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דברפתח.א

בשיחהמרכזייםהנושאיםמןאהדהנוהערביהמיעוטשלהמשפטימעמדו
הערביהמיעוטזכויותבסוגייתברובומתמקדזהשיח.ישראלבמדינתהציבורי
כחמישיתהמונה,ערביילידמיעוטמתגוררבישראל,ואכן.1ילידלאומיכמיעוט

הלאומי,הדתיבמישורמשותפיםומאפייניםזהותבעל,ותושביההמדינהמאזרחי
,מתייחסתאףישראלמדינת.קיבוציותלזכויות,מגוונותמסיבות,והזכאי,והתרבותי

למיעוטומעניקהלאומיתכקבוצההערביהמיעוטקהילתאל,פקסו-ודהיורה-דה

;ירושלים,העבריתהאוניברסיטה,ציבוריתומדיניותמשפט,מינהלבתוכניתשנילתוארתלמיד* המרכז,החוץמןמרצה
ר"לד,רובינשטייןאמנון'לפרופלהודותברצוני.הרצליה,הבינתהומי

טיוטותלקריאתמזמנםלהקדיששגיאותועל,נוןאילד"ולעוסבןאילןר"לד,יעקובסוןאלכם
.עינייםומאירותמועילות,השובותהערותותרמוהמאמר

עיוני"?באפילהבודד(לשוני-דו)קול"סבן'אראומהגרלמיעוטילידימיעוטביןלהבחנה1
.130-134(ג"תשס)כזמשפט
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בייצוגמתקנתהעדפה;הערביתלשפהרשמימעמדכגוןקבוצתיותזכויותהערבי
עצמיניהולזכויות;ממשלתיותחברותובדירקטוריוןהמדינהבשירותערביםושילוב
לגישהניצניםגםמופיעים.2נפרדיםביישוביםלהתגוררוזכותהאישיהדיןבתחומי
האוכלוסייהשלהיחסיגודלהלפיהמדינהתקציבישלשוויוניתבהקצאההדוגלת

אכיפת-איהיא-הנוכחיהדיוןמוקדשתהווה-נוספתקיבוציתזכות.הערבית3

.ביטחוןשירותחובתהערכיהמיעוטקהילתבניעלהמטילביטחוןשירותחוק
גם,ישראלבמדינתהערביהמיעוטלבניאפואנתונותמסוימותקבוצתיותזכויות

.במחלוקת4שנויותוכנןהיקפןאם
במסגרותמאודמעטנדונהביטחוןלשירותהערביהמיעוטבניגיוס-איסוגיית
המיעוטקהילתאודותעלהציבוריבשיחמעטאךמוזכרגםהנושא.אקדמיות

ניכרתהשפעהלהישאשראסטרטגיתבסוגיהשמדוברהגםזאת.בישראלהערבי
המיעוטשלהמשפטימעמדוועלבישראלוערביםיהודיםיחסיעלרבותוהשלכות

.בישראלהערבי
אכיפת-איבהסדרוהיסטורייםמשפטייםהיבטיםלהציגמטרתהזורשימה

המסגרתתוצגהראשוןבחלק.הערביהמיעוטקהילתעלביטחוןשירותחוק
לאחר.ביטחוןלשירותהמיעוטיםקהילותגיוס-אילהסדרהרלוונטיתהנורמטיבית

שגובשכפיל"לצההערביהמיעוטגיוס-איבהסדרהיסטורייםהיבטיםיוצגומכן
שהואוכפי(ל"צהמארכיוןאותנטייםמסמכיםעלבהתבסס)המדינהימיבראשית

זההסדרשלהשוניםטעמיויוצגו,כןכמו.ימינועדמסוימיםבשינוייםתקף
וכן,בישראלהערביהמיעוטשלהמבטומנקודתביטחונית-מוסדיתמבטמנקודת
לבסוף.ץ"לבגשהוגשועתירותמספרלרבותזהדבריםמצבלשינויניסיונות

הערביהמיעוטקהילתגיוס-איהסדרשלהמשפטילתוקפובאשרקצררינןיוצג
.המשפטיהדיןניתוחלאור,ביטחוןלשירות

השופטתדבריגםוראו.297(4)מגד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נאביטן88/528ץ"בג2
,503,506(2)נדר"פ,והשיכוןהבינוימשרד'נ"חופשיעם"עמותת98/4906ץ"בבגביניש

,258(1)נדד"פ,ישראלמקרקעימינהל'נקעדאן95/6698ץ"בבגברקהשופט;508-509
כן.800,808(2)לבד"פ,האוצרשר'נבורקאן78/114ץ"בבגשמגרהשופט;279-280
כאמשפטעיוני"למגוריםישראלמקרקעיבהקצאת'שווהאבלנפרד'"בנבנשתי'אראו

.776(ח"תשנ)
מדינהומשאביתקציביםהערביתלאוכלוסייהעקרוניבאופןלהקצותישץ"בגפסיקתלפי3

העליונההמעקםועדת97/2814ץ"בגראו.המדינהבאוכלוסייתהיחסיחלקםאתההולמים
לענייניהשר'נעדאלה99/1113ץ"בג;233(3)נגד"פ,והספורטהחרכות,החינוךמשרד'נ

תקדין,(פורסםלא)והרווחההעבודהשר'נעדאלה98/2422ץ"כג;164(2)נדד"פ,דתות
.531(2)1998עליון

שלהקיבוציותהזכויות"סכן'אראובישראלהערכיהמיעוטשלהקבוצתיותהזכויותעל4
;260-305(ב"תשס)בומשפטעיוני"הטאבוותחוםהאין,היש-פלסטיניהערביהמיעוט

האדםוזכויותיהודיתלאוםמדינת-העמיםומשפחתישראליעקובסון'וארובינשטיין'א
.זהבגיליוןקליין'קשלסקירתוראו.188-195(ג"תשס)
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הנורמטיביתהמסגרת.ב

ביטחוןשירותחוק.1
שירותחוק":להלן)1986-ו"תשמ,(משולבנוסח)ביטחוןשירותלחוק1סעיף
קבועותושבישראליאזרחכלעלביטחוןלשירותגיוסחובתמחיל,("בטחון
-ביטחוןשירותחובת,החוקלשוןלפי.מוצאאולאום,דת,גזעהבדליללא

ותושביםישראליםאזרחיםעלגםחלה-מילואיםשירותגםכמוסדירשירות
מעצםהנגזרתאינדיבידואליתחובהזוהי;גיוסלגילשהגיעויהודים-לאקבועים

הלאומיאוהדתימוצאו,לפיכך.בישראלהקבועהוהתושבותהישראליתהאזרחות
פטורלמתןאוביטחוןבשירותלחיוברלוונטישיקולמהווהאיננואדםשל

לשירותכשיר,בישראל5קבועתושבאוישראליאזרחשהנואדם.ביטחוןמשירות
חובתלמעשה,ברם.ביטחון8בשירות,ככלל,יחויב,המתאים7ובגיל,ביטחון6

הערבי9המיעוטקהילותמרביתעלקולקטיביבאופןנאכפתלאביטחוןשירות
הדרוזיהמיעוטעלנאכפתהיאאך-ובדווים0ןנוצרים,מוסלמים-בישראל

אואזרח.דווקאכערביתלסווגהשקשהזו,הקטנהרקסית'הצהקהילהבניועל
להתגייספרטניבאופןלבקשרשאיהנזכרותלקבוצותהמשתייךערביקבועתושב
בניהם,כאמור,דופןיוצאי.כןייהעושיםמעטיםישואכן,בהתנדבותל"לצה

-ב"תשי,האזרחותלחוקבהתאםמוגדרתישראליתאזרחות,ביטחוןשירותחוקתחולתלצורך5
;1952-ב"תשי,לישראלהכניסהחוקלפימוגדרתאינה"קבועהתושבות",זאתלעומת.1952

1'סלפי.הפניםמשרדשמעניקבישראלהקבעתושבותלרישיונותבהכרחחופפתאינההיא

,עצמאי,מהותימבחןהואביטחוןשירותחובתתחולתשלהמבחן,ביטחוןשירותלחוק45-ו
.עליוחלישראלמדינתשמשפטהשטחלביןאדםביןזיקותשלבשורההמתמקד

לחוק3-7'לסבהתאם,ולבדיקותלרישוםהתייצבותלאחרנקבעתביטחוןלשירותכשירות6
.ביטחוןשירות

ובתקופת,ביטחוןשירותלחוק2'סלפי,העבריללוחכהתאםנעשההגיוסגילאיחישוב7
.לחוק20'שבסהקריאה

פטורהסדריכגוןביטחוןמשירותופטוריםדחיותשלמיוחדיםהסדריםהנםלכךחריגים8
קבוצותעל,חדשיםעוליםעל,(דתיות,נשואות,הרות)נשיםעלהחלים(שירותקיצוראו)

תלמידיעל,ל"חוילידיעל,זרבצבאמשרתיםעל,כפולהאורחותבעליעל,אידאולוגיות
סיבות,גיוססף,פליליעכר)שוניםמטעמיםאינדיבידואליםועל"אומנותםתורתם"שישיבות
דוגמת-החוקפיעלסטטוטורייםפטוריםהנםל"הנמהפטוריםחלק.(וכוליאישיות
פיעלדעתשבשיקולכפטורניתןהאחרוחלקם,ביטחוןשירותלחוק40-39'סלפיהפטור
.ביטחוןשירותלחוק36'סלפיהפטורתעודות-הביטחוןשרהחלטת

הקהילהכגון)ערביםשאינםבמיעוטיםגםחלקיובאופןהערביבמיעוטדןזהמאמר9
.(הנוצריוהמיעוטרקסית'הצ

לשירותמתנדביםחלקםכיאםהבדוויהמיעוטבניעלנאכפתאינהביטחוןשירותחובת10
.248-249(א"תשנ)החוקשלטוןמולהמדינהביטחון-ישראלהופנונג'מראו.ל"בצה

מבקשיםמהגלילערביםצעיריםעשרות:תופעה"הירש'דראומוסלמיםערביםלהתנדבות11
מתגייסיםערהמוודאיערביםצעירים:תופעה"פריש'פ;2000.8.21מעריב"ל"לצהלהתגייס

00.8.23visited)5~1)][http(האינטרנטמהדורת)אחרונותידיעות"ל"לצה : //www.Ynet.co .il

.מס06.9.5)
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ביטחוןשירותחוקנאכףשעליהם,(גברים)רקסית'והצהדרוזיתהמיעוטקהילת
רקסיות'והצהדרוזיותהעדותמנהיגישלפניותבעקבותוזאת,1956בשנתהחל

.ביטחון2ןשירותחובתעליהםגםלאכוףבבקשההביטחוןמערכתלראשי
,ביטחוןמשירותפטורמקבליםאינםבישראלהערבים,13הרווחתלסברהבניגוד

לדחותהביטחוןשרסמכותאתהמעגן-ביטחוןשירותלחוק36סעיףמכוחלא
שר,ככלל.אחרסעיףמכוחולא-שונותמעילותביטחוןמשירותולפטור

.ישראלבמדינתהערביהמיעוטלבניכתובותפטורתעודותמעניקאינוהביטחון
שירותלחוק13בסעיףמצויביטחוןלשירותגיוסם-אילהסדרהחקיקתיהמקור
:כיוקובע-הפוקדבסמכויותהעוסק-ביטחון

-לקרוא,בצו,רשאיפוקד"
שמשמונההגיליםבאחדוהואלשירותכשרשנמצא,גבר,צבאליוצא(1)

...ותשעעשריםעדעשרה
משמונההגיליםבאחדוהיאלשירותכשרהשנמצאה,אשה,צבאליוצא(2)

...וששעשריםעדעשרה
במקוםסדירלשירות,20בסעיףהנזכרותהתקופותתוך,להתייצב

."הפוקדבצושקבעובזמן
לאכוףשלא,הסמיכושהפוקדלמיאו,14לפוקדעקרוניתמאפשרזהחקיקתימקור
יוצא"לקריאה-איבאמצעותוזאת,בישראלהערביםעלביטחוןשירותחובת

