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המקצועיות, האנושיות, האמפתיה לוי, על -רנה ששוןלמנחתי, פרופ' אואני מבקשת להודות כאן 

הרוח לאורך כל  על הסבלנות ואורך והמסירות. תודה על האמון שנתת בי ועל שדרשת ממני. תודה

 .הדרך

לוי על שהגו קבוצת מחקר, שהעניקה -פדר ולפרופ' אורנה ששון-תודה לפרופ' עדנה לומסקי

ל בחלקי להיות חלק הזדמנות ופלטפורמה לחוקרים/ות צעירים בראשית דרכם, ותודה שנפ

היוו בעבורי קבוצת התיחסות תודה לעמיתותיי מקבוצת המחקר, שמפרויקט מחקרי מרתק זה. 

  .תמיכה-אקדמית וגם שימשו כקבוצת

 איך לחשוב: תודה לד"ר נסים ליאון,תודה למרצים מהמחלקה לסוציולוגיה, שלימדו אותי 

 סילבר.ד"ר אבי שושנה, פרופ' אפרים תבורי, פרופ' אילנה 

זוגי -לבןתודתי נתונה לכל בני משפחתי האוהבים והתומכים, שסייעו להביא עבודה זו לידי סיום: 

לשתי בנותיי המקסימות, יערה  ;היקר, שחר, שבכל יום מחדש מלמד אותי אהבת אמת מהי

 היקרות, נעמי ורותי. לאמי ולאבי המסורים, לאחיותיי ;ואיילת, שממלאות את חיי באור



 תוכן העניינים

 

 ד'-א' תקציר

 1-2 מבוא

 3-15 : מגדר, דת וצבא בישראלסקירת ספרות

 3-5 יחסי צבא ומגדר בישראל

 5-8 מגדר ביהדות ובציונות הדתית

 9-15 מגדר, דת וצבא מנקודת המבט של החיילת הדתית

 16-22 מתודולוגיה

 16 חקרמה תשיט

 16-17 ומשתתפות המחקר מערך

 17-18 הראיונות שיטת ניתוח

 19-20 נחקרת-יחסי חוקרת

 20-22 רפלקסיה

 23-56 צבאית וחילוניּות דתיות נשים בין המפגש חווית.  1

 23-31 חוויה מגוונת ומורכבת – הבועה ניפוץ.  א

 32-44 להתרחקות  התקרבות בין -- הצבאית לחילוניות ביחס דואלית התמקמות. ב

 44-47 בצבא החילונית למציאותביחס  התמודדותה . ג

 47-53 מולה ההתמודדות ודרכי הדתית השחיקה חווית. ד

 53-56 צבאתקופת האוטונומיה הדתית בדיון תיאוטי ב

 56 משמעות האוטונומיה הדתית בחיים הבוגרים

 57-73 ואליתקונפליקטו מהיעצחוויה מ: הצבאיות עם המפגש.  2

 57-62 בצבא ולאורך זמן ההעצמה מימדי. א

 62-73 היבטי הקונפליקט בצבא ובחיים הבוגרים.  ב

 74-100 ומיניות גוף של בהקשר ומגדר צבא, דת בין החוויתי המפגש.  3

 74-80 דתי ההגמונינרטיבים של קונפורמיות ביחס לשיח ה .א

 80-84 ?מודעות ללא סוכנות: בצבא מיניות-בא הבחירה

 85-86 מיניות הנשיתלנוגע בדתי לבין השיח הצבאי -נקודות השקה בין השיח הציוני



 86-87 נרטיבים של התרסה ביחס לשיח ההגמוני.  ב

 88-100 בצבא ולאורך זמן מגדרית תודעה . ג

 101-118 הנשים אז והיום.  4

 101-107 קולקטיביזם-אינדיווידואליזםקונפליקט . א

 108-115 הכולל החיים מסיפור כחלק הצבאי הנרטיב. ב

 115-118 והלאומיהמשפחתי נרטיב -מטאל הבניית הנרטיב הצבאי האישי ביחס. ג

 119-135 דיון

 120-122 של הנשים בחייהן הבוגרים תנגדויותהה

 122-124 מעבריוהתהליך הבחיים הבוגרים ת יוהתמקמו

 125-127 זמן לאורך הצבאית החוויה של בהקשר פמיניסטית-בורדיאנית קריאה

 127-128 רבדים שלושה: הגוף דרך הנשים התנגדות

 129-132 'הזמן צאצאיות' את המאתגר הטרוטופי כמרחב הצבא: ההתנגשות

 133-135 והעמקתה החקירה להרחבת והצעות המחקר מגבלות

 136-143 נספחים

 136 נספח א':  טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

 137-138 שאלון פרטים אישיים למרואיינת  נספח ב':

 139-142 נספח ג':  מדריך לראיון

 143 חיים למרואיינות-נספח ד':  טבלת מסלול

 144-158 ביבליוגרפיה

Abstract I-VI 

 



 א

 

 

 

 תקציר

 

של נשים דתיות הבוגרים במשמעות החוויה הצבאית בחייהן  תעוסק תהנוכחיעבודת התזה 

. הנשים הדתיות הבוחרות להתגייס הינן חריגות ביחס למרבית נשות הציונות לאומיות בישראל

הדתית, אשר משרתות בשירות לאומי. שיערתי כי התנגדותן זו של הנשים ביחס להסללה 

במגזר הדתי, בעודן צעירות, עשויה לטמון בחובה התנגדויות ומשמעויות המגדרית הרווחת 

נוספות. ביחס להקשר זה, בחנתי את המשמעות לאורך זמן של הבחירה להתגייס, וכן את עיבוד 

החוויה הצבאית מנקודת מבטן של הנשים כנשים בוגרות המתמרנות את דרכן במשטרי המגדור 

ה להגיע להבנה יותר מלאה של חווית תמרון זו בחייהן בחברה הדתית בה הן משוקעות. במטר

ספקטיביים אודות חוויותיהן של הנשים כחיילות דתיות. -הבוגרים, נעזרתי בנרטיבים הרטרו

שאלות המחקר העיקריות היו לגבי משמעותו של הפרק הצבאי וההתנסות הצבאית בחייה 

ונים בחיי היום יום שלה, כיצד הבוגרים של האישה הדתית בישראל: מהן בטוייה וגלוייה הש

החוויה עיצבה את בחירותיה המקצועיות, את עמדותיה לגבי דת ומגדר, ואת הפוליטיקה 

הפמיניסטית/מגדרית שלה בחייה הבוגרים. יתרה מזו, מנקודת מבטה הפרטיקולרית של האישה, 

 ניתו יהיה להשליך על הצירים המצטלבים: דת, מגדר וצבא, המעצבים את חוויתה.

מובנים שקיימתי עם נשים בוגרות מן -ראיונות חצי 28מערך המחקר הוא איכותני וכלל 

 ., אשר שרתו בצבאלאומי בישראל-המגזר הדתי

הדיון  מכן, אציג את עיקרי אחר. לעבודההארבעת פרקי של כל אחד מתמצית אציג להלן 

 הכולל ומסקנות תיאורטיות.

במפגש בין המרואיינות כנשים דתיות, עם הצבא כמערכת חילונית. עוסק  פרק הראשוןה

-ורב מורכבתדתית שחוו המרואיינות, היתה חוויה -טענתי כי חווית ניפוץ הבועה המגדרית

ת זמן שונות לאורך שירות החובה, ולא כפי שנהוג לחשוב, בנקודו ניפוץ הבועה אירע. מימדית

דכוי צירי הדכוי הדתיים והמגדריים, נשזרים בצירי כי כמו כן, מצאתי . בלבד סמוך לרגע הגיוס

כל אלה יחדיו, מעצבים את חווית ניפוץ הבועה של  נוספים, כגון פריפריאליות, אתניות ועוד.

  הנשים.

האינטנסיבי בין הנשים הדתיות לבין החילוניות הצבאית תרבותי ו-הביןהמפגש בהמשך, 

בפרקטיקה, . ביחס לתרבות הצבאית החילוניתהתרחקות להתקרבות בין  :דואליתהוליד מגמה 

ים מצביע ם אלהדפוסיי נש .ומגננהדתית הגמשה : פעולה דואליות זו התבטאה דרך שני דפוסי

במה נתנו  , הנשים האורתודוקסיותלראשונה. הולדתה של אוטונומיה דתית לעניות דעתי, על

בעשותן כך, הנשים  תחשבות בתנאי ה'מרחב' הצבאי.נון דתיותן, תוך היהעצמאי בכלשיקול דעתן 

עמוד התווך העיקרי עליו מושתת אורח החיים האורתודוקסי: ציות ללא למעשה חתרו כנגד 

 מתן בלעדיות לטקסט ההלכתי ולפסיקות הרבנים., תוך ייגים לדוגמה האורתודוקסיתס

והעבירוה אל ות והרבנהפקיעו את האורתודוקסיה מסמכות ההלכה המרואיינות, בהקשר זה, 

 ידיהן שלהן.

דתיותן הפרפורמטיבית מעוצבת, בין  ;לשכלל את האוטונומיה בבגרותן, הנשים ממשיכות

ידי המרחבים הדינמיים בהם הן מתנהלות. כמו כן, הן מעניקות במה לשיקול דעתן -היתר, על

 . עיצוב דתיותן ובדרכי הופעתהב העצמאי



 ב

 

 

 

, מקצועיים איינות הדתיות לבין אלמנטים צבאייםהמרו ביןשמפגש עוסק ב פרק השניה

 .קונפליקטעומת העצמה מתמשכת ל ת:דואליחוויה הפרק מדבר על  ואישיים לאורך זמן.

מימדי מקצועית ואישית אשר גם משמעותית לאורך זמן. העצמה  , מחד, חווהמרואיינות

מהמרואיינות נתגלתה  90%ההעצמה מתיחסים למציאת האורינטציה המקצועית, אשר בעבור 

ידן דרך התפקידים הצבאיים שהן מילאו כחיילות וכקצינות. בחייהן הבוגרים, מרואיינות -על

, שעברה דרך "שכלול" המיומנויות הצבאיות. מקצועית-אלה מתארות מגמת התפתחות אישית

רה , שבמה"ארגז כלים" התנהלותיהנשים גם העלו שבד בבד עם התפתחותן המקצועית, הן רכשו 

 הפך ל"טבע שני" בקרבן.

ברו על מעבריות חלקה ומעצימה בין השדה הצבאי יהנשים ד, הקשר נרחב יותרב

שירותן המשמעותי, אשר גם פעמים רבות עירב הכשרה מהן זוקפות זאת בוהאזרחי, ורבות 

הן רכשו והטמיעו מדבריהן כי צבאי. עולה -מקצועית יחודית, עולם תוכן מקצועי ונסיון מקצועי

-הכרה כנשים קומפטנטיות, הן בשדה האזרחי, הן בשדה הביןכן זכו לקרבן יכולת סוכנותית וב

הנשים טוענות כי הכלים המקצועיים, כלי החוללות העצמית והניהול  אישי והן בשדה התעסוקתי.

התפתחותן ב ןתוא יםפעם בהן ומלוול כל אלה ממשיכים –העצמי וההכרה בהן כאזרחיות שוות 

 כנשים בוגרות.המקצועית 

הדתי שלהן, הוביל -המטען הזהותי המגדרי אלה,מתמשכים מימדי העצמה צד אולם ל

גבריות צבאית פרפורמטיבית,  ים שלרלהתעמתות תרבותית אל מול הצבא בהקש המרואיינות את

גבריים ולא חיקו אותם, כפי -הנשים דחו אלמנטים פרפורמטיביים .צבאיתמנהיגות צבאי, ו כוח

באופן  נשים המשרתות בתפקידי פיקוד וקצונה. כנגד זאת, הן הבליטו את נשיותן.שמצופה מ

הגברי הרווח בצבא והפגינו, לחלופין, סגנון -דומה, ערערו הנשים גם על סגנון המנהיגות העיסקאי

מנהיגות טרנספורמטיבי )מעצב(, אשר גם מוכר בספרות כסגנון יותר "רך" ו'נשי'. סגנון מנהיגות 

 , הנעה מתוך הזדהות ועוד.יםהיררכי םפעריפניית קשב לפקודים, השטחת זה מערב ה

בקונפורמיות: בכינון יצור  הכרכנלממסד הדתי בפרק הקודם, גם כאן ההתנגדות כמו 

טאו קונפורמיות למבט הדתי ההגמוני אשר יבשל ה"מנהיגה הנשית", הנשים מחד  הכלאיים

אך מאידך, בעצם כינונה של מנהיגות נשית בהקשר של  ;מצדד בהבדלים בינאריים בין המינים

ק נשים מתפקידי ילהרחית פוסק חד משמעעל השיח הרבני הגברי, אשר  ערערוצבאי, הן ה שירותן

שיחים צבאיים הגמוניים, שמעניקים . בה בעת, המנהיגות הנשית גם מערערת על שררהכוח ו

מצד כל מפקד/ת הרוצים לקבל הכרה מעמד בלעדי למודל המנהיגות הגברי כסטנדרט לחקוי 

 .על אופן מלוי תפקידם והערכה

. מרבית בצבא ובחייהם הבוגרים של הנשיםמטפל בחוויות של גוף ומניות  פרק השלישיה

לפי נשים במגזר הדתי, והוא: התכחשות המרואיינות הביעו קונפורמיות לשיח המיני המופנה כ

מתוך בפרהסיא, עד לאחר הנישואין. לעומת זאת, מיעוט  האו כל גלוי חיצוני שלהנשית מיניות ל

מבט ת שנכפתה עליהן מתוקף ההמיני-תהדתיאתיקה המרואיינות גוללו נרטיבים של התנגדות ל

במישור  צמיחה חוו מחד הן חצויים:. הן הביעו מחאתן על כך שנאלצו לחיות חיים הגברי ההגמוני

הדכוי  .ולו הסובטילי ביותרלאיין כל גלוי של נשיות כפה עליהן , נמאידך ;המקצועי והדתיהאישי, 

הנשים. כנשים בוגרות, הן בקרב עה מגדרית דהמיני המובנה בחינוך הדתי, הוביל לכינונה של תו

, בהקשר של המיניות הנשית non-issue-ל כיתחינונורמה הלפעול כנגד ה יהןתעלות את כוונומ

. בנוסף, שירותן הצבאי זימן לנשים אינטראקציות וחוויות אשר הובילו במוסדות החמ"ד רווחתה
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 כנשים דתיות המוכוונות לשירות הלאומיאותן להתוודע אל ההסללה המגדרית המופנית כלפיהן 

השילוב בין השניים, הבינו הנשים, ממקם אותן במקום שולי ת של חינוך וטיפול. מקצועולו

פעול הנשים גוללו את תכניותיהן ל השלכות פוליטיות: ,יתתודעה מגדרלאספקט זה של בחברה. 

 ."יעודיים"-נשייםנגד הסללת בנותיהן למקצועות ולנתיבי שירות כ

ין אינדיווידואליזם קונפליקט הקיומי של הנשים הדתיות, בדן בפרק הרביעי ה

בזה . בתקופה המטרימה לשירות, ניכר כי השיח האינדיווידואליסטי היה שרוג זםלקולקטיבי

שבתית, לעומת מערכת החינוך את הבת לאוטונומיה מח לקטיביסטי: בית ההורים לרוב חינךהקו

בפרק השירות ניכר שזאת,  כנגד. ה'מסלול הנשי' היעודי לבת הדתיתאותן אל עבר  כווינההש

קופת תבמאידך, . וצמחו מהן הצלחותיהן האינדיווידואליותתמקדו בהמרואיינות ההצבאי, 

ים מגדריסריטים תביחס לביטאו המרואיינות נרטיבים קונפורמיים , שוב השחרור מהצבא

ו את משפחותיהן בתחילת שנות העשרים, במקביל ללמודים הגבוהים, וכן מי: הקבמגזררווחים 

מלוי ה"סוללה הדתית המרוקנת" כתוצאה  ,שיקום השחיקה הדתית מהצבאהן שקדו על 

, לאמור: נותרנו דתיות זה כמאותת כלפי ההגמוניהאני רואה צעד  .מהשירות הצבאי האינטנסיבי

 השירות הצבאי לא הוביל אותנו להתפקרות. ;טובות, מחיות מחדש את הדתיות שלנו

קשור משמעות של הפרק הצבאי בחייהן של הנשים כיום, אופן ההבניה הנרטיבי באשר ל

לבין קוטב החרד"ל(.  דתיות הליברליתקוטב הדתי )בין -הרצף הציונימיקומן על פני קשר הדוק ל

חוות , משויכות לזרם המרכזי בציונות הדתית ולפלגים הליברליים יותרהמרבית המרואיינות 

לתת בטוי לעיבוד יש בידיהן די מרווח סוכנותי  " ביחס להתנסות הצבאית:נרטיב פתוח"יה של וחו

לקטבים היותר  זאת, מיעוט מהמרואיינות אשר משויכות. לעומת יום-בחיי היום ויה הצבאיתוהח

ויה הצבאית, ונאלצות להשכיח ולאיין את מה שלמדו בחקיצוניים ובדלניים של הציונות הדתית, 

 .)"נרטיב סגור"( בהקשר של חייהן בקהילה בה הן משוקעות

דרכם מתבטאת חווית השירות כחוויה פעילה  י מתיחסת למכלול ההיבטיםבדיון אנ

. נשות הנרטיב הסגור, אשר משוקעות בפלגים החרד"ליים, ולכן בחייהן הבוגרים של הנשים

יותר ממגדרים, של הציונות הדתית, מנהלות מאבק בעצימות נמוכה מאוד בהקשר של הנכחת ה

ויה מזכה את והתכחשות לחוגרים. במרחבים שיחיים אלה העיבודי החוויה הצבאית בחייהן הב

 הנשים ברווח. 

את הפתוח. נשים אלה זוכות ליתר לגיטימציה לעבד  לגבי נשות הנרטיבהדבר לא כך 

היבטים שונים בחייהן. אני רואה בטויים אלה של עיבוד  לאבפועל,  ,כהולהשליויה הצבאית והח

ת השיח שתקחולשת על ה הגמוניה זו עודנה ;בהגמוניה הדתיתערוצי -רביה הצבאית כמאבק והחו

בעיקר בהקשר של ה"פירות" )הרווחים( , ודתיות נשיםי של שירותן הצבאהגלוי בהקשר של 

)תודעה מגדרית ותודעה של  תודעתי: למאבק קיימים ארבעה מישורים .מאותו שירות משמעותי

)השמעת הנרטיב בראיון  (, נרטיבי, מקצועי, קונקרטי )סוכנותי/אזרחיהצלחה אינדיווידואלית(

 .)אוטונומיה דתית( ודתי המחקרי ובהקשרים נוספים(

מגדרית -כניעה דתית בין של הנשים ניתן להמשיג את התמקמותן כוללנית,מנקודת מבט 

 הנאבקותדתיות . הפרק הצבאי בחייהן הוביל אותן להיות סוכנות לבין העצמה מתמשכת ושנוי

המשמעות היא שנשים אלה מבטאות להיות גם דיירות של המרחב, ולא רק צאצאיות של הזמן. 

מגזר. הן נעזרות להן הנדיווידואליסטי יחסית, ממה שצופה את דתיותן ואת עצמן באופן יותר אי

ב"עוגן" האינדיווידואליסטי בחייהן: בפרק הצבאי, התקופה שבה חוו חוויה אינטנסיבית של 
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דתית "מזעיפה פנים" -העצמה אישית ושל צמיחה באפיקים שונים בו זמנית. ההגמוניה הציונית

משתי סיבות. ראשית, משום שהן מחיות בחיי , אלה אשר חיות לאור הצלחותיהן בצבא לנשים

מחאותיהן הקטנות והשקטות במרחב שבו הן דרך  היום יום שלהן את האינדיווידואליזם שלהן

שנית, החיים לאור הפרק מגדריות )צוויי ה'זמן'(. -זאת לצד מלוי מטלותיהן הדתיות ;מתנהלות

כוח ושל השפעה בחברה הצבאי גם מסמלים את קרבתה של האישה הדתית למוקדים של 

הדתי נתפס כדמות נערצת, שכן -החייל-הישראלית, ובמיוחד בחברה הדתית. בחברה הדתית, הגבר

דתי של היטמעות מלאה בחברה הישראלית ובקונסנזוס הישראלי, -הוא התגשמות החזון הציוני

באחד תוך שמירה על דרך התורה והמצוות. הוא נציג הממסד הדתי, בכך שיש לו דריסת רגל 

חיות לאור שירותן הגמוני זה בכך שהן -הנשים מפרות מאזן מגדרי ממוקדי החברה הישראלית.

הן כאזרחיות מזכה אותן בהונים שפותחים בפניהן דלתות בתחנות המשכיות בחייהשמעותי, ה

 בישראל.

את הקשר שבין , ומתוך כך, עודנה חיה ונושמת החברה הישראלית עודנה מיליטריסטית

. אינני תומכת בקשר ריבודי יבשדה האזרחוייחוד  , הכרהצבירת הוניםעותי לבין שירות משמ

אשר גם פועלות זה, אולם לעניות דעתי, עיניהן בראשן של הנשים הדתיות המתגייסות, ודכאני 

התנסויותיהן היחודיות בצבא בהקשר . החוויה הצבאית יה ורווחיה שלפירות וםקסימלמען 

מקצועיות, הובילו אותן לפתח הכרה חדשה, שלה -לחותיהן האישיותהמגדרי והדתי, יחד עם הצ

ישראלי המרחב הלמצער, הן מסוגלות להיות דיירות של המרחב.  :פמיניסטית-פוליטיתגם נגזרת 

מחילים אלה  .במיליטריזם וגבריות יםנגוע םעוד דרכן,תמרנות את מהן  הםשבדתי -והציוני

קוראות את המפה עם תושיה אף על פי כן, הנשים  ובלתי הוגנים. "חוקי משחק" דכאניים

 "קלפים מנצחים" אשר משרתים אותן בשדות אחרים פוליטית יוצאת דופן, ואף צולחות לצבור

 .בחייהן הבוגרים
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(. 30-40שירות הצבאי בחייהן של נשים דתיות בוגרות )התזה הנוכחית עוסקת במשמעות העבודת 

לאומי -מובנים עם נשים מן המגזר הדתי-ראיונות חצי 28התבסס על איכותני ו ינוהמחקר ה

 בישראל.

דתי מתגייסות בכל שנה לצה"ל. מרביתן עושות -כשליש מתוך בוגרות החינוך הממלכתי 

החינוכי, אשר מכווינן אל נתיב השירות הלאומי. בחירתן, לפיכך, נתפסת -בניגוד לממסד הרבניכן 

כסוטה ובלתי שגרתית ביחס להסללה המגדרית הרווחת במרבית מפלגי הציונות הדתית. ביחס 

להקשרים אלה, בחנתי את המשמעות לאורך זמן של הבחירה להתגייס, וכן את עיבוד החוויה 

בחברה  נות את דרכן במשטרי המגדורמבטן של הנשים כנשים בוגרות המתמרהצבאית מנקודת 

תמרון זו בחייהן הבוגרים, להגיע להבנה יותר מלאה של חווית . במטרה בה הן משוקעות הדתית

שאלות  ספקטיביים אודות חוויותיהן של הנשים כחיילות דתיות.-נעזרתי בנרטיבים הרטרו

ה הבוגרים של בחיי הפרק הצבאי וההתנסות הצבאיתשל  והמחקר העיקריות היו לגבי משמעות

כיצד החוויה עיצבה שלה,  בטוייה וגלוייה השונים בחיי היום יום מהן האישה הדתית בישראל:

פוליטיקה הפמיניסטית/מגדרית ואת ה, יה לגבי דת ומגדרעמדותאת המקצועיות,  יהבחירותאת 

יהיה להשליך על  ניתונקודת מבטה הפרטיקולרית של האישה, , מיתרה מזו. בחייה הבוגריםשלה 

 דת, מגדר וצבא, המעצבים את חוויתה. הצירים המצטלבים:

נשים קולן של ה א לדברר ולהשמיע את גווני, הישל המחקר תהפמיניסטי, מטרתו בנוסף 

מומשג , השמעת קולן באופן רהוט .תודתי תחוו שוליות כפולה בעת שירותן הצבאי: מגדריאשר 

שהינה חברה בשכאמור מתמרנות  הנשיםמשמשת ככלי להעצמת על סמך סיפוריהן,  ומתוקף

 .בישראל ביחס לחברה הכלליתוממגדרת שמרנית 

בין התמה המרכזית שעלתה לאורך העבודה, בגילויים שונים, היא הקונפליקט המתמשך 

זוהי למעשה ההתנגשות שבין התביעה האורתודוקסית להיות 'צאצאיות של הזמן', . מרחב וזמן

, הנשים המרחב הצבאי הכתיב עבורלעומת התביעות מן הצבאי: לציית לחוקי המרחב הצבאי. 

