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 תקציר

שיביאו לשיפור בתגמול חקיקה להחלטות ממשלה ולות שונות עסביב הצ ניםבישראל דיו יםזה מספר שנים מתנהל

וענק עדיפות לתורם ת ת לקבוע כיומבקשות אלו הצעאזרחי. -או התנדבו לשירות לאומי לאזרחים ששירתו בצבא

. באופן מעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ובהקצאת קרקעות למגוריםלקבלה מסים, ב הנחותלמדינה ב

לרבות העדפה בקבלה , היותו תורם למדינה בזכותמתן העדפה לאדם לקבוע כי  ותת ההצעובקשעקרוני יותר, מ

  .לא תיחשב כהפליה אסורה ת,במתן שירות ובהזמנת שירו ,בתנאי שכר, לעבודה

מפלה את המשרתים, המקדישים שנים מחייהם למדינה. המצב הנוכחי כי  צעות אלו, סבורים התומכים בהגיסא מחד

 ,מהמחיר שמשלמים התורמים למדינה, קל וחומר כשמדובר בנטל חובה ניכרת התעלמות נוכחיתול התגמבמידת ה

עוררה התנגדויות שונות  העדפת המשרתיםמנגד, ן מובנה בין אזרחי המדינה לרעת המשרתים. וווישיוצר אי ש

לא מחייב את גיוסם;  שהחוק מי: התמיכה צריכה להינתן בתקופת השירות או עם סיומה; אין להפלות את ןשעיקר

  מדובר בפגיעה במיעוט הערבי ובמגזר החרדי.

בעולם המערבי. ברוב  השכיח מציאותתום שירותם הוא  אחריכי מתן תגמול למשרתים  כחומ זהבמחקר משווה 

 אופןמבחינת מערכת תגמול כלשהי למי שמגנים על המדינה במסגרת צבאית.  ישהמדינות הדמוקרטיות שנבדקו 

יתן למצוא הבדלים הן בהגדרת ציבור הנהנים )חיילים, יוצאי צבא, המשפחות( והן מבחינת מהות ההטבות התגמול נ

 )העסקה, לימודים והטבות שונות(.

: משכנתאות מועדפות, דמי אבטלה, 3711הונהגו הטבות מאז ו 3791היה נהוג שירות חובה עד  ארצות הבריתב

שליש כמיליון יוצאי צבא. בתקופת המלחמה הקרה  31-זכו כ ןלהוסבסוד שכר לימוד והלוואות לפתיחת עסקים, 

י לשפר את מצבם הכלכלי אמריקנ-האפרוה נהנה מההטבות. נמצא כי התמריצים סייעו לרבים מהמיעוט ימהאוכלוסי

על תקנה לקידום העסקת יוצאי צבא במגזר  9117בנובמבר הנשיא אובמה חתם בדומה לכך, ומעמדם החברתי. 

אחוזים מהעובדים החדשים במגזר הציבורי היו יוצאי צבא  92נתיים לאחר כניסת התקנה לתוקף הציבורי. ש

 (.אוכלוסייה הבוגרתאחוזים מכלל ה 31-)למרות היותם פחות מ

אך מבקש לשקף את כלל חלקי החברה, ניתנים תמריצים להעדפת יוצאי צבא במגזר  הגיוס אינו חובה , בהקנדהב

מוטל קנס של שלושה וחובת שירות צבאי,  יש שוויץמלגות לימודים והטבות בביטוח. בהפרטי. כמו כן מוענקות 

ולוחמים זוכים בפנסיה מיוחדת  9113הונהג שירות חובה עד  צרפתשאינם משרתים. ב אלו לעאחוזים במס הכנסה 

תאות נוחות מקדמת מפלגת הלייבור )העבודה( יוזמות למתן משכנאנגליה ולהעדפה בהקצאת מקום בבתי אבות. ב

מקומות ליוצאי צבא נשמרים  הודואצל מעסיקים פרטיים. ב נות עבודהלראיו קדימותליוצאי צבא ואף הקניית 

זכויות ליוצאי צבא  ותמוענק אפריקה-דרוםבחברות לאומיות ובבנקים ציבוריים. בעבודה במשרדים ממשלתיים, 

 .צועית וכן הנחות בתחבורה ציבוריתהכשרה מקבסיוע ברכישת השכלה גבוהה ובבקבלת טיפול רפואי, 

 משכנתא.זכאות אוטומטית ללהם ניתנים  אוסטרליהבו

את  ותמעמידבאמצעות חקיקה ויוזמות ממשלתיות  התורמים למדינה קדם את העדפתל ותנראה כי ההצע ,לפיכך

 .שאר מדינות העולם שלעם הסטנדרט הדמוקרטי אחד  וישראל בק
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איום ביטחוני מתמיד ועל כן זקוקה לצבא חזק, המורכב ממתגייסים מכל שדרות מצב של נת ישראל נמצאת במדי

