים  ממניעים 
יש להתייחס  ובוודאי  האפשרויות שהוא פותח בפניה בעתיד או התפקידים האטרקטיביים, 
אינה  הרוחנית  שהסוגיה  תלמידה  לעומת  הרוחני  לעולמה  שחוששת  לתלמידה  אחרת 

מטרידה אותה. 
השיח שלנו כמחנכים מול התלמידות צריך להיות מותאם ומכוון להתמודדות עם הנקודה 

המרכזית שמניעה כל אחת מהתלמידות – ערכיה ותפיסתה האידאולוגית.
מצאנו לנכון לחלק זאת לארבע קבוצות שונות. וכנגד ארבע בנות דיברה תורה:

יותר  משמעותית  תרומה  הוא  הצבאי  שהשירות  תפיסה  מתוך  מונעת   – האידאליסטית 
למדינה, וכי שירות לאומי הוא ברובו 'גזירת בריסטולים'.

דבר  של  ושבסופו  וחווייתית  מעניינת  תהיה  שלה  השירות  שתקופת  מעוניינת  המעשית – 
הבחירה הזו תתגלה לה כנכונה ומשתלמת לטווח הארוך – בהמשך חייה.

העצמאית – מעוניינת להתוות לעצמה דרך עצמאית מתוך ביטחון בחוזק הרוחני והאידאולוגי 
שלה. לא מפחדת מאתגרים, ומאמינה שיכולה לעשות קידוש ה' בצבא.

הזורמת –  נוטה לעשות מה שמצפה ממנה סביבתה הקרובה, ואינה אוהבת דרשות ודיונים 
ארוכים ועמוקים.

מובן שלא מדובר בחלוקה מדעית וחותכת, וברור שחלק מהבנות יתמודדו עם כלל הסוגיות, 
לצורך  רק  היא  הבנות  סוגי  בין  שנעשתה  החלוקה  לגמרי.  אחרות  סוגיות  עם  או  חלקן  עם 
שימוש  בהם  ולעשות  השונים  הטיעונים  את   לברור  המחנכת  על  להקל  ונועדה  אסטרטגי 

מושכל ומתאים בהתאם לשיח שלה עם התלמידה העומדת לפניה.

דע מה שתשיב לאידאליסטית: שירות לאומי – תרומה משמעותית!
השירות הלאומי הוא השתמטות משירות צבאי:

השירות הלאומי, כשמו כן הוא – שירות! ההבדל היחיד הוא ששירות זה נעשה באפיק אזרחי, 
מקומות  ב-9,000  מתנדבים  ל-20,000  קרוב  צבאי.  באפיק  שנעשה  בצה”ל,  שירות  לעומת 
בעשייה  עוסקת  לאומי  בשירות  המשרתת  בת  משתמטים!  אינם  שונים  והתנדבות  עשייה 
יותר!( מאשר חיילת בצבא. מי   - )ופעמים רבות  בלתי פוסקת למען הכלל לא פחות שעות 
שמחפשת להשתמט מחובתה )ומזכותה( לתרום למען החברה והמדינה, יכולה לעשות זאת 

בדרכים רבות, אבל היא ודאי לא תבחר ללכת לשירות לאומי.
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את  לך  משנים  שפתאום  קורה  ולא  האווירה,  את  ולחוש  במקום  לסייר  תפקידך,  במסגרת 
התפקיד. ועוד דבר חשוב: לפעמים מבחוץ דברים נראים לנו נוצצים ומעניינים אבל כשאנחנו 
נפגשים אתם מקרוב מתברר שזה לא מה שציפינו לו. זה יכול לקרות בכל מקום, אך ההבדל 
ביוזמתך  יכולה  ציפיותייך את  לא תואם את  הוא שבשירות הלאומי אם התברר שהתפקיד 
לעבור מקום, אך בצבא הדברים אינו בידיים שלך, ותחושת הסיפוק והצרכים האישיים שלך 

אינם קובעים אלא צורכי המערכת. 

אם אני רוצה להיות חלק מהחברה הישראלית אני חייבת לשרת בצבא
זה נכון שהצבא נתפס בתור משהו מאוד ישראלי, אבל הוא לא בהכרח מגדיר מי שייך לחברה 
הישראלית ומי לא. בסופו של דבר, הצבא תופס תקופה קצרה מאוד בחיים : שנתיים-שלוש 
שנים בלבד. מה שיחבר אותך לחברה הישראלית הוא החיים המשותפים בארץ הקטנה שלנו 

– לימודים, עבודה, מגורים בעתיד וכו'. 
ובכלל, כהכנה לחיים חשוב לזכור שלעולם אינך צריכה לוותר על הזהות הייחודית שלך כדי 
להיות חלק. אם את מוותרת על הייחודיות שלך, את אולי חלק ממשהו אבל את כבר לא את... 
להיות חלק מהחברה ויחד עם זה לשמור על הזהות הייחודית שלך הוא לפעמים אתגר לא 

פשוט, אבל זו הדרך לחיבור עם החברה וגם להשפעה המבורכת שלך עליה. 
כשאת עומדת בצומת הזה של יציאה לנתינה והשפעה על עם ישראל לאחר שנים שבהן היית 
בעיקר עטופה ומוגנת, ככל שתבואי מתוך עמדה חזקה ובטוחה במסגרת שמתאימה לזהות 
שלך ושומרת עליה, כך תוכלי לתת ביטוי אמתי ומשמעותי יותר לתרומה הייחודית שלך ולא 

לבזבז אנרגיות בהתמודדות קיומית במקום בעשייה חיובית.

