חנ ֶה עַל אֹיְבֶיך ָ וְנ ִׁשְ מַ רְ ָּ
דּבָר ָרע ...כִ ּי
ת מִ כ ֹּל ָ
תצֵא מַ ֲ
"כִ ּי ֵ
צּיל ְך ָ וְלָתֵת אֹיְבֶיך ָ
ָ
ְ
ָ
ה ִ
חנ ֶך ל ְ ַ
ב ּקֶ רֶב מַ ֲ
הל ֵּך ְ
ת ַ
ה' אֱלוֹהֶיך מִ ְ
דּבָר
חנ ֶיך ָ קָ דו ֹ ׁש ו ְלֹא י ִ ְראֶה בְך ָ עֶרְ ו ַת ָ
הי ָה מַ ֲ
פנ ֶיך ָ ו ְ ָ
לְ ָ
ָ
אחֲרֶ יך" )דברים כג ,י-טו(
ו ְׁשָ ב מֵ ַ
המצווה לשרת בצבא הינה בעלת חשיבות עליונה ,משום שהיא מאפשרת לעם
ישראל לחיות בביטחון ולשמור על ריבונות ארצנו המובטחת ,יחד עם זאת
התורה מדגישה את חובת שמירת קדושת המחנה כאחריות אישית של החייל
הישראלי ,היא פונה אליו בלשון יחיד ומעוררת אותו להתקדש בהליכותיו
האישיות דווקא בתנאים הצבאיים הגסים .חז"ל מרחיבים זאת אף לחובת
קדושת הדיבור ,ולא יראה בך ערוות דבר – ערוות דיבור .דווקא התקדשותו של
החייל הופכת את גורל המערכה עבור כל הצבא הישראלי ,מחדדת את חושיו
וכוונתו – ומקרבת את הניצחון וההתגברות על אויבי ישראל.
חייל הדבק בתורה הקדושה ובהליכותיה יוכל לשמור את עצמו ואת סביבתו
ולצד תרומתו המקצועית בתפקידו בצה"ל – הוא מרים את רוח הקדושה של
כלל מחנה ישראל ומחיל סיעתא דשמיא גדולה למערכה כולה .הדבר נדרש
בצה"ל היקר לכולנו אל מול אתגרים ,נורמות ותנאים סביבתיים משתנים.
גדולי ישראל וזקני הדור עברו על החוברת הקטנה שלפניכם והדגישו את
הצורך החשוב עבור חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים .החיבור מבוסס על חוברת
הלכות שנכתבה ברבנות הצבאית לפני כעשור ועתה הדברים עודכנו למציאות
המתחדשת ,לדורשים לדעת את דבר ה'  -זו הלכה ,על מנת להביא לחיילים
הנבוכים מענה לשאלות הרבות שלהם בתחום.
ההלכות שלפניכם עוסקות בהתנהלות החייל בתנאים הקיימים ובמציאות
הרווחת .עיקרי ההלכות מופיעות בחלק השני .מתוכן ערכנו בחלק הראשון
שו"ת קצר ,אשר מציג שאלות מצויות של חיילים ,ותשובתן בצידן בסגנון קצר
וברור.
ידע כל חייל לפנות אל הרב הצבאי ביחידתו לשאול גם בנושא חשוב זה של
הלכות צניעות .אלו הם גופי תורה ,לצד השאלות בהלכות שבת ומועד ,כשרות
ותפילה .רבני השטח עושים מלאכת קודש ועמלים על שירות כהלכה ושמירה
על דיני הצניעות לכל חייל ביחידתם; זוהי הגדרת צה"ל את תפקיד הרבנים
הצבאיים – כאחראים מקצועית על תחום ההלכה בצה"ל.
בהצדעה,
פורום רבנים במילואים

להצטרפות ,לקבלת חומרים ולפרטים:
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בנק פאגי ) (52סניף מודיעין עילית ) (180חשבון 856002
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המלצה

ֹלקיָך ִּמ ְתהַ לְֵּך בְ ֶק ֶרב מַ חֲ נֶָך לְ הַ צִּ ילְ ָך וְ לָתֵּ ת אֹיְ בֶ יָך לְ פָ נֶיָך וְ הָ יָה מַ חֲ נֶיָך ָקדוֹׁש וְ ֹלא
"כִּ י ה' אֱ ֶ
יִּ ְראֶ ה בְ ָך עֶ ְרוַת ָדבָ ר וְ ָׁשב מֵּ ַאחֲ ֶריָך" [דברים כג ,טו]
הרילימדנומשהרבינוע"הכיהשכינהשורהבמחנהישראלובוודאישהיאשורהעל
חיילינו -בנים יקרים ואהובים ,שלמרות גילם הצעיר מוסרים נפשם מתוך אחריות
עמוקהלביטחוןעמנובארצנוהקדושה.
האחריותלשמורעלמחנהישראלבקדושתווטהרתוהיאקריטיתשרקבהנזכהשה'
אלוקינויתןכחבידיבנינוהאהוביםלהצליחבכלמשימותיהםהמרובות.
עלכןישרכוחםשלפורום'רבנים במילואים'שטרחובהוצאתהחוברתהיקרההזאת,
אחרי עיון מעמיק ובשימוש תלמידי חכמים ,להורות בנים אהובים האסור והמותר
מתוךהיכרותהשטחוהמורכבותהצבאית.
יהירצוןשחפץה'בידםיצלחויזכולברךעלהמוגמרויוסיפועודועודכחוחיללהכווין
ולסייעבניםיקריםהעומדיםעלמשמרארצינוועריאלוקינו.
וברכה מיוחדת לחיילים הגיבורים להצליח במשימות הקודש מתוך טהרה וקדושה
ורוח ה' תפעמם וכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ילכו לשלום וישובו בשלום לביתם
אכי"ר.


בברכתתזכולמצוות,

שמואל אליהו
רבהעירצפת

רח' הפלמ"ח  86ת.ד 1169 .צפת טלפון 40-8962066 ,8961866 :פקס'40-8921611 :
דואר אלקטרוניEmail: md8282@gmail.com :

   הקדמה  
" ִּכי ֵת ֵצא ַמ ֲחנֶ ה ַעל א ֶֹיְביָך וְ נִ ְׁש ַמ ְר ָּת ִמּכֹל ָּד ָבר ָרעִּ .כי יִ ְהיֶ ה ְבָך ִאיׁש
ֲא ֶׁשר לֹא יִ ְהיֶ ה ָטהֹור ִמ ְּק ֵרה ָליְ ָלה וְ יָ ָצא ֶאל ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה לֹא יָבֹא
ּוכבֹא ַה ֶּׁש ֶמׁש יָבֹא
ֶאל ּתֹוְך ַה ַּמ ֲחנֶ ה .וְ ָהיָ ה ִל ְפנֹות ֶע ֶרב יִ ְר ַחץ ַּב ָּמיִ ם ְ
את ָׁש ָּמה חּוץ .וְ יָ ֵתד
ֶאל ּתֹוְך ַה ַּמ ֲחנֶ ה .וְ יָ ד ִּת ְהיֶ ה ְלָך ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה וְ יָ ָצ ָ
ית ֶאת
ִּת ְהיֶ ה ְלָך ַעל ֲאזֵ נֶ ָך וְ ָהיָ ה ְּב ִׁש ְב ְּתָך חּוץ וְ ָח ַפ ְר ָּתה ָבּה וְ ַׁש ְב ָּת וְ ִכ ִּס ָ
ֹיְביָך
ילָך וְ ָל ֵתת א ֶ
לֹוהיָך ִמ ְת ַה ֵּלְך ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ ָך ְל ַה ִּצ ְ
ֵצ ָא ֶתָךִּ .כי ה' ֱא ֶ
ְל ָפנֶ יָך וְ ָהיָ ה ַמ ֲחנֶ יָך ָקדֹוׁש וְ לֹא יִ ְר ֶאה ְבָך ֶע ְרוַ ת ָּד ָבר וְ ָׁשב ֵמ ַא ֲח ֶריָך"
(דברים כג ,י-טו)

המצווה לשרת בצבא הינה בעלת חשיבות עליונה ,משום שהיא מאפשרת לעם
ישראל לחיות בביטחון ולשמור על ריבונות ארצנו המובטחת ,יחד עם זאת
התורה מדגישה את חובת שמירת קדושת המחנה כאחריות אישית של החייל
הישראלי ,היא פונה אליו בלשון יחיד ומעוררת אותו להתקדש בהליכותיו
האישיות דווקא בתנאים הצבאיים הגסים (ראה רמב"ן ,שם) .חז"ל מרחיבים זאת
אף לחובת קדושת הדיבור ,ולא יראה בך ערוות דבר – ערוות דיבור (ספרי,
שם) .דווקא התקדשותו של החייל הופכת את גורל המערכה עבור כל הצבא
הישראלי ,מחדדת את חושיו וכוונתו – ומקרבת את הניצחון וההתגברות על
אויבי ישראל.
חייל הדבק בתורה הקדושה ובהליכותיה יוכל לשמור את עצמו ואת סביבתו
ולצד תרומתו המקצועית בתפקידו בצה"ל – הוא מרים את רוח הקדושה של
כלל מחנה ישראל ומחיל סיעתא דשמיא גדולה למערכה כולה .הדבר נדרש
בצה"ל היקר לכולנו אל מול אתגרים ,נורמות ותנאים סביבתיים משתנים.
גדולי ישראל וזקני הדור עברו על החוברת הקטנה שלפניכם והדגישו את
הצורך החשוב עבור חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים .החיבור מבוסס על חוברת
הלכות שנכתבה ברבנות הצבאית לפני כעשור ועתה הדברים עודכנו למציאות

המתחדשת ,לדורשים לדעת את דבר ה'  -זו הלכה ,על מנת להביא לחיילים
הנבוכים מענה לשאלות הרבות שלהם בתחום.
ההלכות שלפניכם עוסקות בהתנהלות החייל בתנאים הקיימים ובמציאות
הרווחת .עיקרי ההלכות מופיעות בחלק השני .מתוכן ערכנו בחלק הראשון שו"ת
קצר ,אשר מציג שאלות מצויות של חיילים ,ותשובתן בצידן בסגנון קצר וברור.
ידע כל חייל לפנות אל הרב הצבאי ביחידתו לשאול גם בנושא חשוב זה של
הלכות צניעות .אלו הם גופי תורה ,לצד השאלות בהלכות שבת ומועד ,כשרות
ותפילה .רבני השטח עושים מלאכת קודש ועמלים על שירות כהלכה ושמירה
על דיני הצניעות לכל חייל ביחידתם; זוהי הגדרת צה"ל את תפקיד הרבנים
הצבאיים – כאחראים מקצועית על תחום ההלכה בצה"ל.

בהצדעה,
פורום רבנים במילואים
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   'שו"ת מחניך'  
שאלות חיילים למעשה
יחידות מעורבות:
•האם מותר לשרת ביחידה מעורבת עורפית?
בטרם שיבוץ יש להתייעץ עם תלמיד חכם המכיר את המציאות הצבאית
באותה היחידה .ובכל מקום יש חובה הלכתית יתירה לשמור על כל גדרי
הצניעות.

•האם מותר לשרת ביחידה מעורבת קרבית?
אסור להשתלב ביחידה לוחמת מעורבת .יש לדרוש לשרת במסגרת נפרדת
וכשרה.

•האם מותר לקצין זוטר או נגד לשרת ביחידה מעורבת קרבית?
גם סגלי פיקוד כמפקדי כיתות וסמלים ,ואף קצינים ונגדים אסורים בשירות
במסגרת מעורבת קרבית.

•מה דין מג"ד גדוד מעורב?
יש להימנע מתפקיד זה .במקרים חריגים של מפקדים שנדרשים בשעת הדחק
לשרת ביחידה כזאת ,כאשר השמירה על גדרי הצניעות נתונה יותר בשליטתם
והינם מרוחקים באופן טבעי מהחיילים – יש להתייעץ באופן אישי עם תלמיד
חכם המכיר את המפקד ואת המציאות הצבאית.