צבאי  . עם זאת, פוטר החוק משירותלהתגייס לשירות צבאי 18מחייב כל אזרח ישראלי מעל גיל  החוקולכן,  .העם

שמשוחררים משירות בשל החרדי  מגזרמה גברים, היותן שומרות מצוותשונים: צעירות שמצהירות על  קהלים

נפשית ובעלי עבר  או מוגבלות פיזיתבעלי בעלי אי התאמה כלשהי )מועמדים לגיוס ", ואומנות ועיקרון "תורת

הקיומי בארץ הופך את התרומה למדינה למרכיב חשוב עד מאוד בחברה  סיכוןפלילי( ובני המגזר הערבי. ה

רו תפקיד מרכזי עבור אלו המגנים עליה בעומדם על הגבול. יתרה הצרכים הביטחוניים של המדינה יצ .הישראלית

עוד יצויין, כי חלק ממי שאינם . ן בחברה הישראליתגיווההמשקף את צבא , צה"ל מיועד להיות צבא העם, כךמ

צרכים חברתיים בתוך לבעיקר  נותן מענהש 1אזרחי,-השירות הלאומי – חלופימגוייסים משתלבים במערך תרומה 

באמצעות  שירות הצבאי והלאומי, גםאזרחים במובן שהמדינה תרצה לעודד השתתפות רחבה יותר של . הקהילה

 תמריצים.

המשרת לנהל את זמנו כרצונו דורשים  של יכולתהבאופן כללי ברי לכל בר דעת כי הסיכונים בשירות הצבאי ואי 

האזרח  גיעה חמורה באיזון בין חובותהתחשבות בהקרבתם של המשרתים היא פ. אי מכךפיצוי מהחברה שמרוויחה 

. , מופלים לרעהחיילי צה"ל, ועל אחת כמה וכמה המילואימניקים שדווקא לי, יוצאאבאופן פרדוקסכך,  .יולזכויות

תורמים למדינה ממיטב  -יהודים ושאינם יהודים, גברים ונשים, ותיקים ועולים וביניהם גם בעלי מוגבלויות 

זוכים לקדם  -יהודים ושאינם יהודים  -ם. לעומתם, חברי אוכלוסיית הלא משרתים שנותיהם וחלקם אף את חייה

 2את חייהם כרצונם.

באמצעות  התורמים למדינה ות להענקת עדיפות לאוכלוסייתלאור זאת יש המבקשים לקדם בשנים האחרונות הצע

סטודנטים וכד'(, הגדלת הנגישות פתרונות דיור מוזלים )הנחה על משכנאות, ביטול מע"מ, עדיפות בקבלה למעונות 

 .העדפה בקבלה לעבודה כןלהשכלה גבוהה ו

 :ת בטיעונים מגווניםיוהתנגדו וררוע אלו הצעת

( ואינה ומהשחרור וכדמענק פעמיים )-מענקים חד או משכורת באמצעות ינתןלהתמיכה במשרתים צריכה  .3

 3יכולה להוות בסיס לאפליה בתחומים אחרים.

שאינם  חלק ניכר מאלו. מבחירהבין אלו שאינם משרתים שלא וין משרתים ב פערים חשש מיצירת .9

 ההשתלבות שלהם כבר פוגע ביכולות משרתים לא משתמטים, אלא אינם נקראים לשרת, דבר שלמעשה

שניתן תקנים ב יש חוסראזרחי מכיוון ש-לא כולם יכולים להתנדב לשירות לאומיבחברה הישראלית. 

 4.לאייש

                                                           
1 http://www.maase.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=91&lang=he 
(retrieved on July 17th 2013)  
2 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/490/710.html (retrieved on July 17th 2013) 
3 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/481/006.html (retrieved on August 1st 2013) 
4 http://www.maase.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=91&lang=he 
(retrieved on July 17th 2013) 
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אפליה נגד שני המגזרים הפחות משולבים של  משמעותגמול כזה  תהישראליהחברה מצב המסוים של ב .1

 5המדינה, החרדי והערבי, ואוכלוסיות חלשות אחרות, כגון נכים או עולים.

על פיו נקבע כי ראוי להעניק שראשית, לא ברור מהו העיקרון המוסרי  ניתן להראות כי בטענות אלה אין ממש.

סכום לחיילים,  6שקל 397,911לקבוע מענק חד פעמי בסך  היא)אחת ההצעות רור מענק חד פעמי במועד השח

 דחיית האפשרותומאידך ( חודשים 19 במשךשכר מינימום בין ושל לוחם קרבי  ומשכורתבין  הפרשאת ה תואםה

ברכישת  %31תמריץ של ההצעה לתת  )דוגמת הטבה בסדר גודל כספי דומה לטובת רכישת מקרקעיןלהעניק 

 (.שקל 311,111גבל לערך מקסימום של המו, קעיןמקר

 ובמידת. האוכלוסייה כלל עבור אזרחי לשירות האפשרות נפתחה מאז רלוונטיות לא הפכו מהטענות חלק, שנית