דתיותן מסגרתו נדרשו לבטא את , בשונה כללי משחק שונים והקשר תרבותילראשונה בחייהן, 

תרבותי -דיאלוג בין וםקיוהתאמתה, תוך דתיותן, של הגמשת תי הן מצאו פתרון יצירואמונתן. 

 ידימהנשים אותה במה למרחב לעצב את דתיותן, הפקיעו במתן ה. מרחב הצבאי הדינמיעם ה

דתיות התוצר הוא . האוטונומיות לידיהן של הסוביקטיות העבירוה, ותסמכות הרבניה

אחת הראיות לכך, היא שהנשים שילבו כאן היבטים של  ;ומתפתחת דינמיתפרפורמטיבית, 

, מדירה או איננה דיפרנציאליתשדתיותן של הנשים  . מכאן"נשי" ו"גברי" כאחדפרקסיס דתי 

 .פי מגדר-על מכפיפה

חקוי את הנשים להתעמתות נוספת, בהקשר של זמן, הובילה /מרחבה בהמשך, סוגיית

הדתית על ברכיה חונכו, הובילה אותן לצדד בהפגנת מחד, הסוציאליזציה  הגבריות הצבאית.

דרישה זו )מצד העין הממסדית הגברית(, . לעומת בינרית )קרי סטריאוטיפית ומקוטבת( תומגדרי

מכל קצין/ה לחקות מצופה  ,מתוך כך ;י ההגמוני בצבא, הוא המודל הגבריהמודל הפיקוד

הגבריות הצבאית, תוך שהן נצמדות  בחרו לדחות את גלויי הנשים ה.זפי מודל -ולהתיישר על

היצמדותן של הנשים : תןהתנגדונבעה בעת מלוי תפקידיהן כמפקדות. אולם מתוך כך  לנשיותן

. המדובר תנשיהצבאי: מנהיגות הקשר חדש ב ימודל מנהיגותשל נו וניכל הובילה, למודלים נשיים
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פערי היררכיה וכוח  בדמות מנהיגותית המשתמשת ברגש, המפנה קשב לפקודים ולא מבליטה

 במטרה להניע פקודים.

שחוו מי שמבקשות להיות בו בזמן "דיירות של המרחב" אך גם שלישי הקונפליקט ה

צווי הזמן(, על האישה קרי לפי ההלכה )גוף ומיניות. התגלה בהקשר של לציית לצוויי ה"זמן", 

מוסדות החינוך בלאור זאת, הנורמה עד לאחר ליל הכלולות. הדתית לאיין את מיניותה כליל 

. אולם ההתנסות הצבאית הובילה את הנשים non-issue-הדתי, היא חינוך למיניות הנשית כ

לתרבות הצבאית החילונית, וכן בעקבות חוויה של  ןלהתעמת עם צו הלכתי זה, בעקבות היחשפות

מואצת וצמיחה  דיסוננס עמוק בין חלקים שונים בעצמי שלהן. הנשים חוו מחד התפתחות

 יםומיני יםגופניים אספקטשל  כפויאיון  ומאידך, סיבית בתחום האישי והמקצועי בצבאאינטנ

ההסללה המגדרית  . בנוסף, חוויות מפתח במהלך הצבא הובילו את הנשים להתוודע אלבקרבן

א נשיים מחוץ לצב-מקצועות ייעודיים להסללה א –מעצם היותן נשים ודתיות  המוכוונת כלפיהן

דתית -ההגמוניה מעוניינת לייצר דמות נשית)בשירות הלאומי( וגם בתוכו. הן לראשונה הבינו כי 

הן מההיבט של בדריסת רגל בספירה הצבורית, והן מההיבט של אשר לא תאיים על הגבר הדתי 

 .נשית-התבלטות אינדיווידואלית

רצונן להיות דיירות של ן דרכן בתושיה רבה בין תמרממשיכות לבחייהן הבוגרים, הנשים 

הגברי, התובע מהן להיות "צאצאיות של הזמן". -המרחב, לבין אילוצי ותכתיבי המבט הדתי

אישה לתפוס מקומן במרחב. ה המגדרית לכך, היא כמובן, שנשים דתיות אינן צריכות תהנגזר

המשך של , אמונה על יצור דור ה)"אשת החיל"(האידיאלית, לפי עיני ההגמוניה הגברית הדתית 

' טהורה'האישה הדתית צריכה להשמר  גברים יהודים שומרי תורה ומצוות.: צאצאי הזמן היהודי

לפרויקט של ה'זמן': ייצור וחינוך של גברים יהודיים שומרי תורה על מנת שתקדיש עצמה 

מנדט )מן הממסד( נבוכי המרחב המתפתח והדינמי. הומצוות. לפיכך, אין עליה לבוא במגע עם 

 להתמודד עם נבוכים אלה, שמורה לגברים בלבד. ונומיהואוט

במקביל שים מצאו להן דרכים לבטא את מאבקן בחיי היום יום שלהן, נהאף על פי כן, 

את מחאתן הן מוחות לאומיות ברחבי הארץ. -מטלותיהן המגדריות כנשים בקהילות דתיות יולמל

 ;חדשהאוטונומית דרך כינון דתיות השקטה, דרך פעולות "קטנות" ו"נמוכות" במרחב: הן מוחות 

דלתות בשדה האזרחי להן  וחמימוש ההונים מהשירות הצבאי, כך שיפתהן מוחות דרך 

 ., הנכונה לפעולה פוליטיתמגדריתכינון תודעה הן מוחות דרך  ;והמקצועי

ה הצבאית הינה חויוה פעילה בחייהן הבוגרים של הנשים, והוויתן נעה בין ילסיכום, החוו

החוויה הצבאית הינה שיא של . מגדרית לבין העצמה מתמשכת ושנוי-כניעה דתית

ובכל פעם מבטאות חיות לאורו, הבוגרות אינדיווידואליזם, צמיחה אישית והעצמה, שהנשים 

 . מכוננתהיבט אחר של אותה חוויה 
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 , רציונל ושאלות המחקרסקירת ספרות

 

 יחסי צבא ומגדר בישראל

מעמדן אף על פי כן,  .מדינת ישראל כופה מכוח החוק את חובת הגיוס הן על נשים והן על גברים

הדבר מתבטא הן באופי תפקידן  ;של הנשים בצה"ל כציבור וכפרטים, נחות מזה של הגברים

והן מבחינת מיקומן במערך ההיררכיה הצבאית. אלה ( לנשים )מגוון התפקידים שמציע הארגון

(. אמנם כל מוסד חברתי הינו ארגון ממוגדר 1996)ג'רבי,  נשים משליכים על פוטנציאל הקידום של

(Gendered Organization) (Acker, 1990) אך להבדיל מארגונים אחרים בהם המגדר הוא עקרון ,

לשירות הגברים ארגוני סמוי, בצה"ל המגדר משמש עקרון גלוי, פורמלי ומוצהר, אשר גורם 

יותר, מכך, לאחרונה הציעה (. 2006לוי, -ששון Izraeli, 1997;משירות הנשים בו ) להיות נבדל

לושת הפרמטרים: מבנה, תרבות ויחסים לוי ניתוח כוללני )אשר התיחס לכל ש-אורנה ששון

מהווה מקרה כל ארגון צבאי (, אשר בסופו היא טוענת כי ואף לממשק שבין צבא וחברה ממגדרים

בהקשר הישראלי, מנגנון זה חשוב לזכור כי (. Sasson-Levy, 2011קיצון של הארגון הממוגדר )

תני, לאומיות וכד'. הצבא שותף שוויון כגון מוצא א-צטלב בד בבד עם עקרונות נוספים של אימ

למהלך מפלה ומדיר זה, בכך שהוא משעתק את המיקומים הזהותיים של קבוצות מסוימות של 

 .התוצר יהיה אפליה מצטלבתנשים, כך שגם בשדה הצבאי, 

המכאניזם הכפול של הדרה והכללה על בסיס מגדר, התקף לגבי הפרקטיקות הצבאיות, 

. מחד, הונח הבסיס ל"אתוס (Yuval-Davis, 1985) 1948-התעצם יחד עם התהוות הצבא ב

השוויוני" מעצם החלת החוק הכופה שירות חובה לנשים ולגברים )יהודים( כאחד. אולם בפועל, 

, כאשר נשים נותבו 70-, עד אמצע שנות המובהקחלוקת העבודה היתה בעלת אופי מגדרי 

ליחידות הלוחמות. העדפת הדרג  –וגברים  אוטומטית, ללא קשר לכישוריהן, לתפקידי עורף וסעד,

בעת חסימת השירות במערך הקרבי הסדיר בפני הנשים, כקבוצה, היוו פרקטיקה -הלוחם ובה

(. המכניזם Robbins & Ben-Eliezer, 2000 ;2000לוי, -שוויון )ששון-דומיננטית ביצירת יחסי אי

א בו בזמן מגלה אדפטיביות המדיר והמכליל עודנו תקף וממשיך לשעתק את עצמו, כאשר הו

 לשחקנים חדשים בשדה הצבאי.

החל מאמצע שנות התשעים ועד תחילת שנות האלפיים, התחוללו בצבא מספר שנויים 

האירוע המכונן הוא המאבק בבג"ץ של אליס מילר,  1מרחיקי לכת בצבא.תיים חיקמבניים ות

יל הרמטכ"ל שאול מופז, המשכו במהלך שהוב 2שאפשר לראשונה לאישה להתקבל לקורס טיס.

לשילובן של נשים במגוון רחב יותר של מקצועות צבאיים, והמיסוד החוקי של מהלך זה בשנת 

התיקון לחוק  ;( ביוזמת חברת הכנסת נעמי חזן1949בתיקונו של "חוק שירות ביטחון" ) 2000

למלא תפקיד קבע, בין היתר, כי "לכל יוצא צבא אישה זכות שווה לזכותו של יוצא צבא גבר, 

בוטלה מפקדת קצינת ח"ן ראשית,  2001א'(. לבסוף, בשנת 16כלשהו בשירות הצבאי" )סעיף 

 ומשמעות ההחלטה הייתה שהטיפול בחיילות לא היה עוד תחת אחריות נפרדת.

אולם בד בבד עם הליכי ההכלה, המשיכו הליכי ההדרה. הרטוריקה הדתית שהחלה לקבל 

בולטות בתחילת העשור, טענה שהשירות המעורב פוגע ברגשות החיילים הדתיים. הדבר הוביל 

                                                 
מוצב צה"ל כאחד הצבאות הליברליים בעולם בכל האמור להסרת הגבלות על גיוסם של  1993בשנת , למשל 1

 הומולסבים
נשים, כמו גם תפקידי לחימה ספציפיים )גדוד קרקל, לוחמת אב"ך בעקבות כך, נפתחו שערי קורס חובלים בפני  2

 ועוד(.
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, ולהקמתה של יחידה צבאית חדשה: "מנהלת השילוב 2002-להחלתם של "כללי השילוב הראוי" ב

'כללים' ביטאו פתרון בירוקרטי והסדרי ואיפשרו המשך שירות משותף, . בעוד ה2004-הראוי" ב

ה'מנהלת', שהיתה בבחינת "משמרות הצניעות", כבר הדירה את הנשים הלכה למעשה. 

פרקטיקות ההדרה, נראו בין היתר, דרך הוצאת חיילות/קצינות מיחידות השדה וכן דרך תופעת 

(. Sasson-Levy & Amram-Katz, 2007ם )בקורס הקציני (Regendering)ה"מגדור מחדש" 

אולם הלובי הדתי )קיצוני( עדין לא השיג את יעדו בחיסולן ובסילוקן של הנשים הלוחמות, ועל כן 

מנקודה זו, ניכרה הסלמה ברטוריקה הדתית, אשר אליה הצטרף הצבא כולו, בניצוחו של 

" ל"משמרות הגבריות": הרמטכ"ל היוצא, גבי אשכנזי. בשלב זה, הפכו "משמרות הצניעות

( בה 2009צבאית. גישת הפיוריזם הצבאי )לרר, -הרטוריקה הדתית, הפכה במהרה לאג'נדה כלל

קיצונית, וכך ניתן אור ירוק -התאימה ככפפה ליד לאידאולוגית הדתית 3דגל הרמטכ"ל היוצא,

שי היקר בדרך זו שימר הרמטכ"ל את המשאב האנו 4לגיטימציה לשירות נשים בצבא בכלל.-לדה

על חשבון הנשים בצבא. הדבר נעשה תוך  --חובשי הכיפות הסרוגות  --לצבא במערך הלוחם 

, שלכאורה מנוטרלת מכל הטיה של קבוצה צבאיתשהפרקיטקות הרגרסיביות מגובות ברטוריקה 

זו או אחרת המשרתת בצבא. ההאשמות המקשרות בין תבוסה צבאית במלחמת לבנון השניה 

(. אם כן, מנגנון ההדרה של 2012ם, מהווים הוכחה מוחצת לטענה זו )לוי ולרר, לשילובן של הנשי

הנשים מתפקידים משמעותיים בצה"ל כבר פועל מעצמו, ללא "מחולליו", הרבנים הקיצוניים 

 5מהמגזר הדתי.

-, נראה שהמנגנון המגדרי של צה"ל פועל באורח מובלע במטרה להסוות את אילפיכך

אי שוויון זה מקבל ביטויים חדשים במסווה של סדרים חדשים שנועדו  ;בוהשוויון המגדרי שבקר

השנויים  מיותרות. להחליף את הסדרים הישנים שיצרו, כביכול, היררכיה, הדרה וסגרגציה

המבניים שהתחוללו בצבא בשנים האחרונות אמנם מקדמים את הארגון אל עבר שוויון ברמת 

ואף יוצרים תמונה מתעתעת של שוויון מגדרי בצבא )לרר, ההזדמנויות, אולם הם אינם מספקים 

2006.) 

החסמים באחרונה נערכו מחקרים מרתקים אשר מביאים בחשבון לא רק את מטריצת 

, אלא (חווית החיילת הבודדתלהם אפקט על גם ש( תרבותיים בצבא ובמדינה-החברתיים המבניים

, בתור אישה הבודדת של החיילת נקודת המוצא היחודיתמקדישים את מערך המחקר כולו ל

ח עולה ומנותפמיניסטית, ה stand-point-התוך אפיסטמולוגיית מ שולי מצטלב.המצויה במיקום 

נרטיב זה  ;( ;2014Shields, 2008; Harding, 2007אג'אי והקר, -נבו, לביא-)קרומרהנרטיב שלה 

ות , פריפריאלי)והשילוב ביניהם( מעמד, מגדר, דת-אתנולב של מספר צירים: מגלם דכוי מצט

 .ועוד
                                                 

גישה טהרנית, אשר דוגלת בביטול רפורמות ומגמות חדשניות במערכת הצבאית ככלל, ובמערך הלחימה בפרט.  3
 הדוגלים בגישה זו מעלים על נס את המודלים והסדרים "הישנים והטובים" )ש"עבדו יפה עד כה"(.

ן להבין מדוע גברו החוגים הדתיים המאורגנים על קבוצת הנשים בשדה ההתגוששויות הצבאי. הראשונים בנקל נית 4
בעלי מעמד פוליטי הן בצבא והן בציבוריות הישראלית )מוסדות המנוהלים בחסות המדינה, עם אליטות רבניות 

וצה וחסרות כל אידאולוגיה סמכותיות ותקיפות(, בעוד הנשים בשדה הצבאי )לא האזרחי( כלל לא פועלות כקב
 מארגנת.

בהקשר זה, יגיל לוי אפילו מרחיק לכת וטוען כי מדובר בתהליך אותו הוא מכנה: התיאוקרטיזציה של צה"ל. הוא  5
 15.7.2011פורט את הגורמים והרבדים לתופעה. ראו בכתבתו לעיתון הארץ, 

(http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1180512.)   כמו כן, ראו כתבה אשר בו הוא מיישם את התיאוריה שלו
שמחון, -, כתבתו של קובי בן1.11.14(: הארץ, 2014בהקשר של גלויי ההדתה שהביאה עימה מלחמת "צוק איתן" )קיץ 

" מתי ולמה הפך הצבא הישראלי לדתי כל כך?מדור סוף השבוע: "
(http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2472342.)  לוי ולרר טוענים כי תהליך ההדתה יצר, מבלי

משים, ברית משולשת בין 'דתיות', 'צביות' ו'גבריות'. הם טוענים, בעקבות חוקרת מצרית פמיניסטית, ש"הצירוף של 
 דת, צבא ופוליטיקה הוא הבטחה לחברה פטריארכלית וגזענית".
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( הראתה כיצד מגדר, צבאיות ואזרחות מצטלבים יחד בחוויתן היחודית 2006לוי )-ששון

-של נשים ששרתו בתפקידים גבריים בצבא. כמו כן, היא הראתה כיצד גבריות מצטלבת עם אתנו

פרסלר -דומה, קרזיויה הצבאית של גברים ששרתו בתפקידי צווארון כחול. באופן ומעמד בח

ספקטיבית של נשים ששרתו בתפקידי קצונה ופיקוד והראתה -( חקרה את חוויתן הרטרו2011)

ית שירות יחודית, אשר לה משמעויות וכיצד היבטים של כוח ומגדר שנשזרו יחדיו לכדי חו

חקרה כיצד נשיות ומגדר גם ( Levy, 2007-Sassonלוי )-מנגד, ששון 6והשלכות לאורך זמן.

( מהווה 2012מן )-וית השוליות של נשים ששרתו בתפקידי פקידות. מחקרה של דותןובח יםצטלבמ

יה הצבאית בתפקיד שולי. היא גם הראתה ואת המשך גוף ידע זה, בכך שמתחקה אחר עיבוד החו

ויה הצבאית לאורך זמן, אצל נשים ומעמד מסביר את עיבודי הח-במחקרה כיצד היבט האתנו

יה הצבאית המצליבה ו( עומד על המשמעויות לאורך זמן בחו2012רה של הירש )אלה. לבסוף, מחק

 צבאית.-שוליות אתנית ומקצועית

יה היחודית של ובהשראת מחקרים אלה, בולט היעדר תשומת הלב המחקרית לחו

יה שכזו הינה והחיילת הדתית לאורך זמן. מתוך העמדה האפיסטמולוגית שהוצגה לעיל, חו

במטרה להבין  הצטלבות כוחות המגדר בד בבד עם אורח חיים דתי ותרבות דתית.יחודית בשל 

את עולמה של החיילת הדתית ואת חוויתה הייחודית, יש ראשית כל, לעמוד על היבטי המגדור 

 בדת היהודית בכלל ובציונות הדתית בישראל באופן ספציפי.

 

 מגדר ביהדות ובציונות הדתית בישראל

ת אינה דת שוויונית מבחינה מגדרית. הדת רואה את מעמד האישה כשונה היהדות האורתודוקסי

מהותית ממעמדו של הגבר, החל בסיפור הבריאה וכלה בתפיסה לגבי התפקידים החברתיים 

מסורתית -( מנתחת את היחס לאישה בתרבות היהודית2001אליאור ) 7המיוחסים לשני המינים.

בזה: ההלכה והמנהג. ההלכה מכוננת סדר חברתי בעל פי שני מקורות מרכזיים, השזורים זה -על

אופי פטריארכלי מסורתי, כשהיא פוטרת נשים מ"מצוות עשה שהזמן גרמן". הייחודיות 

שבמצוות אלה היא שחובת עשייתן תקפה בזמן מסוים, כגון: ציצית, סוכה, תפילין ועוד. נשים 

ם הן נמנעות מלעשות זאת בגין רשאיות לקיים מצוות אלה באופן וולונטרי, אך ברוב המקרי

הרצון להיות קונפורמיות לנורמה החברתית. מחד, נועדו כללים אלה לקבע את מעמדה החברתי 

שהאישה פטורה של האישה כנחות ביחס למעמדו של הגבר. מאידך, חז"ל דואגים להדגיש 

מת האיש הדרגה הרוחנית הגבוהה, לכאורה, בה נמצאת האישה לעומהמצוות שהזמן גרמן, בשל 

 (. 1994)הרצוג, 

סדר פטריארכלי זה, למעשה, כופה הגנה על גופן ו"כבודן" של נשים, הגנה אשר מגבילה 

את ריבונותן ומקבעת אותן במערכת יחסים של שליט מול נשלטת. ייצוג רווח לתפיסה זו אפשר 

נכונה פסוק זה מגלם בתוכו את מלכודת הדבש ש 8למצוא בפסוק "כל כבודה בת מלך פנימה".

ל"בת ישראל הכשרה", זו תזכה לכבוד של "בת מלך" כל עוד מרחב פעילותה יוגבל לבית "פנימה". 

                                                 
 מעמד.-את ממצאיה להיבט הריבודי הנוסף של אתנו תשרוקמעלה היפותזה האף היא  6
בעל בולטות פחותה יחסית  המקרא מקורו הראשוני של המגדר ביהדות ובתרבות היהודית, הינו המקרא. אולם 7

לספרות התלמודית המאוחרת, שהתפתחה כפרשנות על הספרות המקראית. במוקד ההוויה היהודית מונחים 
גוללים את ההלכה והמנהג של היהדות האורתודוקסית. הגבר הדתי לומד ושונה למדניים, המ-הטקסטים הפרשניים

בטקסט לעיתים קבועות, עקב פסיקת האליטה הרבנית, שקבעה שהטקסטים הללו מהווים את האפיק המרכזי דרכו 
ופה ניתן להחיות את היהדות המקדשית, ולשמר את הזכרון הקולקטיבי של הקיום היהודי מתקופה זו )שנחשבת לתק

 הטובה ביותר בהסטוריה היהודית הדתית(.
 תהלים, מ"ה, י"ד 8
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תפיסה זו שואבת את תוקפה מפילוסופיה מהותנית הנשענת והמבוססת על ההבדלים הביולוגיים 

בין המינים, שנתפשים כמסבירים את נחיתותה המוסרית של האישה, נחיתות אשר מצדיקה את 

(. 1995מן הספירה הצבורית ואת פיקוחם של גברים על נשים בספירה הפרטית )עצמון,  הדרתה

המוטו של "כל כבודה בת מלך פנימה" הפך לאידיאל, ואילו אישה שהעזה לצאת כנגד תפקידה 

 הסביל, הוצגה כמסכנת את המוסר היהודי.

פיות ( הוא סך הצ2001פי אליאור )-מקור שני להגדרת מעמד האישה ביהדות על

החברתיות מנשים ומגברים. צפיות אלה באות לידי בטוי במנהגים השונים, באופן ניהול 

הריטואלים הצבוריים והביתיים ובחינוך נפרד לבנים ולבנות. מנהגים אלה נועדו לשמר את מבנה 

חלוקת התפקידים המסורתית, ולקבע את מעמדו של הגבר במרכז העשיה הדתית ואת האישה 

חז"ל שאבו את הצידוק להרחקתה של האישה מן העשיה הצבורית ביהדות בצורך בתחומי הבית. 

לשמר את גדרי ה"צניעות". אחד התחומים העיקריים בהם הופלו הנשים לרעה היה החינוך 

(. רבות מן הנשים לא ידעו קרוא וכתוב ואף נמנע 266-303: 2001; גרוסמן, 1995וההשכלה )עצמון, 

וזאת בשל פטור המוענק לאישה מלימוד תורה, ויש אף חכמים מהן במכוון לימוד התורה, 

 הסוברים שזהו איסור מפורש על הנשים ללמוד תורה.

למרות העובדה שהטקסטים הקנוניים היהודיים וההגות היהודית המסורתית, נוכחים 

דתית של ימינו איננה בבואה של -החברה הציונית 9במידה זו או אחרת בחייהם של אנשים דתיים,

מודרנה חילחלו והטביעו את השפעתן. -, ורוחות המודרנה והפוסטחברה היהודית המסורתיתה

 .בהשלכות המגדריות שהעידן העכשווי מותיר בחברה הדתית בישראל תמקדבהקשר זה א

ראשית, החברה הדתית של היום הינה מפולגת ומפוצלת, מהסיבה הפשוטה שרוחות 

ידי קברניטי הציונות הדתית והצבור הרחב. אחת הפריזמות -השנוי לא התקבלו באופן אחיד על

הבולטות והמדוברות, המבטאת בצורה בולטת את אופני ההסתכלות השונים על המודרנה ויחסה 

שדה זה הפך לכלי לסימון הגבולות הפנימיים במגזר,  מה המגדרית.היא הפריז)הרצוי( עם הדת, 

-מרבית המחקרים נוהגים להציג את ההתפלגות האידאולוגיתשאף נתפסים כיום כאידיאולוגיה. 

