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החובה,גיוסמודלשלהלגיטימציהמידתעלהשפעה
מודלולקייםלהמשיךוהמרינההצבאשלהיכולתועל
המושפעותנוספותסוגיות .ואוניברסליהמוניגיוס

למאפייניביחסולתפיסותלדימוייםנוגעותמהתהליך
ומיקומהבצה"לתפקידיםביןהיררכיהלרבותהשידות,

 .אישירווחמולתרומהשל
בתפיסותהרואהמבטנקורתמתוךיוצאהמחקר

בחינתקריוהחברה,הצבאיחסישלהדהודהנוערבני
מהשי·כחלקהצבאיולשירותלצבאביחסתפיסותיהם

זהמחקרזאת,לאורהישראלית.בחברההערכייםגויים
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רקע
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בלעדיותםאתאיבדולאומיים) ,(טריטוריאלייםלוח
ניצביםובמקבילותרבותית,חברתיתזהותביצירת

בהירותוחוסרביטחוןחוסרשלפנימיתמציאותבפני
מובילהחוקרים,סבוריםכךזו,הוויה .) 2010(שניידו,
כתפי·מסורתיותדיכוטומיותקטגוריותשללטשטוש
 ;ימין-או"/"אושלקטגוריות .הנוערבנישלסרחיהם
"גםשלקטגוריותלהיותהופכות-נידתי;חילושמאל,

בניהעולם,בכלגילםלבניבדומהכן,כמו .)םש(וגם"
ביחסיםחברים,עםבבילוימתענייניםבישראלנוער

מתענייניםהםבמקבילאולםועוד'רומנטייםזוגיים,
יותרגדולותבכמויותחושותוצורכיםבפוליטיקה
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במרכזהעומדיםערכים .) Levi , 2009 ; 2006לוי,(ששון
תח·אינדיבידואליזם,כולליםהליברליתהאידיאולוגיה

תחלי· .וזכויותיוהפרטעלודגשיעילותהישגיות,רות,
הקול·הסולידריותרגליאתוחקוניטען,כךאלו,כים

לירידהוהובילוהיחיד,רווחתלטובתבישראלקטיבית
מן·במשברביטוילידיבאהאשרהצבאשלבמעמדו
פרי, ; 2001בהן, ; 2001אליעזר,בן ; 1996(לוי,טיבציה

ביקשובנושאאחריםמחקרים .) 2006ששון-לוי, ; 1999
שלמעמדוהערכיםבסולםהשינוילמרותמדועלהסביר
גבוה.עודנוצה"ל
מיוחסתלפרטחוקית,חובההיגרבישראלהגיוסכיאף

מכך'כיוצא ."ללצהלהתגייסהאםבחירהיכולתלכאורה
לחיזויהנוגעותבשאלותנרחבוצבאיאקדמיעיסוקישנו

והתן·הארוךהשירותלאורלגיוסוהמניעיםהמוטיבציה
חת·רבים,חוקריםלטענת .מידיכספיתגמולבלאבעני

אישיתהישגיותכרוגמתמטריאלייםפוסטערכיםחזקות
לשרתהמניעיםעל'השפיעההפרטרווחתעלורגש
המוטיבציהכיהטועניםיש .קרביבשירותהבחירהועל

לקבלהרצוןעלמבעבריותרכיוםנשענתקרבילשירות
ולאאישית),(הישגיותעצמיומימושחברתיתהערכה
כהן, ; 2003אליעזר,(בןלקולקטיבתרומהעלבהכרח

מעמדוכיטוענתבמחקרה, ,) 2006 (לויששון .) 2001
בסולםהשינויאףעלגבוהנותרהלוחםשלההגמוני
בה·אינדיבידואלייםערכיםהכפפתבאמצעותהערכים,

במונחיםנתפסכלוחםשירותכך, .הלוחםזהותבניית
ווי·עצמיתשליטהעצמי,מימוששלאינדיבידואליים

הכלל.למעןהקרבהכגוןקולקטיביסטייםולאגוש,
התחזקותחלהכיהסברהעלהתבססואשרניתוחים

היחל·מולאלוליברלייםאינדיווידואליסטייםערכים
ומיליטריס·ממלכתיים-קולקטיביסטייםערכיםשרת
 2009 (ומוסדותיה)המדינהאתבמרכז(המעמידיםטיים

, Levi ; ובן-ארי,לומסקי·פרר ; 2001 ; 2003אליעזר,בן
2003 ; 1997 , Cohen (, ביןמתחיוצרזהשינויכיטענו

היותלביןהאזרח,לזכויותכתנאיבצה"להשירותתפיסת
עלשנעשומחקריםאוניברסליות.לזכויותזכאיהפרט
 ...הרפובליקנית,בתפיסהלרובהתמקדוזוטענהבסיס
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מך·תפקידכבעלבישראלהצבאילשירותהמתייחסת ~
המדינהשלוכמנגנוןוגבולותיההאזרחותבהגדרתכזי

 · Levy, Lomsky (משאביםולחלוקתלהדרהלהכלה,
2007 , Feder & Harel ; ,1994הלמן, ; 1993פלו ; 

לפ·היכולתהואלכךהנקשרהיבט .) 2006ששון·לוי,
וסימבולייםחומרייםלתגמוליםהצבאיהשירותאתרוט

רקמסמלאינוהצבאיהשירותצבאית.החוץבחברה
פטריוטיותמידתגםאלאלאומי,לקולקטיבהשתייכות
שי·במהלךהיחידממלאאותולתפקידביחסהנמדדת

היררכימבנהנוצריוצא,כפועל .) 2006לוי,(ששוןוותר
למשאביםהנגישותעלהמשפיעונאמנותהשתייכותשל

בא·לתרוםוהרצוןהנאמנותשמידתכך ,)םש(באזרחות
הגיוסבאמצעותרקלאנמדדיםהצבאיהשירותמצעות
לתפקיד.ביחסגםאלא

המעמדשלנסיגהישנהכיטוען ,) 2003 (לוייגיל
ביןהקושרתהרפובליקנית,האזרחותמתפיסתהבינוני
 .וקבוצותיחידיםשלו'חברתיאזרחילמעמדצבאישירות

אתהבוחןמבני·היסטורי,ניתוחעלזוטענהמבססיול
תגמר·להפיקחברתיותקבוצותשלהיכולתביןהחליפין

לה·נכונותןוביןהצבאית,בזירהפעילותןבאמצעותלים
המאמץשללתחזוקווחומרייםאנושייםמשאביםשקיע
(וב·הבינוניהמעמדחבריבקרבמחקרו,פיעל .הצבאי
האזרחותמתפיסתנסיגהישנהחילונים)אשכנזיםפרט

מפיקיםאינםהםכיבתפיסתםהנעוצההרפובליקנית,
וסימבולייםחומרייםחברתיים,יתרונותהצבאימהשירות
 .)םש(הצבאשלבמעמדושחלפיחותבשלזאתכבעבר,
הרפובליקנימהדפוסהנסיגה ,) Levi , 2009 (לוילטענת

עלהמבוססת ,"חוזית"אזרחותדפוסלטובתמתבצעת
ולאינטרסיםלשאיפותבהתאםהצבאיהשירותהתניית

חינםלדבריו,אלו,תהליכיםקבוצתו.שלאוהפרטשל
שלמיקוחבפרקטיקתביטוילידיהבאמוטיבציהמשבר

לתפקיד(בנוגעצה"לעםהישראליוהציבורהמשרתים
מהלךהמתגייסים.בשיעורבירידהולאהשידות),ותנאי

מחאהעיקריים:מיקוחמישוריבשניביטוילידיבאזה
צבאיתמדיניותנגדשקמולמחאותהנקשרתקולקטיבית
נגד"חייליםאימהות","ארבע(כגוןמסוימתוביטחונית
לידיהבאהאישיתוהתמקחותעכשיו"),ו"שלוםשתיקה"

הצבאעםגיוסלהמועמדיםשעורכיםומתןבמשאביטוי
 .) Levi , 2009 (שירותםולאופילתפקידםהנוגעבכל

מספרבסולם,שינויחלכיהטוענתמהגישהבשונה
יכוליםהללוהערכיםסולמותשניכיגורסיםחוקרים

מתארים ,) 1993 (ופייגהרוניגראחת.בכפיפהלהתקיים
מהווהאשר"פראייר",הסלנגביטוידרךזוהתפתחות

כמהלתרוםשאיפההמייצגהחלוץ,לדמותתזהאנטי
כתו· 70ה·בשנותהתפתחזהמושגלטענתם,שיותר.
מושגהפוליטית.המנהיגותכלפיאכזבהמתחושתצאה

לשברכביטויהמדינהלמעזלהקריברצוןחוסרשיקףזה
"תרבותעלייתממושכת.להקרבההצורךבשלולשחיקה
יכלפכאדישותולאכמחאהידםעלנתפסתהפראייר"
רוניגרלטענתהציוניים.הערכיםשלוזניחההחברה

אשראינדיבידואליזם,מודלבישראלהתפתח ,) 1994 (
הפרטאתשםאינוהאירופי,הליברלימהמודלבשונה
משמעו·קולקטיבירכיבבתוכואוגדאלאבמרכזלבדו