. למדינה לתרום מועילה אפשרות תהיה אחד לכל וכך, אזרחי-לאומי לשירות תקנים עוד לפתוח וראוי ניתן, הצורך

 במשרות עדיפות להם יש ואף, מיעוטים ובני מוגבלויות בעלי העסקת המעודדים חוקים יש םכיו כבר, כך על נוסף

 לכאורה ראויים הפחות, אזרחי-הלאומי השירות יוצאי של בהצעות הכללתם, מכך יתרה 7.להם רק השמורות

 שהטענות רק לא, למעשה. להטבות מיעוטים בני יותר של זכאות לאפשר עשויה דווקא, צבאי שירות ממסיימי

, לשרת בוחרים אשר מגזרים מאותם צעירים של האמיתית מהמצוקה מתעלמות אף הן, נכונות אינן לעיל שהובאו

 8.יותר אף גדולה טובה להכרת ראויים הם כן ועל, מאוד כבד חברתי מחיר תשלום תוך

לים הנוגעים להחלטה כחלק ממכלול השיקו, התחשבות בהיותו של אדם תורם למדינהאם כן הבעיה בקביעה כי  מהי

 ?אין בה הפליה, בעניין קבלתו לעבודה

העדפה  ניםנות יםמעסיקבה ת, מציאות שכבר קיימת בחברה הישראליב תמוךל הוא אותן הצעותאחד מיעדי 

 "מיעוטבעמדת "המצב בישראל אינו מראה כי לאומי. המחקר המשווה שיוצג להלן צבאי או  ים בשירותלמשרת

 דמוקרטיים ברחבי העולם. הממשלים ה דעת רובאת  תואםאלא 

שונות הדוברות את השפה האנגלית או  מוקרטיותבתשע מדינות דתגמול למשרתים המציעים להשוות מצב  אנו

 , קנדה, צרפת, שוויץ, בריטניה, הודו, דרום אפריקה, אוסטרליה ובלגיה. צות הברית: ארהצרפתית

חשיבות הצבא )מבחינת לפי קריטריונים של  ומדינות אלרו נבח למציאות הישראליתאפשר בסיס להשוואה כדי ל

לשונית, דתית או לאומית(. בשל כך לא מיעוט מבחינה ) בצבא משרת שאינוקיומו של מיעוט ו (בו שימושהגודלו ו

 זילנד, סינגפור ועוד. -, כגון אירלנד, ניוותנוספ יותאפשר במחקר מדינות נכללו

 

                                                           
5 http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2072551 (retrieved on July 17th 2013) 
6 http://www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=3416 (retrieved on August 12th 2013) 
7 http://index.justice.gov.il/Pubilcations/Drusim/Pages/hesbonot_rakaz.aspx (retrieved on August 19th 2013) 
8 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259296 and http://news.walla.co.il/?w=/2680/2565121 (retrieved on 
July 17th 2013) 
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נו לקחת בחשבון את השאלות המוסריות לגבי צדק ושוויון, ובאיזון תרומת המשרת לתגמול בעבודה זו יהיה עלי

תגמול של שירות ו של המגיע לו. נבדוק בכל המקרים את סוג התגמול המיועד למשרתים ונתחשב במאפיינים שונים

בה אינו קיים כיום הניתן עליו. אין לצפות למקרה מדויק המתאר את המציאות הישראלית. אמנם שירות צבאי חו

לשים בפרספקטיבה את סטוריים מהעשורים הקודמים יכולים יברוב גדול מהמדינות המערביות, אבל מקרים ה

. בנוסף, מספיק שהשירות יהיה פתוח לכולם כדי להראות שעיקרון תגמול למשרתים ת בישראלוהמדובר יוזמותה

ם למען יהתרומת האנשים שמקריבים את מיטב שנותהוא דבר מקובל בהרבה מדינות, על בסיס הוקרה ציבורית ל

רבים שנים האחרונות אך ב ,המדינה. המקרה הישראלי לא יוצא מן הכלל, אלא להפך: כל אזרח ואזרח יכול לשרת

 ימנע משירות, מציאות שמדגישה עוד יותר את תרומתם של המשרתים.להמעדיפים 

 ארצות הברית:

י לתגמול הוגן עבור האזרחים ששירתו אמריקנמהניסיון ה מוד רבותלללבנושא זכויות התורם למדינה אפשר 

 9השונות. יובגרסאות GI bill-המסגרת הבסיסית לתגמול המשרתים בארה"ב היא ה .מלחמהת בתקופ

החוק . Servicemen’s Readjustment Actיה בשם ימלחמת העולם השנ זמןב 3711-לראשונה ב חוקק חוק זה

לרכישת בית דפות ועמעל משכנתאות  תקנות היא כללה 10מעבר לחיים האזרחיים.ברחבה  תמיכהליוצאי צבא גיש ה

לכל מי  ניתןהתגמול  11מקצועית.הכשרה או  מלגות עבור השכלה אקדמיתיוזמה עסקית, דמי אבטלה, ולפיתוח או 

 . לחיילים קרביים ייחודיות לא היו, וההטבות שסיים את שירותו המלא

גילים מסוים נרשם טווח בשגילו תהליך הגיוס בארה"ב עבד כך: כל אדם  3791-ה במאז ועד תום שירות החוב

הגרלה. מדובר אפוא בשירות צבאי חובה המוטל על חלק מן בלשרת  ונקראמהרשומים וחלק  ,במאגר לאומי

 האוכלוסייה בלבד.

