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 14/12 -נש: סימוכין  הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה   מועצת     
 

 ב"עתש אב' ה
 2012 יולי 25

 ,סטודנטיות וסטודנטים יקרים
 

 "שוויון בנטל"הודעה בדבר הדיון הציבורי בנושא ה: הנדון

בחובת הגיוס והשירות  העוסק ,"שוויון בנטל"י בשאלת הבתקופה האחרונה אנו עדים לדיון ציבור

ציבור הכללי ביקשו קרב ההסטודנטים והן ב הן בקהל, גורמים רבים. הישראליתבחברה 

 . מבקשים את עמדת האגודה בנושאו

 

המועצה והנהלת האגודה התייחסו לדעות השונות שהושמעו מכל מרכיבי החברה , בדיוניה

ונים לכאן ולכאן וכן עשרות עמדות עיטנפרס על שעות רבות וכלל , הדיון שהתקיים. הישראלית

דעות אשר  ןהדיון לא הסתיים בקונצנזוס מוחלט וישנ, מטבע הדברים. שהובעו בכתב ובעל פה

ברוב דעות במועצת  הכאן התקבל המוצגת ההעמד, זאת עם. לידי ביטוי במסמך זה אינן באות

אנו מודים לכל הסטודנטים והגורמים . עצה והאגודהאת דעת המו, הסטודנטים ומשקפת בשל כך

 :להלן מסקנותינוו לקחו חלק בדיוןאשר 

 

הראויים  ,מגזר ומגזר בחברה הישראלית כערכים לגיטימייםכל האגודה מכירה בערכים של 

, על כן. קודמים להםהערכים שלנו כאומה וכאזרחים במדינה , יחד עם זאת. לכיבוד ולהתחשבות

הואיל וחוקי המדינה מחילים חובת שירות על כלל עולה על ערכי החירות האישיים ון יוערך השוו

 .הרי שזו נקודת המוצא ממנה אנו מתחילים את הדיון, הציבור בישראל

 

שרות זה צריך להיקבע כך אך , אזרח בישראל חייב בשירות המדינהשדעתנו הינה שכל , מכאן

המוגבלת נו רואים בחובת השירות האמורה כחובה אינ. שייצג את מגוון הדעות בחברה הישראלית

גם שירות אזרחי מקיים את דרישת השירות המצופה מכל אזרח  אלא, לשירות צבאי גרידא

כי אנו גם רואים בלימוד התורה של תלמידים מצטיינים כשירות ציבורי לכל דבר  ,נבהיר. ואזרח

 . מכסות לספורטאים ומצטיינים אחרים ותכפי שנקבע ,אך מספרם צריך להיקבע במשורה ,ועניין

 

דעתנו היא שעל  ,אזרחיבאשר לשאלה כיצד על המדינה לקבוע מי ילך לשירות צבאי ומי לשירות 

עשרה את המועמדים שהוא מעוניין בגיוסם והם אלו -ל לבחור מכל שנתון של בני שמונה"צה

רצוי שיתבצע , האזרחיהשירות . האזרחיעל כל שאר השנתון לשרת בשירות . ל"שישרתו בצה

בקהילה שאליה המגויס משתייך ואורך השירות צריך שיהא זהה למשך הגיוס של משרת בשירות 

ראוי לתגמל משרתי חובה ומילואים באופן שישקף את התרומה היתרה שהם , כמו כן. חובה

 .תורמים לחברה הישראלית
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פעיל ענישה כנגד מי שיסרב האם על המדינה לה, "חובה האזרחית"עלינו גם להתייחס לשאלת ה

על המדינה לוודא אכיפה . מדינת חוק איננה יכולה להתיר פגיעה בחוקיה היא כי דעתנו ?לשרת

 .התגובה הקבועה בחוק הפעלת את מחייבאי קיומם מכאן שושל חוקיה  יעילה

 

לכבד , לשמור על מסגרת הדיון ,המשתתפים בדיון זהלקרוא לכלל הגורמים ננצל במה זו , לסיכום

שכן , החברה הישראליתאת הדעות השונות ולהימנע מהשתלחות במגזרים השונים המרכיבים את 

 .אחד גורלנו לחסד או לשבט, ובסופו של יום "דרך ארץ קדמה לתורה"

 

 ,בברכת סמסטר קיץ מוצלח לכל הסטודנטים

 

 

 

 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהחברי 

 ם של האוניברסיטה הפתוחהוחברי הנהלת אגודת הסטודנטי

 
 


