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 - בצה"ררוחמות

"וי  תחומי בכל משמעותי באופן נשים לשלב הרצון שביסודם התהליכים יובילו לאן בשאלה דןהמאמר
 הצבאיתהעשייה

 שביא רזאל"מ

 שווים כלפי שווה יחס נקיטת הוא"שוויון
 שונותם" מידת על-פי שונים, כלפי שונהויחס

אריסטו

 של והייעוד המהות שהגדרת היא הזה בחיבור היסודהנחת
 מאז ונמצאת צורכה די גובשה לא בצה"ל הנשיםשירות
 יובילו לאן בשאלה דן המאמר מתמיד.י בשינוי צה"להקמת

 משמעותי באופן נשים לשלב הרצון שביסודםהתהליכים
 אחת למגר הרצון עם יחד הצבאית העשייה תחומיבכל

 בצה"ל. המינית ההטרדה תופעת אתולתמיד

 לחימה בתסקידינשים
 "גבריות" והמושג "מלחמה" המונח היו שנים אלפינמשך
 הפרה הצייד מימי החל בזה.2 זהשלובים
 אבירי הרומיים,7 הלגיונות וספרטה,6יוון5 לוחמי ומצרים,4 מסופוטמיה צבאותדרך
 המוסלמים הפרשים הביניים,8ימי

 בצבאות וכלה המונגולים9ויריביהם
 תוכננו ה-20 המאה תחילת עדאירופה.0י
 על-ידי ורק אך כמעטיי ובוצעוהמלחמות
 ילדיהם, ועל נשותיהם על להגן לצאת נקראו הגבריםגברים.2י
 וטיפלו ולבניהן לבעליהן בחרדה המתינו הנשיםואילו

 בבית. שנותרובתינוקות
 של הראשונה במחצית שהתחוללו העולם, מלחמותשתי

 התפיסות את שינו ה-20,המאה
 הנשים לתפקידי בנוגעהמקובלות

 למלא החלו נשים מלחמה.בעת
 שמורים שהיו תפקידיםבהדרגה
 פריצת בלבד. לגברים לכןקודם
 למפעלים כניסתן הייתההדרך

 הגברים שרוב לאחרהביטחוניים,
 לחזית. ונשלחו גויסו בהםשעבדו
 גברים להחליף החלו הן מכןלאחר

 נהגות לחימה: תומכיבמקצועות
 בבתי- אחיות ואמבולנסים,אספקה
 החלו הן לבסוף וכו'. שדהחולים
 בחזית. לחימה בתפקידי גםלשרת

 גורף. לפטור הנשים זכו הכללי, הגיוס רעיון אומץכאשר
 מלחמות שתי במהלך השונים בצבאות ששירתוהנשים
 שירתו השנייה העולם במלחמת מתנדבות. כולן היוהעולם
 בצבא מחציתן - נשים וחצי כמיליון הלוחמים הצבאותבכל

 האוויר בחיל קרב מטוסי הטיסו אף מהן כמההרוסי.
הסובייטי.3י
 באופן הצבאי החוק עליהן חל מתנדבות, היו שהןמאחר

 בכך, רצו הן עוד כל רק שירתו מתנדבות נשים בלבד.חלקי
 בעיות להן שהיו נשים שוחררו. - לשרת לא שבחרווברגע
 למשפט מועמד כזה במקרה היה )גבר הן אף שוחררומשמעת
 על למעשה חלה לא הצבאית הענישה מערכת ונענש(.צבאי
 להן הייתה הרי בהתנדבות, שירתו שנשים מכיווןנשים.

 בעיות איתן היו שלא כמעט ולכן לשרת, רבהמוטיווציה
 לארצותיהן מחוץ לשירות נשלחו נשים כן, על יתרמשמעת.

 כזה שירות ותמורת לכך, הסכימו הן אםרק
 את אולם מיוחדות. להטבות זכו הןבחו"ל

 הנשים לעצמן שכבשו החדשותהעמדות
 למשל, המלחמה. לאחר במהירות איבדוהן

 בזמן כלוחמות נשים שירתו שבהןבארצות
 יוגוסלביה, )ברית-המועצות,המלחמה

 תום עם מייד האלה בתפקידים שירותן נפסק ועוד(וייטנאם
המלחמה.4י
 הקרב שדה הפך השנייה העולם מלחמת שלאחרבשנים

 גישה בהדרגה התפתחה מכך וכתוצאה טכנולוגי, ויותרליותר
 פני על הגברים של הפיזית עדיפותם כי שטענהחדשה,
 הגישה חסידי לטענת רלוונטית. להיות מפסיקההנשים
 כוח מצריכה אינה מתקדמות נשק מערכות הפעלתהזאת,
 ויש גברים, או נשים אותן, מפעיל מי משנה זה אין ולכןפיזי,
 ובתפקידי בכלל בצבא נשים של וגובר ההולך לשילובןלצפות
 בפרט.'1לחימה

 שילוב האוהדת מהגישה להתעלם ניתן לא מקרהבכל
 כמה זה רווחת הזאת שהגישה מכיוון לחימה. בתפקידינשים
 נוספים,6י מערביים בצבאות גם אלא בצה"ל, רק לאשנים
 תחילה האלה. בצבאות שהצטבר מהניסיון שנלמד הראוימן

 נשים בשילוב הכרוכים הרפואיים ההיבטים אתאבחן
 שלושה ריפויים הרפואי-פיזיולוגי מההיבט לחימה.בתפקידי
 להתייחסות:נושאים

 עבורהיסטורי,3

 היו שנים אלפיבמשך
 והמושב "מלחמה"המונח

 בזה זה שלובים"נבריות"
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 בתש"חחיילת

 במידה שוויוני דימוי לגיוס לשוות הניסיוןחרף
 את לשלב במקורו נועד לא שהוא הרירבה,

 קרביות ביחידותהנשים

 צוערים בקרב ברסט-פוינט שנערך במחקרספורטאים.
 הגברים אצל ב-33% גבוה הזה הערך היהוצוערות
 לנשים.8יבהשוואה

 בגיל נשים של השרירים וכוח השרירים מסת שריר.כוח
 בפלג הגיל. באותו גברים של מאלה בהרבה נמוכים20

 הגוף ובפלג בממוצע, פחות בכ-50% מדובר העליוןהגוף
 בממוצע. פחות בכ-65% -התחתון
 העלו ארה"ב בצבא שנערכו מחקרים שריר.19סבולת

 מההספק 0.65 של לשיעור הגיעה הנשים שלשהתפוקה
 שניות ל-30 הממוצע מההספק ול-0.6 הגבר שלהמרבי
מאמץ.
 המשמעותי הגופני היתרון את ממחישים שלעילהנתונים
 אימון הממוצעת. האישה פני על הממוצע לגברשיש
 הזה. הפער את מעצים רקגופני

 המינים שני בקרב הגוסניות המגיעותשיעור
 מפעילות כתוצאה הגופניים והנזקים הפגיעות לסוגייתבנוגע
 ההכשרה שלב בין מבחינה המקובלת הגישה -גופנית

 ששיעור מראה המחקר השירות. יתר לבין)טירונות(
 מאשר ויותר שניים פי גבוה נשים בקרב הגופניותהפגיעות
 בשכיחות המתוארות הפגיעות טבלה(. )ראו גבריםבקרב
 חוזרים, נקעים תחתון, גב כאבי ברכיים, כאבי הןגבוהה
 שברי של ו"מגיפות" הרגליים בכפות שלפוחיותהופעת
 צוערים השתתפו ושבו בווסט-פוינט, שנערך המחקרמאמץ.

 ארבעה פי הגדול בשיעור אושפזו שהנשים העלהוצוערות,
 הפסידו גם הצוערות 4.9%(. לעומת )18.8% הגבריםמאשר
 הצוערים.20 מאשר אימון ימי יותרהרבה

 בסרב באימונים הפגיעות שיעור 1:טבלה
 וחיילותחיילים

 הגופני הכושר בתחום לנשים גברים ביןההבדלים1.
 ההכשרה במהלך הן האלה ההבדלים שלוהשלכותיהם

 הצבאי. השירות בהמשךוהן
 כתוצאה המינים שני בקרב הגופניות הפגיעותשיעור2.

 פיזית.7ימפעילות
 הגוף. מידות של בתחום המינים שני ביןההבדלים3.

 באחוזים הפגיעות שיעור שנההמקור
 נשיםגברים

Kowal'782654

Kishand Bensel '822342

"101 Jones '842850

1101 Bel ,882757

81"1 Westphal '94-67

Bijur9732.178.8י

 הכושר בתחום לגברים נשים ביןההבדלים-
הגופני

 אצל שנמדדו הערכים ככלל, לב-ריאה. סבולת788

-
 אצל שנמדדו מאלה ב-15%-30% נמוכים היוספורטאיות

 )8-6 טירונות במהלך הפגיעות שיעורי מיוצגיםבטבלה
 האמריקנית בצבאשבועות(

 של בתחום המינים שני ביןההבדלים
 הבוףמידות
 בגיל שוקל הממוצע הגבר כי התברר המידות, לפעריבאשר

 וגבוה הגיל באותו הממוצעת מהאישה יותר ק"ג כ-2010
 יותר, דקות נשים שעצמות מכיוון ס"מ. 8 עד ב-7ממנה
 תוצאות גברים, אצל מאשר יותר גבוה שומן שיעורובגופן



 הנשים גם בעבורן.22 הרסניות להיות עלולות מסיבי אימוןשל
 מעל שהם דברים שיש מבינות הלוחם המערך בשוליששולבו
 הפיזי ההבדל ניכר בסיסיים שטח בתרגילי כברליכולתן.

 הבנות.23 בקרב וחשש לחץ נוצרים מכך וכתוצאה המינים,בין

 והותאמו נבנו הלוחם, במערך נשים לשלב יהיה שניתןכדי
 היו שאילו עולה, מכאן לנשים.24 מיוחדים מאמציםסרגלי
 הגברים, כמו בדיוק הלחימה במקצועות משתלבותהנשים
 על יתר הנשים. לרעת יותר עוד קיצוני יכולות פער נוצרהיה
 לבריאותן. מאוד מזיק היה אף לגברים להשתוות המאמץכן,

 לגברים אחיד מאמצים סרגל קובע הצבא היה אילולחלופין,
 חלק על מוותר היה הוא הנשים, ליכולות בהתאםולנשים
 מהחיילים. לקבל יכול שהוא מהתפוקותגדול

 בתחומים המינים בין להשוות הניסיון הוא מכךחמור
 עליונות כאמור, לגברים, יש שבהם פיזי, נוחהתובעים
 אם אפליה. של סוג כשלעצמו שיוצר דברמוחלטת,
 את לשנות סיכוי קיים שלא הרי קובעת, אכןהאנטומיה
 המובהקים הלחימה לתפקידי בנוגע המינים ביןהיחסים
 אדירה השפעה יש הפיזיולוגיות ליכולות כן, על יתרבצבא.
 יצורים ובראשונה בראש שאנחנו מאחר האדם, נפשעל

ביולוגיים.
 תמורת לשלם שיידרשו למחיר היטב מודעות הנשיםגם
 לחקיקה בארה"ב התנגדו הן לכן הלחימה. במקצועותשילובן

 זכויות שוויון המבטיח החוק של הוראתו אתהמרחיבה
 לשדות לוחמות גם לשלוח יהיה שניתן כך ולגברים,לנשים
 משמעות את נכון פירשו הן ארה"ב. נלחמת שבהםהקרב

 לפצוע ולהיהרג, להרוג נשים לשלוח שיאפשרהתיקון,
 כלי של רחב מגוון של מפגיעות כתוצאה נכות עדולהיפצע
 פגזים, מוקשים, יד, רימוני כדורים, פצצות, סכינים,נשק:
 ארווין סם הסנאטור של מאמציו וכו'. כימיים לחימהחומרי

