
   חוות דעת – מיוחדות יחידותשילוב נשים ב

  ;  צבאית לבנות דתיות ע"ש תמר אריאל-מכינה קדם  – "צהלי " ראשמיכל נגן, 

  מדרשה לבנות לקראת גיוס  –"רוני"  ראש

צבאית הראשונה לצעירות דתיות  -זכיתי להיות שותפה בהקמת המכינה הקדםחמש עשרה שנים  כלפני   . 1

כולה ומתוך    אמונה גדולה בחשיבות שילוב הנשים בעשייה הישראלית  מתוך  יצאנו לדרך   ."צהלי"  –

 בטחון גדול בצה"ל.  

(גם במגזר הדתי וגם במגזר    בית המדרש הגדול בארץ לנערות ישראליות לפני צבא  היאהמכינה  כיום   . 2

כדי  ,  במהלך השנים  .הלומדות בשלוש קבוצות  תכמאה חניכובאות מדי שנה  המכינה    בשערי  .הכללי)

את פעילותה  המרחיבה    מדרשה לקראת גיוס  –  " רוני"מדרשת  את    גם לענות על הביקוש הגדל, הקמנו  

   החינוכית של צהלי.

כראש  ב . 3 גיוסהכראש  ו  "צהלי"  צבאית-קדםה מכינה  התפקידי  לקראת  ה"רוני"  מדרשה  נושאת  , 

מפעל יקר    חיילות במהלך שירותן הצבאי, אני רתומה למלאכת שילוב חיילות בצה"ל.בתפקידי ליווי  

ולנשים   לצה"ל  כולה,  הישראלית  לחברה  מיוחדת  טובה  עמו  הנושא  בעבורי,  חיים  מפעל  הוא  זה 

 המתגייסות. 

וממלאות כיום, תפקידים מגוונים    ,מאות בוגרות של מכינת צהלי התגייסו במשך השנים לצה"ל ומילאו . 4

    וחשובים. הבוגרות שלנו תורמות למדינה ונתרמות מהשירות. עליהן גאוותנו.

מאז בג"ץ אליס מילר נעשתה בצה"ל עבודת שטח רצינית וחשובה שאפשרה את הרחבת שילוב הנשים   . 5

אח צעד  של    רבצבא  ולרווחתן  לשלומן  דאגה  ומתוך  בזהירות  לגופו,  תפקיד  כל  בחינת  תוך  צעד, 

ככלל, תהליך שילוב הנשים  ל).  ו שקלצה"ל  על  אחרים ש חשובים  המתגייסות (נוסף, כמובן, על שיקולים  

  כל זאת על . בצה"ל בעשרים השנים האחרונות פועל לאור ערך השוויון אך יחד עם זאת נטוע במציאות

  ה לצה"ל. עמוק הוקרתנו ה הערכתנו ו

זאת   . 6 סמךמתוך  שנים  ועל  רב  של    ,ניסיון  צמוד  ליווי  לקראת  מאותהכולל  הצבאי  חיילות  ,  שירותן 

הניצבת לפתחו של    זו בסוגיה חשובה    קולחובה בעת הזאת להשמיע    ילעצמ  ה רוא  אני,  לאחריובמהלכו ו

   הנכבד.   המשפט בית 

  ולהתגייס ל לאפשר להן להיבחן  "קוראות העותרות לחייב את צהערך שוויון ההזדמנויות, אשר בשמו   . 7

לסיירות וליחידות דרג מסתער הביא ברכה גדולה לעולם, ואיפשר שילובן של נשים במרחב המקצועי  

רצונן לשרת שירות    מלאי הערכה כלפי העותרות עלועם ערך זה,  לחלוטין  ו בצהלי מזדהים  המגוון. אנ 

    .יכולתןמשמעותי ולתרום למדינה ככל 

זאת . 8 לסיירותהקריאה  ,  עם  נשים  גיוס  בקריאה    לאפשר  מאוזנת  להיות  חייבת  השוויון  ערך  בשם 

ולדאגה ממוקדת ורציפה למצב    , הלחימה, בעיקר בתפקידי  והחייל  לתשומת לב לשלומם של החיילת

  הגופנית והמנטלית.  בריאותם

הם יוצאי דופן. בנוגע אליהם,   לחימה תפקידי   כיום, התפקידים הפתוחים בפני נשים בצה"ל  שללמבין  . 9

  יודעת על אני  חרף המאמצים שמשקיע צה"ל בנושא,  מורכבת מאוד.    –מהשטח    שאני מכירההתמונה  

לצערנו, למרות הרצון הטוב שעל    שעודם קיימים בשילוב נשים בתפקידי לחימה.  משמעותייםקשיים  

הדברים נאמרים על סמך  .  פתרונות מספקיםלקשיים אלה  טרם נמצאו    במקרים רביםין חולק,  קיומו א 

רב מצטבר  ונסיון  על  ,  של  מבוססים  רבות  בשטחעדויות  שלנו,  ,  חיילות  את    ושחוות   שחוו בוגרות 

 .  ההתמודדות על בשרן

התנאים    להן  סופקוכתוצאה מכך שלא  במקרים רבים מדי של צעירות שנפגעו    תיבמהלך השנים נתקל .10

שבהעדרה נפגעו חיילות.  ,  בראש ובראשונה מדובר בהתאמת המאמצים הגופניים ליכולותהראויים.  