ת המעמד הבינוני ההטבות האפשרות להשיג השכלה גבוהה ולרכוש בית פרטי תרמה מאוד להרחבהשפעת מבחינת 

שהסטטוס החברתי של הדור ההוא נקבע במידה רבה  להגזיםאפשר להגיד בלי  12בארה"ב בשנים שלאחר המלחמה.

 ,אוניברסיטה משמעותה לא רק עזרה כספיתלימודים בהמלגות ל חלוקת. GI bill-ם לקבלת הטבות הותאזכל ידי ע

 . ביותרהשכלה הייתה משאב יקר בה תקופה שנגיש השכלה גבוהה למיליוני צעירים בהאפשרות ל גם אלא

ניתן  13חינוך.הבתחום  תגמוללזכו ארצות הברית יוצאי צבא ממיליון  עשרהכמעט  3719-ל 3711 השנים בין

ית, יוצאי צבא ואנשי ביתם, היו זכאים אמריקנה הישליש מן האוכלוסיכלראות כי בזמן המלחמה הקרה, עד 

                                                           
9 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/38/part-III (retrieved on July 9th 2013) 
10 http://www.va.gov/ (retrieved on July 9th 2013) 
11 http://www.gibill.va.gov/ (retrieved on July 9th 2013) 
12 Humes, Edward (2006). Over Here: How the G.I. Bill Transformed the American Dream. Harcourt.  
13 http://www.history.com/topics/gi-bill (retrieved on July 30th 2013) 
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יותר, ניתן לראות זאת באפשרות להעברת מלגת אף הטבות ליוצאי צבא רחבה להטבות במסגרת זו. כיום הזכאות ל

 14בתנאים מסוימים. ,אוניברסיטה לילדיםבהלימודים 

תה טבעית: ההצעה המקורית של ימדיניות זו לא הי קביעת. המוסריות שבנהלים אלו הועלו כבר אז בדברתהיות 

כל האוכלוסייה ושלא תכלול רק את החיילים  רכיותמיכה שתתבסס על צ קלהעני הייתההנשיא רוזוולט 

שלפני המלחמה(. בעקבות לחץ מארגוני יוצאי צבא  New Deal-תכניות השונות של ההמשך ל)בהמשוחררים 

 .( הקונגרס הוא שהעדיף להעניק דווקא לחיילים תגמול מיוחדThe American Legion)כגון 

לתמיכה ביוצאי  הקשור הלא נחשבהיא  ךא ,יאמריקנ-רושאלת המעמד החברתי של המגזר האפעלתה במקביל, 

חוקים אחרים ב ולו ניתן מענההיה עניין חשוב אבל נפרד בעיני הממשל הדמוקרטי דאז, זה הצבא. קידום מגזר 

-בטרומן הנשיא זמן סגרגציה אומצה כמעט במקביל, כבר ב-הצבא, הדגיוס לבשנים הבאות: למשל, במקרה של 

מיועד קודם  -GI billמלחמת קוריאה, כמה שנים מאוחר יותר. אם בתחילה היה נדמה שה, ובפועל במשך 3712

עמד אז על  יהיחלקם היחסי באוכלוסעל אף ש) צבא היו שחוריםהמיוצאי  חמישה אחוזיםל ל"לבנים" כי רק וכ

 המעמדה זאת, שראתה בו הזדמנות ותמריץ לצאת מיהוא עזר מאוד לאוכלוסי בטווח הארוך(, עשרה אחוזים

 15.הנמוך אקונומי-הסוציו

וברמה המקומית רוב המדינות יצרו מסגרות שונות  ,GI bill-בנגמר התגמול המיוחד למשרתים בארה"ב לא 

 31137תקנה )תקנה נשיאותית מספר על  9117תמיכה ליוצאי צבא. מעבר לכך, הנשיא אובמה חתם בנובמבר  של

overnmentEmployment of Veterans in The Federal G16(  המבקשת מסוכנויות ומשרדים פדרליים

 Veterans Employment-הוא חיזק מגמה קיימת דרך ה כךלתמוך בקידום העסקת יוצאי צבא במגזר הציבורי. ב

Opportunity Act מן  92%-. סקר ראשון, שנתיים אחרי חתימת התקנה החדשה, מראה שלא פחות מ3772-מ

 (.18האוכלוסייה הבוגרתמכלל  %31פחות מ )לעומת היותם 17י צבאלית היו יוצאאברמה הפדר יםהשכיר

מעבר של יוצאי צבא לחיים האזרחיים, דרך העסקה הקלת המשתפים פעולה בשלישי במגזר הורבים במגזר הפרטי 

התומכת בהעדפה  (US Labor Department) ישירה או הכשרה מקצועית. הם נשענים על מחלקת העבודה

 19צבא בכל התחומים.מתקנת בהעסקת יוצאי 

בהקשר זה ניתן למצוא מאפיינים דומים ביחס לחיילים בארצות הברית ובישראל, באמצעות התארגנויות אזרחיות. 