בחברה הישראלית מעריכים שירות צבאי הרבה יותר משירות לאומי
סביר להניח שמי שמכיר את העשייה של השירות הלאומי מעריך אותה לא פחות משירות 
ההערכות  לפי  בחיים  שלנו  הדרך  את  שנבחר  כדאי  לא  מקרה  בכל  אבל  בצה"ל.  הבנות 
שאנשים מסביבנו נותנים או לא נותנים. הרי יכול להיות שבחברה הישראלית מעריכים יותר 
גיבורי ריאליטי מאשר רבנים – אז זה אומר שגם אנחנו ננהג כך?                                                                                      

לך יש עולם ערכים שגדלת עליו וחונכת לאורו, ודאי אינך רוצה להחליף אותו בכל מיני תפיסות 
שמסתובבות ברחוב מסביבך... גם בבחירת מקום שירות מתאים הגורם המכריע צריך להיות 
בו. בטווח הארוך תראי שאם תדבקי בערכים שלך, לבסוף גם  הקוד הערכי שאת מאמינה 

האנשים מסביבך יעריכו אותך יותר.

דע מה שתשיב לעצמאית: ואל תביאנו לידי ניסיון
גם בשירות הלאומי יש בעיות )‘אין באמת הבדל בין הצבא לשירות הלאומי’(:

קודם כול, נכון שיש בעיות, ולכן כדאי לבדוק היטב את המקום שאת מתכוונת לשרת בו
ולוודא שהוא ראוי ומתאים. ובכל זאת, ככלל – אין מה להשוות בין הבעיות בשתי המסגרות:

ואילו  והיא מותאמת בעבורן.  לבנות דתיות  היא מסגרת שנבנתה מלכתחילה  לאומי  שירות 
הצבא הוא מסגרת קשוחה ולוחצת שמזמינה מטבעה התפרקות ופריצת גבולות בכל

הזדמנות, ובפרט כשמי שמשרתים בה לרוב אינם אנשים בוגרים ונשואים, אלא מעורבבים בה 
יחד צעירים וצעירות רווקים ועתירי הורמונים - זהו מתכון ליצירת הוויי ואווירה בעייתיים מאוד.

כמו כן, בצבא המילה הראשונה והאחרונה היא של המפקד, והוא נער בן עשרים שמשמש 
פוסק כמעט כול יכול על הרווחה, תנאי השירות והחופשות של נערות צעירות. מצב זה הוא 
אנשי  של  שלמה  ומעטפת  קשובה  רכזת  יש  זאת,  לעומת  הלאומי,  בשירות  ומסוכן.  בעייתי 

מקצוע מבוגרים ומנוסים המלווים את הבת מבחינה רוחנית, חברתית ואישית.
יש בעיה או שהבת מרגישה שאינה מסוגלת עוד, היא  אגב, בשירות הלאומי, אם בכל זאת 
בריחה  שבה  ‘אל-חזור’  מסגרת  הוא  הצבא  זאת  לעומת  וללכת,  חפציה  את  לקחת  יכולה 

הביתה מוגדרת נפקדות ועונשה עלול להיות מאסר.
בין בעיה מקומית שעלולה להיות בכל מקום לבין בעיה כללית עם  יש הבדל ענק  בקיצור, 

מסגרת שבמהותה אינה מתאימה.

נכון שיש בעיות בצבא, אבל אני חזקה אני לא אתקלקל )‘מכירה את עצמי’, ‘לי זה 
לא יקרה’(:

ברוך ה’ שאת מרגישה שבנית בתוכך בניין רוחני חזק ויציב, באמת משמח לשמוע! 
אבל בכל זאת, מציאות זו אינה פותרת את הבעיות, מכמה סיבות:

ראשית – תמיד כדאי לזכור את הכלל של חז”ל האומר: ‘אל תאמין בעצמך עד יום מותך’. כלל 
זה טוען שאדם אף פעם אינו יכול לבטוח בעצמו במאה אחוז ולומר שלא יושפע, בוודאי כאשר 
מדובר בתקופה ארוכה ובסביבה לא מוכרת שיש בה אתגרים רוחניים שעוד לא נתקלת בהם 