לחוק13סעיףלשוןלפימצויזהעניין.הגיוסבלשכותלהתייצבערבי5ן"צבא
בני,וכך.שברשותסמכותזוהישכן,הפוקדשלדעתובשיקולביטחוןשירות

סדירלשירותנקראיםאינם,ביטחוןבשירותהחוקלפיהחייבים,הערביהמיעוט
ולבדיקותמקדימיםלרישומיםלהתייצבותלאואף,אישיתבהודעההפוקדידיעל

רשאיהפוקדשבההתקופהשחולפתלאחר.הגיוסבלשכותביטחוןלשירותכושרם
שירותלחוק(א)20סעיףלפיסדירלשירותלהתייצבערביצבאליוצאלקרוא
לגילהגיע(ואישהגבר)'צבאיוצא'שמיוםחודשיםוארבעהעשרים-ביטחון

.496-516(א"תשנ)119כ"ד;172-176(ו"תשנ)ל"בצהלשרתהזכותזיידמן-ישראל'ג12
שהושגההסדרלאחר,רקסית'הצהעדהעלנאכפהביטחוןשירותחובת1958בשנתכייצוין
.1956-בהדרוזיתהעדהעם

,חמישיתמהדורה)ישראלמדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפטמדינה'וברובינשטיין'א13
(ט"תשנ)ואתגריםמאפיינים:בישראלערבי-היהודיהשסעריא-אבו'ועגביוון'ר;310(ז"תשנ

.237'בע,10הערהלעיל,הופנונג;47
,(משולבנוסח)ביטחוןשירותחוקלפיפוקדיםמינויעלהודעהראוהפוקדיםזהותעל14

sl=HE&id&1)[http://wwwl=22&1986-ו"תשמ .idf.iWOVER/site/mainpage.asp?cll

(visited1851ת06.9.50)

~

.א4001=19882
אחדשהיאקבועתושבאךישראליאזרח":הנוביטחוןשיררתלחוק1'סלפי"צבאיוצא"15

עדעשרהשמונהמגילאשה(2);רארבעחמישיםגילעדעשרהשמתהמגילגבר(1):מאלה
ביטחוןשירותחוקהדר'צראוומשמעויותיו'צבאיוצא'המונחעל."ושמדנהשלושיםגיל

.16-18(ט"תשל)ופירושוהחוק-
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,אלא,חובה6ןסדירבשירותלחייבואפשרותעודלכאורהאין-עשרה-שמונה
שירותלחוק29א-ו27סעיפיםלפימילואיםלשירותלולקרואניתן,היותרלכל

שירתלאצבאיוצאשבהםבמקריםגםמילואיםשירותחובתהקובעיםביטחון
אינםבישראלוהערבים,בפועלמיושמתאיננהזואופציהגם,אפס.סדיר7ןבשירות
.ומלחמהחירוםבעתותלאגם,מילואיםלשירותאףנקראים

הצבאפקודות.2
כפייהיולצבאוהגיוסבצבאלשרתהחובה"כיקובעהצבא:יסודלחוק4סעיף

הסדירההפעלתואתהמפרטיםההסדריםמרבית,ואכן."מכוחואובחוקשנקבעו
ולאהצבאבפקודותמעוגנים,לצבאהגיוסהסדריגםזאתובכלל,הצבאשל

,18"דינים"שלהןהצבאפקודותשלמעמדן.משנהבחקיקתאוראשיתבחקיקה

מעלהעליוןהפיקודהוראותמצויותהעליוןשברובדכךפנימיתהייררכיהבהןויש

הוראהכלההייררכיהעיקרוןלפי.אחרות19כלליותפקודותשמעלל"מטכפקודות
.20אותןלסתוריכולהואינהשמעליהלהוראותכפופה
אגףלמתקניקבעהוראותבקובץמעוגניםגיוסבענייניהחליםההסדריםרוב
כלליותפקודות"לונחשבא"אכראשידיעלהמוצא,("א"הקמ":להלן)אדםכוח

לרשויותמכווינהמדיניותרקאלאגיוסהסדריקובעתאינהא"ההקמ."אחרות
יכולהאינהא"הקמ;ביטחוןשירותחוקלאור,היתרבין,לפרשהויש,הגיוס
99/212בעלערעוריםהצבאיהדיןביתשופטכךעלעמד.ראשיתחקיקהלסתור

חובתלקביעתהתיכוןהבריח":כיבציינו,הראשיהצבאיהתובע'נקלמקוב

לקבועשנועדוהוראותהןא"ההקמ.הראשיהחקיקהבדבר,כאמור,הואהשירות

להדריךותכליתן,המסמיךהחוקלעקרונותבהתאם,בגיוסהרשויותמדיניותאת

להתייצבותוהתקופהשהסתיימהלאחרגםסדירבשירותאדםלחייבעקרוניתאפשרותקיימת16
פ"רעראו.ביטחוןשירותלחוק49'סעםבשילוב(1)(א)20'סעלבהתבסס,סדירלשירות

התובע'נסרדיוק01/2524פ"רע;365(3)נגר"פ,הראשיהצבאיהתובע'ניוחייכ99/1057
תיקון)ביטחוןשירותחוקגםוראו.184(2)2004עליוןתקרין,(פורסםטרם)הראשיהצבאי
.2000באוגוסטלתוקפוונכנס,זוברוחשתוקן1751,266ת"ס,2000-ס"תש,(12מספר

.ביטחוןשירותלחוק(א)(א)29-ו(ב)27,(א)27'ס17
מעמדןעל.("הצבאיהשיפוטחוק":להלן)1955-ו"תשט,הצבאיהשיפוטלחוק(א)3'ס18

הפרקליט"הצבאפקודותשלהמשפטימעמדן"הדר'צראו"דיניס"כהצבאפקודותשל
עיוני"כדיניםהצבאפקודותשלמעמדןלעניןהערות"כספי'ז;232(ה"תשל-ד"תשל)כס

פ"ע;505,510(4)להד"פ,הביטחוןשר'נחירם80/69ץ"בג;374(ו"תשל)המשפט

'נעוז-הר92/3246ץ"בג;353,376(2)מדד"פ,הראשיהצבאיהתובע'נאנקונינה88/486
.301,307(מת5ד"פ,הביטחוןשר

.להוציאןהסמכותבעליואתבצבאהפקודותסוגיאתמגדירהצבאיהשיפוטלחוק2א'ס19
פקודות"הלרשימת."אחרותכלליותפקודות"תימצאנההנמוךברובדכיקובע(ג)2א'ס

פקודות,הצבאפקודות0105.1ע"הפראו,לחוק(ג)2א'סמכוחשנקבעו,"האחרותהכלליות
.שגרהופקודותקבעפקודות,אחרותכלליות

,(פורסםלא)הביטחוןשר'נשמואלי93/652ץ"בגגםראו.הצבאיהשיפוטלחוק(ב)3'ס20

.236עליוןדינים
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שבחוקההוראותבראיאפואלפרשישא"ההקמאת.עבודתהבדרךהרשותאת
.21"המסמיך
כללאתהמחייבצבאידיןבהיותההגיוסרשויותאתמחייבתא"ההקמ,זאתעם

ליוצאלקרואאםבשאלהדעתשיקולבהפעילו,הפוקדלפיכך.22הצבארשויות
.א"שבהקמלהנחיותבהתאםפועל,ביטחוןלשירותערביצבא

היאלצבאמיעוטיםבניגיוסבמדיניותהעוסקתהעקרוניתהכלליתההוראה
הוצאהאשר,מיעוטיםבניגיוס-01-01מג,אדם-כוהאגףלמתקניקבעהוראת

הפוקדא"בהקמהמצויההסדרלפי.1986בפברואראדםכוחאגףראשידיעל
וערביםמוסלמיםערבים,בדוויםצבאליוצאיביטחוןלשירותמלקרואמנוע

:נוצרים

רצונםשיביעואנשים.ל"בצהלשירותזואוכלוסייהונגויסלאככלל.19"
באיזורהגיוסללשכתיופנו,בנדוןכלשהולגורםויפנולהתגייס
."מגוריהם

צבאיוצאשלהתנדבותבבקשתלטיפולוההליכיםהנהליםאתקובעתא"ההקמ

לקביעתבדיקותנכללותלאהגיוסבלשכתהראשוניתבהתייצבות,למשל,כך.ערבי
אלא,(יהודיםצבאליוצאיבניגוד)ביטחוןלשירותערביצבאיוצאשלכושרו
לבדיקהמכןלאחרשנשלחביטחוןלשירותרישוםטופסלמלאבעיקרנדרשהוא

ולראש(פלילירישוםבדיקת)ישראללמשטרת,שדהביטחוןבמחלקתביטחונית
לימודשנותעשרנדרשות)ההשכלהרמתנבדקתכןכמו.למיעוטיםפרטענף

באופן.23"לפחותחופשיתשיחהניהולשלברמהעבריתידיעת"ונדרשת(ומעלה
מידע"להציגגםנדרשביטחוןלשירותלהתנדבהמבקשערביצבאיוצא,רשמילא

ללשכתיוזמןהללוהסףתנאיאתעבראשרערביצבאיוצא.אודותיועל"חיובי
לגביוהנדרשהמינימליהפרופילרף;כושרולבדיקתרפואיותבדיקותויעבורהגיוס
.ומעלה6524פרופילשלרףאלא,(יהודיםצבאליוצאיהמספיק)31פרופילאינו

שנקבעההמדיניותלפי.רקסים'וצדרוזיםצבאיוצאיגיוסלגבינקבעאחרהסדר
ללאנשואיםאורווקיםלגבריםביטחוןלשירותלקרואהפוקדעל,א"בהקמ

לרישוםההתייצבותהליכי.25רקסית'הצולעדההדרוזיתלעדההמשתייכים,ילדים
נוצרים-ערבים,מוסלמיםשללאלודומיםיהיולארקסים'וצדרוזיםשלולבדיקות

לפסק18פסקה,23,(1)2000צבאיתקרין,הראשיהצבאיהתובע'נקלמקוב99/212א"ע21
ראשיתלחקיקההצבאפקודותשלכפיפותןעל.(קלמקובעניין:להלן)השניהשופטשלדינו

הצבאיהתובע'נכהן88/349פ"עראובישראלהמשפטיתהשיטהשלהיסודולעקרונות
.317(1)מדד"פ,הראשי

בביתלדיןלהעמדהלהובילועלולהופליליתמשמעתיתעברהמהווההצבאפקודותהפרת22
.הצבאיהשיפוטלחוק133'סראו.צבאידין

.01-01מגא"להקמ20'ס23
.26ג-ו26ב'בס,שם24
."ביטחוןלשירותתקראנהלארקסיות'וצדרוזיותנשים"כינקבע29'בס,שם25
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הליךלאחרכינקבע,זאתעם."יהודיםלגביכמקובליבוצעו"אלא,ובדווים
רווקיםגברים"שהנםרקסים'וצדרוזיםצבאיוצאירקביטחוןלשירותיגויסוזה

הנםהאישייםשנתוניהם,ומעלה65רפואיפרופילבעליילדיםללאנשואיםאו
ביטחוןמשירותפטורהסדרינקבעוכןכמו.26"ומעלה43(איכותקבוצת)א"בקב

הדרוזיתהעדהלבניגיוסהסדרוכן,רקסית27'והצהדרוזיתהעדהלבנידתמטעמי
.28דתםאתהמירואשררקסית'והצ

למתקניקבעבהוראותערביםשאינםנוצריםגיוסלגבינקבעמיוחדהסדר
א"אכראשידיעלשהוצאו,ל"לצהנוצריםגיוס-01-02מג,אדם-כוחאגף

:ל"לצהנוצריםבגיוסהטיפולנוהלאתוקובעות1986בפברואר

הלאוםבןושאיננוהעבריהדיןי"עפנוצרי-זוהוראהלעניין'נוצרי'.2"
.הערבי

יגוייסכעוליםלארץהגיעושהוריואוכעולהארצהשהגיענוצרי.3
.ל"לצה

.ל"לצהיגוייס-יהודישאביונוצרי.4
.ל"לצהיגוייס-ליהודיההנשוינוצרי.5
-:ואשרהתאלמןאוממנהוהתגרשליהודיהנשוישהיהנוצרי.6