'  |  14ךינחמ ת"וש'

כפיפות פיקודית של אישה לאיש ולהפך:
•האם מותר לגבר לפקד על אישה או לשרת בכפיפות לאישה?
יש להימנע מכך ביחידה בה קשרי העבודה אינטנסיביים ,ויש להתיר במקום
בו הכפיפות הינה פיקודית-מקצועית בלבד.

יחוד:
•האם מותר לחייל להתייחד עם שתי חיילות או לשני חיילים להתייחד עם
חיילת? כמה חיילים צריכים להיות בחדר כדי שלא תהיה בעיה?
אסור .ואף לאשכנזים ההולכים בשיטת הרמ"א (שמתיר יחוד אישה עם שני אנשים
כשרים) ,במציאות הצבאית ינהגו כספרדים ,וגם שני חיילים יראי שמים לא
יתייחדו עם חיילת במקום סגור.

כאשר יש בחדר שלושה חיילים (ומעלה) וגם שלוש חיילות (ומעלה) אין כל חשש
הלכתי מצד יחוד ,ואפשר להקל אף בשני חיילים ושתי חיילות.

•האם כאשר דלת משרד סגורה ולא נעולה הדבר נחשב יחוד?
לכתחילה יש להשאיר את הדלת מעט פתוחה .מעיקר הדין הדבר מותר גם
כאשר הדלת סגורה אך לא נעולה אם רגילים להכנס ללא נטילת רשות .אין
להתייחד במשרד סגור של מפקד בכיר וכדומה או אזור מסווג בו אין כניסה
ויציאה חופשית.

•האם דין יחוד שייך גם בשמירה יחד בש.ג או במגדל שמירה או על נסיעה
ברכב בדרך שוממת?
יחוד אינו רק במקום סגור אלא אף במקום פתוח בו לא נמצאים אנשים
או במצב בו אדם שמתקרב יזוהה על ידי המתייחדים בטרם יראה הוא את
הנעשה .גם בנסיעה בדרך שוממת יש איסור יחוד אם לא עוברים שם רכבים
אחרים כל כמה דקות ,אך בדרך ראשית אין לחשוש לכך שהנהג יפנה לדרך
צדדית.
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•האם מותר לחייל לנווט יחד עם חיילת?
אסור .כאשר נקלעים לשטח בו מנווטות חיילות לא ישהה עימן ויתרחק
מהמקום.

•האם מותר לשהות במקום סגור מול חלון פתוח או מצלמות?
מותר אם עוברים ושבים שם והשהיה בחדר היא מול החלון ,וכך לגבי חדר
מצולם בשטח שמכוסה על ידי המצלמות.

•האם מותר לנסוע ברק"מ (רכב קרבי משוריין) עם מדריכה ,כגון בהסמכת נהגי
נגמ"ש וכדומה?
אסור להתייחד ברק"מ .במקום בו יש שליטה על ידי קצין מבחוץ או
שהמדריכה עומדת בעמדת המפקד ואינה ממש בתוך הרק"מ ,כאשר בחוץ
יש רכבים נוספים – אפשר להקל.

•האם מותרת לינת חיילים וחיילות במתחם אחד ,ברק"מים או בשטח?
חובה לדרוש לינה נפרדת כפי שהצבא מחייב בפקודות .בלינה אקראית כפי
שמצוי מאד בתרגילים חובה להתרחק מכל מקום בו ישנות חיילות ,ולוודא
שלא ישנו חיילות בסביבתו.

•האם מותר לעלות לסיור 'קו' ממושך עם נהגת-חיילת?
כאשר יש נהגות 'האמרים' או נהגות קו עלולים להגיע למצב של יחוד ,אך
הבעיה המשמעותית היא מצד קלות ראש בנסיעה ממושכת וחובה להימנע
ממצב זה מראש.

איסור נגיעה:
•האם מותר לחייל לעבור בדיקה או טיפול רפואי על ידי רופאה? האם
מותרת לקיחת דם על ידי חיילת?
אין חובה להחמיר להימנע מטיפול רפואי רגיל ע"י בן המין השני ,אך ראוי
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להקפיד על כפפות ,ואף ראוי להתעכב מעט ,כאשר הדבר אפשרי ,כדי לקבל
טיפול ע"י בן אותו המין .בטיפול הכרוך בחשיפה אין להקל .טיפול פיזיותרפי
או עיסוי אין להתיר.

•האם מותר לחבוש חיילת בתרגיל כגון בקורס חובשים? האם מותרת
סחיבת נפגעת-מדומה (נפג"מ)?
לא .אין להשתתף בתרגיל הכולל מגע עם חיילות.

•האם מותרת לחיצת יד לאישה בטקסים צבאיים?
בטקסים צבאיים יש להחמיר ולמנוע מראש כל נגיעה ,לחיצת יד או טפיחה.

•האם מותרת נגיעה שאינה של חיבה בסיטואציה רגישה כגון בביקור אצל
משפחה שכולה?
יש להשתדל לתאם גבר לגברים ואשה לנשים ,וכאשר לא מתאפשר נדרשת
שאלת חכם ,שינחה את הקצין או הקצינה כיצד להתמודד עם המצב המורכב.

•האם מותר פינוי פיזי בכוח של נשים אזרחיות כגון אוכלוסיית אויב או,
להבדיל ,אוכלוסייה ישראלית בזמן מלחמה?
מותר לפעול פיסית ,כאשר הדבר נדרש אל מול התנגדות של האזרחים ,אך
תוך הישמרות מהסתכלות ומכניסה למצבים לא צנועים .יש להקפיד על
נגיעה דרך בגד ובמקומות פחות צנועים כגון הזרוע .כאשר נדרש איזוק –
הדבר מותר ,וכך הפרדת מריבה במצב של חוסר ברירה.

ראיה:
•האם מותר להשתתף באימון ספורט המועבר על ידי מדריכה? האם מותר
להשתתף במד"ס מעורב יחד עם חיילות?
אין להשתתף באימון או משחק משותף שמשתתפות בו גם חיילות הן
מצד איסור ההסתכלות והן מצד איסור קלות ראש .כאשר לא ניתנת לחייל
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האפשרות שלא להשתתף באימון המועבר על ידי מדריכה – ימנע מלהסתכל
על המדריכה ,וידרוש שאת ההדגמות של התרגילים יעשו בנים.

•האם מותר לצפות בהדרכה צבאית (מצגות וסרטונים) עם תוכן לא צנוע? כגון
הדרכה על הטרדות מיניות וכדומה.
אסור להשתתף ,ואם נקלע למצב כזה מבלי שצפה זאת מתחילה ,עליו לצאת
מיד ,כדי שלא יהיה חילול השם ,ואין די בעצימת עיניו.

•האם מותר לקיים שיחה עם חיילת הלבושה באופן לא צנוע?
ישתדל להימנע מלהביט בה .כאשר חושש מהרהורי עבירה חייב לעשות ככל
יכולתו להימנע מהימצאות שם ,אלא אם מדובר בהפסד מרובה כגון שיענש
או שיועבר מתפקידו ויתאמץ לסלק את ההרהורים.

•האם מותר להיכנס לחדר כושר מעורב או לבריכה מעורבת?
חובה להקפיד על שעות נפרדות בחדר הכושר ובבריכה (כפי שמחייבת הפקודה).
מדריך כושר לא יעביר הדרכה לחיילות.

•האם אפשרי לצאת לנופש גדודי הכולל בריכה או ים בו משתתפות גם
חיילות? מה יעשה חייל שקיבל משימת אבטחה במקום לא צנוע? כגון
חוף ים.
יש להחמיר ולבקש להחליפו (ואין לחשוש לאיסור 'לפני עיוור' ביחס למחליפים) ,משום
החשש משחיקה רוחנית ,ובמציאות שאין מוצא – כאשר החשש הוא מראיה
אקראית אפשר להקל .אך כאשר מדובר בשהיה ממושכת במקום כזה – אין
היתר .כמובן שבזמן אירוע מבצעי אין שאלה וחובתו להציל נפשות.

•האם מותרת פעילות עם חיילות הלבושות בבגדי ספורט תקניים? האם
להשתתף בטיול יחידתי בבגדים אזרחיים? ומה הדין נופש גדודי או ימי
כיף מרוכזים מטעם הצבא?
לבוש הספורט הצבאי נחשב לבוש חשוף מבחינה הלכתית ,קל וחומר לבוש
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אזרחי 'רגיל' ,ועל חייל לדרוש לפטור אותו מכל פעילות מעורבת שמתבצעת
בלבוש כזה ,ובמיוחד בסמוך למקומות שחיה כמו ים או בריכה.

שמיעה ודיבור:
•האם מותר להשתתף בטקס עם שירת נשים?
אסור לשמוע זמר אשה אחת או מספר נשים .בטקס רשמי הכולל שירת
נשים – ישתדל להימנע מהשתתפות ,אך אם לא מאפשרים לו או שהוא בעל
תפקיד בטקס – יכול להשתתף ,ועליו להשתדל שלא ליהנות מקול השירה,
ולא להביט .אין היתר להיכנס לאירוע של שירת נשים שכבר החלה.

•האם מותר לשמוע הרצאה מאישה הלבושה בצניעות?
לכתחילה יש להשתדל להימנע מראש ,אך מצד הדין אין איסור בשמיעת
הרצאת אישה הלבושה בצניעות .בהדגמות הכרוכות בתנועות גוף יש לבקש
מדריך.

•האם מותר להשתתף בשירי לוחמים הכוללים ניבול פה (כגון 'שירי רובאית')?
ומה יעשה חייל ששומע שירים כאלה?
אסור לנבל את הפה במיוחד במחנה הצבא .אם אחרים שרים שירים גסים –
לא ישתתף ויצא מהמקום .אם הדבר לא מתאפשר – יביע חוסר הסכמה
ומורת רוח.

•האם מותר להתבטא בביטויים גסים כלפי האויב?
מותר לכנותם בביטויים בוטים כגון' :רוצח'' ,מחבל' ו'שונא ישראל' ,אבל אסור
לנבל את הפה גם ביחס לאויב ,לבל ישחית את נפשו.

19

בירורים והרחבה
   שירות במסגרת מעורבת  
   ודין פעיליות מעורבות  
שירות במסגרת מעורבת ודין פעילויות מעורבות

•רקע הלכתי :האם ישנו חיוב להפריד בין גברים ונשים בפעילויות
ובאירועים ציבוריים?
החיוב ההלכתי להפריד בין המינים מקורו בסוגיית ההפרדה לצורך מניעת
קלות ראש בשמחת בית השואבה( 1סוכה נא ,א – נב ,א).
הן מהתלמוד הבבלי והן מהירושלמי (סוכה פ"ה ה"ב) משמע שחובת ההפרדה
בשמחת בית השואבה היא מדאורייתא ,ושחיוב זה קיים בכל מקום של קיבוץ
2
אנשים ונשים בין של שמחה ובין של אבל.

•מהם האיסורים בשירות או פעילות במסגרת מעורבת?
האיסורים הכרוכים בפעילות מעורבת הם :קלות ראש
הגמרא בסוכה) ,הסתכלות (תוספות קידושין פא ,ב) ,שיחה בטילה
3
והרהורי עבירה (ספר חסידים סי' שצג).