)שנתיים במסגרת שוחקת בהוויי חילוני ובלתי מוכר לעולם הדתי(.
המידית,  התוצאה  במבחן  רק  נבדק  אינו  ורוחני  נפשי  קלקול  כי  לדעת  חשוב  זאת,  מלבד 
ולחוות דברים לא חיוביים  ופעמים רבות סביבה לא ראויה שמרגילה אותנו לשמוע, לראות 
עלול  מעשנים  בסביבת  הנמצא  שאדם  כפי  ממש   – פנימה  בתוכנו  פגיעה  איזושהי  יוצרת 

להיפגע מכך לא פחות מהמעשן עצמו )‘עישון פסיבי’(.
יש עוד נקודה חשובה – גם אם אצלך באמת הכול יהיה בסדר, עדיין יש השלכה שאי אפשר 
להתעלם ממנה והיא: מה יקרה בהמשך? לאיזה תהליך את שותפה בלכתך לצבא? ודאי שאם 
עוד ועוד בנות רציניות יתגייסו לצבא הדבר ייהפך לנורמה בציבור הדתי ואלפי בנות יתגייסו 
בלי לחשוב פעמיים ולאו דווקא למקומות מוגנים. האם נכון לומר ‘לי יש אחריות רק על עצמי 
ולא על התהליך’? הדבר דומה לקבוצת מטיילים העולה על גשר צר בידיעה שהחל באדם 
העשירי שעובר, הגשר מתחיל להתמוטט, האם היית עולה על הגשר ראשונה בידיעה ש’את 

מסודרת’? – ודאי שלא!                                            
דווקא מכיוון שההתלבטות שלך נובעת מרצון חזק לתרום לעם ישראל ולא בשביל עצמך, 

ודאי שלא תרצי להיות שותפה למהלך בעייתי שעלול להוביל לפגיעה גדולה באחרות.

אני מכירה בנות ‘דוסיות’ שלא התקלקלו בצבא ואפילו התחזקו:
אף אחד לא אומר שכל מי שהולכת לצבא ‘תתקלקל’, אבל ודאי שיש פה סיכון גבוה ביותר, 
כפי שהסברנו. כמו שהעובדה שמי שנוהג במהירות של 180 קמ”ש בלי חגורת בטיחות לא 

בהכרח יהיה מעורב בתאונה קטלנית אינה גורמת לנו לרצות לנהוג כך...
הדבר החשוב השני הוא שכל בת כזאת משפיעה וגוררת בנות אחרות שמתרשמות ממנה 
וילכו בעקבותיה, על אף שהן לא בהכרח חזקות מבחינה רוחנית כמותה או יזכו לתנאי השירות 

המוגנים שהיא קיבלה, והן כן עלולות להיפגע ולשלם את המחיר )ושוב משל הגשר דלעיל(.
מינה  ד"ר  המומחית  בידי  שנערך  מקיף  בסקר  שהתפרסמו  הנתונים  את  לדעת  כדאי  אגב, 
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צמח. הסקר מגלה ש45% מן הבנות הדתיות שהולכות לצבא ‘מורידות את הכיפה’ או נחלשות 
משמעותית מבחינה דתית, לדבריהן. הבנות ציינו בסקר שקשה להן פי ארבעה לשמור על 

כשרות, שבת, לבוש ואיסור נגיעה. 

אז למה אני שומעת שיש גם נתונים אחרים?
לצערנו ישנם פרסומים מגמתיים שחוטאים לאמת עד מאוד ומטרתם לטשטש את הבעיות 
ולכן  ואידאליסטיות,  הן איכותיות  בשביל לגרום לבת הדתית להתגייס. אכן, הבנות הדתיות 
יגיעו אליו. אבל מי שטובת עם ישראל מובילה את החלטתה, כדאי  הצבא רוצה מאוד שהן 
שלא תסתנוור מפרסומים שונים, אלא תברר היטב מהי הדרך הנכונה והראויה באמת לתרום.

כשאני מתגייסת, האין אני עושה קידוש ה’ בתור בת דתית בסביבה חילונית?
קידוש ה’, משמעותו הוספת כבוד שמיים בעולם. כשאת יוצרת עוד טוב אמתי בעולם מתוך 
בתוך  דתי  אדם  של  הימצאות  כל  לא  ה’.  קידוש  זהו  ישראל,  ולעם  לתורה  מחוברת  היותך 
סביבה חילונית היא אוטומטית קידוש ה’. צריך באמת לבחון האם בתמונה הכללית יש פה 
תוספת הופעת יראת שמיים בעולם או חלילה פגיעה בה. על פי כל מה שנאמר לעיל, יש חשש 
רב, הן בנוגע לבת עצמה הן בנוגע לתהליך הכללי שהיא יוצרת, שהפגיעה גדולה מן התועלת.

