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מנשים בצה"ל?
ממאמרו של אל"מ רז שגיא ("לוחמות בצה"ל -לאן?" ,מערכות
 ,402אוגוסט  )2005עולה שבמקום להילחם בתופעת ההטרדות
המיניות בצה"ליש לסלק אתקורבנותיה

ייתכן שהמאמרהזהלאהיהמעורר ההטוזההפיניתבצבא:
תשומת לב ,אלמלא כתב אותוקצין הקורבן ישלם אתהמחיר
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שירות הנשים בצבא הוא נושא חשוב
ורציני,שישלוהשלכותרבותעלצה"ל,
על הנשים בישראל ועל החברה בכיר בצה"ל בכתב העת "מערכות" ,כאמור ,אחדההיבטים התמוהים ואף
הישראלית בכללותה .מדובר בנושא שהואללא ספקבמהמכובדת,ואלמלא המקוממיםביותרבמאמרהואתפיסת
מורכבורבפנים,שטומןבחובודילמות כלל תפיסותבעייתיות ביותר בנוגע ההטרדההמינית המובעתבו ,הגובלת
רבות ודורשעיוןודיוןנרחבים .בצבא ,לבעיית ההטרדה המינית  -תפיסות לעיתים בהשלמה עם התופעה.איך
בעולם האקדמי ובתקשורת אכן זוכה שעלולותלהיותמפורשותכהשלמהעם אחרת ניתן לפרש מאמר הקובע
שהטרדהמינית שלנשיםהיא "תופעה
הנושאלעיוןמקצועיומעמיקמעלבמות
שימיהכימי האנושות" ,שהיא חלק
יהוא
רבות .למרבה הצער ,קשהלומרכ
"ממסורת צבאית",ולכן הדרך הנכונה
איננומקבלים את הדעה
זכה לטיפול כזה במאמרו החד-צדדי
והבלתי נמנעת להתמודד איתה היא
והמגמתי של אל"מרזשגיא.
שיצר ההטרדההוא חלק
הפרדה מוחלטתבין המינים במהלך
ניכרבעליל שאל"מ רז שגיאאינו
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השירות הצבאי או הוצאת נשים
שבערצוןמכךשנשים משרתותבצבא,
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מהצבאבכלל(עמ' ?)85
ובכלל זה בתפקידי לחימה ,ושהן אף
זוכות למידה מסוימת של שוויון רובם המכריע שלהנברים-
כלומר,מביןהשורות,באופןמרומז
יותרופחות,מתוארתההטרדההמינית
במסגרתו .לשם כך טרח הכותב טרחה גם בצה"ל-אינםשותפים
כחלק מאופיו וממהותו של הגבר
רבהכדילגייס כל בדל טענה אפשרית
לתפיסה המשתמעת
י
ב
בארגון הצבאי וכתופעה "טבעית"
תוך מחזור חלקים מהרפרטואר
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ובלתינמנעת,שהדרךהרצויהלהתמודד
ההיסטוריהמיושןמלפנישניים,שלושה
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עימההיאלהרתיק אתהנשיםמהגברים
וארבעה עשורים  -רפרטואר ששימש
ומהצבא  -ובמילים אחרות :להעניש
את המתנגדיםלכניסת נשים לצבאות
ובמיוחדלשילובןבמקצועותהלחימה.י התופעה המכוערת הזאת .התפיסות אתהקורבן.
ספק אםהחייליםוהקציניםבצה"ל,
האלה גםלוובדיון מוטה ומטעה בכל
הנוגע לשילוב נשים בתפקידי לחימה ובמיוחד הלוחמים ,ישמחו לקבל את
סא"לזאבלרן,
רע,ה,הוק,%ידע,מגדר ובגישה מתנשאת ומפחיתתערךכלפי הדיאגנוזה המשתמעת ,שלפיה המין
הנשים בכללוכלפי הנשים המשרתות הגבריכולוהואבחזקתחייתבר,חבילה
של יצרים שאינםבני כיבוש ,אשר
בצה"לבפרט.
להלן נצביע על ההיבטים נוכחותה שלאישהבסביבתם מעוררת
הבעייתייםביותרהמשתמעיםממאמרו בהםיצרי הטרדהבלתינשלטים ואחת
של אל"םשגיא וננסה להעמידדברים דינם:להטרידה.
איננו מקבלים את הדעה שיצר
עלדיוקםתוך שנתמקדבשלושסוגיות
מרכזיות הנוגעות לשירות של נשים ההטרדההואחלקמאופיווממהותושל
בצבא:סוגיית ההטרדההמינית,סוגיית הגבר-החיילאוהקצין.רובםהמכריע
השתתפותן שלנשיםבלחימהוסוגיית של הגברים  -גם בצה"ל  -אינם
השוויון בצבא.
שותפים לתפיסה המשתמעת כי