(המוזכרת בפירוש בסוגיית

.1
.2

.3

(רש"י קידושין פא ,ב)

אשר הוכיחו את חיובה מדברי הנביא (זכריה יב ,יב) שגם במספד שנעשה במסגרת המשפחה
המורחבת יש להפריד בין גברים לנשים.
יש שדייקו מלשון הרמב"ם (יו"ט ו ,כא) והשו"ע (או"ח תקכט ,ד) שהביאו הלכה זו שחיוב
ההפרדה מוטל דווקא על בית הדין ועל המערכת ואין איסור על האדם הפרטי להשתלב
בפעילות מעורבת או או אם נקלע לתוכה – לפרוש מכך .אולם ,יותר מסתבר שאם בית הדין
מצווים לדאוג שלא יתערבו אנשים ונשים בסעודה ובמשתה – ברור שאסור לאנשים לערוך
סעודות ומשתאות מעורבים ,ואם עשו כן הרי זו פעילות פסולה שאין להשתתף בה.
בשו"ת 'שרידי אש' (ח"א ,סי' עז) בדיון על תנועת נוער מעורבת טען שהאחריות הציבורית אינה
אלא על בעיית אווירת קלות ראש הנוצרת ע"י תערובת בנים ובנות ,ואילו איסור הסתכלות,
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•האם ובאילו תנאים מותר להשתלב במסגרת שירות מעורבת?
כלל פשוט הוא שאסור ליחיד להשתלב בפעילות במסגרת מעורבת בכל
מקום שהאווירה היא כזו שיצר הרע שולט בה .על אף שמקובל להתיר עבודה
במסגרת מעורבת ,יש מקום להבחין בין דברים שנהגו בהם היתר במסגרת
האזרחית 4לבין המסגרת הצבאית ,לאור ייחודה של המסגרת הצבאית
באופייה הטוטאלי ובגילם הצעיר של רוב ככל החיילים ,וכן לאור היותה
מורכבת מכל גווני האוכלוסיה ,אשר בחלקה הגדול הינה פרוצה בהליכותיה
בדורותינו ,ובשונה מהמערכת האזרחית – אין לחייל אפשרות לבחור את אופי
החברה שבתוכה ישרת.

•האם מותר להשתלב ביחידה מעורבת מבחירה?
יש שטענו שבמקרים רבים ,שבהם מדובר ביחידה איכותית יותר או מתאימה
יותר לכישוריו ואופיו של החייל ,נחשב כ'ליכא דרכא אחריתי' ,שכתבו
הפוסקים שהוא בכל מקום שיש חסרון משמעותי בדרך החלופית .אולם,
קשה לסמוך על סברא זו שלא נאמרה בגמרא אלא ביחס למציאות עראית,
ולא ביחס למציאות מתמשכת של שהייה משותפת.5

.4

.5

הרהור ושיחה בטילה הם באחריותו של היחיד המשתתף בפעילות .אולם ,יש מקום לטעון
שגם ה'שרידי אש' יודה שבמסגרת הצבאית שבה היחיד אינו נמצא במקומו ובתפקידו מבחירה
מלאה – חובה על המערכת לתת מענה בסיסי גם לבעיותיו האישיות ,כאשר המציאות הצבאית
גורמת לו להיכשל באיסורים אלה.
יש סברא להקל בפעילות מעורבת שאופיה דומה למקובל במסגרות האזרחיות (על סמך הלבוש,
או"ח מנהגים אות לו) .דבר זה קיים בחלק מן התפקידים העורפיים .הרב עוזיאל כתב שחובת
ההפרדה בין גברים לנשים היא רק במקום קיבוץ ציבורי ששם חוששים לקלות ראש של מיעוט
הפרוצים ,שישנם בכל חברה ,אך עבודה משותפת של יחידים שאינם בחזקת פרוצים ,כשאין בה
קלות ראש – אין בה איסור ,ואף לא ניתן לאוסרה במציאות של ימינו.
אמנם ,בהליכה בצד הנהר יש צד חמור יותר משום שמדובר שהולך במקום שקיימים בוודאות
מראות האסורים גם בראייה ולא רק בהסתכלות ,אך נראה שבכ"ז אין צד להשוות בין הדינים,
שכן לא ניתן לטעון שהיתר 'ליכא דרכא אחריתי' חל על מציאות חיים במצב של איסור.
בספר 'לב אברהם' (עמ'  )116הביא תשובת האג"מ שהתיר לרופא שמתלבט אם להשתלב בבית
חולים יוקרתי שקשה יותר לשמור שם שבת ולהקפיד על אוכל כשר ,על מנת שיוכל להגיע
לרמה מקצועית גבוהה יותר .אולם ,גם ממקרה זה יש ראיה רק אם אנו טוענים שאין איסור
בעצם השירות ביחידה ,והבעיה היא רק בחשש שייכשל באיסורים שונים תוך כדי שירותו
ביחידה .ואף לאחר טענה זו ,יש לחלק בין התמחות רופא שתשפיע על כישוריו לכל החיים ,לבין
השירות הצבאי שעל אף חשיבותו ,אינו אלא פרק זמן מוגבל בחייו של החייל ,שבו הוא נושא
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למעשה ,ביחס לחייל שמתאים לשרת רק ביחידה עורפית ,עצם השירות
ביחידה מעורבת הוא אכן ברירת המחדל ,ולעתים אין ביטחון שהאלטרנטיבה
תהיה טובה יותר מבחינת הצניעות ,לכן כהנחיה כללית השתלבות ביחידה
עורפית סטנדרטית שהיא מעורבת נחשבת כ'ליכא דרכא אחריתי' .6ובטרם
שיבוץ יש להתייעץ עם תלמיד חכם המכיר את המציאות הצבאית באותה
היחידה .לעומת זאת ,השתלבות ביחידה לוחמת מעורבת – אסורה .7במקרים
חריגים של מפקדים שנדרשים בשעת הדחק לשרת ביחידה כזאת ,8כאשר
השמירה על גדרי הצניעות נתונה יותר בשליטתם – יש להתייעץ באופן אישי
עם תלמיד חכם המכיר את המפקד ואת המציאות הצבאית.

•האם יש היתר בקיום יחסי ידידות בין איש ואשה ,ומה בין קשרי ידידות
לקשרי עבודה?
השו"ע פתח את דבריו בדיני ההרחקות מאיסורי עריות (אבן העזר כא ,א) בהוראה
ש'צריך להתרחק מהנשים מאוד מאוד'.
בתשובת אג"מ

.6

.7
.8

(אבן העזר ח"ד ,ס)

כתב שיש איסור מן התורה בקשרי חברות

בעול ההגנה על מדינת ישראל ,ומסתבר שמוטלת עליו האחריות לעשות את המירב ע"מ שלא
תהיה זו 'מצוה הבאה בעבירה'.
אין לומר שעבור חייל כזה קיים איסור בעצם הגיוס לצה"ל ,כיוון ש'איכא דרכא אחריתי',
ובאפשרותו להשתמט מעצם חובת הגיוס ,שכן עצם השירות בצה"ל הינו מצווה המוטלת עליו
ולא בגדר 'טיול' ,ואם בהליכה לדבר הרשות אין אנו אומרים לאדם לשבת בבית ,כש"כ לדבר
מצווה ,ואף יש מקום לומר שהיא בגדר מצווה שאינה יכולה להיעשות בידי אחרים ,שהרי
תפקודו של הצבא מותנה בכך שיתגייסו חיילים גם לתפקידים עורפיים.
החילוק בין יחידה עורפית ליחידה לוחמת מתבסס על העובדה שהפקודה מחייבת לאפשר לחייל
שירות במסגרת מגדרית ביחידה לוחמת ,ולכן נחשב כ'איכא דרכא אחריתי'.
סייג זה אינו מתייחס בשום אופן למפקדים זוטרים בדרג מפקדי כיתה וסמלים .אף ביחס
לקצינים ונגדים ,אשר פקודת השירות המשותף מותירה פתח לחייבם לשרת ביחידה מסוג זה,
נראה שאין מקום להקל אלא אם מדובר במפקדים בכירים בלבד ,מעל רמת מפקד הפלוגה,
שבאופן טבעי קיים ריחוק בינם לבין החיילים ,והעבודה השוטפת שלהם עם הסגל הינה
בשליטתם .ואחר כל זאת ,סייגנו את ההיתר לשעת הדחק ,כאשר סירובו של המפקד לשרת
ביחידה זו ,יותיר את היחידה ללא מפקד ראוי ובכך תיפגע כשירותה המבצעית .אם השיקול
הינו פגיעה בקידומו האישי של המפקד ובהמשך שירותו בצה"ל ,יתכן שיש לדמות לתשובה
האג"מ שהוזכרה לעיל ,ובכל אופן יש להיוועץ בתלמיד חכם מובהק ,אשר מכיר את המפקד
ואת נסיבותיו באופן אישי.
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שלא למטרת נישואין ,בין השאר ,על פי דברי אבות דרבי נתן (פרק ב) ששיחה
בטלה אסורה משום 'לא תקרב'.
ביחס לקשרי עבודה ,כתב הרמ"א (אבן העזר כא ,ה) ,שהאיסור להשתמש באשה
אינו קיים כאשר 'אינו עושה לשם חיבה רק כוונתו לשם שמים' .לאור דברים
אלה יש מן הפוסקים שכתבו שקיים היתר לקיים יחסי עבודה בין גברים
לנשים בהתאם לנורמה המקובלת.
המהרש"ל (קידושין פ"ד סכ"ה) הרחיב היתר זה וכתב שגדר האיסור לפי מה
שמרגיש האדם בעצמו שמסוגל למשול ביצרו 'ועל זה סומכים העולם
שמשתמשים ומדברים ומסתכלים בנשים'.9

•האם מותר לאשה לשרת תחת פיקודו של גבר ,10והאם מותר למפקד לקבל
תחת פיקודו חיילת?
למעשה ,יש להימנע מכניסה למצב של כפיפות אשה לאיש ואף להיפך
במקום שקשרי העבודה הם אינטנסיביים ,ויש מקום להתיר במקום שבו אין
11
מעורבות אישית בעבודה היומיומית ,אלא אחריות פיקודית בלבד.
 .9דברים אלה נכתבו כבר בחידושי הריטב"א (קידושין פא ,א) ,אך הוא סיים' :אלא שאין ראוי
להקל בזה אלא לחסיד גדול שמכיר ביצרו ,ולא כל תלמידי חכמים בוטחים ביצרם ,'...ומפורש
בדבריו שהסתמך על מעשי האמוראים הגדולים שהקלו לעצמם בלבד .ובשו"ת חלקת יעקב
(אבן העזר סו) הגביל גם את דבריו דווקא לדברים שאינם אסורים מצד עצמם ,אלא משום
הרחקה בלבד.
 .10בשם החזו"א כתבו שיש איסור בעצם המצב של כפיפות אשה לאיש שאינו אביה או בעלה ,אך
אין לכך מקור מפורש .אולם ,גם אם אין מקור מפורש – בעיית הצניעות במצב שכזה מובנת.
אולם ,יתכן שאפשר לסמוך על הכללים המחמירים בצבא ,בצירוף הרחקות אישיות ולהתיר
בתנאים מסויימים.
 .11יש לזכור כי בתחום זה המציאות הצבאית הינה הרבה יותר מורכבת מהמציאות האזרחית.
על אף שהמציאות של מזכירה אישית או רל"שית רווחת במערכות האזרחיות גם בין אנשים
שומרי מצוות ,שם יש מקום להתיר על יסוד הדרישה שמלבד הזהירות מאיסורי ייחוד ,נגיעה,
הסתכלות וקלות ראש ,יחסי העבודה יהיו מקצועיים בלבד ,הואיל ושם אין למעביד שום אחריות
נוספת על העובדת ,מלבד קיום תנאי עבודה ראויים ,בקרה על ביצוע ואיכות העבודה והעברת
המשכורת .לעומת זאת ,מפקד ישיר בצבא אחראי על פקודיו לאורך כל תקופת שירותם מכל
בחינה שהיא ,החל מתזונתם ותנאי המגורים שלהם ועד לטיפול וקשב לבעיותיהם האישיות,
וזאת בנוסף להיעדר הגבולות של שעות העבודה הצבאיות (הן בכמות והן בעיתוי) ,ולכן מציאות
של כפיפות ישירה הינה בעייתית הרבה יותר (לא רק ברל"שית וכדו' ,אלא אף בקצינה מקצועית
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   דיני ייחוד אנשים ונשים  
א .מספר המתייחדים
 .1אסור לאיש ואשה להימצא לבדם במקום אחד ,שלא קיים בו דבר המונע
אותם מלעבור עבירה ,ואיסור זה הינו מן התורה 1לדעת הרוב המכריע של
הפוסקים.
 .2אסור לאיש אחד להתייחד גם עם שתי נשים ,2ונחלקו האחרונים אם אף
מצב זה אסור מדאו' או רק מדרבנן.
 .3ייחוד של איש אחד עם יותר משתי נשים ,אף הוא אסור מדרבנן לנוהגים
עפ"י רמב"ם ושו"ע ,ואף לנוהגים עפ"י הרמ"א אסור למי ש'עסקו עם
הנשים' .אולם ,ביחס לגדר 'עסקו עם הנשים' ישנן דעות שונות ,ויש להחמיר
לכתחילה בכל מקום שקיימים יחסי עבודה קבועים וכן תלות או צורך
מסויים באיש מצד הנשים.
 .4ייחוד של אשה אחת עם שני אנשים – אסור לנוהגים עפ"י רמב"ם ושו"ע
(נחלקו האחרונים אם מדאו' או מדרבנן) ,ואילו לנוהגים עפ"י הרמ"א מותר בתנאי
שמדובר בשני אנשים כשרים במקום יישוב ביום ,אבל אם הם בגדר
'פרוצים' – אין היתר אפילו באנשים מרובים ,וכן כאשר נמצאים בדרך שלא
במקום יישוב או בלילה במקום שישנים בו – צריך לפחות שלושה גם אם
מדובר באנשים כשרים.
 .5ככלל ,המדיניות במסגרת הצבאית צריכה להיות כשו"ע ,הן על מנת לתת
מענה לכולם ,והן כדי לא ליצור בלבול בקרב המפקדים.

