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ןזפרןענת

שונוומהןןוםנשוםבפנולחומהתפקוןושלופתוחתםבצה"להנשוהפוטנצואלבמוצווהשונווום

המוסדמצדצה"לעלשנכפההשונוושלבחובתוזאת,עםצה"ל.של ) gender regime (מגדרוהבמשטר

שלבחשופתזעוסקהמאמרדואלוות.רטורוקותשבוזבמתחמתנהלהדאבומעודה,המשפטו-פולוטו

האמת".לרגע"עדהמכונהנוספת,דדאלותוברטןןוקהחוץ"בלפושפהבלפו-פגום,"שפההרטןןוקה

שולובזבתהלוךצה"לע"והננקטותהפעולהובדרכוהמופעלוםבמנגנונוםמשתקפותאלדרטוןוקות
תהלובולחומה;מערךבשולונשוםשולובשכוחדת:פרקטוקותארבעזוהולחומה.בתפקוןונשוםשל

נשוםעלהותךוהגנתבהתנדבות;לחומהלתפקודוהשובוץהתבוותמגדרות;מובחנוםןמווזאותור

שללסוגוותאלןופרקטוקןתדדאלוותרטןןוקןתשבוזהזוקהאתחדשףהמאמראלו.בתפקוןום

מדוגמתזןזוקהבקרב.ועולותפקודמנהוגות;מפקד-פקדו;וחסולכודות;(מןטובצוה);והניעהמורל

המרכזותהמסקנהבצה"ל.הראשוזהמעורבהגדוד-"הקרקל"בגדודנשוםשלהשולןנכבחונת

בו(אםאחדמצדהלחומהלעולםנשוםשלככנוסהמאופווזלחומהנתפקוןונשוםשולןנבוהוא,

אחר.מצדזה,עולםכתוךהווןןבווםמגןןווםגבולותשלמחודשפנומווסומוזבהתנדבות!),עדווז

בנחוגתוכצורךהלחומה,בזורתתוכזמומחוותלפותןחזוודעתשתותשלכתרומתהמתמקדהןוון

החובה.צבאמודלשונןועלהמתבקשותההשלכות

המצנחאוןתראה"תראה,

לווןמגוע

הבנותאתתראהתראה,

לכבודן."קופלוהואשר

לטוול·בוחןנצאואולו

הכופהאתמקרהלכלתכוןאתה

החופה.אתלךאכוןואנו

 "."הללהלה

הקופולום,נון

המותךוםכלעל

הגברום.לכםמנגנותאנו

המצנחום""מקפלזת(מתזו:

רזזנכלזם,ואורןלח]:מולום

מרכז)פוקןךלהקת yככוצן

חוןךתותזאתהאז

קופןלאתזואנו
-יל tבצההגשו'א lכבכנוצןוהשוגןוום
הלחוכנהבמערךגשוםשולוב

רכזת Yמפותןחנף yכ 1717גלשכזתמדזרר'הונהזפדןענת fר 17 1

ממד"ה , 17]מ

 ', Jמד"הקמ"ט 17כקזרהגמרכןדת yל yמכזססזהמאמר

שגז 717}-תו yגככא"חצת yון DYכשותןףנכתבהאשר

v .17שזחלזאזדלד"רלהזדזתכרצזנוזנזה ,v דווהסעדא"ל

l עמדם-נץשדזת }" 17רy ןההארןתוהםלy .רןתוהם

הוןולצוותבמקורןשנכתבורוזנבלום,ואוןשלהשוךמולןת

חווךכווםמעוררותהשבעום,שנותבראשותהצנחנוםחטובת

שבהלתקופה,ארכואולןגושרוןבןוראוונוםרחב.נוסטלגו

הלוחםהגברכנגדעזרהוותולכללהוותחוההגשוםשלוועודז

עשןןוםבמשךואכז.עצמם.לגברוםהלחומהאומנותאתןלהותוך

* 

69 



 2ס' lכגלווןהזורותנון );~:,,:,;:;~;;\;;;.:';,.;~~;

המשרתתנבדלתקטגןךוההוןןנשוםצה"ל,הקמתמאזמספר,

סעדאןעזרנוחפקוךןת,כדוגמתשןלוום,בתפקוךוםעל-פו-רןב

התרחבותעםלנשום,נתאפשרנאשרגם .)ש"תאן(הוראהצבאו

לגברוםשמןךוםהוןלבזשקודםספןךוםתפקוךוםלמלאצה"ל,

לשונןוהכסוסותשההצדקההךווח"ש),הדרכת(כדוגמתבלבד

זןטענה 2קךבוום.לתפקוךוםהגבךונ"אהפנוותהוותההזה

שללשותופזנצוךןקצה"לשלהראשונוםומוךמאזשומשה

מהוותזה,לצוךןקבדומהרוזנבלום,שלמולןתוןבצבא.הגשום

בצבאונשוםגברוםשלבשולובםהסומטךווהלחוסרמטפורה

) 1983 , Enole (: ועלהצבאאתמהוןוםגברום)אתמשרתוםבז

בצבא).הזבז(ןעלהגברוםאתמשרתותנשוםואולןהעם),

שלהמגךךוהחובטהזהלאהצבא,שלהאחרוםההובטוםכרוב

שנותאמצעעדצובןךותלבוקורתפתוחבצבאהגשוםשורות

כנקודתהנופןךוםווםמלחמתעלמצבועוםחוקךום 70'.ה·

גםהצבאבלפוצובןךותלכזקורתהפתחאתפתחהאשרהשבר,

קומךלונג, ; 1996ןהןךןבוץ,(לוסקבןהגשוםמוצןולאופךבנוגע

התגברותהפמונוסטוום,והמודעותהערנוםהתפשטותעם .) 1993

הצבאשלוהרגושןתהאזרחווםבחווםמגדרולשווווזהדרושה

לפורומוםשאפשרוותר,נוחאקלוםנוצרצובןךות,לכזקורת

הגשוםממעמדשלהםאו-הנחתאתלבטאשונוםנשוםולארגונו

בננסתהגשוםבולןזנהמזוהרתלעוצמה .) 1999(וזרעאלו,בצבא

 '. 70ה·שנותבשלחושהוקםהאושה,למעמדהוועדהבמסגרת

המפלוםמהנהלוםונוםעלבוקורתמתח ) 1978 (הוועדהדו"ח

נשום.בפנוהתפקוךוםרובסגורתעלןבמווחדבצה"ל,נשום

רבמודעולפרסםללקטבהצלחתהנודעההוועדהשלתרומתה

הווםלסדרהנושאאתולעלותבצה"להגשוםמצבאודותעל

 3הצובןךו,

בתוך.מעטהגשוםשלההתנגדותלהתעצמותהבואו '-80השנות

פנוםגורמוכוךפעולהבשותוףלעתוםלו,מחוצהןוןתרהצבא

שהוצבולמחסומוםןבמווחדבצבא,המפלוםלהסךךום .וחוץ

(וזרעאלו,וותרןוןקךתווםמגוונוםלתפקוךוםנשוםכנוסתבפגו

בבג"ץ '-90השנותבאמצעלשואוהגזעזהחתרנומאבק .) 1999

שלעתודתהקבלת .) 1995(בג"ץהבוטחוזמשרדנגדמולךאלוס

הטוסלקורסמועמדותהאתלאפשרהאוווךןנאוטוקהמהנדסת

צה"ל,לעמדתבנוגודנשום,בפנואזנעולוםהוןששערוןהוןקךתו

הוותההצבא.שלהמגךךוהמשטרוסודותעלמנההנחותה

התערבותןבפגולעמודצה"לנאלץשבאהראשונההפעםזו

 \'מבסוסעלהקוומתהאפלוהבנושאהעלווזהמשפטבזתשל

בשןרןתון,

לשורותקךבווםתפקוךוםנמהצה"לפתחזופסוקהבעקבות

רופאותנ"מ,לוחמותום,קצונותאווזך,צוותלוחמות .הגשום

פרלמנטרותעבודהנעשתהכמקבולמג"ב.ולוחמותמוטסות

בונוארסווםלכללהגועהאשר , jהבוטחושורותחוקלתוקוז
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כללמלאאושהכלשלזנותהבומדגוש,לחוקהתוקוז . 2000

אונםובמהותם""באופווםאשרלתפקוךוםפרטבצה"ל,תפקוד

הבוטחוזשורותלחוקהתוקוזבעקבות 4נשום.שוךןתמאפשךום

לחומהתומנוותפקוךוםלחומהתפקוךושלשורהלנשוםנפתחו

לוחמותהתותחנום,בחוללחומהתפקודואב",ךלוחמות(נגוז

ועוד).חומושבחוללמונוהזומתחזקותמנונאוותקל,חו"ך

וצוברתהולנתנשוםבפנוהרשוםתפקוךוםפתוחתשלזומגמה

וחורתגםתקשורתותרועהלקולשערוהזפתחוולאחרונהתאוצה,

 5התותחנום.חולשלמובחרתןוחודה("עוקץ")הנלבגום

והוקםהגשוםחולבוטללעול,שהוצגולשונןווםושורהבזוקה

גוףשלהקמתווןהל"(. .נשוםלעכזונוהרמטנ"לוועצתגוף

לשולובהצבאשלהרחבהמהמגמהחלקהואלכשעצמוזה

לטופןלאחראוהזההגשוםחולשורותוו.בוזשןןוןנובאופךנשום

(הכשרותהנוחבנווךזה:ובכללנשום,שלהווחןךווםבצוךנוהז

הולמוםשורותתנאוהבטחתוהקצונה),הזוטרהפוקןךהטוךןנות,

בענוונוהךולטופןלונדומה)נבדלוםמדוםנפרדום,(מגורום

מונות,הטרדהנושןאוך,או(הךוןנותההזולותשלהאושוום

כגוףנבנהזאת,לעומת , jווהל"ועוד).החוולותשופוטעלאחוזות

הנוחבכנווךעודעוסקואוננוהגשום,שורותלנושאמטנ"לו

כמשומותמרנזווםמךנובוםשהווןבפרט,ובטופןלבהפעלתן

ראשות. jח"קצונתמפקדת

להקתהוזלושלנפוחםרןזנבלוםשלמולןתוןהושרומאזואב\,

חבשונ"אבמוצןומהןתווםשונןווםחלוהווםועדהמרכזפוקןך

שלמגוונוםבהובטוםבוטןוםאתמוצאוםאלהשונןווםבצה"ל.

במוצןוהמשךהאחודות,בהכשרותהחל .והפעלתוהנוחבנווך

ובדרגוםהלחומהבמערךשועורזועלוותהשונוםלמערנוםנשום

מפקדובקרבמגדרוודעשלוהטמעהבפותןחוכלההבנוךום,

 .צה"לוהזולו

נ"אמוצןושונןושלהנותוחאתלווחךמבקשזהמאמר

טענתנולחומה.בתפקוךוהגשוםשולובלחובטבצה"לחבשו

חושףלחומהבתפקוךובצה"להגשוםשולובבוהוא,המרכזות

לרבדוםמעברנוספום,ובדוםבחובההטומנתרבת·פנום,תמונה

לצורךחוךנותהואאלוובדוםחשופתלעול.הוצגואשרהגלןוום

זהובכללהגשום,שולובנעשהשבןלאופךבאשרההבנההעמקת

המתקוומוםאחווםמתהלונוםומושפעמשפועהואשבוהאופז

הנונחו.בעודךבצה"ל

התאןךטווםהמושגוםמזנמהלסקורנפנההנאוםבעמודום

אתתהווהתאורטותמסגרתאלו.ובדוםבחשופתוסוועךאשר

האופזאת .המאמרשלחשנובחלקו .נבחךשדרנההפרוזמה

ב"קרקל". .קלחו"ךבפלוגותלוחמותנשוםמשולבותשבו

בתפקוךוהגשוםבלשולונמקרה·בוחזה"קרקל"בפלוגותהבחורה

אלופלוגותבהקמה.גדודהוותךמעצםהותר,כוךנבעה,הלחומה
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רנהלכלתשומתוזונותראשונו,ןעוצונהתהוותנשלבנמצאות

דווקאהושראלות.החכרהמצדוהזהצבאותהמערבתמצדהז

בז.אםמאפשר,ה"קרקל"וחורתנמצאתשנוהראשונוהשלב

המתחוםוהסמווום,הגלוווםהרנדוםאתמקופהנצורהלנחוז

הלוחםכמערךהגשוםשנשולונוהמנגנןנוםהשוחהפנומוום,

נצה"ל.