באמצעות "מודל הרצף", שבקצהו הימני מצוי האגף החרדי לאומי  יונות הדתיתתרבותית בצ

  10(.2005סיה המודרנית )אד"ם( )כהן, )חרד"לי( ובקצהו השמאלי מצויה האורתודוק

קוטב האורתודוקסיה המודרנית )אד"ם( מאופיין בגישות ודפוסי התנהגות מודרניסטים  

(. מגמה זו 2007ופלורליסטים, כמו מעורבות מרובה במעגלי החברה הישראלית החילונית )זמיר, 

מודרני המערבי. -הפוסטלמעשה הכילה והטמיעה בתוכה את מרבית האלמנטים של אורח החיים 

של האד"ם מתבסס בעיקר על חוגי הקבוץ הדתי, אליטה אקדמית במדעי הרוח  ה"גרעין הקשה"

ובמדעי החברה, כמו גם יוצאי ארצות הברית הנמנים על תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרי"ד 

תוך נסיון  סולובייצ'יק. האורתודוקסיה המודרנית מקבלת את עקרונותיו של הפמיניזם הליברלי,

ליישמם במערכת הדתית, ונראה כי לחוגים אלה יש תפקיד מכריע בעליית הפמיניזם 

יונות הדתית, אשר מסומן לרוב בהקמת מדרשות )מוסדות ללמוד תורני( לנשים, האורתודוקסי בצ

( הובילה להקמת מדרשות 90-מהפכת הלימוד/האוריינות הנשית )שנות ה .60-החל משנות ה

לכך שנשים הוסמכו . בהמשך, הדבר הוביל את מודל הלימוד הגבריחיקו שה לנשים אשר למע

                                                 
 .2ראו הערה  9

( הוא "דתיות ליברלית", אולם נראה שהכנוי השמיש יותר בפי 2005זרם זה בפי כהן )-הכנוי המקורי של תת 10
 החוקרים הוא דווקא "אורתודוקסיה מודרנית".
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החלו להיכנס בפועל אל תוך השיח  בניות וכפוסקות הלכה. כך למעשה הנשיםוהוכשרו כטוענות ר

  11(.2005ההלכתי, אשר היה סגור בפניהן עד לפני כשלושה עשורים )גורדין, 

ובילה לשנוי הסדר המגדרי וליחסים בין ה( 1998)אלאור, /האוריינות" מהפכת הלימוד"

ניכרים ומורגשים בעולם הדתי  ה זומהפכבאופן ספציפי, תוצריה של המינים בחברה הדתית. 

זאת משום המודרני, והם אף מערערים על סדרים מסורתיים בכל הנוגע ליחסים בין המינים. 

היהודי כאדם הלומד האדרת הגבר על ערערת תורה, מביכולתן של נשים ללמוד שעצם ההכרה 

 .(El-Or, 2002) הבלעדי

 ( גם טוענת כי תופעת המניינים השוויוניים אף היא מובילה,Sztokman 122014סטוקמן )

שבעקבות מהפכת האינטרנט ונגישות המידע, גם  .לערעור הסדר המגדרי הקיים בחברה הדתית

ות בהפרדה מגדרית נשים דתיות אשר חברות בקהילות אורתודוקסיות שמרניות שעודן מצדד

בבית הכנסת, מעיזות להרחיב את מנעד פעולתן ועשייתן במסגרת הקהילתית )למשל, נוטלות 

מערערות על "החיים הכפולים" שנכפו כך הנשים לידיהן תפקידי ניהול, מעבירות שיעורי תורה(. 

על מפלה אותן  ולהן להתפתח ואינ אורח חייהן בסביבה הכללית מאפשר עליהן כאשר מצד אחד,

-בעוד כאשר הן שבות לחיי הקהילה, הן מוצאות עצמן מוקצות לתפקידים יעודיםזאת  ;פי מגדר

מתערער כאן המונופול והבלעדיות  ,נשיים או שהן מושתקות ומאויינות כליל. בהקשר של השיח

 שיש לגברים על מוסד התפילה, הקדושה ועבודת הבורא.

הצבור ה"חרדי ו מזירת האורתודוקסיה המודרנית, לעומת התפתחות אחרונה ועדכנית ז

לאומי" שבחברה הדתית, מבטא הכלאה בין התקרבות לתפיסות חרדיות בתחום הדתי, לבין 

. הכלאה זו מובילה להיווצרות (2004)דומברובסקי,  תפיסות "היפר לאומיות" בתחום הפוליטי

ק מצומצם מערכיה, דגם "שעטנזי" ביחס למודרנה, המתבטא באימוץ ובהפנמה של חל

 ובהתרחקות והתגוננות מפני הערכים הדחויים.

לאומיות( )ושל תנועות -אחד מסימני ההיכר של המגמות החרד"ליות )חרדיות

, הוא אימוץ עמדה פטריארכאלית הדוגלת (Marty & Appleby, 1994פונדמנטליסטיות בכלל )

לאומית מודגש -פרות התורניתבהפרדה נוקשה בין המינים, הניזונה מתפיסות מהותניות. בס

חלקה של האישה בבניית התא המשפחתי, בחינוך הילדים ובפעולה "מאחורי הקלעים" להעצמת 

האיש ולקידום תהליך הגאולה. אחד הדימויים השולטים באתוס המהותני הרווח ב"חוג מרכז 

האישה הרב" הוא האבחנה בין "שרת הפנים" ל"שר החוץ", ומטרתו להצביע על כך שתפקידי 

הינם שווים במעלתם ובחשיבותם לתפקידי הגבר, ורק הפריזמה המעוותת של סולם הערכים 

 . (2009)מוזס,  המערבי גורמת לתפקידיה המסורתיים של האישה להיראות נחותים

מרבית הצבור הדתי איננו משתייך באופן "טהור" לאחד מהקטבים. "הרוב הדומם" 

ם "מתנדנד" בין פרקטיקה שוויונית לבין תפיסות מהותניות ( שמצוי בין שני הקטבי2007)שרלו, 

לאומית -. בהתאם לכך, בחברה הדתית(2009)מוזס,  שמקורן בטקסטים היהודיים המסורתיים

מאמצים קו המטפח מודרניזציה זהירה ומסויגת של תפיסות מגדריות: עידוד הנשים להשתתפות 

למודים גבוהים, שוק העבודה(, בצד הדרתן טרלים ואוניברסאליים )ימלאה בתחומים הנחשבים נ

( 1999מתחומים בהם מתממש זיהוי הפרויקט היהודי הלאומי עם ההפרדה בין המינים )אחיטוב, 

בית הכנסת, לימודי קודש )רק בנים לומדים גמרא בבתי הספר ובישיבות( והדרתן מהצבא.  –

                                                 
 יםמובן שקיימים היבטים נוספים בהם מתחוללים שנוי 11
דתיות", ניתנה במסגרת -הרצאתה, "מודלים של בניית קשרים חברתיים במסגרות מגוונות להעצמת נשים ציוניות 12

 אילן.-, אוניברסיטת בר26.3.14-יום העיון, "הציונות הדתית החדשה" ב
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המאוחרות(,  60-נות השיאו של תהליך זה מגולם דרך מוסדות ישיבות ה'הסדר' )החל מש

המשלבות שירות צבאי קרבי יחד עם המשך לימוד תורה: כאן מתעצבת גבריות יהודית מודרנית 

פא, הקוראת תיגר על הגבריות הלמדנית שהסתפקה י, שילוב של ספרא וסימטיפוס אלטרנטיב

 בעבר מ"מלחמתה של תורה" וב"תלמידי חכמים בעלי תריסין ]=מגינים[ המנצחים זה את זה

 (.2004שקדיאל,  ;2003 של לוחם בצה"ל )חקק, יחד עם הדימוי החיילי 13בהלכה",

במקביל, התמסד השירות הלאומי של בנות דתיות במוסדות חינוך ובריאות, תחילה 

בהיקף של שנה אחת, ואחר כך אף השתרשה נורמה חברתית המעדיפה שירות של שנתיים. גם 

בתפקידים נשיים ברורים, השונים מן החיילות הבנות הוכשרו אפוא לשרת את הלאום, אך 

(. אמנם המחקר מזהה הבניה סמויה של יהודים בישראל 1995הגברית )רפופורט ועמיתיה, 

אימהות )ברקוביץ',  –צבא, נשים  –לקראת השתתפות דיפרנציאלית בקולקטיב האזרחי )גברים 

גלויים וממוסדים. דמות הבוגר  לאומי מדובר בתהליכים-((, אולם יש להדגיש כי בצבור הדתי1999

הרצוי לישיבות ההסדר הוא תלמיד חכם מקפיד במצוות ומסור לבניין המדינה, הנשוי ל'בת 

אולפנא', כלומר אישה שצמחה במערכת חינוך נפרדת ושונה, שירתה את הלאום אך לא בצבא, 

פחה בית דתי ומשבוגרת אוניברסיטה ובעלת מקצוע )רצוי מתחום החינוך וההוראה(, וגם מקיימת 

הוביל זה מצב כנגדו', המאפשרת האולטימטיבית.  האידאלית 'עזראשת החיל  –למופת 

להתפתחות מסלול חיים חלופי לבנות יהודיות דתיות: כניסה מוקדמת יותר ללמודים גבוהים, 

 (.2004לעבודה, וגם לנישואין ולאימהות )שקדיאל, 

סוברים כי הפילוג בצבור איננו סימטרי, ובהדרגה משתלט השיח  יונות הדתיתחוקרי הצ

לאומי הקיצוני על רוב הצבור הדתי, תוך דחיקת השיח האד"מי לשוליים )ארליך -התורני

שירות  ית(. בכל הנוגע לסוגי2014דומברובסקי,  ;2010זיסקינד,  ;2010מאיר,  ;2010ושקדיאל, 

-השיח במגזר )בן ביסס את השתלטותו על סדר "לי כברהזרם החרד –צעירות המגזר בצה"ל 

לאחרונה נשמעו מפי רבנים ידועים ומוכרים במגזר, קריאה מפורשת ובלתי מסויגת  (.2010מאיר, 

ידי בוגרות -שלא לשרת בצה"ל. הרב אבינר, למשל, פתח בתכנית שיעודה למנוע גיוס לצה"ל על

נוע גיוס בנות לצה"ל" / נעמי דרום, מסגרות החנוך של החמ"ד )"הקמפיין החדש של אליהו: למ

ליברלי -(. כמו כן, הרב שי פירון, מי שנתפס וכן מציג עצמו כמשתייך לפלג המרכזי8.1.14"הארץ", 

של הציונות הדתית, אמר מפורשות שהוא לא מצא היתר הלכתי אשר מתיר גיוס של נשים דתיות 

 (.nrg14-, ב12.1.14מזרחי -לצה"ל )כתבתה של יעל נגיד

, שדה הצבאילחלה גם אל הח, תיתהדיונות השתלטות זו של המחנה הקיצוני בצ

. באופן המתקשר לענייננו, שיח זה מאפיל על היחס כלפי נשים במגזר משיקולים פוליטיים מובנים

הדתי בכללותו, כמו גם על היחס כלפי נשים בצבא )לרבות על החיילות הדתיות(. ניכר כי שיח זה 

ן רפורמות ארגוניות )ואולי אף תודעתיות(, שלו היה הצבא מתמיד בהן, היה הסיג לאחור את אות

 ומכבד. , שוויוניבכוחן לחולל את השנוי ולהפוך את שירות הנשים למשמעותי יותר

 

 

 

 
                                                 

 בכורות לו: א. ;לפי סדר הציטטות: בבלי סנהדרין מ"ב: א' 13
14 2/539/504.htmlhttp://www.nrg.co.il/online/11/ART .) 
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 מגדר, דת וצבא מנקודת המבט של החיילת הדתית

בתחומים אלה, פעילות צבאית ובטחונית נחשבת כפעולה גברית מובהקת. הימצאותה של האישה 

משמעה, לא רק נטילת חלק בפעילות שאינה הולמת את עיסוקיה המסורתיים, אלא גם פעילות 

שניהם מהווים מערכות  –, הצבא והדת נוסף על כך מעורבת ואינטנסיבית בזירה צבורית וגברית.

א אשר היחסים ביניהם הן קונפליקטואליים, לרוב, מבחינה מערכתית. כל אחת ממערכות אלה הי

טוטלית ותובענית: כל אחת מנסה לתרגם תופעות מן החוץ אל תוך שפתה: ל"הלכות" או 

 .(Coser, 1974) ל"פקודות"

רב קום דתי כאחד( הופיעה עוד ע-ההתנגדות לגיוס נשים מצד המחנה הדתי )חרדי וציוני

בכנסת הנציגים הדתיים והחרדים  15כוח ביתר שאת.יחובה, פרץ הו המדינה. עם חקיקת חוק גיוס

התנגדו בתקיפות להחלת חוק גיוס חובה על נשים. החרדים בעיקר התנגדו מסיבות הלכתיות, 

: בעוד שהחרדים סברו שההלכה אידיאולוגיותדתיים התנגדו בעיקר מסיבות -בעוד הציונים

דתיים ראו בגיוס אלמנט שיגרום למצבים -אוסרת חד משמעית על נשים להתגייס, הציונים

משה אונא )הפועל  נסתכבר ההתנהגות ומוסר. כפי שאמר זאת בדיון ח בעייתיים מבחינת

אין להשוותה למסגרת אזרחית, ולא צריך להיות דווקא יהודי  –המזרחי(: "מסגרת צבאית 

בסוף הדיון התקבלה פשרה לפיה נשים דתיות  16ממאה שערים כדי להתנגד לגיוס ]נשים[".

)יהודיות ושאינן יהודיות( יוכלו "להצהיר" כי השירות הצבאי מנוגד להשקפתן הדתית ולקבל 

פטור משירות. הסיעות הדתיות עדין התנגדו לגיוס נשים באופן כללי, אך הסכימו לפשרה. ואכן, 

" עדין משמשת דרך לקבלת פטור ההצהרה על חוסר היכולת לשרת בצה"ל "מטעמי דת ומצפון

 משירות בשל היותה של המועמדת לגיוס שומרת שבת וכשרות.

-אם כן, המאבק נגד שירות צבאי לנשים היה ברובו מאבק חרדי, שכן נשים דתיות

לאומיות כן שרתו בתקופה זו במסגרות דתיות בנח"ל. אולם הציונות הדתית יישרה קו עם 

את, התנגד לעמדה שנקטו המפלגות הדתיות. גם לאחר פסיקת החרדים. הקיבוץ הדתי, לעומת ז

כי אסור לנשים דתיות להתגייס כלל, המשיך הקיבוץ הדתי לשלוח  50-הרבנות הראשית בשנות ה

כמו כן, גם נשים דתיות בודדות המשיכו להתגייס לצבא, תוך  17את בנותיו לצבא באופן עקרוני.

 הדילמות ההלכתיות. ת עםהתמודדו

י "כל בת דתית המרגישה כי קבע כשלמה גורן, , 1982נכון לשנת  י לישראלהרב הראש

ערכי הדת שספגה בבית ובבית הספר חזקים דיים, יכולה להתגייס ולשרת בצה"ל, ורצוי ביחידה 

דתית, אם ניתן. במידה ואינה חשה עצמה מספיק חזקה לעמוד בפני השירות הצבאי, הרי היא 

אומי בקרבת מקום מגוריה". בעבר, אם כן, המגמה הכללית יכולה לשרת במסגרת השירות הל

 (.2002עם הסתייגויות )כהן,  --לגבי גיוס נערות דתיות, היתה להתיר  יונות הדתיתבצ

שירות צבאי לנשים נחשב כבעייתי בעיני רבים בציונות הדתית בשל מספר סיבות 

)ראו:  איסור על אישה להשתתף במלחמה משום שהדבר מנוגד ליכולותיה ולטבעה 18הלכתיות:

: 2013אצל אנגלנדר ושגיא:  ,יותנמהותנשיות ה"פאסיביות האישה", אחת מארבעת התכונות ה

                                                 
 .261-238(, עמ' 1988זרח ורהפטיג, חוקה לישראל: דת ומדינה )ירושלים: מסילות,  15
. בדיון זה הצטרפו גם נציגי המיעוטים, מוסלמים ונוצרים, לסיעות 1522(, עמ' 1949) 2דברי הכנסת הראשונה, כרך  16

 הדתיות בהתנגדותם לגיוס חובה לנשים.
 .255(, עמ' 1988) ורהפטיג, חוקה לישראל 17
להרחבה, ראו יחזקאל כהן, גיוס בנות ושירות לאומי: עיון בהלכה )הקבוץ הדתי, נאמני תורה ועבודה(, מהדורה  18

הרב שלמה אבינר, מחיל אל חיל: ענייני צבא )ירושלים: ספריית  ;11-32השלמות ותוספות, תשנ"ג. עמ'  –שלישית 
 .342-355', עמ' חוה, מהדורה שנית מתוקנת, תש"ס(, חלק א
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איסור על לבישת בגדים גבריים לאישה, כולל כלים יחודיים לגבר כמו כלי נשק, מטעמי  ;(122

פנימה" )תהלים מ"ה, י"ד(, כמהווה אסמכתא לכל תביעה כלפי נשים  "כל כבודה בת מלך ;צניעות

)במרחב הביתי(.  דתיות לא להיות מעורבות בציבור הרחב ולהתנהל באופן כללי בצניעות

דתיה  19בהשאלה, ניתן לכנות תביעה זו להימנע מ"התנהגות שאינה הולמת" אישה יהודיה,

מכבדת את עצמה, לא תתגייס לצבא, שהוא ושאינה דתיה כאחת. כיוון שכך, אישה יהודיה ה

מקום בו נורמות ההתנהגות וחוסר הצניעות אינם תואמים את המצופה מהתנהלותה של אישה 

יהודיה. לבסוף, הטיעון האחרון גורס כי בת צריכה להיות תחת מרות אביה עד שתינשא ותחת 

ד(. קל וחומר, לאחר מרות בעלה לאחר מכן, ואינה יכולה להיות תחת מרות של גבר זר )מפק

 נישואיה.

אולם כיום החברה הציונית דתית איננה מדברת בקול אחיד באשר לסוגיית גיוסן של 

הוא ששירות בצה"ל מהווה השיח הדומיננטי בזרם המרכזי בציונות הדתית נשים דתיות לצה"ל. 

עקב (. אולם 73: 1993ערך בפני עצמו, עד כדי התיחסות לשירות כאל מצווה דתית של ממש )כהן, 

ידי גופים מתווכים "מטעם" הציונות -השוני והפער העמוק בין הצבא והדת, יש צורך בהסדרה, על

ניכר כי שיח התיווך או ההסדר איננו כלל מוכוון לנשים הדתית, שגם מקובלים על הצבא. אולם 

אף  מרבית המוסדות החינוכיים מונעים את כניסתם של גורמי הסברה צה"ליים, ויש במגזר.

היימן, -)בודאי הספר, כאשר הן לבושות במדים-שמחמירים ומונעים ביקורים של בוגרות בית

חריפות את האפשרות של גיוס לצה"ל אצל ן כללי, החינוך הדתי עודנו דוחה בבאופ 20.(2012

( דיברו על החמצת הפנים שהן זוכות לו מן הממסד, מרגע 2012: מרואיינותיה של סלע )בוגרותיו

שבמכוון או שלא במכוון, סימן את  --סלע גם מוסיפה כי "הציבור הדתי  21.על הגיוסידיעתם 

מייעד את מקום ההשפעה הזה  –הפיקוד בצה"ל כיעד אסטרטגי להשפעה על החברה בישראל 

בהקשר זה, לא מפתיעה הידיעה כי באתר האינטרנט הרשמי של  (.2012לבניו )הזכרים( בלבד" )גל, 

פי לכ השיח המופנה 22קראת תקופת השירות הלאומי "שנת גמילות חסדים".המנהל לחינוך דתי, נ

קריאה בנשיאה שוויונית בנטל, לשותפות במשימות לאומיות, ולהובלה  ואינ ,צעירות הדתיות

בחזית החברתית. התפקיד המגדרי שאליו מוכוונות הבנות הוא "העשרה, שיקום, קידום" הזולת 

 . (2012)סלע,  לא הנהגה, הובלה, יוזמה, פיתוח –

דתי, ניתן להיווכח בשיח שטוען כי אכן -כאשר נעים יותר שמאלה על פני הרצף הציוני

קיים קונפליקט עמוק ובלתי פתיר בין צבא לדת ולציונות דתית, אך עמדה זו גורסת שאם הנשים 

דתיות, -ובמסגרות הומוגניות יוכוונו לתפקידים מסוימים, הרחק מליבת הלחימה הצבאית,

. מנגנוני (2012היימן, -)בודאי השירות שלהן יפחית מסכנת החילון, ה"קלקול" ואיבוד הזהות

התיווך הנשיים הינם מגוונים בדגש החממתי שהם שמים: ישנן מסגרות אשר מתרכזות באלמנט 

, בתפקידים החברתי, כמו אלומה, שפועלת במטרה שדבוקות של נשים דתיות תשרתנה יחדיו

דגש  ותמסגרות תיווך אשר שמ ותומסלולי שירות מסוימים )לרוב חינוך ומודיעין(. כמו כן, קיימ

                                                 
(: "כבודה של אישה בחינוך ביתה ובניה, ואין מדרכה 153/87הגדרה זו היא של השופט בדימוס, מנחם אלון )בג"ץ  19

 להיות מעורבת בהלכות הצבור".
)א( קובע שלגבי בנות דתיות יש להדגיש את "חשיבות השירות המשמעותי 4נוך תש"ס/יחוזר מנכ"ל משרד הח 20

 אומי".והתורם בשירות הל
נוך". מרכז המחקר והמידע של י(. "שירות בנות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת הח2007לוטן, א' ווורגן, י' ) 21

יוקם גוף הסברה נגד גיוס )יהדות(: " ynet, באתר 16.12.2013כמו כן, ראו כתבתו של קובי נחשוני מתאריך  הכנסת.
 (. http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4466120,00.html" )לצבא באולפנות

ראו משנתו של המנהל ביחס לשירות הבנות:  22
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Sherut/HachanaLesherutLeumi/. 
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על לימוד תורני )וגם כאן ישנם ניואנסים על סוג ואופן הלימוד, מן ההיבט: עד כמה הוא מחקה 

 ,Rosman-Stollman ;2005סטולמן, -את סגנון הלימוד הגברי הנהוג בישיבות ההסדר( )רוסמן

2009.) 

דתי, מגיעים לעמדות של רבנים חרד"ליים אשר -כאשר נעים ימינה מן המרכז הציוני

אין להפסיק  –גורסים כי יש לגייס תלמידי חכמים גברים, עם הסתייגויות רבות )באופן אידיאלי 

 אין לגייס נשים לצה"ל כלל תלמוד תורה של תלמידים חכמים(. כאן גם שוררת העמדה כי

 שאין לשלוח אותן לשירות לאומי. רטוריקה רבנית זו, ויש אף הטוענים )חילוניות ודתיות כאחד(

"אינם  רבית התפקידים שנשים ממלאות בצבאעל טיעונים של צניעות ועל הטענה שמ סמכתנ

 כמו כן,  23(.97-96: 2005סטולמן, -חיוניים" )רוסמן

מתוך מחקר  24ייס מדי שנה לצה"ל.אף על פי כן, כשליש מבוגרות החמ"ד בוחרות להתג

( הבוחן את חווית השירות מנקודת מבטה של החיילת הדתיה, עולה 2008שנערך לאחרונה )טופל, 

המסגרת  ירות דתיות לצה"ל הםהמכריעים באשר להתגייסותן של צעהגורמים כי שלושת 

כה העוצמתית החינוכית התיכונית, בית ההורים וקבוצת השווים/ות. הראשונה מהווה את המשו

המחנכים )ר"מים( העומדים -ביותר אותה צריכה לצלוח הצעירה הדתית בדרך לגיוס. הרבנים

בראש מסגרות החינוך של החמ"ד, נוטים "לרדת לחייהן" של המתגייסות, לגנותן ולהוקיען 

בפומבי. במקרים קיצוניים הם אף מתייגים אותן כ"לא דתיות" או כ"כשלון של המערכת" 

(Margalit-Stern, 2009).  