.ל"לצהיגוייס-עמווהילדים,אלהמנשואיםילדיםלונולדו.א
-עימואינםאלהמנשואיםילדיואו,כאמורילדיםנולדולא.ב

.יהודיאביואםרק,ל"לצהיגוייס
.ל"לצהיגוייס-שהתנצריהודי.7
שביקשואלהלמעט,הנוצריםסוגייתרעלגיוסחובתתוטללא.8

."אושרהוהתנדבותםלהתגייס

בקשהלהגישצריךל"לצהלהתנדבמבקשאךביטחוןמשירותהמשוחררנוצרי
לשיקוליםבהתאםוזאתבעניינולהחליטהסמכותבעלהואגיוסמנהלוראש,בכתב

.29למדינהולזיקותיובישראלישיבתולמשך,ביטחוניים

הכלליהפוקדצו.3
משתיבאחת,סדירולשירותלבדיקות,לרישוםלהתייצבותלהיקראיכולצבאיוצא

ידיעלשמוצאבצו-בכתבאישיתהודעהמכוח:מרכזיותחלופיותדרכים
מכוחלחלופיןאו-(לכךשהוסמךמיאו)הפוקדידיעלוחתוםהגיוסלשכת

להתייצביששלפיהתאריכיםטבלתוכוללברשומותהמתפרסםכלליפוקדצו

.(ד)4'בס,שם26
.8-9'בס,שם27
."ביטחוןבשירותחייב,דתואתוממיררקסי'צאודרתישנולדב"מלש":נקבע(א)18'בס,שם28
שר'נמוס81/8ץ"בג;22הערהלעיל,קלמקובענייןבהרחבהראול"לצהנוצריםגיוסעל29

.664(2)להד"פ,הביטחון
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וללאכלליפוקדצושלבדרךביטחוןלשירותצבאליוצאקריאה.סדיר30לשירות
בפסיקתאושרהאשר31ביטחוןשירותבחוקהמעוגנתמקובלתדרךהנה,אישיצו

.33העליוןהמשפטבביתאףמשתמעובאופןלערעורים32הצבאייםהריןבתי
הגיוסבלשכותלהתייצבנקראיםשאינםהערביהמיעוט.בני,תמוהבאופן
להוראותבהתאם,הפוקדידיעלאישיבצו,סדירולשירותלבדיקותלרישום
זאתלעשותנקראים,המדינהימיראשיתמאזמשפטינוהגולאורא"שבהקמ
מדובר;34(ביטחוןולשירותלבדיקות,לרישוםהתייצבות)ביטחוןשירותצומכוח
,ביטחוןשירותחוקמכוחבשנהפעמיםמספרהמוצא,ברשומותהמתפרסםבצו

באופןחלהזוחובה.סדירולשירותלבדיקות,לרישוםכלליתגיוסחובתוקובע

ישראליםאזרחיםואתובכלל,"רישוםבר"שהוא"לשירותמועמד"כלעלעקרוני
שירותחובתלהחיל,השארבין,היאהכלליהצותכלית.35ערביםקבועיםותושבים
לאאשר(יהודיםולאיהודים)קבועיםותושביםישראליםאורחיםעלגםביטחון
.אישיפוקדצו,שהיאסיבהמכל,קיבלו
לרישוםלהתייצבבזהנקראלשירותמועמדכל"כיקובעהכלליהפוקדלצו(2)'ס

לאאשרלשירותמועמדים."אישיתבהודעהלושהודיעוובזמןבמקוםולבדיקות
בלשכתמהתייצבותמשוחרריםאינם,תהאאשרהסיבהתהא,אישיתהודעהקיבלו
הגיוסבלשכותכןלעשותנקראיםהםהכלליהפוקדצוולפי,ולבדיקותלרישוםהגיוס

-איכיקובעהכלליהפוקדצו,כןכמו.לצוהמצורפתתאריכיםבטבלתכמפורט
אוסדירלשירותמלהתייצבצבאיוצאפוטרתאינהולבדיקותלרישוםהתייצכות
שבניגוד,הואהאבסורד.ביטחוןשירותלחוק12סעיףלפיגםהדיןזהו.36מילואים
לשירותערביםלגייסשלאלנוהגובניגוד,הפוקדאתהמחייבותא"ההקמלהוראות

לשירותקריאהלבין"אישיתהודעה"שלבדרךביטחוןלשירותקריאהשביןהיחסשאלת30
'נוולפסון96/328עראוזהלעניין.בפסיקההוכרעהטרםכלליפוקדצושלבדרךביטחון
התצייר'נטגבה97/50עמ;(וולפסוןעניין:להלן)228(5)1997פדאור,(פורסםלא)ר"התצ

הדיןביתשלנבחריםד"פס,ר"התצ'נשפירא98/41עמ;262(5)1997פדאור(פורסםלא)
.(ב"תשס)(2)1998לערעוריםהצבאי

לסוגאוכללילהיותיכולזהחוקלפיאחרצוכל":קובעביטחוןשירותלחוק(א)55'ס31
."אישיאומסוים

.ר"התצ'נוולפסון96/328ע32
.(במערכתשמורעותק)(פורסםלא)הביטחוןשר'ניהודאין94/1206ץ"בג33
,2003-ג"תשס,(2'מס)(ביטחוןולשירותלבדיקות,לרישוםהתייצבות)ביטחוןשירותצו34

.("הכלליהפוקדצו":להלן)6264ת"ק
בשירותחייבאורישום-ברשהואאדם"כהכלליהפוקדלצו1'כסמוגדר"לשירותמועמד"35

ישראליאזרח"כסעיףבאותומוגדר"רישוםכר"שהואאדם."מילואיםבשירותחייבאוסדיר
מועמדים"הםשכךמכיוון,"רישוםבני"הנםהערביהמיעוטשבני,מכאן."קבועתושבאו

.הכלליהפוקדשבצוהכלליתהגיוסחובתעליהםחלהולכן,"לשירות
שלאצבאיוצאיעלגם,הכלליהפוקדלצו6'סלפי,חלהסדירלשירותההתייצבותחובת36

בכך.הגיוסבלשכותביטחוןלשירותכושרםולבדיקותלרישום,שהיאסיבהמכל,התייצבו
צבאיוצאיהתייצבות-איבאמצעותביטחוןמשירותהתחמקותלמנועהכלליהפוקדצומנסה

.ביטחוןשירותלחוק(א)12'סשלגישתוגםזוהי.גיוסבלשכתולבדיקותלרישום
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,הערביהמיעוטבניצבאליוצאיגםסדירביטחוןלשירותקוראהפוקדבפועל,ביטחון

על,למצער,אוכללייםפוקדצוויבאמצעותוזאת,שנתוןבכלבשנהפעמיםמספר

לשירותקריאהשלתוקפה.הערביהמיעוטעלהכלליהפוקדצותחולתסיוג-איידי
לתוצאותמובילזהמצב.אישיפוקדלצובדומההיאכלליפוקדצובאמצעותביטחון

בלשכותערביםצבאיוצאיהתייצבות-באיכילטעוןניתן,למשל,כך.אבסורדיות
שהםייתכן,הכלליהפוקדבצוזאתלעשותנקראושהםלאחר,סדירלשירותהגיוס

סעיףמכוחברשותשלאהשירותמןהיעדרותשלפליליתעברהלכאורהעוברים
.הצבאיתהשיפוטלחוק94סעיףולפיביטחוןשירותלחוק(א)35

ביטחוןלשירותבישראלהערביםגיוס-איהסדר.ג

המדינההקמתעםראשונותהתחבטויות.1
הערביהמיעוטשללמעמדובאשרסבוכהבדילמהלוותההיהודיתהמדינההקמת
להשליםהערביהמיעוטנכונותמידתהייתההשאלותאחת.המדינהבשטחישנותר

להכיר,החדשההמדינהשלקיומהאתלקבל-העצמאותמלחמתתוצאותעם
כנגדה"טרויאניסוס"כלפעוללא,למצער,אולמדינהנאמנותולגלותבצביונה
המדינההנהגתורובגוריוןבןדודהראשוןהממשלהראש.כושרשעתבהינתן
.38ביטחוניאיוםהמהווהכמיעוטבישראלהערביהמיעוטאת,דאזבנסיבות,ראתה
בכוחותשילובואתלאפשראיןכיקבעהשגובשההעקרוניתהמדיניות,לפיכך

דבר,ישראליתאזרחותבמדינהשנותרולערביםלהעניקהואאחדדבר;הלוחמים
החריג.הקרבבשדהנגדונלחמומכברלאשאךלצבאערביםגיוסלאפשרהואאחר
ל"צהידיעלשגויסומיעוטיםחוליות-(ס.ב.ג)"סדיריםהבלחי"גיוסהיהלכך

רווחיםהלוקתאוחודשישכרבסיסעל,בלחימהלסייעמנתעלסדיר39לאבאופן
סיוםלאחרל"לצהשסופחורקסים'וצדרוזיםבעיקרשירתואלהבחוליות.משלל

,הערביהמיעוטמקהילתחייליםלגיוסרביםהתנגדול"בצה.העצמאותמלחמת

שירותראשציין1948בספטמבר16-ב,למשל,כך.(ס.ב.ג)סדיריםהבלתילרבות
אני...נוצרייה-ערביהתופיען"בחאם,מלבבאולי,קורינויהיהזה"כיהמודיעין
המודיעיןבשירות.40"לצבאומוסלמיםנוצריםשללגיוסם...מוחלטבאופןמתנגד

מן,אותםרואיםוכי;הצבאיהשיפוטחוקהוראותחלותערביםצבאיוצאיעלכילטעוןניתן37
שלהסדיריםהכוחותעלהנמנים"חיילים"כ,הכלליהפוקדבצולהתייצבותלהםשנקבעהזמן

הגדרתוכןביטחוןשירותלחוק(א)35'סראו.הצבאיהשיפוטחוקלהוראותוכפופיםל"צה
.הצבאיהשיפוטלחוק1'בס"חייל"המונח

היהודיהממסדבקרבהרווחתהייתהזוגישה.78(1985)היהודיהכמדינהערביםלוסטיק'א38
כלפיהםוהמדיניותמעמדם-ישראלערביי:משנהדיירימנצור'ועבנזימן'עראו.בישראל

(1992)18-23.
כלתילגיוסמסגרת";48.12.27,"סדירותבלתיחוליות8עבורחדשים3-לתקציבהצעת"39

הערכות";48.12.27,"בשכרהמגוייסותסדירותבלתיחוליותתפקיד";48.12.27,"סדירים
.50/2433,7תיק,ל"צהארכיון48.11.24,"היחידה

.50/2384,8תיק,ל"צהארכיון1948.9.16"יהודיותבלתיגיוס"40
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41יהודילאמיעוטבהעסקתהטמונהביטחוניתמבחינהחמורהסכנהעלהתריעו

במשרדערביםלענייניוליועץל"לרמטכוהמליצו,(300גדוד)המיעוטיםבגדוד

מהצבאסדיריםהבלתיהמיעוטיםאתלשחרר-פלמוןיהושע-הממשלהראש
.42מהארץולסלקם

אתשיקפהלאל"לצהערביםלגיוסהמודיעיןשירותראשישלהנחרצתההתנגדות
ל"הרמטכבחתימתביותרסודיבמסמך,1948באוגוסט24-ב.בצבאהרוחותהלךכל

ל"הרמטכהודיע,"מיעוטיםיחידות"וכותרתו,בחזיתותוהחילותהאגפיםלכלשהופץ
יחידת.ל43"צהבמסגרתמיעוטיםשלסדירהיחידההקמתעלרשמיתדורייעקב

הופקדשעליהםרקסים'וצדרוזיםמגויסיםמאותמכמהברובההורכבההמיעוטים

8מהן,(ומפקדאנשים7חוליהבכל)חוליות12גויסובתחילה.יהודייחידהמפקד

שלבסיסעל"גויסונוספותחוליות4-ו,בחודשלירות15שלבשכרגויסוחוליות
והאימוניםההדרכות,הציודגםכמוהנשק.44"הסכמיםלפי...משללרווחיםשותפות
הצבאיתהמטרה.בצבאליהודיםהייתההפיקודיתוהכפיפות,ל"צהידיעלסופקו
היהשבהןצבאיותפעולותקידוםלשםבעיקרהמיעוטיםביחידתהסתייעותהייתה