 ) Moor & Kimmerling , 1995 (ומורקימרלינגתי.
והאינדיבידואליזםהקולקטיביזםכיהםאףמסכימים

זהותביצירתזאתתוליםהםאךזה,אתזהמוציאיםאינם
בישראללדידם, .בישראלהיהודיתהחברהשלמורכבת
היהודית,המשפחתית,בולטות:זהויותארבעקיימות

והישראליתהיהודיתהזהויותוהמקצועית.הישראלית
המ·והזהויותקולקטיבי,רצףשלקצוותבשנינמצאות
 .אינדיבידואלירצףעלנמצאותוהמקצועיתשפחחית

שימושידיעלעצמומגדירהישראליתבחברהפרטכל
סתירהאין ,)םש(ומורקימרלינגלטענת .אלובזהויות

הישרא·בחברההפרטזהותולכןהללו,הרצפיםשניבין

לכאורה.רקהסותריםמרכיביםלהכילעשויהלית
השניםלאורךנערכואשרמחקריםבהתאמה,

קייםבהכרחלאכימצאואכןלה,ומחוצהבממד"ה
בעברלאלכאורה,המנוגדותהתפיסותשתיביןניגוד
פומרנץ· ; 1999אנגלנדר, ; 1986(חלבובסקי,היוםולא

ועמיתיה,פלום ; 1996וגוטליב,בוושטייך ; c2008זרדיך,
שלציפיותבדקו ) 1980 (ועמיתיהפלוםלדוגמה, .) 1980

תופסיםהםבוהאופןואתהצבאימהשירותמתגייסים

כימצאוועמיתיהפלום .וחבריהםהוריהםציפיותאת
(שהןהעל·אישיות,למטרותבצה"להשירותהקדשת
לבי·תרומהלזולת,עזרהבצורתלכלללתרוםהרצון

תופסתלאומית)אזרחיתחובהומילויהמדינהטחון
ההתפת·מטרתהשניבמקוםולאחריהראשון,מקום
העצמאות,העצמי,הביטחוןפיתוח(כגוןהאישיתחרת
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 ,לעיל
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מספרבסולם,
יכוליםהללו

מתארים ,) 19 ~

מהווהאשר ,'

i כמהלתרום
כתו·ד oה·ת

מושגטית.ולי
לשברכביטוי
"תרבותבליית

כלפיאדישות
רוניגר!טענת

אשר·ראליזם,

הפרטאתזzם

משמעו·טיבי

Moor & I< ( 
נדיבידואליזם

זהותביצירת .

בישראלידם,י

היהודית,ית,

J והישראלית
המ·והזהויות

 .!ינדיבידואלי
שימושידי:ל
סתירהאין ,)

הישרא·זברה

כאורה.

השנים~ורך

קייםבהכרח

בעברלא ,ה·
פומרנץ· ; 19 '

ועמיתיה,~רם
f שלציפיותו
תופסיםהם .

כימצאוזיה

(שהןישירת,

לבי·תרומה
תופסתמית)

i ההתפת·רת

העצמאות,י,

 .התיכוןתלמידיאתמאפיינתעצמי)מימושהאחריות,
בבואם"ביםהמלשמניעיאתבחנואשרמחקריםבדומה,

האמורלמרותכימצאוצבאי,תפקידולבחורלהתגייס
שלבחירתםבבסיסכיוםנמצאיםשוניםערכיםלעיל,

פומרנץ· ; 1999אנגלנדר,כלדוגמה:להתגייסהמלש"בים
עקביבאופן .) 1996וגוטליב,בורשטיין ; 2008c ,זודין
מהוויםלתרוםרצוןוהןויוקרהעצמימימושהןכינמצא
מרכזיתתשתיתינםוחקרבייםבתפקידיםלבחירהסיבות

 1989ב"שנערךמחקרכן,כמולגיוס.המוצהרתבנכונות

פעלוהנוערבניבעברגםכימלמד ) 1989(חלבובסקי,
לת·רצוןמתוךרקולאהישגיותשלאישייםממניעים

שתיביןמשלבתהנוערבניתפיסתכיום,לקולקטיב.רום
(פרמך·ביניהןמכריעהבהכרחואינההללוהמוטיבציות

 .) 2008Cנץ·ןןךין,

שיטה

באמצעותביקשנובופנומנולוגי,מחקרהיכרהמחקר
הח·המשמעותעלללמודנוערבניעםפתוחיםראיונות
ראיונותעלמבוססזהמחקרעבורם.השירותשלבדתית
בניובנות,בניםנוער,בניעםשנערכומובניםחציעומק

-מגורםהיכרהצבאעםהמפגשכיהבנהמתוך . 17 " 18
לקייםהוחלטנוער,בנישלעמדותיהםבעיצובמערתי

לפניאךראשוןצושעברולאחרעמםהראיונותאת
שניונייםמיוניםכגוןהצבא,עםמשמעותימפגששחוו

הראשונה ,זמןנקודותבשתיבוצעוהראיונותוגיבושים.

עםראיונות 65נערכוכך.לשם-2010בוהשנייה-2008ב
בנות.-19ןבנים 46

בקונטקסטמובניםאישייםנרטיביםכיהבנהמתוך

לתתבמטרהנעשתההמרואייניםבחירתחברתי,ובהקשר

ולהיחשףשונות,חברתיותמקבוצותנוערלבניביטוי
לשי·ביחסועמדותתפיסותשלהאפשרככלרבלמספר

היישוביםנבחרוזו,לשונותביטוילתתמנתעלרות.
במדרשימושתוךהאוכלוסייהכללאתשייצגבאופן

אקן·הסוציוהמצבאתמדרגאשרהלמ"ס,שלהחברתי
נבחרובנוסף,עשירונים.פיעלבישראלעריםשלנומי
מיקוםכגוןשונותבקטגוריותמזהזההנבדליםספרבתי

כיהנחהמתוךודתיות,מרכז)מול(פריפריהגיאוגרפי

אשרתפיסותמשקפיםבראיונותהנוערבנישלדבריהם
בחברה.הקאנונייםהמוסדותידיעלומעוצבותמובנות

שלוהנורמטיביתהערכיתהחשיבותהרגשתזה,באופן
החיב·מנגנוניהיוםגםכיהעובדהאתמשקפתהגיוס

ואכן' .הצבאיהשירותאתבמרכזמעמידיםבישראלרות
המרכזייםהערכיםגםכיטענהישנההמחקריתבספרות

וההקרבההגבורהערכיהםגיוסלפנילנוערהמועברים
 .) 55עמ' , 2006לוי,כששון

ממצאים

שלקבוצותשתילזהותמאפשרהראיונותניתוח
המ·הראיונות,במרביתשעלהמרכזיקאנונישיחשיח:
והביטחוניתהנורמטיביתהערכית,חשיבותואתרגיש

אלטרנטיביים:שיחיםזיהינו.למולוהצבאיהשירותשל
לד·הנוערבנישלרצונםאתמדגישהתועלתניהשיח
הך·השיחלגיוס.כמניעהצבאימהשירותבטוביןכרת

התרומהמושגשלבהרחבהמאופייןפרבליקני·ליברלי
להגדרתהעיקריכמרכיבהצבאיבשירותרואהואינו

אפ·לחברהתרומהכיגורסיםאלונוערבנישייכות.

אזרחיותבמסגרותדווקארצויה)אף(ולעתיםשרית
 .הצבאילשירותחלופיות

קאנונישיח

כאמורמשתייכיםזהבמחקררואיינואשרהנוערבני

בעליהם .בישראלהיהודיתהחברהמקרבשוניםלמגזרים
מעמדגיארגרפית,השתייכותמוצא,מגרר,דתיות,מידת

זאת,ובכלשונות.פוליטיותשעמדותלהניחאףוישכלכלי
רביםמשותפיםמרכיביםישנםכימלמדהראיונותניתוח
אשרמרכיביםהצבאי,השירותאתתופסיםהםבובאופן

שיח-נכנהשאנומהיחדיוומהוויםרביםבראיונותחזרו

חשיבותואתהמדגישיםרביםהיבטיםכללזהשיחקאנוני.
 .הצבאיהשירותשלוהנורמטיביתהערכיתהביטחונית,
מרכזיותואתשיקףאשרהקאנוני,בשיחבולטאלמנט

הגיוסהיכר ,המרואייניםבתפיסתהעם""צבאאתוסשל

בתפיסותביטוילידיבאהנורמטיביות .נורמטיביקטנא
 .מאליהןוהמובנותבחברההמקובלותובהתנהגויות

הקדישולאכללכילצייןרבותפעמיםנטוהמרואיינים
לימור,הסבירהכךלהתגייס.האםבשאלהעסקואומחשבה