 של והחובות הזכויות להשוואת שפעל-
 וב-1972 בתוהו, עלו - והנשיםהגברים
 הזדמנויות, בשתי הסנאט ואישרחזר

 שנשים הסנאטור, להצעת מפורשובניגוד
 ולא בים לא באוויר, לא - יילחמולא

 של השנייה הצעתו נדחתה כן כמוביבשה.
 הפטור יבוטל שלפיה ארווין,סנאטור
 נדחו ההצעות שתי חובה. מגיוסלנשים
 מוחץ.25ברוב

 לזכות הנשים של רצונן לחוסר נוספת דוגמהוישנה
 ERA Right) Equal ארגון פרשת - מוחלטבשוויון

.(Amendmentsבמטרה ב-1973 בארה"ב הוקם הזה הארגון 
 בין מלא זכויות שוויון יתקיים שלפיו לחוקה, תיקוןלהכניס
 הצלחה הארגון קצר קיומו שנות שבע במהלך לנשים.גברים
 כן, על יתר נרחבת. פמיניסטית חקיקה מאחורי ועמדרבה
 שדרש כפי לחוקה התיקון בהכנסת תמכו מדינותכ-30

 ב-1980. אחת בבת נבלמה הארגון תנופת אולםהארגון.
 שאם בכך הפתאומית מההכרה כתוצאה נגרמההעצירה

 שבו מצב להיווצר עשוי לתוקפו, ייכנס בחוקה המוצעהשינוי
 בלבד חודשים שישה הגברים.'2 כמו לשרת הנשיםיחויבו
 גיוס לקבוע צורך שיהיה האפשרות על דובר שבומהרגע
 אפוא יצר הזה הארגון ונעלם.27 הארגון התפוגג לנשים,חובה

 חושבות באמת מה לראות חוזרת בלתי כמעטהזדמנות

 האחרון הדבר כי התברר בחברה. מעמדן ועל עצמן עלהנשים
 באופן השוויון מחיר את לשלם הוא באמת בו רוצותשהן
 ואמיתי.28מלא

 נוספים: מחירים שני יש לחימה בתפקידי נשיםלשילוב
 דפוסי לעצמן מאמצות לחימה בתפקידי נשיםראשית,
 הגברית, המילולית התרבות את מחקות הן גבריים:התנהגות

 את העגה, את הדיבור, חיתוך את הטון, את הקול, נימתאת
 לוחמות נשים על הגבריים.29כתבות והיציבה ההליכהסגנון

 בעיניים" רצח לה "יש הזה: ההיבט את לעיתיםמדגישות
 בגאווה מכריזה הכתבה ובגוף האלה, הכותרות אחתבישרה
 לתפקידי נשים דחיפת שנית, גורילה".30 "אני הלוחמות:אחת
 מכך וכתוצאה לגברים, נשים בין החיכוך את מגבירהלחימה

 שתידון סוגיה - מיניות הטרדות של התופעהמתרחבת
 בהמשך.בהרחבה

 בצה"ל הנשים של הגוברהשילוב
 לשרת הנשים חייבות שבה בעולם היחידה היא ישראלמדינת
 הביטחון(. שירות )חוק החוק מכוח בצבא חובהשירות
 צה"ל. של וקבע( )חובה הסדיר הסד"כ מכלל כ-30% הןהנשים
 מאוד.י3 רחב הוא ממלאות שהן התפקידיםמגוון

 מלחמת ערב בהגנה ששירתו הנשים 10,000אומנם
 רק אך ששירתו, הגברים ממספר כ-20% היוהעצמאות
 היו בלבד ובודדות קרבי, סיוע בתפקידי שולבו מהןמעטות
 במסגרת לחימה תפקידי שמילאו הנשים ומפקדות.32לוחמות
 האלה בתפקידים נותרו ובמחתרות היישוב של המגןכוחות
 הנשים הוצאו כך אחר קצר זמן אך צה"ל, הקמת עםגם

 לקחים בעקבות הוחלט הוצאתן על לחימה.33מתפקידי
 שר בשיתוף הכללי והמטה החטיבות מפקדישהפיקו
 הלוחמות.~ ביחידות האדם כוח פערי וחרףהביטחון

 הביטחון שירות חוק של היסודבהצעת
 פטור ניתן 1949( באוגוסט )15 תש"ט-

 הרות אמהות, נשואות, מהנשים:לחלק
 לגיוס לשוות הניסיון חרף אולםודתיות.35
 לא שהוא הרי רבה, במידה שוויונידימוי
 ביחידות הנשים את לשלב במקורונועד

 שירות לחוק הראשון בתיקוןקרביות.36
 הוכפל 1950( בינואר )16 תש"יהביטחון

 לחוק השני התיקון לשנתיים(.37 )משנה הנשים שירותמשך
 להציג יש כי קבע 1951(, במארס )5 תשי"א הביטחוןשירות
 מהסיבה פטור שביקשו מי של דתיותן על משכנעת""הוכחה
 הפטור מקבלות על חובה הטיל הוא כך על נוסףהזאת.
 בא הזה התיקון לאומי.38 לשירות לצאת צבאימשירות
 חובה. משירות המשתמטות במספר המתמיד הגידולבעקבות
 הנשים של הגובר בשילובן התמיכה ניכרת החוקבתיקוני
 סווגו )1952( תשי"ב הביטחון שירות בחוקבצה"ל.

 קטגוריות: לשלוש בצה"ל נשים בפני הסגוריםהמקצועות
 מפני החשש המרכזי: )הנימוק לחימה. תפקידי -הראשונה
 עובדים שבהם מקצועות השנייה, בשבי(; הלוחמותנפילת

 לחיילות; מתאימים שאינם קשים, סביבתייםבתנאים
 פיזי.'3 כוח הדורשים מקצועותהשלישית:

 נסדקה ב-1973 הכיפורים יום מלחמת משבראחרי
 ציבורית. ביקורת מפני צה"ל על להגן הייתה שאמורההחומה

 היטב מודעות הנשיםגם
 לשלם שיידרשולמחיר
 במקצועות שילובןתמורת
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 הפמיניסטית, לתנועה יותר פתוח אקלים נוצרבישראל
 דיון קבוצות ויצרה נתונים לאיסוף המנגנון אתשסיפקה
 התקשה אחרים, צבאות גם כמו צה"ל, בנושא.40לעיסוק
 מנך כתוצאה השוויונית. החברתית המגמה בפנילעמוד

 יותר שולבו הכוחות בסדר התקדים חסר מהגידולוכתוצאה
 עזר, בתפקידי בתחילה - המזוינים בכוחות נשיםויותר
 בתפקידים גם ובהמשך הלוחמים לכוחות וסיועהדרכה

קרביים.י'
 אלוף הים, חיל מפקד הדהים 1976 אוגוסטבראשית

 להכשרת ניסוי לערוך כשהורה כולו צה"ל את ברקאי,מיכאל
 "נוגה". אח"י החיל, של ההדרכה ספינת על לשירותנשים
 חיילות לשמונה ואישר חובלות קורס לפתוח גם הורהברקאי
 ח"ן קצינת הימי(. )הקומנדו 13 בשייטת צלילה קורסלעבור
 מפקד את בירכה רז, דליה אל"מ דאז, ראשית נשים()חיל
 הרוח של בשבחה ודיברה המהפכני הצעד עלהחיל

 בצה"ל. הנושבת החדשההפמיניסטית
 זאב אלוף ברקאי, של יורשו הורה מכן לאחר שניםשלוש
 הניסוי כי נמסר הרשמית בהודעה הניסוי. את להפסיקאלמוג,
 ו-14 קצינות ארבע אז עד לשרת הספיקו ה"נוגה" עלנכשל.
 סיפון(. וימאיות מכ"ם מפעילות )אלחוטניות,חוגרות
 על אולם היטב, הנשים תיפקדו - נמסר - מקצועיתמבחינה
 מינית" הטרידו וחיילים קצינים קשה: אווירה נוצרההאונייה
 התערבויות ניהלו במקלחת, להן )הציצו וחיילותקצינות
 אישות יחסי ועוד(; זמן" כמה ובתוך מי עם ישכב "מיבנוסח
 הצוות.43 ברוח ופגמו לקנאה גרמורבים

 תיקון הוכנס ב-1987 נמשכה. הפמיניסטית המהפכהאבל
 - נשים לתפקידי ההתייחסות הושמטה ולפיו השירותלחוק
 לנשים.44 תפקידים להגבלת החוקי העיגון את ששמטמה

 כולו. צה"ל את הפמיניסטי הגל שטף ה-90 שנותבאמצע
 שלום שהסכמי העובדה את גם שיקף הפמיניסטי הלחץגידול
 האיום פחת מכך וכתוצאה ירדן, ועם מצרים עםנחתמו
 להבטיח שנועד הזה, החדש המצב אולם ישראל.'4 עלהקיומי
 )על בלבד לגברים נועדו שבמקורם לתפקידים, נגישותשוויון
 הסיבה: לגברים. נשים בין החיכוך את העצים יכולות(,בסיס
 שהם תוך ממושכות, תקופות במשך יחד לשהות החלוהם

 ונפשית.46 פיזית - תובענית בעשייה ועסוקיםמבודדים
 קורס לפתיחת הוביל אף ב-1996 מילר48 אליסבג"ץי'

 לקורס מחוץ העותרת את הותיר אולם נשים, בפניטיס
 טייסת העילית מסלול את כה עד השלימו בעקבותיההנכסף.
 נווטות.49 ושתי אחתקרב

 כבר הרי כללי באופן בנות לגיוס הנוגע בכלאולם
 ואם הפוטנציאל. מן בלבד כ-65% של גיוס על דובר 1ב-998

 לשעבר איינהורן, ישראל )בדימוס( תא"ל דברי עללהסתמך
 כך שגם הרי במטכ"ל, אדם כוח באגף התכנון חטיבתראש
 לטענת הנדרש.0! מן ב-50% גבוה עדיין בצה"ל הבנותמספר
 לגברים, שווה שירות לשרת "צריכות נשים איינהורן,תא"ל
 בתותחנים בנ"מ, שלמות יחידות קרביים. תפקידיםכולל

 בנשים"." מאוישות להיות יכולותובהתרעה
 ביולי המטכ"ל.52 על פסחה לא הפמיניסטיתהמהפכה

 להרחיב מופז, שאול רב-אלוף דאז, הרמטכ"ל אישר2000
 נוספים. מקצועות בעשרה בצה"ל לנשים השיבוץ תחומיאת

 עד פתוחים שהיו ותפקידים מקצועות ברשימת היהמדובר

 מאוד, הוגבל בהם הבנות ששירות או בלבד, בנים בפניאז
 הנדסה, בחיל עורפיות פצצות ומסלקות אב"כ לוחמותדוגמת
 לוחמה מפעילות בשריון, לוחמות התותחנים, בחיללוחמות

 הים, חיל ספינות על לוחמות האוויר, בחילאלקטרונית
 בפיקוד מצרים בגבול השוטף הביטחון בסיורילוחמות
 קיוו הזה השינוי בעקבות ועוד. רדודים במים צוללותהדרום,
 לחימה לתפקידי בנים יותר לשחרר יהיה שניתןבצה"ל

קדומניים.53
 מיוחד פרק המדינה מבקר הקדיש מכן לאחר שניםשלוש
 ליותר כי נמצא המבקר שהגיש בדו"ח בצה"ל. הנשיםלשירות
 אפילו אין בצה"ל טירונות המסיימות מהנשיםמ-95%
 משיבוץ אפילו אותן הפוסל דבר 02, רובאי שלהכשרה
 עוד לחיילים. לסייע היו יכולות שבהם שמירה,בתפקידי
 רבים תחומים לפתוח הרצון חרף כי הנציב, מדו"חמתברר
 שלבי בכל שלהן הפוטנציאל מוצה לא נשים, בפניבצה"ל
 ביחידות השיבוץ דרך עבור הגיוס, טרם במיון החלהשירות,
 המילואים. ביחידות בשיבוץוכלה