התאורטותהכוסגרת

קךנווםנתפקוךום(ונפרטנצה"להלחומהכמערךהגשוםשולונ

תולדהוכראשונהנואשהואוחונלום)טוסבדוגמתוןקךתוום,

השונןווםצה"ל.עלפןלוטו,והזמשפטוהזחוצןנו,לחץשל

לחומהנתפקוךוהגשוםלשולונכנוגעצה"לשלנמדונוותו

המופעלחוצןנוללחץ"נכנע"שהואלאחררקומתרחשוםהתרחשו

אתמדגושהזוךונמוקההזדמנווות.שןןווזשלהערךנשםעלון

בוהטענה,הצבא.מודלנעוצונ ) gender (המגדרשלמקומו

הצנאוהשורותשלאןפוןעלרבמעצבנוחמגךךווםלהונטום

שלהמובהקהגנךואופוןעלננתברנותחדשה.טענהאונה

החרופהנצורהנוטרו,לוךונאהשנצבאבךועלהצנאו,הארגוז

הרצוג,למשל:(ראה,המגךךוםבוזהתפקוךוםחלוקתנוותר,

2003 ; 2000 , lzraeli, 1997; Robbins & Ben- Eliezer (. אופווה

הצנאונארגוזהמונוםבוזהתפקוךוםחלוקתשלהמגךךו

המשטרנשם ) Connell (1990שכונתהמהשלנגזרתהוא

מגדרומשטרושנווה,לדצבא,לבל .) gender regime (המגךךו

ושלהחנרתווםהמאנקוםשלתוצרהואואשרלהגדרה,הנותז

מגדרומשטרככללותה.נחכרההמגךךווםהתפקוךוםחלוקת

נעמדותאו-שןןווזהווצרותממוסדות,ארגוזלדונומתווחסזה

שהזנפובונוהם,לאונטראקצוותובזונשום,גנרוםשתופסום

ממוסדום.מגדרוחסועל-וךומוכנות

נצה"להלחומהכמערךנשוםמשולבותשנוהאופזכחונת

 . 6צה"לשלהמגךךוהאופושלמרתקוםפנוםנמהחושפת

השונןווםלמרותבואפוא,הואזהמאמרשלהמרכזותהטענה

נוקטתנצה"ל,לחומהכתפקודונשוםנשולונהלנתמרחוקו

כמונחזה.שונןובלפודואלוותרטןךוקןתהצבאותהמערבת

הקוומוםוהסמווותהגלןוןתולהצהרותלשוחכוונתנורטוריקה

אתרנותפעמוםמשקפתנרטןךוקההדואלוותהצבא'.נארגוז

נשוםשולונסבובהושראלותנחכרהגםהקוומתהדואלוות

הוזרמההמדונוותעלוותרןנוקןךתוחודרמבטלחומה.נתפקוךו

בובז.אםמגלהלחומהכתפקודוהגשוםכלשולונאשרצה"לשל

מלווההגנרום,נחלתהוןשנעכרלתפקוךוםהצבאשערופתוחת

סמןוןת.ולעתוםמוצהרותלעתום-דואלוןתנרטןךוקןתאחתלא

פרקטוקןתנמהנגזרותאלהדואלוותרטןךוקןתמתוךועוד,זאת

כמונחהלוחם.כמערךהגשוםשולונאתהמאפוונותשנוחות,

ודרנוהמננווםההסךךוםהמנגנונום,לכללכוונתנופרקטוקה

הלחומה.כמערבוהגשוםשולונבלפונוקטשהארגוזהפעולה

מחזקותהשונותלפרקטוקותהמתורגמותהדואלוותהרטןךוקןת

נתפקוךונשוםלשולוננאשרצה"למךונוותבוהטענה,את

ומאולץ.נפןושונןו-השונןושלהוותומעונדתנגזרתלחומה

כמערךנשוםשלהנפןוהשולונשלתוצאהאפואהואזודואלוות

המשגתועל-פוחנרתוום,השפעהתהלונושלנמונחוםהלחומה.

מתהלוךנחלקנצה"להשונןואתלראותנותז ,) Kelman (1961של

לאורעמדותהצנאוהארגוזמאמץשנו ,) compliance (ההוענות

פועל,הואשנתונוהחכרתוהממסדשלוהתגמולהענושהוכולות

כשינדוהמלווה ) internalization (הפנמהשללתהלוךננוגודוזאת

לווהלאנצה"ללחומהנתפקוךוהגשוםשולונעמוק.תפוסתו

השןןוןז).ערךשלהפנמה(בדוגמתעמוקתפוסתונשונןובנראה

חנרתו-פןלוטו.ללחץהוענותככחונתהואאלא

הרטורוקןתמולאלזרקורלחצובלמטרהלושםזהמאמר

כמערךהגשוםלשולוננוחסהשכוחותוהפרקטוקןתהדואלוות

רטורוקןתשלנוטןוזאתנסקורהראשוזנשלבהלחומה.

ואתהלוחםכמערךהגשוםלשולוננוחסהצנאונשוחשונות

הדואלוותהרטןךוקןתנותוחאלו.מרטורוקןתהנגזרותהפרקטוקןת

הכנתנוהעמקתלצורךרקלאנחוץמהזהנגזרותוהפרקטוקות

לצורךגםאלאהלוחם,כמערךהגשוםלשולוננוחסהתאורטות

לסוגוותושורהזוקהלבךושלמעשה.הלנה-השולונכחונת

ןועולות(מןטונצוה)והבועהמורלמפקד-פקו,דוחסולבודות,של

לרטורוקותמודעותה"קרקל".כפלוגותאלהערנוםננחזנקרב.

אפואעשווהשנהז.הדואלוותעלנארגוז.השכוחותולפרקטוקןת

הפעולוםהמטהגורמובוךווהזהמפקדבוךוהזלעזרלהוות

הלחומה.כזורת

נשוםלשילובביחסהצבאיבשוחדואליותדטודוקותא.

דואלוותרטןךוקןתמספרעללהצנוענותזלחימה.בתפקודו

 . 7נצה"ללחומהנתפקוךונשוםשלהשולונסנובבולטות

מןצואותאלושרטורוקןתלטעוזהכוונהאוןבוובנהור,בקדום

גםהכוונהאוזנוספות;רטורוקןתשלקוומזאפשרותמכלל

נונוהז.נלשהזחונןרנקודותלמצואנותזלאבולטעוז

זוומובחנותממצותשלהלזהרטןרוקןתמודהכאוזןהשאלה

 8נפרך.כדווזאלוהלהודרששושחשוכה,סןגוההואומזו

מתבטאתזורטורוקהבפנים".שפה .בחוץ"שפהון

הלחומהתפקוךופתוחתאתןלוחצ"זלשווקכמאמץ

מצוגהצבאהושראלות.החכרהבלפונשוםכפנו

שנפתחווהתפקוךוםהמקצועותמגווזאתלראווה

-זהלצורךאפשרותקשורתאמצעוכבלומשתמש
האונטרנט.ואףהמשודרתהעותונותהנתונה,העותונות

כהקשרהואלדוגמה,וןהל"ן,שלהאונטרנטאתר

וו
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רבבמודעמשופעהאתרהמחנה".לפנוה"חלוץזה

הצלחה"וב"סופןךוהשונוםהלחומהתפקוןועלומגורז

להעלותשמטרתותפקוןום,במגורזלוחמותשלאושוום

השורותבלפוהמלש"בוותשלוההנועההמודעותאת

זה.מסוגבתפקוןום

מעמדלקוןןםבוועדההווהל"זהתבטאהלמשל,כך,

מקצועותלסגורנוונהלנו"אוזבננסת:האושה

ולפתוחלהמשוךרקאלאנשום,בפנוהפתוחום

הוועדה,ון"רגמלואל,גולהחה"ננוספום".מקצועות

שוצאומפקדות 66ש-מצה"ללשמוע"שמחתוצוונה:

מ"נוןתקורסלאחרחזרוואב"ך,"קרקל"מוחוןןת

במערכותמשרתותנשוםשאלפובוחודתז.לשרת

בוצןאלהבומוםבודקצה"לונוהלחומהתומכות

במקצועותנשוםשולובהצלחתלאורזאת,לשדרג

ולשלבזוותרגבוההחו"ךהדרכתלהזלתת-לחומה

בוןועהלמצואנותזנוספתדוגמה 9נוספות."בגזרות

הנותרתתחתאחרונות""ורועותבעותוזשפורסמה

שהטווסות"אחרו :) 30.10.03 (לסווךת""הטובות

וובנסרבקרובונום,באןןוךהדרךאתפרצווהחובלות

הנובושהשדה,במערךעולותלוחוןותגםחוולות

התותחנום."שלסווךתהראשוז:הנשו

(שלאהנשמעתהרטןךוקהפנום,בלפוזאת,לעומת

מחקרלמשל,כך,שונה.מעטהואהווהל"ז)מגורמו

ופתחהאלוףהוכשה,זרועמפקדע"ושהוזמזרפואו

לשרודנשוםשלסונןווהזאתמחדשהגרוןרוז-טל,

המחקרעורנומרנזוום.לחומהתפקוןושלבשורה

חו"ר,כלוחמותלשרתתוכלנהלאבנותבוקובעום,

צווןמפעולותמובחרות,ןוחוןןתבסוורותלוחמות

בשרווזטנקמצוותנחלקההנדסה,בחולהנדסומכנו

במז"ובוצווז.הדו"חבעקבותבתותחנום.כלוחמותאו

אתסופובאופזשתגבשמטהבעבודתבקרובוחלו

בהזלהשתלבוןנלולאשבנותהמקצועותרשומת

 10לעולם.

מתמקןוםהרפואובדו"חשעלוזהמסוגטועןנום

גופזבהוותזהובכללהגשום,שלב"בוןלןגוה"בעוקר

מצטרפוםאלהטועןנוםהגברום.שלמזהופגועחלש

גוףשלהמפתההובדלתמסוגלטועןנוםגםפעםלא

שעלולונמהכמפתהנתפסהגשוםשלגופזהאושה.

בתחולתהועלוועל-בזהגברום,תפקודאתלשבש

אזרחווםובנוםמצדמפורשותדרושותבצה"להשולוב

החוולום"שלוצרםאת"המעוררותבנותלהוצוא

 11השןה.בוחוןןתמתפקוןום

"מערוב"בעותוזשהתפרסמונפואחר,בנוןקצוזדברו

72 

מתנדבותלצה"למהמתגווסןת 2%"רקהנותרתתחת

"לאהפנום-צה"לות:הרטןךוקהאתממשונותלקרבו",

הוחוןןתעלהחוולותשלנוראותהתנפלותזוהונן

נפוהזהלחומהלתפקודוהגורסוהוקפוהקךבוות,

אתמערופותלאטבעו,באופזנשום, ]".[בעברשהון

לשרתמוכנותלאשהזכנראה ]".[הלחומהמקצועות

 12 ". 45גולעדבמולןאוםולשרתשנום 3

גםלהצבוענותזאלו,גלןוןתלרטןךוקןתמעבר

בהצהרותמתבטאותשאונזסמווות,רטןךוקןתעל

עוקרבהזואשרבנוךום,קצונוםמצדפורמלוות

שלהלחומהבאפקטובוותלפגועהנוגעהטועןנום

עלולהבאפקטובוותהפגועהזו,רטןךוקהעפ"והנוח.