הצבאי:השירותעבורהמהובדרום,במושבהמתגוררת

דיאניאבלכמהבדיוקיודעתכא .כהתגייסרוצהי"אנ

 ~ואחריתיכוןשישידעכוקטניםשהיינו זאמ]".[כזהמחכה

הקאנוניהשיח

היבטיםכלל
המדגישיםרבים

חשיבותואת

הביטחונית,

הערכית

שלוהנורמטיבית
הצבאיהשירות
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םלליפיגועיםשיםוכשעבוכהובביתושביראשאני[".]כהרגישטה,יניברםואכךואחרוליטישצבאיואחרצבאיש 1תיכו ~
מנוסיאוכבשצריךרדב]זה".[ .ומשהעושהשאנימרגישאלאכך 1איהצבאאתישהתיכו~אחרי רשי]".[כזאתתבניתזה

עצמי.אכי ]".[ .בגרריחובהזהבגרכםחובהראזה ]".[מבפכים ."כחשוב 1זמהרבה

"לחצכהתגיים".ראערכחשובמםוגכראהקאנו·השיחשלהנורמטיביאופיושלאחרהיבט

הסכמהישנה
ועלופהחובהתחושתביןקושרותאלכסשמעלההטענותאתהדגישאשררבים,בדבריההוגנותמרכיבהינדני

קומשהבי·המציאותלתפיסתוהמוסרית,הפנימיתוהאחריותזאתהבהירהכך .תפיסותיהםשלהקולקטיביהאופי
תפ•וההמחק·בספרותהקיימתהטענהאתומשקפותטהרנית,מחיפה:מירישלוהפנמה

כמהחברהתחומיבכלביטחונייוםסדרמרכזיותבדברריתיח 11תרכלום?תעשהולאבביתתשבשאתה ,מה"התפיסה

יבדנו .) 2002(שביט·פרדקין,הישראליתשכךהקרוביםקא 11דראשרךשחברים 1בזמותטיילכםףהרפובליקנית

הפרטזכויותכי
ןומובמשמ·חסרתהחוקיתהחובההיותעלמרמזהדבראין iלישותוכלשאתהכדיחייהםאתויםככו ]".(ויקריבוילכו

 ~יחמיבנישמפעיליםהשיקוליםבמערךחשיבותחסרתאועדת "בשקטך
זתזירמרכזיותםאתמדגישאםכילא,אולהתגייסהאםהנוערחברתיותמסנקציותחששביטאוגםרביםנוערבניכנגדמוקנות

מיגםכיסבוריםאברההסברים.במערךנוספיםאלמנטיםשלאםחברתיתשייכותחוסרתחושתלעבודה,קבלהאיכגוןלחברה.תרומה

 ~השלמר·והיותההחוקיתהחרבהשלערצמתהבשלדווקאהשורה.מןכאזרחלמדינההשתייכותאיואףיתגייסולאזאת.עםויחד

אלמנטהדגשת
הזרתבניגודבה,דניםאיןומופנם,המוטמעמאליומרבןכיבהשירותשלמקומואתמכוליותרמבטאותאלותחושות

ומתא .הבהרההמצריכיםאחריםלשיקוליםשלבתפיסותיהםהחברתייםהגבולותשלכמגדירהצבאי

באמ~תפיסתמציגיםשרואיינוהנוערבניכילראותניתןבדרום:מקיבוץגולןזאתתיארכךהנוער.בניבעצםהבחירה

רבדבקולקטיביסטייםממלכתיים·ערכיםהמשקפתשירותחישאתהאו ]".[ .)כהתגייםרא(כזאתאופציה 1אי"ותפיסתוהגיוס

כ'הח·לטובתהתרומהההתנדבות,חשיבותאתומדגישה ."שלאאושייךשאתהומרגישמתגייםואתההזובמדינהחובהעלכמבוסם

מלמדיםפנימית.
ט~במוהפנמההסכמהישנהכן,כמוההדדית.והערבותברהרפובליקנית.אזרחותתפיסתמשקפיםגולןשלדבריו

1כותכנגדמוקנותהפרטזכויותכיהרפובליקניתהתפיסהשלהיותםלעצםוהתייחסוזותפיסהשיקפוהנוערמבנירבים 1 

 uכמוהבחירהאלמנטהדגשתזאת,עםויחדלחברה.תרומהוהתנולגיוסם,עיקריהצדקהכבסיסישראלמדינתאזרחיהקאנוניהשיחכי
שביבמלמ· ,פנימיתחובהעלכמבוססותפיסתוהגיוסבעצם .צבאיבשירותאזרחותםאתגםבנוסףמשקף

ת ]".[ליבו·תפיסותגםבנוסףמשקףהקאנוניהשיחכיויםהעד·נוספיםמרכיביםעלוהנורמטיביהמרכיבלצדליברליותתפיסות

ואינדיבידואליות
עשוכואינדיבידואליות.לידתהמרואייניםדברילהתגייס.הרצוןתחושתבבסיסמדים

רהאלבחורהפרטשליכולתואתהמדגישנוסףמימומנגנוניםישנםלשרת,החוקיתהחובהמלבדכימלמדים

 'ייפלוהינדותפיסותיולרצונותיובהתאםפעולותיואתולעצבחרבתבראשם-הגיוסחרבתאתהמבססיםחלופיים

ינמלווהלאלהתגייסהאםההחלטהבעודהתפקיד.בחירתמוסרית.שיורתוחרבתאיום,מתפיסתהנגזרתשיורת

בוכתבת·הבחירההריהנוער,בנישלבהתלבטויותכללבדרךחובתעיקרוןהואבישראלהשירותבמודלמרכזימרכיב

יחיד.לתהליךביחס .רבהבמחשבהתדירבאופןמלווהפקיד , 3הביטחוןשירותחוקמתוקףחינהלשירותהחובה .הגיוס

מלוע ·לתהנקשרתמריטוקרטיתתפיסההביעוהנוערבניזהיש·אזרחכלעלמוחלתבצה"להשירותחובתכיהקובע
בויםוהתחרותיות.ההישגיותחושתשאינוומילשירות),כשיר(שנמצאקבעתושבאוראלי

"מש·בתפקידלשרתרצוןהביעומהמרואייניםרביםהחובהמשמעתיות.לסנקציותלרובצפויזובחובהעומד
שיח כלו·הנאה.להםויספקענייןעבורםיהווהאשרמעדתי",רקאולםהגיוס,לחובתתשתיתכןאםמהווההחוקית

אהנוערבניעצמםרואיםהצבאי,התפקידבסוגייתמר,"החובהאלמנטעלבראיונותנשענוהנוערמבנימעטים

עוונהוהמרה.תמרון ,בחירהיכולתבעל ) agency (כשחקןשמשתקףכפילגיוסם.וכמניעהצדקהכבסיסהחוקית"

באי, ) Levi , 2009 (לוישלתפיסתואתמחזקיםאלוממצאיםמירושלים:אלכסשלבדבריו

נציג .התפקידסוגייתסביבומתןמשאמנהליםהנוערבניכיהמדינה.ערבהגנהחרקוכהרגישבקרביכהיות ]".["

בולימר·המעניקליברליערכיםעולםמשקפיםאלוהיבטים
סוגיכהכך·ואינדיבידואליים,אינסטרומנטלייםלמניעיםכזירת . 4דהעןדדאה . 3
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פיגועיםושים

לבואשצריך

אכי ]."[.:גללי

r החובהושת

הבי·ותז.ציא

המחק·פרות

החברהחומי:

משמ·חסרת

בנימפעילים
מרכזיותם~ת

כיסבוריםו:

מך•והיותה

t ,בניגודבה

תפיסת:יגים

l קטיביסטיים
הח·לטובת

והפנמה:מה

כנגדמוקנות

הבחירהז.נט

מלמ·:ימית,
ליכד·~יסדת

i לבחורפרט
הינד~יסותיו

מלווהלאיס
בת·הבחירה

לתהליך~חס
לת·;נקשרת

"מש·זפקיו

כלו·הנאה..

t הנוערבני

והמרה.זדון

• 200 , Levi ( 
התפקיד.ית

מר·המעניק

הכן·אליים,

חברתי,הוןצבירת(לרבותאישירווחלהשיגרצוןללים
ומימושסיפוקכגוןמטרותוקידוםוחומרי)סימבולי

פונהבוהאופןאתתואמתזותפיסהכינראה .עצמי

האחרוןבעשורהנוער.בניאלהאחרונותבשניםצה"ל
הנוער,בניעםהקשרלחיזוקהצבאיתהמערכתפועלת

המסלוליםעלירעבהנגשתרביםמאמציםומשקיעה
להם.המוצעיםוהתפקידים
לשנינחלקתהנוערבניתפיסתכימלמדזהממצא

מופנם"שקוף",למעשהשהוא-הגיוסרובדדברים:
-התפקידורובדערכים,סטעלומתבססמאליוומובן

מרב·ואתהנוערבנישלהשחקנותתפיסתאתהמייצג
ואולם,עצמי.מימושהמקדשליברליערכיםעולםזירת
יחסםקולקטיביסטיים.יםרכיבנעדראינוזהמימוגם
חת·שתישלקיומןעלמלמדלתפקידיםהמרואייניםשל
המגל·ממלכתית-קולקטיביסטית,תפיסההמשקפותזרת

שבגיוסהאוניברסליזםותפיסתהלחימהליבתיותאתמת
שתיהןמשתקפותכך ."העם"צבאאתוסחיזוקבאמצעות

 :הארץבדרוםמעיריניבשלבדבריו
ג'ובניקביןהרבואותואתעושיםשכולםליכראה"

היהלאבמטבחובניק'הגאםכישלוחם.זהןלב'במטבח

להילחםיוצאהיהלאהואאזשלוחםלזההאוכלאתןכוח

זהאתרואיםשאנשיםזה ,ככהחושב ' Jאכלחם.שהואכמו

 .שעותכמהבשבילהזהובניק'הגבאםתםלהגירבשביל

מהןאות,ופחביםוחשוותריםיבוהחשאתישתמיר ] ... [
אםאזהמערכתכלעלמםתכלתאתאםאבל ,לעשות

שלמעלהאלהאזיהיולאפחותהחשוביםשלמטהאלה

 .""פלו

כוללהקאנוניהשיחכיכןאםמלמדהראיונותניתוח
ערכיםסולםעלנשעןואינוומתחיםמורכבויותבתוכו
שנימרואייןאותובדברילמצואניתןלדוגמהכךיחיד.

