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 מגמת השירות המשותף ושילוב הנשים בתפקידי לחימה ממשיכה להתקדם בצה"ל. 

המציגה לכאורה "הקפאת מצב" והחלטה לעצירת גרף  1פרסם צה"ל לתקשורת הודעה בשבוע האחרון
 .בגדודי הגנת הגבולות המעורביםהצמיחה המהיר בפתיחת תפקידים לנשים 

בשורות שלהלן בלי להיכנס לבדיקת רצינות ההודעה ובחינת המשמעות של הודעה עמומה ומעורפלת זו, 
 ממוקדת רק לגדודים המעורבים עצמם. נבקש להדגיש שהמציאות הבעייתית אינה

שילוב הנשים בתפקידים מבצעיים רבים ומגוונים שכבר נעשה בשנים האחרונות, משפיע על כלל יחידות 
הצבא, כדוגמת נהגות האמר, נהגות קו, ועוד. גם חייל, קצין או איש מילואים שמשרת ביחידה מבצעית 

או פעילות מבצעית לאורך שירותו עשוי להיפגש  שלא שולבו בה לוחמות באופן ישיר, במהלך אימון
 בסיטואציות בעייתיות מאוד.
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 לנשים בלבד?  –נהגות האמר 

( סיום קורס מפעילות האמר 21.10.17לאחרונה ) 2גלית, פורסםנבדף הפייסבוק של צה"ל בא
 )נהגות( שיועד לנשים בלבד:

72 soldiers in the IDF's all-female Combat Hummer 
Operators Unit completed basic training and their 
beret march! Congratulations! 

 של צה"ל קרביהאמר  מפעילותת חיילות מיחיד 72תרגום: 
   השלימו את הטירונות ומסע הכומתה שלהם! מזל טוב!

 

 

 

 איך זה נראה בשטח?
 

 אילת:חייל בגדוד שריון, שירת בקו חי"ר בגזרת 
כחייל בגדוד שריון רגיל, לא מעורב. במהלך שירות בקו חי"ר בגזרת אילת, נחשפתי לתופעה שלא  שירתתי

הכרתי. הסיורים בגזרה מתנהלים על ידי "נהג/ת קו", שעושים סבבי נהגים שבוע שבוע, ומשרתים במשמרות 
 י לוחמים.נהג/ת, מפקד ושנ –סיור כולל ארבעה אנשי צוות הפסקה.  16-שעות ו 8של 

, שכבר השתחררה וחזרה לשירות לאחר טיול באחד מהסבבים שירתה בסיור שלנו נהגת, בחורה במילואים בתנאי קבע
המפקד שלי, יתה אווירה של קלות דעת. ייתה מאוד פתוחה וזורמת עם כולם, ובסיור הי.. האווירה של אותה נהגת הבחו"ל

ציות של קרבה שאני לא רגיל לראות, ממש לא רק ואיחד הביאו לסיטהמט"ק, היה מאוד פתוח איתה, והשעות הארוכות 
 לחיצת ידיים חברית פשוטה וזהו.

הייתה לי תחושה שהלוחמים והמפקדים מתייחסים אליה הרבה יותר כ"אובייקט נשי" שאפשר להעביר איתו את הזמן בהנאה, 
 מאשר כבן אדם שלוחם איתם...

 

 ':סגן במיל', מ"מ בחטיבת שריון במיל
 היה אימון משותף עם נהגות האמריםבקיץ האחרון הייתי באימון מפקדים וקצינים בצפון בבסיס עמיעד. זה 

 שקיבלנו הייתה. הפקודה לאורך האימון קצין ונהגת בהאמר)ג'יפ(, כאשר אופי הפעילות מתנהל בשהות של 
 -ד היום האחרון, חלק ישנו יחד תנו. במשך כל האימון עשטח במשך כל האימון, כולל שינה אתנו בשהנהגות א

יום האחרון בשנייה, וככה ישנו בנים בנות. רק בנות בתוך ההאמרים, וחלק פתחו מחוץ להאמרים מיטות הקרובות אחת לובנים 
 בנות בנפרד.ל מוגדר זורבנים ואל מוגדר זורייותר מסודר, ועשו אכבר לאימון היה 

היא כדי שצריך לעצור הכל, היה , להתפנותנהגת הייתה צריכה האם  רותים.הייתה עוד מורכבות בעניין השיבמהלך האימון 
בזמנים , לפעמים בפועל, מאחורי גבעה או משהו. בצורה מכובדת ופרטית מקום בו תוכל להתפנות חפשלצאת ותוכל ל

