
יי■

T ( * •i

 ביחידת לוחמות
 יש "לנשים קרקל.
 שאנחנו קבל כוחות

 מכירים", בהכרח לא
החוקרות אומרות
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 עתידה עירן־יונה מיטל ד״ר של הבת
 רבים כמו לצה״ל. בקרוב להתגייס

 מעוניינת היא גילה, מבנות ורבות
איכותית, ביחידה משמעותי בשירות

 מתכוננת מתאמנת, היא כך ולשם
חב ואת שירי את רואה "אני רבים. מיונים ועוברת
 להיות שלא יכולה לא אבל בהן, גאה כך וכל רותיה

הזד באמת יקבלו הן "האם האם. אומרת מוטרדת",
הפוט כל את יממש באמת צה״ל האם שווה? מנות

 חיילות שהן משום רק יוגבלו הן האם שלהן? נציאל
 מגיע מדהים; נוער לנו שיש מרגישה אני חיילים? ולא

 להבטיח חייבים ואנחנו ומכבד, שוויוני שירות לכולם
האלה". התנאים את להם

חוד כבר בוערת סוגיה הוא בצבא נשים של שילובן
 משתתפות טנקיסטיות עלה, הלוחמות אחוז רבים. שים

 הנשים וגיוס למבצעיות, אותן להפוך שמטרתו בניסוי
 ושמרניים דתיים גורמים זאת, לעומת זינק. הדתיות

 המבצעי הרף את מוריד שהצבא טוענים
 דתיים ושחיילים השוויון, ערך בשם

 ערכים בשם לזכויותיהם זוכים אינם
העם. צבא אל שנכנסו זרים

 ד״ר ועמיתתה, עירן־יונה ד״ר
 שמכירות כמי מוטרדות. פדן, כרמית

 יצאו הן מבפנים, המערכת את היטב
 למסקנה והגיעו הנושא את לחקור

לוח־ נשים בקרב שהמהפכה
עירן־יונה ד״ר נבלמת. מות <

 ששירתה סוציולוגית היא
 בצה״ל רבות שנים במשך

 למדעי במרכז בחוקרת
המ ובחטיבת ההתנהגות

 פדן ר״ד אמץ; של חקר
 ארגונית סוציולוגית היא

 היום המשמשת וצבאית
למחק במכון מחקר עמיתת

במדור ומרצה לאומי ביטחון רי

 עירן־יעה: ד״ר
 נותן "הצבא

 שעוברים לאנשים
 נכסים דרכו

 ערך שמייצרים
 בשוק גבוה כלכלי

 אסור העבודה.
 קבוצת ששום

 תדיר לחץ
אחרת" קבוצה

 המחקר את בר־אילן. באוניברסיטת הביטחון לזרועות
 הנב־ המהפכה - בצה״ל לוחמות נשים ״שירות שלהן,
 של הרביעי כנרת בכנס שעבר בשבוע הציגו הן למת",
בישראל. צבא־חברה חוקרי אגודת
שה ייתכן איך השאלה על לענות מנסה פדן ד״ר
 שצה״ל מעידים היבשים הנתונים אם נבלמת, מהפכה
 להתעלם "אי־אפשר יותר. שוויוני היה לא מעולם

 עצמו ובשירות במיון בגיוס, שינויים הרבה שהיו מכך
 רואה שהציבור נכון גם "זה אומרת. היא נשים", של

 בצה״ל נשים שירות של בנושא תקשורתי עיסוק המון
משת שצה״ל מרגישות אנחנו אבל בתחום. ובהישגים

 תדמית לבנות מנת על יחצניים, לצרכים בנשים מש
 לא זו לכאורה. רק זה בעצם אבל שוויוני, ארגון של

 טייסות של תמונות לנו מוכרים סתם לא המציאות.
יח בפתיחות מתהדרים או הידיים, על תינוקות עם

 שצה״ל היא שלי הסברה הלהט״בית. הקהילה כלפי סית
 שמכיל סובלני ארגון של תדמית לעצמו לבנות רוצה
 של שואבת אבן להיות ויכול אפשרויות של רחב מגוון