חומריהפצתכגון,האזורתושבייהודיםלאהיותםבשל,יחסייתרוןהמיעוטיםלבני
.ועוד45והסחותהטעיות,ומודיעיןריגול,האויבבשטחיוחבלהתעמולה

,46המדינההקמתלפנישניםמספרשהחלה,'רקסית'צ-דרוזית-היהודיתהברית'
לענייניהשרהמלצותחרף.העצמאותמלחמתסיוםלאחרמידהתעצמהלא

החליט,47המדינהובמוסדותבצבאערביםשלשילובלעודדשטריתבכורמיעוטים

שאר;ובלבנתבסוריהשמוצאם(דרוזיתבעיקר)ערביםהיוסדירים-הכלתימהמגויסיםחלק41
"לישראלהגנהצבאי"עזריםתעסוקת"ראו.ישראלארץתושביערביםהיוהמגויסים

.50/2433,10תיק,ל"צהארכיון1949.2.31
300גדוד";51/56,68תיק,ל"צהארכיון,1949.8.8"מיעוטיםלעניינימטה-זמניתקן"42

.51/56,68תיק,ל"צהארכיון49.10.6"ביטחון-
.50/2289,339תיק,ל"צהארכיון1949.8.24"מיעוטיםיחידות"43
.39הערה,לעיל44
"בשכרהמגוייסותסדירותבלתיחוליותתפקיד";48.11.15"המיעוטיםיחידתשלמבצעים"45

בימיהמיעוטיםגדודמפקדתתפקידי"גםוראו.50/2433,7תיק,ל"צהארכיון48.12.27
ייעודו-המיעוטיםגדוד";57/222,47תיק,ל"צהארכיון54.12.28,"ומלחמהשלום

.57/626,42תיק,ל"צהארכיון56.12.7"ותפקידיו
הדרוזיםבלנק'חראוישראלבארץלזירוזיםהיהודיםביןהביטחוניהפעולהשיתוףעל46

ראוי.52/957,13תיק,ל"צהארכיון48.8.1"ישראלבארץבמלחמההדרוזים";(1958)
יועד,והאבשכיבבראשות("ערבאלבל'ג")1948במרץהוקםאשרהדרוזיהגדודכילציין

וביישוביםהיהודים"ההגנה"בכוחותלהילחם,בסוריהערביםגורמיםביוזמת,מלכתחילה
,פוליטימשגהביהודיםבלחימהראואשרישראלבארץהדרוזיםשללחץלאור.היהודים
,נוספותסיבותובשל,48.4.14-ביהודיםלחימהכוחותעםבקרבהדרוזיהגדודתבוסתולאחר
ביןאסטרטגיפעולהשיתוףעלוהוחלטיהודיםלביןהדרוזיהגדודקציניביןפגישותהחלו

.שם,שם,היהודיםלכוחותהדרוזיםהכוחות
לעיל,ומנצורבנזימןראוהערביהמגזרכלפישטריתבכורהשרשלהליברליתמדיניותועל47

.21-22,34-37'בע,38הערה
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1949באוגוסט28-כ.המיעוטיםקהילותחיילירובאתמהצבאלשחררל"צה

ליוםעדהאנשיםולשחררהמיעוטיםיחידתאתלחסל"דורייעקבל"הרמטכהורה
ביןניתנהזוהוראה.48"[רקסית'הצהפרשיםפלוגת]רוכביםליחידתפרט49.9.10

לביןבינםועדתייםדתייםוסכסוכיםדרוזיםחייליםשלפרועההתנהגותבשלהיתר
בקרבוהתנגדותהדרוזיתהעדהבקרבתסכולויצרה,אחרות49מיעוטיםקהילות
1-בל"לרמטככתב,לשנסקיטוביה,המיעוטיםיחידתמפקד.המדיניוהדרגהצבא

הדרוזיםכלאתלשחררראויפוליטיתשמבחינהחושביםאיננו"כי1949בספטמבר

עללרעהישפיע...הדרוזיתבעדהלרעהיתפרשזה.בצבארקסים'הצאתולהשאיר
מדיניתמבחינה...הדברסיבתאתלהםלהסבירלנויהיהוקשההערהעםיחסינו

גםעוליםדומהברוחדברים.50"הדרוזיםשלגםסמליתיחידהלהשאירצורךיש
מערערהואובו,גוריוןבן,הביטחוןשראל,שרתמשה,החוץשרשלממכתבו

הקהילההפלייתעלקבלדאזהחוץשר.י5הדרוזיהגדודאתלפרקההחלטהעל
חודשיםמספר,ואכן.צבאיבשירותשהושארהרקסית'הצהקהילהלעומתהדרוזית
.הדרוזיתהיחידהרובאתגםלפזרפקודהניתנה,1950באפריל20-ב,מכןלאחר

.מלבטלתנותרוחלקלמשטרהסופחמחבריההלק;היחידהפוזרה1950במאי1-ב
זהצעד.רקסים'וצדרוזיםחייליםשלסמלימספרלהשאירהוחלטבצבא,זאתעם

אללפנותהחלווהם,הדרוזיתוהעדהרקסית'הצהעדהראשיבקרבאכזבהיצר

להביעלהםלאפשרובכךביטחוןלשירותלגייסםבדרישההביטחוןמערכתראשי
.ישראללמדינתנאמנותםאת

והעדההדרוזיתהעדהראשימצדל"לצהלהתגייסהבקשותשלהרחבההיקף
,(מוסלמים-ערביםשלקטןומספרהנוצריהמיעוטקהילתמבניגםאך)רקסית'הצ

העקרוניתבשאלהבהירות-ואירבבלבולויצרההביטחוןמערכתראשיאתהביך
,מיעוטיםאילו-כןואם,ומדועל"לצהמיעוטיםבנישלגיוסלאפשרישאם

בסוגיהבהירות-ואירבבלבולשרר1950בשנת.53תפקידיםולאילויחידותבאילו
.הצבאיתבמסגרתנמצאהלאהתשובהאך,זו

ל"לצהבישראלהערביםשלגיוסלאפשראיןכיעתבאותהסברהמדיניהדרג

.50/2169,29תיק,ל"צהארכיון1949.8.28"המיעוטיםיחידתחיסול:הנדון"48
ידי-עלצבאיתפעולה";49.7.22,"ינס'בגדרוזיםחייליםהשתוללות"ראואלהלפרשיות49

;49.8.23,"49.4.26-בבנצרתהדרוזיםהשתוללות";49.7.13,"יש'גבכפרמיעוטיםיחידת

דוח";1949.8.4,"300המיעוטיםבגדודהתפרצות";49.5.2,"זועבידין-אסייףשלמכתבו"
.50/2169,29תיק,ל"צהארכיון1949.8.5,"300בגדודהקטטהעל

.50/2169,29תיק,ל"צהארכיון49.11.1"המיעוטיםיחידתשחרור"50
תיק,ל"צהארכיון49.9.11"הדרוזיהגדודשלהגמורפירוקובדברההחלטהעלערעור"51

50/2169,29.
,"למשטרהרקסית'הצהיחידהסיפוח";51.1.22,"למשטרהרקסית'הצהיחידהסיפוח"52

.52/1559,16תיק,ל"צהארכיון51.2.5"רקסית'הצהיחידה";51.1.28
הביטחוןשרהנחיית.60/28,79תיק,ל"צהארכיון50.2.12"ערבים-ישראלאזרחי"53

ראו.ל"לצהלהתנדבפרטניתהמבקשיםנוצריםאומוסלמיםערביםשלגיוסלאפשרהייתה

.9ד,60/28תיק,ל"צהארכיון50.3.20"נוצריםגיוס"
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המדינההנהגת,בעתבה.ביטחונייםמטעמיםבעיקר,(רקסים'והצהדרוזיםלמעט)
בהכרזתהערביהמיעוטקהילתכלפישנקבעוהשוויוןלעקרונותמחויבתהייתה

המיעוטכלפיביטחוןשירותחוקתחולתאתסייגהלא,היתרבין,ולכן,54העצמאות

מיוםהממשלהבישיבת.ל"לצהיגויסולאהערביםרובכיברורשהיההגםהערבי
לאישור,1949-ט"תש,ביטחוןשירותחוקלהבאתבסמוך,1949באוגוסט9-ה

השר."הלאומיהשירותחוק"נקראשאזהחוקבאישורהממשלהדנה,בכנסת

חובתהמטילהחוקשלמשמוהסתייג,שטריתבכור,בממשלהמיעוטיםלענייני
:בציינו,הערביהלאוםמבניהתעלמותתוךהיהודיהלאוםבניעלבצבאשירות

חוק'זהלחוקלקרואישאלא,הנהמתאים'לאומישירות'השםאין,לדעתי"
אותםלכרוךיכוליםואיננו,רביםלאומיםיששבקרבנואנויודעים...'צבאישירות
בןדוד,הביטחוןושרהממשלהראש.55"ישראללאוםשזהולזמראחתבכריכה

והשיב,בחוקברורותהגדרותמתןשחייבהשטריתהשרהערתעלתמה,גוריון
מגיוסערביםשלידועסוגלשחררתוכלהיא.בלבדהממשלהענייןזה"כיבתגובה
הציגהממשלהראש.56"בחוקהלכהאין...גמישחוקזה.זהחוקפי-על,חובה
.דעתלשיקולזהנושאלהשאירישאלאבחוקמסמרותלקבועאיןשלפיהגישה
ניתןאךהערביהמיעוטעלעקרוניתחלהלצבאהגיוסחובת,עקרוניבאופן,לדידו

שטריתהשרהסתייגות,זאתעם.57הממשלהשלדעתהבשיקולהחלתהאתלהתנות

שרותחוק"כגון-חלופותמספרשנבחנוולאחר,התקבלההחוקשלמשמו
לקרואהממשלההחליטה-"המגןשירותחוק"ו"העםשרותחוק","המדינה
.58"ביטחוןשירותחוק"בשםלחוק

הועברההזירה.בממשלהתםלאל"לצהערביםלגייסישאםבשאלההדיון
,ביטחוןשירותחוקאתהכנסתלאישורהביאההממשלהעת,הכנסתאל
שהחוקההיקףורחבותהרבותהסמכויותעלהלינוהכנסתחברי.1949-ט"תש

וכראותדעתםשיקוללפי,הרשאיםממוניםולפקידיםהביטחוןלשרמעניק
קובעאינוהחוקכיהייתההטענה.לאו59מיואתלגייסמיאתלקבוע,עיניהם
בכנסת.והפוקדיםהביטחוןשרסמכויותתופעלנהשבגדריהןכלשהןמידהאמות
,החוקבאכיפתועוולותקיפוחיםייצרווהפוקדיםהביטחוןשרשמאחששהובע

גזע,דתהבדלבליאזרחיהלכלגמורומדיניחברתיזכויותשוויוןתקיים...ישראלמדינת"54
וליטולהשלוםעללשמורישראלמדינתתושביהערכיהעםלבני...קוראיםאנו....ומין

,מוסדותיהבכלמתאימהנציגותיסודועלושווהמלאהאזרחותיסודעלהמדינהבבניןחלקם
.1948.5.14ישראלמדינתהקמתעלהכרזה"והקבועיםהזמניים

,המדינהגנזך,(49.8.9,ט"תשבאב'יר),הממשלהשלט"ש/לישיבה,"הלאומיהשירותחוק"55
12.