שלוותרהנמוכההפוזותהובדלתשלתוצרלהוות

בונולתמפגועההחששאתהמצוונוםאףושהגשום.

הגשוםהוותמעצםנחלששנתפסהצבא,שלההרתעה

אב"ך,מלוחמואחדהתבטאלמשל,כך,הלוחם.בנוח

בעקבותההנדסה,בחולהוותוקןתהפלוגותבאחת

הצבאאתוהפנו"הבנותלפלוגה:בנותלצרףההחלטה

בצוךוםלסוןךוםבזוגותאותנושולחוםלקווטנה.

ואםבזוגות?משחקוםפה,זהמהבחברוז.מסוננום

להולחם?ונולההואאתה?אעשהאנומהמחבל,ובוא

"זהובווו:אתהמשוךאחרולוחםמפחד."פשוטאנו

 13שלנו."וכמשומותבלחומהפוגעשלנו,בכבודפוגע

באפקטובוותהפגועהאתמווחסוםאחווםטועןנום

שלובלכודותבהומוגנוותלוךוןההנוחשלהלחומה

 , Miller & Williams (בההגשוםשולובמשוםהוחודה

לתחרותכללבדרךמוןחסתבלכודותהפגועה .) 1999

לאובןדהגשום,שלמונווםחסדוםעלגברוםבוז

בעקבותהלוחםשלןוסאןךוונטצוהולתחושתזהות

בלכודותהפגועהאתהמווחסוםושהנשות.הנוכחות

זונותשלהזההקלותעלהלוחמוםבקרבלהתמרמרות

הפוקןןסגלמצדתפקוד,באותוהמשרתותנשום

המצדדותצבאפקודותשלתולדההזאלו(הקלות

ובז-שןנום)ענושהנוהלונגוזללוחמות,ותךבהגנת

לחתוםוכולותנשוםבועלהלוחמוםלהתמרמרות

בנך.שוחפצואומתכלןותןך

מורכבתפנוםבלפוהשפהנולצווז.חשובזאתעם

הווהל"ז.הואאותםשהמובולהשןנום,מנוואנסוםגם

הסמןוןתהרטןךוקןתנגדוןצאוםאלונוןאנסום

מגובהלמשל,כך,הגלןוות.הרטןךוקןתאתומאתגרום

"צבאמז"ו:ע"ושהוזמזהפוזוןלןגוהמחקרעלהווהל"ז



שולוכלענווזצה"למךונוותנכו]!לאלוחמות-ללא

לסגורכוונהואוזהשתנתה,לאלחומהכתפקודונשום

כהעדשנפתחוהתפקוךוםמבוזלחומהתפקודאף

צה"לפתחהגשום,שללכרואותזדאגה[".]מתוךלנשום

הפוזוותהדרושותכהזהלחומהתפקוךואתתחולה

פוזוולוגומחקרבוצעוכמקבולכוותר,מהגבוהותאונז

כהםנוספוםתפקוךוםלפתוחנותזהאםלכחוזשוועודו

וומשוךממשוךצה"למאוד.גבוהותהפוזוותהדרושות

 14לחימה."כתפקודולנשוםההזדמנווותאתלהרחוכ

לוךובאהזוכרטורוקההדואלוותהאמת".לרגע"ער 12

הלוחמות.שלהקרנוהשורותנתפסשבוכאופזכוטוו

ההזדמנווותלשווווזוכעדותלגאווהמוצגזהשורות

נחוומשלמוםשבולרגעעדהוונו:האמת",לרגע"עד

בולהכרההתנאוםכשלולאבונדמהזהכרגעאדם.

ראווהמוצגכגדראונואלוכתפקוךוםהגשוםשורות

השוכוז.שרשלזוכגוזאמורותנשמעותאזכלכד.

נפולתזכעקבותשאמראותם,אפו(כמול')תא"ל

השנה,אוקטוברכחודשכבצרוםהחוולותשתושל

אונההחוולותשלהמוגבלתווכולתזהכשרתז"בו

אףאותםהשר 15כלחומה."להשתתףלהזמאפשרת

קךכוום.ממוצכוםלהוצואזקרא

הגשוםשלהמסוךתותפקודזאתמבטאתזורטוךוקה

המוזלהמשךהדאגההואהכוולוגושתפקודזכאמהות,

הסטרואוטיפלשומורפועלתזורטוךוקההאנושו.

עוונות,טופוח,כחום,(המתאפווזהנשוהאוךואלשל

תפקודםלשומורומנגדותלות),כנועהחמלה,דגושות,

האושה,עלכמגונוםהלוחמוםשלהכלעךוהחכרתו

(תוקפז.הגכךוהאוךואלשלהסטרואוטופהנצחתתוך

נשענתזומגדרותהבחנהמחוספס).שולט,חזק,אלום,

הספירהשבוזהמסורתותהתרכותותההפרדהעל

"התמחותה"כתחוםנתפסהכותוהצוכורות:הפרטות

המערךזהוככללהצוכוךו,שהמרחבכעודהאושה,של

 .) Yuval-Davis , 1993 ("גברו"כתחוםנתפסהלוחם,

כוטחונו,איוםשלכמצבוכווחודהאזרחות,בחכרה

נשוםלגכךוום.הנחשכוםתפקוךוםמהאושהכמנעום

כפוהכלל,אתכמווצגותנתפסותהאזרחותכסבוכה

הזהאומה"."אמהותהשגורמהכוטוועולהשאף

כתפקודזהזהאומה,להמשכוותכאחראוותנתפסות

וכמחנכותהתרבותכמעכורותוהזכוולדותהמרכזי

אתככוכולהמעצומהזו,תרכותותתפוסההחדש.הדור

והמשעבדהמפלההממדאתמטשטשתהאושה,דמות

 , Mosse (המגדרותהתפקוךוםחלוקתמאחוךוהמסתתר

1985 (. 

:::::.:::~.,:: :z,;;c:: ::;:::::: 1 :%,::;•:כ;;:,;:ב~''" 2כוס'גלווןהזורותוןב ,;>;:; 

אלותרבותיותהבחנותבוטוענת, ) 2003 (הרצוג

שלכניסתזהישראלות.בחכרהלהתקווםממשיכות

תרכותוותהבחנותכוטולכלאהלחימה,לעולםהגשום

ולאכחברה,נתפסותשהזלכךאפואגורמתאלה,

להזלאלתחוםשפולשותכמועצמז.בעונואףאחת

קרקעעלזה.כתחוםלתפקודמתאימותשאונזוכמו

האמת",לרגע"עדשלהרטוךוקהצומחתזופוךווה

אישהשלהלחומהועולותבוסמווה,הנחההמבטאת

ושהאמת""כרגעולבזהגבר,שללזומשתווהאינה

אפקטוכות.כלחומההמיומנוםגכרום,לוחמוםלהפעול

רומוווהמונום,משניהציפיותמעוצכוםזוכרוח

הטיעונוםגםכשעתםצמחוומכאזוהזהויות,התפקוד

טועוזהנוקטיםהגשום.עללהגזהרצוזעלהמתכססום

הגשוםאתחושפתהלחומהשסביבתמסכוךום,זה

חוסרשלמצבכנשום:להזהמוותרותסכנותלמגווז

הטרדותאונס,כשכי,נפולההלחימה,זוועותהוגוונה,

וכדומה.מוניות

מעברלחימה.בתפקידיבשיםבשילובשכיחותפרקטיקותב.

הנשיםלשילובכנוגעלעולשהוצגוהדואלוותלרטוךוקות

שכוחותפרקטוקותכמהעללהצכוענותזלחומה,כתפקידי

 16למעשה.הלכההשילובאתהמלוות

סמליהוזהלחימה.מערןבשוליהנשיםשילוב 11

כאמצעותרקלאכצבאנצברותהילה)כבוד(יוקרה,

חוולוםהשירות.סוגכאמצעותגםאלאהדרגה,

יותררכהמיוקרהנהניםלוחמותכוחודותהמשרתים

כתוך .) 1999(יזרעאלי,עורפיותכיחידותחוולוםמאשר

הווךךכווהנוספת,הווךךכווהקיימתהלוחמותהיחידות

ועל-פיההגבריות,סולםעםהיוקרהסולםאתהמשלבת

מתהילהנהנוםעיליתכוחוךותהמשרתוםהחוולום

אחרותקרכוותבוחורותהמשרתוםמאלהוותררכה

) 1995 , Connell (. אפואחופפתהמגדרוםכיזההבחנה

כוךאוללא-קךכוום,קךכווםתפקוךוםשבוזלהבחנה

התפקודהואכוותרהנחשבהתפקודלעורף.חזות

גברות,זהותאמוץגםכחובוטומזזהתפקודהקרנו.

עצמו,אתהמקרוכקשוחאמוץ,קרבוחוילשהרו

-Yuval (ההגמונותהגכרוותאתכצבאמגלם Davis , 

1985 (. 

מסמלתשהואכוווזמוותרת,עוצמתהקרבותלזהות

הקרנוהחווללאומוות.לבוזגבריותבוזמלאחיבור

הארגוזשלהעוקרותהמטרהאתכזהותומממש

כנעלהלבזנתפסהקרנוהתפקודהלחומה.קךותצבאו,

7 '} 
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בואשמוצבוהואהצבאוום,התפקוןוםשאועל-פנו

שאואתומעצבהצבאוום,הסטטןסוםהווואונוות

 ; 1997(ששוז-לןו,אלוןבוחסבהוואונוההתפקוןום

בפנוהפתןחוםהלחומהמקצועותהרכבבחינת .) 2001

טיסכדוגמתבןןןום,תפקידיםלמעטנימעלה,נשים

מעוךשלבשוליואלומקצועותנמצאיםוחובלים,

 , 03וובאותנומתמןגןךוםהתפקידיםרובהלחומה.

הלחימה.במקצועותבוותרהנמוכהשהינה

לנשיםמסוימיםמקצועותשלפתיחתםאתלנמקנהוג

נשים.לשילובמתאיםבמולויםהכווןשהמאמץבנך,

אלומקצועותשללפתוחתםהמנוועהשוקולבובווו,

מכךלהתעלםניתזלאאולם,הפוזו.הקושיומתהוא

לווקותוום.נחשבוםאינםאלושתפקוןום

המנגוההבדלמדועלהבוזנקללעול,האמורלאור

הלוחםבמעוךולגבווםלנשיםהשיבוץועךושבוז

(מוטובצוה)הבועהשלבהבדלוםגםבוטווואתמוצא

המעורבות.במסגרותהגשוםלבוזהגבריםבוז

בתחתיתהגברוםעצמםתופסיםהמעורבותבמסגרות

רובםבזועלהלחומה,תפקוןושלהוןקוהסולם

תופסותהנשיםואילושם,להיותרוצוםלאכלל

בצה"ל.הנשיםעוסוקשלהחניתבחודכמצויותעצמז

ההולהעל-וןוגםבחלקהמעוצבתהגשוםשלההניעה

נכללהזוהולהשחוווז.עםמוךלהזונותשהז

 .) Bourdieu 1991 ; 1999(וזועאלו,הסמלו"ב"הוז

כבודוןקוה,(כדוגמתסמליהוזשלאלוותוונות

"אחווםעםחברתוום(קשווםחבותיןהוזןתהולה)

בצביותאחו-כךמסיועיםוב)שעונםמשמעןתוום",

האזוחוום.בחווםנןספוםיתרונות

בתפקוןוהשירותבעקבותהנשיםשצוברותההוז

אחו-כךוותרונוםותוונותלהזמענוקאלולחומה

באותםששורתולגבווםבהשוואההאזוחווםבחווהז

בסולםאסומטךווהמאותהנובעזהפעותפקוןום.