.1
.2

תחת מנהל אגף וכדו') .לאור זאת יש להתייעץ עם מורה הלכה הבקיא במציאות הצבאית ביחס
לפרטי ההתנהלות של מפקד שמשרתות תחתיו חיילות.
עפ"י בבלי ע"ז לו ,ב.
משנה קידושין פ ,ב.
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בשעת הדחק גדולה אפשר לסמוך על הרמ"א גם לספרדים.3
 .6המציאות המותרת של אנשים ונשים במקום אחד אינה אלא כאשר ישנם
'אנשים הרבה ונשים הרבה' (לשון רמב"ם ושו"ע) – הדעה הרווחת בפוסקים היא
שלושה ושלוש וכן יש לנהוג לכתחילה ,אך כיוון שבאופן זה מדובר באיסור
דרבנן אפשר לסמוך במקום צורך על הפוסקים שדי בשניים ושתיים.
יש להדגיש כי האמור לעיל הינו מצד איסור ייחוד בלבד ,מבלי להתייחס
לשאלה אם מדובר במצב ראוי מבחינת גדרי הצניעות וההפרדה הנדרשים
בחברה ,ובפרט במסגרת הצבאית.
כך למשל ,בסוגיית נהגות 'האמרים' או נהגות קו  -שם עלולים להגיע למצב
של יחוד ,אך הבעיה המשמעותית היא מצד קלות ראש בנסיעה ממושכת
וחובה להימנע ממצב זה מראש.

ב .מקום הייחוד
 .1איסור ייחוד חל רק במקום בו אין האיש והאשה חוששים שייראו או יתגלו
אם ,חלילה ,יעשו עבירה ,ולכן אין איסור ייחוד כאשר נמצאים במקום פתוח
ל'רשות הרבים'.
 .2הגדרת 'רשות הרבים' לעניין זה – כל מקום שיש רשות לאנשים אחרים
להסתובב שם ,4והם עלולים להיכנס או לראות פנימה.
 .3כאשר נמצאים בחדר לפנים מחדר או בעליה שבתוך הבית – נחלקו
האחרונים אם מועיל הפתח הפתוח ,ואפשר להקל.
 .4מעיקר הדין הגדרת פתח פתוח היא גם כאשר הדלת סגורה ולא נעולה,
אא"כ מדובר במקום שאין דרך להיכנס ללא קבלת רשות כלל.5
 .5בכל אופן ,במקום שצריך להחמיר ולהשאיר פתוח ממש – די בפתיחה

.3
.4
.5

כן כתבו בספר גן נעול בשם הגר"ע יוסף.
משו"ת רדב"ז ח"א סי' קכ"א משמע שדי באיש אחד שעשוי להיכנס או לראות ,ולכן מועיל גם
בבסיס ששוהים בו מעט חיילים.
לדעת הרב אשר ווייס אפשר להקל במקום צורך ולחשוש לאדם חצוף או אדם שיעבור על
הפקודות.
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במקצת ,שכן אדם שרואה דלת פתוחה במקצת אינו מתבייש להיכנס או
להציץ פנימה.
 .6אם יש מפתח ביד מישהו שנמצא בחוץ ורשאי ויכול להגיע בכל זמן – גם
חדר נעול נחשב כפתוח .ויש לסמוך על כך כאשר נדרשים לבצע משמרת
בחמ"ל או מתקן מסווג ,שחייב להיות נעול תמיד.
 .7כאשר יש בחדר חלון שניתן לצפות דרכו מבחוץ ,הוא מועיל להתיר רק
כאשר עומדים כנגד החלון ,ואילו פתח פתוח מועיל להתיר לשהות בכל
פינות החדר.
 .8היתר 'פתח פתוח' אינו מועיל במקום שיכולים להבחין אם מישהו מתקרב
לפני שהוא יבחין בהם (כגון במגדל שמירה חשוך) – שאז יש איסור ייחוד גם
בפתח פתוח.
כמו כן ,פתח פתוח אינו מועיל במקום או בזמן שאין מצויים אנשים.
 .9כיוון שהיתר 'פתח פתוח' מבוסס על ההרגשה הסובייקטיבית של המתייחדים,
נחלקו אחרונים אם יש היתר פתח פתוח במי ש'לבו גס בה' ,וכן בהגדרת
'לבו גס בה' (יש מחמירים במציאות שקיימים יחסי עבודה קרובים בין האיש והאשה ,אך
יש אומרים שזה דווקא בקרבה משמעותית ,כגון שגדלו ביחד או קשרי ידידות קרובים).
 .10איש ואשה שיושבים לבדם בחדרים הפתוחים זה לזה
נעולה או בשעה שאין עוברים ושבים) – אם אין אנשים נוספים בבניין יש בכך
איסור יחוד.
(כאשר הדלת הראשית

כאשר מדובר בשני חדרים הפתוחים למסדרון משותף יש להחמיר כנ"ל אם
אין אנשים נוספים בבניין ,ובפרט אם יש שירותים או מטבחון משותף.
כאשר לכל אחד יש יציאה עצמאית לרשות הרבים או בקומות נפרדות (באופן
שאין צורך לעבור בקומה האחת כדי להגיע לקומה האחרת ,שאז היו נחשבים כחדר פנימי

וחיצון) – אפשר להקל.
 .11במצב שאסורה השהייה בחדרים הנפרדים ,נחלקו האחרונים אם נעילת
הדלת מועילה ,ואם נאלצים לסמוך על פתרון זה – נעילת דלת האשה
עדיפה על נעילת דלת האיש ,שיש אומרים שאינה מועילה.
 .12דרך שעוברים בה אנשים בקביעות אינה נחשבת מקום ייחוד ,אא"כ הוא
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מקום נידח שלא צפוי שיעברו שם אנשים אלא באופן חריג (הרב אבינר) ,אך
י"א שכל מקום שתדירות העוברים היא נמוכה מאוד – יש לחשוש לייחוד
(בגדר התדירות נאמרו מספר דעות ,ובשם הרב אלישיב –  10דקות).
 .13בדרך שוממת כנ"ל ,ברכב נוסע חל איסור ייחוד ביחס לנהג גם כאשר הוא
נוסע – שמא יעצור בצד הדרך ,אך בכביש שיש בו תנועה – אין חוששים
שמא יטה לדרך צדדית.
 .14אין להסתמך על משיב מיקום כ'משואה' וכדו' או על מקום שבו עצירה
נחשבת כסכנה ביטחונית להתיר ייחוד ,אלא בצירוף סברות נוספות להקל.
 .15גם באיזור מיושב חל איסור ייחוד בשעה שאין בני אדם מצויים ,במקום
של גינות ציבוריות ,שדות ואיזורי מסחר ותעשיה וכדו' שבשעות הלילה אין
שם אנשים כלל ,אך באיזור מגורים אפשר להקל גם בשעות מאוחרות
שאין עוברים ושבים מצויים (בתנאי שהמקום הוא מואר) ,כיוון שאנשים מצויים
בבתיהם ועשויים להגיע או לצאת בכל זמן.

ג .משך זמן הייחוד
 .1מסתבר שאין איסור ייחוד במשך זמן מוגבל שאינו מאפשר לעבור עבירה,
כגון נסיעה במעלית ,אך כאשר משך הזמן אינו מוגבל – קיים איסור כבר
מהרגע הראשון [אולם ,בציץ אליעזר (ח"ו סי' מ) כתב שאפשר להקל כאשר
כוונתו להיכנס למקום הייחוד לרגע ומיד לצאת].
 .2נראה שפרק זמן של שלוש דקות הינו הזמן מינימאלי שאפשר להחשיבו
כמשך זמן שחל בו איסור ייחוד.

ד .תנאים באדם
 .1אין איסור ייחוד עם מי שאינו מסוגל לקיים חיי אישות ,אך קשה לדעת גם
על איש זקן אם אינו מסוגל ,ומצד האשה אין מגבלה על הגיל מגיל שלוש
ומעלה.
 .2איסור ייחוד הוא גם בין יהודי למי שאינה יהודייה ולהיפך מדרבנן.
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ה .היתרים ופתרונות למצבי ייחוד
 .1איסור ייחוד נדחה מפני פיקוח נפש ,למרות שהוא ,לכאורה' ,אביזרייהו
דעריות' ,כיוון שאף אם הוא אסור מדאורייתא אינו איסור לאו ( ע"ז לו ,ב) ,
ולרוב הפוסקים אינו בכלל 'קריבה לעריות' והנאה מערווה ,אלא גדר בלבד.
לאור זאת ,כאשר נוצר מצב של ייחוד במסגרת פעילות צבאית הדוחה שבת
מפני פיקוח נפש ,6אם מדובר בשעת הדחק כאשר לא התרשלו בהיערכות
ובכל זאת נוצר אילוץ – אין לחשוש לאיסור ייחוד .ובכל אופן ,ביחס למקרה
מסוג זה יש להיוועץ ברב היחידה ,לצורך בירור המצב והאפשרויות באופן
שלם.
7

 .2בשעת הדחק אפשר לסמוך על סברת 'בעבידתיה טריד' 8ו'אומן לא מרע
אומנותיה' ,במקום שבו הם אכן רלוונטיים מבחינת המציאות ,כסניף נוסף
9
להתיר מצב שיש בו חשש ייחוד שנקלעים אליו.
 .3גם אדם שאינו מציל מאיסור ייחוד כאשר נמצא בחדר
שנחשב כפרוץ) כן נחשב כשומר ומציל כאשר הוא נכנס ויוצא ,ולכן הפתרון
הפשוט למצבים שיש בהם חשש ייחוד הוא לבקש ממישהו שייכנס מדי
פעם מבחוץ לבקר במהלך השהות המשותפת.
(כגון אשה או סתם איש

 .4לאור האמור לעיל ניתן להציע שלושה פתרונות למצבי ייחוד שנוצרים
במסגרת השירות הצבאי:
א .פתח פתוח .ב .חלון או מצלמות .ג .ביקור או ביקורת.
.6

.7

.8
.9

כגון אירוע מבצעי שנדרש להוביל אליו מפקדת או קצינה תורנית או אשת צוות רפואה ,וכן סיור
בט"ש או הובלה למשימה ,שקיימת רק נהגת שכשירה לבצע אותו יחד עם הלוחמים ,או ליווי
משימה לוגיסטית הדוחה שבת של רכב תובלה שנשלח עם נהגת או מפקדת.
שכן בהרבה מן המקרים מצב הייחוד איננו מחוייב מן הפעילות עצמה ,אלא מן הנסיבות שנוצרו
בהתאם להתנהלות המערכתית .כגון ,המציאות של נהגות קו ,שהינה תולדה של שיבוץ מוטעה
מתחילתו ,ויש לדרוש בעת הכניסה לקו ,שלא ישובצו נהגות בגזרה אותה תופסת יחידה שאינה
מעורבת.
לפי הציץ אליעזר רק אם שניהם טרודים כל אחד במלאכתו ,ולכן אינו מועיל לרופא וכדו'
שהמטופל אינו טרוד.
הזכרנו סברות אלה כסניף להקל בלבד ,כיוון שיש לפקפק בתוקפן של סברות אלה ביחסי מפקד/ת
פקוד/ה הן לאור מעשים שהיו ,והן לאור המציאות המורכבת שקשה מאוד למצוא אופן שבכל
משך זמן הייחוד יהיה טרוד במלאכתו.
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שני הפתרונות הראשונים מועילים בשעות העבודה המקובלות ,שבהן
יש עוברים ושבים .הפתרון השלישי מועיל גם בזמנים אחרים ,כאשר
האפשרות של הביקור הינה בגדר צפויה .בחמ"ל פעיל שבו קיימת אפשרות
ביקורת מפקד תורן בכל שעות היממה – אין בעיה של ייחוד בתנאי שאינו
נעול.