מחקר שחקר את הליך בחירתן של צעירות דתיות בנתיב הצבאי, מעלה כי נשים אלה 

, וניזונות )רבנים במגזר ו/או דמויות חינוכיות מבית הספר( "בועטות" בתמיכה הממסדית

הן אינן בוחלות בניתוק חבל הטבור מתמיכה משני הערוצים האחרים )קבוצת השווים ומשפחה(. 

מצעירות אלה הביעו רצון להישאר דתיות ולהשתייך  90%אף על פי כן, מהסביבה הדתית המוגנת. 

, הרבה גיוס. כמו כן, הערך של שוויון בשירות מהווה בעבורן שיקול משמעותי באל המגזר הדתי

לאחרונות אומי. נמצא כי חרו בנתיב השירות הלאשר עמיתותיהן לספסל הלימודים שביותר מ

-)בודאי וכי התמיכה הממסדית מאוד חשובה בעבורן חשוב להישאר בסביבה חברתית מוגנת

 (.2012היימן, 

בניגוד למסגרות החינוכיות, עמדותיהן של הורי המתגייסות נעות על רצף בין קבלה 

ואף מעודדת  לדחיה של השירות בצה"ל. לעיתים דווח כי המשפחה עומדת מאחורי החלטת הבנות

אותן לבצע את הבחירה אשר תספק את רצונותיהן ושאיפותיהן. מקרים אחרים מעלים השלכות 

לעיתים  ;טווח בקשר שבין החיילת להוריה ולמשפחתה )לרבות עם האב(-שליליות ארוכות

התגייסות הבת לצה"ל נחשבת כגנאי וכמאפילה על הדימוי המשפחתי ה'כשר'. לבסוף, מעגל 

ב מהווה קבוצת לחץ והשוואה חברתית, כאשר המתגייסות תמיד מהוות מיעוט החברות הקרו

( מוסיפה כי גם 2012סלע ) (.2008ביחס למרבית חברותיהן המשרתות בשירות לאומי )טופל, 

האחים והאחיות של המתגייסת עשויים להוות קבוצת לחץ שכזו: אחים הלומדים במערכת 

צבאיות( לרוב יחשבו שהבחירה -ות הסדר, מכינות קדםהחינוך הדתית )ישיבות תיכוניות, ישיב

בשירות לאומי דווקא מתאימה יותר. היא מוסיפה שגם אחים שמשרתים או שבעבר שרתו 

 בצה"ל, בעלי סבירות גבוהה להחזיק בעמדה זו.

אשר לחוויה הצבאית במהלך שירות החובה, המחקר מצביע על תופעה של בדידות )טופל,  
                                                 

 .הדתיתכזי של הציונות טוענת, שלמצער, עמדה זו רווחת גם בקרב רבנים ודמויות חינוכיות בזרם המר( 2012)סלע  23
 .2007מנהל לתכנון ומיון כוח אדם בצה"ל,  24
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לה הקושי להתמודד עם שירות מעורב מגדרית )לאור העובדה שהחינוך לבנות (. כמו כן, עו2008

דתיות, נעשה במסגרות הומוגניות בלבד( בארגון משמעתי, גברי, היררכי וחילוני. אולם הקושי 

-המרכזי העולה מחווית השירות של חיילות דתיות )גם ברטרוספקטיבה( הוא ההתמודדות היום

, עמיתותיהן לחדר ולתפקיד. החיילות הדתיות חוות את הפער יומית עם החיילות החילוניות

ערכי בין העולמות כעצום וקשה לגישור, לרוב עקב השקפות מנוגדות בכל הנוגע למין -התרבותי

מנקודת מבטן של החיילות קיצוני, ולמיניות. המיניות החילונית נתפסת כמתירנית באופן 

קושי נוסף ביחס לחילוניות הצבאית, הוא "להיות נציגת הדתיים", להסביר טעמים  הדתיות.

קשיים נוספים שעולים מהמחקר נוגעים לשמירת המצוות כחלק  (.2012למצוות ועוד )סלע, 

נאלצת כל העת  ;יום. החיילת הדתיה מתנהלת בגפה ללא תמיכה ומעטפת קהילתית-משגרת היום

ואף זלזול, נוכח הליכותיה המשונות וה'אנכרוניסטיות'  להתמודד אל מול מבטי פליאה

(Margalit-Stern, 2009) על כל אלה, נוספים גם קשיים מבית: כיום רוב הצבור הדתי סובר כי .

היחס המובע כלפיהן רחוק מאותה הערכה עמוקה המופגנת כלפי בנות  ;שירותן בצה"ל מיותר

 (.2012 ;2010סלע, השירות הלאומי או עמיתיהן החיילים הדתיים )

יחד עם זאת, חיילות דתיות מדווחות על יתר תחושת מימוש עצמי, ביחס לבנות שירות 

(, וכן הן שואפות לשירות צבאי משמעותי, מתוך רצון למלא את חובתן 1995אמיר, -לאומי )כהן

נגד  למדינה כראוי ובדרך הממצה ביותר. הן מודעות לכך שהן "עוף מוזר", "זן נדיר" ו"הולכות

(. אף על פי כן, הן גאות בכך שהן חוד החנית המוביל את 2008טופל,  ;2004הזרם" )שקדיאל, 

המהפכה הנשית בציונות הדתית בישראל. נמצא גם כי קיימת אצלן משנה סדורה הרבה יותר 

יעות רצון לשנות סדרים כן הן מב ;נשית אלטרנטיבית-בנוגע לתודעה פמיניסטית וזהות דתית

הלכתיים הנתפסים בידי השיח ההגמוני כקבועים, כרצויים וכבלתי -הלכתיים ומטאתרבותיים 

 (.2004)שקדיאל,  ניתנים לשנוי

עובדות אלה נכונות במיוחד לגבי בנות הגרעינים והמדרשות התורניות לבנות דתיות, 

 המשלבות מסלול של לימוד תורה יחד עם שירות צבאי מלא )כדוגמת המדרשות: באר, לינדנבאום

ועוד(. מרבית החיילות הדתיות המתגייסות ללא מסגרת עושות זאת מתוך בורות יחסית, עקב 

(. 2008העובדה שבית הספר התיכון חסם את כניסתם של גורמי הסברה מטעם הצבא )טופל, 

לעומתן, בנות הגרעינים דווקא חשות מועצמות לקראת שירותן הצבאי, והן מתפקדות ביתר 

צמו. הן מנצלות את חסותה של מסגרת המדרשה כמסגרת מתווכת בטחון במהלך השירות ע

(Mediating Mechanism)  קבוצת  –ואת יתרונותיו של השיבוץ והשירות יחד עם קבוצה חברתית

הגרעין התורני )שממשיכה איתן החל מהלימוד במדרשה אל תוך השירות הצבאי(, אשר מפיגה את 

ות חברתית )השתייכות לקבוצה אקסקלוסיבית הבדידות ומהווה מסגרת שבבסיסה תמיכה וזה

 .(Rosman-Stollman, 2009)ואיכותית( 

נערכו שני מחקרים רטרוספקטיביים המתיחסים לחוויות מהגיוס ומהשירות הצבאי של  

( השוו בין בנות שירות לאומי שעסקו בתפקידי הוראה, לבין 2009חיילות דתיות. פריש וסטופל )

חיילות באגף לתרבות תורנית. בעוד ששני נתיבי השירות מאוד -חיילות דתיות ששרתו כמורות

ר שהשירות הצבאי תורם יותר למשרתת לשעבר מבחינה אינדיוודואלית דומים לכאורה, ניכ

)העצמה, הכשרה מקצועית, שירות משמעותי ותורם(, בעוד שמבחינת הממסד, היא מצטיירת 

באור פחות חיובי ביחס לעמיתותיה מהשירות הלאומי )התופעה ההפוכה תקפה לגבי בנות 

חינוכי -ידי הממסד, אולם מדדי המצוי האישי-להשירות הלאומי: הן יותר קונפורמיות ואהודות ע

החיילות(. לעומתו, המחקר -נמוכים יותר בהשוואה למורות –שלהן במהלך השירות 
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(, עוסק בחיילות דתיות ששרתו בתפקידים גבריים. ממצאיו 2003הרטרוספקטיבי השני )מאיר, 

ל נשים דתיות: חיילות ילים אותם גם עח(, בכך שמ2006לוי )-ל אורנה ששוןמאשררים את אלה ש

בתפקידים גבריים נוטות לאמץ פרקטיקות וגינונים 'גבריים', תוך טשטוש סממנים 'נשיים' 

אולם מאידך, הן חוות  ;)במטרה להבטיח את הצלחתן במשימותיהן הפיקודיות והמקצועיות(

יפ זלזול וסלידה מצד החיילים הגברים, שכן הן חורגות מהתנהגויות ההולמות את הסטריאוט

הנשי )ויתכן שבכך אף מאיימים על מעמד הגברים(. כן עולה שלאחר שחרורן, חיילות אלה 

 (.2006לוי, -ששון ;2003'מנמיכות פרופיל' ונוטות לאמץ סממנים 'נשיים' יותר )מאיר, 

עולה סכוי כי חווית הגיוס לאורך זמן בקרב נשים דתיות מקפלת בחובה לסיכום, 

בד בבד עם קשיים יחודיים הנובעים מהצטלבותם של מות וחיוביות, מעציחוויות : אמביוולנטיות

 משטרי המגדר והדת בד בבד עם משטר הגבריות הצבאית החילונית.

לאומיות נוגע לסוגיות של זהות נשית -מרבית המחקר בהקשר של נשים ונערות דתיות

רות הלאומי בחמ"ד, סוציאליזציה לנשיות ולתפקידים נשיים דרך מסגרות החמ"ד ודרך השי

 ;2003 ;2002)תופעות שכיחות ונגישות הרבה יותר למחקר מאשר נשים דתיות במדי זית( )גרוס, 

לאומי, ניתן ללמוד -(. מהעיסוק המחקרי המוטה בנשות המגזר הדתי2002סירי,  ;2006פלהיימר, 

-ת ותתהקבוצו-רבות על יחסי כוח בין השיח המרכזי והשולי בציונות הדתית, המתנהלים בין תת

המעודד גיוס של צעירות דתיות, מודחק מתחת  יונות הדתיתהזרמים בחברה זו. השיח השולי בצ

לכך יש להוסיף את תהליך ההדתה שעובר על החברה הדתית, שמקשה על לפני השטח ומושתק. 

. בנות הציונות הדתית נקראות להוביל ולהשפיע בזירות אשר בוגרות החמ"ד של היום להתגייס

אקט הגיוס לרוב (. 2012)סלע,  יומי הדורש התמודדות חברתית ודתית-קונפליקט דתי יוםאין בהן 

-נובע )ולעיתים אף פורץ( מתוך התנגדות, מתוך קונפליקט ומתוך מרד בסדרים חברתיים

(. הבת הדתית ניצבת בפני 2010תרבותיים שמכפיפים ומדירים את האישה המגזר הדתי )שלג, 

ר: שירות לאומי )שלא יעלה באורכו על שנתיים(, שבמהלכו עליה חברתי ברו-תסריט תרבותי

לאחר פרק זמן קצר ביותר של היכרות בני  ;להתמסר למשימה של שיחור אחר חתן פוטנציאלי

הזוג צפויים להינשא ולהתחיל בהקמת המשפחה מיד לאחר מכן. אקט ההתגייסות לצה"ל מהווה 

ים ה'ייעודי' המותווה בעבור האישה הדתית. הזדמנות קריטית שעשויה "לשבור" את הלך החי

יתכן שהחיילות הדתיות עושות שימוש באספקט החיובי של התיוג עליהן: מי שמתגייסת נתפסת 

כאחת שבחרה נתיב אינדיוודואליסטי יותר, שואפת יותר למימוש עצמי, ופחות מכפיפה עצמה 

ברה קולקטיביסטית, מעלה על לנורמות החברתיות של המגזר הדתי. הציונות הדתית, כמו כל ח

היא )במרבית מחוגי הציונות  לכךהנגזרת המגדרית נס את התרומה וההקרבה למען הכלל. 

עם ישראל, אשר שב לארצו  תקומתשהאישה צריכה להיות מגויסת )בגוף ובנפש( לטובת  הדתית(

לאחר תקופה ממושכת של גלות. רחמה 'מגויס' לטובת לידת מספר רב של ילדים, חינוכם לערכי 

דתיות אלה מתנגשות עם מאוויים -לאומיותתורה ומצוות, וטיפול בבית. נורמות 

כניסה לשדה אינדיוודואליסטיים אליהם נחשפת הצעירה הדתית בעת האחרונה: מימוש עצמי, 

דתית, והן ממהיבט של מדרשות -הלכתי )הן מההיבט של אליטה נשית למדנית ומנהיגותיתה

תורניות הפתוחות בפני כל אישה אשר מבקשת להיחשף לעומקו של הטקסט ההלכתי, ללא 

התנסות טומנת בחובה את ה צבאהתגייסות ל. האפולוגטיקה גברית אשר חוסמת את הגישה לידע(
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רת הפיקוח, המשטור והמשמוע אשר ניטרו עד כה צעדיה, ווידאו הסהראשונית שת הבת הדתית ב

 25שהיא "בתוך התלם/הנורמה".

שהן חוות: מימדי -הרבהדתיות הינה ייחודית, לאור המעבר  נשיםהפנומנולוגיה של ה

מעבר מסביבה נשית לסביבה גברית, מעבר מסביבה דתית לסביבה חילונית, ומעבר מחיי 

 ;ת צבאית, היררכית עם משמעת נוקשהמשמעת ובנוקשות( למסגרהאזרחות )שלא היו רוויים ב

 דתי, אשר אליו הצעירות לרוב לא מודעות, עקב-הצלע הרביעית היא המעבר ממשטר מגדרי

וקים פריורית, תוך מתן ציד-משטר מגדרי זה מתאפיין בהדרה מבנית א חיברות אליו מגיל ינקות.

את ההתנגדות(, אשר בין היתר גם מהווים חלק להשתיק, ולדכא פטרנליזם והגנת יתר )במטרה 

ממסורת יהודית הלכתית ענפה, אשר מיוחסת כמכלול שלם שלא ניתן לפרקו, ואשר המרואיינות 

כנשים דתיות פיתחו נאמנות אליו. מאידך, המשטר המגדרי השורר בצבא שונה בתכלית: זהו 

עד לנקודה זו, האקלים וניים. מינניים וחיל-שלב בוטות ובולטות של אלמנטים גברייםממשטר ה

תרבותי אליו הורגלה הנערה הדתית היה מאוד "סטרילי" והומוגני באיכותו: הנערה -החברתי

הדתית מחוברתת במסגרות חינוכיות הומוגניות, וגם כאשר היא נחשפת לגברים, אלה רק בני 

יות רבות משפחתה או חבריה לתנועה )נערים/גברים מתוך המגזר(. לכך יש להוסיף כי דת

ולא מהערים הגדולות, כך שחשיפתן לתרבות  26שבוחרות להתגייס, מגיעות מיישובים דתיים

תרבותי חווה פער  שהבת הדתית על כן, ניתן לשער .(2012)סלע,  החילונית היא כמעט אפסית

יומיות בתקופת -משמעותי התופס מקום נכבד בחווייתן של המתגייסות הדתיות. החוויות היום

יכולות להיות  רוויות קונפליקטים מורכבים: במהלך שירותן הצבאי צריכות החיילות  השירות 

הדתיות לתמרן בין התמסרותן לשתי מערכות תובעניות שלא אחת נמצאות ביחסים סותרים: 

הצבא והדת. עובדה זו הופכת את שירות הצבאי של חיילות אלה למרחב קונפליקטואלי, הן 

תרבותית: -ההלכתיים אל מול פקודות הצבא(, והן מבחינה אמונית מבחינת הפרקטיקה )הציוויים

הגעה אל המערכת הצבאית עם ה'מטען' של זהות דתית מזמנת אתגרים וקונפליקטים מורכבים, 

הנדמים למעין "התנגשות בין עולמות/תרבויות", כאשר מחד ניצב העולם האידיאלי והתמים אליו 

ם והממגדרים של הצבא. ה והתרבות המחוספסים, הגסיחוברתו הנערות הדתיות, אל מול האויר

דתי בעבורן, אך מהלך שירותן -למעשה חוצות את הגבולות שתווה הממסד הציוני חיילות אלה

תרבותי שונה. תהליך זה -הייחודי מצריך מהן שרטוט של גבולות חדשים ביחס לאקלים חברתי

נשית -עיצוב זהות דתיתמתחיל מר אשהינו דינמי ומתמשך לאורך חייהן הבוגרים של הנשים, 

דתית -בתוך השדה הצבאי, וממשיך בחייהן הבוגרים מחוצה לו, במרחב שביניהן לחברה הציונית

 ובמרחב שביניהן לחברה הישראלית.

החלל שאני עומדת למלא במחקר הנוכחי נובע מהיעדר הידע לגבי משמעות של החוויה 

פמיניסטיים: -מו כן, למחקר גם מניעים פוליטייםהצבאית של נשים דתיות בישראל לאורך זמן. כ

המדובר בנשים שגוון קולן איננו  להשמיע את קולן של הנשים הדתיות הבוחרות להתגייס לצבא.

 שמע בגאון בחברה הדתית המתקצנת של ימינו.מו

 מתוך כך עולות שאלות המחקר:

                                                 
במרבית מקומות השירות הלאומי, קיימת מפקחת, וכן כל העת חשופות הבנות למודלים נשיים מסורתיים. מרבית  25

מעוזי השירות הלאומי ממוקמים במוסדות חינוך של החמ"ד ו/או ביישובים דתיים הומוגניים, אשר שם קיימת 
 נשים דתיות מזן מסוים, שהממסד היה מעדיף שהבנות ייחשפו אליו ויחקו אותו. נוכחות גבוהה של

המחקר הנוכחי כולל משתתפות שמתגוררות )או התגוררו בעבר( בתוך הקו הירוק ומחוצה לו. לעת עתה, אינני  26
ה הקהילתית עושה הבחנה בין אלה לאלה, אולם אנסה לבחון אם יש הבדלים ביניהם בשיעורי גיוס של נשים ובתגוב

 לגיוסן.



15 

 

 

באילו אופנים תימרנו ות? מהן המשמעויות שיש לשירות הצבאי בחייהן הבוגרים של נשים דתי  -

הנשים הדתיות בין שתי המערכות התובעניות, כאשר כל אחת מהן בעלת אג'נדה ותרבות מושרשת 

, ספקטיבי המצליב בין מימדי המגדר, הדת והצבא-כיצד מובנה הנרטיב הרטרושל מגדור כלפיהן? 

וביחס לחברה  הדתיביחס למגזר זהותן האישית והפוליטית כיום תעצבת כיצד מ? מנקודת מבטן

הזהות הנוכחית של המרואיינות כנשים וכדתיות כיום פריזמות ההתבוננות יהיו: הישראלית? 

 ;מקצועימסלול התפתחותן ה ;עמדותיהן כיום לגבי סוגיות של דת, מגדר וצבא ;ובתקופת השירות

 גוף ומיניות.

בישראל  הגמוניים בחברה הדתיתשיחים נו על למדעשוי לניתוח שיוצע במחקר הנוכחי ההאם   -

בחברה על משטרי המגדור המקופלים בה? האם ניתן להשליך מכך על שיחים הגמוניים  כיום,

צבא )או חלקים ממנה(, -דת-של מגדר מהצטלבות זוניתן לעשות אקסטרפולציה ? האם הישראלית

 ?או על הממשק שבין דת וצבא צבאות בעולםנשים בעל נשים בחברות דתיות, על 
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 ורפלקסיביות , פרדיגמות מחקריותשיטת המחקר

 

 שיטת המחקר

Grounded Theory (Charmaz, 2000; 2006 .)-התיאוריית המחקר הנוכחי התבסס על 

יים מגדריות, פפמיניסטי, התבוננתי על הנתונים דרך משקהיותו של המחקר מחקר אולם מעצם 

הפמיניסטי. תיאוריית המיקומים המוצלבים -הן מההיבט האפיסטמולוגי והן מההיבט הפוליטי

(Crenshaw, 1991; McCall, 2005; Shields, 2008)  למעשה סייעה בעדי לקשר ולשזור בין שני

קולוניאלית אשר שמה -. זוהי תיאורייה פמיניסטית פוסטהיבטים אלה של המחקר הפמיניסטי

החוקרת מתבוננת על המשתתפות ( של האישה, הסוביקט. stand-pointבמוקד את נקודת המוצא )

ועל הטקסטים שהן מכוננות, כאשר היא לוקחת בחשבון את צירי הכוח/דכוי המצטלבים שבהם 

 .(אתניות בד בבד עם מגדר ופריפריאליות דוגמא,להן משוקעות ומתנהלות )

 

 מערך המחקר ומשתתפות

( Semi-structured/standardized interviewראיונות עומק מובנים למחצה ) כללר מערך המחק

הנשים כיום עוסקות במקצועות  .30-40לאומיות, בין גילאים -תיותנשים ד 28( עם 2003)שקדי 

מגוונים, החל מניהול, דרך פסיכולוגיה, טיפול בילדים, חינוך, הנדסה ועוד. במרבית מהמקרים, 

וביל את המרואיינות לעיסוק בתחום דומה ואפילו לזה לאורינטציה המקצועית השירות הצבאי ה

רים, הנשים עשו הסבה ו/או החליפו תחום עיסוק. הנשים מתגוררות בכל קהצבאית. במיעוט מהמ

מיעוטן מתגוררות כיום בערים  ;חלקי הארץ: קיבוצים דתיים, יישובים מחוץ לקו הירוק ובתוכו

 הינן נשואות ואימהות לילד אחד ועד שישה ילדים. ,גדולות. מרבית הנשים, מלבד שלוש

שלג' -נוחות ודגימת 'כדור-הדגימה נעשתה תוך שימוש בשתי שיטות במקביל: דגימת

(Snowball-Sampling) (Noy, 2007) שיטות אלה הולמות את מטרות המחקר הנוכחי, מאחר .

לתאר חוויה ייחודית, להבינה לעומקה, לספר סיפור שטרם סופר אודות נשים דתיות היה רצוני ש

רבדים ולהעלות מבני עומק, , רק דרך המתודולוגיה האיכותנית ניתן לחשוף שניתבישראל. 

כמו הבניית ועולמות תוכן. שלישית, רק המתודולוגיה האיכותנית מאפשרת לנתח תהליכים 

 ., ניתוח ופירוק של שיחים ותסריטים תרבותייםהתעצבות של זהויותו כינון דרך נרטיב, העצמי

הפוליטיות לבסוף, רק המחקר האיכותני הינו במה ראויה למימוש האספירציות הפמיניסטיות 

 שבבסיס המחקר הנוכחי.

, שבה הצגתי את עצמי בתור חוקרת עם המרואיינת לכל ראיון הקדימה שיחת טלפון

אילן שעושה עבודת מ.א על נשים דתיות בוגרות ששרתו בצבא. כמו כן, הזכרתי -ברמאוניברסיטת 

את שמה של המכרה המשותפת )במידה והיתה כזו( שחיברה ביננו. בראשיתו של כל ראיון 

החתמתי את המרואיינות על טופס הסכמה מדעת לביצוע הראיון ולהקלטתו. שתי מרואיינות לא 

הראיונות הללו נסמכים על רישומיי הידניים בלבד. הראיונות ערכו הסכימו להקלטת ראיון ועל כן 

בין שעה וחצי לשלוש שעות )כאשר במקרים כמו האחרון, נאלצנו לפצל את הראיון ולקבוע מודע 

ראיון  ;נוסף להמשך(. מרבית הראיונות התקיימו בבתי המרואיינות, כאשר מיעוטן בבתי קפה

 אחד התקיים בביתי.
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ידי מתמללות מקצועיות אשר קיבלו שכר על עבודתן. -תומללו על מרבית הראיונות

בדוי לכל מראיינת. כמו כן, הוסתרו שמות של ערים  םשהצמדתי ידי. -ראיונות תומללו על שמונהכ

 גדולות ושמות של אישים ו/או מוסדות ידועים במגזר הדתי.

מטרתי העיקרית בראיונות היתה להבין מהי המשמעות של השירות הצבאי בחייהן 

הבוגרים של הנשים. שאלתי זאת באופן כוללני וכן דרך פריזמות מוגדרות, כגון: גוף ומיניות, 

התפתחות בשדה התעסוקתי, עמדות/תודעה מגדרית. נוסף על קריטריונים אלה, השאלות בראיון 

גיוס )תקופת הלימודים התקופה שהטרימה ל: לאורך ציר הזמן תלארבע תקופוגם התיחסו 

שירות סדיר לבין , ההכשרשאף היא מבחינה בין תקופה של תקופת השירות הצבאי ) ;בתיכון(

התקופה הרביעית והאחרונה: חייה  ;תקופת השחרור מהצבא ;(ועוד במקומות שונים בצבא

ו מכוננות הנשים את הסיפור שלהן על עצמן . ניסיתי לעמוד על האופן שבהבוגרים של המשתתפות

 בראי החוויה הצבאית.