.13'בע,שם56
.14,24'בע,שם57
.23,41-42'בע,שם58
כ"דראוביטחוןשירותחוקמכוחוהפוקדיםהביטחוןשרשלהסמכויותהיקףעללביקורת59

.ואילך1438(ט"תש)ב
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עליהםמקובליםשאינםוחוגיםאנשיםלגבי"בסמכויותיהםפוליטישימושויעשו
מיעוטיםקהילותגיוסבסוגייתגם.60"הפוליטיתאוהלאומיתהשתייכותםמבחינת

.ובממשלההביטחוןבמערכתהתרחשלאשרבדומה,מחלוקותהתגלעול"לצה
,הדעהאתיודעאני":(חירות)מרידוריעקבהכנסתחברתהה,1949באוגוסט8-ב

האויבמיהוידועאםאבל...מלאזכויותשוויון-מוצדקתבהחלטהיאוהדעה

נעכלכיצד,כןאם,השניהסיבובאתלנומכיןמי,ידועואם,לעתידהפוטנציאלי
.61"?בצבאיהודים3כלעלאחדערבי
(י"מק)טוביתופיקהכנסתחבר.בנושאדעותחילוקיהתגלוהערביבמגזרגם
נכונותחרף,ביטחוןשירותחובתאכיפת-מאיהנובעתהערביםהפלייתעלקבל
אלדיןהכנסתחבר,מנגד.62"גזעיתאפליה"זאתוכינה,להתגייסמהםרבים

המיעוטאתלגייסמהרעיוןהסתייג(נצרתשלהדמוקרטיתהרשימה)אלזועבי
עםמלחמהבמצבנתוניםשעודנואומריםיש":בציינו,ביטחונייםמטעמיםהערבי
;לידיהםנשקינואתולמסורעליהםלסמוךשעהלפינוכללאכן-ועל,הערבים

ורה'רג'גסליםאמיןהכנסתחבר,לעומתם.63"זהברעיוןהאמתמןשישוייתכן
הציעאך,ערביותנשיםלגייסמהרעיוןהסתייג(נצרתשלהדמוקרטיתהרשימה)

שלמעברלתקופתערביםגבריםלגיוסהמועדאתלדחותיששלפיהבינייםגישת
.ל64"לצהלגייסםישאםיוחלטשבסופהשניםכחמש

ובמערכותבצבאבנושאהעוסקיםאתללוותהמשיכואלויסודיותמחלוקות
.היוםגםאקטואליותנותרווהןמכןשלאחרבשניםגםהממשל

המיעוטיםלקהילותשונהגיוסמדיניות.2
מיעוטיםלשלבבאפשרותלדוןהביטחוןבמערכתהחלוהחמישיםשנותבאמצע

הדרוזימהמגזרבפרט,מיעוטיםבנישלפניותמספרבשלהיתרבין,ל"בצה
כמקשהנדונהלאהמיעוטיםגיוססוגיית.בצבאלשרתרצוןשהביעו,רקסי'והצ
הותוותהמהןאחתולכל,שונות65ולדתותלעדותהפרדהנעשתהאלאאחת

.פרטניתמדיניות
עםהביטחוניהפעולהשיתוףבהמשךברובםתמכוהצבאראשי-דרוזים
האדםלכוחחייליםשלתוספתהיוזובאפשרותשנמצאוהיתרונות.בארץהדרוזים
אפשרויות,למדינהנאמנותוולהגברתלישראלהצעירהדורלקירובאמצעי,בצבא

שליחתוכן,וכדומהכמסתננים,חוץכסוכניבדרוזיםלשימושמגוונותביטחוניות

.1531'בע,שם60
.1453'בע,שם61
.534-535(1950)י"תשכ"ד62
.1525(ט"תש)בכ"ד63
.1528-1529'בע,שם64
לאונוצריםנוצרים-ערבים,מוסלמים-ערכים,דרוזים,רקסים'לצהייתההרווחתהחלוקה65

הממשלהמדיניות-בישראליהודי-הלאהמיעוט"למשלראו.(יוונים,ארמנים)ערבים
.55/488,113תיק,ל"צהארכיון"בקרבופעולתהודרכיכלפיו
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הקרוביםשהיחסיםקיוול"בצה,מכךיתרה.ערבבמדינותמודיעיןלהשגתדרוזים
,בסוריההיושביםהדרוזיםבקרבגםלפעוללצבאיאפשרולדרוזיםהמדינהבין

להבטיח"רעיוןשהעלוהיו,וכפיתוי,בתמורה.הסוריהשלטוןיציבותערעורלשם
.66"ישראלמדינתובמסגרתהחרמוןבהרדרוזיתאוטונומיה[בסוריה]לדרוזים
בידינוייתןהדרוזיהנוערגיוס"כיציין,ינאיאמנוןל"סא,המיעוטיםיחידתמפקד
,במדינהשוויםכשותפיםהרגשתםאתיגביר,העדהעלהשפעהואמצעישליטה
אהדתעלל"בחווישפיע,בארץאחרותמיעוטיםעדותוביןבינםהקרעאתיגביר
לאור.67"המקומייםהשלטונותעםיחסיהקלקולועל,לישראלשםהדרוזיתהעדה

בבקשההדרוזיתהעדהראשישלונשנותחוזרותפניותולאור,ואחריםאלהיתרונות
הדרוזיתהעדהבנישלהנכונותבחינתולאחר,ביטחוןשירותחובתעליהםלהחיל

שירותחובת1956בינוארהחללאכוף,1955בשנת,הוחלט,ל68"לצהלהתגייס

ביטחוןשירותיאפשרהחובהגיוסכינקבע.הדרוזית69העדהבניעלגםביטחון
גדולותיהודיותצבאיותליחידותהכפופות,נפרדות70דרוזיותעדתיותביחידות

בשלזאתלהתירשלאהוחלטאך,נדוןמעורבותביחידותדרוזיםשילוב)יותר71

צבאמשוחררילדרוזיםהעדפהמתןעלהוחלטכןכמו.72(בצבאגורמיםהתנגדות
הקלותועל-יושמהאםשספקהחלטה-73הממשלהבמשרדיעבודהבקבלת
הוחלטעוד.לו74ומחוצההצבאיהממשלבשטחיתנועהתעודותבמתןלדרוזים

תמורותלאור,הביטחוןבמערכתלעתמעתייבחןהדרוזיתהקהילהגיוסנושאכי
.השניםבמשךל"בצההתקיימוהדרוזיםגיוסבנושאדיונים,ואכן.וכנסיבותכתנאים

אמנוןל"סאחתוםהמסמךעל.54/7,52תיק,ל"צהארכיון1952.10.20"ישיבהסיכום"66

.המיעוטיםגדודמפקד,ינאי
.שם,שם67
,ל"צהארכיון55.11.3"הדרוזיתהעדהבניעלחובהגיוסהטלתדרכילבדיקתהועדהח"דו"68

.56/637,67תיק
חרגהצבאבפועל;אדם-כוחשלקבועותגיוסמכסותלפידרוזיםלגייסהייתהההוראה69

לציפייהביחסנמוךהיהביטחוןלשירותהדרוזיםהתייצבותשיעורכייצוין.אלוממכסות
"ומכסותמועדים-דרוזיםגיוס"ראו.הגיוסחייבימכלל50%-מלמעלהקצתהתייצבו-
.58/299,29תיק,ל"צהארכיון56.4.8"דרוזים-חובהלגיוסבקשרדוח";56.4.17

.המיעוטיםיחידתפעילותעללפקחמהצורךבעיקרנבעהנפרדותיחידותעלההחלטה70
הצבאתפקידעל.56/8,79תיק,ל"צהארכיון1955.2.22"מעורבותביחידותדרוזים"ראו

מדיניותשלכדפוסהדרוזיתהמיעוטיםיחידתועל,הערביבמגזרהפנימיובפיצולבפילוג
:ראו,המיעוטקהילותעלופיקוחשליטה

:

Firr~ The

.

Dr
~

s "!

~

he Jewish State: % Brief.)1

245(1999,Leiden,11
~

8)Nistory,

.56/637,67תיק,ל"צהארכיון55.10.6"חובהגיוס-דרחימ"71
מעורבותביחידותדרוזיםלשילובהתנגד,יעקבצביהל"סא-דאזהמיעוטיםיחידתמפקד72

"מעורבותביחידותדרוזים"ראו."עליהםהפיקוחאתלייעלכדי"-ביטחוניותמסיבות
.56/8,79תיק,ל"צהארכיון1955.2.22

בבניהטיפול";1955.4.18"המיעוטיםבנימביןמילואיםוחייליצבאמשוחרריהשדפת"73
.56/637,67תיק,ל"צהארכיון55.5.18"ל.ה.צמשוחרריהמיעוטים

.58/299,28תיק,ל"צהארכיון1956.7.10"הצבאיהממשלבאזורילדרוזיםזכויותשווי"74
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המבקשיםלדרוזיםלאפשרישכיל"הרמטכההליט1971כאוגוסט,לדוגמה,כך
בחטיבת,שריוןבחילגםאלא(300יחידה)המיעוטיםביחידתרקלאלהשתבץזאת

שרשלהנחייתובעקבות,1991בשנת.75היםובחילהצבאיתהמשטרהבחיל,גולני
,בצבאמיעוטיםוהשתלבותגיוסלעודדמדיניותוולאור,ארנסמשה(דאז)הביטחון
משרתיםהדרוזיםהיוםועד1956ינוארמאז.ל76"צהיחידותכלבפניהםנפתחו

.חובהביטחוןבשירותככלל
.העצמאותבמלחמתכברבצבאלשרתהתנדבורקסים'צגברים-רקסים'צ
ליחידתהיחידהסופחה1949שנתבאמצע.פרשיםביחידתבעיקררוכזורקסים'הצ

שוחררוומשםהספרלחילאנשיההועברו1950במאיפירוקהועם,77המיעוטים
,העדהבקרבותסכולמרמוריצרהדבר.ישראללמשטרתשסופחואומהצבא

לגייסםבבקשהל"לצהפנותעסוקהללאשנותרומשוחרריםוחייליםומנהיגיה
בשנתל"בצההוחלטהדרוזיתהעדהעםההסדרלאחר.בצבא78חובהלשירות

.דומהבמתכונת,רקסית'הצהעדהעלגםביטחוןשירותחובתלאכוף1958
למעט)העצמאותבמלחמתל"בצהלשרתהתנדבולאנוצרים-בוצרים
הביטחוןבמערכתלהצטברהחלוהחמישיםשנותבמהלך,זאתעם.(בודדים

.גיוסםבשאלתלהתחבטהחלול"ובצה,לצבאלהתגייסשביקשונוצריםשלפניות
באוקטובר21-המיום,גוריוןבןדודהביטחוןשראלובראן'גסליםשכתבבמכתב

רצוננולהוכיחלנולאפשרהמדינהחייבתכימשוכנעיםהיננו":מסבירהוא,1955
כילמסקנההגענומזמן...המוניתלהתנדבותהיאמגמתנו...למענהחיינולהקריב

.79"ישראלשללגורלה,עתהקשור,המוסלמיבעולם,הנוצריםשלוגורלםעתידם
שלאקטאלאתעסוקתי-כלכליאיננולצבאלגיוסלהתנדבהמניעכינאמרבמכתב
נבחנה,נוספותופניותזופנייהבעקבות.להונאמנותהמדינהעםהזדהותהבעת

בדיקתלאחר"ברעיוןתמךהביטחוןשר.לצבאנוצריםצעיריםלגייסהאפשרות
עקרוניתאישרהוא1955בנובמבר17-וב,80"הנוצריםהמתנדביםשלמהימנותם

מספר"שיהאובלבדל"בצהסדירלשירותנוצריםמתנדביםלגייסההצעהאת

,ל"צהארכיון71.8.17"71באוגוסט13-מל"הרמטכעםדיוןסיכום-ל"בצההדרוזים"75
.74/18,73תיק

the::ראול"לצההדרוזיםגיוסהסדרעל76 Israeli MilitalyתנFrisch "The Druze Minority.א
.0;51(1993)Armed Forces and Sociery20"Ethnic Policing Role8תTraditionalizing

QuestionןPeled.)1979);ע,Political sfuabs (JerusalemםIsraekחןThe Druzes]00-80ם

168-142(1998)Multiethnic States"וofLoyaty -Mailaty Manpower-

Policy

.
100,בדואים200,דרוזים400:חיילים850-כ1949באפךילשירתוהמיעוטיםביחידת77

שתיים,דרוזיותשלושמהן,פלוגותמשמונההורכבההיחידה.יהודים150-ורקסים'צ
ארכיון49.4.6"לעתידוהצעותהיחידהמצב-300גדוד"ראו.רקסית'צואחתבדואיות