 המבקשות מספר בין ניכר פער קיים כי מגלההמבקר
 בפועל המתייצבות מספר לבין לחימה בתפקידילשרת
 בלבד בנות ו כ-000, התייצבו למיון האלה: לתפקידיםלמיונים
 בתום אותרו ובפועל מוצעים(, תפקידים 2,300)מתוך
 בלבד.54 לוחמות 203התהליך

 לפתוח הרצון למרות במטכ"ל, אדם כוח אגף נתונילפי
 הנשים מכלל 40% בצה"ל, נשים בפני יותר רביםתחומים

 תש"ח - בבעתי בחטיבת וטבניתהמ"כית

 כוחות במסגרת לחימה תפקידי שמילאוהנשים
 בתפקידים נותרו ובמחתרות היישוב שלהמגן
 כך אחר קצר זמן אך צה"ל, הקמת עם גםהאלה

 לחימה מתפקידי הנשיםהוצאו



 מנהלה.55 בתפקידי משובצות עדיין בצבאהמשרתות

 כי לטעון רבות לפמיניסטיות מפריעות אינן לעילהעובדות
 קבלת ומתהליכי בצבא הכוח ממקורות מורחקותהנשים

 יתר.56 הגנת ושל פטרנליזם של מכניזם בגללההחלטות

 צה"ל פתח ככישלון, להסתמן היה שיכול מה למרותאולם
 נוספות חיילות ושילב ללוחמות נוספים הכשרהמסלולי
 שירות במסלולי שולבו נשים בשטחים. הקרביותביחידות
 החלטות קבלת חייב הלוחמות שילוב בתותחנים.קרבי

 הכושר רמת את להוריד בצה"ל הוחלט למשל, כך,חדשות.
 כי הוחלט עוד לגברים. בהשוואה מהנשים, שנדרשההגופני
 יחויבו 2001 משנת חובה משירות שהשתחררו הלוחמותכל

 שהתקבלה: נוספת החלטה 38. גיל עד מילואיםבשירות
 לחימה בתפקידי ישובצו לא הלוחם במערךהמילואימניקיות

 לחימה.'5 תומכות ביחידות רקאלא
 תת- )קתמ"ר(, ראשי תותחנים קצין שהעניקבריאיון

 שתחת בחיל שירתו לוחמות שכ-100 בעת כסיף, דניאלוף
 במערך הנשים ששילוב קבע הואפיקודו,
 ובמילותיו שנכשל. ניסיון הואהלוחם
 בחיל הבנות של השילוב היום "עדשלו:
 לציין חשוב בהצלחה". הוכתרלא

 אחר אחד מכל יותר מזוהה כסיףשתא"ל
 בחיל הפמיניסטית המהפכהעם

 המהפכה את יזם הואהתותחנים:
 בחיל, לכן קודם שנתייםשהחלה
 כלוחמות נשים שילוב היהשעיקרה

 הזה המהלך את שהגדיר אףבתותחנים.
 כי כסיף תת-אלוף הדגישככישלון
 חיילות ישובצו הקרובה"בתקופה
 כגון נוספים", לחימהבמקצועות

 שוויוני שילוב בדבר הטענות כי נראה הלחימה.63 היאהצבא
 מהות בין הקיימת מהניגודיות מתעלמות בצבא נשיםשל

 ניצחון השגת לשם אלימות של כמפיק וייעודוהצבא
 השוויון שבשם הגורסים הערכיים הטיעונים לביןבמלחמה64

 התפקידים. בכלל נשים לשילוב הצבא את להתאיםיש
 תקופת אמיתי. אינו כיום המתקיים השוויון כן, עליתר
 נוצר ובפועל הגברים, של מזו יותר קצרה הנשים שלהשירות
 בהכשרה הצורך לבין שנתיים65 של שירות בין ניכרפער

 היום כבר היא שבחלקה הכשרה - הלוחמים שלממושכת
 הפיקוד ובהוראות מטכ"ל בפקודות ועוד, זאתאקדמית.66
 די הנשים: לטובת אפליה לומר שלא הטיה קיימתהעליון
 הזכות את קצינה,67 בפני להישפט הזכות את נזכיראם

 הנקה לצורכי מוקדמת ליציאה הזכות את לידה,68לחופשת
 שהן ברגע חובה בשירות חיילות של המיידי השחרורוכמובן
 העובדה היא יותר אף בולטת נישאות. או להריון69נכנסות
 שלילת לצורך ומעלה סגן-אלוף בדרגת מקצין אישורשנדרש

 שיסרבו לוחמים של דינםמה
 עם משימות לבצע אולהתאמן
 במחיצתם המשרתותהנשים

 יואשמו שמאמהחשש
 הם הרי מינית?בהטרחה
 אם הדין, את לתתשעתידים
 על לטפול תחליטהלוחמת
 אשמה מהםאחד

 ובמערכות לסוגיו במכ"ם האיכון, בתחוםתפקידים
מטאורולוגיות.58

 ששדה הגורס לזרם חיזוק בבחינת היו הקתמ"ר שלדבריון
 רבות משימות יצר המודרני המכני-אלקטרוניהקרב-
 הזאת הגישה חסידי בכלל. אם מועט, פיזי כוח רקשדורשות-

 נשים וכי ממוכנת רבה במידה כיום היא הלחימה ביטוענים
 התחזקות בתותח. ולירות בטנק לנהוג יכולות - גברים כמו-

 היבשה זרוע מפקד ההצהרתית: ברמה גם הייתה הזההזרם
 מדיניות כונתה וזו שוויונית, מדיניות נוקט שצה"ל הכריז)

 מטכ"ל פקודת על נסמכת הזאת המדיניות הראוי".59"השילוב
 בדצמבר 2004-48 מפ"ע חוזר במסגרת שפורסמה33.0207

 גיוס כי דבר של בסופו התברר מעשית בבחינה אולם2004.-
 )לחיוב( מוגזמות בהשערות מתחיל לחימה לתפקידינשים
 ענות ובקול בכישלון אמפירית ומסתיים רמה תרועהובקול

 הלחימה במקצועות בשילוב כשמדובר המצב זהו חלושה.ן.
 לשלב בניסיון כשמדובר יותר עוד קודרת התמונההשוליים. ,.
ל-  דהיינו, היבשה.60 בזרוע הלחימה מקצועות בליבתנשים 

 ממומשת.י6 שאינה כמעט (: הזאת המדיניות בפועל אך שוויונית, מדיניות ננקטתלכאורה
 להפקת אמצעי הוא שהצבא בעובדה ההכרה עלבהתבסס

 הרג לשם קיים הצבא דהיינו - חולק אין כך ועל - אלימות'.
 שלטון של למרותו תוק, על-פי כפוף, היותוחרף 'ל

 של הסופית התכלית דמוקרטי.2' אינו מבנהו הרידמוקרטי,י

 מחיילת.70תופשה
 לשעבר ראשית נשים חילקצינת

 הוא חזונה כי ההזדמנויות באחתכתבה
 מוביל כארגון צה"ל את"לראות
 שווה הזדמנות במתן ישראלבמדינת
 תת-אלוף של חזונה כי נדמהלנשים".ה
 לייעוד בסתירה עומד יוגב)בדימוס(
 נועד לא כאמור, הצבא, הצבא.ולמהות
 או הזכויות שוויון אתלהוביל

 חרף בישראל. הנשים שלההזדמנויות
 ישראל, במדינת מרכזי גוף הצבאהיות
 במשימות להתמקד ונשאר היהייעודו

 הרמטכ"ל יועצת גםהמלחמתיות.72
 את מעמידה כשהיא לסתירה נקלעת )יוהל"ן( נשיםלענייני
 היסוד משאלת במפגיע ומתעלמת המהות לפני הערכיהנושא

 במיוחד - נשים של וגובר הולך שיתוף האםהצבאית:
 שלו? ולפונקציונליות הצבא ליעילות תורם - לחימהבתפקידי

 ואינסטרומנטליות מיניתהטותה
 הביטוי של לעברית תרגום הוא מינית" "הטרדההמונח

Harassment,Sexual ה- בשנות בארה"ב לשון למטבע שהפך 
 התייחסות היא מינית הטרדה ה-20. המאה של המוקדמות70

 הכוונה מיני. אובייקט כאל לאישה, לרוב לאדם, רצויהבלתי
 היא כאשר אישה, של למיניותה המתייחסת בוטהלהתנהגות

 בו.73 מעונינת אינה שהיא ובאופן בכך מעונינתאינה

 כימי הם ימיה להפך, חדשה. תופעה אינה מיניתהטרדה
 המשרתת השפחה גוף על האדון מ"זכות" עצמה:האנושות
 הקרקעות בעלי האצילים של המינית ה"חזקה" דרךבביתו;
 המשמרות מנהלי של מיניות דרישות דרך עבור הצמיתים;על

 הנוספים בשירותים וכלה התעשייתית במהפכהבמפעלים
 מעביד.74 של ממזכירתו מצופיםשהיו

 במסגרת לכלול שיש ההתנהגויות בדבר הסכמה איןעדיין
 בקרב הן קיימת הזאת המחלוקת מינית. הטרדה שלההגדרה
 משקפים הדעות חילוקי החוק. אנשי בקרב והן המדעאנשי

 המינית ההטרדה להגדרת בנוגע ההסכמה העדר אתלמעשה
 משתנה היא המינית ההטרדה תפיסת האוכלוסייה.75בכלל



 ממשית. חוויה או מציאותית עובדה דווקא ולאופסיכולוגי
 שמושפע סובייקטיבי במשתנה מדובר אחרות,במילים
 המטריד )סטטוס מצביים משתנים רבים.76מגורמים
 להקשר הנוגעים וגורמים ואישיותיים אישייםוהמוטרדת(
 או המעשה תפיסת על מכריע באופן משפיעיםהארגוני

 מינית.77 כהטרדהההתנהגות
 מינית,78 הטרדה למניעת החוק בארץ נחקקב-1998
 נפרדת כעבירה הזאת ההתנהגות את לראשונהשהגדיר
 שקושרו הראשונים, התיקים משלושת שניים בצידה.שעונש
 מינית, הטרדה עם הציבור ובמודעות הנשים ארגוניעל-ידי
 שלושת החדש.9' החוק על-פי משפטית מבחינה נידונולא

 זכו והמתלוננות הצבא, במסגרת בחשדות עסקוהתיקים
 מנשות וכן מחברות-כנסת הנשים, מארגוני הדוקלסיוע

 לתהודה כך אגב וזכו אחת יד עשו אלו כלתקשורת.
 רבה.תקשורתית
 לבג"ץ.80 מועד דנה סגן של בעתירתה דן השלישיהמקרה

 להביא כדי נעמ"ת ארגון גם הצטרף מועד שללעתירתה
 בית- בפני שפרר יהודה את ולהעמיד המשמעתי הדיןלביטול
 מינית, הטרדה היה שלטענתם מה בעוון פלילי בהליךמשפט
 בפיקודו הגדוד של הקישור קצינת הייתה מועד וביזוי.השפלה

 הייתה, השאלה ההטרדה. התרחשה שלכאורה בעת שפרשל
 שפר מילה. נגד במילה מדובר כאשר להאמין, למיכמובן,

 שלמעשה מצב, ובכל אחד לכל לקרות יכול כזה מקרה ביטען
 נובעת מועד סגן של ושתביעתה הזאת, בתביעה הקורבןהוא
 לב. בתשומת שלה מהצורך ורקאך

 בית- והחלטת המשמעתי בדין זיכויו חרף כך, אוכך
 לא שפר המשמעתי, הדין בהליכי להתערב שלאהמשפט
 הקישור קצינת תפקיד את מיותרים: סיכונים יותרלוקח

 זהירות כאמצעי כן, על יתר זכר. קצין כיום ממלאהגדודית
 אף על - בגזרתו במתקנים ביקור על שפר כיוםפוסח