בהתווחסותהקוומתלבז,קודםשהוזכרההוןקוה,

מחקולמשל,כ,ךאלו.בתפקידיםוגבווםלנשום

במווניםבוקבע,חופהבאונובךסוטתלאחרונהשפורסם

בקורות"גבוי"צבאיתפקודנגוזמידעלעבודה,

סטוואוטיפיותתפיסותממתזמועמדותשלהחוום

המועמדותמתוךניעולה,מהמחקרמעסוקום.של

הותאמומהז-87%ל"נשי",תפקידבצבאשמילאו

בצבאשמילאומועמדותזאת,לעומת"נשוןת'.'משרות

משרותמהז-52%להותאמו"גבךוום",תפקוןום

 .) 2003(קלנג,"נשיות"משוות-48%ול"גבךוןת"
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נפחותמלכתחילהנוםנחשאלושמקצועותבלבדזולא

המאוושוםהגבריםתפיסתשעפ"ואלאוןקךתוום,

במעמדנוספתלוךודהמובילהנשיםבשולןעצםאותו.

 2002אב"ךלוחמותמפיהבאהציטוטהיחידה.של

ממש"ושביחידה:הגבווםשחשיםהקושיאתמבטא

והבנותהבניםאחדמצדהבנות.עםללנתבושה

בנוכחותמתבוושוםהבניםהגבמאחןךואבלהנדום,

 17הבנות."

הביטחוז,שורותחוקלתוקוזבהתאםומוון.איתור 12

מכאזבהתנדבות.לחומהלתפקוןונשוםמגיעות

האותןךההסברה,ההכנה,מנגנונישלהונההחשובות

מנגנונוהוןשניםשבמשךבעודאלו.לתפקוןוםןהמווז

המוןעדותןלמלש"בוןתלמלש"ביםנפרדיםהכנה

נמהנעשו 2002שנתשבמהלךהרילחימה,לתפקוןו

אוחדבבקו"םצה"לחולותמיצגראשות,שופןוום.

ולמלש"ביות,למלש"בוםמשותפתלמתכונתלראשונה

ושומעותלמוצגמגועותהמלש"בוותמקצתניאם

לאחררקהשןנוםהלחומהתפקוןועלשוטחיהסבו

הרצונות.שאלוזאתמילאושנבר

נעשההלחימהלתפקוןוהמלש"ביותמיוזועו,דזאת

מיוזתהליךמנהלתזרועוכלהזוועות,במסגרתבחלקו

למדו:בזבזנוהואלצווז.מיותרזה,ההלוךעצמאו.

במעוךוערוםלנמהלהתקבלהמנסהמלש"בית,

בנוסף,ועד.לכלנפרדמווזלעבורנדרשתהלוחם,

המלש"ביותמיוזמתכונתנגדהמונזוןתהטענותאחת

בלתימגדרותהבחנהמשוםבהשישהיאללחומה

מוואוונוםשמלש"ביםבעודלמשל,כך,ולוונטות.

צד"נראיוזהגוןסבלשכתהתווצבותםבשלבנבר

ולסביבתלחימהלתפקוןוהתאמתםמודתאתהמנבא

אבחוזכלנעשהלא 2004לשנתשעדהוישדה,

שלהתאמתזמידתאתהבוחזאושוותי-הסתגלותי

שלפתיחתםאףעלזה.מסוגלתפקוןוםמלש"ביות

קבךנוטוהכירולאנשים,בפנוהלחימהמקצועות

כליהראשונותהמיוזבמעונתלשלבבצווךהצבא

אושוותוום-הסתגלותווםהובטוםהבוחזגנךו,מיוז

מבחנווהפוזו.הרפואולמיוזמעבוהמלש"בות,של

כללולאהמלש"בוותבמיוזוההסתגלותהאושוות

ובהנשווההוותהוהתוצאהלחומה,לסבונההתאמה

ולוךוןתהמפקדוםבקובוצוזלאי-שבועותשגרמה

וחורותבאוחזהגבווםהלוחמוםבקרבההנועה

מעורבות.

הכוללתחדשהמיוזמתכונתאושרה 2002בנובמבררק
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עבורלחומהלתפקודולמועמדותצד"נראיוןתכלול

(אולנשוםהצד"נראיוןשלהטמעתוומג"ב.נ"ממז"ו,

בינוארהחלהלוחמות")אבחון"ואוון-החדשבכינוי

בזוקום.שנערךלוחמות"שדה"ווםבמסגרת 2004

מסוגלותעלרקלאהמושתתמווןנערךלראשונה

וראיונותמצבמבחניעלגםאלאוהניעה,פוזות

הלוחמתשלההתאמהמודתאתהבוחניםאושוום

זהשדהבווםהאישיות.בהיבטההכשרהלמסלול

ונחשפות(באוהלים)צבאובכסוסהמלש"בוותלנות

קצרים,זמניםלוחותהכוללצבאותחוזםלמסגרת

השדה"ווםבמהלךאונטנסובות.ופעילותמדוםלבישת

התפקידיםעלהסברהמלש"בוותמקבלותללוחמות"

נוגשותפוזוום,בתרגולוםעוסקותמועמדות,הןשלהם

אתועוברותפסונןלןגווםולמבחנוםבר-אור,לבוחן

החדש.האבחוןואוון

עבודתלאחרהתאפשרהזהגברומווןכלושלהטמעתו

המזוןוקצונוהוןהל"]עתו"ם,לממד"ה,משותפתחקר

הושקעורביםמשאנוםובמג"ב.בנ"מבמז"ו,החולוום

נותוחלרבותללוחמות,הצד"נואווןשלבהתאמתו

הקוום,בךאווןהתאמותוביצועהלוחמת""פרופיל

עצמאיתפקודנפשי,חוסןשלהובטוםבחונתזהובכלל

והמעשותהתאורטית-והכשרתןעצמות,ומחוללות

שלהפעלתולקראתפסונןטננוותמאבחנותשל-

הגובושווםוהפעלתהצד"נואווןשלהטמעתוהכלי.

ביטוללקראתחשובוםצעדוםהםבכלל,ללוחמות

לתפקודוהגשוםומזוזבאותןךהמגדריותההבחנות

עדווזמיושםזהצעדבולזכור,ושאולםהלחימה.

המג"בהנ"מ,במערךהלחימה-תפקודולמספררק

 18ובמז"ו.

האישהשלשיבוצהצריך",לארוצה-לארוצה;"רוצה- 13

ואולןהתנדבות,בסיסעלנעשההלחימהלמקצוע

מתנדבתאומנם,קביעה.עפ"ונעשההגברשלשיבוצו

הוונו:נוספת,שורותלשנתמתחוובתלחימהלתפקודו

אולםבנוסף;ארוךמילואיםושירותשורותחודשו 36

ומחבוש)שיפוט(קרו:קשים""אמצעיםנוקטיםאון

להמשיךעודמעוניינותושאונןבהןשחזרונשיםנגד

אונןשהצבאלבך,עדויותושמזו,ותרהבמסלול.

ממקצועלצאתשרוצהלוחמתעלקשייםמערום

המדדיםעל-פזלומתאימהנמצאהאםגםהלחומה,

 . 19לתפקודוהוכשרההוסמכהנבראםוגםהצבאיים

מחויבתואונהמתנדבתהאישהלפזהזו,פרקטיקה

הצבאושהארגוןמסרמשוםבהושהלחימה,לתפקודו

המודהבאותהאלובמקצועותלנשיםזקוקבאמתאונו

לגברים.זקוקשהוא

אשרמבנוום,הסדריםבוללתזופרקטיקהיתר.הגנת 14

ותר,מאמץמפנוהאישהעללהגןהשארנוןנועדו

מדוחמורהענישהמפנומונות,הטרדהשלסננהמפנו

ווועודהלחומהבאפקטובוותאפשרותפגיעהמפנואו

בפקודותשנדרשלמהמעברנעשותזוהגנההמסגרת.

למשל,בך,הסביר.להוגווןמעבראףולעתוםהצבא,

לאפשרנותןבוקבע,הראוו"השולובש"צוותבעוד

שהדברבהנחהולהופך,נשום,למגוךוגברוםכנוסת

זאתמאפשרוםאוזשבפועלהךוהתפקוד,מזנגזר

כנוסתשמאפשרותמסגרותוושנןהמקומות,ברוב

גברים.כנוסתאוסרותאךנשום,

המונוםנוןבאונטגרצוהאחתלאפוגמתזופרקטיקה

לוחמת.כמסגרתלתפקדהמסגרתשלןבונולתה

פרקטיקהבחןווהל"ןגורמומטעםשנערךמחקר

בצה"ל.לוחמותנשוםשלהשילובמבחונתנחלקזו

וחוולותמפקדיםעםוראיונותבוקןךוםכללהמחקר

"קרקל",בפלוגתהמעורבות,המבצעוותבהכשרות

ובפלוגתהצבאותהמשטרהשל"סחלב"בפלוגת

מעודדם,ממצאוןההנדסה.חולשלאב"ךלוחמות

בקרבבמווחדשנוחהותךהגנתשלהפרקטיקהנו

שלמתופעותמופרזחששהגזעןאשרמפקדום

בפרקטוקהבתגובהנקטואלהמפקדוםמונות.הטרדה

ובונןלתבאונטגרצוהפגםוהדברותר,הגנתשל

מסגרתשלמודהאמותעל-פולתפקדהמסגרתשל

רמתבנושאעולהגםבך .) 2003(עמרם-נץ,לוחמת

למהבהשוואהבפועלהנדךשוםהפוזווםהמאמצום

המאמצום.סרגלשמאפשר

במדונוותגםבוטוילזדובאההותרהגנתפרקטוקת

עפ"וללוחמים.בוחסלוחמותבלפושונהענישה

המפקדוםהבועוהמקומותמןבחלקהמחקר,ממצאו

באותולוחמתלהענישהצבא,מפקודותהנובעקןשו,

פקודותעקבלטענתם,לוחם.נמוחומרהובאותהאופן

אחתאושהמשאורזםאון-נשוםלינתבדברהצבא

אומרותקותשתוושאםאלאבמאהל,מרותקת

חופשהשלולהנוןגםמבדולוםהצבאחוקווותר.

 24עדללוחםשלולהמגברום.חופשהושלולהמנשום

עדמ"פע"ו(אוהמ"מעל-ודולהועשותונולהשעות

נגולווןנרשמת(ואונהשופוטללאהלאה)ובןשבת,

חוולתבל(אומלוחמתחופשהלשלולנדוההתנהגות).
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החלופהסא"ל.שלוחתומהאושןךלקבלושבצבא)

בלפוהסגלעל-וןומופעלתאונהמשמעתודוזשל

גנרום.בלפומופעלתשאונהכפונשום,

הגשוםאתמשמרותהללוהמגןךוןתההבחנותכל

שלהבשורותברמתופוגמותב'סוגלוחםשלבמעמד

עללרעהומשפועותבפרט,הגשוםושלבכללהמסגרת

האונטגרצוה.הצלחת

הדואלוותהרטןךוקןתשבוהאופזאתנבחזלהלז

אחדבוחזבמקרה-בוטןולוךובאותוהפרקטוקןת

ה"קרקל".בפלוגות-הלוחםבמערךנשוםשולןנשל

ונמשוךאלה,פלוגותעלרקענתונושלבסקורהנפתח

והפרקטוקןתהדואלוותהרטוךוקןתשלבהדגמה

בפלוגות.הלוחמותבבשולובוטןולוךוהבאותהשכוחות

עוקךוום:מודעמקורותשלושהעלהתבססהנותןח

(קאס,פד"םפסוכןלוגע'ע"ושנערךאבחוז . 1

עומקראוונותשוחות-חת,ךכללואשר ,) 2003

ה"קרקל".פלוגותשלוששלשאלןנוםןנותןח

עםזהמאמרכתונתלצורךשנערךעומקואווז . 2

שלמפקןוםהכנתבשלבהנמצאז,פלוגהמ"פ

הפלוגה.