.51/56,68תיק,ל"צה
1958.3.31"לישראלהגנהצבאשלהסדיריםבכוחותביטחוןלשירותרקסית'הצהעדהגיוס"78

.29/2215-גתיק,המדינהגנזך
.57/626,42תיק,ל"צהארכיון55.10.21"ל"לצהנוצריםצעיריםהתנדבות"79
.57/626,42תיק,ל"צהארכיון1955ספטמבר"ל"לצהערביםמתנדביםהצטרפות"80
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פלוגהלהקיםהוצעל"בצה.8,"מתנדבים120עד100-כ...מתנדביםשלמספיק
אלא.הדרוזיםשלשירותתנאיובאותם300לגדודבדומהסדירהנוצריתעדתית
,ונצרת82חיפהובעריםבגלילהנוצרייםבכפריםהמתגייסיםשיעורבירורשלאחר

,הוחלטולפיכך,סדירהפלוגההקמתיאפשראשרמתנדביםשלרבמספרנמצאלא
מאז.יותר83גבוהיהיההמתנדביםשיעוראשרעדהרעיוןאתלגנוז,1955בדצמבר

.משמעותיתבאופןהשתנהלאזההסדרשלאופיוהיוםועד
ישאם(ועודנה)הייתהביותרוהסבוכההרגישההשאלה-מוסלמיםערבים
וניסיוןזהבנושאמקיףריון.מוסלמיםערביםעלגםביטחוןשירותחובתלאכוף
1954בשנת.החמישיםשנותבאמצענעשהביטחוןשירותחובתעליהםלאכוף

ונתקלההממשלהראשבמשרדערביםלענייניהיועץידיעלזאתאפשרותהועלתה
התנגד,ינאיאמנוןל"סא,דאזהמיעוטיםיחידתמפקד.85הצבאבתוךבהתנגדות

ובמורלבייחודלפגועשלאמנתעלהשארבין,ל"לצהמוסלמיםערביםלגיוס

שלהגיוסכדאיותנותחה,הביטחוןשרלבקשת,1954ביולי.הדרוזית86היחידה
שמדוברצוין;מוסלמיםערביםזאתובכללל"לצההמיעוטיםקהילותבניכלל

ערביםמרביתם,סדירלשירותגבריםצבאיוצאי000,24-כשלגיוסבפוטנציאל
בדרגהוחלט,מוסלמים88ערביםגיוסנגדהייתהל"צהשעמדתהגם.מוסלמים87

ביטחוןלשירותכללירישוםצולשלוח,לבוןפנחסהביטחוןשרבראשות,המדיני
לתת"הייתההצושלהרשמיתמטרתו.ל"לצהגויסושטרםהמיעוטיםקהילותלכלל

נכוניםאםכי,לעצמםתובעיםהםזכויותרקשלאלהוכיחהאפשרותאתלערבים

."המדינהכאזרחיעליהםהמוטלותחובותגםלמלאהם
מעורבותתגובותעוררההערביבמגזרביטחוןלשירותהרישוםצוויהפצת

מיעוטיםבנילגיוסהרישוםמהלךעלמסכםח"בדו.89מוסלמי-הערביהציבורבקרב

תיק,ל"צהארכיון55.11.17"ל"בצהסדירלשירותהמיעוטיםמבנינוצריםמתנדביםגיוס"81
56/637,67.

.56/637,67תיק,ל"צהארכיון55.12.8"נוצריםצעיריםגיוס"82
באםרקיבוצעזהשגיוססוכםבזמנו":כידווח55.12.19מיוםל"הרמטכסגןאלבמכתב83

במספרמתנדביםלגייסאפשרותכרגעאין...נוצריתפלוגההקמתיאפשרהמתנדביםמספר
,56/637תיק,ל"צהארכיון55.12.19"נוצריםצעיריםגיוס"ראו."אחתמחלקהרקאלא,זה
67.

מעטים,ואכן,א"ההקמלהוראותבהתאםנוצריםבפניפתוחהל"לצהלהתנדבהאפשרות84
.לשירותמתנדביםמבניהם

תיק,ל"צהארכיון1954.9.7"צבאילשרותהערביםלרישוםבקשרהביטחוןשרהערות"85
56/636,46.

תיק,ל"צהארכיון1954.6.24"מנדהכפר-וידןמסלקפדלעמד.המיעוטיםלגדודגיוס"86
.56/8,79תיקל"צהארכיון54.7.6,"ל"לצההתנדבות";56/8,27

.56/636,46תיק,ל"צהארכיון54.7.25"ומגבלדתאפשרויות-ל"לצההמיעוטיםגיוס"87
לגיוסהרישוםצו.56/636,46תיק,ל"צהארכיון54.9.13"צבאילשירותערביםרישום"88

.1954.7.9-הביוםהופץ
להשגתיובילל"לצהשגיוסםהערביםהצעיריםמתקוותהיתרביןנבעהלצבאבגיוסתמיכה89

.מלאזכויותבשוויוןל"לצההערביםהצעיריםגיוסאתשהתנוהיו,מנגד;מלאזכויותשוויון
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הראשוניםבימים"כילמוסלמיםבנוגענכתב,1954באוקטובר4-מה,ל"לצה
צוחלשעליהםהצעיריםבקרבמסוימתהתלהבותהייתהניכרת[הצו]לפרסום
ההזדמנותוכן,חיילמדיוללבושנשקלשאתהאפשרותאותםקסמה.הרישום
הצעיריםאצלאם...הערביתהחברהשלהמשעממיםהשגרהמחיילצאתהקרובה

התעוררוהקשישיםהערביםאצלהרי,רבמשיכהכוחלוהיהכשלעצמוהצבא
כלכלייםגורמיםכאןמשפיעים...רבהרוח-ומורתכבדיםחששותהראשוןמהרגע

ריסנוהאבות.(לגבולמעברתגובהמפניהפחד)ומדיניים,(למשקדרושיםהבנים)
אם,חייהםסדרבכללהםלצמוחשעלולהנזקעלוהצביעוהנלהביםהצעיריםאת

.90"לצבאויתגייסויקומו
הרישוםצובמהימנותספקהטילואשרשמועותהפיצולאומייםערבייםגורמים

הורדהידיעלהגיוסמחובתלהשתחררהערביםלתושביםקראווהם,91לגיוס
נשמעו",מכךיתרה.(ל"מצהישוחררומשקלמעוטיכיהייתההטענה)במשקל
"להתגייסולאהארץאתלצאתהצעיריםיצטרכוברירהתהיהלאשאםקולות
מוסלמי-הערביבמגזרמסוימתחיוביתהיענותחרף,דברשלבסופו.ל92"לצה

מוסלמיםערביםלגיוסהכלליהרישוםצוהוביללאבפועל,ל"לצהגיוסםלאפשרות
מאזשחלפוהשניםבמשך;היוםמסדרירדהרעיון.93הארץמןליציאתםאולצבא

הנושאאך,לצבא94מוסלמיםערביםלגייסנוספותהצעותמספרהועלוהיוםועד
שאינםהערביהמיעוטקהילתבני-הצדדיםשניבהסכמתהפועלאליצאלא

.95הביטחוןמערכתוראשיכצבאלשרתמעוניינים
,הבדוויםהיאבישראלהמוסלמיהמיעוטקהילתבקרבקבוצה-תת-בדווים
התנדבובדוויםכמאתיים.מיוחדמקרההשניםבמשךגיבשושוניםשמטעמים

המלחמהלאחר.המיעוטיםיחידתבמסגרתהעצמאותבמלחמתבצבאלשרת

שיבוטלו"עדהערביםגיוסאתלדחותהציעווהנוצריתהמוסלמיתההנהגהמראשיחלק
;דרוזיםקציניםעליהםיופקדושמאחששגםהובעמוסלמיםהערביםבקרב;"ההפליהחוקי

חולצתםדשעלענודיםשחוריםכשסרטיםהרישוםלנקודותבחלקםהגיעונוצריםצעירים
,המדינהגנזך54.10.4"ל.ה.לצהמיעוטיםבנילגיוסהרישוםמהלךעלח"דו"ראו.אבללאות
.18/2402-חצתיק

.שם,שם90
שירותחובתאתלהחילבכנסתדרשה1950בשנתאשר,(י"מק)הקומוניסטיתהמפלגה91

איןזכויותבלי"הססמהתחת,הערביכציבורהפיצה,הערביהמגזרבניעלגםהביטחון
ואנגליםאמריקניםשלקנוניההואל"לצההערביםגיוסענייןכל"ולפיהןשמועות,"גיוס
.שם,שם."העממיתובסיןברוסיהלמלחמההארץמןהערביםהמגויסיםאתלשלוחכדי

.שם,שם92
המחלקהפעולותעלח"דו"וכן;1954דצמבר"לערביםהתייצבותלצווהדיםתגובות"ראו93

תיק,המדינהגנזך54.11.11"למיעוטיםהמחלקה-הפניםמשרד,1954אוקטוברלחודש
.29/2215-'גתיק,המדינהגנזך54.8.18"המיעוטיםבנילגיוסצו";29/2215-'ג

המדיניותמחדשל"בצהנדונה,"האדמהיום"אירועילאחר,1976במאי10-ב,לדוגמה,כך94
,ל"צהארכיון76.5.10"מיעוטיםבגיוסוטיפולמדיניות"ראו.המיעוטיםבניבגיוסוהטיפול

.79/1132,67תיק
.115-125'בע,38הערהלעיל,ומנצורבנזימן95
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מבעיותסבלואשרמבדוויםרובם,לצבאלהתנדבבדוויםשלפניותמעטהתקבלו

עשהלאהצבאואולם.96(עקבותמגלי)כגששיםבצבאלשרתוביקשותעסוקה
לגיוסהכלליהרישוםצופורסםכאשר,1954בשנת.הבדוויםאתלגייסכוללניסיון

הבדואי"כיבטענהנחרצותלכךהבדוויתהאוכלוסייההתנגדה,ל"לצהמיעוטים
,יותרגדולהההצלחהתהיהים'השיחרובלדעת.חובהשהואדברלכלסולד
הובעהמיוחדחירוםבכינוס.97"התנדבותמתוךגיוסעלהממשלהתכריזאם

כךעלהתמרמרותהביעהבדוויהמגורמראשיחלק;חובהלגיוסעקרוניתהתנגדות

עמהלקחתהממשלהתרצהוהאומנםמאדמתםגדולחלקמהםלקחהשהממשלה"
עלמבצעיםאגףראשבראשותועדהמונתה1970בפברואר.98"?ילדיהםאתגם

הייתההוועדההמלצת;הבדוויםעלביטחוןשירותלהחילהאפשרותאתלבחוןמנת
.הבדוויתבמגזרהגיוסלהצלחתהנמוךהסיכוילגבימסקנתהבשלבעיקר,שלילית
מדיניותביוזמתוהחלה,הביטחוןכשרארנסמשהכיהןעת,השמוניםשנותבסוף
112בצבאשירתו1991בשנת;בהתנדבותל"בצהלשרתהבדוויהמיעוטעידודשל

מאותבהתנדבותל"בצהמשרתיםכיום.בדווים1993-427100ובשנת,בדווים
.הארץמצפוןרובם,הבדוויתהאוכלוסייהמקרב

משירותפטורהמקבלותאוכלוסיותקיימות-נוספותמיוחדותאוכלוסיות
השומרוניתמהעדהונשיםכוהנים,למשל,כך.עליהןנאכףלאשהחוקאוביטחון
לאביטחוןשירותחוק;קראיותנשיםגםוכך,ביטחוןבשירותמשרתיםאינם
תושבישאינםקבועיםתושביםעללאואףהגולןרמתתושביהדרוזיםעלגםנאכף
שהשתנההסדר)עבריםכושים,יהווהלעדימיוחדיםהסדריםאףקיימים.קבע

.וכדומה02ןבהאים,01ן(קבעלתושביהפיכתםעםכעת
קהילותבנישלל"לצההגיוסבמדיניותאחידותחוסרקיימת,כןכיהנה

השוויוןחרף.היהודילציבורבהשוואהוהןעצמןלביןבינןהן-המיעוטים

מאזרחותהנובעתבחובהמדיברולפיו,ביטחוןשירותבחוקשנקבעהחוקבפני
באופןמטופלותועדתיותאתניותקבוצותבפועל,בישראלקבועהמתושבותאו