לוחמות בצה"ל

התופעההיא טבעית ומובנת מאליה.
הם רואים בה תופעה מגונה ,אשר
האמצעים החברתיים ,התרבותיים,
החוקייםוהחינוכיים נועדו למגרה.
הגברים  -ברובם המכריע ,ובהם גם
החיילים והמפקדים -אינםמטרידים
ואינםמטרידיםבפוטנציה.אחדיםמהם
חוטאיםבכן,והחוקנועדלהגןמפניהם,
להענישם ,להרחיקם משורות הארגון

הצבאי ולהרתיע אחרים מביצוע
עבירות דומות .נקיטת אמצעים

חינוכיים נועדה לעורר מודעות
לתופעה ,למנוע ממטרידים להטריד
ולספק מידע לנשים בנוגע לדרכי
הטיפול וההתמודדות העומדות
לרשותן .אלה הדרכים הראויות
והנאותותלהתמודדותעםהתופעה.הן
אינןפוגעותבכוחוובעוצמתושלצה"ל
גם אםהכותב רואהבהן מטרד.ואכןניכר שאל"משגיא תופס את
סוגיית ההטרדה המינית ואת
ההתמודדות עימה בעיקר כמטרד
וככאב ראששמייצרות הנשים בעבור
הצבא וקציניו .כתוצאה מכך מלא
מאמרובטרוניותנגדכלמאמץשעושה
צה"ל כדי להתמודד עם תופעת
ההטרדההמינית.לדוגמה ,המאמרמלין

על כך שחיילות מקבלות עם גיוסן המינית בעיקרכדי לנקום ולהטריד
לצה"ל מדריך זכויות המפרט בפניהן גברים וכדי להפיק תועלת אישית
דרכים להתמודד עם אירועים של לעצמן .דומה שהכותב פחות מוטרד
הטרדהמינית,הואמגדיר"חמורה" את מהתופעהומהסוגיות האתיות כמוגם
העובדה שהחוק מאפשר לנפגעת מהמחירים שהיא גובה ,דוגמת פגיעה

הטרדהמיניתלתבועפיצוייםמהארגון והשפלה.
שבו בוצעה הפגיעה ,והוא מבקר את
הכותב גם מתעלם מהעובדה
הבסיסית שקלהיהלבררה:התלונותעל
הטרדהמיניתאינן-ברובןהמכריע-
מהמאמרעולהכי
תלונות שווא ואינן טפילת אשמה.
הקורבנותהאמיתיים של
קיימים מקרים ספורים בלבד שבהם
ההטרדההמיניתהםבגלל
נמצאכינטפלה אשמה.מובןשבמקרים
האלה מגיבה המערכת המשפטית
הגברים.הנשים מתוארות
בצה"לבחומרהרבה.יותרמכך,טפילת
שובושוב
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היא תופעה אפשרית גם
המשתמשתבהטרדה
בעבירותפליליות רבות אחרות ,דבר
המיניתבעיקרכדילנקום
אשראינו פוסל ,כמובן ,את החוקים
ולהטרידגבריםוכדילהפיק
המשמשיםלמניעתן.
תועלתאישיתלעצמן
אםלהעמידדבריםעלדיוקם,הרי
שהנושא המדאיג בתחום ההטרדה
העובדהכי אחתהדרכים הננקטותכדי המינית הוא דווקא התופעה ההפוכה,
לצמצם את התופעה היא הגברת כלומרחיילותשחוותהטרדהמינית,אך
המודעותאליה (עמ' .)84
חוששות להתלונן ולהביא להענשת
י ב2004-
מהמאמר עולה כי הקורבנות התוקף .הנתונים מראיםכ
האמיתיים של ההטרדה המינית
הם דיווחוכחמישיתמהחימיילנויתתךבצה"לכי
בכלל הגברים .הנשים מתוארות שוב חוו מקרה של הטרדה
אך 57%
ושוב כקבוצה המשתמשת בהטרדה מהן לאהגיבו על ההטרדה .גם כאשר