וחומרוםהכתובהנעותונותשפורסמומאמרום . 3

נוספום.כתןנום

נשזלונופרקטזקותדואלזותרטוךזקות
ה"קךקל"בפלוגותנשום

 20ע pר-"ל pך pה"פלוגות

משומותמבצעותאשרקל,חו"ךפלוגותהזה"קרקל"פלוגות

מצרום.ובגבולורדזבגבולהערבהגזרתשלום:בגבולותבט"ש

 50%מהוותוהגשוםגנרום,לצדנשוםמשרתותאלהבפלוגות

ועד , 2000באוקטוברהוקמההראשונההפלוגהמהסד"כ.כמעט

הנח"ל,פוקןןנשותוףהוקמוהפלוגותפלוגות. 7גןוסןהוום

מסלולכל"צ.חוולועםוחןגרעוזבנומשרתוםשבפלוגותכך

חודשום),(כארבעהטוךןנותפרקכוללהפלוגותשלהשורות

תקופת(שבונוהםתעסוקהפרקוושנו(כחודש)מתקדםאומוז

ןאומוז).התארגנות

נטלעלהקלהעוקךוןת:מטרותשתוהוגדרוהפלוגותלהקמת

בפלוגותהגשוםשולונהמשומרת.נוצועאונותןשופןךהשמ"פ,

פוטנצואלשלמוטנומוצןו-נוספתמטרהשלהשגתהאפשר

לפעולותהגנרוםממערךחלקלהפנותאפשרותומתזהגשום,

הונההבט"שלפעולותהנדרשתהרובאותרמתאחרות.חו"ך

 . 03רובאותרמת

)נן

כוללום:הפלוגהתפקוןו

הבט"ש;קןעלרכונוםסוןךוםא.

רכונום;עומקסווךוב.

בגזרה;הצפותג.

בגזרה.ןוושןבוםמתקנוםאבטחתד.

ב"קרקל":פלוגהמבנהשלאנטופןסלהלז

y הפלוגהכנבנהץ

ךס"פ +~---ז-'-;' Jכ ___ ~סכן"פ
1 i i i 

 n' 3מ 2כןח'מח'פל"ג 1כ

הראשוזהמעורבלגדודה"קרקל"פלוגותאוחדו 2004בפברואר

 .ל"נצה

שלהרחבההדואלותבתפוסתומופואשרוהפרקטוקןתהרטןךוקןת

באופזגםבוטןולוךובאותכלוחמות,נשוםשלשוךותזאתצה"ל

מוקךןקוסמוסכמעוזה"קרקל",בפלוגתוותרופרטנוממוקד

והפרקטוקההרטןךוקהפועל.הואשבתוכוהכללעלהמעון

בוטןולוךובאותאשרפנומוןת,סתורותבעלותתפוסותוןצרות

ה"קרקל";לפלוגותהצבאותהמערכתוחסמספר:במושןךום

המשומה,אפקטובוותה"קרקל";לפלוגותהאזרחותהחברהוחס

תפקודתפוסתהפלוגות,הדמותאלה:מדרוםשלבהקשר

הוחסוםמערכתהפסוכןלןגו,ונהונטהפוזונהונטהלוחמות

המסגרת.ולכודותהמונוםשבוז

הדואלוותהרטןךוקןתבוטןולוךובאותנוצרנדגוםלהלז

לעול.שצוונומהמושןךוםאחדבכלהשכוחותוהפרקטוקןת

זה.חלקשלהמארגזהמודלאתמתארהלזשלהתרשום

שכיחותופרקטיקותדואליותרטוריקות

בשלויבנותשילוב ~ ~
הלחימהמערן

פנים·כלפישפה
חץזכלפישפה

ומיוןאיתור

רצוה;רוצה~

 !צריךלארצוח-לא

 1האמת"לרגע"עד 1

/ 
המערכתיחס

הצבאית
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הצבאותהמערכת ."ל pך pה"לפלוגותהצבאיתהמערכתיחזוא.

כנגזרתה"קרקל".פלוגותאתבתפוסתהנפולמסרמבטאת

הראשוזבחלקןשנסקרהבלפו-חוץ","שפהשלמהרטןךוקה

ןקק"צקמ"פבןגךומפקןוםבפלוגותמשובצוםהמאמר,של

והזהצבאותבמערכתהזהפלוגותאתמפרסםוצה"לובשה,

הוחצ"נוהשוןןקבהקמה.אורגנוקלחו"רכגדודלהמחוצה

ןפוקןןווםארגןנווםלןגוסטוום,משאנוםבהקצאתמלווה

הפלוגות.שלוועןדןלמומןש

בונולתספקמטולהזאת,לעומתנלפו-פנום","השפה

לוןובאוהדברקל,חו"ךכפלוגתעצמהלקווםהפלוגה

המ"פעםהעומקמךואווזהבכור.הפוקןןשלבשוחבוטןו

בנוךוםמפקןוםמצדזוספקנותלרטןךוקהדוגמאותעלו

במז"ו:

עםבאואתההצבאות,האלוטהעםנפגשאתה"בקמ"פ

פעמוםהרבהאתההשנומהצדאבלוהנכונות,המוטונצוה

מהבכל ]".[רחוק'כךכלתסתכלאלתןךוד,'תןךו,דשומע:

אלנעוה,ושלבנות-ןפוזוןלןגוהגופנותלכשורותשקשור

מדו".וותרעלוהזתבנה

בפלוגותהגשוםלשולןנהצבאותהמערכתשלהדואלווחסה

"שולובלעולשכונתהבפרקטוקהגםמתבטאה"קרקל"

מוסמנוםשאלוההרונאותרמתהלחומה":מערךבשולו

אשרהאדםמנוחהצופוןתמערכתאולם . 03הואהחוולום

עלמוגןךוםוהלוחמוםברורה,אוננההפלוגותאתמרכוב

 .-05ל 03מוסמנושבוזהתפר

 05רובאובמתזהצבאותהמערכתמצדהגושפנקאהועדו

הלוחמום,נקרבוהתמרמרותתסכולשלתחושותמעורר

הואבפלוגההרווחתהתחושה .'בדרגשלתחושהמעוז

חשוםהםהטוךןנותנשלבנברנמוכות.מהםהצופוןתבו

נ"נאולן".אובמונאותלןחמום"צעצוע",חוולוהםנו

המקנולןתהפלוגותחוולושןנום-ממקורותמגועהזההמסר

תחושותבכללותה.הצבאותוהמערכתהמפקןוםנטוךןנןת,

המאמר:לצורךשרןאווזהמ"פ,בדברואףעלואלו

המורלשלהענווזאתהרבהושבו ? 03ולא 05רובאו"למה

נחשנוםאנחנושןןום.בוזשןןוםשהםשורגושןהלוחם,של

אבל 03מעל(מונןס),קצת 05-אן(כוכבות) * 03כרובאו

מבצעוםאנחנוהרובאותשלהתננוםמבחונת , 05מ-פחות

 . 05לנולתתמןננוםלאעדווזאבל , 05בעצם

אבללוחםשהואלמושהולהגוןאפשראובדוחה,זן 03

שמגועוםכאלהבטחלמפקןום,מפרועגםזה ]".[ 03הוא

המשומהרקדבר,אותושזהאותםמשכנעוםאנחנומנחוץ,

לוחםלאאנואומר,[המפקד]הואואזשןנוםןהוועןד

לפתחנאואתהבקרקלדבראותונמעטאנואבלבגבעתו,

אוכפת".באמתלאשלצבארואהאתהאבלאותו,

ה"קרקל"לפלוגותהצבאותהמערכתשלהאמבוןןלנטוהוחס

מאזלוד.מוךלוהטאדמהתפוחשלהעברהמזכור

הספרלבותאדםמתקזבוזה"קרקל"פלוגותנדדוהקמתז

שלמקומזגבעתו.לנא"חומשם-(שובטה),לתותחנות

רמתהאםברור:אונןהלחומהבמערךה"קרקל"פלוגות

שלוועןדההאםאןהתותחנום,לחולזוקהוןצרתהרונאות

מערופההפלוגהנונדמה,הרגלום?לחולזוקהוןצרהפלוגה

המפקןוםוהזהלוחמוםהזהוונו:שדה,בוחורתלהותפס

שאףנפוקל,חו"ךפלוגתכאלאלוהםותווחסךבומצפום

המ"פ:נדברומתואר

חטובתעםגבעתו,עםהסגלהכנתאתועשושהם"חשוב

עםאותםמגדלאתהאםאורגנות,בסבונהחו"ך,שוגןלן

ומהשםהלוחמוםאתךןאוםהםנורלוונטו,לאזהתותחנום,

עםלהזדהותלהםקשהמוזר,להםנראהוזהלהםשקורה

שאתהברגעהחו"ר,בתוךשם,שאתהברגעאבלהאןןוךה,

אצלך."רקלאשזהמבוזאתההשנוזןת,אתרואה

עןשוםמהוןדעכךכללאצעור,מ"פאנושלו,נהונט

שלחנונהשבועות,ארגוןפקודתלמשל,המ"פ,בתפקוד

נחו"ר,ןהמנהוגןתהפוקןןשללמודהלקחום,הפקתהמג",ד

חסר,וזהזהאתלוןאוזלהתוועץ""ללמו,דמ"פ,עםלשבת

בבא"חהסגלהכנתאתלפחותשנעשההתעקשתוזהנגלל

[גבעתו]".

זהמוחסהנגזרתהצופוןתורמתהצבאותהמערכתשלהוחס

נפוהלוחמום,שלהמבצעותהמוכנותתפוסתעלגםמשפוע

פסונןלןגע'שלהאבחוזנדו"חהלוחמוםאחדמדברושעלה

פד"ם:

בתחושתשפוגעמהאךמונז,מרגושאנופוזות"מבחונה

לוחםלאלוחם,דמןושאנוההרגשההואשלוהמנצעוןת

לנווהזהנלוחמום,אלונןלהתווחסותחולושלאעדנאמת;

ככאלה".לעצמנולהתווחסקשה

אחר:לוחםןנדנךו

הסוכהאבלבנות,עםקרנולשורותזלזולוש"מראש

[הכוונההזההמגוחךהקןאלאהבנות,לאהואהעוקרות

נו."הקומןלאגבולגדרשאפולושלום]לגבולות

זו:לסוגוהנדרשוםהכתובהבעותןנותאף

כשהוונועלונןצחקונשטחוםששורתומהפלוגות"החוולום

לנוקרוולסנוות.הומואוםזהש"קרקל"אמרובטורדנות.

 21התווחסנו".לאאבל'נןסוןת',

חלקלעתוםמפנהה"קרקל"שלהפוקןןסגלנונדמה,

מודגשבכללותה.הצבאותהמערכתבלפוממשאנוןנוכר

חברתובנוסןומדוברשלאהמערכתאתל"שננע"עזרצוז

החברהבלפוצה"לאתלוחצ"זננוסווזאוקצר-מועד

אמותווםהפלוגהשלןהוועןדשהנחוצותאלאהושראלות,
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 2ס' lכגלווןהזורותנון

להולחםכמודע,שלאאוכמודענוסוון,ושנונאולןהם.

