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יותר לבית המשפט הן ביחס למספרים שנמסרו לממשלה ואשר פורסמו ברבים .יצוין,
כי נתוני הגיוס של תלמידי הישיבות שפורסמו בתחילה היו גבוהים מהנתונים העדכניים
ביותר שנמסרו לנו ,אף על פי הספירה המרחיבה ביותר שהוצעה .המדינה הסבירה כי
הפער בנתונים הינו תולדה של עבודת מטה "שהובילה לטיוב הנתונים על דרך של
הוספה וגריעה" )פיסקה  17לתשובה מיום  .(29.9.2016מכל מקום ,על רקע זה ,יוצגו
הנתונים העדכניים ביותר ,הכוללים רק את הקבוצות שהוגדרו בסעיף 26טו לחוק.
על פי הנתונים שנמסרו לנו ,בשנת ) 2010השנה האחרונה שנדונה בפרשת
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רסלר ( התגייסו לשירות צבאי  898תלמידי ישיבות; בשנת  ;1,282 – 2011בשנת 2012
–  ;1,447ובשנת ) 1,972 – 2013באותה שנה נקבע לראשונה יעד גיוס ,שעמד אז על
 2,000מתגייסים( .ויוזכר ,כי נתונים אלה מתייחסים לתקופה שלפני הסדר הגיוס
החדש .בנוסף ,יש לציין כי הם כוללים גם מתגייסים שהיום ,לפי הסדר הגיוס החדש,
לא היה מקום למנותם ביעדי הגיוס בהתאם לפרמטרים שפורטו לעיל .בשנת הגיוס
 2014התגייסו  2,076תלמידי ישיבות )יעד הגיוס שנקבע –  (2,300ובשנת הגיוס 2015
– ) 2,145יעד הגיוס שנקבע –  .(2,700למען שלמות התמונה יצוין כי יעד הגיוס
שנקבע לשנת  2016עמד על  ,3,200אך כאמור אין בידינו נתונים לגבי מספר
המתגייסים בשנה זו .עוד יצוין כי תיקון  21נחקק על ידי הכנסת במהלך שנת הגיוס
 ,2015כך שבשנה זו חלו לכאורה שני משטרי גיוס שונים – זה שנחקק בתיקון  19וזה
שנחקק בתיקון  .21אולם ,אין לדבר נפקות שכן אין הבדל ממשי במשטר הגיוס )ביחס
לשנת  (2015שחל מכוח כל אחד מהתיקונים.
עוד הומצאו נתונים בדבר שילוב תלמידי הישיבות בשירות הלאומי-אזרחי,
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הפן המשלים של יעדי הגיוס הכלליים על פי הסדר הגיוס החדש .גם בעניין זה הנתונים
שמסרה המדינה לא היו אחידים .לפיכך ,נסתמך על הנתונים העדכניים ביותר שנמסרו
על ידה ביום  ,29.9.2016שלפיהם :בשנת  2010התגייסו לשירות הלאומי-אזרחי 821
תלמידי ישיבות; בשנת  ;855 – 2011בשנת  ;646 – 2012בשנת ) 750 – 2013יעד
הגיוס שקבעה הממשלה –  ;(1,300בשנת  ,2014שנת כניסתו לתוקף של הסדר הגיוס
החדש ,התגייסו לשירות  505תלמידי ישיבות )יעד הגיוס –  ;(1,500ובשנת – 2015
) 737יעד הגיוס –  .(1,800אחד המדדים שקובע החוק הוא יעד גיוס מצטבר ,המתקבל
מצירופם של יעדי הגיוס לשירות הלאומי-אזרחי ויעדי הגיוס לשירות צבאי )סעיף
26טו)ג() (3לחוק( .מספר המתגייסים לשירות הלאומי-אזרחי ולשירות הצבאי ביחד
הוא כדלקמן :בשנת  2013התגייסו סך הכל  2,722תלמידי ישיבות )יעד הגיוס
המשוקלל –  ;(3,300בשנת ) 2,581 – 2014יעד הגיוס המשוקלל –  ;(3,800ובשנת
) 2,882 – 2015יעד הגיוס המשוקלל – .(4,500
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ניתוח הנתונים העובדתיים

האם הנתונים העובדתיים שנסקרו לעיל מלמדים ,בהסתברות ממשית
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ומשמעותית ,על קיומו של קשר רציונאלי בין הסדר הגיוס החדש לבין התכליות
שבבסיסו ובראשן התכלית של קידום השוויון? לטעמי ,לא ניתן להשיב על כך בחיוב.
בחינת נתוני הגיוס מעלה כי מאז שנת  2010קיים אמנם גידול עקבי במספרם
.85
של תלמידי הישיבות המתגייסים לשירות צבאי :ממציאות של  898מתגייסים בשנת
 2010למציאות של  2,145מתגייסים בשנת  .2015מגמה חיובית זו החלה כבר בפרשת
רסלר  .על כך כמובן יש לברך .אולם אין במספרים אלו כדי ללמדנו כי האמצעים
שנקבעו במסגרת הסדר הגיוס החדש מממשים את תכליותיו ,לא כל שכן במידה
ובהסתברות הנדרשות בשלב זה )ראו והשוו פרשת רסלר  ,בעמ'  51ו) 75-74-הנשיאה ד'
ביניש (( .ראשית  ,הגידול המשמעותי ביותר במספר תלמידי הישיבות המתגייסים אירע
בין השנים  ,2013-2010שאז גדל מספרם מ 898-ל .1,972-תקופה זו חלה כל כולה טרם
כניסתו לתוקף של הסדר הגיוס החדש .בשנתיים שבהן חל הסדר זה ואשר לגביהן יש
בידינו נתונים ,גדל מספר תלמידי הישיבות המתגייסים באופן שולי וזניח בלבד .בין
שנת  2013לבין שנת  2014גדל מספרם ב) 104-גידול שנתי של כ 5%(-ובין שנת 2014
לבין שנת  2015גדל מספרם ב 69-בלבד )גידול שנתי של כ .3%(-כאשר בוחנים נתונים
אלה בהשוואה לשנים שקדמו לכך ,ניכר כי קצב הגידול הואט באופן משמעותי ,הן
באחוזים הן במספרים מוחלטים.
שנית  ,יש להביא בחשבון גם את קצב הגידול הטבעי של האוכלוסייה החרדית
.86
)ראו הוועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנטל דו"ח הוועדה  ,(2012) 37שם צוין
כי קצב גידול האוכלוסייה החרדית עומד על כ 7%-לעומת  1.8%באוכלוסייה היהודית
בכלל; וכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח ארוך:

 (2012) 2059-2009זמין כאן , http://www.cbs.gov.il/publications/tec27.pdf :שם נטען
כי האוכלוסייה החרדית תגדל ב 686-264-אחוזים בין השנים  2059-2009לעומת גידול
של  89-16אחוזים באוכלוסייה היהודית הכללית( .נתונים אלה מעמידים באור בעייתי
עוד יותר את מספר המתגייסים החרדים לצבא ,שכן בהתחשב בהם ברור כי אחוז
המתגייסים מתוך אוכלוסייה זו גדל בשיעור זניח ושולי במקרה הטוב ,ואולי אף הולך
וקטן  .בהקשר זה יובהר כי לפחות בנקודת הזמן הנוכחית קיים קושי ניכר ומובנה להציג
את האחוז המדויק של המתגייסים מקרב כלל תלמידי הישיבות הרלוונטיים )בעייתיות
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דומה עמדה בפני בית המשפט גם בפרשת רסלר )ראו והשוו שם  ,בעמ' ) 47-45הנשיאה

ד' ביניש ((( .אף אם קיים קושי להציג את אחוז הגיוס המדויק מקרב תלמידי הישיבות,
הרי שאין כל קושי להתרשם ממספרם העומד על כאלפיים מתגייסים בשנת  .2015לא
ניתן לחלוק על כך שזהו מספר קטן ביותר .זאת ,הן ביחס לגודלם של שנתוני הגיוס הן
ביחס לגודלו של מאגר המועמדים לשירות מקרב הציבור החרדי בכללותו.
שלישית  ,יש להתבונן על מספרי המתגייסים שהוצגו לעיל בצורה זהירה
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ומסוייגת .זאת ,בין השאר משום שחלק מהמתגייסים שנמנו בשנים  2013-2010אינם
אמורים להימנות במסגרת יעדי הגיוס לפי הסדר הגיוס החדש .כך ,מניין המתגייסים
בשנים אלה כולל גם את מי שלמדו במוסדות פיקוח חרדי וגם את מי שלמדו באחד
ממוסדות החינוך החרדים במשך שנה אחת בלבד )ולא שנתיים לפחות ,כנדרש לפי
הסדר הגיוס החדש( .כאמור ,מאז שנת  ,2014אין מקום למנות את מי שלמדו במוסדות
פיקוח חרדי ואת מי שלמדו רק במשך שנה או פחות מכך במוסדות לימוד חרדים
במסגרת יעדי הגיוס .מכאן ,שנראה כי התמונה שלפנינו אינה חפה מעיוותים וקשה
לדעת האם יש בה כדי ללמד בצורה טובה על המגמות העתידיות.
בנוסף לכך ,מתעורר חשש כי ההגדרה שנקבעה בחוק לעניין השאלה מיהו
"בוגר מוסד חינוך חרדי" לצורך בדיקת השגת יעדי הגיוס ,ובקיצור – מיהו "חרדי"
לצורך החוק – הינה מרחיבה יתר על המידה .כזכור ,על פי סעיף 26טו)א( די בכך
שמתגייס לצבא למד במשך שנתיים לפחות ,בין הגילאים  ,18-14באחד המוסדות
המוגדרים שם ,על מנת שייכלל ביעדי הגיוס .הגדרה זו יכולה להוביל לכך שגם מתגייס
שאינו חרדי ביום גיוסו ,ייחשב כחרדי לצורך בדיקת העמידה ביעדי הגיוס .לצורך
הדוגמה ,אדם שלמד בישיבה במשך שנתיים בלבד ,עד גיל  16ולאחר מכן פרש ממנה,
ייחשב עם גיוסו כמתגייס חרדי לכל דבר ועניין ,ללא כל קשר לאורחות חייו
העכשוויים .יוער כי מהנתונים שהציגה המדינה בפנינו עולה כי מבין תלמידי הישיבות
שהתגייסו לצבא ,חלקם של מי שלמדו במשך שנתיים בלבד במוסד חינוך חרדי הוא
גדול ומתקרב לשליש מהמתגייסים .זאת ועוד ,במוסדות החינוך החרדים לומדים גם
תלמידים שאינם חרדים )למשל ,חלק מבני הציונות הדתית( ,שכנראה היו מתגייסים
לצבא בכל מקרה .עובדה זו מעוררת קושי הן במישור של מספר המתגייסים הן במישור
של התאמתן של ההוראות הרלוונטיות בחוק להשגת תכליותיו.
רביעית  ,נתוני הגיוס שפורטו לעיל בשילוב עם העובדה שיעדי הגיוס הולכים
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וגדלים מדי שנה ,מביאים לכך שאחוז העמידה ביעדי הגיוס מצוי במגמת ירידה תלולה :
מ 98.6%-בשנת  2013ל 90.26%-בשנת  2014ול 79.44%-בשנת  .2015זאת ,אף