 רק אותם שמאיישות מאחר - משימתו לביצועחשיבותם
 בגפן.82 הנמצאותחיילות

 ה-90 שנות מסוף בצה"ל שחלו התמורות ועוד,זאת
 במקום הצבא את מעמידות המינית ההטרדהבתחום
 המחמירה ההתייחסות מבחינת ישראל במדינתהראשון
 בנוגע הצבא של לחומרה התייחסותו כן, על יתרלנושא.83
 הצבא מוכן כמה עד השאלה את מעלה המיניותלהטרדות
 מצב נוצר האם בנגע. שלו הקודש" ב"מלחמת לכתלהרחיק
 גם אשם, בחזקת הוא מינית בהטרדה שנחשד מי כלשבו
 אשמתו?84 את להוכיח אפשרות איןאם

 מספר מטכ"ל פקודת בצה"ל עודכנה 2000במארס
 באפריל מיני".85 רקע על פגיעה "איסור שעניינה33.0145
 38 לסעיף )תיקון 17-2001 מפ"ע חוזר בעקבותיה יצא2001
 בדין לשיפוט מיוחדת הכשרה המחייב 33.0145(בפ"מ



 התוספת אולם הטרדה. המהווה מעשה בגיןמשמעתי
 להליך המשפטי ההליך בחיבור עוסקת ביותרהמשמעותית

 בקבע( לשירות החוזה )התרת לשירות ההתחייבותלהתרת
 עבירה בביצוע שהורשע קבע משרת דהיינו הצבא.ביוזמת
 באמצעות חוזהו התרת לבחינת יופנה מינית הטרדהשעניינה
 בעניינו.86 דעתה את שתחווהועדה

 מבוטלת בלתי לעוצמה בהדרגה שהפכה הנשים,פגיעות
 לכוח הצבאית המערכת בתוך והייתה קמה האזרחית,בהוויה

 גרוס עמנואל פרופסור ומאיים. דרקונימשמעותי,
 הנוגע בכל המשמעתי שהדין סבור חיפהמאוניברסיטת

 האדם של הבסיסית בזכות פוגע מינית בהטרדהלנאשמים
 סוגרת האזרחית שהפרקליטות בעוד הוגן. משפטילהליך
 התיק את מפנה הצבאית הפרקליטות ראיות, מחוסרתיקים
 הדין באמצעי הוגן לא שימוש נעשה אם משמעתי.87לדין

 המחוקק.88 כוונת של עקיפה בבחינת זה הריהמשמעתי,

 אם לשאלה התשובה המקרים מן מבוטל לא בחלקאומנם
 אולם וברורה, פשוטה היא מינית הטרדה הייתה לא אוהייתה
 ספק שהם גבוליים, מקרים מעט לאיש

 קבילה.89 התנהגות ספק אסורה,הטרדה

 הוא הצבא כי לציין המקוםכאן
 לקיים שהוסמך בחברה היחידהארגון
 כולל מלאה, אוטונומית שפיטהמערכת
 מאופיים נובע הזה ההיתר פלילי.90שיפוט
 ההלכה ושל הקרב שדה שלהייחודי
 שפורסם הצבאי,י9 השיפוט חוקהצבאית.
 של קיומם על עומד ב-1955, לתוקףונכנס
 מערכת בין מהותיים הבדליםכמה

 השוני האזרחית. זו לבין הצבאיתהמשפט
 הדרג של הייחודית ההחלטה בסמכות ביטוי לידי באהזה

 את למנוע או כתב-אישום להגיש בצבא העליוןהפיקודי
 כקודקוד ראותו מנקודת הצדקה לכך אין כאשרהגשתו,

 מקרה בכל אולם כאחת,92 והפיקודית המקצועיתהפירמידה
 שלא ובוודאי עוקף משפטי נתיב ליצור כוונה כל הייתהלא

 מובהקים. פראיים שאיות לענייויםבנוגע
 דהיינו טוטלי, כמוסד הצבאית המערכת מוגדרתנכלל
 בתוכו. שנמצא מי של בחייו היבט כל על כמעט ששולטמוסד
 קבוצות של בצורכיהן המטפל ביורוקרטי ארגון הואהצבא
 פורמליים חוקים של מערכת הקובע מנגנון ומקייםגדולות
 פעילות את להכתיב היא האלה החוקים תכליתברורים.
 כמו הצבאי המוסד של הטוטליות פרטים.93 לפרטיהמוסד

 הנגזרים הצבא, של ההיררכי והמבנה הארגון מורכבותגם
 יתרה חשיבות לייחס נטייה יוצרים ומתכליתו,מייעודו
 מכך יוצא כפועל דרגות(. )בעיקר המעמד ולסמלילאותות
 בעלי של שונות התנהגויות ולהאדיר להקצין נטייהקיימת

 זה ובכלל - ישירים מפקדים במיוחד - בכיריםתפקידים
 עולה לכך אישוש מינית. כהטרדה המתפרשותהתנהגויות
 המחלקה עם בשיתוף יוהל"ן באחרונה שערכהממחקר

 81 % כי העלה המחקר בר-אילן. באוניברסיטתלקרימינולוגיה
 מינית רמיזה דוגמת מהטרדות, סבלו בצה"למהמשרתות

 מהן סדיר, בשירות חיילות 1,112 שהקיף המחקר,פוגעת.
 התנהגות הגדרת שלפיו הטיעון את מחזק קצינות,64

 מצוין במחקר לדוגמה, סובייקטיבית. היא מינית"כ"הטרדה

 לעין עולה מטרידה תוגדר שהתנהגות הסיכוי כיבמפורש
 שנשיקה אמרו מהנשאלות 20% במפקד. מדובר כאשרשיעור
 מינית. הטרדה היא דרגה הענקת בטקס מהמפקד הלחיעל

 מהחיילות 5% רק זאת פירשו פשוט חייל היה המנשקכאשר
 שכמחצית מדווחים המחקר כותבי מינית.94כהטרדה

 היה שלטענתן מה על כלל דיווחו לא שהוטרדומהנשאלות
 מינית.95 הטרדהבגדר

 המערכת שלפיה העובדה היא ספק ללא מכךחמורה
 בהטרדה תועלתני שימוש בסיסי באופן מאפשרתהצבאית
 נגד החוק בבסיס כבר ביטוי לידי באה התועלתנותמינית.
 תלונה להגיש יכול/ה מוטרד/ת כי קובע החוק מינית.הטרדה

 התבצעה שבו הארגון נגד גם אלא המטריד, נגד רקלא
 זכו אף והן מוטרדות, על-ידי נתבע כבר אכן צה"לההטרדה.
 ההטרדה.96 עקב להן שנגרמו נזקים בגין מהצבאלפיצוי

 בצבא חיילות ושל חיילים של מדגם על שנערךמחקר
 חייל אישי באופן הכירו מהנשאלים 18.3% כי העלהארה"ב

 מינית.97 הטרדה בגין שווא תלונת נגדם שהוגשו מפקדאו

 האינסטרומנטלי הצד עולה המחקרמתוך
 דהיינו - המיניות ההטרדות נושאשל

 תועלתני שימוש שעושות נשיםשישנן
 ההולך ובעניין המיניות ההטרדותבסוגיית
 משתמשות האלה הנשים הזה. בנושאוגובר
 לב תשומת ממשיכת - טובין להשגתבכך
 על להתלונן היכולת אינטרסים. קידוםועד

 יכולה העבודה במקום בכיר על אומעביד
 שינוצל אימתני לנשק בצבאלהפוך
 של לסחיטה אפילו או נקמהלמטרות
 כמו הצבאי בשירות הקשורות הנאהטובות

 פיטורים.98 ומניעת נחשקים בתפקידים שיבוץקידום,
 מתהדר - יוהל"ן המחליף, הגוף ובאחרונה - הנשיםחיל

 כבר מטעמו. שנעשים המגדר בתחום הצעדיםבנחשוניות
 מיניות( הטרדות נגד החוק אושר )בטרם 1997במארס
 ראשי חינוך קצין ובשיתוף - באמצעותופורסמה

 מינית.99 בהטרדה שעוסקת חוברת - הצבאיתוהחרקליטות
 חלוקה כוללת המינית, ההטרדה חוק את שהקדימההחוברת,

 האלה, ההגדרות סוגים.00י לשישה המטרידיםשל
 הגשת לשם לא אם משמשות היו החוברת, אתה"מפארות"

 נכתבו אילו תקשורתית, לשערורייה לפחות הרי דיבה,תביעת
 הרמטכ"ל איגרת מצטרפת לכך נשים. אודות על גברבידי

 בראש צה"ל "...יעמוד מכריז הוא שבה מינית, הטרדהבנושא
 ההטרדות את ולמגר להוקיע הצליח אשר כגוףהמחנה
 חוברת לחלוקת הובילה הזאת המדיניות מקרבו".י"יהמיניות
 בחוברת הגיוס. בתהליך חיילת כל מקבלת שאותה"זכויות",
 הטרדה של במקרה פעולה ודרכי הגדרות היתר, ביןמפורטותי
 המיניות, בהטרדות מאבקו את מאוד מחריף צה"למינית.2"י

 ומבוססת האנושות כימי שימיה תופעה ולמגר לנסותכדי
 להוביל עלול כזה תהליך פסיכולוגיים. משתנים עלגם

 קיצוניות.להחלטות

 מיניתך והטחתה משולב שירות ביןמה
 להפריד הנטייה קיימת מודרנית חברתית שבהתארגנותבעוד
 הצבא הרי עבודה(, בילוי, )מגורים, השונים החיים תחומיבין

 אמרו מהנשאלות20%
 הלחי עלשנשיקה
 הענקת בטקסמהמפקד

 מינית. הטרדה היאדרגה
 חייל היה המנשקכאשר
 5% רק זאת פירשופשוט

 מינית כהטרדהמהחיילות
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 בתחום הפרדה בהעדר מתאפיין - טוטלי מוסד בהיותו
 הפעולות כל ראשית, בפרט. הלוחמות וביחידות בכללהזה

 מתרחשות הפנאי ולשעות לפעילות למגורים,שקשורות
 כלל שנית, אחת; סמכות ותחת אחד במרחב כללבדרך

 כאשר פרטיות, בחוסר הכלל, ברשות מתבצעותהפעולות
 דומות; פעולות לבצע ומתבקשים דומה יחס מקבליםכולם

 בקפידה מתוכננים היום בשגרת השלבים כלולבסוף,
 פורמליים כללים מערכת באמצעות מלמעלהומונחתים
 מובנה חברתי וריחוק הפרדה המקיים סמכויות בעליומערך
 הזה המצב הפקודים.03י קבוצת לבין הממונים קבוצתבין

 ומצמצם הפרט של הייחודיות ואת העצמיות אתמדכא
 האישית. האוטונומיה את ניכרתבמידה

 מנצלים שלפיה צבאית" "מסורת הוא נוסףמאפיין
 את מעצימה הזאת התופעה חדשים. חייליםומטרידים
 בשלבים דווקא נשים כלפי המיניות ההטרדותשיעור

 של להשלכות בנוגע הנמוכים.04י ובדרגים לגיוסןהראשונים
 שמייחד, במאפיין להתחשב יש צה"ל במסגרת מיניתהטרדה
 אחרות במדינות אחרים לצבאות ביחס צה"ל אתכאמור,
 הגיוס כאשר משמע, עממי. חובה צבא היותו עובדתוהוא
 זאת, לעומת עבודה. כמקום נתפס הצבא בחירה, מתוךנעשה
 נמצא חובה, הוא הצבאי השירות ישראל שבמדינתמכיוון
 ושל החיילים של המחויבות ותנאי המחויבותשבסיס
 לבסיס דומים אינם מפקדיהם כלפי חובה בשירותהחיילות
 שהוטרדו וחיילות חיילים מעבידו. כלפי עובד שלהמחויבות
 ולעזוב, לקום יכולים אינם הצבאי שירותם במהלךמינית