שכןהיענותלצורכי הדת שלהםיוצרת
גםהיא כאב ראש .אתתאונותהדרכים

הן פועלות ,הן בוחרות פעמים רבות
"לסגור" את הפרשה בשיחה עם
המטריד (,)26%כךשבפועללאזובלבד ניתן לפתור על-פי ההיגיון הזה
שחיילותאינן ממהרות לטפול הטרדה באמצעותהאיסורלנסועבמכוניות.
מינית,כפישניתןלהבין מהמאמר,אלא
להפך ,רוב המוטרדות חוששותואינן בטשית ולחימה
למרבה הצער ,העמדה הפטרונית
ממהרותלהתלונן.
העמדה המוסרית המשתמעת והמפחיתהבערכן שלהנשיםוהבורות
מהמאמרהיא ברורה :במקום להילחם בנוגעלעובדותהיסודאינןמוגבלותרק
בתופעה ולעשות מאמץ למגרה,יש לסוגיית ההטרדה המינית ,אלא
להעניש את קורבנותיה .אנו הגברים
איננויכוליםלשלוטביצרינו,ולכן הבה
נבודד את הנשים ונרתיקן(כי ממילא על-פיההיגיון שלהמחבר
מיצריךאותן-ראולהלן),וכיזהבכלל ישלאמורעלנשיםללכת
האינטרסשלהן(רקשהןעדייןלאגילו לאוניברסיטאותכיבםבהן
זאת).

על-פי אותוההיגיוןיש גם לאסור

*וו

קיימתהטרדהמינית

עלנשיםלהיכנס לאוניברסיטאות(כי
גם בהן קיימת הטרדה מינית) או מאפיינות גם את גישתו של המאמר
למקומות עבודה בכלל(כי גם בהם למקומן שלהנשיםבתפקידיהלחימה.
גם במקרה הזה ניכרכי הרעיון
קיימת התופעה הזאת) או לפסוע
ברחובות בשעות החשיכה (כי הן שנשים ימלאו תפקידי לחימה אינו
עלולות להיאנס).ניתן כמובן להרחיב לרוחו של הכותב ,והוא טורח טרחה
את הרעיון גם להרחקת עולים רבהכדילגייס כל נימוק אפשרי -
מאתיופיה מהשירות,שכן הםנתקלים מופרךובלתי מבוססככלשיהיה-כדי
לעיתים בעמדות גזעניות ,או לבידוד לבטאאי-נחתזו.הטענותמייצגות את
החיילים הדתיים במסגרות נפרדות ,הרפרטוארהסטנדרטיששימשבוויכוח

עלנשיםבלחימהעודבשנות ה70-וה-
 - 80טענות שהושמעו עוד לפני
שהלוחמת הראשונה חגרה אפוד קרב,
ושממשיכות להישמע בצורה
אינסטינקטיבית בלי שום קשר
למציאותולעובדות בשטח.
אחדות מהטענותבה מגוחנות,עד
יכמעטשאינןדורשותהתייחסות.נך,
כ
למשל ,מזועזע הכותב מכך ש"נשים
בתפקידילחימהמאמצותלעצמןדפוסי
התנהגותגבריים...הןמחקות אתנימת
הקול ,אתהטוןואתחיתוךהדיבור ,את
העגה ואת סגנון ההליכה והיציבה
הגבריים"(עמ'.)79אנובטוחיםשנשים
רבותיהיו אסירות תודה על הדאגה
הכנה הזאת לשמירה על טוהר
ההתנהגותהנשיתהמעודנתוהחסודה.
ישלצייןכי ככל הנראה גם גברים
מאמצים בשירות הצבאי תרבות
מילולית,נימת קולוטון,סגנוןהליכה
ויציבה"גבריים".מעקב אחרהלוחמות
הרבות בצה"ל שלהיוםהיה מגלהכי
סגנון התנהגותן מגוון הרבה יותר