העומ·-ואינריבירואליקולקטיביסטי-ערכיםעולמות
בגיוס.התומכיםהטיעוניםבבסיסוים

אלטרנטיבייםשיחים

מבנימיעוטכאן,עדשתוארהקאנוניהשיחמולאל
הצ·לשירותביחסשונהתפיסהבדבריהםהציגוהנוער

זהבפרק .אלטרנטיבי""שיחנכנהשאנותפיסהבאי,
ולי·תועלתנישזוהו,אלטרנטיביים"חים"שישנינציג

נבוליםבוהאופןעלהתעכבותתוךברלי·רפובליקני,
הסותריםעקרונותומבססיםהקאנונימהשיחאלוסוגים

השירות.מודלשליסודעקרונות
האלטרנטי·השיחאתייחוומרכזייםהבוליםשני

המייצרהקאנוניהשיחמולאל ] 1 [הקאנוני:מהשיחבי
האלטר·השיחסוגיקונפליקטים,בעלתמורכבתתמונה
מבנההקאנוניהשיחבעוד ] 2 [קוהרנטיות.מציגיםכטיבי

"צבאמודלשלקיומובהמשךהתומכתערכיםמסגרת
הערכיםאתמאתגריםהאלטרנטיביהשיחסוגי ,העם"

העם"."צבאאתוסשבבסיסוהעקרונות

המרכיביםעיקרכילצייןישאלו,הבדליםאףעל
בשיחשעלולמרכיביםחופפיםהאלטרנטיביבשיחשעלו

כשיקוליםמועליםהםהקאנוניבשיחאולםהדומיננטי,
האלטרנ·בשיחבעודאחרים,לשיקוליםונלוויםמשניים

השיקולים.ליבתאתמהוויםהםטיבי
עסקוזהבשיחהחזיקואשרהנוערבניחועלחני:שיח

מש·טוביןלא,אולהניב,הצבאיהשירותשלבאפשרות
תן·בשיחהמחזיקיםהנוערמבניחלקלמתגייס.מערתי
הע·שלהאפשרותרוךהצבאיהשירותאתבחנועלתני
שימושבאמצעות ,ותעסוקתיתחברתיתמוביליותכקת

לערכיםכביטויהתעסוקה,לעולםכשערהצבאיבשירות
הקן·הישראלית,החברהאתםיניהמאפיהרפובליקניים

מדגימיםדניתשלוכריהלשירות.אזרחותביןשרים
 :זונקודה

צבאעשתהשכןובחורהצבאעשתהשלאבחורה"

עשתהההיאתשמע'להורייג ,עבורהםולמקביחד'לכו

 ' Jאכ.ךלאחרחשובזהכ' ] ... [זהמהיודעתההיא ,צבא

11ולאצבאעשתהשלאשליאמאאתרואה D שכוח 12מה

 ' Jאבקשישים,עוברתהיאוהכהבגךןוןתעשתהולאלימור

ביכיההבדלמהמביכהאת ,בקשישיםלעבוררוצהלא

כןאכירבו,שוםעשתהלאמקצועלמרהלאהיאביכה?ל

בגללמקצועלומדתאכיזהבגללעצמי,עםלעשותרוצה

0מתגאכיזהובגלללימורשכוח 12ללמודרוצה 1אכזה ת, 11

 ."מקצוערוצהכןאכי

הצבאיבשירותרואיםאביבמתלשמעוןכמואחרים
רלוונטי:אנושיהוןלפיתוחתרומה

אמרתיזהאחריאבל ,ללכתלאחשבת'בהתחלה"

עוראוק"אזפר oאה'הואכ'בספרותאותייש'מושאם

מצבאיןאזלאאםאבלזה,עםאזרום ' Jאשכיםשלוש

שבעולם".

ולמודלהמיוןלמערךאתגרמהוויםאלוהיבטים
 ן..נערכואשררביםשינוייםלמרותהיום.הקייםהשירות

 35ו 1כ 1ובכה 1המדן 1ב

אשרהנוערבני

בשיחהחזיקו

עסקוהתועלתני
שלבאפשרות

הצבאיהשירות

טוביןלא.אולהניב,
למתגייסמשמעותי



בוליהליהשיח
ביןהפרדהמייצר

עלוזכויות,חובות
שלהגדרהידי

כזכויותהטובין

לכלשישטבעיות
אדם.

עלחייליואתבוחרהצבאהמיון,במערךהשניםבמשך~
תן·אחרחיפושרצונם.פיעלולאהמשימתייםצרכיופי

עלומתןלמשאוהןגיוסלאיהןפתחמהווהחומריתעלת
מכאן,הנוער.בנישלפרטיותהעדפותפיעלתפקידים

הנוערמבניחלקשלבדבריהםלמצואמפתיעזהאין
אשרהארץ,ממרכזג'וביכמוהחובה,צבאלביטולקריאה
הצבא:כלפישונהתפיסהמייצג

לעבורהצבאהאתהופכיםאם ,אומריאנשובאב'כ"

בשבילרקזהאתיעשואנשיםיותר ,ותאחרותבמרינכמו

הסיבותמהמשכה'כא ,זהאתיעשועדייןהםאב'כהכםף

אנשים ,זהאתלעשותריךצ ]."[.הזאתיעשואנשיםעדיין

אזעבורהזהכיגרו'כיותרצבאישב"בארהמביכים,'כא

הברירהזואםצבאיתלקריירהא'כךאניאומריםאנשים

 ."כסףבההרזה ,משתלםזהלפעמיםהאחרונה,

במרינותהנהוגלמודללעבורלמעשהמציעג'ובי
מע·כולםלאאמנםבתשלום.התנדבותיצבאשל ,רבות

בשונהאך ,ג'וביכמוהשירותמודלעללחלוטיןרעדים
מעידיםאשררביםביניהםלמצואניתןהקאנונימהשיח

להתגייס.מעונייניםאינםכי
הרפובליקניהשיחמולאלליברלי-רפובליקני:שיח
מייצרהליברליהשיחהקודמים,בפרקיםהוזכראשר

כן·הטוביןשלהגדרהידיעל ,וזכויותחובותביןהפרדה
המ·עלזו,תפיסהפיעלאדם.לכלשישטבעיותכריות
חובותלמילויקשרללאזכויותאזרחיהלכללספקדינה

לפעולוולונטריבאופןלכחודיכוליםהאזרחיםכלשהם.
אותם.המנחיםלערכיםבהתאםמטרותלמען

שה·בכךהשירותמודלאתלערערעשויליברלישיח
אחדיםכהכרח.ולאכוולונטריתנתפסתלחברהתרומה

אלמנטיםמכילאשרמורכבשיחהציגומהמרואיינים
אינםהםאחד,מצד .והליברליהרפובליקנימהשיחים
תרומהביןקושריםאינםומרביתםצבאישירותמחייבים

דרישהבדבריהםלדאותניתןשני,מצדלאזרחות,לחברה
הצבאי,השירותלגבולותמחוץאםגםלחברהלתרומה

 :מירושליםשלומישלבדבריולראותשניתןכמו
בהלשרתרוצהאניאזכאזרחבהחישאנימרינהיש"

שאניהזולמרינהלתרום ,אחררבוכ'ככגר ,האויביםכגר

בה.חי

למדינה?לתדרםאפשרבהןאחרותדרכיםיש :שאלה
 ."דבריםעוריש ,לאומישירותיש"תשובה:

.. " 

האחדים?הדבריםמולערמוהצבאיהשידותאיךשאלה:
שי·לעשותיכו'כש'כאארםבן ,רבוואותזה"תשובה:

ותלעשיכו'כש'כאארםובן ,כאומילשירותשי'כךצבאירות

 ."יעשהש'כאאזזה,אתאו'כזהאת'כא

הגיוסעצםעללערערזהשיחשלהפוטנציאללמרות
תפיסהומביעיםלכתהרחיקולאאלונוערבנילצבא,
מערערתאינהאךהרפובליקניהשיחאתמרחיבהאשד
 .יסודותיואת

והח

ךרעיק

הנוהש

ורהשיד

שוהק

רהחב

בחה

יובריב

ןלאפיי
רתהחכ

ביתי

 'בצבא

וןכניסי

כטיב.