 עבודה במקומות מינית הטרדה קורבנות לעשות שיכוליםכפי
 החיילות לחיי באחריות נושא צה"ל כן, על יתראזרחיים.
 בתלונת נחשדים הם אם ובין מוטרדים הם אם ביןוהחיילים,

 להדביר החובה מוטלת ועליו מינית, להטרדה בנוגעשווא
 של לשלומם דאגה מתוך הן המינית ההטרדה תופעתאת

 של השלילית המשמעות בשל והן בו המשרתיםהפרטים
 ומוסרית.~י ערכית מבחינההתופעה

 )מצ"ח( החוקרת הצבאית המשטרה שמפרסמתמנתונים
 להטרדה בנוגע התלונות במספר ירידה שאין להיווכחניתן
 שהציגה נתונים לפי להפך, האחרונות.06י בשנים בצה"למינית
 התלונות מספר עלה 2003 של הראשונה במחציתיוהל"ן,

 המישורים בכל המגוונת ההתעסקות חרף דהיינו,ב-107.130%
 הסיבה, זו התלונות. במספר מהותית עלייה דווקאחלה

 יוהל"ןי של בראשותה היגוי ועדת של להקמתהכנראה,
 "לצמצומה ההסברה ומהלכי המדיניות בעיצובהעוסקת
 מיגורה".08י עד בצה"ל המינית ההטרדה תופעת שלולמניעתה

 גיסא ומאידך התופעה, בצמצום הוועדה דנה גיסאמחד
 יחד חדשים לשיאים אליה המודעות את להקציןטורחים

 נוספים תחומים של הכללתם ומקסום המושג הרחבתעם
 צבאיים הליכים היום שכבר כך לידי הביא הזה המצבבו.

 ובכפיפה גבר במפקד כשמדובר ליישום ניתנים אינםפשוטים
 וצל"שים.'0י סמלים דרגות, הענקת כגוןאישה,

 הקיימת המגמה מתרחבת שבהן הקרביות,ביחידות
 כגון: הדדיות פעולות להתקיים אמורות נשים,לשילוב
 במהלך רגליים החזקת בנות(, למגורי כניסה )איסורהשכמה



 די לא אם ועוד. מדומה פצוע נשיאת בטן, כפיפותביצוע
 בחינוך יותר קיצוניות פעילויות גם מתקיימות הריבכך,
 צביטת לפה, מפה )הנשמה חירום בשעת הלוחמים ביןהגופני
 ]לצורך למפשעה אגרוף לחיצת הכרה[ אובדן ]לבדיקתפטמה
 את ועוד(. ברגל[ דם שטף של במקרה ראשי עורקחסימת
 יש הקרביים, הנושאים יתר כמו ואחרים, האלההנושאים
 ולתרגל.ללמד
 מלהתאמן שישתמטו וללוחם למדריך למפקד, נאמרמה
 הצבאית, המערכת קברניטי רשאים האם לוחמת?עם

 לבצע ללוחם לאפשר לוחמת לחייב הצבאי, החוקבאמצעות
 האינטימיים? באיבריה מגע בהן שיש אימון פעולותבגופה
 לבצע או להתאמן שיסרבו לוחמים של דינם מה כן, עליתר

 שמא מהחשש במחיצתם המשרתות הנשים עםמשימות
 הדין, את לתת שעתידים הם הרי מינית? בהטרדהיואשמו

 בקורסי אשמה. מהם אחד על לטפול תחליט הלוחמתאם
 הלוחמות פני את ריקם השיבו קרביים, חובשים דוגמתחובה,

 החניכים מופשטים פעם שלא בטענה לקורס,שהתייצבו
 שעלול מה שוטפים, תרגוליםבמהלך
 חניכות.0יי בו תשולבנה אם בעיהלהוות

 סגל בקרב דווקא ניכרתבאחרונה
 בין להפריד המגמה הבכירההקצונה
 )מסיבות מיותר שאון לעורר בליהמינים.
 ממין הקצינים הם מאוד מעטיםברורות(

 נהגת שלהם ומעלה סא"ל בדרגתזכר
 מדובר אין כי נדמה נקבה. ממיןאישית

 ביכולת ביטחון מחוסר נשים הדרת דהיינו לשמו,בשוביניזם
 החשש רקע על שנוצרה בהימנעות אפוא מדוברנהיגתן.ייי
 הוא זה מסוג שיבוץ האלה שבדרגות ומכיוון מיותר,מחיכוך

 מניעה.בר

 וניתוחסיכום
 שביסודם התהליכים יובילו לאן השאלה את בחןהמאמר
 העשייה תחומי בכל משמעותי באופן נשים לשלבהרצון

 תופעת את ולתמיד אחת למגר הרצון עם יחדהצבאית
 בצה"ל. המיניותההטרדות
 רפורמות בהנהגת לעסוק פנויה אינה בלחימהאומה
 כר מהווה שלום עת זאת לעומת בצבאה. לכתמרחיקות
 ללא שינויים להנהיג שבחרנו נדמה אולם תהליכים.לניסוי
 העוצמה מתחושת ההתפכחות העימות. למצבקשר

 שינוי לתהליכי ציבורית לשאיפה גרמההכלכלית-צבאית
 ובתוכה העתידי הצבא מבנה סוגיית נידונה ביניהםמיידיים.
 נשים שילוב של התהליך - שיועצם להניח סביר ואף -יימשך
 רקע על ספק, של צל ללא אחר: לשון לוחמות.ביחידות
 נחשב הקיומי האיום שבה בתקופה ואפילו שלוםתקופת
 בין הקיים מהניגוד ההתעלמות תימשך כי נראה פחותחמור

 ומייעודו הצבא ממהות הנובעים התועלתניים,הנימוקים
 לבין במלחמה, ניצחון השגת לצורכי אלימותכמפיק

 יותר אף מחריף הניגוד נשים. לשילוב הערכייםהטיעונים
 במדינת המוביל הארגון את בצה"ל לראות השאיפהבשל

 לנשים. שווה הזדמנות במתןישראל
 מהנתונים להתעלם להערכתי, תמשיך, לשוויוןהקריאה
 במקצועות - מעצים הפיזיולוגי השוני כי בבירורהמעידים

 לזכייה המשני המחיר השוויון. חוסר את - פיזי כוחתובעי
 לשרת הנשים על שתוטל החובה יהיה הזדמנויותבשוויון
 לזה השווה שירות משך לשרת עליהן, שיושת תפקידבכל
 על-פי כולן על יחול השוויון במילואים. ולשרת גבריםשל

 בחייהן ישולם העיקרי המחיר אולם הצבאית. המערכתצורכי
 לעצמן שיבחרו הנשים של והנפשית הגופנית בבריאותןאו
 לשאת - השילוב תהליך במסגרת בעתיד יוכרחו או-

 התכוננות של )ובתוצאות המלחמה שבתוצאותבנוראות
 הוא נוסף "שולי" מחיר האימונים(. - לקראתההמתמידה
 בתפקידי נשים לעצמן שתאמצנה הגבריים ההתנהגותדפוסי
 גם כמו הלוחמות הנשים שיישאו האחרון המחירלחימה.
 מיניות. הטרדות הוא בצבא אחרים תפקידים שימלאוהנשים

 במדינת ביותר הרבה בנחישות הנלחם לגוף הצבאהפיכת
 המצב גם הנגד. תגובות את תקצין המיניות בהטרדותישראל
 גם - אשם בחזקת הוא מינית בהטרדה שנחשד מי כלשבו
 להימשך יוכל לא - אשמתו את להוכיח אפשרות איןאם
 של הגדרתה שעצם במאמר הודגש הרי בכך, די לא אםלעד.

 היא מינית כהטרדה מסוימתהתנהגות
 את להוסיף יש לכךסובייקטיבית.

 לעשות - פעם לא הממומשת -האפשרות
 מינית הטרדה על בתלונה תועלתנישימוש
 בתפקידים נשים מפקד: נגד או חיילנגד

 ההטרדה בסוגיית משתמשותשונים
 לקדם ואף לב תשומת למשוך כדיהמינית

 אישיים.אינטרסים
 שלה. חורבנה זרעי טמונים השילוב שבמדיניות מכךיוצא
 ייאלץ - המיניות ההטרדות תופעת את למגר ברצונו -צה"ל

 את עין, למראית לפחות שיאפשר, קיצוני צעד עללהחליט
 הפרדה הוא לבעיה פשוט פתרון בצה"ל. הנשים שירותהמשך

 זהו לכאורה הצבאי.112 השירות במהלך המינים ביןמוחלטת
 פרטני באופן )שננקט המינית ההטרדה למיגור הולםמענה

 מלהעסיק נמנעים שפשוט מפקדים על-ידיבשקט-בשקט
 מעמיקה יותר מעט בחינה אולם וכו'(. נהגות אישיות,עוזרות
 ומכשלות. פגמים עתיר ופתרון שמדובר ספק ללאתגלה
 קצרה. הדרך - חד-מיני צבא - האחרת לחלופה ועדמכאן
 גורף פטור לנשים יינתן שבו - נראה כך - היום וקרבהולך

 חובה.משירות
 ברעיון התומכים בצבא הקולות ומתרבים הולכיםכיום
 חברתית מנהיגה לבסוף תקום בישראל גם כי ונראההזה,
 תנועה תנהיג דווקא הפמיניזם שבשם סקלפלי, פיליסדוגמת
 במצב לנשים.3יי החובה שירות הפסקת שעניינהחברתית
 תזכה שלה התמיכה את לתאר קשה לא בישראל כיוםהקיים
 שהשדולה היום ירחק לא הדתי. הממסד מצד הזאתהתנועה
 שלה( מטעמיה אחת )כל הפמיניסטית והשדולההדתית
 בצה"ל. הנשים שירות להפסקת שכם אל שכםייאבקו
 כף על מאזניים. לכפות לדמות ניתן הנוכחי המצבאת
 והמאמץ הדרישה בדמות רב משקל מונח המאזניים שלאחת
 במטרה - האחרת הכף על לחימה. בתפקידי נשיםלשלב
 של למיגורה בפעולות רב משקל מוסיפים - איזוןלהשיג
 אך איזון, להיווצר אמור לכאורה המיניות. ההטרדותתופעת
 הכפות. תלויות שעליו למוט לב תשומת ניתנת לאלמעשה
 הזה המוט הציבורית. התודעה הוא האדם, הוא הזההמוט

 שהולכת במבמהלהערכתי,
 NplIT אלה יהיוונוצרת
 את שיובילוהנשים
 מצה"ל להוציאןהדרישה
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 השכולים הוריהן המשקל. כובד תחת להישבר שעתידהוא
 לצד ובנפש בגוף נכות לחיילות ואמהות אבות הלוחמות,של

 המינים. בין להפרדה יזעקו המיניות ההטרדות לנפגעיהורים
 הנייר. על רק זה ואף קצר, לזמן רק ייכון ההפרדה" "צבאאך

 הנשים אותן הנשים, עצמן את ימצאו שתיווצרבמציאות
 בכלל. הצבאית למערכת מחוץ לשוויון, במרץ כיוםשדוחפות
 הנשים דווקא אלה יהיו ונוצרת שהולכת במגמהלהערכתי,
 ויתור כי להניח יש מצה"ל. להוציאן הדרישה אתשיובילו

 בנוגע מחודשת להערכה יוביל לנשים החובה שירותעל
 לצבא למעבר בסיס וישמש העם כצבא העתידי הצבאלמבנה
 מקצועי.קבע

 תהערו
 כינרת, בצה"ל, מהפכה דרושה מדוע - והכסף המגש שלח,עפר1.

 130 עמ' 2003, בע"מ, לאור מוציאים - דבירזמורה-ביתן,
 משרד מערכות, המלחמות, תולדות קיצור הייאם, רובין זוק,דיוויד2.