מההתייחסות הסטריאוטיפית של
אל"מ שגיא ,שממנה עולה כאילו כל
אישה הממלאת תפקידגברי -ובכלל
זה תפקיד לחימה  -הופכת בהכרח

מאישהנשיתלאישהגברית.
עלהטענות האחרותאבדכברמזמן
הכלח.כזוהי ,למשל ,הטענה של אל"מ
שגיאכיישלפסולעל הסף אתהרעיון
שנשיםיישלחו"להרוגולהיהרג,לפצוע
ולהיפצעעדנכותכתוצאהמפגיעותשל
מגווןרחבשלכלינשק:סכינים,פצצות,
כדורים,רימונייד ,מוקשים ,פגזים,
לוחמי לחימהכימיים וכו"' (עמ' .)79
כמוכן לא יעלה על הדעת  -לטענת
שגיא-הרעיוןשנשיםייאלצו "לשאת
בנוראות שבתוצאות המלחמה" (עמ'
.)85

כשהוא מתאר צורות שונות של מגע
אפשריביןלוחמים ללוחמות.תיאוריו
הםפלסטייםביותר":חיכוךגופניבין
לוחמים בשעת חירום ,הנשמה מפה
לפה ,צביטת פטמה ...לחיצת אגרוף
למפשעה ...מה נאמר למפקד,למדריך,
ללוחם שישתמטו מלהתאמן עם
לוחמת ...האם רשאים...לחייב לוחמת
לאפשר ללוחם לבצע בגופה פעולות
אימון שיש בהן מגע באיבריה
האינטימיים?" מן הראוי לציין
שהסוגיות האלה הועלו והוסדרו
במסגרת ברורה המכונה "השילוב
הראוי" ,המסדירה באופןסבירשירות
משותף שלגבריםדתייםושלנשים.
למרבה הצער ,כמה מהטענות
שמעלה אל"ם שגיא מבוססות על
טעויות עובדתיות .כך ,למשל ,אחת

הוויכוח הזה הוכרע מזמן .הוא
הוכרעמרגעשחוקימדינתישראלקבעו
כי"זכותה שליוצאת צבאאישהשווה
לזכותו של יוצא צבא גבר לשרת
בתפקיד כלשהו" ,ומרגע שבג"ץ הורה
לצה"ל לפתוח את קורס הטיסבפני
נשים ,ומרגע שאלפי לוחמות שירתו
ההתייחסותאלהלחימה
ומשרתות בהצלחה בצה"ל זה כעשור.
נשים חשופות לסכנות ולזוועות ואף
כאל מקשה אחת,תוך
כנוהלרלגות במגטורווןר.סאינטוובאטצויחויתםאחרנושתים ,רמיזה מתמדתכילחימה
כי
פיגועי
משמעותהלחימתחי"ר,
רבות,ובעיקרהלוחמות,יודועלהדאגה
ותוךהתעלמותבסיסית
הכנהלשלומןועלהרצוןלחסוךמהן את
ממקצועותהלחימה
זוועות המלחמה ,אולם הן יעמדו על
זכותן לתרום את תרומתן האזרחית האחרים,היא מטעהביותר
המלאהוהאולטימטיבית.אנובטוחים
גםבי אם הנשים יורחקו ממקצועות
הלחימה,גבריםרביםישאלומדוע הם הטרוניות נוגעת לעובדהכי תקופת
חייבים-על-פי חוק  -להרוג,להיהרג השירות של הלוחמות קצרהיותר מזו
וליפולבשבי,ואילוהן פטורותמכך.
שלהגברים-דבר המקשהעלהכשרתן.
הכותב טועןכי "דחיפת נשים שוב ,בירור בסיסי ביותר היה מגלה
לתפקידילחימהמגבירה אתהחיכוךבין שמשך השירות של הלוחמות הושווה
נשיםוגברים ,וכתוצאה מכך מתרחבת לזה שלהלוחמים.
התופעה של הטרדות מיניות" .על
אחדות מהטענות הן פשוט
הפסול המוסרי והערכי שבהעלאת תמוהות .כך ,למשל ,מרבה הכותב
הנימוק הזה לשם הרחקת הנשים לטעוןכי"הדברהאחרוןשנשיםרוצות
מתפקידי הלחימה דנו בהרחבה בחלק בו באמת הוא לשלם אתמחירהשוויון
הקודם .יותר מכך ,בירור פשוט של באופן מלאואמיתי (עמ'  .")79הטענה
העובדותהיהמעלהכיתופעתההטרדה הזאת מבוססת על מקרה של ארגון
המיניתקיימת בכל המגזרים בצבא .נשים שהוקם ב )!( 1973-בארה"ב,
ממחקרים שנערכו ביוהל"ן 3עולהכי ושהתפרק ב )!( 1980-לטענת הכותב
לוחמותאינן חוות הטרדהמיניתיותר נבעה ההתפרקות מהעלאת הרעיון
מאשרחיילותבמגזריםהאחרים.מאחר שנשיםיחויבו לשרת כמוגברים .אכן
שלמקצועותהלחימה משובץכוח אדם ביסוסמובהקומשכנעלטענההגורפת.
באיכותגבוההיותר ומאחרשהיחידות
איןזה המקוםהיחיד במאמר שבו
הלוחמותיותר מפוקחותמיחידות לא בוחר הכותב להביא מידעמיושן ולא
לוחמות הרי דווקא בהן גדלהסיכוי עדכניולהציגו כאילו הוא בר קיימא.
לשלוטיותרבתופעה.
המקרה המגמתי ביותר הוא הבאת
דמיון מפותח מפגין אל"ם שגיא ציטוט מפי תא"ל בדימוס ישראל