נלפו-פנום".שפהבלפו-חוץ,"שפהשנרטורוקהנדואלוות

המ"פ:נדברו

רקלאזהמהתפקודחלקהעולם,כלעםנלחם"אתה

לוצןרההקמה,שלהוןפועםלהתמודדגםאלאהפוקוד,

עםההתמודדות ]".[להרצאותמפקךוםלשלוחלוחצ"ן,סמל,

'שמוםנצבאגורמוםהרכהבונעוקרפשוטה,לאהפלוגה

לאצבאאנשופןלוטוקה,הרכהזהכנותעורונרגלוום,'

לוחודה,שנקראתולהוותונול"לא ]".[זהאתרןצוםנאמת

ממקוםנאאתהוהתקדמות,כסףשלמטעמוםלאנאואנו

אתמרוםשאתהאוןאכלהתנדנותות,וחודהזונאולן

אותו".לךמןרוךוםהראש,

מתבטאתנלפו-פנום"שפהבלפו-חוץ,"שפהשלהרטורוקה

עצמה.הפלוגהנתוןהלוחמתהחוולתנתפסתשנוכאופןגם

נעלתהלוחמום,נשארמשומותשמבצעתחוולתאח,דמצד

המ"פ:נדברוכמתוארגבוהות,תפקודוכולות

זה,אתואהבאחדכללאתפוסה,שלענווןנעוקר"זה

כנותלוחם,נתורעושהשאתהמהשעושותכנותרואהאתה

מסדרום."אבטחה,מארנום,הקשום,הדנרוםאתשעושות

המבטא"מושמש",נלעגהלוחמותנונןוהשנו,הצדמןאך

וותר:נחותוםכ,סוגלוחמום

ולא[אמותוום],לוחמוםעםלהתעסקשלהאדרנלוןלך"חסר

מושמש". 05לוחמום

החכרהוחסה"קרקל".לפלוגותהאזרחיתהחברהיחזוב.

ןחוולותחוולותופסוםשנוהאופןעלמשפועהאזרחות

החכרהתופסתבלפו-חוץמשומתם.ואתעצמםאתהפלוגה

ונעלערךנעלכשורותכפלוגההשורותאתהושראלות

המשמעותתחושתגםמתחזקתמכךכתוצאהגבוה.סטטוס

הבועהןוןצרתהפלוגהןחוולותחוולושלהעצמווהערך

גבוהה.אונטרונזות

הנדלוםעלמלמרוםהאבחוןדו"חממצאוזאת,עם

הפלוגהחוולותבלפוהושראלותהחכרהוחסנוןמונהקום

הגשוםמקרבוותרגדולאחוזהפלוגה.חוולובלפווחסהלנון

חוולוםמצדהחכרה,מצדוהערנהננודשלוחסעלמדווח

נלכד 19o/oכ-לעומתמהגשום 47%-כ(מקנולןתנוחוךןת

לעומתמהגשום 88%-כ(בבותהחנרוםמצדמהגנךום),

 93%-כ(המשפחהבנוומצדמהגנרום)נלכד 42%כ-

מהגנרום). 60%כ-לעומתמהגשום

ההבדלאתמבטאהלוחמוםאחדשלמפוךשלהלןהצוטוט

"כאופןללוחמת:וחסהלנוןללוחםהחכרהשלוחסהנון

שהגעתומאונזנוםפשוטשלווהמשפחההחנרוםרובכללו,

מנטאוםאלודנרוםןאונןתו".מענווןוותרלמשהוולאלפה

הלחומה,מערךכשולונשוםשולונשלהפרקטוקהאת
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כפלוגותהגנרוהאדםנוחכךעלשמשלםוה"מחוך"

אלה.מעורכות

כמקורותגםנוטןולוךונאההושראלותנחכרההדואלוות

גנומעלהלוחמותמדווחותלמשל,כך,שנכחנו.הנוספום

אחתהכותהוןצאותכשהןכרחוב,"התגובותהעותונות:

אותועוצרוםאנשוםהגבוה:למורלתורמותוחצולשנועוום

אותנועוצרותכנותאדומות.נעלווםלךושוואו!ואומרום

 22לקרקל."להגועגםוכולותהןאוןושואלות

המ"פמדברושעלהנפושונה,קצתוחסמקנלוםהגנרום

נרגענוטחונותכמסגרתלענודהלהתקבלקשווםהמתאר

שושתחרר:

הקךוטךוןנוםעלעונה"קרקל"ווצאמפקד"לנאורה,

רונאותרמתךןךשוםאשרלמוסדותלקבלההנדרשום

לווצאושווהאונןקרקל""וןצאהשנו,הצדמןפוקןךו.ןנוסוון

השחרוראחרולהתקבלשרוצהמולמשל,אחוום.חו"ך

עושהזהמ'גולנו,'כאתואומראתהאם-הנוטחוןלמשרד

שזוששומעוםשמרגע'קרקל'לעומתשלו,הרושםאת

נאמתומהשלךהונולתמהמשנהולאמעורכתפלוגה

טונום".לאלהתקבלשלךהסונןווםקצון,הוותואםעשות

ה"קרקל"כפלוגתהגשוםשורותבולסכם,אפואנותן

על-וךושנונהמהכצבורתגנרוםעל-פנוותרוןלהןמענוק

1991) Bou1·diet1 ( סמלוהוןשלאלוותרונותסמלו"."הון

הושראלות.נחכרהאחר-כךלהזמסוועוםחברתווהוז

אפקטונוותשלהחונטחקורתהלחימה.אפקטיביותג.

נאשרדעותחולןקומגלההמבצעותהמוכנותאוהלחומה

אח,דמצדהשטח.צורנועלהוטבלענותהלוחמתלונולת

כמסגרתהנדרשותהמוומנווותכלאתרוכשתלוחמת

מוומנןוןתוהאםשגםןנוטחון,ודאותאוזשנו,מצדהכשרתה;

המ"פ:נדברואמת.כתנאונוטןולוךוובואוהןטונות,

להוותונולשזהמסכוםאנו ]".[המשומה"אפקטונוות

אתםללנתונולהוותומכנוםשוותוכנותוש ]".[בעוה

אתלכחוןונולאתההאמתנרגעשרקכנותןושבוחר,

לרגע"עדשלהרטןךוקהאתמווצגוםאלוזה.""?דנרום

שלהלחומהלאפקטונוותכנוגעספקותהמעלההאמת",

קרב.כשעתהאושה

שאורע:מקרהנתואורגםנוטןולוךונאהזורטורוקה

עםחם,נשקללאושואללגבולמודדןעכרהסתנן,"מושהו

עםגבול,שחוצהמוהצבאות,כהגדרהנזנט.עםקר,נשק

עםמעזה,למחבלךגולוםאנחנומחבל.הואחם,אוקרנשק

וסוורזוההוהוארצונו,לאלנונראהוזהוהצוןךהאפודכל

הוהואזאנכראללהכצעקות,אלוהםרץוהואאלוןנוגש

לוודפקהנרךנרעה(לוחמת)והואמהוןחשודמעצרנוהל
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להוזתונזל ]".[ברךכרעההוא-אחדמזלאחדבכתף.כרזו

חןשבזת".הוןאןזה,אתעזשזתהוןשלאבבזתשהון

ןעןד:

לחלןקתגבזההבוכןלתמצטוונןתבנוםלעזמת"בבזת

עבודהבוכולתגבוהה,במשמעתגנזה,בקשבתפקוךום,

תבואהבחורהבת,אולבזמשומהנזתזאנוכמקבול.

בתהזאהמזדל ]".[זמזפחותבהרבהטןבוםוןתרתןצךום

כלזהמתנראותה, 11גאעםכלזהמת,ווצןגותקןמה,זקזפת

לכשוךןת[בהקשרבעותןנוםשהתפרסמןהכתבות ]".[

מבונןתלא[הלזחמות]הנשום]."הזשלהנמזכההפוזוןלןגות

אזשןאלזת:נבגדזת,מדגושותהזז,למסקנההגועואון

עלהמשפועוםהגזרמוםאחדעכשון?"עדעשונןמה

המונום.בוזהמתחשלהנזשאהןאהפעזלהאפקטובוןת

הגנתע"והמונוםבוזהטבעוהמתחאתלנהלמבסוסבפזעל

המ"פ:בךובדזתך'

זבת,בזזזג,מעלהןכשאתהשעזת 12-8לשמזרעולה"אתה

שזהטבעולאזהבווקרה,שזהחןששאתההדברוםמטבע

רשומתאדזם."לקחתולקןלדאזגצרוךאנוןבזהוקרה,לא

שלמתחושלעשות,מהאוזמראש,מפרודזאבושמורה

בנוםושמעכבזת,ןהבנזתמזשכוםהכנוסהבנזת,מזלהכנוס

גםןוששלא,כאלהןושבהםןמסתוועוםבנבזתשמאמונום

למפקדת".מפקדבוזמתח

"מתנגשת"וןתר,נבזזאזהפרקטוקה,אתפןגשתהרטןךוקה

בכוךלפוקןךלןחמזתבקוךןםהעוסקשוחנןצרכאשרעמה,

דרךכפורץעצמןתןפסהגבךוהסגלאחד,מצדבפלזגה.

