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תמריץ לנושאים בנטל
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כך גדל הרצון להימנע ממנו .נטען אמנם שבזכות הארכת השירות
יאפשר הצבא לבנות תפקידים משמעותיים יותר .אפילו אם כך
יקרה — ואני מטיל בכך ספק רב — רק בנות מעטות ייהנו מכך .אין
היגיון לכפות שירות מיותר על אלפי בנות בנימוק שהדבר עשוי
להביא תועלת לחלק קטן מהן .יש דרכים אחרות לכפות על הצבא
להציע לבנות שירות משמעותי יותר.
באשר לשירות החרדים ,ראוי שמנסחי החוק יקבעו שבמקביל
לגיוסם יופחת השירות של השאר .הפחתת שירות החובה לבנים
מק 36חודשים לק 32היא מעט מדי ומאוחר מדי .במובן זה הצעת
התחליף לשירות אזרחי של החרדים היא חסרת תועלת לחלוטין.
היא איננה מקילה על שירות החובה של השאר ותעלה הון עתק,
שניתן להשקיע בדרך שתביא תועלת רבה יותר ,על ידי כך שישק
תמשו בו לתשלום שכר לחיילי שירות החובה.

נניח שקבוצת נערים יוצאת לטיול ,ואת הציוד
הדרוש נושאים רק מחציתם .דרך אחת להשיג
שוויון היא כפייה על אלה שאינם נושאים בנטל
לשאת על גבם שקי חול שאין בהם שום תועק
לת .אפשר שיהיו כאלה שפתרון זה ייראה להם:
אם האחד נושא בנטל ,מן הראוי שאחרים יישאו
בו ,גם אם הדבר חסר תועלת לחלוטין .אני מקווה שדעתם של רוב
הקוראים שונה.
הדרך הפשוטה והנכונה לשוויון היא העברת חלק מהמטען מאק
לה שנושאים בו לאלה שאינם עושים זאת .במקרה כזה השוויון
תועלתו בצידו והוא משרת מטרה ראויה .נניח כעת שמסיבה כלק
שהי הדבר איננו מעשי .עדיין ניתן להתמודד עם הבעיה ,למשל
באמצעות מתן פרס לאלה הנושאים בנטל .ואז עלול להתברר שאק
לה שעד עכשיו התחמקו מהעול מוכנים לפתע לשאת בו.
נעבור לחוק השוויון בגיוס הנדון בכנסת .דומני שברור לכולם
שסיסמאות יהיו ,אבל שוויון לא יהיה .אם כך ,הדרך הפשוטה היא
ברור לכולם שסיסמאות
קיצור שירות החובה בצירוף תשלום מתאים לחיילים המשרתים,
יהיו אבל שוויון בנטל לא
ושהתשלום יהיה גבוה יותר ככל שהשירות יהיה קשה ומשמעוק
יהיה .אם כך ,יש לקצר את
תי יותר.
שירות החובה בצירוף
השירות יהיה עדיין חובה ,אך הרצון לשרת יגבר .מצבם של
חיילים משכבות דלות הכנסה ישתפר ,ולא פחות חשוב – התשלום
תשלום מתאים לחיילים
"יקזז" חלק מהאפליה בין המשרתים לאלה שאינם משרתים .סביר
גם להניח שגיוסם של החרדים ייעשה לפתע הרבה פחות מסובך.
הרעיון של גיוס החרדים בגיל  24מעורר בעיה דומה .התועלת
למרבה הצער ,דווקא על הנושא הזה החוק לשוויון בנטל פוסח.
במקום זה אנו מוצאים את הרעיון המוזר להגדיל את משך השיק בגיוס כזה מוטלת בספק ,ואין להניח שיקל על המתגייסים הרגיק
רות לבנות לתקופה של  28חודשים .זה בדיוק הרעיון של סחיבת לים .הוא יעלה הון תועפות ,שגם לו ניתן למצוא שימוש עדיף על
שקי חול והכבדה מיותרת של הנטל בשם השוויון .אם הבנים משק ידי הפנייתו לתשלום לחיילים בשירות חובה.
רתים יותר מדי ,הבה נטיל זאת גם על הבנות .להכבדה מיותרת זו
קיצור משמעותי יותר למשרתי החובה בצירוף העלאת התק
יהיו שתי תוצאות :האחת ,גידול האפליה בין בנות משרתות לאלה
שלום הניתן להם יהווה קודם כל גורם המצמצם את חוסר
שאינן משרתות ,ויש כידוע רבות כאלה .התוצאה השנייה תהיה
השוויון בינם לבין אלה שאינם משרתים .ואם נזכה לכך שהק
שאחוז הבנות המשרתות יפחת ,שכן תגדל המוטיבציה של בנות
תשלום למשרתי החובה יהיה גבוה יותר מזה הניתן לחרדים
להתחמק מהשירות בכלל.
שאינם משרתים ,הוא יחולל פלאים ,להערכתי ,אפילו בכל הנוק
כידוע ,שירות חובה כמוהו כמס .ככל שהוא ארוך וכבד יותר ,גע לגיוס החרדים√ .