אז למה לבנים דתיים כן אומרים להתגייס? 
ראשית, הרבה מן הסכנות שהזכרנו לעיל תקפות גם לגבי הבנים שמתגייסים, ובאמת, לצערנו, 
גם בנים דתיים )וחילונים( נפגעים מאווירה של פריצת גבולות והפקרות. אחוזים משמעותיים 
של בוגרי החינוך הדתי חווים בצבא ירידה רוחנית והתרחקות מאורח חיים של שמירת תורה 
ומצוות. לכן גם לבנים כדאי לא ללכת בגיל שמונה עשרה ישירות לצבא, אלא לעשות הכנה 
רוחנית משמעותית בשילוב לימוד תורה לפני השירות בצבא. וכן בהמשך, לרבים מן הצעירים 

יתאים מסלול של ‘הסדר’ או גדוד נפרד שבו ישרתו בצבא במסגרת דתית ומוגנת.
אך ההבדל הוא שבנוגע לבנים, אין ברירה אחרת אלא שישרתו בצבא, גם אם השירות יהיה 
כרוך בסיכון רוחני כזה או אחר, כיוון שמדינת ישראל חייבת צבא מטעמי פיקוח נפש ותכונות 
בעוד  בבנים.  מצויות  באמת  וכוחניות  אגרסיביות  ונוקשות,  קשיחות  כמו  ללחימה  הדרושות 
אצל הבנות יש בררה ויש לנו אפשרות חלופית המותאמת מראש לבת הדתית, והיא לשרת 

את העם במסגרת השירות הלאומי.

ממתי אנחנו מפחדים מהתמודדות ומקושי?
אמנם הפחד נתפס דבר שלילי לפי תחושתנו, ואכן, לעתים הוא קיצוני ומשתק. אבל כבר אמר 
קצין בכיר ביחידה מובחרת שהסיבה שהוא שרד את המלחמה הייתה כי לרגע הוא לא שכח 
לפחד. ולכן, אנחנו תמיד זוכרים לפחד קצת על פי הדרכת חז”ל ‘אשרי אדם מפחד תמיד’ 
לידי  תביאני  ‘ואל  השחר:  בברכות  בוקר  בכל  אומרים  שאנו  וכפי  רוחנית(,  מבחינה  )הכוונה 
ניסיון’. כמובן, אין הכוונה לפחד משתק של הסתגרות ומניעה מלפעול דברים טובים בעולם 
אלא לזהירות. בכל מהלך שנעשה נבחן היטב האם יש בו סכנות, ואם אכן יש, מה גבוה יותר 
– המחיר או התועלת. בהקשר שלנו, כיוון שהתרומה בשירות הלאומי שווה לתרומה בצה”ל 

ולפעמים אף גדולה יותר – אין כלל סיבה להיכנס לניסיון הזה. 

מה שתשיב לזורמת: עצור בטרם תעבור!
כולן מסביבי הולכות לצבא

הבנות  של  ברור  רוב  והן  שנה,  בכל  לאומי  לשירות  שהולכות  בנות  אלפי  ישנן  כול,  קודם 
הדתיות. מעבר לכך, גם אם בסביבתך זה לא כך, זו לא סיבה שאת 'תזרמי' בלי לשקול היטב 

את המשמעויות של הבחירה שתקבלי.
בשנים הקרובות את תעמדי בפני הכרעות חשובות בחייך – מה המקצוע שבו תעסקי, עם מי 
תרצי לבנות בית בישראל ועוד, האם גם בהכרעות משמעותיות אלו את 'תזרמי' ללא מחשבה 
מעמיקה – ודאי שלא! ההחלטה היכן וכיצד לשרת את עם ישראל באופן המתאים ביותר היא 

לא פחות משמעותית ויכולות להיות לה השלכות להמשך החיים שלך.
אין ספק, לדעת 'לזרום' זה יתרון במקרים רבים, אבל במקרה הזה מדובר בהחלטה שכדאי 

לשקול היטב, לבדוק ולהתייעץ לפני שמחליטים. בהצלחה!

המשפחה שלי מצפה ממני שאלך לצבא
המשפחה זה העוגן המרכזי ביותר בחיים שלנו, ובאמת חשוב מאוד שתמיד נהיה בקשרים 
יכולה  את  שלך!  להיות  חייבות  דבר  של  שבסופו  החלטות  יש  אבל  המשפחה.  עם  טובים 
וכו' אבל בסוף, אחרי ששקלת את המכלול, תעמדי  להתייעץ עם משפחה/חברים/מחנכת 
בו  מוצאת  שאת  אדם  עם  להתחתן  תבחרי  שלא  כמו  ותכריעי.   – בעצמך  שלך  האמת  מול 
חסרונות רק בגלל שמישהו מצפה ממך, כך לא תבחרי בשירות שלדעתך יש בו חסרונות – 

בגלל שמצפים ממך. 
רוב  לך,  וחשוב  אמתי  הוא  כי  משהו  עושה  שאת  ארץ(  ובדרך  בנעימות  )כמובן  תשדרי  אם 

הסיכויים שמשפחתך תכבד אותך ואפילו תעודד אותך. 