איינהורןעלכךש"מספרהבנותבצה"ל
גבוה ב 50%-מהנדרש" .המדקדקים
בהערותיגלו שאתהדברים האלה אמר
תא"לאיינהורן ב,1998-וכי מאז גבר
מאוד הצורך בנשים,בין השאר עקב

הפנייתן למערכים משמעותייםיותר.
כתוצאה מכךגםהוארךשירותן משנה
ותשעהחודשיםלשנתיים.
כמה מהטענות מבוססות על
עובדות נכונות ,אך הן עטופות
בפרשנות פשטנית ומסולפת .כךניתן
לתאר אתכלהטיפולבנושא"ההבדלים
הפיזיולוגיים" בין גברים לנשים.
ההבדליםהאלהמשמשיםמאזומתמיד
דגל שאותו נושאים בגאון מתנגדי
השוויוןלנשיםבכללוהמתנגדיםלרעיון
הנשיםבלחימה בפרט .הםמנופפיםבו
באופןאינסטינקטיביכדי להצדיק כל
צורה שלאפלייתנשים.
לכאורה מהיותרמשכנעמטבלאות
מפורטות המראותכיקיימיםהבדלים
פיזיולוגייםממוצעיםביןגבריםלנשים?
מה יותר משכנע מהטיעוןכי נשים
חלשותמגבריםמסיבותביולוגיות,ולכן
אינןמתאימותלשרתבתפקידילחימה?
מכאן קצרה הדרךלטעוןכיישלמנוע
מהן לשרתבתפקידי לחימהכדי להגן
על"הרמה"שלהלוחמיםוכמובן(שוב)
כדילהגןעלבריאותן.

אולם עיון קצת פחות פשטני
ודמגוגי בסוגיית "ההבדלים
הפיזיולוגיים" יגלה תמונה שונה

לחלוטין.
ראשית ,השימוש בהבדל ממוצע
כנימוק להדרה קטיגורית של הנשים
מלחימה בכלל הוא מופרך מיסודו.
כאשרמדוברבהבדלממוצע,ישבהכרח
נשיםשמפגינות אתהיכולותהגופניות
הנדרשות מלוחם .האם בשם ההבדל
הממוצעישלהדירגםאותן? האםהיה
מעלה בדעתו הכותב להדיר ולצמצם
חירויות של קבוצות שלמות אחרות
תחת הטענה של "אי-התאמה