 

 שיטת ניתוח הראיונות

. לשם ההסבר אפריד ביניהן. השיטות בהליך הניתוח , שנשזרו זו בזוהניתוח עירב שלוש שיטות

 הן: ניתוח לפי תמות, ניתוח נרטיבי וניתוח שיח ביקורתי.

תמות. הקדים לכך קידוד שנעשה לפי  המובילה והדומיננטית היתה ניתוח לפיהשיטה 

כן נעשה ניתוח בשני ערוצים במקביל: ניתוח line-by-line-coding (Charmaz, 2006 .)-מתודת ה

)עמדה קונפורמית/מתנגדת ביחס לשיח ההגמוני  ממפה לפי הקטגוריות שנקבעו מראש למחקר

מתוך השדה עצמו  שצמחווכן ניתוח ראשוני וצירי לקטגוריות גוף ומיניות, תעסוקה( , הדתי

 : (.2011)שקדי, 

( Chase, 2005כך, גם הסתייעתי בששת עדשות ההתבוננות שמציעה צ'ייס ) לענוסף 

להתבוננות על הנרטיב: ראיתי את סיפורי המרואיינות כיוצרי משמעות )גם ברובד הפוליטי של 

ם שונים: במרחב המרואיינות כקבוצה וגם ברובד של המרואיינות כפרטים המתנהלות במרחבי

שבין העצמי לעצמי, במרחב שבין המרואיינות לציונות הדתית ובמרחב שבין המרואיינות לחברה 

דתי ההגמוני(, כמכוננים -הישראלית(, כמשמיעים קול )בעיקר ביחס לחברה הדתית ולשיח הציוני

ניות יסעיף ב' בהקשר של גוף ומ 3זהות, כמבטאים התפקחות והתפתחות )כפי שהודגם בפרק 

בראי הדת(, וכתוצר הקשרי )אינטרסוביקטיביות, עליה ארחיב בהמשך(. כמו כן, התבוננתי במבט 

מרזל -הוליסטי על הנרטיבים של המראויינות, באופן אנלוגי לאופן ההתבוננות שאימצה ספקטור

( במחקרה על קציני דור תש"ח: "את הניתוח הנחה העיקרון ההוליסטי המחייב לראות 27: 2008)

סיפור יחידה שלמה שחלקיה קשורים זה בזה ... כחלק מהמבט ההוליסטי התבוננתי בתוכן ב

ובצורה של הסיפורים, בהניחי שה'מה' וה'איך' הם שני ערוצי בטוי המשלימים זה את זה ... בעוד 

שהסופר משתמש בכלים צורניים באופן מכוון, מספרי סיפורים עושים בהם שימוש נאיבי ולא 

ון כוחם של כלים אלה בחשיפת הזהות המסופרת". בהקשר זה גם נתתי את הדעת מודע. בכך טמ

מרזל, -למנגנוני הברירה הסיפורית, שתוצרם מהווים את תעודת הזהות הסיפורית )ספקטור

2008.) 

 ,Fairclough & Wodack) ( CDA) היא ניתוח השיח הביקורתיהשלישית ניתוח השיטת 

1997; van Dijk, 1993בין הרמנויטיקה של אמון  ,כחוקרתיקומי המשתנה ה הושפע ממ(. ניתוח ז
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הן בניתוח עצמו (. במרבית הזמן, Riceur, 1974) , ביחס למשתתפותלבין הרמנויטיקה של חשד

הנובעת,  והן במהלך הראיונות, השתדלתי להפגין כלפי המרואיינות אתיקה של שותפות,

ת הקוראת לצמצום פערי הכוח וההיררכיה מהרמנויטיקה של אמון וכן מתוך אג'נדה פמיניסטי

(. השותפות היא כאמור, בפרויקט של חידוד קולן של 2010בין חוקרת לנחקרת )צלרמאיר, 

המרואיינות בעבור עצמן וכן בעבור מענה לסוגיות ולשאלות שהמחקר הנוכחי מעלה. אולם 

ההגמוני כפי שהוא לעיתים בלתי נמנע היה להתבונן על דברי המרואיינות כמשקפים את השיח 

מכונן בידי בעלי הכוח והשררה בחברה הדתית והישראלית. כאן ראיתי את תפקידי בחשיפת 

האידיאולוגיות הללו, את הפוליטיקה ואת האינטרסים המקופלים בהן. המשותף למחקרים 

השוויון, תוך שהם -ביקורתיים הוא בכך שהם מצביעים על תפקיד השיח בהפקה ובשיעתוק אי

אחר האופן שבו טקסטים דבורים או כתובים מבטאים, מחזקים, נותנים לגיטימציה  מתחקים

ליחסים של כוח ושליטה ומתנגדים להם. חקר השיח מוכיח כיצד הקבוצה הדומיננטית משתמשת 

ת ההכפפה של הקבוצה השולית. לפי גישה זו, הטקסטים אבו לרעה במטרה להכפיף ולהנציח 

רית ואידיאולוגית, שממנה מוסקת משמעות ומשוכפלת תרבות נחשבים לחוליות בשרשרת הסטו

הרמנויטיקה של חשד כלפי המרואיינות, או לכל נקוט בלנאלצתי (. בנקודה זו 231: 2010)קליין, 

(, שכן Breen, 2007ביחס אליו ) outsider-כיותר תמקם הפחות מעט להתרחק מהשדה ולה

ההגמוני כמות שהוא, כאשר הן למעשה משמות לעיתים נוכחתי שהמרואיינות דבררו את השיח 

 שוויוניים, בלא שהן מודעות לכך.-השופר להנצחת יחסי הכוח האי

חוקרת. -נוספים המעצבים את יחסי המרואיינתאולם קיימים גם משתנים סוציולוגיים 

כאן  נם ניתנים לתמרון בידי החוקרת ובתפיסותיה לגבי קידום מחקרה ו/או נחקרותיה.איאלה 

-חברתי ומקרו-מיידי, מיקרו-: אינטרסוביקטיביאבקש לדון בשלושה מעגלי הקשר עיקריים

 .חברתי

 

 תנחקר-חוקרתיחסי 

משחקים  הקשריםההטוענת כי גישת המיקומים המוצלבים, למעשה נובעת מהעמדה 

 .חוויות סובקיטיביותתפקיד דומיננטי ומכריע בעיצוב 

שלסקי ואלפרט,  ;26: 2008מרזל, -בהקשר )ספקטורידע פרשני תמיד יהיה ידע המעוגן 

יש להבחין בשלושת הרבדים הפועלים במקביל בעת  1(.2010מרזל, -משיח וספקטור-תובל ;2007

חברתי -ותהליך יצור הידע בראיון המחקרי: ידע ברמה האינטרסובייקטיבית, ידע ברמת המיקר

 חברתי.-ווידע ברמת המקר

יבי נמצאים הפוליטיקה, יחסי הכוח בין המראיינת במוקד של הרובד האינטרסוביקט

(, הסביבה הפיזית כמעצבת את Herzog, 2005 ;2006נבו, -למרואיינת )ראו למשל, קרומר

ה"תפאורה" לראיון, אינטראקציות קודמות שהתקיימו בין שני הצדדים. ברובד זה נוכחות 

-ם ומיקומיהם התרבותייםהסוביקטיבויות של המראיין והמרואיין, על כל מטעניהם האישיי

(. למשל, בהקשר של המחקר הנוכחי, יתבלטו פערי הזהויות 28: 2008מרזל, -חברתיים )ספקטור

                                                 
מדעית, לא מדובר כאן באובייקטיביות במובן המסורתי שלה, אלא ב"רציונליות ממוצבת" -מחקריתמבחינה  1
(positioned rationality כלומר רציונליות המוצבת בתרבותה של קהילה אשר יש לה עמדת סובייקט קולקטיבי ,)

של השקפות  –ניגודים המבטיחה חזון בדבר האמצעים להגשמה מתמשכת בעלת סופיות, של חיים בתוך מגבלות ו
 (.Haraway, 1988ממקום כלשהו )
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-ביני לבין המרואיינות, כאשר אני מגדירה את עצמי לרוב, )ובמיוחד ביחס למרואיינות( כפוסט

לעומת  ירה אותי(.)כפי שרננה הגד /הגדרה דתית"(, או כ"חסרת זהות2009אורתודוקסית )ליאון, 

)"דתית  מרבית המרואיינות ממשיגות את זהותן בצורה הרבה יותר "מוצקה" ונחרצת ממניזאת, 

דתיים -גם משוקעות במעגלי שייכות ציונים לאומית מיינסטרים"/שרונה(. בנוסף לכך, הנשים

בין ספציפיים שמהן נגזרים "גימורי" זהויותיהן )הניואנסים, ההבדלים הקטנים הלוקליים 

הכנסת, מוסדות לימוד תורני של הבעל, -הקהילות(: משפחה מורחבת, זהות קהילתית/בית

 ם.מסגרות לימוד של הילדי

חברתי: הכרת מעגלי השייכות והתרבות )תסריטים, -הרובד השני הוא הרובד המיקרו

נורמות, צפיות והנחות( בהם משוקעת המרואיינת )למשל, במחקר הנוכחי, האם מדובר 

ינת אשר משוקעת בפלגים הליברליים של הציונות הדתית או בפלגים החרד"ליים שלה? במרואי

 לאורך זמן/בהווה של אותה אישה?(.כיצד מיקום זה משליך על עיצוב הנרטיב על הצבא 

הרובד השלישי  מתיחס להבנת ההקשר ההסטורי הפוליטי, התרבותי הרחב הקובע את 

במלים  ;והמעצב את הנורמות והגדרות המצב הרווחותהתנאים ואפשרויות של בני האדם לפעול 

אחרות, הבנת המקרו החברתי. למשל, כינון הזהויות אצל החיילים בעלי צווארון כחול במחקרה 

מעמדית -( נעשה בהקשר חברתי רחב יותר של השתייכותם לקבוצה אתנו2003לוי )-של ששון

סת הגבריות שלהם בשירות )שלסקי נמוכה יותר בחברה הישראלית, וזו השפיעה בתורה על תפי

 2(.35: 2007ואלפרט, 

 ,Harawayקשרי זה, כגון "ידע ממוקם" )חוקרים מעלים היבטים שונים בהתיחס לידע ה

 ,situated vocabularies( )Hammersley & Atkinson(, "אוצר מלים ממוקם" ) 150 :1998

(, טוענת situated knowledgeהממוקם )(. על הידע 284: 1998( ו"דיווח ממוקם" )אלאור, 1995

האראווי כי הוא "ידע על קהילות, לא על יחידים מבודדים. הדרך היחידה לגלוי ראייה כוללת 

 יותר, היא להיות היכן שהוא באופן מסוים".

כעת, משנידונו יחסי החוקרת/נחקרת דרך שיטות המחקר ודרך מפוי מעגלי ההקשר 

מנקודת מבט שארעו במהלך הראיון העצמו, י החוקרת/נחקרת ביחסלעומק השונים, אבקש לדון 

  .גרידא רפלקסיבית

 
 רפלקסיה על יחסי החוקרת/נחקרת

נחקרת הובלטו במספר צמתים עיקריים במהלך הראיון, כאשר הראשון בהם הוא -יחסי החוקרת

כמובן פתיחתו: שבירת ה"קרח" ויצירת יחסי האמון ביני לבין המרואיינות. בהקשר זה עלתה 

פני מרואיינותיי תי בחיוב: חשפתי את מטרות המחקר בהכרעסוגיית חשיפת מטרות המחקר. כאן 

מרבית המרואיינות, באופן טיפוסי סיבות: ראשית, עשיתי זאת ממספר בראשיתו של כל מפגש. 

גבוה, רצו לדעת "במה מדובר" "בדיוק". היו מרואיינות אשר התעניינו -לבנות המעמד הבינוני

 שלתי מכנה אותו "מאחורי הקלעים" איזור שהייאל תוך שהן נכנסות בפרטי המחקר ממש, 

                                                 
( מציעות מודל תיאורטי מעט שונה Mashiach, 2008-Zilber, Lieblich & Tuvalמשיח )-זילבר, ליבליך ותובל 2

לניתוח כינון הידע העולה מתוך נרטיבים. הן מדברות על רצף של הקשרים שבמסגרתם מכונן הנרטיב: החל מהקשר 
סוביקטיבי, ההקשר הקולקטיבי -כלה בהקשר רחב ומופשט. שלושת הרבדים שהן מציעות הם: האיטרצר ומוחשי ו

זה הנוגע לערכים ולמשמעויות התרבותיות המצויים בבסיס  –של החברה בה משוקע האדם, וההקשר הכללי יותר 
ניקים פשר לסיפורו נרטיבים המנחים את חשיבתנו ותודעתנו ומע-ההתארגנויות החברתיות, שניתן לראותם כמטא

 של היחיד.
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מן את המחקר ואת ההליך המחקרי למעשה אילצו אותי לערטל אותן מרואיינות  .ההליך המחקרי

" רעיונית יםחקורמ"סמויים ושבאופן מסורתי ם, ולחשוף פרטים תורין האופף אוסתהמ

-מסטטוס חברתיבמחקרים אשר בהם המרואיינות הינן )לרבות המרואיינות  עתית מעיניותוד

לערער על יחסי הכוח  יותרקח ואינטליגנטי במפונסיון  בפרקטיקות אלהאני רואה  .מעמדי נמוך(

-טוס הסוציואל מולי, בעיקר דרך הסט, ולהנכיח את מעמדן כנחקרותוביניהן ביני כמראיינת 

חלקן נפגעו מכך שאישה שיתכן . כולן תולדה של הגיל –שלהן ה וההשכל אקונומי שלהן, המקצוע

שנים )לעיתים יותר(, מתמקמת בסטטוס גבוה מהן, מעצם הצגתה  10עד  8-הצעירה מהן, לרוב ב

 הומעצימ ת אותןממנפכחוקרת לעומתן כנחקרות. פוליטיקת ההתנגדות של מרואיינות אלה 

..( קרות/חוידי נשים משכילות-)עלהמוכרות היחוס אל תוך קטגוריות  ויפל, כך שלבטח לא אותן

, ובמקרה דנן, "דתיות" הינה קטגוריה, שככל הנראה, הן הבינו, נחקרות "ילידיות" ו"נחותות"של 

דתית, -מורידה מערכן כבעלות מעמד וכוח. הבנה זו ככל הנראה הובלטה על רקע החזות הלא

שלעיתים אני חווה כי הוא שונה מההקסיס של מרבית הנשים,  וההקסיס ה"למדני/חקרני" שלי

עלולה )מנסיוני( , ננה בשליטתי, שאיות זולעיתים שונ (.משכילות ולמדניות ממניולל נשים שהן )כ

אולי ")מוגברת מצד הנחקרות רפלקסיביות ומודעות עצמית  תא מעורריתפרש לרעה בכך שהלה

-קשה לי לקבוע בוודאות אודות עובדות חמקניות וא (.?"אני יותר מדי נשית ולא מספיק חכמה

לא שהוצאתי מלה שר כאצם הנוכחות שלי )חוויתי בחיי מקרים שבהם ע מאידך, .להמורפיות א

ממוצא אתני שונה משלי, שסטריאוטיפית נתפס כנמוך מפי( הובילה את הסובבים אותי )לרוב 

משלי(, הובילה אותם להתבטא בצורה מסוימת, ולשנות את שפת גופם )השפלת מבט, הזעפת פנים 

 וכד'(.

עשו  )או שיחור אחריה(, המרואיינות אינפורמציה אודות פרטי המחקר תגכך או כך, בהש

החל מנקודה זו, האינטראקציה קיבלה אופי "משחקי", מיסטיפיקציה למעשה המחקרי, ו-דה

א אני. אני חושבת לעיתים מעושה, מאולץ ולעיתים אף מוגחך, כאשר מושא ההגחכה העיקרי הו

ה אירע לי במהלך הראיון עם ליה: מאזן הכוחות מקרה שכז מאין כמותו. שזהו מהלך מחוכם

התהפך, בעקבות רצונה של ליה )פסיכולוגית ילדים( לדעת על כל פרטי המחקר מתחילתו ועד 

 הייתי מצויה בקונפליקט .ב שבו אין אני מעוניינת לחשוף עודסופו, כאשר אני כבר הגעתי למצ

, שכן הראיון טרם התחיל ..(לכתחילהוזו היתה כוונתה מ)שככל הנראה ליה היתה מודעת אליו 

נכנסתי למגננה,  למעשהכאן והייתי מעוניינת לבסס יחסים של אמון ושל כבוד הדדי ביני לבינה. 

 ..הפעילה כלפייקרני ש, בעקבות המהלך החותנינוחליה חשה ב, ובעוד אני חשה מעורטלת

הרלוונטיות להדגיש למרואיינת את לחשיפת מטרות המחקר היא במטרה נוספת סיבה 

ושהקהיליה המדעית רואה אותן ומעוניינת והלגיטימיות שבסיפורה, להבהיר לה ש"הוא מעניין", 

לאור התגובה זאת במיוחד  .לשמוע אותן לאור הבחירה החריגה שהן עשו לפני למעלה מעשור

איננו כי סיפורן שמרבות לטעון השכיחה למדיי בקרב מרואיינות )לרבות בעלות שוליות מרובה( 

תוצרים דומני כי מהלך זה הוביל ל (.2012מעניין, מיוחד וכי הוא בנאלי )ראו אצל מוצפי האלר, 

רואיינות, לאחר מרבית המ. התחושה האישית של המרואיינות בראיוןחיוביים מההיבט של 

וכת החשדנות" הראשונית, נפתחו עד מאוד, עד כי רבות מהן הגיעו למצב של שעברנו יחד את "מש

)רבים מהטקסטים רוויים בהדגשה של "אגו" ושל סוכנות, דרך פעולות  יבוד" המודעות לעצמן"א

ביקורתי הגורס כי תופעה זו נבעה מ"שיכרון" תוך מבט . אני מנתחת עובדה זו מומעשים בפועל(

המעמד שניתן למרואיינות: להיות במרכז הבמה, כאשר הן ניזונות מהתחושה כי כל אשר 
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מרחב שיחי דתי דכאני אשר, ככל אני מסיקה מכך על ין ורלוונטי למחקר. תאמרנה הוא מעני

 .התבטאויות עצמאיות של נשים בזכות עצמן ועל עצמןהנראה, לא מעודד )בלשון המעטה( 

אם כן, הסוגייה באשר לחשיפת מטרות המחקר הובילה לדיון בפוליטיקה וביחסי הכוח, 

כאן  כי לעיתים קרה מקרה מורכב יותר מזה שאירע  כפי שאכן קרה גם במציאות בראיונות. אציין

כנה אותו "השכלה". היו מרואיינות, כרווית, , כאשר המאבק היה סביב שדה אחד, אעם ליה

אצל רווית, היתה לי עדיפות . ראיון בכמה שדות במקבילמהלך הנכחו בביננו שפערי הכוח 

הדבר ניכר בהרבה צמתים, מרכז, בפרמטר ההשכלה ובפרמטר האתניות. -בפרמטר של פריפריה

בהם לא היתה קליחה וזרימה, היו הרבה מקרים  במהלך הראיון דיוק, דרכים ללא מוצא. ליתר

הוא ין עניהדבר המאולם  בעיקר בעקבות פערי שפה וחשיבה, תודעה והתבוננות על העולם.

שיאזנו את מכנים משותפים ור ולמציאת שי, לא פסקו שני הצדדים בנסיונות לגלאורך כל הדרךש

, נשמנו לרווחה בעקבות גילויינו בשלב מסוים בראיוןממוקד תשומת הלב.  ותואהפער או יסיטו 

עמדה ה הוא מהותי ביננוהמשמעותי והמכנה משותף שנסיונותינו נשאו פרי: נוכחנו שה

יגוד אליי, לא . מסתבר שרווית, בנועל אנשים על המציאות פלורליסטית שלנוטית והההומניס

וגמישה לנוכח זהויות דתיות, בכדי לסגל לעצמה עמדה פלורליסטית עבי כרס  נזקקה לספרים

-דפוס זה של מציאת מכנה משותף אישירווח לרוב  דתיים בישראל ועוד.-יחסי חילונים

י לבין פערי העדיפות בינ ה עלתואשר פיצ, ת של שותפותביקטיבי, שנבע מאתיקה הדדיסו

 ריה/מרכז, השכלה, אתניות ודתיות.פריפשל בשדות  המרואיינות

דתית או  פוסטזהותי ההתרחש תהליך מאוד מעניין.  , הזהות הדתית,בשדה האחרון

לי לנוע בין קרבה לריחוק  הפשריאנכון להיום(,  עצמידירה את מג אורתודוקסית )כך אני-הפוסט

. אולם (Breen, 2007) , בין המרואינות לבין הטקסט המחקריבין שדה המחקר לשדה האקדמי

מענין הוא ללמוד שזהותי זו לא שרתה רק אותי ככלי להטבת המחקר, אלא גם שימשה את 

ויכות אצל מרבית המרואיינות, שכאמור היו מש הנחקרות, בקביעת ובחידוד נקודת המבט עליי.

עוררה ולרוב לזרם המרכזי של הציונות הדתית ולפלגים הליברליים שבה, זהותי דווקא הובנה, 

עוררה את סקרנותן, ועובדה זו, די בה לכשעצמה לערער על  אהיחיוך ועניין בקרב המרואיינות. 

זהות האורתודוקסית -, לגבי ההותני והמונוליטי הרווח בציונות הדתיתהשיח ההגמוני המ

 פה מן האישה )וגם מן האיש( לשאת.מצוש

הזו  עם המרואיינות מהזרם החרד"לי, שראו בי נחותה מהן מן הבחינה אולם לא כך היה

בדרך" )שלב מורטורי המבטא זהות שאיננה "סגורה", לפי תפיסה  שאני עודני "משוטטת", "תועה

וכאן רך האמת", ד תאימצמרואיינות אלה ראו בי כ"כושלת ב ;מסורתנית מודרנית של הזהות(

 "דרך התורה", או בלשונה של חווה: "ארץ ישראל, עם ישראל תורת ישראל".כמובן הכוונה ל

סייע  . הדברביחס אלייעדיפות  דווקא שמחתי כי קיים אלמנט שבו מרואיינות אלה חוומבחינתי 

בהקשר זה גם אציין כי שאפתי  פשיות.ובעדן להגביר את בטחונן בעת הראיון ולדבר ביתר ח

ומרומזת עד כמה שניתן. פעלתי מתוך נקודת  ח את העצמי שלי בראיון בצורה סובטיליתינכלה

-מוצא כי תפקידי הוא להנחות את המרואיינות וללוות אותן יד ביד בפרויקט הנרטיבי והרטרו

, אשר חידדה בעבורי נות גם חוללו בקרבי חוויה מכוננתומובן שהראיספקטיבי שבו הן נתונות. 

חוויות לא שיתפתי את נחקרותיי באולם , את זהותי הנוכחיתוכחוקרת  כאישה, כאמא ,כאדם

לו ) זות של דתיה או שפה של אישה דתיה. מאידך, לא "התחפשתי", ולא עטיתי על עצמי חאלה

ור , מתוקף העובדה שכעשרציתי בכך, הייתי עוטה תחפושת זו בקלות ואמינותה היתה מובטחת
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, בכל המובנים דתית /קהילהבחברה תמשוקעהעברתי בתור אישה דתיה שהיתה מחיי 

 3.(וההיבטים

 ןהשלי, למקרה שפרטי ההתקשרות ת את ובסוף כל ראיון ווידאתי כי יש למרואיינ

 ובכלל.הרלוונטיות למחקר,  ןחוויות שלהה להוסיף דבר מה בקשר לינתרצ

 (covenantושל ברית ) לבטא אתיקה של שותפותבעת הראיונות עצמם, השתדלתי לבסוף, 

. ערך זה הניע אותי לשים את יחסי הכוח (2001בן יהושוע, -דושניק וצבר) נותיביני לבין המרואי

ומאבקי הכוח ביני לבין המרואיינת בצד, ולהתמקד בהבניית סיפורה תוך הגעה להבנה מיטבית 

היעילות במיוחד היא "רפלקסיביות בזמן  של מה היא רוצה להגיד לי בראיון. אחת האסטרטגיות

(, המדברת על החזרת הפוקוס אל המרואיינת, במידה והופר האיזון העדין 2014רון, -נגראמת" )

בן -המחקר עצמו נולד מתוך אתיקה של "דאגה" )דושניק וצברלטובת המראיינת, בעלת הכוח. 