באלא.
הרביקו

 ."ללצה
ווקבוצ

נהשמכ

היילא
ובשנה

השח"ה

 rישרבד

עצב

והמועב

נזקלהש
ודאים

לותגמ
דפובלי

מותרח

כלכלי
קחוצה

רבמחק

ברמכי

העברהסוכנישלכשיקוףהנוערבנידברי

רביםגודמיםכימלמדיםהנועדבניעםהראיונות
 .הצבאיהשידותכלפיתפיסותיהםעיצובעלמשפיעים
למ·פורמלייםפורמליים,גרומיםכולליםאלומנגנונים

הנתמךזהבמחקרהממצאיםאחד .פורמלייםובלתיחצה
המש·ההעבדהסוכניכיחרא 4,קודמיםמחקריםידיעל

וב·פורמלייםבלתיגודמיםדווקאחינםביותרמעדתיים
ניתןהראיונותמתוךהקרובים.והחבריםהמשפחהעיקר

המשפחהעמדותביןהתאמהישנהרובפיעלכילראות
ניתןמהראיונותבחלק .הנועדבניעמדותלביןוהחברים
פוך·לבלתיהפורמלייםהגודמיםביןקונפליקטלמצוא
שלאדתיותבנותמעודדיםאשרספרבתיכגוןמליים,

דוג·בגיוס.תומכיםאשדחבריםאוהוריםמוללהתגייס
פורמליים,הבלתיהגודמיםביןקונפליקטהיאנוספתמה

תומך.והאחדלגיוסמתנגדמהםאחדאשדהוריםלמשל
בקונפ·רבותפעמיםמשתקפתהיכרותסוכניביןסתירה

לחת·האםבשאלההמתחבטיםהנועדבניבעמדותליקט
לעומתקרבי(שירותלבחורצבאימסלולבאיזהאוגייס

ועוד).עורפישידות

הנועד,בניעםבראיונותהמצויותלכאורההסתירות
הפנמתשלתוצרלהיותהןגםעשויותהקאנוני,בשיח
הראיונותלדוגמה,כךהעבדה.סוכניבאמצעותשיח

התפקידיםכלכיטועניםהנוערמבנירביםכימלמדים
אתמקבליםנשימהבאותהאךשווה,במידהתורמים
תורםקרבישירותכיוטועניםהצה"ליהשיבוץמדרג
חטבן·הקונפליקטיםאחדאתתואמתזוסתירה .יותר

אוניברסליותביןהישראלי,העם""צבאבמודלעים
 .הלחימהלליבתיותהגיוס

שכפי . 5

נחשינוי

במתנהל
הפטטול
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האחדים?·ים

שי·כעשותכ

כעשותוליכ 1

הגיוסעצםל
תפיסה:יעים

מערערתיכה

העברהי

רבים:ורמים

הצבאי.ירות

למ·ורמליים

הנתמךזהקר

i המש·עברה

וב·!ורמליים

ניתןראיונות

המשפחהיות

ןיתכראיונות

פוך·לבלתי

שלאדתיות
דוג·בגיוס. 1

פורמליים,זי
תומך.האחר

בקונפ·"כרת

לחת·האםה
לעומתקרבי

הנוער,~בני

הפנמת.של

i , הראיונות

התפקידיםל
אתמקבלים
תורםקובי

חטבך·קטים

!וניברסליות

 "ובהפורמלייםההעברהסוכנישלהרבההחשיבות
בהשפעהגםביטוילידיבאהפורמליים,הבלתיעיקר

שיחעיצובעלהשונותהחברתיותהקבוצותשלהשונה
 .הצבאיהשירות

לרקעהשיחיםהחעצבוחביןהקשר
הנוערבנישלוהכלכליהחברחי
המתאפיינתרבגוניתחברהחינההישראליתהחברה

ננסהזהבפרק .ביניהןניכריםובפעריםקבוצותבריבוי

הקבוצותפיעלהשיחיםאתהאפשרבמידתלאפיין
החברתיות.

שידותביןהקושרהקאנונילשיחלהתייחסניתן
ישראלבמדינתלאזרחותובכךלמדינהלתרומהבצבא

הקולק·שלהחברתייםהגבולותאתלשרטטכניסיון
ומילחברהשייךמימסמןצבאישירותכלומר,טיב.
בראיונותנשמעהלאקוום,שציינוכפיזה,באופןלא.

מתגייסיםלאאשרהערביםעלאוהחרדיםעלביקורת
מגיוס.השתמטותעלהדנהההתרעמותאףעללצה"ל,
כפיהמדומייןלקולקטיבמחוץנמצאותאלוקבוצות
הראיונותעריכתובעת ,) 1999 (אנדרסוןאותושמכנה

הביטחון'בפרויקטחלקייקחוכיציפייההייתהלא
וסוגייתזו,במגמהשינויחלכינדאההאחרונהבשנה

מתמקדותבנטל//ל//שוויוןוהדרישהות//"ההשתמט

 .צבאילשירותחרדיםגיוסלבדרישה
מספק,סימבוליהוןמהווהכן,אםהשייכות,עצם
מתאימהוכתמורהמגויסלכלהגיוסבלשכתהמוענק
קן·האלטרנטיבייםהשיחיםהחיים.ולסיכוןלהשקעה

במרכזשםהתועלתניהשיחזו.תפיסהעלתיגרדאים
הליברלי·השיחואילוהסימבולי,במקוםחומדיתגמול

לאזן·צבאישידותשביןהזיקהאתמערעררפובליקני
החברתיהקונטקסטאתבוחניםכאשדזכויות.ומתןחרת

הקאנוניהשיחכילדאותניתןהמרואיינים,שלכלכלי
המרואייניםבקובלפחותוקיים,חברתיות,קבוצותחוצה

מצאנומנגד,חברתיות.קבוצותשלוחבבמגווןבמחקר,
האלטרנטי·בשיחיםהחזיקואשרהמרואייניםמרביתכי

הישראליתבחברהחלחברתייםתהליכיםלאורקורם,שצויזכפי . 5
 ) 2012(אוגוסטאלושורותכתיבתלדמןבכרזאלו.בתפיסותינויש

 ·יבבסוגייתנרחבפרלמנטרי·משפטי·ציבורירירןבישראלמתנהל
העבורה.בשוקשלהםהנמוכהוההשתתפותלצבאמגיוסהפטורטול
בנטל".בנשיאהות"הוגנכותרתואשרדיון

לדוג·-מסוימתחברתיתבפריפריאליותהתאפיינוביים
ביישוביםמגוריםנמוך'כלכלימעמדחדשים,עוליםמה

האח·"כמפלטשהוגדרוספרבבתיולימודיםבפריפריה
משתייכיםשאינםאושמודדיםאלולמעשה,כךרון",

ההגמוניים.השיחיםעלמערעריםלמרכז
מאפשראינוזהמסוגאיכותנימחקרתועלתני:שית

באוכלוסייה.קבוצותשלדמוגרפייםמאפייניםלבחון
בממד//ההנערכיםמלש"ביםבסקרילהיעזרניתןכךלשם
 ; 2010אבירו,כלמשל:האחרוניםבעשוריםשנהמדי

 •המתוך .) 2008c ; 2007 ; 2006 ,פומרנץ·זורין ; 2009
הסוציו·אקך·המצבהשפעתעלללמודניתןהללוקרים
עקביבאופןהשירות.כלפיהנוערבניעמדותעלנומי
משפחתיתהכנסהעלהמעידיםנוערבניכילראותניתן

השיח .הצבאילשירותמחויביםפחותמרגישיםנמוכה,
יותרנמוכהמחויבותהואאףמבטאבמהותוהתועלתני

אתמהבמידתלהאיריכולזהמחקרזומסיבהלשירות.
הנוער.בניבסקריהעקבייםלממצאיםהסיבות

היותועלתנישיחהציגואשרהנוערבנימרבית
חברתית.כשוליותלכנותםניתןאשרמאפייניםבעלי
בעלתשהיאמשפחתםעלהעידומרביתםלמשל,כך

הקבוצהאתמתיאורםבנוסף,מהממוצע.נמוכההכנסה

חברהזוכילזהותניתןמשתייכיםהםאליההחברתית
אתמגדירשמעוןלדוגמה,כשולית.להגדירהניתןאשר

הזו:בצורהחבריוקבוצת

 ."משתדליםעדייןאבלצלחיםומלאקצת"

חבריה:עלמספרתדנית
 ·התשומעיםוהרבה ,התקווהככ ,שםשכיה'החברזה"

 ."בזהלזלזלנכוןזהאתואהרלאאניו ,מזלזליםקווה

בשולייםנמצאיםאשראלונוערבניכילשערניתן
מהטובין//ליהנות//יכוליםאינםכיחשיםהחברתיים

דוגמה .החברהמעניקהאשרוהחומרייםהסימבוליים

ג'ובי:שלבדבריולמצואניתןלכך
צריכהשהייתה ,ל"הרמטכתיגנ oאתירמכשכיבא"א

 ,הצבאשכבגישהוהיאאיתהברתייודבצבאיאותדר oכ

מגנהאישה ,כהחייבשאתהמהאתכמדינהכתתשצריך

 ,חייםאנחנואיךתכלי' D ,חרטהואיזהמדינהואיזהעליו.