חד אב. זה פגע במבצעיות. הנהגת מקום מוסתר בשבילחיפוש להתעסק בנאלצנו לעצור ו מבצעית שאנחנו באמצע הסתערות
שתי בנות שימשו לה מעין "גדר חיה" והסתירו אותה פנות, אז תשאחת הנהגות לא מצאה מקום לה מהימים היתה סיטואציה

 .הזה ילצורך הבסיס. באמת לא הייתה לה ברירה, לא היה לה מענה איכשהו, והיא התפנתה שם

 הגיעו הבנותאחרי זמן מה  הקצינים לא היו בשטח והמפקדים הזוטרים עסקו בהכנות לתרגיל. ,בעת היערכות לתרג"דבנוסף, 
 מצב שהיו מלא בנותזה הגיע לועברו לדבר עם הבנות.  ההיערכות לתרגיל,עזבו את המפות ואת פשוט המפקדים ו, לשם

מהבנות ירדו לחצי ב' בניגוד לפקודות. ול חלק גד, אז כל אחד התיישב לדבר עם איזו בחורה או כמה בצד. בסביבה באותו זמן
 .בגלל הבנות.. משימהמהמיקוד ב יצא הראש של המפקדיםשהמשמעות הייתה באופן מובהק 
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 במיל':חטיבת שריון ב איש מילואים
הבנים השתתפתי באימון מפקדים וקצינים, עם נהגות האמרים. האווירה לאורך האימון היתה בעייתית מאוד, 

בסיום התרגיל הנהגות ירדו מההאמרים והתחילו  יושבים כל הזמן ביחד, כמה בנות והלוחמים סביבם.והבנות 
 , לקפוץ, לעשות מוראל.שירים

 

 

 ביחידת סיור של גדוד תותחנים: םמילואיאיש 
בנות בגדוד שלנו עצמו אין שבטה. בסיס חיל התותחנים בבאימון של חמישה ימים בבחודש האחרון הייתי 

, שבפועל מצטרפות אלינו לחלק בנותמשרתות , שם קדת הגדוד )מפג"ד(, אבל אנחנו מצוותים למפלוחמות
 מהפעילויות בשטח.

אבל במקרה שלנו  שלנו, הלוחם האורגניאין נשים בכח ש כיוון ,אשה לא אמורה להיות במהלך האימון ש"בנגמבנסיעה 
 .ים כלשהםלבצע רישומי נגמ"ש, כדתוך התנו באהצטרפה לנסיעה השלישה 

איזור הלינה מתוחם על ידי כלי הרכב )הנגמ"שים( מסביב, ובאזור הפנימי נפתחים אוהלים. רוב בלילה ישנים בשטח. 
האוהלים היו אוהלי קמפינג שהמילואימניקים הביאו 
מהבית. גם מס' בנות שהיו אתנו נשארו לישון באותו 
מתחם עם כולם, ללא הגדרת מתחם מיוחד לנשים. 

ש אוהל ליד אוהל, בת באוהל צמוד לאוהל ישנו ממ
 איתה בלינת לילה הייתה איזו בחורה שדיברו בנים.

הייתה שם אווירה מאוד פתוחה. הפריע לי ושם הרבה, 
 ..שזה ליד האוהל שלי.

 

 

 :בפיקוד הדרוםמילואים קצין 
 שאני מבצעבמסגרת תפקיד 

אימון אחרונה ל, הצטרפתי לבמילואים
אני לא משרת  של גדוד קרק"ל.

ביחידה לוחמת מעורבת בשגרה, אך 
בתרגיל הזה נחשפתי למציאות בעייתית שנאלצתי להיות חלק ממנה. בשטח אין שום הפרדה בין בנים לבנות, עושים ממש 

ים על החול אחד על השני, בנים ובנות ביחד. אם בחורה צריכה הכל ביחד. בהפוגה בין ירי לירי באימונים כל החבר'ה נזרק
אבל , נראית סבירהרמת המקצועיות שלהם היא לשירותים היא הולכת כמה קילומטרים עם עוד חברה כדי להתפנות. 

האווירה מאוד בעייתית, כמו תיכון חילוני ממוצע. בין 
דת אמר לי שבין  קכולם ראיתי דתי אחד, והמש"

אף אחת ששומרת שבת ומתנהגת כמו הבנות אין 
 דתיה.
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