 USO (United Service-ובמגוון מקומות אחרים, פועל ה ,שם 20:בנמלי התעופה המתרחשאחת לכך היא דוגמה 

Organizationsרשמית מהקונגרס ) (, ארגון ללא מטרות רווח המקבל הכרהCongressional Chartered 
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Organizationנמלי תעופה ברחבי  11-. במסגרת הארגון כ3713-י כבר מאמריקנ( על פעולותיו למען החייל ה

בלוס אנג'לס מציעים חינם לחיילים  LAX-ב לדוגמה לטובת החיילים ובני משפחותיהם. ייעודיהמדינה פתחו מרכז 

עם  עילותלפגם כשאינם טסים  והחיילים זכאים לשירותים אל 21לחות, חדרי מנוחה וכו'.גישה לבר ולאינטרנט, מק

הנחות לחיילים, יוצאי  מתן, ארגון לאומי המעודד  Veterans Advantageיוזמה פרטית נוספת היא של יחידתם.

 22חברות וחנויות ברחבי ארה"ב. 311,111-ואלו ניתנות בצבא ומשפחותיהם 

 קנדה:

ת ומשום כך טיפול ביוצאי מרכזי באזרחות הקנדי מרכיב הואחובה אינו קיים בקנדה. בכל זאת, הצבא שירות צבאי 

בה היחסים בין דוברי אנגלית לדוברי צרפתית ו ,תרבותית-לשונית ורב-קנדה היא מדינה דו .יחסית מפותח צבא הוא

צבא תפקיד מרכזי לים. כיום, המיעוט מעמד( מעלים שאלות על 1%-1%בהיקף של ) ה ילידיתיוקיום אוכלוסי

 23.יחודי של קנדה"יעצמו משימה "לשקף את הגיוון הלוקח על הוא ו ,בשילוב בין המגזרים השונים

במרכזם תכניות מעבר ו ,לית מקפידה לפתח שירותים מיוחדים המיועדים ליוצאי צבאא, המדינה הפדרלשם כך

 תאלא גם מעודד ת,", שלא רק מאפשרHire a Veteran" תכנית לחיים האזרחיים, כולל הכשרות, עצות ובעיקר

במקביל, ישנן יוזמות פרטיות העוסקות בפיתוח  24העדפת יוצאי צבא על מועמדים אחרים בהעסקה במגזר הפרטי.

 וריםשיהכ הפיכת(. מטרתן היא Veterans Transition Network25 :יכולותיהם של יוצאי צבא )לדוגמה

שירות מיוחד ליוצאי צבא בשלבים הראשונים של תת ם האזרחיים והכרה בצורך להנלמדים בצבא לנכס מועיל בחיי

 צעדיהם האזרחיים.

שראינו לעיל במקרה של ארצות הברית. ברמה  פיהעדפה ליוצאי צבא כ איןלעומת זאת, במגזר הציבורי עצמו 

עבור  מיוחד הסדר םקיי זאת, עם, נשים ובעלי מוגבלויות. קבוצות מיעוטלית הנורמות בהעסקה מתרכזות באהפדר

  26רחם עקב סיבה רפואית כלשהי )לא בהכרח קשורה לשירות עצמו(.ובעל כשוחררו חיילים ש

 Canadian-ה ,גם בקנדה, כמו בארצות הברית, ניתן למצוא מעטפת אזרחית של תמיכה במשרתים: לדוגמא

rogramPAppreciation Forces ,27 ציגה כמטרה "הצעה של מגוון עסקים וחברות, מ 3111-של יותר מ איגוד

על קרבנם ומסירותם". במסגרתה, החיילים )וברוב ה אכהודהנחות לאנשי מערכת הביטחון הקנדית ומשפחתם 

ה, בכל התחומים: ילעומת שאר האוכלוסי ממחירים מוזליםהנות יהמקרים גם יוצאי צבא( ובני משפחותיהם זכאים ל

 Canadian Forces. האסיפה שייכת לעודוופש, תחבורה, ציוד לבית דיור, בידור, קבלת שירות, אוכל, קניות, נ
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Morale and Welfare Services (CFMWSגוף הנמצא תחת הרשות של הרמטכ"ל הקנדי. ה ,)CFMWS- 

 28מציע בנוסף מלגות ללימודים או הטבות בביטוח.