 .גרוע"יותרבמצבאנשיםישטובחייםעודאנחנו

שהואכיווןגיוסלסיבהמבחינתואיןכיטוען'וניג
יתגייסאםגםכיסבורג'ובימהמדינה.דברמקבלאינו

 ...מוביליותלרכישתכליעבורויהווהלאהדברלצבא

לשיחלהתייחםניתן
הקושרהקאנוני

בצבאשירותבין

למדינהלתרומה
לאזרחותובכך

ישראל'במדינת
אתלשרטטכניסיון

החברתייםהגבולות
הקולקטיב.של

שירותכלומר'
שייךמימסמןצבאי

הישראליתלחברה
ומילא



 :זהחשיבמהצירים:אחרכלאורותנרחיבלהלןאתבביקורתיותבוחןהואלכןוחברתית,כלכלית ~

קונפליבה·תואראשרהקאנוני,השיחמערער:מולהגמוני·"מן·מקבוצותנוערכניעכורכן,כמוהגיוס.שאלת

מייםבטיהתפיסותאתרביםבמובניםמקבלזה,במחקררחבהפחותות,הזדמנויותשלהןפריפריאליות,אוחלשות"

 1רתפיסהתפיסת-ההגמוניבעידןהישראליתלחברההמיוחסותתעסו·מוביליותלהעניקהצבאיהשירותשליכולתו

השנטען,רבה,ערכיתחשיבותכבעליוהצבאהצבאיהשירות .מרכזישיקולהופכתקתית

סולםעלוראייתהלוחםאתוסהרגשתביטחוני,יוםסררקבלתהליברלי-רפובליקניהשיחליברלי-רפובליקני:שיחהקאנוניהשיח

 rהאוחזים .נורמטיביתחברתיתמשמעותכבעלהצבאיהשירותבעורהתועלתני.לשיחהפוכהקיצוניותבמהותומייצגבמרביתהמשתקף

 lוהןזהה,והערכיםהתפיסותאתומשעתקתמשמרתזותפיסהמטריאליסטייםצרכיםמילויעלנשעןהתועלתניהשיחהינוהראיונות

התפקירינמרביתשלההנחההעם"."צבאמורלבבסיסהעומריםשלהכלכליעתידםוהבטחתהיום-יומיבקיוםהעוסקיםאתהמדגיששיח

אובמתחכללשלמוסריתביטחוניתחובהישנהכיהמרואייניםניסיוןהליברלי-רפובליקניבשיחותלראניתןהנוער,בני

קהםאלולגיוסהלגיטימציהאתמבססתצבאי,לגיוסהאזרחיםבשיחהמתאפיינתבמחקרהאוכלוסייה .עצמילמימוש .הערכיתותובחשי

ימערכותלרבותהנורמטיביים,הרכיביםבנוסף,חוק.פיעלחובהבעלתחברתית,מבחינהמרכזיתכקבוצהנתפסתזהמסוגהנורמטיבית

ובראליתככרטיסהצבאיהשירותוראייתההרריתהערבותתפיסתיח·חזקיםספרבבתילומדיםמרביתם .איתןכלכלימצבשלוהביטחונית

שהכפולאתהםגםמחזקיםהישראלית,לחברהעיקריכניסהיציאהעלואףנוערבתנועותפעילותעלומעידים ,סיתהצבאי.השירות

דדלהתמופורמלית.הבלתיהגיוסחובתמשפחתיתהכנסהעלמעיריםכולםבנוסף,שירות.לשנת
אתרגישהאלטר·השיחיםאתהמרכיבותהתפיסותמנגר,צעיריםשללתחושתםכילשערניתן .ומעלהממוצעתהשיחלמולו

ומסגקיר,המוצאהנחותעלמסוימתבמירהמערערותנטיבייםתעסוקתיתמוביליותלשםלצבאזקוקיםאינםהםאלומדגישהתועלתני

והמרינהערמ·התועלתניהשיחבבסיס .השירותמודלשבבסיסכינראההחברתית.השייכותתחושתביסוסלצורךארבנישלרצונםאת

רחברתייבשללהתקדמותוכרהצבאיבשירותהרואהתפיסהדתאצלאועצמי,למימושאפשרותדווקאבורואיםהםבטוביןלזכותהנוער

אנומכאןהמורל,בבסיסהנמצאתלהנחהמנוגותזרתפיסההיחיד.מעצמםלתרוםמהםהמונעתזמנם,עלמגבלהחלקם

הצבאימהשירות
מרכיביםוהפרטהעדיפויותסררבראשערמותהקולקטיבטובתכיאחר.במקום

סתחלש,לעצםגםמנוגותזרתפיסהולתרום.להשתתףמצרפההשיחלגיוס.כמניע

גמדרופיעלבהכרחולאהמערכתצורכיפיעלהחובהגיוסלצה"לומשמעויותסיכוםהליברלי-רפובליקני

לראניתןזובגישהמהאוחזיםחלקכילראותמענייןהפרט.רצוןודיוןסיכוםבהרחבהמאופיין

ביסטיים"צבאמודלאתלשנותישכיברורהבצורהטענואףבנישלשוניםשיחיםעללעמודביקשזהמחקר

עווקפיםהליברלי·ךפך·בשיחגם .בתשלוםמתנדביםלצבאהעם"והשי·הצבאכלפיבתפיסותיהםהתמקדותתוךנוער,התרומהמושגשל

הסולידרימורלשלהבסיסהנחרתעלערעורלראותניתןכליקבילשירותביחסהנוערבניתפיסותבחינת .הצבאירותבשירותרואהואינו

הישראלירואיםאינםזהלשיחהמשתייכיםהנוערבניהשירות. 65עםשערכנועומקבראיונותשהשתקפוכפיהצבאימרכיבהצבאי

לטובכרתמניאחתאלאלתרומהיחידהאופציההצבאיבשירותשיחביןחלוקהלזהותאפשרהובנים,בנות ,נוערבנילהגדרתעיקרי

הכשסרתחמוש·הישראלי,העם""צבאמורללערמתזאת .רבותשיחיםלביןהראיונות,במרביתשעלהמרכזיקאנוני

ההוןאתהאולטי·התרומההינדלצבאהגיוסכיהתפיסהעלתתנמך·המשתקףהקאנוניהשיחמתחרים.אלטרנטיבייםשייכות

האלמנטזאת,עםיחדאזרחית.וחובההישראליתלחברהמטיביתהערכית,חשיבותואתהמרגיששיחהיכרהראיונותבית

סולםחת·שיחאתנוגדתאינההליברלית-רפובליקניתהגישהלמולו .הצבאיהשירותשליטחוניתוהבהנורמטיבית

(שירותאזרחייםתרומהלאפיקיאותומרחיבהאלארומהלזברתהנוערבנישלרצונםאתמרגישהתועלתניהשיח
ליברלי-~

שרגלוהנוערבנימרביתואכן,לאומי).שירותאזרחי,הליברלי·השיחלגיוס.כמניעהצבאימהשירותבטובין
 '.1יכאשר

ואינוהתרומהמושגשלבהרחבהמאופייןרפובליקני
הישברה

ות.שייכלהגרותעיקרימרכיבהצבאיבשירותרואה
'כערכים

מממצאילדינאמיקהכיחס ) Gramsci , 1971 (גדמשיאנטוניושטבעמושג . 6עיק·ציריםשלושהפניעלאלוהבוליםלארגןניתן

קוהרנטימולקונפליקטראלימערער,מולהגמוני :דיים
בכלאערלעצמהומשמרתתובעתמסוימתקבוצהשכאמצעותההתרבותית

ולתרום.לשליטהמתקשרתההגמוניההחברתיים.כחייםמפתחעמדת
ככללותה.כחברהתרבותית .חובהשירותתפיסתמולוולונטריתשירותותפיסת
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בה·תואר~ו

התפיסותאת

תפיסת-;רני

רבה,ערכית

וראייתלרחם
נורמטיבית.

t והערכיםרת

מרביתשלה
כללשלרית

לגיוסימציה
לרבותביים,י

ככרטיסבבאי

i אתהםגם

האלטר·זים
המוצאנחרת

ערמ·רעלתני
שלזקדמרתר

המודל,בסיס
והפרט·פרידת

לעצםגם·ת

פיעלהכרח
זרבגישהוים

"צבאמודל
·רפן·;ליברלי

מודלשליס 1

דואיםאינם

מניאחתלא
חמוש··אלי,

הארלטי··מה

זאת,עםיחד

חת·שיחאת

(שידרת·חיים

שדגלו;נרעד

לדינאמיקהסח•
צמהעלתדמ

הט~שלי

·~-:--1;: 

החווללמעןהאגודה
גןוסגיףןמת

 .ולתרוםלהתגייסבכוונתםכיהעידוהזבשיח
האלטדנ·השיחיםבערדקוהרנטי:מולאליקונפליקונו

משוטטהקאנרניהשיחקוהרנטי,מסרעביריםמטיביים

כפילכאורה.פנימיותוסתירותמתחיםרווייתתפיסה
נשעןראינומורכבויותבעלהואהקאנרניהשיחשנטען,