 שהצבא לכך הדוק באופן קשור זה חברתיות. קבוצות
 וזה הישראלית, בחברה הכרחית תחנה לא כבר הוא

 משמעותי". לגיוס במוטיבציה מסייע
שוויוני? להיות רוצה לא בעצם צה״ל לדעתך אז

 עצמו את תופס עדיין שצה״ל סבורה אני לא. "כרגע,
 הגבול על לוחמות נשים של כניסתן גבריות. של כמעוז

 על מערערת לא וחובלים טיס כמו מיוחדות ביחידות או
 ממשאבי נובע הצבא של המוביל השיקול הזו. התפיסה

נשים". יגייסו מסוימות, ביחידות גברים חסרים אם אנוש:

בחסא שננלדה הבחנה
האח בעת הצבא של החלטות מגוון המחקר, פי על

 עשורים. כמה לפני שהחלה המהפכה את בולמות רונה
 לוחמים בין שההבחנה היא המרכזיות הטענות אחת

 המעורבים, הגדודים הם "רגילים"(שלרוב ולוחמות
 חי״ר, החוד(יחידות לוחמי לבין ומג״ב) הגבולות שומרי
מג־ רקע על למעשה נוצרה מיוחדות) ויחידות שריון

 לנשים. גברים בין מלאכותי מדרג לייצר ונועדה דרי
 ד״ר טוענת בחטא", שנולדה רלוונטית, לא הבחנה "זו

 גברים של מעמדם את לשמר באה "היא עירן־יונה.
 בחזית: נמצאות המעורבות ביחידות הנשים בהיררכיה.

 זה אם שכם. בשער מג״ב לכוחות קורה מה רואים אנחנו
חוד?" זה מה חוד, לא

 מכלל אחוזים לשישה הלוחמות מספר הגבלת גם
 כבעייתית. מזהות שהחוקרות החלטה היא הלוחמים
 פתוחים להיות חייבים בצבא התפקידים כל לשיטתן,
לה לה לאפשר צריך ויכולה, רוצה אישה "אם לנשים.
 במדינה, מהותי ערך הוא השוויון כי יהירה, לכל תגייס

 בהתחלה", מאמץ יותר דורש או יקר יותר זה אם גם
עירן־יונה. ד״ר אומרת

 לכל חברתית זירה הוא העם, צבא בהיותו "צה״ל,
 ודוגמה מראה הוא מתנהל הוא שבו והאופן ועניין, דבר
 "העניין פדן. ד״ר מוסיפה הציבוריים", המוסדות לכל
 העיקרון אלא לוחמות, אחוז 50ל־ השאיפה לא הוא

 צריכה ורוצה שמסוגלת אישה שווה. הזדמנות שנותן
בגולני". גם תפקיד, בכל להשתבץ

זיאתס אונס בין
 לוחמות על בדיון שעולים הגדולים החששות אחד

 גברים אונס בין ההבדל "שאלת בשבי. מנפילה השש הוא
 של לאונס ההסתברות כנראה כי קשה, היא נשים לאונס
 אנחנו זאת, "עם פדן. ד״ר אומרת יותר", גבוהה אישה

 יתר משקל נותנים אנחנו אם עצמנו את לשאול צריכים
 בכבוד פגיעה היא המשמעות בעצם כי חיילת של לאונס

 לא". ותו חריג לאירוע נחשב חייל אונס ואילו האומה,
 מקדם גוף להיות לא היא צה״ל של המטרה אבל

במלחמה. לנצה אלא שוויון
 נשים. להדיר שבאה רטוריקה "זו עירן־יונה: ד״ר

 ושהן נשים, בפני שנפתח תפקיד שום מכירה לא אני
 יותר אפילו ויכולות מוטיבציה איכות, אליו הביאו לא

 לכך אחת עדות מכירה לא אני גברים. משל גבוהות
הרף". את והורידו לתפקיד נכנסו שנשים
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