 שוויץ:

נות במערב אירופה שבהן שירות צבאי שוויץ היא מקרה יוצא דופן במחקרנו, כיוון שהיא אחת מהמדינות האחרו

-נורבגיה. שוויץ מקפידה על גיוס רוב אזרחיה )כבדנמרק ובפינלנד, ביוון, באוסטריה, כמו בחובה עדיין בתוקף, 

כך החובות הצבאיות ממשיכות אחרי תום השירות  לעכיום(. משך השירות הוא כשבעה וחצי חודשים. נוסף  21%

הצבא ו ,שירות חובהלמתגייסים הם הצבא השוויצרי חיילי מ 71%-ל, כובסך הכ. בשירות מילואים שנתי פעילה

בגלל המסורת ארוכת השנים של ניטרליות דיפלומטית, הצבא השוויצרי לא משתף  ת אזרחים.ימתפקד כמיליצי

שמירה על השקט במסגרת האו"ם.  לצורךרק  המדינה מגבולותבמבצעים צבאיים ויוצא עם מדינות אחרות פעולה 

לגרום לשינוי מבני ותוצאותיו היו יכולות שירות החובה, ת הפסק בענייןהתקיים משאל עם בשוויץ  99.17.9131-ב

על מעיד שדבר  29,מהאזרחים דחו את ההצעהאחוזים  91משמעותי במערך הצבא השוויצרי. רוב מוחלט של 

 חשיבות הצבא כסמל אחדות הקנטונים המקומיים.

של  חלופיתויצרה בשבילם תכנית  ,ה המסרבים לשרת בצבא מסיבות מוסריותממשלת שוויץ התחשבה באזרחי

באחת  תורם למדינתו. התוצאה היא שכמעט כל גבר שוויצרי הרגילהשירות הצבאי מ 11%-ב ארוךשירות אזרחי 

שלושה  כקנס צבאי או לאומי ולא קיבלו פטור רפואי חייבים לשלם שירותבאלה שלא משרתים  .משתי המסגרות

כן יכולות  , הןעם זאת, במקרה בו אין חובת גיוס )דוגמת נשים 11.30וספים במס ההכנסה שלהם עד גיל זים נאחו

 .אינה תקפה להתנדב( סנקציית המס

 צרפת:

בולטת בהיעדר כמעט ו 31,(הצבא בגודל הראשון במקום ואנגליה היא)בעלת הצבא הגדול באירופה היא צרפת, 

( וגם במסגרת הצבא 9113-צבא, גם בתקופה שחל בה שירות חובה )עד ל מוחלט של התחשבות מיוחדת ביוצאי

 32(L65עד  L62, בעיקר בסעיפי code du service nationalהמקצועי הקיים היום. החוק המגדיר את השירות )

)כגון הרשמה למבחני  אדמיניסטרטיבייםדחיית הגיל המקסימלי בעניינים באך ורק  שנות השירותבחשבון את  הביא

 פנסיה ציבורית.שנות זכאות ל בצבירתגבוהים(, וה ללימודים קבל
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לחיילים לשלם רק רבע מאפשרת ש 3219תקנה משנת ה : לדוגמא,הטבות נוספותבצרפת  ישבדומה לישראל, 

כנית העוזרת לכל חייל המתכוון לעבור לשוק העבודה האזרחי, במקרה שהוא לא זכאי ות 33ממחיר הכרטיס ברכבת

 34וקדמת.לצאת לפנסיה מ

 פנסיה: מבוגרים בגילים שמתממשות מיוחדות להטבות זכאים 35(combattant) לוחם סטטוס בעלי הצבא ייוצא

מקום בשמונה בתי אבות  בהקצאת לעדיפות זכאות ,91הטבה במס ההכנסה אחרי גיל , 91 גיל אחרי מיוחדת

 croix de guerreמדליית המלחמה  נשיאתסמליות, כמו  זכויות יםמקבל ם, הכמו כן. המדינה המופעלים על ידי

 .תםקבור נותעל ארודגל הלאום הנחת ו

 אנגליה:

דיסציפלינה הסביבה המבצעית, ב התחשבדרישות של חיי השירות בייחודיות ההממשלה המקומית מכירה ב"

טגיה על החיים האזרחיים". לכן, יש צורך באסטרשל השירות  עתידיותההשלכות ובהקרבה עצמית, ההצבאית ו

מיוחדת שמטרתה בין השאר "להכיר בתרומת אנשי מערכת הביטחון לחברה הבריטית גם בעבר וגם כיום" 

 36את הצעדים המתאימים כדי להבטיח שהמשרתים חוזרים בהצלחה לחיים האזרחיים". עשותלו"

 37,רחייםתמיכה במעבר של יוצאי צבא לחיים האזלכניות הרשמית הזאת, ולמרות קיומן של ת למרות הכוונה

רגוני למעשה, א 38.השירות שנותנת המדינה בפועל לציבור יוצאי הצבא נתון לביקורת חריפה בחברה הבריטית

המצב בעייתי מאוד במדינה וציבור יוצאי  39לא מצליחים לקבל עזרה מהממשלה.מטפלים ביוצאי הצבא הצדקה 

מפלגת העבודה  כתיקון, 40אלימות.החלשים ביותר בחברה, מבחינת אבטלה, דיור ו יםציבורהצבא הוא אחד מה

כנית מיוחדת של משכנתאות ליוצאי צבא. במקביל, המפלגה כבר מקדמת כעת באופוזיציה( מגבשת תהלייבור, )

 מעסיקים יעניקו ראיון באופן אוטומטי למועמדיםלדאוג ש, שמטרתה Veterans Interview Programיוזמת 

  41ששירתו בצבא.