 1981 לאור, ההוצאה -הביטחון
 1996 תל-אביב, דביר, הלחימה, תולדות קיגן,ג'ון3.
 הממצאים לאור המקרא בארצות המלחמה תורת ידין,יגאל4.

 ישראל, בע"מ, לאור להוצאה הבין-לאומית החברההארכיאולוגיים,
1963

 זמורה הביטחון, משרד - לאור ההוצאה הרבבה. מסעכסנופון,5.
 1984 תל-אביב, לאור, מוציאים -ביתן

 ירושלים, ביאליק, מוסד פילופוניס, מלחמת תולדותתוקידידיס,6.
1959

 הרומית, האימפריה של רבתי האסטרטגיה לוטוואק,אדוארד7.
 1982 לאור, ההוצאה - הביטחון משרדמערכות,

 1964 תל-אביב, מערכות, המלחמה, אמנות על מקיאוולי,ניקולו8.

 מערכות, המונגולים, קיסרות - הגדול הכיבוש פראודין,מיכאל9.
 1966תל-אביב,

 משרד מערכות, אירופה, בתולדות המלחמה הווארד,מייקל10.
 1985 לאור, ההוצאה -הביטחון

 מחופשות )רובן שהשתתפו הספורות הנשים את בחשבון נביא אם ו.ו
לגברים(.

 תש"ד ירושלים, מסדה, טקטיקה, שנות 2,500 פרידמן, פוןז'12.

 "השתתפות גת, עזר ללדת. יכולתן את איבדו מהן רבות כייצוין13.
 2002, פברואר 382, מערכות, ותרבות", ביולוגיה - במלחמהנשים
 51עמ'

.14-Soldiers Female )04.( Nancy-Loring Goldman, 
 combatants~ or Combatants.-מסא ,Westport,.חס[

 Press, Greenwood ,1982 .קק ,5 ,73 ,9990
 הישראלית בחברה האישה מעמד - הכפול המחיר ג'רבי,איריס15.

 עמ' 1996, רמות, תל-אביב, אוניברסיטת בצה"ל, הנשיםושירות
27-16

 Training Physical 35-20, FM ראו: גברים. לאימונינשים אימוני בין מבדילים למשל, האמריקני, הצבא של היבשהבזרוע16.
theof Department Headquarters, Corps, Army Women's 
1965September Manual Field Army, 

 היבטים - לחימה בתפקידי נשים רוח, מאיר וד"ר צחורי שגיאד"ר17.
 19 עמ' 2001, פברואר הרפואה, חיל ביטאוןרפואיים,

 נתונה תת-מרבית עבודה שבביצוע היא הזה הנתוןמשמעות18.
 שואפות שהן מהחמצן יותר גבוה בשיעור הנשיםמשתמשות
 יותר. מהר יתעייפו הן ולכן לגברים,בהשוואה

 חוזרות פעולות לבצע שרירים קבוצת של או שריר שליכולתם19.
 )דוגמה זמן לאורך תת-מרבית התנגדות נגד סטטיות אודינמיות
 פצוע( עם או מטען עם בינוני עד קצר למרחק ריצה היא לכךצבאית

 20 עמ' שם, ורוח, צחורי20.

שם21.

 ארוך ולטווח החודשי המחזור להפסקת להביא עלול כזהאימון22.
 ולהקאות. העצם( )דלדול לאוסטיאופורוזיסאף

 דבר", כל על נלחמנו. אז לוחמות' 'תהיו לנו: "אמרו רוזן,יואב23.
 48 עמ' 999~, יוני 127, מס' האוויר חילביטאון

 50 עמ'שם,24.

.25Military.the and Women 7., Shirley Bach, Martin, Binkin, 
Institution,Brooking The Volicy, Deeense מן Studies 

 ,Washington ,.[.)[ ,977[ .קק42

 חוק בארה"ב נהוג היה עוד כל רק קיימת הייתה הזאתהאפשרות
 ב-1972 ניקסון על-ידי בוטל הזה החוק חובה.שירות
 )מבחירה( בית עקרת - Schlafly Phyllis עמדה המתנגדותבראש

 בכל לובי שעשה Eagle, ה-~Forum את הקימה היאועורכת-דין.
 of Power The נקרא ספרה ה-ERA. נגד - ובהצלחה -ארה"ב
Women~.Christian יכולתן ככל עשו הפמיניסטית התנועה מנהיגות 
 לא אלה אולם - יקרה לא נשים שגיוס אמריקה נשות אתלשכנע

 הנשים לעשות, יכול באמת שוויון מה שהתברר ברגעהשתכנעו.
 ובהן הגברים, של המטלות בכל לשאת פירושו אמיתי שוויוןויתרו.
 בצבא. חובה שירות - מכולן והמסוכנתהקשה
 של להיסטוריה בחוג הרצאה ומלחמה", "נשים ון-קרפלד,מרטין

 המין תולדות הקורס במסגרת בירושלים העבריתהאוניברסיטה
 2003 במארס 3המיוחס,
 דרומי אורי בצה"ל, נשים בתוך: בצה"ל", "נשים שור, ויעל נבוברוך

 וגם: 24. עמ' 2001, לדמוקרטיה, הישראלי המכון ירושלים,)עורך(,
 2003, נובמבר 16, מספר גיליון תואר, בחאקי", "מודלים ויץ,כרמית
 13עמ'
 6 עמ' 2003, באוגוסט 1 במחנה, בעיניים", רצח לה "יש מלמד,יואב
 9 עמ' שם, ושור,נבו

 שלישי, כרך למלחמה, ממאבק - ההגנה תולדות תפר סלוצקי,יהודה
 224,ו-1,226 עמ' 1972, תל-אביב, עובד, עם הוצאת שני,חלק

 העצמאות. במלחמת הראשונה ההפוגהבמהלך
 121/172/50 - צה"לארכיון
 1965, אוקטובר תל-אביב, מערכות, וביטחון, צבא בן-גוריון,דוד
 109עמ'
 131 עמ'שם,
 1 60 עמ'שם,
 269 עמ'שם,
 27-16 עמ' שם, ג'רבי,איריס
Israelתן Service Military "Gendering א. Dafna Israeli, 

Peniston-Bird,ג. Gerard 000]001, חן: Forces," Defence 
SexualIntegration- 6ת8 8 פ8ום0,י ASoldier; )045.(, Corina 

2000,England Limited, Education Pearson Military, the תן 
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 לבין מהפמיניסטיות חלק בין לכאורה, מוזרה, ברית נוצרהכאן

 כי כאמור, טוענות, כשהפמיניסטיות הגברים, מביןהספקנים
 לנטוש נשים מאלצת קרביות ביחידות שההשתלבות מוכיחהניסיון

 גבריים. והתנהגות מחשבה דפוסי ולאמץ האמיתי טבעןאת
 כזה. ביטוי שגור היה לא אז בישראל. היוםבמונחי
 21 ימים, 7 אחרונות, ידיעות האמבטיה", "חיילות אלון,מרדכי

 10 עמ' 1997,בפברואר
 1ד עמ' שם, ושור,נבו
 Cassell War, and Women Men, Martin, Creveld, Van (ש,סך(

 ,London 2001 , .קק207-208
 52 עמ' שם, גת,עזר

 8.11 95. הביטחון, שר נגד מילר אליס 4541, 94/ בבג"ץפסק-הדין
 טיס רישיון ובעלת בטכניון אווירונאוטיקה בהנדסתעתודאית
 צה"ל שסירוב הראשונה הייתה מילר דרום-אפריקה. שלאזרחי
 עתירה הגישה ובעקבותיו עליה מקובל היה לא טיס לקורסלקבלה
 על כי הייתה בעניינה בג"ץ החלטת לעיל(. 47 הערה )ראולבג"ץ
 צבאיים, תפקידים של במגוון נשים גם לקלוט שיוכל כך לפעולצה"ל
 לאחר טיס למבדקי זומנה היא מילר, לאליס באשר טיס. קורסובהם

 להתחיל ממנה שמנע דבר אותם, עברה לא אולם בג"ץ,החלטת
 הקורס.את
 לנשים", קרביים מסלולים עוד "בקרוב: גליקמן, ואיתן שקדרוני

 3-2 עמ' 2002, בדצמבר 15 שעות, 24 אחרונות,ידיעות
 ימים, 7 אחרונות, ידיעות בע"מ", העם "צבא רינגל-הופמן,אריאלה

 50 עמ' 1998, בספטמבר4
 השנה לראש מוסף הארץ, החדשים", "החיילים גולן,אבירמה
 12 עמ' 1998, בספטמבר 20תשנ"ט,
 ידיעות בישראל, חומרני מיליטריזם - לישראל אחר צבא לוי,יגיל

 385 עמ' 2003, חמד, ספרי -אחרונות
 בפני לניסיון ייפתחו חדשים מקצועות "עשרה שומפלבי,אטילה
 1999 באוגוסט 6 במחנה, 2000", ביוליבנות

 )הפקולטה קרמניצר מרדכי פרופ' טענת את מוכיחיםהנתונים
 לא בצבא אם שלפיה ירושלים(, העברית האוניברסיטהלמשפטים,

 לעניין. אינם שוויון על הדיבורים כל אז כי לוחמות, נשיםיהיו
 בגוף שוויון יהיה שלא לגמרי ברור גם קרמניצר, פרופ'לדעת

 בעת ולהילחם למלחמה להתכונן היא שלו המוצהרתשהמטרה
הצורך.
 8 שעות, 24 אחרונות, ידיעות הנשים", את מקפח עדיין"צה"ל



 6 עמ' 2002,באוקטובר
 לעשות", יכולות לא שנשים בצה"ל תפקיד "אין ליפקין-שחק,טלי

 6 עמ' 2003, באוגוסט 22במתנה,
 שם גליקמן, ואיתן שקדרוני

 לקסבה נכנסים התותחנים את לראות רוצה הייתי "לא לוי,אביעד
 9 עמ' 2003, במאי 23 במחנה, שכם",של
 בשירות כלשהו תפקיד למלא שווה זכות חיילת ולכל חייללכל

 מהותם אם אלא השירות, במסגרת פעילות כל לבצע אוהצבאי
 זאת. מאפשרים אינם הפעילות של או התפקיד שלואופיים

 זרוע מפקד לבקשת שנערך במחקר הפיזיולוגיים מהנתונים עולהכך
 הצבא במחקרי שעלו לאלה דומים הנתונים למעשההיבשה.
 לאפשר שאין היא מהם העולה ושהמסקנה לעיל, שצוינוהאמריקני
 עמיר בתוך: ושריון. חי"ר כגון לחימה, במקצועות נשים שלשילוב

 2003, באוקטובר 17 ו', יום מעריב לוחמות", בלי "צבארפפורט,
 5עמ'
 מגדרית אינטגרציה אחותי: הכי, זה "קרבי עמרם-כץ,שרית

 )עורך(, לרר זאב רס"ן בתוך: בצה"ל" מבצעיות מסגרותבהכשרת
 212 עמ' 2003, יולי 2, גיליון צבאית,פסיכולוגיה
 43 עמ' וביטחון, צבאבן-גוריון,
 משרד - מערכות תל-אביב, ואסטרטגיה, מלחמה הרכבי,יהושפט
 541 עמ' 1990, לאור, ההוצאההביטחון,
 הנשים זכויות למען המאבק מנהיגת פנקהרסט, אמיליןאפילו

 במהלך זכויות לשוויון המאבק את להשעות קראהבבריטניה,
 נשים גיוס למען בתעמולה והשתתפה הראשונה העולםמלחמת
לצבא.
 לבנים. שנים שלושלעומת
 אחרונות, ידיעות התאמה", חוסר בשל מהשירות "נפלט לבל,אודי
 72 עמ' 1997, באפריל 4 ימים,7