אני  אז  להתגייס  היא  המחדל  בררת  האלה,  והחפירות  הדיונים  כל  את  אוהבת  לא 
מתגייסת

את באמת לא חייבת להיכנס לכל מיני 'דיונים כבדים', במיוחד אם האופי שלך קליל וזורם. מה 
שכן כדאי שתעשי הוא  לעצור רגע ולחשוב. מכירה את המשפט 'עצור בטרם תעבור'? כן, זה 
שאומר שלפני שחוצים כביש עוצרים ומסתכלים ימינה ושמאלה. שמעת פעם מישהו שאומר 
'יאללה תזרמי, תחצי, מה את כבדה, כולה כביש...' – נשמע מצחיק, נכון? כי ברור שלפני   –

שחוצים כביש צריך לעצור ולבדוק היטב את הסביבה ואז להחליט אם זה בטוח לחצות.
גם ההחלטה שלך אם לשרת את המדינה בצה"ל או בשירות לאומי היא כמו לחצות כביש – יש 
לה הרבה השלכות )וגם סכנות רוחניות( שצריך לשקול אותן לפני שמחליטים. אז נכון שלא 

חייבים לדון ולהתפלסף, אבל לעצור רגע, לחשוב ולבדוק לפני שחוצים ומחליטים – כן!
אז אל תתני לבררת המחדל להחליט בשבילך החלטה כל כך חשובה בחיים – החליטי בעצמך 

לפי מה שטוב ומתאים לך! 
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תעשי, רק מה שאת אוהבת!

3. עמותות:
עבודה עם משפחות

יזמות
הרמת פרויקטים

עבודה עם ילדים חולים  

רק בשירות הלאומי - לא רק שאת לא "תקועה" ללא דרך 
חזרה, אלא שמלכתחילה בידך לבחור בדיוק את מה שמתאים 

לך ביותר, מה שטוב לך, מה שאת טובה בו, מה שאת רוצה, 
מה שאת אוהבת!

אז הנה – בשביל שתעשי בדיוק את מה שאת רוצה ואוהבת 
צירפנו לך כלי עזר קטן. בהצלחה!

לכי בעקבות החץ. שבפנים. 
כלי עזר למיפוי תחומי עניין ונתונים נוספים 

שחשובים בקבלת ההחלטות 
בדרך לבחירת מקום השירות.

רחל הלפרין אגודת "שילה"

1. השאלה הראשונה 
שאת צריכה לשאול את עצמך היא 

מה מעניין אותי?
עבודה עם ילדים

עם קשישים
חינוך בלתי פורמאלי
בעלי צרכים מיוחדים

משרד ממשלה

1. עבודה שמשלבת קבלת קהל, 
עבודה במשרד שאפשר להשתלב 

בו אחר כך בעבודה, משרד שמעניק 
קורס מקצועי עם תעודה.

2. בריאות:
סיעוד בבתי חולים.

מד"א
סייעת רפואה
קופות חולים

2.האם אני מחפשת תחום שהייתי 
רוצה לעסוק בו בעתיד או להתנסות 

באופן כללי במה שמעניין אותי ושאוכל 
להיות טובה בו?

3. מה חשוב לי יותר 
עבודה בצוות או עבודה אישית?

1.עבודה עם צוות כוללת עבודה מול כמה 
אנשים בתפקידים שונים וכן עם בנות שירות 

נוספות. היא תדרוש ממך תקשורת טובה 
ויכולת עבודה בסביבה משותפת.

2.עבודה אישית היא עבודה שבה יש לך 
משימות אדמיניסטרטיביות למלא כשאת 

כפופה למנהל/ת, והיא תדרוש עמידה 
במשימות, ויהיה לך יותר מרחב אישי 

ממרחב משותף.

האם יש בי כישורים מיוחדים 
שהייתי רוצה שיבואו לידי 

ביטוי במקום השירות כמו: 
ריקוד, נגינה, משחק וכו'?

אם כן, בדקי האם התקן יוכל 
לאפשר לך להיעזר בהם. 

4. מה חשוב לי יותר
מסגרת עם מטלות ברורות, 

מסגרת שדורשת יוזמה 
וראש גדול, או שילוב בין השתיים?

5. כעת לאחר 
שבחרת תחום

חשבי על הכישורים 
והיכולות שלך ושאלי את 

עצמך: 

6. השאלה הבאה היא 
האם להישאר בבית או לצאת לדירת שירות?

תקן חוץ שמסתיים ב-16:00
ומאפשר לי לעשות דברים 

נוספים מחוץ למסגרת 
השירות לאומי

תקן בית 

חשוב לי לחוות את המגורים בדירת שירות, 
להתפתח ולהכיר מקומות חדשים:

תקן חוץ שמשלב עבודה עם 
הקהילה – עבודה אינטנסיבית יותר 
שמשלבת גם תקן בוקר וגם עבודת 
צהריים, עבודה עם נוער, משפחות, 

קהילה, מועדוניות נוער.
7. מקום בארץ שהייתי רוצה להיות בו? 