נכון לעכשיו, למגזר הפרטי ולמגזר השלישי תפקיד מרכזי בנתינת תמיכה ליוצאי צבא. כמו שראינו במקרים של 

 42ארה"ב וקנדה, חיילים, יוצאי צבא ומשפחותיהם גם זכאים להנחות רחבות בקניות ובבידור.

                                                           
33 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/16/04016-20110216ARTFIG00714-des-militaires-tres-choyes-
dans-les-trains.php (retrieved on August 13th 2013) 
34 http://www.defense.gouv.fr/terre/soldats-et-familles/reconversion/defense-mobilite-l-agence-de-
reconversion-de-la-defense (retrieved on August 19th 2013) 
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36 http://www.veterans-uk.info/pdfs/vets_programme/vetstrategy1.pdf (retrieved on August 19th 2013) 
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veterans-8633610.html (retrieved on August 19th 2013) 
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19 2013) 
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(retrieved on August 19th 2013) 
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 הודו:

מיליארד תושבים. היא גם מקרה מעניין כיוון יותר מבה חיים והודו היא הדמוקרטיה המאוכלסת ביותר בעולם, 

 צבאשהציבור רואה ב אףשונים. עמים מ מורכבה ציבור חיוהשראה בריטית לתרבות לא מערבית,  בה משתקפתש

מכלל  %31.9) בצבא המיעוט המוסלמי השתתפות ,מגזריםה בין מעורבותו בסכסוךארגון נייטרלי מבחינת 

 44מהחיילים ההודים בלבד שייכים למיעוט זה. %1 :כהיחסית נמוהיא ( 43יהיהאוכלוס

, הודו פיתחה מערכת רחבה של הטבות כדי לתגמל את 3719-לנוכח המלחמות הרבות שנלחמה מאז עצמאותה ב

מדינות ההודיות השונות קיימות העדפות ליוצאי צבא, באיזון ב המקומית.לית וגם ברמה אגם ברמה הפדר ,חייליה

ם "שוויון ההזדמנויות לכל האזרחים בעניינים הקשורים להעסקה או למינוי לכל של החוקה, המקד 39עם סעיף 

 46במשרדים ממשלתיים,המשרות בדרגים זוטרים מכלל  %31 ותשמורעבור יוצאי צבא  45משרד ממשלתי".

יוצאי צבא בעבור גם תקנות מיוחדות  יש 47בבנקים ציבוריים. %91.1-בחברות הממשלתיות, ועד ל %31.1

פטור מדמי הרשמה  48,לתפקידים המרכזיים במגזר הציבורי: מקומות שמורים קבלה במבחניעמם  ותטיבימש

 והרחבת מגבלות גיל.

במגזר הפרטי מותר לחברות להביא בחשבון את הניסיון הצבאי של יוצאי צבא בהחלטתן להעסיק עובד, בשל 

שתפקידו יצירת קשר בין יוצאי צבא  התכונות החיוביות שיוצאי הצבא פיתחו בעת שירותם. למעשה, קיים ארגון

-באופן יותר כללי, לשני מוסדות ממלכתיים יש תפקיד של עזרה בכניסה לשוק העבודה האזרחי: ה 49וחברות.

Army Placement Agency לקצינים( וה(-Directorate General Resettlement. 

הטבות רחבות במיוחד, כמו למשל  ותנקעומלנשים שכולות, כן , ליוצאי צבא שקיבלו עיטור צבאי ועל כך נוסף

 50, בטלפון ובתחומים נוספים.Air Indiaהנחה בטיסות פנימיות של החברה הציבורית  %91

 דרום אפריקה:

בכל הרבדים  51,מאז מעברה לממשל דמוקרטי, דרום אפריקה משתדלת לשלב את האוכלוסיות השחורה והלבנה

יחת דף חדש בהיסטוריה של המדינה, יוצאי צבא של ממשל כניות לפתבצבא. כחלק מהתן בהציבוריים וכמו
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האפרטהייד והארגונים המזוינים למען זכויות השחורים, זכאים להטבות המיועדות למשרתים, מתוך שאיפה 

 להתפייסות.