. אולם לעניות דעתי, בטויה של ( כלפי קבוצות מוחלשות של נשים וגברים בישראל2001יהושוע, 

איון ממש, עלול היה לפגוע ביחסי האמון בכך שהחוקרת יוצרת רושם יאתיקה זו בגלוי במהלך הר

  פטרוני ביחס לנחקרות.

                                                 
ת הנכחת העצמי במחקר האיכותי ומזהירים מפני נרקיסיזם ( את סוגיי2007) בהקשר זה מעלים שלסקי ואלפרט 3

בקרב החוקרת. דווקא גישות פמיניסטיות עכשוויות מנכיחות את עמדתה את החוקרת נוכח הנחקרת, במטרה 
מפגש להרבה קולות ועמדות. אולם אני רואה עמדה זו כמעט  מקום inter-viewלהבליט את היותו של הראיון 

מסוכנת וכמקדימה את זמנה. אני רואה את החוקרת כסוכנת שנוי, בעיקר דרך הטקסט שהיא מכוננת, ומעט דרך 
הראיונות עצמם. לעניות דעתי עמדותיהן של מרבית חוקרות וחקרי האקדמיה אינן באותו שיעור קומה ואינן באותה 

ותית כשל עמדותיהם של האנשים והנשים המהווים/ות את מושאי המחקר, ועל כן הזהויות ההיברידיות סקלה איכ
 ידי מרבית הנחקרים.-מורפיות וה"עתידניות" והמחוכמות של החוקר/ת, דומני, לא יתקבלו בברכה על-הא
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 צבאיתחילוניּות המפגש בין נשים דתיות ו חווית  .1

עוסק בהצטלבות בין דת, צבא ומגדר, מנקודת ראותן של הנשים כאשר שרתו הפרק שלהלן 

סדקות בועת החנוך יהכחיילות דתיות. הפרק מכיל ארבעה נושאים עיקריים. הראשון הוא 

אני טוענת כי היסדקות הבועה . ונערותןהמונוליטי הדתי אותו ספגו המרואיינות במהלך ילדותן 

בנוסף  , כתוצאה ולעיתיםהינה חוויה מגוונת, המעוצבת בהתאם למיקומים מוצלבים של הנשים

העלו הנשים יה הדואלית שוניתוח החוסק הפרק הוא ועבו  שנילצירי הדת והמגדר. הנושא ה

תת הפרק . )בין התקרבות להתרחקות( בעקבות המפגש האינטנסיבי עם החילוניות הצבאית

לבסוף,  דרכי ההתמודדות והאסטרטגיות המגוונת שנולדו ממפגש זה.מפרט ומסביר את שלישי ה

 בעקבות , דרך עיניהן של המרואיינות,ו השליליים יותרפרק המשנה הרביעי עוסק בתוצרי

דרכי  את הגיצכאן אני גם מ ;למערכת הצבאית: השחיקה האמונית הטוטליתן התמסרות

 .דתיים-ודנה בהם בהקשרים מגדריים שחיקה זול ההתמודדות שהעלו הנשים ביחס

 ורסטיליות ומשמעות לאורך זמן –ניפוץ הבועה א.   .1

  .הרגשתי שדי. שאני מספיק כבר מוכנה לצאת מהבועה ... אני מספיק חזקה להתמודד

 (1מש"קית השלמת השכלה 40, )חווה                                 

 

מפגשן עם החילוניות עלות את יה הראשונית בנרטיבים של המרואיינות, כאשר הן מוהחו

. המזוהה עם החינוך הדתיחינוכית -הסוציו הזו המתיחסת לניפוץ הבועהיא הצבאית, 

ניפוץ הבועה. לפי מיטב הבנתי, סוביקטיביות של המרואיינות מציגות קשת נרחבת של חוויות 

חברתי של -מאפיינים שרלוונטים לנושא הסוציאליזציה בהקשר התרבותי למלה "בועה" שני

תרבותי אחיד, פיקוח, הסללה, -. בראשונה, הכוונה לחינוך מונוליטי, נוף חברתיהציונות הדתית

יחסי ביחס לסביבה הכללית. זוהי למעשה וריאציה מרוככת הבידוד ההמאפיין הנוסף הוא  ;סדר

נוכית הרווחת במגזר החרדי )וכמובן שנלוות לפילוסופיה זו אינספור פרקטיקות, ילדוקטרינה הח

איסורים והחמרות(. מכאן נגזרת משימתם החינוכית המרכזית של ההורים בחברה הדתית 

הבלתי אמצעי של הילדים )בעיקר הילדות( לאופנויות חיים ווהחרדית: למזער את המגע הישיר 

קרי התפתות לאמץ  2לית החילונית, במטרה למנוע "קלקול"אחרות, לערכים של החברה הכל

, שנתפסים כמפתים על שום קלותם ונוחותם ביחס לחיי ההלכה. לאחרונה חילונייםאורחות חיים 

קרויס, כאשר טענה ש"אצלינו ]קרי בחברה -התבטאה בשבחו של חזון זה החרדית מרים אפשטיין

                                                        
כאן אני בדרך כלל אציג את התפקיד האחרון, שהוא בדרך כלל המשמעותי ביותר שביצעו הנשים בצבא. יותר  1

 שלהן.ממחצית מהנשים מילאו יותר מתפקיד אחד במהלך השירות 
מושג אשר צבר לאחרונה פופולריות רבה בפולמוס הער שמתנהל בפלטפורמות התקשורת הדתית והכללית, בנושא  2

של גיוס צעירות דתיות. רבנים ובכירי הממסד מרבים להשתמש במושג "קלקול" במטרה לתאר את התוצר השלילי 
הרב בפאנל בתכנית "המשחטה" עם לנוי  הבלתי נמנע של הבת הדתית יוצאת הצבא. ראו למשל את התבטאותו של

מדור  7יצחק ברנד בכתבתו של בני טוקר מאתר ערוץ  רבידי ה-(. כמו כן ראו את השימוש בבטוי על6.2.14גפן )-בר
 (. כמו כן, ראו בכתבתו של הרב שלמה אבינרhttp://www.inn.co.il/News/News.aspx/233984) 22.2.2007בטחון, 

 "הרבנות הראשית על גיוס נשים באתר "ערוץ מאיר" )מכון מאיר(: "
(http://www.meirtv.co.il/site/article/?id=1716).  
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 3יודעות". ולא שומעות לא, רואות החרדית[ לא ]בנות החברה הן. התמימות על החרדית[ שומרים

חרדה עובי המעטפת המבודדת בין החברה הדתית לכללית, משתנה בהתאם למידת ה ,כלומר

לתחום נוסף אשר בו תיחס וכאן א. הדתית באשר להשלכות הפוטנציאליות של החשיפה לחילוניות

 לתרבות הכללית החילונית:: מידת ואופן החשיפה מתקיימת חפיפה בין החברה הדתית לחרדית

במידה ומחויבים להיחשף, על החשיפה להיות מדודה, מבוקרת ומכוונת והיא תתבצע באופן סדור 

נסיון  ד החנוכי/רבני )בחברה החרדית קיים)לא ספונטני(, דרך תיווך, פרשנות ולווי של הממס

יומיים -רכים יוםצ –בטכנולוגיה ובתחבורה בלבד  --יעודי ידי שימוש -למזער זאת עלתדיר 

ברוח,  אשר במסגרתם נחשפים החרדים לעולם הכללי, אך מבלי להיות מעורבים בוים חמרי

 (.ה ובסגנון החייםיבהוו

על רקע זה ניתן להבין את חלקה המשמעותי של חווית ניפוץ הבועה ביחס למכלול 

לצבא החוויות הצבאיות הרטרוספקטיביות של המרואיינות במחקר הנוכחי. ההתגייסות 

והשהייה הממושכת במערכת הצבאית, אכן מחייבות חשיפה והסרת המעטפות המבודדות 

הסביבה החילונית  שבמסגרתן התנהלו בילדותן, אשר עיצבו ותיווכו את המפגש שלהן עם

גונית. היא משתנה, בין היתר, -התגלתה כחוויה וורסטילית ורבניפוץ הבועה הכללית. חווית 

קולריות בין מימדים ספציפיים של מגדר ודת, בד בבד עם מיקומים בעקבות הצטלבויות פרטי

אציג להלן את חוויותיהן של תשע אקונומי, מרכז/פריפריה ועוד(. -חברתיים )מעמד סוציו

-מרואיינות )דנה, אדווה, ליה, יונה, שרונה, שושנה, הילה, לימור ורווית( במטרה לעמוד על רב

משתתפות גלוייה ובטוייה הרלוונטים לחייהן הנוכחיים של גוניותה של החוויה, וכן ללמוד על 

 .המחקר

שפת חמישה קולות. הקול הראשון משמיע ייחול וחווית ניפוץ הבועה ח לטיפולוגיה שה

בין ישראלים מרבדים מפגש וצפיה למפגש בלתי אמצעי עם החברה הישראלית )כאשר נושא ה

י והשלישי מדברים על חויות הפכיות: מצד שונים מתוך החברה, נמצא במוקד הדיון(. הקול השנ

ויה של הבלטת הפערים וההבדלים ותרבותית בעקבות ניפוץ הבועה, לעומת ח-אחד, הדדיות רב

(. הקול הרביעי והחמישי מעלים את החשיבות המיניותנושא בין היתר, בבין הביטוס חילוני לדתי )

חווית ההתגייסות לצה"ל בתור כזו של נקודת הזמן בה התנפצה הבועה: הקול הרביעי חווה את 

הקול החמישי  ;דתי הבועתי-נוך הציונייהמלווה בהתוודעות או התפקחות "מאוחרת" מהח

והאחרון חווה את התנפצות הבועה בצורה המשמעותית ביותר רק לאחר שלב ההכשרה הצבאית, 

יבת הגידול סבאו סביבה המחקה את )ומכאן ששלב ההכשרה עצמו נחווה בתור בועה בפני עצמה 

 אל פירוט הקולות בהרחבה.ומכאן  .דתי(-הבועתית והמאתרגת האופיינית למגזר הציוני

מפגש המיוחל עם החברה הישראלית כהוויתה, הקול הראשון, אם כן, מדבר על מימוש ה

-המודעות לבועתיות הדתית היחול למפגש מועצם על רקע ללא תיווכים וללא מעטפת מבודדת.

הדתית -ליה חשה בפריפריאליות המגדרית מגדרית, וההתנגדות אליה, כפי שניכר מדבריה של ליה.

ת החינוך והממסד, לשירות הלאומי. על רקע זה היא מבהירה שהיא מתוקף הכוונתה על ידי מערכ

מתארת במקום אחר  מעוניינת להשתוות במעמד לנשים חילוניות בחברה הישראלית. כמו כן, היא

צינים( של להיות "ביחד בראיון את התחושה החיובית שליוותה את תחילת שירותה )ובקורס הק

אשר לדעתה אינן ליה מנגידה את התנסויותיה וחוויותיה לבוגרות השירות הלאומי, עם כולם". 

                                                        
:  "אם הבת שלי 8.12.13-קרויס פורסמה כמאמר אורח ב"וואלה יהדות" בתאריך ה-הכתבה המלאה מאת אפשטיין 3

 תרצה להיות טליבנית, אני לא אתנגד".
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לב לכך בנוסף לכך, מענין לשים מתוודעות לכלל החברה הישראלית באופן ישיר ובלתי מתווך. 

בפרויקט שבשירות הצבאי ביחס ללאומי: ההשתתפות רובד הנוסף שליה מציבה בדבריה את ה

הלכה למעשה את מצוות הערבות ההדדית השירות הלאומי מבטא אמנם  . לדידה,הלאומית

. היא , אך הוא חסר את מרכיב ההשתתפות בקולקטיב הלאומי הציוניהכתובה בספרות התורנית

 כחשובה וכנעלה יותר על מצווה דתית מובהקת.זו לונית מעלה השתתפות חיאף 

כי אני דתיה. כמו שלחילוניות אין ברירה אז גם אה.. ככה אהם. אני  אני לא רציתי זה להיות שונה

ן צריכה זה ... אהבתי בקורס קצינים וגם לפני זה, בקורס שלי של המאבחנות, להיות עם כולן, שכול

הרגשתי שאני  זה כרטיס כניסה לחברה הישראלית. הצבא ,אין מה לעשות ביחד, עם כל ההבדלים..

שצריך להסתדר עם כל ההבדלים  אומי אני לא בטוחה שחווים את זהבשירות הל פה חלק עם כולם.

מה זה נראה , שם נראה לי זה דגש אחר, זה ראש אחר. ,טוב ואנחנו חברה אחת.  שמה אין ת'ענין הזה.

בטח יותר על התנדבות וזה פחות  ,אני יודעת ,ות או יותר אותו הדבר והדגש הואברור לי שכולן פח ,לי

בגמרא..  שראל ערבים זה לזה מה שכתובעל הקטע הלאומי אלא יותר בקטע של ערבות הדדית שכל י

 (, קצינה בממד"ה42, )ליה                   .בלי כל הקטע של ההתגיסות לטובת המדינה

, רק שלזו נוספו מיקומים מגדרית-הדתיתחשו בבועה  אף הןורחל  ית, יונבדומה אליה

ביקשה . יונה למשל, בתורם, תרמו לניפוץ הבועה היבטים חוויתיים נוספיםנוספים שחברתיים 

מעמדי המועדף שבו העבירה את נעוריה, מתוך רצון -אקונומי והאתנו-לצאת מהמיקום הסוציו

. בדומה לית, אליהם היתה מודעת עוד מצעירותהלפגוש ברבדים שונים ואחרים בחברה הישרא

אליה, מתארת רחל את הבועתיות הפריפריאלית שנחוותה כמימד בועתי נוסף שהשתזר עם 

 .מגדרית-ההסללה הדתית

 Xאני סוף סוף הרגשתי חלק מארץ ישראל היפה. אני כבר לא איזה סתם ילדת שמנת משכונה 

ממשפחות טובות והכל טוב ויפה ויש כסף לעוזרת בירושלים שמכירה רק את הילדי שמנת שכולם 

ולחוגים ולמה לא.. אני באמת נכנסת פה לחוויה של האלה שבאמת קשה להם ושאין להם ושהם כל 

הזמן בדחק ובמצוקה.. ואני באמת היה איזה חייל שבא אליי גם אחרי שהוא השתחרר וסיפר לי את 

שאני כבר לא ... ם.. וכל כך נהניתי להקשיב לו הסיפור שלו ואיך הוא הצליח ומצא את עצמו ופה וש

 ("שת, קצינת 36, )יונית      לא יודעת כלום מהחיים האמיתיים.ש חיה לי בלה לה לנד, ילדת שמנת

  X-אז שירות לאומי לא רק שזה היתה הבועה אלא גם הבועה של הבנות ב ,עכשיו ברור שדתיות וזה

]הבנות ... רוב חיי רציתי להיחשף לעוד ערים, סגנונות של אנשים, עיר אחרת...  X-בגלל שאני גרתי ב

שטחיות בנות שיותר חשוב להן דברים נוספים כמו להתקדם שהיו בסביבה שבה אני גדלתי היו[ 

בחברה ולהתקדם בחיים ולא להיות באותו מקום: "טוב סיימנו תיכון סיימנו שירות השלב הבא זה 

יות ]נערות שגדלו באותה עיר שצוינה Xמוצאים עבודה מה שבא ליד וזהו" ... או מתחתנים או ש

והחיים מתנהלים על  X-אז הוא נשאר ב X-בראש הציטוט[, זה טיפוס כזה, בדרך כלל מי שנשאר ב

מי מנוחות ... אני רציתי יותר לצאת החוצה לראות אנשים אחרים להתחבר לאנשים אחרים אני 

בטוחה שהבנות שהתחברתי אליהן הן יותר דומות לי אבל הרגשתי יותר בנות שהן לא בועתיות, לא 

ום יומית של מסתכלות רק על הבועה שלהן אלא גם חושבות על דברים אחרים מעבר להתעסקות הי

 (ש"קית עולים, מ32, )רחל  .מה אני לובשת אלא דברים מעבר ,עם מי אני יוצאת ,לאן אני יוצאת

שני קולות מנוגדים אשר מתארים חווית ניפוץ הבועה הם כאמור, והשלישי בהקול השני 

 פתאומית לפעריםמלווה בהיחשפות כמפגש הרמוני בין תרבויות, לעומת חוויה ש ויהוהחמחד את 

כמעין דבריה של שרונה ממחישים את חוית התנפצות הבועה . תרבותיים בין דתיים לחלוניים
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הזדמנות בלתי חוזרת להתוודעות מקרוב ומת מרתקת בין פסיפס של תרבויות, נקודת מפגש/צ

 ל תצורות חיים, תרבויות וזהויות.למגוון רחב ש

לפני שהשתחררנו לשבת, אז המפקדות ביקשו שכל אחת מאיתנו ]החניכות בקורס מש"קיות הוראה[ 

תספר על השבת שלה, על איך היא מעבירה את השבת שלה.. אז היו שם כמה שמוצניקיות את יודעת, 

 ממש כבדות כאלה, וגם עוד חילוניות ואז הן מתארות ומסבירות לנו שביום כיפור, הם יוצאים עם כל

המשפחה להעיף עפיפונים.. ואני את יודעת, באה ממשפחה שהיא מיינסטרים של המיינסטרים ]של 

הציונות הדתית[, אז מה עושים ביום כיפור? כרגיל, בית כנסת, צום, תפילה והכל.. והייתי בטוחה 

ני זה מה שנכון לעשות.. ופתאום אששכולם ככה עושים, כי את יודעת, זה מה שאת רואה ואת חונכת 

שומעת את הסיפורים האלה ואני אומרת לעצמי: 'וואו! יש פה תרבות אחרת יפה מאין כמותה, פשוט 

עולם אחר יפהיפה שלא הכרתי! וזה מגניב! וככה ממש התפעלתי מהנוסטלגיה שבה הבנות האלה 

ויה המשפחתית שלהן מהחג ותיארו את היום כיפור שלהן, וראו שהן מתגעגעות לזה.. כי זה הח

                  .איך לא חשבתי לעצמי !איזה יופיואמרתי לעצמי: לדות. וסבבה ומהי

 (עולים קצינת חינוך, 36, )שרונה                                       

יה המכוננת ו, לרבות את החוהלראשונה יחסיות תרבותית על בשר החוו שרונהניכר כי 

מרואיינות אלה גם מתחזקות נרטיב זהותי של שהמלה "דת" ניתנת להמרה במלה "תרבות". 

, אשר שורשיה נטועים בילדותן, בחינוך אשר קיבלו מבית הוריהן: (2005)כהן,  דתיות ליברלית

תרבותיות )למשל, שרונה ומאיה מספרות -חינוך דתי אשר גם דוגל בגישה פלורליסטית לרב

-רב התנסות, דבר שהוביל לבפירוט על חוויותיהן מהתקופות שבמהלכן שהתה המשפחה בחו"ל

היה רכישת היכולת לשהות  ןבמסגרת החנוך היסודי, כאשר חלק אינטגרלי מילדות עודתרבותית 

במסגרת חנוכית לצד ילדים מרקעים שונים ומגווונים(. מוטיבים פלורליסטיים אלה ממשיכים 

יום -ת יוםבעבודתה פועלשל שרונה, אשר  להיות משמעותיים ורלוונטים גם בחייה הבוגרים

 .לקידום אג'נדות פלורליסטיות בחברה בישראל

ספקטיבה את ההבדלים והפערים בינן לבין -ברטרו הדווקא חווהילה  ,כךבניגוד ל

בתור עמיתותיהן החילוניות, בעקבות ניפוץ הבועה )הקול השלישי(. הילה מעלה את נושא המיניות 

 . עמיתותיה החילוניותפריזמה דרכה התוודעה לקיטוב התרבותי בינה לבין 

זה היה לי, זה היה סוף העולם בשבילי, ממש, ממש סוף העולם, שלדוגמא, סתם, היינו מתקלחות, 

ואחר כך בנות היו יושבות עם חזייה ועם תחתון, ומעשנות. לא שזה נורמאלי, זה לא נורמאלי, אבל 

שואלת אותי באותו רגע, אני תחייה את החיים שלה. אבל אם היית ש זכותהאחר כך אני אומרת, טוב, 

פשוט הסתכלתי עליה, פערתי את הפה, ואני פשוט לא האמנתי שיש אנשים כאלה לא בחוף נודיסטים. 

את מבינה? אז מה אם את יצאת מהמקלחת. אז לכי להתלבש. ולא אחת ולא שתיים. אבל אז מה? כל 

ות לישון, בטירונות הכלל אחת, שתחייה את החיים שלה, זה לא נורא. או שלדוגמא, היינו הולכ

צה"לית, ואיזה מישהי הייתה נכנסת והייתה אומרת, זמן הגלולות, שעת הגלולה, כולם להוציא את 

באמת, בנות היו נזכרות ואומרות תודה, תודה, ומה זה הגלולה?  .אין לי גלולה !אמרתי, יו .הגלולות

תי לשאול מה זה הגלולה הזאתי. חס וכל אחת הייתה הולכת לתיק ומוציאה את הגלולה, ואני התבייש

הן אוהבות לשכב, ואחת שוכבת עם חבר שלה  :, מה זה הגלולה? נשים היו מדברותוחלילה סמים

פתאום את באה, ואת שומעת, ומישהי שהיכרתי בטירונות, בהמשך מסתבר ...   ארבע פעמים ביום

שלה היה, בתיכון. והוא כל פעם שיש לה חבר בן שלושים, והיא הייתה בת שמונה עשרה. והוא המורה 

גם  והיו זה היה לי ממש סוף העולם.. היה מתקשר אליה, והיא ממי, מושמוש, וזה היה סוף העולם

ברמה  זונה? , ואז אמרתי, מה זה אומר? שבאמת אמא שלו-- מקללות, ושהייתה אומרת בןש כאלה

בת, איזה חרא או, אין דבר כזה. שאני מה, מה זה המילים האלה? באולפנא, חסר שמישהו יגיד איזה 

רעה, לאמא מילה אין דיבור כזה. גם בבית אנחנו, אמא, היא גם חסר שאמא, שאחותי תגיד איזה 
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שלי, או משהו. לא אומרים דברים כאלה. אצלנו, ההורים שלי, זה, מה שאמא שלי אומרת זה קדוש. 

 תתי מפלאנט אחר.נח .ת, אופי אחר, לבוש אחר, ממשהיה דיבור אחר, התנהגות אחר

 (, מפעילת האמר קרבי37, )הילה                             

יה המטלטלת שעברה על הילה בעקבות המפגש האינטנסיבי וניתן לראות כאן את החו

ניות נשית פעילה שראתה אצל בנות גילה, כמו גם עם נשיות אחרת: בוטה, יוהישיר עם מ

המרחב הביתי בהקשר המגדרי של האם והרעיה שניתן מעורטלת, לא מבוישת ולא מתכנסת אל 

לתארה ברוח הבטוי "כל כבודה בת מלך פנימה". היא מתארת חוויה של גלוי חדש: שוק והלם, 

המהולים בדחיה ובקבס, על רקע החנוך שהיא קיבלה בבית הוריה ובאולפנא בה למדה. אותה 

לה חווה סמיכות ביחס ולראשונה הי לא היתה מעולם כל כך קרובה אל הילה,שכזו ניות נשית ימ

עקב המסרים החנוכיים שספגה בנערותה לגבי  אותה מתקשה להכיל והיאאליה, ללא תיווך, 

. בסוף המבואה ניתן להבין כי התיחסותה המפורטת בציטוט להבדלים בנושא התנהגות מסוג זה

כי למעשה מדובר ושל מיניות וגוף בין הילה לבין עמיתותיה החילוניות, היא רק קצה הקרחון, 

תרבותי מוגפן )הביטוס( שמנוגד לזה שאליו היא חונכה ב"בועה" שבה התעצבה -מכלול ערכיב

 טרם גיוסה.