 אזור בארץ שהייתי רוצה 
לגור בו וכעת יש לי הזדמנות 

במסגרת השירות.

 קרוב להורים 
ולאזור מגוריי

חשוב לי 
להישאר ליד 

המשפחה.

מבוסס על תוכן שפורסם במוסף עולם קטן

מה מתאים לי יותר? איפה אני 
מרגישה בטוח יותר? האם אני 
יכולה לעשות עבודה שחוזרת 

על עצמה או שהגיוון חשוב 
לי? כשתגיעי לראיון במקום 

השירות כדאי לברר מהו סגנון 
העבודה במקום ומה הציפייה 

ממך.



15 14

הידעת?!
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לפנייך שאלון התאמה לשירות מתאים ומשמעותי עם תשובות מידיות!

הנחיות לשימוש:
בכל טבלה סמני ליד כל מרכיב באיזו רמה )0-5( הוא קיים לדעתך בסוג השירות הנתון

 )צבא/ שירות לאומי(
*חשוב: שימי לב שבחצי השני של כל טבלה המספרים מופיעים בסדר הפוך. 

צבא
543210

ֶחברה טובה

ליווי רוחני

עדינות

שמירת הלכה

נשיות

התקדמות רוחנית

אווירה והווי חיוביים 

עשייה עצמאית

012345

קשיחות

מתירנות

מסגרת נוקשה

שחיקה רוחנית

חספוס

מחויבות למערכת

סה"כ

שירות לאומי
543210

ֶחברה טובה

ליווי רוחני

עדינות

שמירת הלכה

נשיות

התקדמות רוחנית

אווירה והווי חיוביים 

עשייה עצמאית

012345

קשיחות

מתירנות

מסגרת נוקשה

שחיקה רוחנית

חספוס

מחויבות למערכת

סה"כ

לקבלת התוצאה:
את  וכתבי  הימניות  העמודות  בשלוש  המופיעים  הסימונים  מספרי  את  חברי  טבלה  בכל 

התוצאה בשורת הסיכום. חזרי על הפעולה גם בצד השמאלי של הטבלה.

השירות המתאים לך ביותר הוא:
הטבלה שבה הסכום המופיע בצד הימני של שורת הסיכום גבוה יותר. 

בהצלחה בשירות!

טיפ למתלבטת-
מחשבון התאמה ייחודי לבת הדתית:
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מכתב מחיילת 
]המכתב אותנטי והמתואר בו קרה באמת[

... משחר ילדותי היה לי ברור שמסלול שירותי לעם יהיה במסגרת הנח”ל... לא ממש שאלתי שאלת רב, אבל ניסיתי לברר, 
אמתית, מה מקור הבעיה ההלכתית. במסגרת גרעין דתי לא היה מעליי שום מפקד גבר. המסגרת – מסגרת דתית 

תומכת, והפנימיּות – היא הרי החשובה. 
לקראת סוף השמינית נודע לי שהגרעין המשימתי שלנו מתפרק. כיוון שכבר נקשרתי לעיירה ירוחם ולערכים הסובבים את 
השירות בה, החלטתי להישאר שם לשנת שירות, ותכננתי להתגייס שנה אחר כך במסגרת של 'תרבות תורנית' כמורה חיילת. 
ביטלתי את ההצהרה )שנאלצתי להצהיר על מנת להיות מוכרת כבת שירות( והגשתי בקשה לדחיית גיוס מהתאריך שיועד 

לי – השמיני במרץ למניינם, לתאריך הגיוס של המורות החיילות הדתיות. 
באורח מקרי לחלוטין, ברביעי במרץ, שהיה באותה שנה גם יום תענית אסתר, נודע לי שבקשת הדחייה שלי לא אושרה. 

ארבעה ימים מיום חמישי ההוא עתידה הייתי להצטרף לשורות צבא ההגנה לישראל...
בלילה הראשון, שתי דקות לפני מסדר כיבוי אורות, קבעו הבנות מסדר לעצמן: מסדר גלולות. כדי שלא תשכחנה חלילה, 
הן מזכירות אחת לשנייה מסדר גלולות! הלילה הראשון עבר עליי בהתייפחויות עזות שניסיתי להחניק, לא בהצלחה רבה. 
חזרתי לעצמי מה קרה, איך זה קרה לי, והתגעגעתי נואשות לירוחם. במהלך הימים הקרובים ראיתי ושמעתי  כל הזמן שִ
כל כך הרבה דברים שזיעזעו את כל מה שגדלתי עליו וכל שבניתי סביבי. מיעוט בעולם שכולו חול וחוסר אמונה, בעולם 
אחר, מפחיד כל כך. השבת בטירונות הייתה עצובה, והיוותה – כפי שנוכחתי לדעת – רק את תחילת דרך החולין 