.שוויוניבלתי
.626,42/ד5תיק,ל"צהארכיון55.9.21"דייןמשהמר-ל"צהמפקד:אל"96
.89הערה,לעיל97
.שם,שם98
.74/18,73תיק,ל"צהארכיון73.2.19"נתונים-ל"לצההדרוזיםגיוסבעיות"99

.219(ה"תשנ)לזהחדשהמזרח"ובחובותבזכויותשוויון"ארנס'מ100
לכושיםלהעניק,פורזאברהם,הפניםשרהחליטמשרדית-ביןועדההמלצותבעקבות101

אכיפת,היתרבין,היאהמשמעות;2003ביוליבישראלקבעתושבישלמעמדהעברים
העבריםמקהילתראשוןמתגייס:בקרוב"אלוש'צראו.ל"לצהוגיוסםביטחוןשירותחוק

http[(2004.2.8.1851(האינטרנטמהדורת)אחרונותידיעות"בדימונה ://www.ynet .co . il[
.visitedת07.1.70)

עלנון'אראו,שונותואידיאולוגיותדתיות,אתניותאוכלוסיותלגביהחליםהגיוסלהסדרי102
האוניברסיטהכמסגרתעבודה)ל"לצהואידיאולוגיותאתניותקבוצותגיוסועלהשבותחוק

.(במערכתשמורעותק),(פורסםלא(ו"תשנ,בירושליםהעברית
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ביטחוןלשירותבישראלהערביםגיוס-אילהסדרהטעמים.3
משלושהכיוםנובעביטחוןלשירותהערביהמיעוטקהילתבניגיוס-איהסדר
.אידאולוגי-עקרוניוטעםרגשי-מצפוניטעם,ביטחוניטעם:עיקרייםטעמים
הכוללות-ממשיותזיקותישנןבישראלהערבילמיעוט-ביטחוניטעם

אתוהעוינותהשכנותערבממדינותולחלקהפלסטינילעם-משפחהקשרי
מהוויםהערביהמיעוטבני,כוללשלוםהסדרובהיעדר,כךוכשל,ישראלמדינת

פתרוןיימצאלאעודכל,בעתידגםיימשךכילהניחסביראשרביטחוניסיכון
ניכרחלקו.פלסטיני-הישראלילסכסוך,למצער,אוערבי-הישראלילסכסוךכולל
הפלסטיניתברשותגלויבאופןתומך,הנהגתוועלדובריועל,הערביהציבורמן

צודקתמלחמהבמלחמתהורואה,אזרחיהנגדטרורומפעילהבישראלהנלחמת
גיס"להיווצרותחששכןאםנוצר.פעילבאופןבהמשתתףאינועצמוהואאםגם

בשםהידועה,זודילמה;בישראלהערבילמיעוטייחודיאינוזהחשש.0ן'"חמישי
שישאתנייםמיעוטיםקיימיםשבהןלמדינותאופיינית,"הטרויאניהסוסדילמת"

אלהבמקרים.!לגבול04מעברעוינותבמדינותמשפחהוקרוביאתניותזיקותלהם
מסוימותבנסיבותיהווהםשמאחששבשללצבאמיעוטיםמלגייסרתיעהקיימת
.!05למדינהנאמןולאחתרןמיעוט
פלסטיני-הישראליהעימותלאור-ברגשותהתחשבות;הומניטריטעם
בניגודביטחוןשירותבישראלהערביםעללכפותאין,ערבי-הישראליוהסכסוך
ייאלצוהםשבובמצבלהעמידםנדיבכךוישהואילמצפונםולצוהחופשילרצונם
.הערביתמהאומהחלקועםהפלסטיניהעםעםישירבעימותהמצויבצבאלשרת
ידעואילו",מנגד.רגשי-מצפונינאמנויותבקונפליקטלהעמידםעלולשכזהמצב

מהםלדרושאיןאבל,מתגייסיםהיו,בצרפתיםאובאנגליםלהילחםנועדל"שצה

אתבעיקרמאפייןזהטעם.'06"ערבבצבאותלהילחםשתפקידולצבאהתגייסות

שלהרשמיתעטרתהאתגםאך!הערבי07במגזרפוליטייםמנהיגיםשלעמדתם
.!08הביטחוןמערכת

בצבאערביםחיילים:הביטחון-איבשם"כנאענה'רראו"החמישיגיס"הבטענתלדיון103
:מהפתרוןחלקאומהבעיהחלק"ממוחה'ס;47(ד"תשס)4עדאלהמחברות"הישראלי
;493-513(ו"תשנ)בישראללאומיוביטחוןדמוקרטיה"הערביוהמיעוטהמדינהביטחון

לעיל,ומנצורבנזימן;95/1,25נתיב"?חמישיגיסהאומנם-ישראלערביי"ישראלי'ר
.21,122-124-!9'בע,38הערה

,Peled:ראומשמעויותיהועלאתניות-רבבמדינות"הטרויאניהסוסדילמת"על104 supra note

.81,76ק.26-1
105and Theג"""

3?ם"0ק"0קזש

ofNationhood

:, :

Military

ן"נ'
"

Krebח0 The

.

Instiational

I

1.א.
Politics of Citizenship (the International Studies Assocjtion Annua] Convention, New

(06.9.5:

visitedon

:I1

[

http: //ww. isanet.org/nopaperarchive.hUm]( last(2002
~

.Orleans, .March

.118'בע,38הערהלעיל,ומנצורבנזימן106
.שם,שם107
הערהלהלן.המיעוטיםבניגיוסבענייןבעתירהץ"לבגהמדינהמתשובתעולהזהטעמ108

.התשובהלכתב9בפסקה,117
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מדינתןשבומצבבפניניצבותמיעוטיםקהילותשבהןלמדינותאופייניזהנימוק

צבאילשירותגייסואשרמדינותישנן,גיסאמחד.שלהןהאםמדינתנגדנלחמת
התגוררושבההמדינהכאשרגם,בקרבןהחייםולשונייםלאומיים-אתנומיעוטים
המוסלמיהמיעוט,למשל,כך.המיעוטקהילתשלהאםבמדינתנלחמההמיעוטים

לחלקכאשרגם,פקיסטןנגדמלחמותבמספרהודוצבאבשורותנלחםבהודו
במהלך.פקיסטן09יכצבאמשפחהקרוביהיוהודובצבאשלחמומהמוסלמים

שנולדואלולרבות-הבריתבארצותהגרמניהמיעוט,הראשונההעולםמלחמת
נגדבשורותיוולהילחםהבריתארצותלצבאלהתגייסמנתעלנאבק-בגרמניה
שבהםלמצביםהפוכותדוגמאותקיימות,גיסאמאידך.!!באירופה0הגרמניהצבא

מלחמתבמהלך,למשל,כך.האםבמדינתלהילחםנאלצולאהמיעוטקהילתבני
שלחלאהאמריקניהצבא,הארבורפרלעלהיפניתהמתקפהלאחר,השנייההעולם

,ובאירופהאפריקהבצפוןאלאיפןכנגדבחזיתלהילחםהיפניבגדודהלוחמיםאת
.!!!האםמדינתמולאללהעמידםשלאמצפוניטעםבשלגםאך,ביטחונימחשש
בחבללמוסלמיםשניתן,לכללכחריג,לצבאמגיוסהשחרורהיאנוספתדוגמה
בקשמירהמוסלמיםאולם,הודולצבאמתגייסיםמוסלמיםאמנם.בהודוקשמיר

.לצבאמגיוסמשוחררים
סוגהואביטחוןלשירותהערביהמיעוטגיוס-איהסדר-אידאולוגיטעם

העםמדינת,יהודיתמדינההיאהמדינה:למדינההערביהמיעוטמצדמסרשל

נאמנותלגלותהערבימהמיעוטלדרושאיןולכן,מכךהמשתמעכלעל-היהודי
עלעמד.בצבאהאקטיבישירותידיעלעמהלהזדהותאו,"שלולא"למדינה

נלחמיםשהערביםבגלללאזה[בצבא]השירותאי":בציינועסבה-אבוחלדכך
מזדהיםאינםשהםלמדינהלסמןרוציםהסאלא,שלהםבעםאושלהםבמדינות

אינההמדינהעודכלשליהמדינהשזאתתחושהליאין.מדינתילאזאת...אתה
,מדינתילאשהיאכמדינהאותהמסמןאנילכן...מדינתיבתורעצמהאתמגדירה

לתתמוכןלאגםאנילכן.עושהשהיאמהבכלהמדינהעםמזדההלאואני
.'!2"המדינהאתולשרת

בצבאותשירתו-ראשונהמדרגהמשפחהקרובילרבות-משפחהאותהבנימוסלמים109
המוסלמיםוהואחריגקיים,זאתלעומת.כיניהןשהתרחשומלחמותבכמהופקיסטןהודו
Khalidi:ראו.ההודילצבאמגויסיםאינםאשרקשמירבחבל

'
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עצמהאתמגדירהשאיננהמדינהשלהבולטיםממנגנוניהכאחדנתפסהצבא
מרכזיכוחוכמנגנון;כמדינתונוהגתואינה,הערביהמיעוטשל(גם)כמדינתו
בעברעצמובוהשימושבעקבותהיתרביןשהושג,זהדבריםמצבלשמירת
לשרתמערביםלצפותאין,כןעלאשר.הערביהמיעוטולקיפוחלדיכויכמכשיר

איננו,הצבאיגםובעקבותיו,הישראליהאזרחיהאתוס,אברין'גחסןגישתלפי.בו
שליטהושליהודיצביוןשלדומיננטירכיבבוקיים;!!3"לאומיםעיוור"אוניטרלי
החברהשלאלאניטרליתישראליתחברהשל"היתוךכור"איננוהצבא.יהודית
כאמצעיגםנתפסבצבאשירות-אי,זהרקעעל.זוחברהלשרתנועדוהוא,היהודית

ובלכידותוהלאומיתבזהותו,בתרבותושחיקהמפניעצמועללהגןהמיעוטשל
מקדמיתנאיהםאזורישלוםלאוגםמלאשוויוןלא,זוגישהלפי.!!הפנימית4

.המדינהשלהיהודיצביונהעלויתורנדרשאלאבצבאהערביהמיעוטלשירות
לאורמתעצם,המדינהשלהיהודימצביונהבעיקרוהנובע,האידאולוגיהטעם

הפלסטיניהמיעוטבנישלהמבטמנקודת.פלסטיני-הישראליהעימותהחרפת
משפחותיהםבניאתהורג,שלהםבעםהנלחםכובשצבאהנול"צה,בישראל
שלולעקרונותהבינלאומילמשפטומנוגדתצודקתאינהמלחמתו;ברכושםופוגע

.ומוסרצדק
מלחמתרקעעל.ההיסטורימהזיכרון,היתרבין,גםמוזןהאידאולוגיהטעם
,ערביותקרקעותשלמסיביתבהפקעההצבאהשתתפות,צבאיממשל,העצמאות
בכפרהטבחכגון)הקולקטיביכזיכרוןהחקוקיםל"לצהביחסטראומתייםאירועים

המיעוטבקרב(ושליליים)עמוקיםרגשייםמשקעיםל"צהיצר-וכדומה(קאסם
.הערבי

ץ"לבגועתירותלשינויניסיונות.4
השניםבמשךנדוןהמיעוטיםקהילותעלביטחוןשירותחוקאכיפת-איהסדר

תמכוערביםלענייניהממשלהראשיועצימרבית.וצבאייםממשלתייםבפורומים
;בהתנדבותאוכהנבה,בישראלהערביםעללאומיאוצבאישירותבהחלת

עדותעלוחלקם,המיעוטיםכללעללאומיאוצבאישירותהחלתהציעוחלקם
ממשלתיותועדותבמספרגםנדוןל"לצההערביםגיוס-איהסרר.!!מסוימות5

וחוסר,התקבלולאממשיותשהחלטותאלא.השניםבמשךהנושאאתשבחנו
.המדינהימיבראשיתשהיהכפינותרל"לצההגיוסבמדיניותהאחידות

,1956בשנת,ואכן.ץ"בבגלדיוןיגיעהיבטיוכללעלשהנושאהיהטבעירק

[קאן://5/170.113.179.212"05/ש06/1קע/606[י0,/:ישיבותפרוטוקלי,לדמוקרטיההישראלי
(06.9.5visitedon1851)[53348886058621256630836050121446=16?850ט1א8.ק.