מה, התוודעה לפער התרבותי דרך האינטראקציה האינטנסיבית שושנה, באופן דו

שחוותה עם קולגה חילונית שלה, ביום השבת. השבת החילונית מייצגת, לפי דבריה, חול, פנאי, 

פורקן וחופשיות. זאת לעומת השבת הדתית אשר מתאפיינת בשאיפה למצב של קדושה, היבדלות 

 .והתרחקות מעשיה של חול, כסוי הגוף, תפילה

טוב אז את יושבת לך בערב שישי עם חברה שלך לקורס, כשהיא מעשנת סיגריה, לבושה בלבוש.. את 

.. ובהתחלה האמת קצת בדילמה כי .מדברת בטלפון.. ואת א יודעת.. אה.. מינימלי חושפני וזה וכשהי

לי  אחרי זה כבר התרגלתי אבל בהתחלה זה היה תי והכל וחשבתי לפרוש לחדר אבלהיא שקצת נדחי

זה היה די צורם.. כי תחשבי את מדברת ממש שיחה צפופה והכל עם מישהי שמה הקשר? אין קשר 

  ]לחוויות ששושנה חוותה עד לגיוסה[ בעולם אין שום דבר דומה

 ש':  ואיך הרגשת? מה? מה..תוכלי להרחיב?

ל.. אבל תראי חברתית וחיבור אישי והכנוח והכי כיף בעולם מבחינה אהה תראי בעיקר היה לי הכי 

מסתכלים עליי. אני הדתיה והכל ואם אני ככה מדברת איתה כשהיא ככה נראית אז.. אז מסתכלים 

שזה מוגזם אבל זה לא עליי אחרת בכלל את רגילה לכל הנראות הזה שבצבור שלנו ואגב אני חושבת 

זה מכניס  .םכי שופטים אותך אולי אחרת החילוני ,קצת ,זה כן בצבא זה לא ממש משנה.קשור.. ו

אותך לבלבלות כי באיזשהו מקום את כן התגייסת כי כן את רוצה להיות כמו כולם ואת לא רוצה 

אף פעם לא ככה דיברתי עם מישהי כזאתי כל כך בקיצוניות  אבל מצד שני את כן.. אני ות שונה,ילה

להיות עם בנות שהם כמוך  :זה מה שאת רגילה ?ולימדו אותך ש..מה זה לימדושלי הגמור ההיפך 

 (, מ"פ הדרכת שריון34, )שושנה             יותר. פחות או

וית הקונפליקט שחוותה בינה לבינה כאשר חוותה שוב, בדומה ושושנה מגוללת כאן את ח

אישית -את אותה קרבה פיזית לאורחות החילוניים: שושנה נקרעת כאן בין המשיכה הבין 'להילה

לבין הקודים התרבותיים והנורמות החברתיות שמוטבעים בה מעצם ה, שהיא חשה כלפי חברת

שושנה מתוודעת אל מצב קונפליקטואלי חדש, אשר במסגרתו היא היותה בוגרת החנוך הדתי. 

/זהות דתית, קרי כיצד נתפסת דתיותה בעיני 4לראשונה נאלצת להתמודד עם סוגיות של נראות

                                                        
דתית, והיא נועדה להדגיש את החשיבות שיש לאופן שבו נתפסת הדתיות -טוי שגור בעגה הציוניתנראות הינה ב 4

בעיני הצופה מן הצד. ההקשר והסביבה כאן משחקים תפקיד מרכזי, כמו בדוגמא שלהלן: אדם חובש כיפה נצפה 
אדם  –ר עם בן שיחו כאשר הוא יושב במסעדה שאיננה כשרה. לא ניכר כי הוא אוכל או שותה דבר, אלא רק מדב
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להתעמת אל מול סוגיות שקיבלו זה עתה ויזיבליות  המפגש עם הצבא הוביל את שושנההסביבה. 

 .ויה הצבאית לאורך זמן. כל אלה היו זרים לחוויותיה בתור דתיה בטרם התגייסהוונוכחות גם בח

שני הקולות האחרונים )הרביעי והחמישי( בטיפולוגיית "ניפוץ הבועה", כאמור, הם אלה 

ניפוץ הבועה  זמן הספציפית בעיצוב חוויתנקודת ההמבליטים את החשיבות שיש ל"תזמון", קרי ל

ספקטיבית. לימור ורווית )הקול הרביעי( מעידות שכלל לא הבחינו בכך שגודלו וחונכו -הרטרו

גיוסן שהתלוותה ל ,בסביבה בועתית, עד אשר באו במגע עם הצבא. הן רואות את ניפוץ הבועה

 . האישיתהיבטים אחרים בהתפתחותן אחר ואף מפגרת כהתוודעות מאוחרת 

חשבות אחרת, מתלבשות  , אבל לגמרי לגמרי אחרת ממך:רואה בנות מתנהגות לגמרי את פתאום

וואלה.. לא כולם שומרים שבת כמו שאני.. וואלה.. לא כולם " , הכל לגמרי אחר. ואת חושבת:אחרת

שאת גדלת באיזה מסגרת קצת סגורה שבתוכה את  ,ואת פתאום מבינה שהכניסו אותך ".דתיים ככה

אבל זה  ,אבל פחות או יותר את אותו דבר בשבת, רואה את אותו נוף אנושי פחות או יותר, כולם עשו

בשביל שלא תראי  ,זה משהו שבנו במיוחד בשבילך ,לא צריך להיות ככה. זה לא ממש טבעי. בואי נגיד

 (, קצינת שלישות32, )לימור                     .משהו אחר

 

איפה אני חייתי עד עכשיו? אני  ואת אומרת רבק! 5ישוב ושל המקומייםואת רואה את התרבות של ה

משייכים את עצמם כדתיים  . והם אומרים שהם דתיים, הםבכלל לא ידעתי שאפשר לחיות אחרת

אבל זה בכלל לא הדתיות שאני מכירה. ואני בכלל לא ידעתי שהכניסו אותי לאיזה מסגרת שאני הייתי 

גיליתי שיש דתיות שונה. הדתיות של מישהי עד עכשיו בתוך איזה בועה ש..עד שיצאתי וראיתי ... 

ותר מסורתית היא לא הדתיות והייתי מגדירה אותה י ]עיר גדולה במרכז הארץ[שבאה ממשפחה מ

 שאני הייתי בתוך יישוב דתי.

 : ממוצא מזרחי? סליחה שאני...ש'

כן. זה גם היה משהו שאיך את לא יודעת? ואיך את לא עושה? ואיך את מסתובבת ואיך את מתלבשת? 

 כל מיני דברים כאלה שהיו לי שונים. זה היה, אנחנו חברות טובות. אבל זה פשוט היה שונה ואני

. וגם באוניברסיטה אני עדיין המשכתי לחוות את הייתי בתוך הבועה שלי וזה לקח לי זמן להבין ולעכל

כל פעם היה קצת אחרת, כמובן. מהסביבה שבה גדלתי. אז זה  מה שהכרתי,זה. בכל פעם שיצאתי מ

ה לי זה לקח לי שנים לצאת. אני חושבת שכל פעם שיצאתי ראיתי דברים אחרים או שכל פעם זה הי

 (רכזת קידום חברתי ביישובי פריפריה, 40, )רווית             .טראומתי וקשה והכל ,פחות עוצמתי

לימור ורווית מתוודעות לכך שהחינוך הבועתי היווה את האלמנט המרכזי בעיצוב 

ילדותן, נערותן, עמדותיהן והאופן בו הן מפרשות את המציאות שסביבן. יתרה מזו, חוית ניפוץ 

כאן, אולי משום שהיא נחוותה ביתר עוצמה ובפתאומיות, ארכה וכמו ונפרשה לאורך  הבועה

למעשה נחווית באופן חוזר ונשנה בהיבטים שלבים מאוחרים יותר במסלול החיים, בכך שהיא 

יה תהליכית מרובת שלבים ומימדים, וחומכאן עולה שמדובר ב. אחרים לאורך מסלול החיים

                                                                                                                                                               
חילוני שנהנה משירותי המסעדה. כאן מתעוררת בעייה של נראות דתית, שהיא למעשה דיסוננס נראותי )שבעיקר 
אנשים דתיים נוספים יהיו רגישים אליה( בין החזות הדתית של האדם )הכיפה( לבין הפרקטיקות בהן הוא נוקט 

דרת גבולות זהותו הדתית, מעבר להקשר הספיציפי. אדם דתי זה בפועל, ואשר להן יש משמעות מכריעה וגורלית בהג
מתקרב לגבול. בחר ביודעין, לקיים את פגישתו במקום ציבורי שאיננו שומר על חוקי הכשרות, וכך הוא למעשה 

במסגרת  בספק. אספקטים אלה חשובים לאדם הדתי, שחי ווטלתוקף ואיכות דתיותו ישהסיכון שאדם זה נוטל הוא 
סטנדרטים נורמטיביים שביחס אליהם מצופה הוא להפגין קונפורמיות.  דת אותו לפימאוו ת שתדיר שופטתקהילתי

זהו מעין חוזה לא כתוב, שכן ברגע שבן קהילה "נחשד" שהתנהגותו איננה תואמת את הסטנדרט הדתי הקהילתי, 
 יתכן ויתר חברי הקהילה ידחו אותו ממסגרתה. 

החינוך, ובמסגרת תפקידה )יחד עם מפקדות נוספות בצוות שלה(, היה עליה ללוות רווית שרתה כמש"קית בחיל  5
אקונומי נמוך, שגם התאפיינו באחידות -התישבויות )לרוב בצפון הארץ( בהם היו מרוכזות אוכלוסיות ממעמד סוציו

לשאוף להשגת  אתנית. התפקיד כלל, בין היתר, עברת תכנים חינוכיים/השכלתיים במטרה לעודד את הדור הצעיר
 השכלה מקצועית. )תפקיד זה כבר לא קיים כיום בצה"ל(.
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מגלמת את הנדבך הראשון והפותח שלה. תכני התהליך עוסקים לרוב כאשר התקופה סביב הגיוס 

. בוגרים ואשר משמעותית עד לחייהן הבוגריםבחוויה של התפקחות הדרגתית, אל תוך חייהן ה

בעצמה  –כי ניפוץ הבועה היא חוויה הנחווית בכל פעם מחדש, יתכן כי בכל פעם מכאן משתמע 

לאמור, הבועה מתנפצת ", לחוויה מימד "רוחביכי ולה גם עיה של רווית פחותה מקודמתה. מדבר

 .לרוחב מגוון של תחומי חיים

מייצג את אותן מרואיינות עבור לתיאור הקול האחרון בסדרה )הקול החמישי(, שמכאן א

חוו את תקופת ההכשרה הצבאית בתור סביבה בועתית. מרואיינות אלה התוודעו לכך, כאמור, ש

בצו בבסיסים וביחידות השונות )או כאשר לראשונה השתלבו רק לאחר תום ההכשרה, כששו

כחלק מהכשרה מעורבות, ולא מאתרגת, כקורס קצינים, חובשים וכיו"ב(. אפשר ללמוד על 

ין חוו בתקופת ההכשרה, כאשר הן משוות ב המאפיינים המגוננים והבועתיים שהמרואיינות

 הכשרתית.-תקופה זו לתקופה הבתר

הכל מובנה ומחושב  .לך את הנהלים והפקודות שחייבים לדאוג לך כי זה קורסמבחינה דתית, אז יש 

             והמפקדת מורידה פקודות והכל.הכל מסודר ותמיד היינו ביחד וקבוע מראש ויש לו"ז ו

 (צינת חינוךק, 38, )נעמי                  

 

כי יש מלא  .חצי חממה. ממש אעקיבתראי, חיל החנוך מורגל בקבלה של דתיות ויש הרגשה של בני 

זה חממה  .מלא דתיות שמסתובבות עם חצאית ואני אפילו הכרתי את אחת הקצינות שהיתה איתנו

ואחר כך מתחיל כל הבלגן. בקורס את לא חריגה בכלל, אם את בחיל חינוך אני מדברת.  .של דתיות

יש דתיות ]מחזור[ כל פעם  .ידאגו לך למה שתבקשי כי הם מכירים את זה. יש מלא .ודואגים לך

 (, מורה חיילת41, )איילה                        .בקורסים האלה

האופי היחודי שיש להכשרות צבאיות, בתור סביבה מועדפת בעבור את  מציינת איילה

סדר,  הלנהלים ומדגיש תא נצמדשהיתיה: היתרון היחסי שיש להכשרה טמון בכך החיילת הד

דיוק ומשמעת. מתוך כך, שושנה חוותה סוג של תחושת בטחון: היא יכלה לסמוך על כך שבמהלך 

ההכשרה צרכיה בתור דתיה יקבלו מענה. שרונה לעומת זאת, מדברת באופן ספציפי על ההכשרות 

מגדרי -חממתי הדתיאת האקלים ה החינוך, שלפי דבריה, מחקות או אפילו ממשיכות של חיל

שאליו חוברתו המרואיינות בילדותן ובנערותן. כנגד תיאורים אלה אודות המסגרת ההכשרתית, 

י, לאחר שפרק ניתן להתבונן כיצד מתארות המרואיינות את חוויותיהן מהשירות בתפקיד הצבא

 ההכשרה מגיע לסיומו.

כבר הרגשתי  ,ר לא מסגרת. אז זהוזהו. נגמרו התירוצים. את כבר לא בקורס. אין תירוצים. זה כב

שפחות הקפדתי על תפילות. זה חממה דתית וגם מגדרית כי אני לא ממש הייתי עם בנים גם בבית 

[. אז כל זה הכשרה של מורות חיילות בענף תרבות תורנית של חיל החנוךספר וגם אחר כך בת"ת ]

עצמי ולא היה לי עוד גב שהייתי ששם הייתי צריכה להיות שם בשביל  ,שהייתי קצינהנסדק סופית 

כן הכירו פחות או יותר כי יש  ]מפקדים בקורס קצינים[ הם יכולה ככה לסמוך שידאגו לי תמיד.

ובקיצור, צריך כל פעם מחדש לחשוב  .צוערים דתיים תמיד, אבל אני לא יודעת כמה דתיות היו.. יש

           לדפדף. ,ה כדאי להחליקלהחליט עם עצמך מה חשוב לך על מה תעמדי ומ ,על זה, לבקש

 (, קצינת שלישות32, )לימור                                                  

לך  אף אחד לא ידאג לך.. אף אחד גם לא יעודד אותך להיות דתיה כמו בקורס, שלא היית יחידה ויש

וזה הרבה יותר קל להיות דתיה עוד.. את יודעת... חברותא של בנות שמתפללות ושומרות ביחד איתך 

 (, מ"פ בהכשרת מש"קיות אוכלוסיות מיוחדות40, )מאיה                  בקבוצה מאשר לבד.
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אחרי הקורס זה היה הרבה יותר קשה, כי אחרי  .הקורס היה מאוד קל לשמור על להיות דתייה

קיי, כולם הבינו שאני דתייה, זה הפסיק לעניין אותם ולייצר משהו ייחודי, ואז מתוקף -הקורס, או

קיי, אני עכשיו צריכה לשמור על עצמי עם עצמי, אף אחד -הנסיבות האלה בעצם נוצרה מציאות של או

יבה. וזאת נקודה שהיא לא פשוטה, שאני חושבת שאם לא עוזר לך, אין לך את החיזוק הזה מהסב

מדברים על איזשהו שבר, שם הרבה פעמים קורה השבר, כשאתה פתאום קולט שאתה לבד ואתה יכול 

בנות, את היחידה שדתייה, אני ועוד אחת, אני  90במגורי בנות  .לבחור, והסביבה שלך היא לא חממה

ות לסביות, שזה גם תופעה שאתה נחשף אליה בצבא, אפילו אהיה רגע בוטה, ואומר שלא היו חסר

קיי, איך מתמודדים עם הסיפור הזה, כשאתה מגיע מאיזשהו משהו יותר -ופתאום אתה אומר, או

חממתי, לא שאין את זה בחברה הדתית, אני לא חיה בלה לה לנד, גם היום בטוח יש את זה, וגם אז 

 שתי משהו אחר, כשאת מול העניים רואה בל עדיין זהשנים, יותר כבר, א 10ידעתי שיש את זה, לפני 

 (, מ"פ בהכשרת מדריכות שריון34, )שושנה      קיי.-או ,עושה לךזה בנות מתנשקות וכולי, זה כן, 

 –הכשרתי מעמיד את המרואיינות בפני התנסות חדשה בהיבט של הדתיות -השלב הבתר

ולא מגבה את דתיותן. במלים אחרות, אשר אותה הן חוות כ"לא תומכת" להיות דתיה בסביבה 

ב"דוחק". דתיות שמתכוננת  המרואיינות מבחינות בין זהות דתית המתכוננת ב"רווחה" לעומת

בתפקיד  סביבת ההכשרה לעומת סביבת השירות האלמנטים המכריעים לגבי אופי חוויתי זה, הם

ן כרכיב דומיננטי באותה הצבאי. באופן ספציפי, המרואיינות גם מתיחסות ליחס המפקדים כלפיה

 חוויה רגשית מקוטבת.

הם כל הזמן היו עם היד על הדופק וכל הזמן זה היה בתודעה וזה ופתאום  .לא. הם ידעו שאני דתיה

  X-יתי ביה .כי באמת בהתחלה הייתי בבסיס מאוד רחוק ,גם לי זה עוד יותר הרגיש ככה .זרקו אותך

]כיצד  מך ואף אחד לא יודעותדאגי לעצ ,פתאום את לבד ]בסיס גדול בדרום הארץ[ ופתאום כל ה..

 (, מפעילת האמר קרבי37, )הילה             .לטפל/להתיחס אל החיילות הדתיות[

 

היינו קבוצה לא גדולה אבל היינו קבוצה  .אחרי הקורס זה היה ממש שוק ממש כי היינו כל הזמן ביחד

המעט שעשיתי היה ממש  .היה סבבה ושבתות וחגיםכל וה .של כמה דתיות והיה מה זה נחמד והכל

 .ממש כיף אני זוכרת בסוכות אז היה סוכה והיה ברכונים והיה הכל ואפילו דאגו לנו לארבעת המינים

בתור בת  ,ופתאום שיבצו אותי ממש לאיפה שרציתי אבל פתאום .הכל ,בית כנסת :הכל – ושבת

את כל הזמן יש לך את הביחד הזה את .. הרבה  .בדאת כל הזמן את לא ל ,בחברה ןאת כל הזמ ,דתיה

כל אחת  ,אין מה לעשות .ותמיד ידעתי שזה יקרה בסוף הקורס .תמיד במסגרות שהם דתיות

 .לא רציתי .הדחקתי את זה. אבל אי אפשר לעשות תמרונים של.. .זהו ,משתבצת למקום שונה ואין

 (מפקדת טירונים, 33, )דנה                     .וזה היה לי קשה

עירנות ורגישות , הובילה אותם לפתח לדברי המרואיינות, ההכרה של המפקדים בדתיותן

כמו כן, עירנות למצב הכללי שבו הן מהוות מיעוט ביחס לרוב.  , כמו גםלצרכיהן היחודיים

המרואיינות גם מתיחסות לפער החוויתי בין ה"ביחד" של תקופת ההכשרה לבין ה"לבד" שאפיין 

דתיות, איננה רק מקילה ההתקופה שלאחר סיומה. ההתנהלות כקבוצה בעבור המרואיינות  את

. האדם הדתי באופן מובנה ותחילי שייך לקהילה דתית שמהווה גם דתיעל התמודדותן במישור ה

קהילתי יוצר תחושת חמימות ונינוחות, תחושת -נורמטיבית. הקיום הדתי-תמיכה חברתית

התנהלות שזרה וזוהי בגפה,  התנהלכפי שדנה מציינת, היא לראשונה השרה, כביתיות. לאחר הה

. בו בזמן, הקהילה גם חברתית-מקושר קהילתיתמורגל להתנהל כפרט הבאופייה לאדם הדתי 

המגוננת והחוצצת בינו לבין התרבות הכללית, ולא פעם מונעת ומרחיקה  מעטפתמעניקה לו 

דיסוננסים תרבותיים בין השתיים. בנוסף לכל אלה, יש להתיחס להיבט המגדרי הרלוונטי להקשר 

זה: לפי הנורמה בחברה הדתית, בחורה צעירה שאיננה נשואה איננה אמורה להימצא ולהתנהל 
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ת רוב שעותיהן בדבוקות, או בחברת "בנים מלווים" במידה בגפה. צעירות דתיות מעבירות א

במלים אחרות,  ומדובר בשעות מאוחרות של הלילה ו/או כאשר הן מרוחקות ממקום מגוריהן.

גם כאשר היא נמצאת בתוך סביבתה הממסד הדתי מגונן כל העת ו"עוטף" את הבת הדתית, 

, הצבא לא רק מהווה ארגון ואכן. מחוצה לומצויה המוכרת והמאתגרת, אך בעיקר כאשר היא 

את  שרתו המרואיינות הד" או "תומך" בדתיות )נכון לתקופה בהשאיננו דתי, הוא גם איננו "או

גבריות בד (. נוסף על כך, הוא גם ארגון גברי ומחוספס, ומכאן שניצב ניגוד כפול: שירותן הסדיר

מונגדים לאופיין של  הינם ,צבאבאלה ם בולטים שני מאפייני .(2012)סלע,  חילוניותעם  בבד

( bufferהפיגום ) ת.וממוגדרהתחנכו בסביבות דתיות מאותרגות ומרבית הבנות הדתיות, אשר 

(Cohn, 1997: 63) ב )לבד לעומת כחלק השונות שלהן ביחס לרו . אי לכך,בתום הקורס הוסר

על פי מדדים של  ת לנוכח הסביבה הבורה לצרכיהן כדתיות, ואשר בוחנת אותןמקבוצה( מתעצמ

פרקסיס דתי מופגן. הן מתלבטות באופן מתמיד האם לבטא את צרכיהן בפומבי או "לבלוע" את 

הקונפליקטים ולקיים את דתיותן על כמה שהן יכולות במסגרת מנעד התמרון שלהן בתור 

הכשרתית מבוטאת דרך חווית -ת הבתראספקט נוסף של הבדידו 6חיילות/קצינות זוטרות.

היא תפסה בצורה שונה מרוב הסובבים אותה, את מראה החיילות  .של שושנה הבדידות

 . המתגופפות מולה

לא כי חווית ניפוץ הבועה יכולה להיצבע בגוונים שונים ויחודיים וכי ניתן להיווכח  ,אם כן

קיימת הסכמה גורפת אצל כל המרואיינות בדבר  אולם מימדית ואחידה.-יה חדומדובר בחו

קיומה של בועה שאכן התנפצה בשלב זה או אחר במהלך השירות הצבאי. בועה זו מעצבת חויות 

בחירות והחלטות בחייהן הצעירים והבוגרים של  ,ילדות ונערות, הלכי חשיבה, סדרי שיח, עמדות

מעשה נקודת פתיחה של תהליך נרחב המרואיינות. חלק נכבד מחוויות ניפוץ הבועה מהוות ל

ומתמשך, שמתכתב עם היבט דומיננטי אחד לפחות בחייהן הבוגרים של המרואיינות: התפתחות 

במקרה של . אישית ו/או מקצועית, בחירות החלטות ועמדות בחיים הבוגרים של המרואיינות

גנון החנוך וכן לגבי , ניפוץ הבועה הוביל אותן להתחבט בסוגיות של אופי וס7נורית ושל שושנה

חנוך חממתי הומוגני מונוליטי  ;המשמעות של מקום המגורים: עיר או ישוב, מרכז או פריפריה

)תוך הגברת הסכנה שיזנחו את  8רובה לתרבות הכלליתבמטרה לגונן על הילדים, או חשיפה מ

ובי הייש-לאומיים(. שושנה ממשיכה את דרך החנוך הבועתי-הערכים ואורח החיים הדתיים

נורית במופגן מפנה עורף לסגנון חנוך  ;לתי דתי הומוגני מעבר לקו הירוק()מתגוררת ביישוב קהי

ת לשלוח את ילדה עתדהיא מת ולה במרכז הארץ.זה, והיא מתגוררת עם משפחתה בלב עיר גד

למוסד המשלב דתיים לצד חילוניים, בניגוד גמור לחנוך הדתי המונוליטי שספגה בילדותה בבית 

 יה שביישוב.הור

עיבוד המפגש ביניהן  –ויה העוקבת לזו של התנפצות הבועה ותת הפרק הבא ידון בח

כנשים דתיות לבין המסגרת הצבאית, כאשר אספקט החילוניות יהווה את עדשת ההסתכלות 

 שתעצב את ניתוח המפגש שלהלן. 
 