מולשאלהכשנדרשאזלםלחומה,לתפקוךונשוםהמכשור

הנההעדופןתדרכן,בתחולתחו"ךגוזרעלשופקדראןו

המ"פ:בךוכד 'גברולפוקןך

מספוקלהשוהוהחזשבלאבעוותו.זהמג"ךותשל"מונןו

תשלחולהתבסס.צרובהןהוחודההקרקלזהבוךןןקאכזה,

זעםקשךוםכזה,הכרה,עםמג"דצרוךכרגעלגזלנו.אזתה

לחנזך,שוןכללחו"ר,שקשורבמהבעוקרטןבןת,וכןלןת

עלולפקדשטח,סוןךולעשזתלבזאלמשלתןכנוןת,אושןךו

והואבקרקל,רקגדלןןלאמהחו"ךבאוםשכברמ"פום

בעוותו".זהלעשות,מהאזתםתשאל

ותר,הגנתשללפרקטוקהעדזתלמצזאנותזאלהברוןבדגם

אושהשלכשוךןתהאובדברסמןוההנחתבחזנההמקפלת

טענההוןהל"זזו,הנחהלעומתבכור.פוקןךמשומןתלבוצוע

מג"ךות:לגוזרשהמזנההאפשרזתעלהנאוםהדברוםאת

חלקזהלחומה,מסלזלאתעברונשוםשהבשול.ההלוך"זה

תמונהאםלתפקוד.מועמדזתןושמ"פותושלקצונןת,בהפכן

הגבזל".הםשהשמוםוחוההמסרמג"ךות,

בוזרהבדלושבוהכזל,עלמןסכםהגזפנוהכזשרבנזשא

ההנחהאךהלזחמת,שללזןהלזחםשלהפוזותהוכןלתבוז

קלחו"ךמלזהםהנדרשתהמהןתותשהוכןלתהוא,הרוזחת

המ"פ:כדבךומבטלות,גםאלאבלבד,פוזותאוננה

מהפוזו,לאהזאהקןשובסוסו,כןשרעםלהוזת"צרוך

עבודהלשאננזת,נבנסוםבקן ]".[מנטלוחזסזזהשצווך

נורמותתזרנןוןת,משמעת,מסךךום,הקןשו,זה-רןטונות

ךגול.""חו"ךכמןןסטנדרטום

אנווןםכלבבזת,שלבוכןלןתמאמונהלאהמרובה"למה

אבלמסןומןת,פוסוזתבעוןתוששלבנותנבוזאזבשטח,

בעצםןבקןשו,המאמצוםבסרגלתלןוהכולמסוגלות,כולז

מספוקלאמךולהשקשהשאומרתמובראש,הכול

הרעל".עםבאהכזשרמורעלת,

ומוזז.אותןךשלהפרקטוקהשאתנותךעלתהזהבהקשר

בחלקושצזוזכפומוזז.כלללאלפלוגהמגועןתהגרעוזבבזת

שלאמוזזהוזםעדעברוהכל"צבבזתהמאמר,שלהראשוז

לוחמתלסבונהההתאמהלנובןובאשראבחוזךואווזכלל

הגוןס),בלשכתכברהבנוםברוםשעוהצד"כואוזז(כדוגמת

המ"פ:כדבךו

וכןלןתלאמוטובצוה.ןחסרזתשמבזתמהגרעוזבבזת"הגוען

בדוחה!"לזהמת?זןמטר. 100לרזץ

סוכום

הדואלוןתהרטןךוקןתאתלסקורהוותהזהמאמרשלמטרתו

בצה"ל.הלחומהבתפקוךוהנשוםשולןבאתת 11המלןהפרקטוקןת

תזצאתהואצה"לשנזקטהדזאלוןתבוהוא,המרכזותהטענה

המערכתעלוןשכפתההשונןואתלבצעהארגזזשלנוסוןנן

ןהפןלוטות.המשפטות

שפהכלפו-פנום,"שפההראשזנה,בןלטזת:רטןךוקןתשתוזוהו

בלפו"פרז-בשו"שוחמתקווםאחדמצדשבה,כלפו-חןץ",

הנשוםבשולןבספקהמטולשוחאחר,ומצדהושראלות,החברה

הצבאות.המערכתשלאמןתוהבוזסמןו,אןבגלןווהמןפוע,

הזאהנשוםשולובבוגןרסת,השנווההדזאלותהרטןךוקה

הואהסוכזזשבןלשלבעדהוונו:האמת",לרגע"עדחוןבו

אובחווהז.משלמזתהחוולןתשבהלנקודהעדאזמדו","גוזל

בקרבזהזהושראלותהחברהבקרבהזספקזת,מתעןךךוםאז

במערךנשוםשלהשולןבנחוצותבדברהצבאות,המערכת

לחומתז.שלןהאפקטובוןתהלזחם

זה.שולןבההלוךהמלזותבפרקטוקןתמשתקפזתאלןרטןךוקןת

ןךךכוהמנגנןנוםהמבנוום,ההסךךוםאתנזללותאלןפרקטוקןת

זהבכלללחומה.בתפקוךונשוםבשולןבצה"לשנןקטהפעזלה

הלחומה,מערךמשןלותפקוךוםשלפתוחתםאתלמנותנותז

הבחנזתךווםנטולוםאונםאשרןהמוזז,האותןךתהלובואתזנז

?ו
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הפרקטיקותעםלמנותניתזבנוסף,רלוונטיות.בלתימגדריות

הנשיםשירותיותנהולפיוצה"ל,שקבעההסדראתגםהשכיחות

בנוגעלכןהנלוותהמשמעויותואתבהתנדבות\,אלובתפקידים

בזעליה\.הוויתורקלות .ובמיוחדלוחמות,בנשיםהאמיתילצורן

החיילותעלהיתרהגנתפרקטיקתשלהחלתהאתלמנותאפשר

הצבאפקודותברוחמתבטאתשזוכפיהלוחם,במערךהמשרתות

הלוחמות.כלפיהפיקודסגלשלובהתנהלותו

בשילובהשכיחותוהפרקטיקותהדואליותהרטוריקותבחינת

שביזהישירההזיקהאתהמחישהה"קרקל"בפלוגותהנשים

(מוטיבציה),והניעהמורלשללסוגיותופרקטיקותרטוריקות

בחינתבקרב.יעילותפקודמנהיגותמפקד-פקו,דיחסילכידות,

אתחושפתהתאוריהלאורבצה"להראשוזהמעורבהגדוד

ומעמיקהלחימהבתפקידיהנשיםשילובשלהשוניםהרבדים

הנשיהפוטנציאלמיצוישלוהיישומיתהתאורטיתההבנהאת

הלחימה.זירתבנושא

תשתיתיצירתלכלולצוידהלחימהבזירתתוכזמומחיותפיתוח

כללמיפוילרבותהלחימה,במערךנשיםלשילובבנוגעידע

זה.שילובהמלוותוהסמויות,הגלויותוהפרקטיקות,הרטוריקות

יותרטובלמלאלחימהבזירההפעיליםממד"הקצינייוכלוכן

הסוציולוגי.ובמחקרההדרכהבפיתוחכמיו\,בייעוץ,תפקידםאת

לביזהמטהביזהנחוץהחיבוראתמדגיםזהמסוגזירתיידע

והזומיוזאיתורשלפרקטיקותהזכוללוהואהקצה,יחידת

הכשרהבמסלוליותרמאוחריםלשלביםהנוגעותפרקטיקות

בשטח.והתפקוד

למשל,כן,המשך.במחקריבחינהעדייזדורשותמספרסוגיות

"האובייקטיביים",המבניים,לרבדיםמעברלבחוזיהיהמענייז

בקרבהמתנהלהשיחאתקרי:"סובייקטיביים",רבדיםגם

שלהשיחאתבחנואשרהמחקריםמעטיםעצמ\.הלוחמות

הסובייקטיביתהחוויהשביזהקשראתזהובכלללוחמות,חיילות

יוכלזההמשךמחקר . jהארגוברמתולפרקטיקותלרטוריקות

ברמתהמחקרעםהמקרןברמתהמחקראתאפואלשלב

הנשיהפוטנציאלמיצויסוגייתעלנוסףאורולשפוךהמיקרו

הלחימה.בזירת

במערךהנשיםשילובשבוהאופזהואאחרמתבקשחקירהניווז

זהנושאשבחנומחקריםהצבא.מודלעלמשפיעהלחימה

מוכיחים, ,) 2001וראבי,דז"קראה,(לסקירהזריםבצבאות

המתעצבדינמימושגאלאסטטי,מושגאינוהצבאמודלכי

במערךנשיםלשילובפועל.הואשבתוכהבחברהשינוייםלאור

מעמדוהצבא,מבנהעלמבוטלותלאהשלכותישהלחימה

הרטוריקותכיצד , jולבחולהמשיך ,\כאםרצוי,בחברה.ותדמיתו

גוררותהלחימהבתפקידיהנשיםשילובאתהמלוותוהפרקטיקות

בישראל.החובהצבאבמודלשינוייםאחריהז

ששילובבכ,ןזהמאמרשלהמרכזיתהטענהאתלסכםניתז

80 

הרטוריקותשביזהמתחבתוךנעשההלחימהבזירתהנשים

ע"יהננקטותבפרקטיקותמשתקףזהמתחהשונות.הדואליות

לכדימסתכמותאלופרקטיקותהצבאי.בארגוזומוסדותשחקנים

לעולםנשיםשלכניסהאחדמצדמדירה:הכלהשלמבגנוז

פנימיסימוזשני·ומצדבהתנדבות!)עדייזכי(אםהלחימה

כינראהזה.עולםבתוךהייררכייםמגדרייםגבולותשלמחודש

הנשיםמקרבהבאהלשוויוזלדרישהלהיענותהצבאנאלץכיום

עדייזמתקשההואאן .בכללהישראליתהחברהומזשבתוכו

שילובהלחימה.בזירתהמגדרייםההבדליםאתלחלוטיזלבטל

המינים.ביזהשונותאתמדגישרקלחימהבתפקידינשים

החזקיםהחברתייםהמוסדותכאחדצה"לנתפסישראלבמדינת

הצבאבשורותההזדמנויותשוויוזקידוםהפרט.שלהזהותבעיצוב

האזרחיתבחברהמגדריותהבחנותשללביטולךמנוףלהיותעשוי

שלפעולתואופזחקירתשלהרבההחשיבותומכאזבכללותה,

מיצוימסוגייתהחורגתחשיבותהמגדרי,המשטרלשינויצה"ל

מעצםהנדרשתמשימהזוהיגרידא.בצבאהנשיהפוטנציאל

זוהנחהצבא-העם.אתוסשללאורוהפועלצבאצה"לשלהיותו

האישהווםערבהנוכחי,הרמטכ"לשלבדבריוביטוילידיבאה

נןשאלהזזתןחברתזתצזבןךזתרכזת, yחןזב Jכ"צה"להבינלאומי:

כל iכזו'לשורותתגזזסזם iהכלכלנוזות iההזדכשווווןבתחוםגלהד

בתחוםגםזהובכללהזשראלות,החברהשלורבדוהגוונוה

בהכרזותלאזהוהזתו 1האכבחננו iכ ]".{ונזם 1הכנוןהשוווון

v הת 1בהגשכאלאונום, 1הכנוןשווזזןלv שקבוקרוןv ,הלכהנו

ל-פו yןלאנוון yהל-פו yבצה"להאדםכוחוצוו 1לכשה, YJלכ

 2 {".גדר iהכ

לשגוריםיהפכואלוודבריםהיוםידחקלאכילקוות,יש

פועלים.אנושבההיומיומיתבמציאות

כןקורותךשוכגת

. wer סBourdieu, P. (1991). Language and Symbolic P 

. Cambridge, Mass: Harvard University Press 

Connell, R. W. (1990). "The State, Gender and Sexual 

, 19 , ry and Society סPolitics: Theory and Appraisal", The 

. 506-544 

__ , (1995). Masculinities. Berkley, California. University 

of California Press. 

u? The סme Y סes Khaki Bec סEnole, C. (1983). D 

men's Lives. Boston: South End סf W סMilitarization 

. Press 



lzraeli, D. (1997). "Gendering Military Service in lsraeli 

Defense Forces", /srae/ Social Science Research, 12, 

129-166 . 

Kelman, H. (1961). Processes of Opinion Change. Pub/ic 

Opinion Quarterly, 24, 163-204. 

. Miller, L. & Williams, J. (1999). Combat Effectiveness vs 

Civil Rights? A paper presented to the Biennial Conference 

armed forces and society חסof the lnter-University Seminar 

. 1999 , IUS), Baltimore, MD (USA), 22-24 October ( 

Mosse, G. L. (1985). Nationalism and Sexuality: Middle Class 

Morality and Sexual Norms in Modern Europe, Madison: 

University of Wisconsin Press. 

Robbins, J. & Ben-Eliezer, U. (2000). "New Roles or 'New 

Times'? Gender lnequality and Militarism in lsrael's Nation-in 

Arms", Social Politics, 7, 309-342. 

Yuval-Davis, N. ( 1985). "Front and Rear: The Sexual Division 

of Labor in the lsraeli Army", Feminist Studies, 11 (3), 

649-675 . 

___ , (1993). "The Bearers of the Collective: Women 

and Religious Legislation in lsrael", Feminist Review, 4, 

15-27. 

סקוךהקךבוום:בתפקוךום"גשום .) 1994 (א'אוולוז.

האושה,מעמדלקודוםלוועדהמוגשוהשוואתות".עוונות

לדמוקרטוה.הושראלוהמנוז

הקונפלוקטהשפעתהלוחמת:"המשפחה .) 2003 (ה'הרצוג,

מ'נתון:נושראל."הגשוםמעמדעלהערנו-ושראלו

הבוןןחוו-בשם(עורנום).נז-אלועזרא'אל-האג:

משתנה.בעזדןבושדאלומלחמהשלוםשלסוצוולוגוה

אונונךסוטתשלהספרוםהוצאתחופה: . 401-419עמ'

חופה.