שלי בשבתות בצבא.
עם סיום הטירונות, שובצתי לקורס שנחשב אחד מהטובים – קורס מש”קי חוי”ה – חינוך וידיעת הארץ. הגעתי לקורס 
מלאת חששות. הקורס כלל שמונה בנים, והיה זה לי המפגש האמתי הראשון עם בני המין השני אשר לא חונכו בדרך בה 
חונכתי אני. הקשיים שנערמו על דרכי היו רבים ורק התרבו והלכו. כל צעד קטן שעשיתי צריך היה להיות מחושב ונכון 
לאותו הרגע ולרגעים שיבואו אחריו. הנגיעות – הקשר האמתי הנכון והאמיץ, מבחינתם, מחויב בתוספת פיזית. הם לא 
הצליחו להבין את מהות הרצון שלי להישאר כמו שבאתי, שלא אזדקק גם אני לנגיעות הללו כדי לאמת ולבסס קשר חברי. 
כל מיני דברים בי שנראו להם בתחילה מעניינים )כל כללי הצניעות והתפילות והברכות(, הפסיקו לעניין וקצת התחילו 

להטריד. הם המשיכו לכבד, אבל ניסו לשכנע לעזוב.
בעזרת שמים החזקתי עצמי, פשוט לא נתתי לעצמי לרדת. ובכנות – כל החוויות החברתיות בקורס, שכללו התרפקויות 
הדדיות בנים-בנות, שירה, ריקוד, לינה משותפת במהלך סיורים ברחבי הארץ, ביקורים בשבתות – כל הדברים הללו 

לא היו מנת חלקי וקשה היה לי למצוא את מקומי מבחינה מקצועית וחברתית ללא החוויות.
סיימתי את הקורס ושובצתי, לפי בקשתי, בבסיס הדרכה גדול בנגב. לא היה לי שמץ של מושג כמה קשה באמת זה 
יהיה, והימים שעברו רק חידדו הכול. את ראש השנה ביליתי בבסיס. שלושה ימים של בלבול ומבוכה. לא הרגשתי חוויה 
של קדושה, שלא לדבר על ימים נוראים. השופר בבית הכנסת לא הפיק צליל, והתפילות התנהלו בעצלתיים. הארוחות היו 
רדודות, וכל האווירה כולה הייתה איומה. מטבע הדברים, כשיושבים כל החבר’ה, מתנהלים דיונים בענייני דיומא – מי 
יוצא עם מי, מתי לכלכו עליה וכמה פעמים הוא ריתק חיילים לשבת, ועוד דברים ש’ברומו של עולם’. ואנשים מעשנים 

סביבי ומשכשכים בבֵרכת הבסיס. 
אבל האווירה החברתית הייתה מצוינת, ולבושתי נוכחתי עם צאת השבת והחג שנהניתי מאוד. דבר זה כשלעצמו צריך 
היה להדליק אצלי נורה אדומה זועקת למרחקים. אבל אני נשארתי עדיין דבקה באופוריה של שליחות מצווה שיצרתי 
לעצמי, מתעלמת מכל הסימנים שקיבלתי מסביב. כלפי חוץ, כמעט הכול היה אותו דבר, אבל המושגים שלי על דת הלכו 

והשתנו בתכלית השינוי. דברים חיצוניים קיבלו משמעות שולית וזניחה – הרי העיקר בלב פנימה...
זכורה לי שיחה עם שמיניסטית מתלבטת אחת. היא שאלה אותי איך אני מתמודדת עם הקשיים מבחינה דתית, ואני, 

במבט לאחור – בשיא השחצנות ורום הלבב – עניתי לה: לומדים להתעלות מעליהם, להפוך אותם מאבני נגף למדרגות 
בסולם. היום אני לא יכולה שלא להיחרד מהעיוורון שתקף אותי, מעצימת העיניים הזו שלי, מהטפיחה העצמית על השכם 
לאורך כל הדרך... בגילוי הזה של האור הגדול פתאום מתוך החושך שאפף אותי – הכאיב ובייש ותסכל – כאילו כל 

הערכים שלי הצטמקו. הרגשתי כל כך קטנה, מיותרת, לא נכונה...
בערך באותה תקופה הגעתי לשבת בעפרה. שבת שנתנה לי המון מבחינת אווירה יהודית. בליל שבת התקיים עונג שבת 
ומיד אחר כך ניגשתי אליך. פתאום ִהכתה בי ההכרה שאני חייבת, מוכרחה, לדבר עם בנות מתלבטות. לספר להן את 
הסיפור שלי, להעביר את הקשיים, את ההתמודדויות, להדגיש את התחושות, את הסנוורים שהוכיתי בהגיעי לעולם הצבא, 
את הניסיונות והאתגרים הקשים. חשתי צורך לשתף אותך, להגיד כמה הניסיון הזה מיותר ולא הכרחי, כמה בשירות 
הלאומי אפשר לתת ולתת עד בלי די, תוך שמירה על כל הערכים שבהם אנחנו מאמינות. כמה כל החוויות הנפלאות 
שעברתי – לא שוות אפילו דמעה אחת שלי שמקורה בתסכול ובחוסר האונים שחשתי. ניגשתי אליך כי חשבתי שאתה יכול 
לעזור לי להעביר את המסרים האלה. אני כיום, בעודי חיילת, לא מסוגלת לעמוד מול בנות כקבוצה מוגדרת של בנות 