ממוצעת"?כך ,האםנדירתלמידיבית

ספר מסוים ,לשם הדוגמה ,מיחידות
מובחרותבגיןהישגי בגרות נמוכים
באופן ממוצע שלבית ספרם?הטיעון
הזהאינו עומד במבחןהבסיסיביותר
שלעקרונות החברההאזרחיתוחוקיה
וכמובן אינו עומד במבחנו של חוק
שירותהביטחון.
שנית,ההתייחסותאלהלחימהכאל
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הנשים המשתלבותבתפקידי לחימה אנן נתקלותבקשיים של ממש ונאלצות להתגבר עלמכשולים רבים
בהיותן פורצותדרךבתוך מוסד אשר היסטורית נשמר תמידלגברים בלבד ,ואשרנשים לא הורשו
להשתתף בו .רבים מהמכשולים אינם מחויבי המציאותונובעים מחשיבה שמרנית ,מקובעת ואף עוינת

מקשה אחת ,תוך רמיזה מתמדתכי התפקידים האלה מיומנויות רגשיות ,אורתופדיות כתוצאה מעומס יתר
לחימה משמעותה לחימת חי"ר ,ותוך שבהןאףניתןלהצביעעליתרוןמסוים פתאומי.הןלאהופכותללוחמותפחות
התעלמותבסיסיתממקצועותהלחימה של הנשים ,כגון מוטיווציה ,התמדה ,טובותבתפקידיםשאליהםהןמיועדות
האחרים,היא מטעהביותר.מןהראוי איתנות ,רעות וכו' .הדברים האלה בעקבות השימוש בסרגל המאמצים
להעמיד דברים על דיוקם .נשים לא
הנפרד .גם אם רמת הכושר הגופני
הממוצעת של נשים בסוף ההכשרה
שולבו(עדיין)בתפקידילחימהביחידות
החי"ר של צה"ל .מתוך מודעות
רבים מהמפקדים
נמוכה מזו שלעמיתיהן הגברים,הרי
השאלה הרלוונטית היחידה היא אם
להבדלים הפיזיולוגיים הן שולבו
עדיין מתקשיםלהפנים
היא עומדת ברמת הכשירות הנדרשת
ביחידות לחימה שנקבע כי רמת
ה
ל
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ה
בתפקידים האלה ,אשר כאמור עיקר
הכשירותהגופניתהנדרשתבהןהיאכזו

להיותלוחמתטובהלא
פחותמגברוחשיםכי
גבריותם נפגמת
מהעובדה הזאת

המאפשרתלנשים,העומדותבדרישות
ובתהליכיהמיון,להשתלבבהן.במילים
אחרות ,תפקידי הלחימה שממלאות
נשים בצה"ל (תפקידים מסוימים
בתותחנים ,טיהור אב"ך ,מערך הנ"מ
וגםשירותביחידותקרקל,עוקץומג"ב)
אינםמחייבים לבצע מאמציםפיזיים נכונים הן לפעילות המקצועית של
עצימיםדוגמתאלההנדרשיםמלוחמים היחידות האלה והן לפעילות הבט"ש
בחטיבות החי"ר .מדובר בתפקידים והשיטורשבהעסקובשניםהאחרונות.
שהמשרתיםבהם-נשיםוגבריםכאחת
העובדה שלנשים מוגדר סרגל
 נדרשים לכושרגופני ברמהבסיסית מאמציםנפרדאינהמעידה,כפישניתן קודרת כאשר מדוברבניסיון לשלבטובה ,אך בראש ובראשונה הם להבין מהמאמר ,כי מופחתים נשיםבליבת מקצועות הלחימהבזרוע
מחייבים מיומנויות ,שבהןאין שום הסטנדרטיםלנשים.סרגלי המאמצים היבשה.כפי שכברצוין,כלל לא נעשה
הבדלביןגבריםלנשים דוגמתזריזות ,נועדו לוודאכי נשים מובאות לרמה ניסיון לשלב נשים בליבת מקצועות
קואורדינציה ,תגובה מהירה הנדרשת מבחינת כושרגופניבסיסי הלחימהבזרועהיבשה.אלההןאמירות
וקוגניטיביות .כמו כן מחייבים בדרך שאמורה למנוע פגיעות חסרות אחריות שפוגעות ומפחיתות