שרואיינוהנרעדמבניחלקכך,יחיד.ערכיםםלוסעל
חשיבותבעליבצבאהתפקידיםכלכיבתפיסההןםאוחזי
ובראשההתפקידיםביןהיררכיהישנהכיבדעההןוזהה,

חשיםאינםהנוערבניכיהעובדההקרביים.התפקידים

כימלמדתבראיונותמדבריהםהערלהבסתירהראבמתח
שלקיומןאתמשקפיםאשרסמוייםקונפליקטיםהםואל

היש·בחברהסותרותאףואולישרנותערכיםותמערכ
המסרכינראההנרעדבנישלמדבריהם .באצובראלית
להםומאפשרהופנםמשדריםוהחברההצבאשלוהכפ

המ·העם""צבאאתוסמחד,זר:מורכבותעםדודלהתמ
לתפ·קשרללאהצבאי,השירותשליבותושחתארגיש
הצבא,מאידך,הישראלית,לחברההשתייכותןמסומקיו,

סימבולייםחומריים,תגמוליםמעניקיםוהחברההמדינה
הלוחם.במערךהמשרתיםלאלויותרגבוהיםוחברתיים

שמכילהשירותאתוסשלערצמתרעללמדיםואנמכאן
תי·האתוסשלערצמתרשכאשרייתכן .סותריםמרכיבים

יותר.משמערתימקרםיקבלואלורותסתיחלש,
הנוער,בניבדברילקרנפליקטראלירתנוספתדוגמה

הקרלקטי·הטיעוניםביןלכאורהבסתירהותלראניתן
מש·הנרעדבניאחד,מצדוהאינדיבידואליים:כיסטיים

חשיבותהדגשתתוךקרלקטיביסטי,ערכיםםעולקפים
הקהילהחברייתרכלפיההדדיתוהערבותותירהסוליד

רההתנך·התרומהחשיבותגםכמריהודית,הישראלית-
תפי·משקפיםהראיונותשני,מצדהמדינה.בתולטכרת
במרכזששמהאינדיבידואליתראייהעלתהנשענוסרת
והדגשתהצבאיהשירותלהםשמקנהחברתיהההוןאת

התפקיד.ובבחירתהגיוסעצםברההבחיאלמנט
ערכיםוסולםממלכתי·קרלקטיביסטירכיםעסולם

 ,כדיכוטומיהלעתיםמוצגיםיבידראלליברלי·אינדי
נח·כיהמחקריתבספרותמקובלתנהעטישנהכאשר
ולםעמומעברהערכיםבסולםשינויחליתהישראלברה

 .ליברלירכיםעלעולםכתי·קרלקטיביסטיממלערכים
הנן·בניהמקריםבמרביתכימדיםלמזהרמחקממצאי

להקריברצוןעלהמבוססיםהמניעיםאתנטשולאעד
כימלמדיםדעהנרבניםעוכרעשנותנוהראיולתדרם.

מה·רביםזה.לצדזהמתקיימיםהערכיםעולמותשני
שלמורכבסטהציגובמחקרשרואיינווהנעריםנערות
אתבתרנואוגדאשרהתפקיד,ולבחירתלגיוסמניעים

אתהאחתלהוציאמבלילעילשהוצגוהקטגוריותשתי
קונפליקטנמצאלאחלקםאצלמכך,יתרההשנייה.

תן·אלוממצאיםזר.סוגיהסביבקונפליקטתפיסתאר
בהכרחאינןהתפיסותלפיהםקודמים,במחקריםמכים

 Moor & K.immerling ,(זראתזרוסותרותמנוגדות
פרמרנץ·זררין, ; 1999אנגלנדר, ; 1986חלברבסקי, ; 1995

c2008 ; 1980 ,ועמיתיהפלרם ; 1996רגרטליב,בררשטיין , 

ביחסהטענהאתמבססזהמחקר .) 1993רפייגה,ררניגר

צה"לבעיניהםנתפסיםברולאופןהנרעדבנילקהילת
 .הצבאיוהשירות
מבי·למחקרשרואיינוהנוערבניגםכילראותניתן

כגרןנזהרתם,אלולמרכיביםביטויתדירבאופןעים
מולאללמשפחהאר;רהקרובהלחברהבשייכותצררך

להשתייךובכךהמדינהעללהגןלרצונםהתייחסות
ררניגרשלממסקנותיובהשאלה .הישראליתלחברה

מני·מתוךפועליםהנרעדבניכילטעוןניתן ,) 1993 (
לקולקטיב,ולתרוםחלקלהיותורצוןקולקטיבייםעים
רוציםהם .פראיירים""לצאתרוציםאינםזאתעםאך

מהמאמץמשהרלהםיוצאכיולסביבתםלעצמםלהוכיח
לראותהצעיריםשלדרישתםמובנתגםמכאןוההקרבה.
בעתהמבוססתאישית,זהרתלכינוןאתרהצבאיבשירות
לקול·השתייכותכמנגנוןהתרומהעלהןאחתרבעונה
ימכאן .וחברתיאנושיסימבולי'להרןכמקררוהןקטיב
הישראלית·בחברהרווחתתפיסהמייצגיםהםכינראה

הקר·הערכיםמערכותבשתיהמחזיקהיהודית-חילונית,

 .זרלצדזרוהאינדיבידואליתביתלקטי
המתא·נרעדבניהקאנרני,בשיחלמחזיקיםבניגוד

מסרמביעיםהאלטרנטיבייםמהשיחיםבאחדפיינים
ליברלי·בשיחשהתאפיינומילמשל,כךיותר.קוהרנטי

 ·תוךבצבאקידיםפהתכללדעתםכיסיפרורפובליקני
הדרךעםקוהרנטיכמרבןהואזהמסרשררה.בצררהמים

תרומהכלומר .כלליבאופןלחברהתרומהרואיםהםבה
ניתןלכךתפנוסדוגמהבצבא.לתרומהשררהאזרחית
מרואייניםשהביעוהאינדיבידואליתבתפיסהלראות

מהשיחמוראכבשרנהזאת ,ינהתועלתבשיחהתאפיינוש
יסטייםביטקרלקמניעיםבהצגתשהתאפיין ,ירננהקא

 ...ם.ותועלתנייאינדיבידואלייםעיםינלמילבמקב

ערכיםסולם
ממלכת·-

וסולםסטיבילקטיקו
ליברל·-ערכים

אינדיבידואלי
לעתיםמוצגים

 .כדיכוטומיה
טענהישנהכאשר

בספרותמקובלת
כיהמחקרית

הישראליתבחברה
בסולםשינויחל

ומעברהערכים

ערכיםמעולם
ממלכת·-

ביסטיקולקטי
ערכיםלעולם
ליברלי



נוערלבניפנייה
הסברהבאמצעות

שימושלהורים.
במקרדעהמוביליב

בביתהנוערבני

ובאינטרנטהספר

בתיבבוגריושימוש

להפוךעשוייםספר
לשחקןצה"לאת

יותרמשמעותי

השיקוליםבמערך
ההחלטותוקבלת

שלהצעירים

מימוחוקית:שירותתפיסתמולוולונטריתשירותתפיסת "

האלטרנטיבייםלאלוהקאנוניהשיחביןהמבחיןנוסף
שתוארכפיהחוקית.הגיוסלחובתבנוגעהיחסהינד

לשיחהמשתייכיםהנועדבניהראשון,בפרקבהרחבה
עלומדגישיםהחוקיתלחובהמתייחסיםאינםהקאנוני

חמוש·חובהכגוןגיוס,המחייביםאחדיםמניעיםפניה

פנימית·וחובהמתמידביטחוניאיוםתפיסתעלתתת
המאופייניםנועדבנימנגד,לתרום.וחברתיתמוסדית
בן·התייחסו·דפובליקניהליבדליאוהתועלתניבשיח
פעול·אתמגבילהשהיאכיווןהחוקית,לחובהבדיהם

מופנםהחוקלהתגייסהרוציםאלועבודכלומד,תם.
לגיוסמתייחסיםאינםאשדאלוועבודמאליו,ומובן
וישנושקופהאינההחוקיתהחובהמאליו,מובןכאל
אודותיה.דיון

משמעויות

בניבקרבשידותשיחשלשוניםסוגיםעלהלמידה
צה"ל:עבודמשמעויותמספרגזירתמאפשרתנועד

כמולהוגנות,המוקניתהחשיבותההשתמטות:שית ] 1 [
לחברהלהשתייכותותנאימאליומובןהגיוסהיותגם

הנן·מרביתכיהתפיסהכמהעדמבהיריםהישראלית,

חובה.לגיוסהלגיטימציהעלמשפיעהמתגייסעודנועד
(שיחמוטיבציה"ב"שיחצה"לשלאסטרטגישימוש
נורמטיביותאתמערערגיוס)'אישלתופעותהמדגיש
הקבוצות(מקרבהדובאכןכימציאותתפיסתהשידות.