ו .מצבי ייחוד שונים למעשה
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 .1ניווטים מעורבים – אסורים.

 .2בתוך כלי רכב – אם הרכב נמצא על כביש שיש בו תנועה – אין איסור,
בתנאי שניתן לראות מבחוץ לתוך הרכב .אם הנהג נראה כלפי חוץ ,והוא
עצמו יכול לראות לתוך הקבינה הסגורה – הוא מציל מאיסור גם את
היושבים בתוכה.
 .3בהמתנה בתחנת הסעה או בנקודת פריקה – אין איסור ייחוד אם עשויים
לעבור שם בני אדם ,והם מקומות מוארים.
 .4סיוע למי ש'תקוע' בדרך וכן הסעה במצב של ייחוד מותרים רק כאשר
נמצאים או נעים בדרכים רגילות שאין בהן ייחוד ,או במקום סכנה ממשית
משום פיקוח נפש.
 .5בשהייה של איש ואשה ברכב סיור – אין להקל בהסתמכות על משיב מיקום
או על קשר ,אך אפשר להסתמך על ביקור צפוי או מצלמה .חיילים נוספים
הנמצאים ברכב מצילים מייחוד גם בזמן שהם ישנים (בהתאם לתנאים דלעיל –
שלושה ,כשרים וכו').
 .6שהייה של איש ואשה ברק"מ במסגרת הדרכה – כיוון שמדבר בכלים סגורים
שלא ניתן לראות לתוכם – אסור ,אלא אם קיים מפקד או מדריך בשטח
שעשוי להגיע לביקור בכל זמן .כמו כן ,אפשר להתיר אם המדריכה נמצאת
בעמדת המפקד ,כך שהיא נראית מבחוץ וקיימים כלים נוספים שנעים
במרחק שממנו ניתן לראותה (בהתאם לתנאי הראות – יום ולילה) ,וכן כאשר נעים
 .10כאשר מתקיימים במרחב ניווטים של יחידה מעורבת במקביל – מותר לצאת לניווט עם בן זוג
מאותו המין ,ואם ייקלע למקום אחד עם בן או בת המין השני – יתרחק מיד באופן שיוציא אותו
ממצב ייחוד.
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בשיירה של כלים ,והם אינם בכלי האחרון ,ולכן אינם יכולים לעצור מבלי
11
שיבדקו מה קורה איתם.
 .7בשהייה בשטח בזמן אימונים – אין איסור ייחוד ליושבים ברכב הפינוי בתנאי
שהיושבים בו נראים לחיילים המתאמנים בחוץ ,ואדם שנראה לעומדים
בחוץ מציל את האחרים שאינם נראים.
 .8שני צוותים המתאמנים בשטחים סמוכים – הצוות הסמוך מציל מאיסור
ייחוד את הצוות האחר.
 .9בזמני מנוחה – קיים איסור ייחוד בשעות הלילה המאוחרות בתוך כלי רכב
אשר מדפיו סגורים ,גם כאשר ישנם רכבים אחרים סמוכים.
 .10החובה לדאוג למקומות לינה נפרדים לגמרי לגברים ולנשים מעוגנת
בפקודת השירות המשותף ,ויש לדרוש אותה בכל מציאות צבאית בבסיס או
בשטח .בלינה אקראית שמתקיימת תוך כדי ביצוע משימה או תרגיל 12על
החייל להתרחק ממקום לינת הבנות ,ולוודא שאין נשים שישנות בסביבתו.

ז .סדר עדיפויות בשעת הדחק במשימות שכרוכות בבעיית ייחוד
 .1במשימת ליווי של אשה או שנדרשת להתבצע ע"י צוות מעורב 13יש לצוות
לפחות שני חיילים ושתי חיילות .בדלית ברירה ניתן להקל בשני חיילים
כשרים עם חיילת ,ובחייל אחד עם שתי חיילות כאשר מדובר בליווי שנמשך
בו מצב הייחוד למשך פחות מעשר דקות .כאשר מדובר בחייל בודד וחיילת
אחת – אין להקל אא"כ מצב הייחוד יימשך בוודאות פחות מחמש דקות.
 .2אין חשש ייחוד במשימת ליווי אוטובוס בכבישים רגילים גם כשאין
באוטובוס נוסעים (כנראה מסתמכים על כך שהנהג נראה במושבו ,למרות שלא ניתן
לראות לתוך שאר האוטובוס מבחוץ).
 .11בהיעדר תנאים אלה יש לדרוש 'אנשים הרבה עם נשים הרבה' .כלומר שתהיה מדריכה נוספת
אחת לפחות ,ושני לוחמים נוספים בכלי ,או להעביר את ביצוע ההדרכה/הסמכה לזמן או מרחב
שנמצאים בו כוחות נוספים.
 .12שמתבצעת בניגוד לפקודות .לכן על החייל להעלות את האירוע לתשומת לב מפקדיו בהקדם
האפשרי ,ובמידת הצורך להתלונן לגורמים המוסמכים ,על מנת שמצב זה לא יהפוך לנורמה.
 .13כגון שנדרשת משימה לא מתוכננת ,כאשר קיימת רק נהגת שכשירה לבצע את המשימה ,ונדרש
ליווי של לוחמים.
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 .3משימות אבטחה ובט"ש – באירוע אמת אין לחשוש לאיסור ייחוד ,משום
פיקוח נפש ,אך במשימות השוטפות יש לדרוש שההיערכות מראש תהיה
בהתאם להלכה.
 .4כאשר מפקד נדרש לבקר או לבצע ביקורת בעמדת שמירה המאוישת ע"י
חיילת – יש לקצר את הביקור ככל האפשר ,ולשמור מרחק מן החיילת,
במקרה של חשש או צורך בהתארכות הביקור – חובה לדאוג לתאורה
שמאפשרת לראות לתוך העמדה מרחוק או לצירוף חייל נוסף לביקור.
כאשר קיים בגזרה סיור או חפ"ק שצפוי לעבור – הסיור מציל מייחוד בעמדת
השמירה ,ובלבד שצפוי לעבור בכל זמן ,ולא באופן שיודעים שלאחר שביקר
לא ישוב אלא כעבור זמן מרובה.
 .5במסגרת פעילות רפואית – אין לחשוש לאיסור ייחוד כאשר נדרש פינוי
פצוע דחוף .אין איסור ייחוד לרופא או מטפל בכיר הנדרש להצטרף
לפעילות מבצעית.
 .6בבדיקה או טיפול רפואי שגרתי – אין בעיית ייחוד כאשר דלת החדר אינה
נעולה ,והמיקל גם בנעולה יש לו על מי לסמוך .אמנם ,יש לציין שהפקודה
מאפשרת לדרוש נוכחות של אדם נוסף בחדר בזמן בדיקה או טיפול ע"י
בן/בת המין השני.
 .7בזמן חירום בכניסה למרחבים מוגנים – לכתחילה ייכנסו למרחבים נפרדים,
אך בשעת הדחק אפשר להקל במקום פחד.
 .8בזמן לחימה בשעת השהייה בשטחי היערכות – אין להתיר ציוות מעורב אלא
באנשים הרבה עם נשים הרבה (יש להעיר שאין ההיתר אלא מצד איסור ייחוד ,אך
המציאות הנ"ל בעייתית משום קלות ראש).
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   איסורי נגיעה בין המינים  
א .מקור האיסור וגדרו
כתב הרמב"ם בספר המצוות (ל"ת שנג) :שהזהירנו מקרוב לאחת מכל אלו העריות
ואפילו בלא ביאה .כגון חבוק ונשיקה והדומה להם מפעולות הזנות .והוא אמרו
יתעלה :איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה (ויקרא יח ,ו)...
לרמב"ם קריבה לאשה אסורה בכל מגע בדרך תאווה והנאה – אסורה מן
התורה ,אך הרמב"ן חלק עליו וסבר שאיסורו מדרבנן .ופסק בשו"ע (אבן העזר
סי' כ) כרמב"ם.

ב .איזו נגיעה אסורה
 .1נחלקו האחרונים ביחס ללחיצת יד אם נחשבת נגיעה של חיבה שאסורה
מדאו' ,1ולכן אין להתירה גם משום כבוד הבריות ,או שנחשבת נגיעה
סתמית ,ולכן יש להתירה במקרה שיש חשש לפגיעה בכבוד הבריות ,כגון
שהיד כבר מושטת .ולמעשה ,אע"פ שהמיקל יש לו על מי שיסמוך ,ראוי
2
להחמיר במסגרת הצבאית מחשש לשחיקה רוחנית.
.1

.2

ה'בית יוסף' החמיר מאוד באיסור זה ואסר גם נגיעה לצורך רפואי באשתו נידה (יו"ד קצה ,יז).
יש שלמדו מכך שאוסר בכל ערווה ,משום שהנגיעה נחשבת אביזרייהו דעריות ,אך יש אומרים
שאסר דווקא באשתו שגם נגיעה סתמית בה נחשבת נגיעה של חיבת ביאה .הש"ך (יו"ד קנז,
ס"ק י) ורוב הפוסקים סברו שאין איסור דאו' אלא בנגיעה של חיבת ביאה ,ובנגיעה שאין בה
חיבה כלל נחלקו אם יש איסור דרבנן או שאין איסור כלל.
לכאורה ,קיים מצב ביניים של נגיעה של חיבה שאינה נעשית בדרך תאווה ,כעין נגיעה המקובלת
בין הורים לילדיהם .הרמב"ם גינה באופן חריף חיבוק ונישוק קרובות 'שאין לבו של אדם נוקפו
עליהן' ,וכן פסק בשו"ע .יש שהסבירו שאסרו זאת מדרבנן כהרחקה כללית מעריות .על בסיס
זה יתכן שאפשר להקל במקרים ואנשים מיוחדים ,כדוגמת ההיתר הפשוט של נגיעת הורים
בילדיהם (באגרות משה התיר גם בילדים מאומצים מגיל צעיר והרב יעקב אריאל התיר אף
ילדי אומנה .והתיר אף למטפל זמני ליטוף ומגע ,אך לא חיבוק ונישוק .אולם ,חזו"א ואחרונים
נוספים אסרו בכל מקרה שאין מדובר בילדים ביולוגיים ).אולם ,בשום אופן לא מצאנו דיון על
בסיס זה להתיר נגיעה באשת איש ובאשה שאינה קרובתו.
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 .2וודאי שאין מקום להתיר על בסיס זה נגיעות 'נימוסין' של חיבוק ,נישוק
וטפיחות וכדו' גם במקום שהן מקובלות בחברה.
 .3נגיעה שאינה מכוונת – בדיעבד 3אין בה איסור ,אך נגיעה ממושכת
כתוצאה מישיבה סמוכה בספסל אחורי של רכב וכדו') – אסורה ,משום החשש שתביא
להרהור.