אביעד קליינברג • הליברלים החדשים

החופש לסתום לכם את הפה
ע

לא מוכנים לחיות לצד שכן ב�ל מוגבלות .משנה לשנה הנתוע
ע

ע

רין) ,אלא גם לאנשים ב�לי מוגבלויות ,למשל.
מאיתנו חושבים שאין להרשות להם להוליד ילדים20% ,
60%

רבים מאיתנו לא ממש מתים על מי ששונה
מהסטנדרט הישראלי .אנשי שמאל הם לא חלק מן
הסטנדרט הישראלי .שישתקו .כהניסטים שובבים
הם משלנו .תנו להם לדבר
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"שמת לב" ,שאל אותי לא מזמן יוסי
שריד ,האיש והמותג" ,שבהספדים של
הזמן האחרון — כל המתים דומים?" ב�ע
קבות ה� רה זו חזרתי אל ה� בר הקרוב
כדי לגלות שאכן כך הוא :אותן מילים
גבוהות ,אותן הגדרות מ�ולמות אחרים,
אותן הב�ות דרמטיות של כאב וצ�ר .אריק שרון הפך דוע
מה לשולה אלוני ,ואריק איינשטיין לספי ריבלין .אילו
שמ�ו המתים � וד בחייהם את שבחיהם כ"נפילים" מפי
מספידיהם ,אולי היו �וצמים �יניים בשלווה גדולה יותר?
המתים לא יד�ו שהם כאלה.
אריק איינשטיין ,למשל ,אילו היה חי היום בינינו,
לא היה מסכים ,בשום פנים ואופן ,להיות "נפיל" ,ולא
להידמות לספי ריבלין – ולהפך .כל אחד מהם הגי�
להישגיו בחיים בזכות � צמו ,אבל דומה שלא היו מ�זים
לומר �ל �צמם מה שאמרו �ליהם אחרי מותם.
אותם דברים אמורים בשולה אלוני ,שתרומתה ל�יצוב
הדמוקרטיה הישראלית ראויה להוקרה רבה ולכבוד רב,
וגם במותה אינה זקוקה לתיאורים אלוהיים ולמילים נשגע
בות .אילו יכלה ,קרוב לוודאי שהייתה ראשונה להתקומם
� ל מפלי המילים שנאמרו אודותיה ,וב� יקר הצבי� ות
שנדפה מהם.
ואריק שרון ,שכיכב בחיינו כמ�ט שישה �שורים והשע
פי� ,לטוב ולר�� ,ל חיי רבים מאיתנו? בדמיוני אני יכול
לשמו� את פרצי הלגלוג היוצאים מפיו �ל אשדות המיע
לים המצוחצחות שנשפכו אודותיו מפי הרודפים אותו
והנרדפים �ל ידו במשך �שרות שנים.
ההספדים ,כמו שאמר שריד ,דומים ,במילים הגבוהות,
אך ב�יקר במה שאין בהם :האמת .מדובר באנשים שבמע
שך שנים ו ד� לפטירתם היו כספר פתוח מול �ינינו .חיינו
אותם ואיתם .יד� נו אותם בפרטי פרטים .אמנם נאמר
במקורות "אחרי מות ,קדושים אמור" ,אבל בקהל יד�ו
לה�ריך את האנשים כ�רכם.
המילים הגבוהות מחמיצות את האמת וחושפות את
הצבי� ות שבאמירתן .לכן ,אולי ,יש אנשים שממהרים
לחשוף תוך זמן קצר אחרי פטירה קט�ים מהאמת� .ובע
דה :חלפו רק ימים אחדים מהלווייתו של אריק איינשטיין,
וכבר סיפרו לנו �ל חסרונותיו ו�ל שיגיונותיו� ,ל תחע
נות הרדיו ששכחו את שיריו .האמת צפה �וד בטרם נבלו
הפרחים �ל קברו.
ו� ם זאת ,חשיפת האמת לא גר� ה מאום מדמותו של
האיש .אותם דברים אמורים ,ללא ספק וביתר שאת ,באע
ריק שרון ,שמספר מבקריו רב ,אולי ,כמספר מ�ריציו ,וגם
בשולה אלוני .יאמרו :הצבי�ות �ם מותם של אנשים היא
חלק מחיינו .אולי לא �וד? למה לזייף?
שמתי לב לתופ� ה נוספת ,אולי חדשה יחסית :הנפע
טרים האחרונים זימנו לנו סיבה למסיבת אבל המונית,
אמצ� התקשורת השונים בוכים ,ואיתם
י
כמ�ט חג לאומי.
בוכה כל המדינה ,כל השאר "מת" ליומייםעשלושה .למה
ב�צם?
מדו� זוכים כמ� ט רק מנהיגים פוליטיים ואמנים לכע
בוד כה רב ולתקשורת בוכייה? התשובה המהוססת שלי
היא שאולי זה קתרזיס של �ם במצוקה .ואולי אני טו�ה
ואלה ג�גו�ים לאנשים שהיו "כ�רבות הבוכיות" ,כמילות
השיר של נתן יונתן? או אולי האופנה של דור הפייסבוק
והטוויטר ,שהופכת את כולנו לשותפים מלאים בפרטים
הכי קטנים והכי אינטימיים בחייהם ,ולכן גם במותם ,של
מנהיגים ואמנים?
ואולי זה לא זה ולא זה ולא זה? אולי אלה באמת הצע
צב ,שחבויים בכל אחד מאיתנו ומתפרצים מתוכנו
�ר וה�
�ם מותו של כל מנהיג ואמן ,כי אנו מניחים שאין למתים
תחליף ,וגם אין לנו נחמה באמירה הנדושה" :בתי הקברות
מלאים באנשים שלא היה להם תחליף"? √
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