, בעיקר ביחידות השדה  מרחב האינטימי והאישי של החיילות והחייליםבבפגיעה    מדובר  נוסף על כך,

ב  נתקלנו.  ובתרגילים שונותגם  פרט  עקב    בעיות  פתיחת  שהחמירו  של  מסויימים המימוש    תפקידים 

 פרטי הפרטים.תשומת לב מספקת לובלי  בלי להתאים את התקניםלנשים 

של יחידות    גורפת ונמהרתפתיחה  מפני    להתריע  מבקשת  ימשאלה הם פני הדברים במצב הקיים, אנ  .11

בלי נשים,  לגיוס  הידועים בתפקידי    בדיקה  לכךשקדמה    מיוחדות  תוקנו הליקויים  מעמיקה ובטרם 

 הזמינים לנשים כיום.  הלחימה

בלי    מיוחדות  ליחידות  נשים  ולגייסלערוך מיונים  דורשות    י זותחוות דעהעתירות שבמסגרתן מוגשת   .12

במאפייניהן  פיזיולוגיים,  להתחשב  מאפיינים  בראשם  מ וב  הייחודיים,  היחידות  התעלם  של  אופיין 

עירוב    המדוברות  לקשיים משמעותיים ביותר    ותמודע בצהלי  אנו  כאמור,    .בין המיניםומסוגיות של 

הניצבים בפני נשים בשירות בתפקידי לחימה הזמינים להן כיום. על בסיס ידע זה, ומכוח קל וחומר,  

  ת למתגייסו  סבי  , באופן מידי וגורף,כמבוקש בעתירות  יחידות מיוחדותגיוס נשים ל כי    ותאנו חושש

   .השירות לאורךוהן וההכשרה הן בהליכי המיון  נזקים 

בה נתקלת  שאת המציאות המורכבת    יםלא מדמ  המיון   שהליכי ניסיוננו רב השנים מלמד    יודגש, כי .13

מדד חלקי ביותר שלא מצליח לחזות את מכלול  המיונים לתפקיד הם    חיילת הנכנסת ליחידה לוחמת.

  שהתפקיד עצמו מכיל.הקשיים 

כמו  . הנשילמבנה הגוף  ם מותא שאינו ממושך וקיצוני, אמץ גופני מיידרשו ל מיוחדות  חיילות ביחידות  .14

נדרשת לשהות בשטח בתנאים  ר  שאביחידה שרובה ככולה גברית,    כמעט בודדהכן, כחיילת בודדה או  

  הנובעים מאופיין של היחידות   לקשיים מנטליים ופרקטייםביחידה מיוחדת  צפויה החיילת    מבצעיים,

בהןו הפעילות  ויתר    .מאופי  מתוך  הסיירות  בשטח  הפועלות  קטנות  יחידות  הן  המיוחדות  היחידות 

 .  עירוב בין המיניםלא עולה בקנה אחד עם וטבען זה ,  צפיפות ולכידות גדולה, גופנית ומנטלית

עד היום, כאמור, המצב אינו  .  לא פשוטיםו  הם לא קלים  –  הנזכרים לעילאם קיימים פתרונות לקשיים   .15

פתרון אפשרי  כך למשל,  הרבה יותר.  המציאות קשה    יחידות מיוחדותלוחמה; בתפקידי  חף מליקויים ב

  מיוחדות דות  אינו אפשרי ביחי,  בשריוןכעת בפיילוט  אחד של הקמת "צוותים מגדריים" כפי שנעשה  

  . קטנות

לתיקון  לסיכום:   .16 ולפעול  להקדים  על צה"ל  לנשים,  מיוחדות  לוחמה  יחידות  פתיחה של  לשקול  כדי 

בקרה    ,ם מנגנוני ליווייקי לל  " ההליקויים הקיימים כיום בשילוב נשים בתפקידי לוחמה. בין היתר, על צ

ביטחיותמיכה בחי  של  למשימות המורכבות  ישראל.  ולות הנשלחות  צה"ל  ן  על  במקביל,  בהמשך או 

בדרג  לבצע עבודת מטה שתכלול בחינה מקצועית ומעמיקה של ההיבטים הרבים הנוגעים לשילוב נשים  

לחיילות   כולל  מענה  ולתת  לו,  ומחוצה  הצבא  מתוך  אנשי מקצוע  לכלול  צריכה  כזו  עבודה  מסתער. 

 מבחינה פיזיולוגית, מבחינה מנטלית ומבחינת השירות המשותף.    –המשולבות במערך הלוחם 

, כולל  יסודיתמעמיקה ו  ו בדיקהחובה להקדים ל ,  ותניתן לבצע מהלך מורכב כמבוקש בעתיר  אם בכלל .17

(פיילוט) ניסוי  הצורך שלבי  זמןלפי  בלחץ  להתבצע  יכולה  לא  כזו  משימה  ברוח  .  .  קדימה  הריצה 

ב  השאינ שלפנינו,  רות  העתי להתחשב  כדי  להשתהות  המציאותמוכנה  היטב,   מגבלות  בדבר    ולהפוך 

גורפת ונמהרת של  פתיחה  יבוא לברך אך יימצא מקלל.  ; למהלך ש בנשיםדווקא לפגיעה    עלולה להוביל 

, ולפגוע  , בנות צעירות וחדורות מוטיבציהלמתגייסות  נזקים קשים  עלולה להסב  היחידות המיוחדות

 .  חוששת חשש גדול  יאנמכך שילוב נשים בצה"ל.  החשוב של  תהליךב



 

 

    

    

  

  

  

  

 