(כגון

 .4נגיעה שמתקיימת בעל כרחו – ישנה סברא להתיר מצד 'הנאה הבאה לאדם
בעל כרחו' ,כשאינו מתכוון ליהנות ,אך יש סוברים שאיסור הנגיעה הוא
איסור עצמי – ולדבריהם מחוייב לפרוש מיד ,ואסור לשהות במצב כזה ,לא
רק בחיבוק ולחיצת יד ,אלא גם בישיבה צפופה ברכב ,או בטיפול הכרוך
4
במגע שהחל ללא הסכמתו.
 .5נגיעה במסגרת טיפול רפואי – 5לסוברים שאין כלל איסור בנגיעה סתמית,
לכאורה ,אפשר להקל בכל אופן ,ואף לאוסרים מדרבנן – אפשר להתיר
למטפל מטעם 'בעבידתיה טריד' .לכאורה ,אפשר לצרף לכך גם את
ההיתר של 'נגיעה בדרך שירות' שהובא ע"י הרמ"א .6אולם למעשה כתב
החלקת מחוקק ששומר נפשו ירחק מזה ,והיתר 'בעבידתיה טריד' אינו
מועיל למטופל ,ואף למטפל לא בכל טיפול אפשר לסמוך על כך ,ובטיפול
פיזיותרפי הכולל עיסוי ומתיחות נראה שלכו"ע אין להתיר.

.3

.4

.5

.6

כתבנו 'בדיעבד' ,על מנת להדגיש שאין להקל ראש בכך בגלל שאין איסור בנגיעה ,שכן בוודאי
שהזהירות בכך מחוייבת הן משום דיני ההרחקה 'מאוד מאוד' כלשון השו"ע ,והן משום שאין
אפוטרופוס לעריות והרהורי עבירה קשים מעבירה והן משום שיש מצבים שאף שאין איסור
בדבר – יש בו כיעור.
בכל אופן ,גם לאפשרות הראשונה לא ניתן להתיר במקרה של 'פסיק רישא' (כשיודע מראש
שהפעילות כרוכה במגע) ,וכן בכל מצב שיש מידה של שיתוף פעולה מצדו ,שאז הנגיעה כבר
אינה נחשבת בעל כרחו .נראה שכאשר גם הוא 'בעבידתיה טריד' (כגון באימון או הדרכה) –
אפשר יהיה להקל בנגיעה שאינה של חיבה.
יש מקום לצרף כשיקול להקל את העובדה שאנשי רפואה רגילים להשתמש בכפפות .נגיעה ע"י
חציצת בגד – אינה אסורה מדאו' ,וכשאינה של חיבה – מותרת ,אך יש שדרשו שיהיה בגד עבה
באופן שלא ירגיש דרכו כלל את הגוף ,ולכן אין להקל בכך ללא צורך גדול או בצירוף טעמים
אחרים .נגיעה ע"י חפץ בוודאי מותרת (כמובן ,כשהיא לצורך ולא באופן של קלות ראש).
אמנם ,הוא הביא זאת רק ביחס לנכריות ולא ישראליות ,ובתנאי שמדובר במקום שמצויים עמו
אנשים נוספים ,ולא בחדר טיפולים שהם נמצאים בו לבדם (אף אם אין בכך איסור ייחוד ,כיוון
שהדלת לא נעולה).
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אע"פ שככלל עדיף שלא יטופל ע"י בן המין השני
חל רק על המטפל ולא על המטופל) פשט המנהג להקל בדברים המצויים .אולם,
בטיפולים הכרוכים בחשיפה ומגע משמעותיים ,כגון בדיקה גניקולוגית
וכדו' כתבו הפוסקים שיש להחמיר יותר ,ואין להקל כאשר ישנה אפשרות
להימנע מכך.
(כאמור ,משום ש'בעבידתיה טריד'

לאחר כל האמור ,יש לקחת בחשבון מספר שיקולים מציאותיים אשר מחייבים
את החייל להחמיר על עצמו יותר במסגרת הצבאית ,כגון :גילם הצעיר של
החיילים והחיילות שהוא גיל הנעורים ,קרבת הגיל בין הבנים לבנות אשר
מגבירה אשר ההקשר המיני של המגע ,אופי המסגרת הצבאית אשר הינה
מאוד אינטנסיבית ומחוספסת ומשפיעה על נפש החיילים ,וכן האופי הפרוץ
של המסגרת הצבאית כיום.
כמו כן ,יש לקחת בחשבון את פרשנות הסביבה למגע בין בנים לבנות גם
במצבים שאפשר למצוא להם היתר מבחינת ההלכה ,וכן את השפעתם של יחסי
המרות אשר קיימים במסגרת הצבאית בין חיילים וחיילות ויכולים להשפיע אף
הם – הן על אופי המגע והשפעתו על החיילים והן על פרשנות הסביבה למגע.

ג .דיני נגיעה למעשה
 .1לאור האמור לעיל ,נראה שכהוראה כללית אין לחשוש לאי נעימות בתגובה
לגילויים של חיבה כגון טפיחה על השכם ולחיצת יד (בצירוף הסברא שאין לטעון
ל'כבוד הבריות' במקום שאינם נוהגים כהלכה).
 .2לכתחילה ,יש להשתדל להימנע מכניסה לכל מצב שעלול להביא לידי
נגיעה (אף כאשר קיימים טעמים להקל ,כגון :הנגיעה היא סתמית/אינה מכוונת ,החייל 'טרוד
במלאכתו/באימון' והנגיעה המדוברת אינה אלא בחציצת בגד) ,משום החשש שקיים
בכל מצב כזה שיבוא לשתף פעולה ואף לכוון ליהנות באופן שמפיל את
טעמי ההיתר.
 .3ככלל ,יש לפרוש ממצב של נגיעה מיד ,אך כאשר הדבר לא ניתן ,אפשר
להקל מדין הנאה הבאה לאדם בע"כ ,אם שומר על התנאים שאינו משתף
פעולה ואינו מכוון ליהנות.
 .4נגיעה רגעית לצורך הסבת תשומת לב במקום סכנה – מותרת .כמו כן ,אין
לחשוש לנגיעה בהושטת וקבלת חפצים.
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 .5בטקסים צבאיים יש להחמיר ולמנוע מראש כל נגיעה ,משום שהדבר מגובה
בפקודות.
 .6לתמיכה במשפחה שכולה יש להשתדל לתאם גבר לגברים ואשה לנשים,
וכאשר לא מתאפשר נדרשת שאלת חכם ,שינחה את הקצין הקצינה כיצד
להתמודד עם המצב המורכב.
 .7אין חובה להחמיר להימנע מטיפול רפואי רגיל ע"י בן המין השני ,אך ראוי
להקפיד על כפפות ,ואף ראוי להתעכב מעט ,כאשר הדבר אפשרי ,כדי לקבל
טיפול ע"י בן אותו המין.
 .8אין להשתתף בתרגול עם בן/בת המין השני ,אך במקום צורך גדול אפשר
להקל בצירוף העובדה שמשתמשים בכפפות(.נראה מתוך הדברים שראוי למטופל
להחמיר ,אך לחובש/ת אין בעיה גם לכתחילה)

כאשר אין פוטרים את החייל מהשתתפות בתרגול שכזה ,הוא מחויב להביע
מורת רוח ,7ולנסות להשתמט ממגע בתרגול רפואי ובהדרכה ,ובכל אופן
להימנע מכל שיתוף פעולה אקטיבי.
 .9צפיפות גברים ונשים בתור וכדו' – יש להימנע לכתחילה מיצירת מצב כזה
ומכניסה אליו ,אך אינו עובר על איסור כאשר נמצא במצב זה למעשה.
 .10בפעילות מול בני המין השני ,במסגרת הפגנה או פינוי של אוכלוסיה אזרחית
(כגון אזרחי אויב או פינוי אזרחים ישראליים ממקום סכנה בשעת מלחמה) – מותר לפעול
פיסית ,כאשר הדבר נדרש אל מול התנגדות של האזרחים ,אך באופן ראוי,
תוך הישמרות מהסתכלות ומכניסה והבאה למצבים לא צנועים .יש להקפיד
על נגיעה דרך בגד ובמקומות פחות צנועים כגון הזרוע ,ולא מרכז הגוף.
כאשר נדרש איזוק – הדבר מותר ,והפרדת מריבה הכרוכה במגע עם בן/
בת המין השני מותרת אף היא במצב של חוסר ברירה.
 .11בשאלה מה מותר לעשות לצורך הרגעה של איש או אשה המצויים בסערת
נפש וכדו' – נדרשת שאלת חכם.
.7

נראה שבמסגרת הצבאית ,הדרך הנכונה להבעה זו הינה באמצעות פנייה למפקד ,ובהעדר קשב
מצידו בתלונה לגורמים המוסמכים .הבעת מורת הרוח כלפי המשתתפים האחרים בתרגיל
צריכה להיות שקולה ומדודה ומוסברת ככל האפשר ,על מנת שלא תתפרש באופן לא נכון
ותגרום לחילול השם במקום לקידוש השם.
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   איסורי הסתכלות וראייה  
א .מקורות האיסור
איסור הסתכלות של אנשים בנשים מבוסס על שלוש מצוות מן התורה:
 .1מצוות 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' (במדבר טו ,לט) – נחלקו אם
עובר על איסור זה רק כאשר מסתכל לשם הנאה.
 .2מצוות 'ונשמרת מכל דבר רע' (דברים כג ,י) – מצווה זו מחייבת אותנו לעשות
גדר למנוע עצמנו מהרהור עבירה המביא לידי הוצאת זרע לבטלה.
 .3מצוות 'לא תקרבו לגלות ערווה' (ויקרא יח ,ו) – מצווה זו כוללת איסור ליהנות
מן הערווה או לעשות פעולה שעלולה לקרב את האדם למעשה של גילוי
עריות.
להלכה ,לדעת רוב הפוסקים ,איסור ההסתכלות כשלעצמו הוא מדרבנן 1משום:
א .הרחקה מערווה .ב .איסור הנאה מערווה .ג .חשש הרהור והוצאת זרע לבטלה.

ב .גדרי האיסור
 .1איסור הסתכלות מכוונת
הגלויים באשה ,ואפילו באצבע קטנה .