 בשל רק קצינה בפני להישפט לסרב רשאי שאינו זכר חייללעומת
מינה.
 במילואים. או בסדיר לשרת שעשוי לבעל, מוקנית שאינה זכותזו
 הפלה. לבצע מבקשת אינה החיילתאם
 24 אחרונות, ידיעות מינית", הטרדה של "במקרה יהושוע,יוסי

 3-2 עמ' 2004 נינואר 1שעות,
 נשים )עורך(, דרומי אורי בתוך: בצה"ל", "נשים יוגב, סוזיתא"ל
 עמ' 2001, לדמוקרטיה, הישראלי והמכון צה"ל ירושלים,בצה"ל,
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 לחברה צה"ל בין החוזה הסימפוזיון סיכום בתוך יעלון )בוזי(משה

 והמכון צה"ל דרומי, אורי עורך: החובה, שירות -הישראלית
 150 עמ' 2001, בדצמבר 25 לדמוקרטיה,הישראלי
 הביטחון משרד תל-אביב, ומשפט, זכויות פמיניזם, קמיר,אורית

 189 עמ' 2002, המשודרת, האוניברסיטה לאור, ההוצאה-
 מ' שלו, כ' רדאי, פ' בתוך: בעבודה", מינית "הטרדה בנזימן,רחל

 תל-אביב, ובמשפט, בחברה האישה מעמד )עורכות(,ליבן-קובי
 338-318 עמ' ך, 995שוקן,
 וסטטוס הסיטואציה חומרת גיל, מין, שבין הקשר בחינת רותם,ע'

 הטרדה של מצבים צופה של סובייקטיבית תפיסה לביןהתוקף
 מוסמך לתואר גמר עבודת 1988, תל-אביב, אוניברסיטתמינית,
Sexual01 Experience Subjective ~cThe ק., Wilson, 
 :Relation, Human Students", of Cases Harassmentז.א

 ,2000 .קק1,098-ז1,08
 שם רותם,ע'

 כאשר העונשין, לחוק 428 בסעיף נמשמעותה נאיומים,סחיטה
 מגונים מעשים מיני; אופי בעל הוא לעשותו נדרש שהאדםהמעשה

 חוזרות הצעות העונשין; לחוק ו-349 348 בסעיפיםכמשמעותם
 אינו כי למטריד הראה אשר לאדם המופנות מיניי אופיבעלות
 לאדם, המופנות חוזרות התייחסויות האמורות; בהצעותמעוניין

 אינו כי למטריד הראה אדם אותו כאשר במיניותו,המתמקדות
 משפילה או מבזה התייחסות האמורות; בהתייחסויותמעונין
 המינית; נטייתו לרבות למיניותו, או למינו ביחס לאדםהמופנית
 למי המופנות )4(, או )3( בפסקאות כאמור התייחסויות אוהצעות

 המפורטות בנסיבות )ג( עד )א( משנה בפסקאותמהמנויים
 אינו כי למטריד הראה לא המוטרד אם גם אלה, משנהבפסקאות
 האמורות. בהתייחסויות או בהצעותמעונין
 הביטחון, שר הכללי, המטה ראש נגד: פלונית 1284,99,בג"ץ

 העליון בבית-המשפט גלילי ניר ותא"ל הראשי הצבאיהפרקליט
 שלושה בהרכב 21( 3.99. )28.3.99, לצדק גבוה נבית-משפטבשבתו
 שטרסברג-כהן, ט' השופטת לוין, ש' לנשיא המשנה -שופטים
 ביניים. וצו תנאי על צו למתן בעתירה פסק-הדין טירקל. י'השופט
 מיניים מעשים בגין מרדכי יצחק )בדימוס( האלוף הרשעתולהבדיל,
 תחתיו שעבדה בחיילת גם השאר בין באונס, הגובליםחמורים,

 זכויות פמיניזם, קמיר, צפון אורית בתוך: פיקוד. אלוףבהיותו
 אוניברסיטה לאור, ההוצאה - הביטחון משרד תל-אביב,ומשפט,
 203-202 עמ' 2002,משודרת,

 וסא"ל הראשי הצבאי הפרקליט נגד: ונעמת מועד דנה 106/01,בג"ץ80.
 כבית-הדין בשבתו העליון בבית-המשפט שפר. יהודה עו"ד)מיל'(
 ציבורית. בעתירה פסק-הדין לצדק.הגבוה

 המדינה פרקליטות של הבג"צים במחלקת בכיר ופרקליטעורך-דין81.
 מיל'( )סא"ל מג"ד הון, בהלבנת למלחמה הרשות יו"רוכיום

בצנחנים.
 ידיעות להצטדק", צורך מרגיש לא "אני לשם, גיא הופשטיין,אבנר82.

 90 25, עמ' 2001, בדצמבר 21 ימים, 7אחרונות,
 62 עמ' שם, בצה"ל", "נשיםיוגב,83.
 14 היום, מעריב, ישפוט", הצבא נורא, לא ראיות? "אין ברון,דוד84.

 2 עמ' 2003,ביולי
 החוק על-פי תקנון הזאת הפקודה מהווה 2000 במארסמ-8516.

 1988 התשנ"ח, מינית, הטרדהלמניעת
שם86.
 מפקד. בפני שיפוטדהיינו,87.
 שם ברון,דוד88.
 )9.3.1998( העליון בבית-המשפט 6713/96 המדינה שירותערעור89.

 י' והשופטים ברק א' הנשיא לפני אשר. בן זוהר נגד: ישראלמדינת
 7 עמ' שטרסברג-כהן, וט'זמיר

 לאור, ההוצאה - הביטחון משרד צבאית, שפיטה מודריק,עודד90.
1993

 ההוצאה - הביטחון משרד תל-אביב, נולד, צבא אוספלד,זהבה91.
 414-413 עמ' 1994,לאור,

 יום במסגרת הרצאה ופתרונו", שברו "המשבר, )שוורץ(, שיחנן92.
 מוסד - חיפה אוניברסיטת הישראלית, והחברה צה"ל עלעיון

 1997 באפריל 30הרצל,
.93Institutions,Total 0ז Characteristics ת., Goffman, 

1957Psychiatry, Social and Prevention 0ת Symposium 
 ידיעות מינית", מוטרדת חיילות חמש מכל אחת "דו"ח: שיבי,חיים94.

 7 עמ' 2003, ביוני 3אחרונות,
 עמ' 2003, ביוני 3 מעריב, מוטרדת", חיילות 5 מכל "ו גולן,יהודה95.

15
 בדצמבר 8 מגדרי, ידע מוקד ענף אסורה, התרועעות קדם,ענת96.

 6 עמ'2002,
 המינית ההטרדה תופעת עמרם, שרית בן-דוד, שרה לוי,אינה97.

 18 עמ' 2002, נובמבר בר-אילן, אוניברסיטתבצה"ל,
.98theand Harassment Sexual Heterophobia: 0., Patai, 

Littlefield,1 Rowman Lanham, )ז, Feminism, 0] Future 
1998Abstract, 8001 

 תיגע", אל תרמוז, אל למפקד: הוראות "חוברת רפפורט,עמיר99.
 9 עמ' 1997, במארס 10 אחרונות,ידיעות

 ו"המסכן". "הנוגע" "המחזר", "האבא", "החרמן","השוביניסט",100.

 ביולי 14 המינית, ההטרדה בנושא יום פקודת יעלון, משהרב-אלוף101.
2003

 24 אחרונות, ידיעות מינית", הטרדה של "במקרה יהושוע,יוסי102.
 3-2 עמ' 2004 בינואר 1שעות,

 שםגופמן,103.

 43 עמ' שם, ועמרם, בן-דודלוי,104.

 46 עמ'שם,105.

 ענף הצבאית, המשטרה צה"ל, בצה"ל, מיניות הטרדות 2003,מצ"ח106.
 מחקר מדורמודיעין,

 שם יהושוע,יוסי107.

 נשים, לענייני הרמטכ"ל יועצת לשכת אסורה, התרועעות יוגב,סחי108.
 1 עמ' 2002, בדצמבר8
 סעיף חוגרים, - בדרגה העלאה טקס 33.0905, מטכ"ל פקודת צה"ל,109.

7
 עמ' 2005 במאי 25 במחנה, מסכות", מחלקת "לא אופיר,שולמית110.

16
 נהגות זה ובכלל בצה"ל, נהיגה בתפקידי משובצות כידוע,נשים,111.

 משאיות. על ונהגותקרביות
 השדה", ביחידות בלבד לבנים פלוגות "בקרוב: ליאור, רן קפלן,ליטל112.

 3 עמ' 2005, ביולי 15במחנה,
 החובה לשירות מתנגדים ישנם השונים הפמיניסטיים הזרמיםבקרב113.

 שרית בתון: שונים. מטעמים וזאת בפרט, לחימה ובתפקידיבכלל
 שםעמרם-כץ,
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 מהסוג פנקס של ובהפצהבכתיבה
 את לקצר הרצון בין המתח מתקייםהזה

 להכניסו יהיה שניתן כדיהכתוב
 על לוותר המחייב עניין - כיסלפורמט
 ההוראות את ולקצר מסוימיםתכנים

 על לשמור הצורך לבין -לסוגיהן
 יהיה שניתן כך התורתי, החומרתמצית
 אציין מוסגר במאמר שימוש. בולעשות
 יכול צה"ל של ההיסטוריה חוקרכי

 לנכון שמצאו מה את מהפנקסיםללמוד
 הפיקוד )ולמעשה התורה כותבילהדגיש
 בפני הצבא( שלהעליון

 כל שנכתב בעתהמפקדים
 ופנקס.פנקס

 טוען למפקד העזרפנקס
 לפי מתבטאת, זולעדכניות.
 חומר בשילובהכותבים,
 הפקת מאז שאושרתורתי,

 בארגון הקודמת,המהדורה
 ביישום שונה, באופןהחומר
 ממשתמשים שהגיעוהערות

 חשוב ואולי הקודמתבמהדורה
 לקחים "משילוב -מכול

 בשניםמהלחימה
 הקטנים בפרטיםהאחרונות".17

 אם לדוגמה, כך. זה שאנןדומה
 נכתב הקודמיםבפנקסים
 ממטוסי בנוי הסיורש"מסך
 הרי סיור",8י ומיחידותסיור
 ההגדרה עודכנה הנוכחיבפנקס
 הבנוי ל"מסך הסיור מסךשל

 וקרקעי עילי מחוזיממזל"טים,
 דומה באופן סיור".9יומיחידות

 בתקשורת, העוסק סעיףנוסף
 העוסקים סעיפיםוהוסרו

 לחימה חומרי מפניבהתגוננות
כימיים.

 שכן עדכניות, על לשמורקשה [...-....
 בטכניקות השינויים הזאתבתקופה

 שינויים ואף תכופים, הםובתרגולות
 כמעט מתרחשים היחידותבמבנה
 אינו שהפנקס מכיוון לבקרים.20חדשות
 צורך שיש הרי תמציתה, אלאהתורה,
 התורתיות ההוראות את תחילהלעדכן
 הקרב" "תורת זועקת לכול מעלעצמן.