מהותם הוא בביצוע מקצועי המדגיש
היבטיםומיומנויותאחרים.
בעיקרמקוממתהעובדהכי במאמר
נרמז ללא הרףכי נכשלהניסיון לשלב
נשים בלחימה .זאת ללא כל ביסוס,
מלבדציטוט אחד שהוצא מהקשרו של
קתמ"רלשעברבעיתון"במחנה"בשנת
( 2003הקתמ"ר הזה פתח בפני
הלוחמות מקצועות לחימה נוספים
באותה השנה) ואמירה על "תמונה

בערכן של אלפי הלוחמות ששירתו

ומשרתות בצה"ל ובמג"ב בהצלחה
בעשור האחרון .יתר על כן ,נשים
מחזיקות מעמד בתפקידים האלה
בשיעורים דומים לאלה של הגברים
המשרתיםבאותםהתפקידים4,
י
ר
ו
ע
י
ש
ו
המוטיווציהשלהןבשירות הםגבוהים5.
למען הסר ספק :שילוב הנשים
בלחימהמלווהבקשייםרבים.אולםיש

להבחיןבין קושי שעליוניתן וצריך
להתגברלבין כישלון .יותר מכך,יש
להבחיןבין הכשלהלביןכישלון .אלה
הן הבחנות שמאמרו של אל"משגיא

נכשלבהן בהתמדה לכל אורך המאמר
בכךשבאופןחוזרונשנה הוא משתמש
בקשיים ובהכשלות שחוות הנשים
כעדותניצחת לכךשאיןהן מתאימות
לשרתבצבאבכללובמקצועותהלחימה
בפרט.
הנשים המשתלבות בתפקידי
לחימהאכן נתקלותבקשיים של ממש
ונאלצות להתגבר על מכשולים רבים
בהיותן פורצות דרך בתוך מוסד אשר
היסטורית נשמר תמיד לגברים בלבד,
ואשר נשים לא הורשו להשתתף בו.

המתאימות לתפקידים שאליהם הם
מיועדים .מבנה הכשרה מותאם
ליחידות גם היה מונע הרבה שברי
מאמץ.

הלוחמות נאלצות להתגבר גם על

הרבהספקנות,חוסראמוןולעיתיםגם
עוינות מצד חלק מהעמיתים,
מהמפקדים ולעיתים גם מהממסד
הצבאי 6.אלהעדיין מתקשים להפנים
אתהרעיוןשאישהיכולהלהיותלוחמת
טובה לא פחות מגבר וחשים כי
גבריותם נפגמת מהעובדה הזאת.
ההתנגדות הזאת מתורגמת לעיתים
להתנהגויות מכשילות ומפלות
הפוגעות בסיכויי ההצלחה של
הלוחמות שולמהגןב.י7לות את מיצוי
ישווה נא הכותב
הפוטנציאל
בנפשוכיצד מרגישה לוחמת הקוראת
מאמר מתנשא,מזלזלומפחיתמסוגזה
שניפק אל"םשגיאמעלדפי"מערכות",
וכיצדזהמשפיעעלתפיסתהמסוגלות,
על המוטיווציה ועלסיכויי ההצלחה
שלה.

שוויון וצבא

רבים מהמכשולים אינם מחויבי מקרה הלחימה משמש את הכותבכדי
המציאות ונובעים מחשיבה שמרנית ,לבסס לכאורה טענה על כך שקיימת
מקובעתואףעוינתדוגמתזוהמופגנת "ניגודיותבין מהות הצבא וייעודו
במאמר.
כך ,למשל ,נאלצות הנשים

כמפיק שלאלימות לשם השגתניצחון
במלחמה לבין הטיעונים הערכיים
הגורסים שבשם השוויוןיש להתאים
את הצבא לשילוב נשים בכלל
התפקידים" (עמ' .)81
קריאת פסקהדיןבבג"ץאליסמילר
הייתה מגלהכירעיון השוויון ומהות
הצבאאינם הפכיםמהותיים .הקריאה