(, ממשלת דרום אפריקה הגישה מערכת של הטבות במגוון 9133-לפי חוק יוצאי צבא )בגרסתו המחודשת החל מ

ומים. במקביל לזכויות כגון קבלת טיפול רפואי, החוק מתרכז בקידום רכישת השכלה גבוהה, הכשרה עשיר של תח

וביוזמות עסקיות פרטיות וכן הנחות מיוחדות בתחבורה  מקצועית ליוצאי צבא, הקלות בשיבוץ תעסוקתי

  52הציבורית.

 אוסטרליה:

 -Veterans Entitlement Actה על ידי הפיתחה מערכת תגמול למשרתיה. המסגרת הכללית נקבע אוסטרליהגם 

מסגרת ההטבות המיועדות  .2004-מ ilitary Rehabilitation and Compensation ActM-וה 372953-מ

סקסיות אחרות, ומתרכזת בעיקר בנכי מלחמה ומשפחותיהם. למשל, -אנגלוליוצאי צבא קטנה מזו שמצאנו במדינות 

א. בכל זאת, חייל אוסטרלי משוחרר זכאי )לפי אורך שירותו לא נמצא עידוד העסקה ספציפי ליוצאי צב

 55דולר( לרכישת בית ולביטוח מיוחד. 111,91גובה של ( למשכנתא )עד ל54והשתתפותו במבצע

 בלגיה:

 9111,56(, חוקק באפריל 11,111-סה״כ כסטטוס יוצאי צבא בבלגיה מוגבל לחיילים ששירתו במבצעים בחו"ל )

 9112בא'. בכל זאת, אין כעת בבלגיה תגמול מיוחד למשרתים, והצעת חוק משנת ויצר את 'מכון יוצאי הצ

 57לא התמששה., יפול בריאותי חינם ליוצאי צבאלתת ט שמטרתה הייתה
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 מסקנות

ותנאי השירות  לאופי בהתאםכאמור, מדינות דמוקרטיות שונות יצרו מערכות תגמול מגוונות ליוצאי הצבא שלהן, 

בעולם  שכיחה מציאותתום שירותם הוא  אחריכי מתן תגמול למשרתים  כחומ זהווה במחקר משהחלים בהן. 

מערכת תגמול כלשהי למי שמגנים על המדינה במסגרת צבאית.  ישהמערבי. ברוב המדינות הדמוקרטיות שנבדקו 

הן מבחינת מבחינת סוג התגמול ניתן למצוא הבדלים הן בהגדרת ציבור הנהנים )חיילים, יוצאי צבא, המשפחות( ו

 מהות ההטבות )העסקה, לימודים והטבות שונות(.

רת קבוצת אזרחים ייצהצעות לתגמל את התורמים למדינה, בשל ה את לופסלמחקר זה מראה שאין שחר לקריאה 

לא  -סוג ב', מכיוון שאפילו במדינות שבהן התגמול למשרתים מפותח ביותר וכולל מתן העדפה ברורה ליוצאי צבא 

בין י מראה שתגמול כזה עזר אמריקנה. להפך, המקרה היזכויות שאר האוכלוסי שזכויותיה עדיפות על הנוצרה אליט

 והועיל למדינה כולה. ,לשילובם של מיעוטים בחברה הכללית דרך הצבאהיתר 

דרישות ביטחוניות  מבחינתשלהן  מסויםחשוב לציין שהאיזון הנוצר במדינות השונות בנושא זה הוא פרי המצב ה

 וזאת, ב"ארה כדוגמת תגמול של מערכת פיתחה לא שוויץל כי ולכ ברורתרבות המקומית. לביחס להיסטוריה וו

 58.הבינלאומי ובמעמדן הצבא בהיקף, במשימות ביניהן ההבדלים עקב

על כן, יש לבחון את מערכת התגמולים אותם מעניקה מדינת ישראל לאוכלוסיית המשרתים בהתאם לאתגרי השעה 

ומדת החברה הישראלית. במציאות חדשה יחסית, בה פתוחים בפני כלל האזרחים האפשרויות לתרום לפניהם ע

באמצעות שירות צבאי או אזרחי, יש אינטרס עליון למדינה לעודד את מי שבוחרים למלא את חובתם האזרחית. 

בחברה הישראלית  דברים אלה מקבלים משנה תוקף לאור ההבנה כי השירות הצבאי והאזרחי מביאים להשתלבות

ומחלישים מגמות בדלניות לא ממלכתיות בקרב החרדים ובמגזר הערבי. מתוך תפיסה ממלכתית רחבה, ראוי כי 

 ממשלת ישראל תעניק תמריצים לאזרחים שמקריבים את מיטב שנותיהם, ללא הבדלי דת, גזע, מין ולאום.

נה באמצעות חקיקה ויוזמות ממשלתיות עולות , נראה כי ההצעות לקדם באמצעות את העדפת התורמים למדילפיכך

 להביא לידי ביטויהנוכחי מדינת ישראל חייבת  המצבב .שאר מדינות העולם שלהסטנדרט הדמוקרטי  בקנה אחד עם

 אזרחי.-או במסגרת השירות הלאומי לאזרחיה המשרתים בצבאהערכתה את 
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