 תהליך אומנם לרוויזיה.מ-1963
 דומה אך ארוך, הוא תורה שלהכתיבה
 להפוך ויש מדי, ארוך הוא הזהשבמקרה

 שיכלול ומסודר סדור לענייןזאת
 מצטברים ועדכונים רלוונטייםחומרים
 צריכים העדכונים שבעל-פה.בידע

 למפקד החיוניים לצרכיםלהתאים

 להתעלם הכוונה אין כיום.בלחימה
 הנדרש הידע את לשמר החיונימהצורך
 לטכניקות ללוחמה, הקרב,לצורות

 ה"רגילה",21 המלחמה שלולתרגולות

 למפקדים חיוני שהפנקס ספק איןוגם
 וייתכן השונים, ובתרגיליםבקורסים
 יש לטעמי אולם מיועד,22 הואשלהם
 הטקטי למפקד הדרוש מן פחותבפנקס
 הידע של שימור בעיקר בו וישכיום,

 כך, שיהיו. ואולי שהיולמלחמות
 ולוחמת הררי שטח לוחמתלדוגמה,

 גורמים יופיעו הפנקס בסוףהמצונף
 הזה העניין הכתוב. על שעברונוספים
 מוסיף וגם הפקודות על-פימחויב

 נמו - הפנקס שללקרדיטציה
 למחקר מהימנים מקורותשמוסיפים
 קריאה מאפשר הפנקס עיצובאקדמי.
 עם הקודמים. הפנקסים לעומתנוחה
 להכניס שהרצון ולומר לסייג צריךזאת
 צפיפות יוצר קטן בפנקס מידעהרבה
 מעצם מובנת זו אך הקורא,לעיני
 לרוב העריכה הכיס.'2 פנקס שלהרעיון

 מאוד מעט וקיימותטובה,
 או ניסוח כתיב,שגיאות
 אינו שהפנקס נדמהעריכה.27
 במהלך לשימושמיועד

 אמור אלאההסתערות,
 בפעילות המפקדים אתלשמש

 וגם הם, כאשרהמקדימה,
 מעצמם מצפים המטה,אנשי

 לפיכך מקצועית.לעבודה
 המתאים בגודל הואהפנקס
 בתרמיל או בכיסלנשיאה
 להגנה בפלסטיק עטוףוהוא
 זה וזיעה. רטיבותמפני
 של בתוספת צורך ואיןמספיק,
 ותדרי קודים לרישוםמקום
 מפנקסי בחלק שהיה כפיקשר

העבר.28

 דומה נוספת:הערה
 ברור ולא אחיד, אינושהחומר

 החטיבה לרמת מכוון הואאם
 - הנמוך הטקטי לדרגאו

 אחדים סעיפינו ומטה.הגדוד
 דוגמת המ"פ, אלמכוונים
 סעיפים ואילו המ"פ","חפ"ק
 למג"ד יותר מתאימיםאחרים

 מעליו.ולרמות
 הפנקס על הערות להעירחשוב
 להתייחס יותר הרבה חשוב אךשהופץ,
 מתבקש לכול מעל העתידיים.לפנקסים
 את לעדכן תמשיך תו"לשמחלקת
 בתדיוות הזה החשובהאמצעי
 את עדנניותו, את לשמרשתאפשר
 שלו. השימושיות ואתנחיצותו
 יצטרכו הפנקס של הבאותההוצאות
 שעומדים השינויים אתלהכיל

 בפרט. וביבשה בכלל בצה"ללהתחולל
 המקווה המעבר את כולליםאלה

 מרמת כבר רב-חיליותלעוצבות
 לצבא היבשה צבא והפיכתהחטיבה
 בא לא עדיין האחרון הענייןדיגיטלי.29
 למרות הנוכחי בפנקס ביטוילידי

 ם ' כ - ס ק ופ

o~a-פנקס
 זל-פגאדלעפשם

פי-"הנרים

 1957 - תשי-ז *אג-מנפה-ד
 8שש  שרנה.1958

 ... '-,12-ג1-**4

 עמודים מספר לאותו זוכות בנוישטח
 בלבד קטן סיכוי שיש אף - שלושה23-

 בקרוב נלחם עצמו את ימצאשצה"ל
 צה"ל מרבה זאת לעומת הררי.בשטח
 בנויים, בשטחים אלה בימיםלהילחם
 מדי. מועט דגש ניתן הזה הלחימהולסוג
 עמודים 5ר רק מכיל הבט"ש פרקגם

 על להתווכח אולי ניתן 165.מתוך
 אולם לפרק, שניתנה "בט"ש"24הכותרת

 - בקיצור אם גם - שחסרים ספקאין
 וגרילה25 טרור נגד הלוחמה שלהמסגרת
 התרגולות ושל הטכניקות שלוהרחבה
 הזאת. בלוחמההקשורות
 אביא ספרים, סקירת שזאתמכיוון

 הנוגעות והארות הערות כמהעוד
 התיעוד שבדף רצוי עצמו.לפנקס



 ובקרה שליטה מערכות שלהשילוב
 הלחימה בגזרות מחשבמבוססות
 ובאזח"ע.באיו"ש

 של הפרסום בתחום הבאהשלב
 להיות צריך ותורתית מקצועיתספרות
 שימוקם דיגיטלי כיס פנקסיצירת
 בעל לכל זמין ויהיה הצה"ליתברשת

 בקצב לעדכנו יהיה ניתן כךהרשאה.30
 ולאפשר היום של מזה יותרמהיר

 הלחימה להוראות מיידיתקישוריות
 הרלוונטיות. האחרותולהוראות
 למפקד כיס פנקסילסיכום,
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 צבאית ותורה מקצועילימוד

 הוצאת אך וכתובה,מפורטת
 לשימור חיונית היאהפנקס

 בצה"ל הצבאי והידעהמקצועיות
 בתוך משותפת שפהוליצירת
 היבשה.כוחות

 תהערו
 פנימי מסמך - למפקד עזרפנקס1.

בצה"ל
 של קבוע כקורא זיכרוניעל-פי2.

 של סקירה ועל-פי"מערכות"
 ראו החוברת. של הענייניםמפתח
 מערכות העניינים מפתחכרך

 112- עמ' 1955, מאיצ"א-צ"ב,
114

 )מהדורה למפקד עזרפנקס3.
 מסמך 2001, ינוארראשונה(,

 בצה"לפנימי
 הביטחוניים היסודמסמכי4.

 ייעודם מהותם, -והצבאיים
 פנימי מסמך 2005, יוניוארגונם,
בצה"ל

 "לנוטר" הוצאת ספרי לדוגמה:ראו5.
 בתקופת הבריטים באישורשיצאו
 1936- )בשנים הערביהמרד
 - הדגל אל ואלך, יהודה ראו: כך על1937(.
 משרד לחימה, כדי תוך עממי צבאהקמת

 118-117 עמ' 1997,הביטחון,

 מם-מם סיכת שפי, יגאל ראו: הזהלעניין6.
 לקצינים בקורסים הצבאית המחשבה-

 יואב 1991; הביטחון, משרדב"הגנה",
 בן- יצחק יד סדיר, עברי לצבא גרעיןגלבר,
 רביעי פרק בעיקר 1983,צבי,

 - ב' חלק הרגלים חיל אימון לדוגמה:ראו7.
 כיתה של טקטיטקה קרב, תרגולשדאות,
 פנימי מסמך 1950, מאי 1949,ומחלקה,
 מסמך 1951, ינואר רגלים, חיל גדודבצה"ל;
 1957, בהתקפה, חי"ר גדוד בצה"ל;פנימי
 עבודת - מודיעין בצה"ל; פנימימסמך
 בצה"ל פנימי מסמך 1957,מטה",

 מסמך 1965, ינואר שריון, לוחמתלדוגמה:8.
 אוקטובר הקרבי, המודיעין בצה"ל;פנימי
 כתבי וכמובן בצה"ל; פנימי מסמך1966,
 יצאו לא שעדיין הקרב תורת שלהיסוד
 מאי א', כרך הקרב, תורת תחליפים:להם

 פנימי מסמך 1963, ספטמבר ב', וכרך ו963
בצה"ל
 שוקן, השבורים, הכלים קללת ולד,עמנואל
 מערכות תורה?" צריך "מי וינר, ארז1987;
 על 45-42. עמ' 2002, ספטמבר385,

 חיים ראו 1967 לאחר הצבאיתהמחשבה
 בין צה"ל של הצבאית המחשבהנדל,

 יום למלחמת הימים ששתמלחמת
 דוקטורט, עבודת )1973-1967(,הכיפורים

 2003 חיפה,אוניברסיטת

 הרגלים, בחיל ולמג"ד למ"פ כיספנקס
 בצה"ל פנימי מסמך1957,

 אוקטובר חש"ן, למג"ד כיס פנקסלדוגמה,
 בצה"ל פנימי מסמך1990,

 1 עמ'פנקסעזרלמפקד,12.

 ז'; עמ' ולמג"ד, למ"פ כיס פנקסלדוגמה:13.
 3, עמ' 1990, יוני חי"ר, למג"ד כיספנקס

 בצה"ל פנימייםמסמכים
 דור ופוחת הולך "האומנם יפה,אהרון14.

 תשס"ד, )6(, 16 נתיב בישראל",הקצינים
 46-41עמ'

 חה"ן, למג"ד עזר ספר ראו: לפיצולדוגמה15.
 מארס חה"ן, למ"פ עזר ספר 1998;יוני

 בצה"ל פנימיים מסמכים1999,
 מערכות, /המנזר, הפטרול מאג'דלני,פרד16.

 המלחמה" אל הגעת הגדוד "בדרג 15:עמ'
 1 עמ'פנקסעזרלמפקד,17.

 37 עמ' חי"ר, למג"ד כיספנקס18.

 30 עמ' עזרלמפקד,פנקס19.

 גדודי במבנה שינויים כבר ישנם לדוגמהנך20.
 133( עמ' למפקד, עזר )פנקס והסיורהחי"ר

 המיומנות על ישמור "מי בועז,סא"ל21.

 2003, נובמבר 14, מח"ץ הבאה",למלחמה
 44-42עמ'

 עמ' ראשונה(, )מהדורה למפקד עזרפנקס22.
 הרבים התו"ל תקצירי את גם ראוו;

 בשנות מג"דים/מ"פים לקורסשהופצו
 הקודמת המאה שלה-90

 52-47 עמ' למפקד, עזרפנקס23.

 אצל למצוא ניתן "בט"ש" המונח עלדיון24.
 של השוטף הביטחון תפיסת טל,דוד

 1949- והתפתחותה מקורותיה -ישראל
 עמ' 1998, בן-גוריון, למורשת המרכז1956,

 עצימות בעלי "סכסוכים קובר, אבי8;
 תיאוריה בין פער קיים מדוענמוכה:

 שי ושאול גולן חגי בתוךלמעשה",
 המוגבל, העימות)עורכים(,
 שמעון 99-69; עמ' 2004,מערכות,
 אסימטריים: "עימותיםנווה,
 לאסטרטגיות אופרטיביתביקורת

 ושאול גולן חגי בתוךהגמוניות"
 המוגבל, העימות )עורכים(,שי

 102-101 עמ' 2004,מערכות,

 עוסקת במז"י תו"ל מחלקת25.
 נגד ללוחמה התורה בכתיבתכיום
 )התקוממות, סדירים בלתיכוחות
 וטרור(.גרילה
 מהי לראות שרוצה מי26.

 הרבה להכניס רצון מתוךצפיפות
 של בפנקס לדוגמה להביטמוזמן
 USA בפרסום,עח(,ג וכן1990

Ranger21-76(, (SH 
TrainingRanger Handbook, 

 ,July Brigade ך992
 שגיאות לדוגמה ראו27.

 42, 35, בעמודים אחדותוטעויות
 אך טעויות, עוד יש 125. 47,100,
 מעטות.הן
 בפנקס תוספות לדוגמה ראו28.
 אחר, פתרון חי"ר. למג"דכיס

 בין פיצול הוא הבריטי,מהצבא
 ומכיל המפקד על-ידי הנישאהחלק
 והחלק המיידית האינפורמציהאת

 בתרמיל או ברכב שנמצאהשני,
 Aide Tactical ראו:הגב.

 Mer-loire ,(TAM) ח8ק 1,
 January ,1998 ק1

.,. ..,. .,,,,, 
 /http://www.elec.co.il/Articlesראו:29.

;Item.asp?ArtiolelD=3443&CategorylD=227; 
 23 מעריב, החטיבות", עידן "סוף פריש,פליקס
 2005במארס

 התורה חטיבת של האתר את לדוגמהראו:30.
 המרינס:של

usmc.mil/https://wlVw.doctrine. 
aspweb/main.asp1 

ן

8