להתמודדעםקיבעונותהקיימיםבאופן
ההכשרההבסיסית שלהיחידות שבהן
הן משתתפות .אלה ,כאמור ,אינן
יחידותחיל רגלים ,אךעדיין התווך
הפיזיבהכשרההבסיסיתשלהן מקובע
עלבניית "לוחם חי"ר דהוי" .זאת
במקוםלייצר תווךפיזי המדגישיותר הייתהמגלהכיייעודיושלהצבאיכולים
כישוריםפיזיים ולוחמניים הנדרשים להיותמושגיםבדרכיםשונות,שעדיין
מלוחמים ומלוחמות ביחידות האלה מאפשרותלקיים ערכים שונים ,כולל
(זריזות ,מהירות תגובה ,גמישות ,ערך השוויון .זאת תוך התחשבות
קואורדינציה וכו') .אילוהיה נעשה בשונות הרלוונטיתבין גברים ונשים.
שימוש בתווךפיזי והכשרתי יותר הרעיוןכיקיימת סתירה מהותיתבין
רלוונטילמשימות שלהיחידות האלה ,הערך הזה לבין השגת הניצחון
ניתן היה להשתמש בו כפלטפורמה במלחמה הוא מופרךמיסודו.
לבניית איתנות וחוסן בצורה שאינה
גםהתפיסה הרווחת בצה"ל ,ואשר
שמה מראש נשים בעמדת נחיתות באהלידיביטויבמדיניותוכלפינשים,
הדורשת מהן הפגנת "איתנות" יתרה אינה רואהניגודביןערךהשוויוןלבין
יחסית לחבריהן הגברים (אשר באה מהותו של הארגון הצבאי .להפך,
לידיביטוי גם בשברי מאמץ מוגברים התפיסה גורסת כי מתן שוויון
וכו') .פעולה בתווך יותר רלוונטי הזדמנויות לנשים הוא מכפיל כוח
תאפשר בניית לוחמים ולוחמות אסטרטגי לצבא.
מעולים,בעלייכולותפיזיות ואיתנות
כך ,למשל ,בפקודת היום של

הרמטכ"לנאמרכי"צה"למחויבערכית,
ציבורית וחברתית להיות נושא הדגל
בתחוםקידוםשוויוןההזדמנויות לכל
המתגייסיםלשורותיומכלגוניהורבדיה
של החברה הישראלית ,ובכלל זה גם
בתחום השוויון בין המינים .אנו
מחויבים לשוויוןבין המינים לא רק
כערך,כי אם גם מתוך הבנה שמיצוי
מרבי של יכולותיהןואיכויותיהן של
הנשים המשרתות מחזק את צה"ל"8.
בסיכום של סגן הרמטכ"ל בנושא
שירותהנשיםבצה"ל9נאמר,ביןהיתר,
כי"מיצויהנשיםאינוסיסמה,זהוצורך
ארגוני בצבא .צה"ל רואה בשירות
הנשים בצה"ל מכפיל כוח ואמצעי
לשיפור רמתמיצוי המשאבהאנושי-
זאתמעברלערךשלשוויוןההזדמנויות.
העיקרוןשלפיויפעל צה"ל הואמיצוי
עלבסיסיכולותוכישוריםולאעלבסיס
מגדר...יש להמשיך ולפעול להרחבה
ולהעמקה של שילוב הנשים בשירות,
לרבות במערכי הלחימה ,ולצמצם את
ההבחנה המגדרית במיון ,בשיבוץ
ובהכשרה ולאפשרשוויון הזדמנויות
לנשיםעל-פייכולותוכישוריםולאעל
פימגדר".
אנו מקוויםכי בעתיד תתחזק
ההבנהכיאיכותווחוסנושל הצבא רק
יגברו כאשרילמד לתת הזדמנות שווה
לכלחייליולמצות אתכלפוטנציאלכוח
האדם שלולפיכישורים והתאמה,וכי
השתתפותרחבהימשמעותיתותורמת
שלהנשים בצבאהיא מצבטבעיומובן

מאליו.
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