(בכוונה להנות – רמב"ם ושו"ע)

הוא גם במקומות

2

 .2הסתכלות מכוונת בפני אישה אסורה גם אם אינו מכוון ליהנות .אבל 'ראיה
בעלמא לפי שעה – מותר'.3
.1

.2
.3

עם זאת ,יש להזכיר את דברי הרמב"ם שמנה את ההסתכלות כאחד מכ"ד דברים המעכבים את
התשובה (הלכות תשובה ד ,ד) :המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר
וכי בעלתי או קרבתי אצלה ,והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של
עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
עפ"י מאמר רב ששת המובא בברכות כד ,א ובמקומות נוספים.
רמ"ה בשטמ"ק כתובות יז ,א .וביש"ש כתובות ב ,ג כתב גם' :דווקא להסתכל קאמר ,דומיא
דהמסתכל בקשת ,שהוא דרך עיון והבטה ,אבל דרך ראיה בעלמא שרי'.
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 .3הסתכלות בעל כרחו כשמשוחח עמה וכדו' – מותרת בתנאי שאינו מתכוון
ליהנות .ויש שאסרו משום החשש שיבוא להתכוון ליהנות (כיוון שמדובר
בהסתכלות ממושכת).
 .4במקומות שרגילים וצריכים להיות מכוסים ישנו איסור גם בראייה בלבד.
לעניין זה ,כל מקום שנחשב 'ערווה' לאסור קריאת שמע ודברים שבקדושה
כשרואה אותו – אסור גם בראייה בעלמא.
 .5המקומות המגולים הם :שערה (ברווקה) ,פניה ,צווארה
החזה מקדימה ועד החוליה השניה בעמוד השדרה מאחור) ,ידיה עד המרפק ,רגליה
מתחת לברך (ישנה מחלוקת אחרונים ,והמיקל יש לו על מי שיסמוך ,ויש מתירים גילוי
(עד הקצה העליון של עצם

כף הרגל בלבד ,ולמעשה דעת רוב הפוסקים להקל רק בתוספת כיסוי בגדים צמודים מתחת

לברך).
ביחס לשיער אשה נשואה ,שרגילה ללכת ללא כיסוי ראש – רוב הפוסקים
סמכו על דעת 'ערוך השלחן' (או"ח עה ,ז) שאפשר להקל בראיה (אולם ,חזו"א
ומשנ"ב מחמירים).

ג .מצבים לא צנועים
 .1אסרו חכמים ללכת אחרי אשה גם כאשר לבושה בצניעות
תש"ע) ,אך האחרונים הקלו למעשה שלא לחשוש לזה בהליכה רגילה
4
ברחוב.

(רדב"ז ח"ב סי'

 .2אסור להסתכל באשה הרוכבת על בהמה וכדומה
5
אופניים) בפיסוק רגליים.
 .3ניתן להתיר צפייה באשה במסגרת הרצאה

.4

.5

(כגון ,טרקטורון ,אופנוע או

(אם כי יש מחמירים גם בזה ,מחשש

והסתמכו על דברי תלמיד 'תרומת הדשן' בספר 'לקט יושר' (יו"ד סי' שעו) .יש שהסבירו שכיום
אין חשש שהליכה זו תביא אותו לידי הרהור כיוון שנשים מצויות בכל מקום בחברה ,ויש
שהסבירו שההיתר אינו אלא משום 'אונס' שכיוון שהרחוב הומה נשים בכל מקום אי אפשר
לדרוש מאדם להימנע מכך היום .אולם ,מפורש בדברי ה'לקט יושר' שלא דיבר אלא על נשים
הלבושות בצניעות ,ולכן אין שום מקום לסמוך על היתר זה במסגרת מד"ס או טיול צבאי
בלבוש אזרחי וכדו'.
משמע בגמרא בפסחים (ג ,א) שאין דרכה של אשה בכך ,משום שאינו צנוע.
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שיבוא להתכוון ליהנות) ,אך לא בהצגה הכרוכה בתנועות גוף שעלולות להביא
לידי הרהור.
המציאות של מדריכה בצבא הינה בעייתית גם במסגרת העברת שיעור ,כיון
שמלמדים את החיילות להשתמש בתנועות ידיים וגוף על מנת למקד את
תשומת הלב של החיילים .יש שכתבו שאפשר להקל ולומר שהחייל שצריך
ללמוד את המקצוע הצבאי 'בעבידתיה טריד' ואינו בא לידי הרהור ,6וקשה
מאוד לסמוך על טענה זו.
בכל אופן ,על החייל לצמצם את ההסתכלות שלו למינימום ההכרחי ולבקש
הדגמות ע"י איש.

ד .מקומות לא צנועים
 .1אסור לאדם ללכת למקום שצפוי לראות שם מראות לא צנועים ,אם יש
בידו אפשרות לבחור בדרך אחרת ,וכש"כ אם הליכה זו אינה נצרכת כלל.
וכתב הרשב"ם (בבא בתרא נז ,ב) שאם הלך נקרא 'רשע' אפילו אם יעצום עיניו.
 .2כאשר חייל נדרש להימצא במסגרת שירותו במקומות בהם יש מראות לא
צנועים 7ואין הדבר תלוי בבחירתו (כגון :תורנות מטבח כאשר התורניות אינן לבושות
בצניעות ,עמדת שמירה שיש בה ציורים לא צנועים ,שיחה אישית עם חיילת/מפקדת שאינה

לבושה בצניעות) – חלה עליו המחויבות להימנע ככל האפשר מן הראייה וכן
האיסור להתכוון ליהנות ממנה.
אולם ,כאשר חושש לבוא להרהורי עבירה במצבים אלה – חייב לעשות ככל
יכולתו להימנע מהימצאות שם ,אא"כ מדובר בהפסד מרובה (כגון חשש שייפגע
בשל כך בהמשך שירותו או שייענש) ,שאז מותר ללכת ,אך עדיין חובה להתאמץ
ולסלק את ההרהורים.8

.6
.7

.8

ועי' שו"ת המורים בקשת עמ'  283והחזית שבעורף .410
פקודת השירות המשותף ,לכאורה ,מגבה את החייל בדרישה שלא להיות חלק ממסגרת שעלולה
להביא אותו להיות נוכח במצבים לא צנועים .אולם ,בפועל אין המערכת מתייחסת כך למסגרת
עורפית מעורבת או למצבים הנ"ל המזדמנים באופן אקראי כמעט לכל חייל במהלך שירותו
הצבאי ,אלא אם החייל משרת במסגרת שח"ר ,וזהו ליקוי חמור.
מתבסס על תשובת אג"מ (אבן העזר ח"ב סי' יד) לגבי נסיעה לעבודה ברכבת התחתית.
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 .3כאשר נדרש החייל לצאת למשימה שמתקיימת במקום שיש בו חשש לראיית
מראות לא צנועים ,אף שהיה מקום להקל – יש להחמיר ולבקש להחליפו
(ואין לחשוש לאיסור 'לפני עיוור' ביחס למחליפים) ,משום החשש משחיקה רוחנית,
ורק במציאות שאין מוצא – אפשר להקל מדין 'ליכא דרכא אחריתי' והנאה
הבאה לאדם בע"כ .אולם ,גם זה רק כאשר החשש הוא לראייה ב'דרך
העברה בעלמא' ,אך בשהייה ממושכת במקום כזה – אין להקל ,כי בלתי
אפשרי שלא ייכשל בכוונה ליהנות.
 .4הנקלע למשימת אבטחה במקומות שיש בהם נשים שאינן לבושות בצניעות –
יסיט מבטו מן המקומות החשופים .במקום שאינו צנוע בעליל – יבקש
9
לפטור עצמו מן המשימה ,ואם לא יעלה בידו – יפנה לרב היחידה.

ה .דיני הסתכלות למעשה
 .1כאשר נדרש החייל לקיים שיחה עם אשה הלבושה בצניעות – אין איסור
10
לשוחח כדרכו ,אך אם נהנה בראייתה ,עליו לקצר את השיחה ככל האפשר
או להימנע מלהסתכל בה .אולם ,חובה להקפיד לעשות זאת באופן שלא
יפגע באשה.
 .2כאשר רואה אשה שאינה לבושה בצניעות – אסור להמשיך לראותה ,ועליו
להסיט ממנה את מבטו ולהסיח דעתו ממנה .הוא הדין גם לגבי אשה
הלבושה בבגדים צמודים או שעסוקה בפעילות הכרוכה בתנועות לא צנועות
או נמצאת בתנוחה לא צנועה.
 .3כאשר חייל או מפקד נדרש לקיים שיחה עם חיילת שאינה לבושה בצניעות –
עליו להסיט את המבט מן המקומות המכוסים ,ומידת חסידות להסיט מבטו
לגמרי .וכיוון שקשה לעמוד בתנאים אלה ,ויש חשש שהתנהגות זו תפגע
בחיילת ואף תגרום חילול השם – יש למצוא כל דרך להשתמט משיחה זו.
 .9הרב יעקב אריאל העלה סברא של 'בעבידתיה טריד' להקל ביחס למפקד המשימה בלבד ,משום
שבד"כ אינו חייב לשהות שם זמן ממושך ,אך ביחס לחייל קשה להשתמש בסברא זו ,כיוון
שפעילות האבטחה איננה אקטיבית במשך חלק גדול מהזמן.
 .10יש לומר שאין השיחה עצמה אסורה ,על פי מה שכתב בשו"ת 'תורה לשמה' (שצד) שנחשבת
'הנאה הבאה לאדם בעל כרחו' ,ובכל זאת עליו לקצר ,משום החשש שמא יתכוון להסתכל על
מנת ליהנות.
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 .4חיילת נשואה שאינה מכסה את שער ראשה – אפשר לסמוך על הפוסקים
שאין איסור בראייה ,ובלבד שלא יתכוון ליהנות.
 .5לכתחילה ,אין להשתתף באימון המועבר ע"י מדריכה גם אם לבושה בגדים
ארוכים ,משום שמקובל שהמדריכות לובשות בגדים הצמודים לגוף (על כך יש

להוסיף גם שקיים חשש סביר שהאווירה לא תהיה ראויה בכל מקרה) .כאשר לא ניתנת לו
האפשרות שלא להשתתף באימון – ימנע מלהסתכל על המדריכה ,וידרוש
שאת ההדגמות של התרגילים יעשו בנים.
 .6כאשר לבוש המדריכה אינו צנוע – אין להשתתף באימון בכל אופן ,ויש
להבהיר למפקדים שפקודת השירות המשותף מגבה את זכותו להימנע
מכל פעילות שיש מי שמשתתפת בה בלבוש חשוף.
 .7אין להשתתף באימון או משחק משותף שמשתתפות בו גם חיילות הן מצד
איסור ההסתכלות והן מצד איסור קלות ראש.
 .8יש להקפיד על הפרדה בין גברים לנשים בחדר הכושר ,בהתאם לפקודות
המחייבות הקצאת שעות נפרדות לגברים ולנשים ,ואין להתאמן בזמן שיש
שם גם גברים וגם נשים.
 .9אסור להיכנס לבריכה בשעה שיש שם אפילו אשה אחת שאינה לבושה
בצניעות (אפילו המצילה בשעה של גברים).
 .10מדריך כושר הנדרש להעביר אימון לקבוצה של חיילות – אמנם ,אפשר
בדוחק להעלות סברא רחוקה להקל משום ש'בעבידתיה טריד' ,כמו בטיפול
רפואי ,אך מאוד קשה לסמוך עליה למעשה ,הן מצד אופי הפעילות והן מצד
משך הפעילות.
 .11יציאה לטיול עם חיילות שלבושות באופן לא צנוע או במקום שמצויות נשים
שאינן לבושות בצניעות – אסור ,ולפי פקודות הצבא החייל זכאי לדרוש
פעילות חלופית .הדבר מצוי ביותר בנופש גדודי או ב'ימי כיף' מרוכזים
לחיילים בסמוך לאיזורי שחיה.
 .12מפקד הנדרש להיות אחראי על טיול שכזה – יכול להקל בעצם הנוכחות
בפעילות ,11אך אסור בראייה ,וחובה עליו להגדיר לחיילים שמירה לפחות
על הנחיות הופעה ולבוש ספורט לחיילי צה"ל.
 .11מצד 'ליכא דרכא אחריתי'.
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 .13כאשר מתקיימת פעילות של צפייה בסרט שיש בו חלקים שאינם צנועים –
אסור להשתתף ,ואם נקלע למצב כזה מבלי שצפה זאת מתחילה ,עליו
לצאת מיד ,כדי שלא יהיה חילול השם ,ואין די בעצימת עיניו.
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   גדרי לבוש  
א .לבוש ספורט
הוראות אכ"א בנושא הופעה ולבוש ספורט (הק"א  )33-05-01מגדירות שלבוש
ספורט בצבא צריך לכלול חולצה בעלת שרוולים ,אך אורך השרוולים אינו
מוגדר .כמו כן מוגדרת חולצה ללא מחשוף ,אך אין התייחסות לחולצה
פתוחה או צמודה .ביחס למכנסיים ההגדרה היא שהן צריכות להגיע עד
הברך ,אך לא קיימת הגבלה למכנסיים צמודות ,ואין חיוב לכסות את הברך
עצמה.
לאור זאת ,לבוש הספורט הצבאי נחשב לבוש חשוף מבחינה הלכתית ,ועל
חייל לדרוש לפטור אותו מכל פעילות מעורבת שמתבצעת בלבוש כזה.
אמנם ,פקודת השירות המשותף מחייבת את המפקד לשחרר את החייל
רק מפעילות שיש חשש סביר שהלבוש בה חורג מהוראות אכ"א ,אך יש
להשיב למפקד המסרב לפטור את החייל כי המציאות הרווחת היא שאין
עמידה מלאה בפקודה בפעילויות ספורט ,והאכיפה מצד המפקדים הינה
מוגבלת מאוד ,ולא יעלה על הדעת שהחייל יידרש להעיר בעצמו על לבוש
שלא תואם את הפקודות.