ופמיניזםלאומיות,אזרחות:הפלסטיניהמיעוטשלביקורתיותגישותלקראת"בארין'ג'ח113
.53,89-90(א"תשס)טפלילים"הישראליבמשפט

.!118,34'בע,1הערהלעיל,סבן;276'בע,4הערהלעיל,סבןראו114
.79-100'בע,38הערהלעיל,ומנצורבנזימז!15
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,הדרוזיהמיעוטבניעלביטחוןשירותלאכוףהביטחוןשרהחלטתיישוםעםמיד
-ביטחוןלשירותהכשירגיוסבגילדרוזיצעיר-חסונההאניץ"לבגעתר

המיעוטלקהילתהשתייכותובשלכורחובעלגיוסחובתעליולהטילאיןכיבטענה

מתערבאינושהואבציינועתירתואתדחהץ"בג.(מגיוסהמשוחררת)הדרוזי
:כיוצייןל"לצההמיעוטיםקהילותבניגיוסבמדיניות

עדהחוקאתלהחיללאהשלטונותאתהניעמהולקבועלחקורלנולא"
,לדגלהמבקשאתלקרואהייתהזכותם.אחראוזהאנשיםקיבוץלגביהיום

להתערבותעילהרואיםאנואין,חוקית-בלתיהייתהלאשפעולתםומכיוון
.ן6ו"מצדנו

דיןעורךידיעלהפעם,ץ"לבגנוספתעתירההוגשה1997בספטמבר16-ב

במהלך.לצבא117מיעוטיםבניגיוס-איהסדרחוקתיותנגדעתראשריהודי
תלמידיגיוס-איהסדרבענייןץ"בגשלהתקדימיהדיןפסקפורסםבעתירההדיון

דחייתכי,שופטיםעשר-אחדשלמורחבבהרכב,נקבעזהדיןבפסק.הישיבות18ן

נעשיתשהיאכפיבמתכונת,"אומנתםתורתם"שהישיבותלתלמידיל"בצההשירות

:כינפסקהיתרבין.כדיןאינה,הביטחוןשריריעל

עקרוניותמהכרעותלהימנעצריכההמבצעתהרשותבהםמקריםיש"
ההכרעהאתולהניח,קשהציבוריתבמחלוקתהשנויות,חברתיותבסוגיות
כלליתחברתיתבעיהלפתורנועדשהשיקולכמהעד...המחוקקתלרשות

ראשוניבהסדרמעוגןלהיותצריךהוא,קשהציבוריתבמחלוקתהשנויה

.!!9(.א.ל-שליההדגשות)"הראשיתשבחקיקה
מדוברהמיעוטיםבניבענייןכיהעותרטעןהישיבותבניבענייןהדיןפסקבעקבות
-נכבדהשאלהבפניאפואעמדבגרץ.זהההיקשהמחייבותדומותבנסיבות

הפתרון.הישיבותבניבענייןהחלטתולאורהמיעוטיםבניבענייןלהחליטכיצד
ץ"בגבפנילממשלההמשפטיהיועץבהתחייבותלבסוףנמצאזוסבוכהלסוגיה

לפסוקצורךאיןכןועל,ראשיתבחקיקהיוסדרהמיעוטיםבניגיוסנושאכי
המשפטיהיועץשלהנחייתו":כיונקבענמחקההעתירה,ואכן.זהבענייןגם

צ"בבגהישיבותבחורילגבישנפסקכפיהמיעוטיםבנילגבילנהוגהיאלממשלה
שנאמרכפי,הנושאאתשתסדירחוקהצעתתוכןזהלעניין.98/715-ו97/3267

.(.א.ל-שליההדגשה)"האמורהדיןבפסק
באופןאםגם,לראשונה,כמכירהץ"בגהחלטתאתלפרשניתן,כלשונה
אתגםראשיתבחקיקהלהסדירמנתעללפעולהמדינהשלבחובתה,משתמע

.710,יד"פ,הממשלהראש'נחסונה56/53ץ"בג116
.996(3)1998עליוןתקרין,(פורסםלא)הביטחוןשר'נסעדיה97/5370ץ"בג117
.(רובינשטייןעניין:להלן)481(5)נבד"פ,הביטחוןשר'נרובינשטיין97/3267ץ"בג118
.523'בע,שם119
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ץ"בבגשנפסקהלהלכהבדומהביטחו17לשירותמיעוטיםבניגיוס-איסוגיית
שנילממשלההמשפטיהיועץהנחייתלפי,כךאוכך.[20רובינשטייןבעניין

ץ"בגנזהרהמיעוטיםקהילותבניבעניין,עקאדא.12'בזהזהקשוריםהנושאים
.בהחלטתו22ןפתוחותשאלותמספרבהותירומסמרותמלקבוע
שלא1[הישיבות23בניגיוסבנושאהראויההסדרלגיבושהוועדההקמתלאחר

ועתרהעותרחזר,המיעוטיםבניגיוסבנושאהראויההסדרבסוגייתלדוןנדרשה

גיוס-איהסדרבנושאגםלדוןטלועדתעלכי,השארבין,בציינו,[ץ24"לבגבשנית
בנושאשתדוןנוספתועדהלהקיםהממשלהעללחלופיןאול"לצההמיעוטיםבני
המשפטיהיועץהנחייתעלדורנרדליההשופטתחזרה,העתירהאתבדחותה.זה

:כיוהוסיפהץ"בגבפנילממשלה

הניתן,קייםהסדרכלאין,שכךוכיוון,הוסדרטרםהישיבותבחוריגיוס"
.(.א.ל-שליההדגשה)125"המיעוטיםבניעללהחילו

לכשיוסדריוסדרהמיעוטיםבניגיוסענייןכילהביןניתןדורנרהשופטתמגישת

לדוןמבלי,שהגישהח"בדוקבעהטלועדתגם,ואכן.הישיבותבניגיוסעניין
עשויה'אומנותותורתו'להסדרהנוגעבכלההכרעה"כי,ענייןשללגופובכך

ץ"בג:לצדקהגבוההמשפטבביתונדונושהוגשועתירותשתיעלגםלהשפיע

הדיוןמןהדדיבאופןמושפעות...אלועתירות...הביטחוןשר'נסעדיה97/5370
.126"'אומנותותורתו'הסדרבסוגיתוההכרעה

ל"לצההישיבותתלמידיגיוס-איהסדרלביןל"לצההערביםגיוס-איהסדרשביןהזיקותעל120
.78-80'בע,3נ1הערהלעיל,בארין'גראו

לענייןהישיבותכנימענייןהיקשלעשותבחרלממשלההמשפטיהיועץמדועברורלא121
.מזהזהשוניםהנושאיםששניהיאץ"בבגהמדינהשהציגההעמדה,שהרי.המיעוטיםכני
לדחייתהנורמטיביתמהמסגרתשונההמיעוטיםבניגיוס-לאיהנורמטיביתהמסגרת,ואכן

הפטורלמתןמהטעמיםשוניםהערביהמיעוטגיוס-לאיהטעמיםגם.הישיבותלבניהשירות
כיקבעץ"בגגם,ועודזאת.נבדליםוצרכיההאוכלוסייהשלאופייהוגם,הישיבותלבני

העובדתיתהתשתית"כיבקבעותיקיםלאיחודהעותרבקשתאתדחהץ"בג.שוניםהנושאים
."שונות-העתירותבשתיהכרעההדורשותוהשאלות

המיעוטיםבניגיוסענייןאתלהסדירהכנסתעלחובהמוטלתאםברורלא,למשל,כך122
קצובזמןנקבעזהלענייןגםאםברורלא;הישיבותבנילענייןבדומה,"ראשוניהסדר"ב

ומהולממשלההמשפטיהיועץהנחייתשל"מחייב"התוקפהמהברורלא;החוקלחקיקת
היועץשלזוהתחייבותשלוטעמיהתכליתהברוריםולא;תקויםשלאבמקרהשיינתןהסעד

,עצמהבסוגיהץ"בגעמדתאזכורהדיןבפסקמוצאיםאין,כןכמו.לממשלההמשפטי
.ענייןשללגופו

:להלן)(ס"תשניסן)וחשבוןדין"ישיבותבניגיוסבנושאהראויההסדרלגבושהועדה"123

.("טלועדת"
הגילוילמען.438(1)2000עלייךתקרין,(פורסםלא)הביטחוןשר'נסעדיה00/1452ץ"בג124

.זובעתירההעותריםמןאחדהיההמחבר,הנאות
.שם,שם125
.51'בע,123הערהלעיל,טלועדת126
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העתירה.ץ127"לבגהשלישיתבפעםהעותרעתרטלועדתח"דופרסוםלאחר
בתוך2000אוקטוברואירועיבשטחיםאקצא-אלאינתיפדתשפרצהלאחרהוגשה
המשיבים"שלפיותשובהכתבהמדינהפרקליטותהגישה,זהרקעעל.ישראל

,לדידם,אך,"הנושאאתלקדםלהשתדלעצמםעלשנטלומהחובהמתנעריםלא

לחיובבשלהאינההזוהעת"כילמסקנהמובילה,עתהלעת,"הביטחוניתהמציאות"
העתירהאתץ"בגמחק,זאתלאור.128"לאומיאוצבאישירותלבצעהמיעוטיםבני

בימים.'30"שלוםלכשיבואשובלעתור"והמליץ!29"שהשתנתההמציאותלאור"
"ישראלבמדינתאזרחי-לאומישירותלכינוןהועדה"במסגרתנידוןהנושאאלה

.(עבריועדת)

ביטחוןלשירותהערביםגיוס-איהסדרשלהמשפטיתוקפו.ד

שירותחוקבמסגרתלצבאהערביהמיעוטגיוס-איבהסדרשינויאפשריהאם
אתיאכוףהפוקדשבומקרהטול?כךלשםחקיקהנדרשתשמאאוביטחון

בצוביטחוןלשירותקריאתםמכוחהערביהמיעוטבניעלביטחוןשירותחוק
ערבימשתמטלעצור,אלובנסיבות,יהיהניתןהאם?סמכותלוהיש.כלליפוקד
יוצראינוהמדינהקוםמאזהנמשךהנוהגהאם?ביטחוןלשירותהתייצבשלא

העולהדרישההיאהגיוסבהסדרהשינויובוהפוךמקרהטולאו131?רשותהשתק
ומבקשהגיוסבלשכתשמתייצבערביצבאיוצאשלדינומה.הערביהמיעוטמצד

הפוקדבצוביטחוןלשירותנקראהואכיבטענהאלא!32"מתנדב"כלא,לגייסו

בהחלטהאיןואם?ביטחוןלשירותלגיוסו"זכות"למבקשעומדתהאם.הכללי
לפלוניקוראת"האחתידו"ש,הפוקדבהחלטתסבירותהוסרמשוםלגייסושלא

?גיוסומונעת"האחרתידו"וביטחוןלשירות

,ומפורשברור"ראשוניהסדר"ישנוהערביהמיעוטבניגיוס-איבנושא,לכאורה
ביטחוןשירותלחוק1סעיףלפי.הקיימתלחקיקהמעברחקיקתיבפתרוןצורךואין

ביטחוןבשירותככללהחייביםצבאיוצאיהנםערביםקבועיםותושביםאזרחים

(1)2002עליוןתקדין,(פורסםלא)הממשלהוראשהביטחוןשר'נסעדיה01/2193ץ"בג127

627.
.שם,שם128
.שם,שם129
.2004.6.15מיוםהעותרעםהכותבשלריאיוןעלמכוסס130

הנוהגבמשפטנוהמנהג"טדסקי'גראוהציבוריבמשפטמחייבמשפטיכמקורהמנהגעל!3!

ספר"הציבוריבמשפטהמנהג"שטרית'ש;9(ד"תשל-ג"תשל)המשפטים"והעתידי
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