לפגועעשויהמתגייס,אינובישראל)היוםהמתגייסות
מסנקציותמהחששולהפחיתולשרתלהתגייסבנכונות
הוןקבלתאיחברתית,(הדרהפורמליותבלתישליליות
עבודהבמקומותעדיפותקבלתאיוחברתי,סימבולי

השיקוליםבמעדךאלוהיבטיםלכלולצה"לעלונו').
ועיצובה.הסברהאסטרטגייתבנייתבעת

אינדינירואליים:ערביםהתחקזותלצרהקייםהמולדשימור ] 21
אינםהיוםהנועדבניכיצבאייםגודמיםבקרבנטעןדנות

 .בלבדהאישיתלטובתםמכוונתפעולתםוכלערכיים
הקאנוניהשיחבמחקר,בהרחבהשהודגםכפיואולם,
תועלת·תפיסהלצדכאשדדנה,ומורכבותשונותמכיל
הח·(הסימבוליים,השידותתגמוליאתלמקסםורצוןבית

 . 2009ושדפומדנץדאה.להרחבה 7

עצמי)ופיתוחבמימושרצוןדוגמתוהחומריים,בדתיים

והביטחוניתהחברתיתהמוסדית,בחשיבותהנדהישנה

תפיסותכיהבנהמחייבזהממצא ."לנצההשידותשל
עלמאיימותאומערערותבהכרחאינןאינדיבידואליות

במרב·אובמעמדםפיחותמסמלותואינןהקיים,המודל
המכילהשידותתפיסת .הצבאיוהשידותצה"לשלזירתם
המודלוחיזוקשימורמאפשרתהמרכיביםשניביןשילוב
ערכיים.שינוייםשלבעידן

ניתןבאחרונהשירות:מסלוליניןדיפרנציאליות ] 3 [
המערכיםביןהדיפרנציאליותהעמקתשלמגמהלדאות
המשרתים)לשארהלוחםהמערךבין(בעיקרהשונים

מגמהחרדים).שידות(לדוגמהשונותאוכלוסיותובין
ומגמותארגוניותוחוץפניםהחלטותשלתוצרחינהזו

זהתהליךכיסבוריםאנוהמחקרממצאילאוד . sחבדתיןת
הלגיטי·במידתלפגועואףהשידותבמודללפגוםעשוי
הישראלית:בחברהצה"לשלמציה

משקלמעניקיםהנועדבניבתגמולים:דיפרנציאליות
בתפקידלשרתומצפיםהצבאיהתפקידלבחירתדב

לפגועעשויההמערכיםביןדיפרנציאליות"משמעותי".
והח·הסימבוליובתגמולעורפייםמעדניםשלבמעמדם

משמעותיים".כ"בלתישיסומנוכךלהם,הנלווהבדתי
שלהאטרקטיביותחוסראתלהעמיקאףעשויזהתהליך

 • 9בהםהמשרתיםשלהתסכולתחושתואתאלומעדנים

שאודךפיעלאףהשירות:באורךציאליותיפרנד
מגדר,בסיסעלבעיקרהיום,כבדדיפרנציאליהשידות

כשידותנתפסעדייןהואכיהנועדבניבדברילדאותניתן
אתהמתחזקיםהגודמיםאחדאתמהווהזואחידות .אחיד

עד·תפקידאיזהמשנהלאכלומד .הנורמטיביותעיקרון
שונותמחייהם.שניםשלושתורמיםשכולםהעיקרשים
דיפרנציאליות(לצדלאייםעשויההשידותבאודךגדלה

בבסיסהנמצאוהשוויוןהאחידותעיקרוןעלבתגמולים)
הנועד.בנישלהנורמטיביותותפיסתהעםצבאאתוס

והצעותפרלמנטריותועדותמספרקמוהאחרוןבעשורלדוגמה, . 8
אודךמבחינתהןדיפרנציאלישידותמודלבעיצובדנואשדחוק

 .וליםהתגממבחינתוהןהשידות

כבדניתןוהמנהלההטכנייםערכיםהמשלאטרקטיביותחוסר . 9
תחושות .) 2008 ,גפומדנץ-2008ממלש"כיםכסקרלדאותהיום
חובהבסקרילדאותניתןאלומערכיםכקרבמהשידותתסכולשל

 .) 2010(אבירו,לדוגמה

צה ] 4 [
נאנערך

טנציאל
טדטגיה

משמעדה

 1 (מליים

מצריכה

ומסדים

להודים,
ובהספד

אתפוך

הוקבלת

מס ] 5 [
פונהכת

הוהשיח

סדמספר

התפזעם

לפצדיך

מקורוו

 :אנגלנדד,
מוטיבציה

כדדחטיבת

בודשטיין,

ופוסטמטד

מדענף :ןג

 (ו.הקסל,
סדוגם:גם

עכ•ספרות

חלכובסקי,
מדענףגן:

 8 ( .אלבל,
(עודכיכע.

 ;(מ.פוקד,
כבהוצאת:

פומדנץ·זוו

דבעמדות,

·זוופומדנץ
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תפיסותכיה

עלמאיימות
כמרב·אודם

המכילהירות
המודלוחיזוק

ניתןאחרונה

המערכיםכין

המשרתים)-

מגמהווים).

ומגמותיניות

זהתהליךכי
הלגיטי·ידת

משקלניקים
i כתפקידרת

לפגועבשריה
והח·יימכולי

;שמעדתיים".

שליקטיכיות

 • 9כהםרתים

שאורךפי

מגדר,בסיס

כשירותזפס

r. אתתחזקים

j ער·תפקיד

שונות .ייחם

פרנציאליותי

כבסיס:מצא

 .הנוערני

והצערתדירת

r אורךינת

ככר;ניתן

תחושות .
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זהמחקרהנוער:בניתפיסותבעיצובכשחקןזיצה ] 4 [
פן·מהוויםאשרוכנים,כנותנוער,כניעלכאמוררךנע

אס·עיצובלשםכמסקנותיולהסתייעניתןגיוס.אלטנצי
ההעכרהסוכניכיההכנהלצה"ל.הגיוסלעידודגיהטרט
פוך·כלתיסוכניםחינםהנוערכניעכורמעותייםמשה

גדנ"ע)ספר,(ביתופורמלייםחברים)(משפחה,ייםמל
ומעכירמתקשרהצבאכההדרךעלחשיבההיכרמצ
הסברהכאמצעותנוערלכניפנייהלמלש"כים.םירמס
כביתהנוערכנימקרבדעהכמובילישימושורים,לה
לה·עשוייםספדכתיכבוגריושימושוכאינטרנטרפהס
השיקוליםכמערךיותרמשמעותילשחקןצה"לאתוךפ

הצעירים.שלההחלטותוקבלת

המעד·כעודהנוער:לבניהצבאןשניהשיתמסגרת ] 5 [
עלהמבוססכדיאלוגהנוערכניעםומתקשרתונהפכת
עלמלמדתזהממחקרהעולההתמונהההגמוני,חהשי

האםהשאלה,נשאלתכך.עלהמערעריםשיחסוגימספר
אינוהצבאאלו,שיחיםשלקיומםוהכנתהתפתחותםעם
שונות?לקבוצותהמותאמיםדיאלוגדפוסילפתחךצרי

וחרמקו

מחקריכתרך:כצה"ל.לשרתמלש"כיםנכונות .) 1999 (צ.ר,דנלאנג
השרהחילותמלאכי:מפקדתקריתכתרך:שדה.ליחידותיהצבמוטי
ארם.כוחתבחטי

מטריאליסטיםערכיםכיןהקשר .) 1996 (א.רגרטליכ,ש" ,ייןכררשט
רמתמלש"כים.כקובלשירותמוטיבציהלכיןמטריאליסטיםרפרסט

ממר"ה. ,חקרמנףעגן:

(עורכים),נתנזרןרו.הקסלו.כתרךוכר.פתח .) 2010 ( .והקסל,
הרצלייה: .) 5 " 9(עמ'כישראלצעיריםכקרבכזהותרותיתסרגם:גם
יו.שכערתרספ

רמתביטחון.לשירותמועמדיםעמדותסקר .) 1989 (א. ,יקרכסכחל
ממד"ה.חקר,מףענגן:

ואורןא.כרקשפרג.כתרך:כצלם"רכליכג"ץ"כלי .) 2008 (א.לכל,
כרמל.ירושלים: .) 245 " 275(עמ' ,מרינה?לושישצבא ,)כיםור(עע.

כרוך,נעםמצרפתיתתרגוםהשיח,סרר .] 1971 [) 2005 ( .מפוקר,
ככל.הרצאת:

מחקרלצה"ל,הכנהפעילותהערכת .) b2008 (ל.·זררין,רמרנץפ
 .ממר"המחקר,ענף :גןתרממדות,ע

ביטחון.לשירותמועמדיםעמדותסקר .) C2008 ( .לן,יזךךפרמרנץ·
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 .ממר"המחקר,ענףגז:רמת

וציפיותהעתידתכנון .) 1980 (י.ורנה,א"מודלינגר,י"פלוס,
 . 382 " 397 :) 3 (כ"המגמרת,מתגייסים,כקרבמהשירות

הישראלית.והזהרתהפראיירתוכרת ) 1993 (מ.רפייגה,ל"ררניגר,
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