ב .פעילות בלבוש אזרחי
אמנם ,קיימות הוראות אכ"א גם בתחום זה ( ,)33-05-07אולם ,מלבד החסרונות
שקיימים גם בהן ,האכיפה בתחום זה כמעט אינה קיימת .לאור זאת ,על חייל
לדרוש שיפטרו אותו מכל פעילות יחידתית מעורבת ,אשר מתקיימת בלבוש
אזרחי ,כאשר הוא חושש שיגיעו נשים שאינן לבושות בצניעות (להוציא מקרים
חריגים ,כגון סיור עירוני ביום חורפי קר וגשום וכדו').
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   צניעות הדיבור והשמיעה  
איסור שמיעת קול אשה
א .מקור האיסור וגדריו
 .1בגמרא מסכת ברכות (כד ,א)' :אמר שמואל :קול באשה ערוה ,שנאמר כי
1
קולך ערב ומראך נאוה'.

ב .הנחיות למעשה
 .1כאשר נאלץ לשמוע קול אשה – חובה להסיט את המבט ,להתרחק במידת
2
האפשר ,ואסור להתכוון ליהנות ,ומידת חסידות לאטום את אוזניו.
 .2אסור לשמוע זמר אשה אחת או מספר נשים.
3

 .3אין איסור בשמיעת הרצאת אשה הלבושה בצניעות.

 .4ככלל ,במסגרת שירות מעורבת יש להחמיר בתחום של שמיעת קול אישה
ממספר טעמים :א .קשה שלא להתכווין ליהנות .ב .התופעה צפויה לחזור
על עצמה .ג .החשש לקירוב דעת הוא גדול יותר .ד .קיים חשש לשחיקה
אישית ברמה הדתית.
 .5טקס רשמי 4הכולל שירת נשים – ישתדל להימנע מהשתתפות בטקס ,אך
אם לא מאפשרים לו או שהוא בעל תפקיד בטקס – יכול להשתתף ,ועליו
.1
.2
.3

.4

יש מפרשים שיש בשמיעת קול אשה אסורה איסור של 'קריבה לעריות' ,משום שנהנה מערווה,
אך י"א שהאיסור הוא מדרבנן משום חשש הרהור .ולמעשה לרוב הפוסקים האיסור הוא מדרבנן.
אם יכול להשיג אטמי אוזניים בקלות – עליו לעשות זאת.
בשו"ת 'שבט הלוי' (ח"ג סי' יד) אסר אף הרצאה של אישה ,כיוון שמשתמשת בשינויי קול כדי
למשוך את תשומת לב השומעים ,ואף שלא כתבנו כדבריו בעיקר הדין ,יש לקחת את דבריו
בחשבון בהתאם להרגשה האישית של השומע ,אם שמיעת קולה משפיעה עליו.
בהתאם להגדרתו בפקודת השירות המשותף.
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להשתדל שלא ליהנות מקול השירה ,לא להביט בפני מי ששרה ,להשתדל
להתרחק למקום שישמע את הרמקול ולא את קולה הישיר.
 .6אין היתר להיכנס לאירוע של שירת נשים שכבר החלה ,אף אם מדובר
באירוע שהפקודה מאפשרת למפקד לחייב את החייל להשתתף בו.
 .7אין מניעה להשתתף בשירה משותפת של המנון 'התקווה' המתקיימת בסוף
טקס או מסדר ,וישתדלו הגברים להגביר את קולם.

שמירת לשון נקיה ואיסור ניבול פה
א .מקור האיסור וגדרו
 .1ישנם מקורות רבים בחז"ל אשר מבטאים את הערך הגדול של שמירת
נקיות הלשון ,ולעומתו את חומרת איסור ניבול הפה והעונשים והאסונות
הקשים הנגרמים בגללו.
 .2במדרש (ויקרא רבה קדושים פרשה כד) הסמיכו איסור זה על המצווה במחנה
הצבא' :והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר – ערות דבור ר' שמואל
בר נחמן אמר זה נבול הפה'.
 .3מדברי חז"ל רואים שגדר ניבול פה הוא ביטוי של ענייני תאווה ואישות
שהצניעות יפה להם ,וכן של כל דיבור שמעורר מחשבות של תאווה והרהורי
עבירה.5
 .4הרמח"ל ב'מסילת ישרים' (יא) הדגיש שאיסור ניבול הפה הינו איסור עצמי
ולא רק כגדר להרהור עבירה' :שנבול – פה הוא ערותו של הדיבור ממש,
ומשום זנות הוא שנאסר ככל – שאר עניני הזנות ,חוץ מגופו של מעשה,
שאף – על – פי שאין בהם כרת או מיתת בית – דין ,אסורים הם איסור
עצמם ,מלבד היותם גם – כן גורמים ומביאים אל האיסור הראשיי עצמו'.
 .5עוד עולה מדברי חז"ל שהאיסור חל אף על השומע ניבול פה ואינו שותף
.5

כגון סוגיית לשון נקיה בפסחים ג ,א-ב; איסור ניבול פה ועונשו בשבת לג ,א ,וכן בכתובות ח ,ב
'הכל יודעים למה נכנסת לחופה'.
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פעיל בעבירה ,והדבר בא לידי ביטוי הן בדרשותיהם על עונשו של השומע,6
והן בחובה של אטימת האוזניים – 'יתד תהיה לך על אזניך' 7או לפחות
באי-השתתפות ,הבעת חוסר הסכמה וחוסר נוחות מהאווירה.8

ב .הנחיות נקיות הלשון והשמיעה למעשה
 .1כל ביטוי שיש לו קונוטציה המתקשרת לענייני תאווה ועריות – אסור.
 .2אסור לנבל את הפה גם בדרך רמז.
 .3אסור להשתמש גם בביטוי גס שהשתרש בסלנג במשמעות מושאלת .אמנם,
לפי ספר 'הלכות קטנות' הטעם הוא חשש הרהור ,אך נראה שעצם העובדה
שמתעוררת שאלה מוכיחה שעדיין קיים קשר בין הביטוי למקורו וממילא
הוא אסור גם לשיטתו.
 .4אין היתר להשתמש בניבול פה גם כלפי האויב ,ומצינו היתר רק ב'ליצנות'
ביחס לעבודה זרה .וגם שם ההיתר אינו אלא להפחיתה ,אך לא חירוף וגידוף
(רב נטרונאי גאון תשובה תקלז).9
 .5שירי עגבים – אסורים לשיר וגם לשמוע ,ויש לצאת מן המקום.
 .6שימוש במנגינות של שירי עגבים – יש שאסרו ,אך הגר"ע יוסף מתיר.
 .7יש לשמור על נקיות הלשון גם בשיחה אישית נצרכת ,ולהשתמש ברמז
ביחס לנושאים צנועים ,ובלבד שלא לפגוע בבהירות הדברים ,ותמיד יש
לשקול גם כיצד הדברים נשמעים ומתפרשים בצד השומע.
 .8אסור להביע הנאה משמיעת בדיחה גסה וכדו' ,וחובה לבטא את מורת רוחו.
 .9השומע ניבול פה ואינו יכול לצאת או למחות בשעת מעשה – חובה עליו
למחות לאחר מכן בפני מפקדיו ,ובפרט לאור העובדה שהן הפקודות והן
הנורמה אליה חותרים מפקדי צה"ל מגבות אותו במחאתו.
.6
.7
.8
.9

'שוחה עמוקה פי זרות' – המנבל את פיו' .זעום ה' יפול שם' – השומע ושותק (שבת לג ,א).
ממקור זה למד ה'חפץ חיים' (לה"ר כלל ו ,ב) גם איסור שמיעת לשון הרע ,אף אם אינו מקבל
את הדברים.
חפץ חיים ,שם ,ה ושם בבאר מים חיים.
ומי לנו גדול מדוד המלך אשר כינה את גלית רק 'ערל' ,והוסיף דברי אמונה בה' מול דברי
החירוף והגידוף מפי הפלישתי (שמואל א פרק יז).
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ב ּקֶ רֶב מַ ֲ
הל ֵּך ְ
ת ַ
ה' אֱלוֹהֶיך מִ ְ
דּבָר
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המצווה לשרת בצבא הינה בעלת חשיבות עליונה ,משום שהיא מאפשרת לעם
ישראל לחיות בביטחון ולשמור על ריבונות ארצנו המובטחת ,יחד עם זאת
התורה מדגישה את חובת שמירת קדושת המחנה כאחריות אישית של החייל
הישראלי ,היא פונה אליו בלשון יחיד ומעוררת אותו להתקדש בהליכותיו
האישיות דווקא בתנאים הצבאיים הגסים .חז"ל מרחיבים זאת אף לחובת
קדושת הדיבור ,ולא יראה בך ערוות דבר – ערוות דיבור .דווקא התקדשותו של
החייל הופכת את גורל המערכה עבור כל הצבא הישראלי ,מחדדת את חושיו
וכוונתו – ומקרבת את הניצחון וההתגברות על אויבי ישראל.
חייל הדבק בתורה הקדושה ובהליכותיה יוכל לשמור את עצמו ואת סביבתו
ולצד תרומתו המקצועית בתפקידו בצה"ל – הוא מרים את רוח הקדושה של
כלל מחנה ישראל ומחיל סיעתא דשמיא גדולה למערכה כולה .הדבר נדרש
בצה"ל היקר לכולנו אל מול אתגרים ,נורמות ותנאים סביבתיים משתנים.
גדולי ישראל וזקני הדור עברו על החוברת הקטנה שלפניכם והדגישו את
הצורך החשוב עבור חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים .החיבור מבוסס על חוברת
הלכות שנכתבה ברבנות הצבאית לפני כעשור ועתה הדברים עודכנו למציאות
המתחדשת ,לדורשים לדעת את דבר ה'  -זו הלכה ,על מנת להביא לחיילים
הנבוכים מענה לשאלות הרבות שלהם בתחום.
ההלכות שלפניכם עוסקות בהתנהלות החייל בתנאים הקיימים ובמציאות
הרווחת .עיקרי ההלכות מופיעות בחלק השני .מתוכן ערכנו בחלק הראשון
שו"ת קצר ,אשר מציג שאלות מצויות של חיילים ,ותשובתן בצידן בסגנון קצר
וברור.
ידע כל חייל לפנות אל הרב הצבאי ביחידתו לשאול גם בנושא חשוב זה של
הלכות צניעות .אלו הם גופי תורה ,לצד השאלות בהלכות שבת ומועד ,כשרות
ותפילה .רבני השטח עושים מלאכת קודש ועמלים על שירות כהלכה ושמירה
על דיני הצניעות לכל חייל ביחידתם; זוהי הגדרת צה"ל את תפקיד הרבנים
הצבאיים – כאחראים מקצועית על תחום ההלכה בצה"ל.
בהצדעה,
פורום רבנים במילואים
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