נצה"ל,הצנאובשורות"מגדור .) 1999 (ד'וזרעאלו,

 . 85-109 , 14ובוקודת,תואודוה

-כמדום''עם"מ .) 2003 (א'בז-ארו,ע:פדו,לומסקו-

נצה"ל."והכרתותתרנותותשונותנוהוללעם':שונוםל'מדום

 2מס'גלווןהזורותבזן

הבוןןחון·בשם(עורנום).נז·אלועזרא'אל-האג:מ'נתון:

משתנה.בעודןבושדאלומלחמהשלוםשלסוצוולוגוה

אונונךסוטתשלהספרוםהוצאתחופה: , 255 • 285עמ'

 .חופה

ושדאל-באתוופוה:מצוקות .) 1996 (ד'הורונוץ,מ:לוסק,

עונד.עםתל-אבוב:ותד.בעומסחבדה

הושראלות."בחברה"מולוטךוזם .) 1993 (ב'קומךלונג,

 . 123-140 , 4ובוקודת,תואודוה

תפוסתהשפעתאחותו:הכוזה"גבךו .) 2003 (מ'קלנג,

אפלוהעלהחזזםנקודותצבאזתפקודשלהמגדר

תוארקבלתלשםענודהלעבודה".מווןבהחלטותמונות

חופה.אונונךסוטתלפסונולוגוה,החוגמ.א"

אז-הכללתנגדבע!דןןועונזם"סוכום .) 1987 (ל'שוחט,

המנוזקךבוות".בוחודותהלחומהבמקצועותנשום

צנאוום.למחקרוםהושראלו

הנוחוגאות:זקופותהולכות"הז .) 1997 (א'ששוז·לוו,

נוטאוזנגה:גנרוום,נתפקודוםחוולותשלבשורותוהמחוך

 . 21 · 30עמ' , 32פמונוסטו,

מגדרוותזהווותנונוזדונוו:נתון"חתרנות .) 2001 ( '--

(עורכת),עצמוזו'נתון: ,"'גנרוום'נתפקודוםחוולותשל

הושדאלות,בתרבותנשוםשלזזצוגוםקולו?התשמע

 . 277 · 302עמודוםוז-לור,וךושלום:

צנאווםכ(קןרות

שולונמדורדקע".נתונובןן"ש·"פלוגת .) 2001 (ש'נווך,

ווהל"ז.קמ"פ,ענףנשום,

זךום:צבאותשלמודלום .) 2001 (ג'ואנו,דד:ז"ק,

פךוווקטהצבא.מודלשונוותהלזךשלמשווהנותוח

ממד"ה.מחקר,ענףצנא·חנרה,

אונטגרצוהאחותו"-הנוזה"קרנו .) 2003 (ש'עמרם-נץ,

מסגרותבהכשרתמגדרות

עלמחקךזםאסופתמשלנו·אחתנתון:נצה"ל.מנצעוות

ווהל"ז.בצה"ל.נשום

 8ו



 ''','' Y:'''''''''''''"'c'C ''''' 2כוס'גלווןהזורותבון

לשנתמצבתמונתה'קרקל'-"פלוגות .) 2003 (נ'קאס,

דרום.פוקןןפסונןלןגוה ". 2003

עותונותקטעו

לקרנו."מתנדבותלצה"למהמתגווסןת 2%"רקא'אשר,

 .ן. 11.2003מעריב,

הארץ,למשומה."מוכנותהמדבר"טורפו ' 1הדר,

31.10.2003 . 

לנשום."נפתחוהרשום"תפקוןוםג'לונצקו,ר:לואור,

 31.10.2003במחנה,

בנובראתלשלוחנוכללאהסרוגות:הכופות"רבנומ'רהט,

 21.2.1999מעריב,נצה"ל."לשרת

 . 17.10.2003מערוב,לוחמות".בלו"צבאע'רפפורט,

אחרונות,יריעותשלהצנאוהנתבלסוורת","הטונות

30.10.2003 . 

אחרונות,ורועותשלהצנאוהנתבנשום",רןצום"לא

13.2.2004 . 

אונטרנט:אתרו

 www.idf.il/newsiteצה"ל:דובראתר
 www.aka.idf.il/yohalanהווהל"ן:אתר

שולווםהערות

מזנחואתלשנזתנוסןראשוןת ]"חקצונןתכןלצןן],מענןן] 2

נשום",שלוכןלתםל"הגשמתלקרב"גכרוםמ"שחרזרהשוח

ראה:.לפורןט,כלכדמזגכלתהצלחההוותהאלןלמאמצוםאו

תאזרוהכצה"ל",הצכאוכשורןת"מוגדזר .) 1999 (דזורעאלו,

 . 85-109 , 14ןכוקןרת,

J ,זכפדרלזמסקו-ראה:להרחבהr 200-ארוJJ (. עם-"מ'

זחכרתותתרכןתותשזנזתנוהזללעם':שןנום'מדוםלכמדום'

כשםעזרכום). J-אלועזר rכזא'אל-חאג'מ'נתזו:כצה"ל.

עמ'משתנה,כעוrד!מלחמהשלזםשלסןצוןלןגוההבוטח!]:

חופה.אזנוכרסוטתשלהספרוםהזצאתחופה: , 255-285

התש"סנשום)שורזת- 11מס'(תוקז]בוטח/]שורןתחןק 4

אושה fד'כ'קןכעהחזק .{. 1.2000כתארוךככנסתהתקבל

82 

כאושזרהבוטח/],מתפקודוכאחדהתנדכזתהעפ"ושתשרת

 .גברצבאוזצא rכד''ה'ההכנסת,של rזהכוטחזהחזץזעדת

אחרןנןת,ןדועזת ] Jעותשלצבאוכתבלסוורת","הטזכןת 5

} 0.10.200 }. 

שלדרוהמגהמשטרשלכאןפוןשונןווםכןלצןן],ראןו

כשולןשלמאלהנןספוםכהוכטוםכוטןולודוכאוםצה"ל

טכנזלןגווםלמערכוםנשוםשוכזץכדזגמת:כלחומה,הגשום

ככורום,קצזנהכדרגוהגשוםשל }, 1ןוצ/שועזרגכזהום,

 rכמזומגדרוזתהכחנזתכ'טזלנה, 1הקצת 1הכשרא'חזד
כפולהתווחס,מכקשזהמאמר .עזד lלנשום),(מכדקלקצןנה

הלחומה,כתפקודוהגשוםשולזכשללהוכטאו ,]ו/צשככר

העוקר',,אזה'ח'ד rהסמאתבכולראזת , rכמזכ , fא'אזלם

הצכאו.השורןתשלהמגדרוכאזפוןלשונןוום

טועןנום"סוכזם .) 1987 ( 'ל,שזחטעל:כחלקןסס iמכ 7

כוחודןת-לחומהכמקצןעזתנשוםאו-הכללתנגדכעד/

ן: iמתזגםצכאוום.למחקרוםהושראלו ] lהמכקרכוןת".

עוןנותסקורהכוום:קרכתפקודום"נשום .) 1994 (א'אוולז],

 ] Jהמכהאושה,מעמדלקודןםלןזעדהגשמןאתות." 11הש 1

לדמןקרטוה.הושראלו

לכומת lתשאתשהסבעלשזחטלואןרלד"רלהןדןתכרצןנו 8

6 

 • Jזלסןגוה

כלחומה-הגשוםכשולן"הוןהל"]:צה"ל-כרדןאתרמתזן: 9

 J." ,{19.5.200שלנגלהדספונת

 17.10.200 {מערוב,לןחמןת",כלו"צבארפפןרט,עמור 10

מנועהכלשא']ע] lטהמחקרכולצןן],וש ..]ז.עשלו,[הדגשה

גםכ'זם.ת 1לכ 1מש rה rשכההלחומהת 1ע 1כמקצנשוםלשלב

אונהחו"רלןחמןתלהזותוכןלןתנשוםמאןדמעטכוקבועת!,

הוןהל"].לעמדתמנןגדת

כגונןאתלשלןחנןכללאת: iהסרזגהכופןת"רכנורהט,מנחם 11

 . 21.2.1999מערובכצה"ל",לשרת

לקרבו",ת iמתנדכלצה"למהמתגווסןת 2%,"רקאשראותו 12

ע"ז]שלו,[הדגשה . 7.11.200 {מערוב,

אחרזנןת","ודועןתשלהצכאוהכתבמאתכנןת",רןצום"לא 1 {

2.2004 .} 1 . 

הלן!ראה . 19.10.200 {הוןהל"],שלהאונטרנטאתרן: iמת 14

כתאר'ו"כמחנה" rכעותזשפזרסמהככתבהגםדזמהרזח

לנשום."נפתח!חדשום"תפקודוםתרת: iהכתחת 1.10.0 {

הארץ,למשומה",מןכנןתהמדבר,"טןרפוהדרדאהן: lמת 15

} 1.10.200 }. 

שגםהרוהרטזרוקןת,למופןוכוחסלכ]קזדםנכר f'lשצכפו 16

מודהכאזוזלשאלה,להודרש rנ'תהשזנזתלפרקטוקזתכ'חס

 ]ת' Jכולמשל,הטזענום,ושזז.את Jזןמןצואןתמזכחנזתה]

-אחתפרקטוקהשלשזנזתזןןוןתשלהל]כפרקטוקןתלראןת

 .)/זהערתהעלעמרם-כץשרותלרס"]דה i(תמדורההכלה



 ז.:::::•:::• r .""':ב:כ:•:; 2ס' 11ווןגלתוךזוהןוב c;:;:T צ:::,,:: ;z:::":'::::?,:,:;;:::::,:,z:,::: :1' :ג:::: ·:::;;::::ג:.::•::,;; : ',:;c:>:.>·:.:;•:1:•::• .:•:·:::::;;::::c•::'2:::.:,::r ~ '"":';: ~ c::::::';;::::.z:'ii,:»:::::·:c;.•::•::: :::.:·:.::::ד

אחןתו"-הכוזה"קרנו .') 200 {(ש'·כץ,עמרםמת!ך: 17

כצה"ל.מכצעוןתמrכגרןתכהכשרתמגדרזתאזנטגרצזה

כצה"ל,נשזםעלמחקרוםפת lאrכמשלנו"-"אחתכ:פןרrכם

ןזהל"].

להוטמעהצד"כ ] Jראועתודהקרוכוםכחןדשזםכו ,] 77לצוש 18

ורא!']השדהןזםשלתרןמתולחוכל!ת.המקכמערכתגם

 ] Jlכממותנהללחזמהמועמדותשלהצלחתםבוזלנוהצד"כ

התוצאות.קבלתעםתוקףמחקרוככוצועשוטתוכמעקב

 ,) 200 {(עמרם-כץשלמאמרהאתזהכהקשרלהרחבהראה 19

 .הוןותור"שלנrככלתהכלתו"הקלותכשםזותופעהכונתהשם

מצבתמונתהקרקל-"פלןגותמrכמך:עלמכוrכrכהרקעחומר 20

 , 045פrכ) Jהד 1כו r1כומדרום,פוקודפrכוכולוג 'ע, " 2003לשנת

ענףרקע",נתונוכט"ש-"פלןגתעל:וכ] . 8/7/0 {מתארזך

 . 15/10/01מתארוך 0143 1הד rrכ'מוכו , fווהל"קמ"פ

הארץ,למשומה",מוכנותהמדבר"טןרפוהדר'דאה 21

} 1.10.200 } 

הארץ,למשזמה",ת 1כנ 1מהמדבר'"ט!רפזהדרדאה 22

} 1.10.200 } 

ןזםלקראתל uצהןמפקדזלחזזלזהרמטכ"לאוגרתמתוך 2 {

 8 .{. 2004-הכונלאומוהאושה

8J 





$' 
ולמונוחלפרסומוםהמדור-ד"תוהאמ"ץ-חט'והפקה:בוצועעוצוב,