אולפנה או תיכון דתי ולהטיף להליכה לשירות לאומי. מבחינה לויאלית – לא נראה לי ממש מתאים.
מצד שני – אני יודעת שאני, כמו שהייתי, לעולם לא הייתי מקשיבה לבן, בדיוק כמו שהתנהגתי. בן, אפילו קדקוד 
בצבא, לא יכול לדעת מה עובר על בנות בצבא, לא יעזור בית דין. ואף בן, כריזמטי ככל שיהיה, לא יצליח לשכנע אותי 
שהאווירה בצבא לא מתאימה לי. מלבד זאת, כל שיחה בהקשר הזה של צבא גרמה לי לאנטי מידי. אני יודעת בוודאות 
שכל מי שחושבת כמו שאני חשבתי על ההכרח שבשירות הצבאי תעקם מיד פרצופה ותאמר שהיא שמעה כבר הכול ושאף 

אחד לא יכול לחדש לה כלום.

אם רק יכולתי להעביר מעל דפים אלה את התחינה הנואשת הזו שלי המופנית לבנות – שתנסינה להקשיב ולקלוט. 
אני, שנשאתי בגאווה את דגל השירות הצבאי והרמתי על נס את ההתעלמות מכל מה שכולם יגידו – העיקר שאני שלמה 
עם דרכי; אני יודעת היום, שאז, לא כל כך מזמן, לא ידעתי כלום! לא ידעתי דבר וחצי דבר על עצם החיים בתוך 

מסגרת לוחצת וכפייתית של 24 שעות ביממה עם אוכלוסייה שונה כל כך. 
אז הפנייה הזו שלי היא פנייה לבנות החושבות, הבנות שמאמינות באמת בצדקת דרכן, הבנות שלא יודעות כמה קשה 
ההתמודדות היום-יומית עם הנגיעות, עם המבטים של הבנים... חשבתי שאני מכירה את כל רזי הצבא, שהרי עברתי 
הכנות שונות במסגרת הגרעין. חשבתי שגם אם יבואו קשיים – אדע להתגבר עליהם. האמנתי, מתוך היכרותי את עצמי, 

שבכל מקום שאהיה – אדע לתת ככל יכולתי, אצליח להוות מודל לקידוש ה’ ברבים. 
הכרתי את כל הסיפורים על יחסי בנים-בנות בצבא, אבל לא ידעתי על קיומם של הרבדים העמוקים יותר. לא העליתי 
בדעתי שכל צעד שאעשה עשוי להתפרש בעשרות מובנים שונים. שמעתי על מה שנקרא בתקשורת הטרדות מיניות, אבל זה 
נשמע לי, כמו כל דבר, רחוק. כיום ברור לי לגמרי שהמקרים האלה אורבים בכל פינה בצבא, כשהמתח המיני בשיאו, 
ואני חסרת אונים. בת בצבא של בנים... צבא הגנה לישראל, צבא עמוס חוויות ורגעים נפלאים באמת. צבא שכל כך 
האמנתי בחובת השתייכות אליו, צבא שנלחמתי עם רבים מסובביי כדי להשתייך אליו, שכואב לי כל כך עכשיו להודות 

שטעיתי בקשר אליו, שהדברים האלה שעברו עליי במהלך שירותי בצבא – היו מיותרים.
חשבתי שהתקופה הזו תכין אותי לחיים אמתיים, אבל החיים האמתיים שלי לא יהיו כאלה. העולם שלי יהיה עולם דתי, 
ההומור שלי הוא לא הומור גס, החברה שלי מתנהגת ומתלבשת בצורה עליה חונכתי ובה אני מאמינה. רק עכשיו, כשיצאתי 
לגמרי מהחממה שלי, למדתי להעריך אותה, להכיר בחשיבות קיומה. לו רק יכולתי להגיע לכל כתובת ולספר לה את הסיפור 
שלי, להעניק לה ממד התבוננות נוסף על אורח החיים בצבא. אבל אין בכוחי וביכולתי לעשות כך, לפחות לא במצב 

הנוכחי. על כן אני פונה אליך בבקשה שתספר, תסביר, תייעץ, תפנה את הבנות שאתה פוגש בהן – אליי.
כל טוב,
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השירות הלאומי – בחזית העשייה!
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בנות בצבא – התמונה המלאה
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