                                                        
( מהווה משתנה מכריע באשר ליכולת תמרונן במסגרתו, ובכך structureגם מעמדן השולי בתוך המערכת הצבאית ) 6

תורם בעקיפין לתוצר הזהותי שלהן שהתכונן בתוך המערכת וכן לאורך זמן. כל זאת בנוסף למימד התרבותי 
(culture)  של המרואיינות כפרטים )ולעיתים עצב את מנעד הסוכנות ויה הצבאית לאורך זמן, שאף הוא מושל הח

 כקבוצה( בתוך המסגרת הצבאית ובכלל. על כך יורחב בפרק הדיון.
 ציטוטיהן בהקשר הנידון לא הובאו כאן. 7
 אביב הן דוגמא קלסית.-לאומיות השוכנות בלב תל-קהילות דתיות 8
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 בין התקרבות  להתרחקות -- יתצבאחילוניות הביחס להתמקמות דואלית  ב. .1

 
ניפוץ הבועה, הוביל כאמור למפגש רווי ואינטנסיבי בין הנשים הדתיות לבין החילוניות  

הצבאית. הפגש היה בעל אופי דואלי: בין התרחקות להתקרבות ביחס לסביבה החילונית 

למעשה שתי מטריות מושגיות קוטביות,  יםגלויי ההתרחקות וההתקרבות מהווהצבאית. 

שהומצאו על מנת להבהיר אנליטית את הגוון הקוטבי שאפיין את מפגשן של המרואיינות עם 

 .נשים דתיות בוגרותכזווית ראותן מהחילוניות הצבאית, כפי שהן חוות אותו 

 גלויי ההתקרבות

טו מצד המרואיינות על המטריה המושגית "גלויי ההתקרבות" מתיחסת לאותן פרקטיקות שננק

סביבה תרבותי בין המרואיינות לבין ה-מנת להביע ולחוות קרבה מקסימלית ברובד התודעתי

זווית הסתכלות זו אצל המרואיינות, נובעת ככל הנראה מכך שהן רואות את ת הצבאית. החילוני

ה השירות הצבאי המשותף בתור הזדמנות להתוודע יותר לעומק לצבור החילוני של החבר

גלויי ההתקרבות )שניתן גם להביט עליהם כעל אמצעים או  ה טיפוסים שלשישגיליתי הישראלית. 

אימוץ גישת  ;התנהלות אדפטיבית ;: שימוש בהומורלמקסום ההתקרבות אל החילוניות(דרכים 

כינונו של שיח פתוח והדברותי בין  ;יחסיות תרבותית –הסתכלות פלורליסטית ומכילה 

 ;אידיאל מנחהעם כהאחדות אתוס שימוש ב ;המרואיינות לבין הקולגות החילוניים שלהן מהצבא

ראיונויות יובאו הפיתוח של יחסי חברות קרובים, ביסוסם והעשרתם לאורך זמן. ציטוטים מתוך ו

 לצורך הדגמה והמחשה.

הצבאית דרך גלויי -ן חשות בסביבה החילוניתאצל ליה ורננה נתן להבחין בנינוחות שה

ההומור ביחסים ביניהן לבין עמיתותיהן בצבא. גלויי הומור אלה משמעותיים דווקא משום שלא 

מדובר בנושאים מבדחים, אלא בנושאים כבדי משקל אשר נוגעים בין היתר להגדרת גבולות 

 הזהות. 

חצאית ככה.. את שכל הזמן מורידה את ה, כשעשו את החיקויים בסוף שאני זXצחקו עלי בבה"ד 

 ]מדגימה[ למתחת הברך.. ]צוחקת[

א היו צוחקים את היית ש':  ומה איך הרגשת? למה זה מצחיק.. אותם? זה גם הצחיק אותך? אם הם ל

 ?צוחקת מזה

י אז זה גם נשמע בתור משהו כ ... לא רציתילא רציתי כל ה..להסביר  .אה..  לא. היה לי נוחמה? 

ו..לא רציתי להכנס לזה.. כי זה במילא זה סתם טרחני ואני רציתי להתקרב. לא רציתי י אארכ

להתחיל להסביר כי אז פתאום מבליטה הבדלים שהם, החילונים, בכלל לא מודעים אליהם. הם לא 

וזה לא צנוע וזה לא. הם מתנהגים בטבעיות. אז רציתי ככה להתחבר  ,יודעים שאסור זה ואסור זה

אבל לפעמים, לא ממש לזרום עם הכל את יודעת,  כלתי, בהכי טבעי שאני יכלתי, שזהה שיאליהם כמ

 (מודיעיןבחיל  ה, קצינ35, )רננה       שהייתי מעדיפה להשאיר את זה ככה.במקרה הזה, אז ברור כמו 

רננה גם מסבירה כיצד ההומור מהווה בעבורה כלי להשתלב עם ה"מקצב החילוני" 

שנים. היא יכולה לעשות זאת  אלפישלא חי לפי קודקס של חוקים שחוקק לפני  הקליל, הספונטני,

 .תקפים לשירות הצבאימרחב ה-אך ורק ביריעת הזמן
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אני אהפוך, אני אחזיר אותך  :המון פעמים במהלך השירות היו לי חברות קרובות מהצבא שאמרו לי

שמעתי את זה המון פעמים. ממש, מכמה. הן ראו את זה כפרויקט,  ".תראי מה את מפסידה"בשאלה. 

הן באמת חשבו שזה יהיה נורא.. שזה הולך לקרות מאד בקלות כי אני רק אראה כמה טוב.. כמה 

 וככה אנחנו כל הזמן ככה צחקנו על זה החיים יכולים להיות טובים וזה יקרה לי מעצמו.

 ש':  מה כל כך הצחיק בזה?

לגבי זה שאני , את יודעת, בואי נגיד ככה ,בעמדה שלי אני גם הייתי מאוד מאוד ברורה זה מצחיק כי

את מתאהבת מבינות מה זה לשמור את עצמך עד ש'שומרת' את עצמי והייתי עונה להן שהן לא 

במישהו באמת ושהן לא מבינות מה זה רומנטיקה.. מה זה אהבה וזה שאהבה זה לא דבר זול ויש גם 

כל אחד ראה משהו  כי .התמסרות נאמנות ובטח שאת תרצי להקים איתו משפחה וזהואת הקטע של 

אחר ואף אחד לא זז מילימטר ממה שהוא חושב ועושה.. אז הדרך היחידה לצאת מזה בלי לריב זה 

 9(בממד"ה נה, קצי42, )ליה                וד מאוד טובות.לצחוק על זה. ובאמת שהיינו חברות מא

הפער התרבותי דרך אספקט המיניות. האתיקה הדתית מדגישה איפוק, עולה ציטוט זה מ

 ריסון והסדרה של חיי המין. לעומת זאת, תרבות המערב אשר מקדשת את רצונותיו, מאוויו

( ואשר לא נתון לקודקס של חוקים selfעם עצמו )טפועל מודחפיו של הפרט האינדיווידואל, כ

ו. לפי האתיקה הזו, הדת נתפסת כישות חיצונית שהינה עתיק יומין שיכתיב את אורחות חיי

ר כי והיא מגבילה את דרכי בטויו והגשמתו. אך על פי כן, ניכ ,דכאנית כלפי העצמי של הפרט

הומור )הדדי(, לטשטש ולרכך את בולטותם של הפערים וההבדלים המרואיינות מצליחות, בעזרת 

ספקטיבה -אינטראקציה חמה, שגם ברטרוסות להן נכנהתרבותיים בין דתיים לחילוניים, תוך ש

 רו(.יה נוסטלגית נעימה )שלוש המרואיינות העלו חיוך כאשר דיבומועלית כחו

, כאמור, להתקרבות ביחס לסביבה החילונית בצבא, היא ההתנהלות ההשני ההפרקטיק

 האפדטיבית ביחס לאתגרים שחוו המרואיינות מתוקף חילוניותה של המערכת הצבאית, ושל

 .הפועלים בתוכה

אפילו שתמיד היו צצו דברים שהפריעו לי או נגיד ש.. גם  ,אני תמיד ניסיתי לזרום בקטע הדתי ,תראי

היום אני יכולה לספר לך שבעבודה שלי יש מישהי שאיתי שגם דתיה אבל היא תמיד תעשה סיפור 

הוא בטעות בחר מקום לא  שנגיד פעם היה איזה אירוע יום הולדת למישהו אצלינו ומי שארגן אז ,מזה

אז אכלתי  ,בסדר .וםרלז ואני, מבחינתי, אניכשר ומה היא עשתה מזה ואיך שהיא נעלבה ואיך זה וזה 

 רק את הירקות שהיו שם ושתיתי

 ש': אז בצבא למדת התנהלות אדפטיבית?

  (סמלת בהכשרת טירוניות, 41, )דלית     כן. ממש. ממש.

 

לא היה הרבה אז דתיים בצבא  ,לא היה .אנחנו ידענו שאנחנו היינו הראשונות .תראי זה היה בהתחלה

אני קוראת לזה.  "לבלוע"אז זה היה הרבה  ,בטח לא בנות אז לא הכירו דתיים לא ידעו מה זה .בכלל

 .לעמוד על הזכויות שלנו ולבקש דברים ,לא חשבנו בכלל לבקש . לאלתר.לעבוד עם מה שיש .לבלוע

           מצאנו פתרון תמיד. .נו מסתדרותייהופשוט היינו עובדים עם מה שיש, 

 (חינוך, מ"פ הכשרת מש"קיות 40, )מאיה                 

  

מכוננות את זהותן הדתית בתור כזו הרגישה למסרים מן מדברי המצוטטות כי הן  עולה

להן להיות חלק אינטגרלי  חשוב. יותר קרבההסביבה ומגיבה בהתאם, באופן כזה שימקסם את ה

                                                        
 קשר הספציפי של ה"חזרה בשאלה" מתיחס ליחסי מין.הה 9



34 
 

 
 

ולהעכיר , מאשר להעלות באופן יזום שונות ופרטיקולריזם שעלולים לעורר אינטריגות מהקבוצה

 10א דתיות "גמישה", שרגישה לסביבה שבחובה היא מתנהלת.את ההרמוניה. הכלי כאן הו

מאיה מתיאוריהן של  עולהגלוי שלישי של התקרבות אל עבר הסביבה החילונית הצבאית 

ושל שרונה, שמציגות בדבריהן גישה של יחסיות תרבותית כלפי התרבות החילונית והדתית גם 

 יחד.

מקודם  יאני די התחברתי ודי אהבתי את הגיוון ואת יודעת שאת רואה כל מני דברים שלא ראית

חו"ל מהעבודה של אבא שלי טסנו ל .והכל. זה מה שאני מאוד מאוד רגילה מהבית כי שוב.. אבא שלי

. וגם אבא שלי הוא ויים בבית ספר, הייתי עם כל מיניהייתי עם ג :כשהייתי ילדה והייתי עם כל מני

הוא אדם מאוד פתוח, ליברלי, הוא קנאי לערכים  ו חילונים בבית.מרצה באוניברסיטה ותמיד היה לנ

אפילו אני הרגשתי אז אני מאוד הרגשתי בנוח עם זה. ובזכות זה  האלה של לקבל כל אחד ומגוון וזה.

לא משנה מה  ,נוח להיות עם זה שאני גם שונה בתור דתיה. צריך ללמוד להבין ולהתחשב בכל אחד

ברור שאם הייתי מסתכלת מבחינה אובייקטיבית,  ,במה הוא מאמין. אז לשאלה שלך ,הדעה שלו

ל אחד הוא אבל זה לא זה משחק תפקיד כי מסתדרים, מתחשבים. כ ,הייתי מגלה שוואלה אני לבד

שונה. אפשר להתחבר ואפשר ללמוד המון מכל אחד ומהתרבות שהוא מגיע ואיך שהוא חי את החיים 

. צריך אז זה לא ילך. אי אפשר כי ,זה חייבים להיות בראש הזה .ובצבא זה אי אפשר ,שלו והכל

לא טבעי. אבל הרבה יותר קשה כי זה הרבה יותר אינטנסיבי בצבא מאשר בחיים  להתחשב גם אם זה

 שאת 24/7-את מבינה? בנושא הזה של האינטנסיביות ושל ה ,הרגילים. זה החיים הרגילים בטורבו

היינו צריכות לעשות את רוב העבודה  ,אנחנו ,אני ,אז בזמן שלי צריכה להתחשב בשונות של כל אחד.

 .בל היום יש גם התחשבות בדתייםא תיות ומה הן צריכות ומה זה והכל.ה זה דכי לא ידעו מ

 (, מ"פ הכשרת מש"קיות אוכלוסיות מיוחדות40, )מאיה       

את החילוניות הישראלית כמו גם  הרוא מאיהבאופן מעניין וחריג )ביחס למרואיינות האחרות(, 

תרבויות( הנבדלות זו מזו, בדיוק כפי ששרונה -את דתיותן שלהן, בתור שתי תרבויות )או תת

מביטה על התרבות הרוסית )שהתוודעה אליה דרך פקודיה(. גישת היחסיות התרבותית מהווה את 

פריזמה זו, בסופו של  ;תנקודת המוצא ופריזמת ההתבוננות דרכה מביטות מאיה ושרונה על השונו

את שונותן שלהן בתור גם עניין, מהווה למעשה את הבסיס ללגיטימציה שהן מעניקות לבטא 

 נשים דתיות.
בניגוד לטיעוניהן של בעל אורינטציה קולקטיביסטית. בטוי ההתקרבות השלישי הינו 

-פוסט נימה אינדיווידואליסטית ואפילודגישים שרונה ושל מאיה שזה עתה הוצגו, שמ

בין  של המשותף על פני המבדיל אדווה ונויה מבליטות ומדגישות את החשיבות ,מודרניסטית

דתיים לחלוניים: שתיהן מאמינות שהסולידריות הלאומית היא החשובה והיא המגשרת בין 

הופכים להיות בלתי רלוונטים ואפילו קטנוניים. אדווה מאמינה שהצבא הבדלים הפערים, כך שה

קף את האידאל הישראלי והמורשת היהודית ארוכת השנים של "כל ישראל ערבים הישראלי מש

 .כי היהודי הדתי צריך לפעול בשיתוף עם החילוני ולהיפךהיא מסיקה מכאן  .זה לזה"

 

 

                                                        
( בחיבורו, מבחין בין היתר, בין הקוטב הליברלי וקוטב השמרני בצה"ד, בעזרת קריטריון אשר אותו 2009ליאון ) 10

המפתח, לדידו, להסביר את הדתיות הליברלית המתגמשת. מהסברו יוצא כי לא מדובר . זהו הדתי מכנה ה"מזג"הוא 
 .וסדרת ורשמית, כי אם במזג, בחירה פרקטית תוך כדי ההתנהלות של האדם המאמין בהקשרים שוניםבאג'נדה מ
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 ,של ה'כל ישראל חברים' ,צבא זה ההתממשות של כל הדבר הזה שאני אישית מאוד מאוד מאמינה בו

האידאל הזה. זה ממש לא משנה שההוא דתי וההוא קצת פחות וזה חפיפניק וההוא זה. זה פשוט לא 

כי  ,העיקר. העיקר הוא שאנחנו כולנו יהודים וכולנו ביחד בדבר הזה שנקרא מדינת ישראל וביחד

היות יש אנשים יהודים שבוחרים לא ל ..מי שרוצה.. אני ,אחרת לא ננצח לא נצליח לחיות פה. כמובן

יש לי קרובים בחו"ל שכל הזמן מתקשרים בהסטריה "הבן שלך מתגייס לצבא! מה  .חלק בדבר הזה

הוא יעשה בצבא? מה את תעשי? אולי תרדו תבואו אלינו" אז מה קרה? אז נכון, אין מה לעשות מי 

מה אני מבינה שזה ממש קורץ וזה יותר קל.. אבל אין ווזה התנאי  שחי כאן צריך להתגייס לצבא

 (עקיבא-, גרעין התיישבות, בני40, )אדווה         מאשר להיות מנותקים לגמרי. לעשות. עדיף ככה

 

אני חונכתי מאוד לזה שצריך שאנחנו נהיה כולנו ביחד. הרבה עזרה הדדית, מעורבות. ואז שאתה 

הצליח למשל ללמד ילדי פריפריה למשל איך ללמוד ואיך ול ,משתתף ובאמת עושה את הדברים האלה

אז ברור שאפשר לעבוד עם חילונים ואפשר לבנות עולמות ואפשר  .בבגרות והכל אז זה לא משנה

 (אוכלוסיות מיוחדות , מדריכת נוער31, )נויה      .להשפיע לעשות הכל כי זה לא אמור כל כך

הנוטלות חלק חשוב במימוש אידאל הסולידריות ות עצמן בתור סוכנות אדווה ונויה רוא

היהודית הלאומית. לפי פרספקטיבה זו, המוקד הוא באחדות הקולקטיב ולא בהעצמת העצמי 

. הן פועלות למיקסום לפלג את העם ותת אינדיווידואלית עלולוהשונה והיחודי. יחודיות ושונ

המפגש בין חילונים לדתיים מתוך אידאל שמעלה על נס את חשיבות הקולקטיב הלאומי 

בטחוני איננו מתאפשר ללא חוסן -חוסן לאומילגישתן ם זה בזה: והחברתי, שלמעשה שזורי

חברתי ואחדות חברתית סביב המשותף בעם. אדווה מדגישה את החלק הראשון של המשוואה, 

קרי את החוסן הלאומי הבטחוני שתנאי לקיומו, הוא אחדות חברתית. נויה מוסיפה את הפן 

ההדדית לשכבות החלשות )גם דבריה, כמו הסוציאלי החברתי של המעורבות החברתית והעזרה 

אלה של אדווה, נאמרים לא מתוך אמונה בערכים סוציאליים הומניסטיים אוניברסליים אלא 

נרטיב -, נשזרים הנרטיבים האישיים שלהן במטאכך למעשה מתוך אידאל לאומי קולקטיביסטי(.

 הלאומי.

חילונים בצבא, הוא השיח גלוי רביעי של התקרבות בעקבות מפגשן של המרואיינות עם 

 .הפתוח וההידברותי אותו קיימו עם עמיתיהם החילונים

וזה שיחות והכל. כי אני כמו שאמרתי בהתחלה, שני ההורים שלי חזרו  ,באמת היה הפריה הדדית

בתשובה, אז ככה כל החקירה לעומק, כל השיח כל ה.. כל ההתעמקות הזאתי מאוד מאוד חשובה וכל 

לגשת ליהדות מכל מיני זוויות ועכשיו אח שלי הוא כבר  ו על איך זה שיש ]אפשרות[יברנהזמן בבית ד

לא דתי, אז ההורים שלי כמובן הם קצת לא.. הם מאוכזבים, אבל הם אחרי שהם ביררו ודיברו על זה 

הרבה זמן ביניהם, הם הסכימו שהוא ייסע אליהם לשבת לארוחה ואז יחזור הביתה גם באוטו, אז 

  .אפשר ,ע לפשרהאפשר להגי

 הבנות? ןאז מה רצית להגיד שהיה בינך לבי .ש':  כן

אה כן ש.. שיחות ממש על דברים מהותיים, על כשרות והכל דיברנו. כי מבחינתם גם זה מוגזם ואני 

ואז הגענו להסכמה על  ,אז דיברנו מאיפה זה נובע ומה חשוב בזה והכל .מפריעה לחופש שלהם והכל

מלמד  ה שרציתי להגיד זה שההורים שלי בעיקר אבא שלי היה אומר והיה, ומאיך לשמור ומה והכל

...אז זהו. ו מה לפסוק כמים, עד שהיו מגיעים להסכמהים ביניהם, החאותנו שבהלכה הם היו מתווכח

. וככה הוא אמר שאנחנו פשוט תרבות דיון. מחלוקת. וזה לגיטימי שיש הרבה חילוקי דעות והכל

צריכים להיות פתוחים לעוד דעות ולנהל שיח פתוח אם לא מסכימים. וככה באמת זה היה בצבא. זה 

 (, מפקדת טירונים33, דנה) .לא היה קל.. אני לא אגיד שזה היה טבעי אבל זה לאט לאט כן נוצר
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אצל חילוניים  השיח הפתוח משמש כאן כלי לגישור על פערי הידע והתפיסה ביחס לדת,

ועמיתותיהן  השיח בין המרואיינות לבין עמיתיהןש אהלעומת דתיים. לפי דבריה של שני נר

והרובד המעשי.  ,ליהדות הפילוסופי ביחס-יהחילוניים נסב סביב שני רבדים: הרובד התפיסת

ברובד הראשון, נעשה נסיון לגשר ולהסביר את נקודות המבט השונות ביחס ליהדות, כאשר 

מיושנת, לא רלוונטית, כ שנתפסת החילוניות רואה את היהדות כמערכת תרבותית

מוגבלת לימים ספורים לאורך לוח השנה העברי )חגי ומועדי שוכזו פולקלוריסטית, נוסטלגית, 

"תורת חיים"(. היא מכתיבה  תי, היהדות היא דרך חייםמת זאת, עבור האדם הד. לעוישראל(

כיצד יראו חייו ביום יום, ובטויה נגלים דרך פרקטיקות ספציפיות ואף פרטיות ביותר בחייו של 

השיח והדיונים נסובו על דרכי  איךשתי המצוטטות )שני ונעמי( בהמשך הראיון, תיארו  .המאמין

יום בצבא )נטילת ידיים, הבדלה(. נעמי אף מוסיפה כי -ובטוייה בחיי היוםיישומה של ההלכה 

יה בצבא של השיח הפתוח היוותה בעבורה למעשה הזדמנות ליישם את הדוקטרינה והחו

החינוכית שספגה בבית הוריה, אשר העניקה לגיטימציה לרבוי של דעות וקידמה תרבות של 

מגוון הזוויות דרכן ניתן להתבונן על היהדות מחלוקת ושל דיון אודותיהם, בהקשר זה של 

 וליישמה בחיי היום יום.

לבסוף, גלוי ההתקרבות המשמעותי ביותר, שגם תקף לאורך זמן, הוא החברויות 

על האמיצות אשר נרקמו בין המרואיינות לבין עמיתותיהן החילוניות. חברויות אלה מתעלות 

 .שני ונוריתך דבריהן של ם מתודגים בעזרת ציטוטיהפערים התרבותיים. א

ניות[ לא מנע קשרים חדשים. ממש לא. היו לי ויש לי גם ילעמדות מנוגדות בנוגע למ מתיחסתזה ]

היו ככה. היו, היו ויצרנו קשרים. לא כולם  ]שם בדוי[ היום קשרים ממש עמוקים. היה לי את אורה

שנוצרו בינינו קשרים חזקים שהיה המון דברים דומים. נכון שאני הייתי דתייה והם , בנות שיכולתי

היתה כימיה עם.. היתה כימיה עם הרבה מאד..  דברים דומים בערכים, בחשיבה,לא אבל היה המון 

. בקשר גם עד היום אני כל הזמן נוצרו הרבה קשרים חברתיים. גם בקורס הזה וגם אח"כ שהמשיכו.

חוץ מאחת.. חבל.. אה.. יו.. איך שאת עושה לי חשק להתקשר לדבר  קרוב אליי. אז אה.. הן גם גרות

    .איתן, מיוחד עם זאתי נו.. יש לי איתה קשר שחבל על הזמן היא במיוחד.. היא מיוחדת

 (, קצינה באגף התקשוב40, שני)             

זמן ועל משהו ממש אינטנסיבי, על  . אנחנו עבדנו ביחד מלא מלאמדברות X-ברור שעד היום אני ו

עושות מהפכה ואת יודעת.. וגם היא בסוף שידכה לי את  י לגמרי חדש והרגשנו שאנחנופרויקט לגמר

זה כל הזמן להיות בקשר ולהיזכר באיך נפגשנו ואיך הקשר שלנו התחזק והתחזק  ,אז את יודעת ,בעלי

גדנ"ע הראשונה תכנית הביחד ]מתיחסת ל. בנינו משהו חדש מזה שכל הזמן עבדנו ביחד ולא סתם

ערך ההסברה הראשון מסוגו שנועד לתלמידות תיכון דתיות, באשר משנועדה לנערות דתיות ולכינון 

 (, רכזת פיתוח הדרכה בגדנ"ע35, )נורית              לתפקידים שניתן למלא בשירות הצבאי[.

ממשיכות להתפתח: כן אף ו בחייהן הבוגריםהחברויות תקפות ש עולהמדברי המצוטטות 

הן נשזרות בנרטיב הכולל של המרואיינות, בכל פעם, בהתאם לרבדים הנרטיביים המתווספים 

)אותה היא מזכירה  Xבעקבות מסלול החיים. למשל, לאחר שחרורה של נורית, חברותה עם 

, וגריםבחייה הבבמבואה לעיל( התבססה על הפרויקט המשותף עליו עבדו במהלך שירותן. אולם 

חברות זו זוכה למימד נוסף, בעקבות העובדה שהחברה היא זו שהכירה בין נורית לבין בן זוגה 

 . כל אלה, למעשה, מובילים לכך שהחברויות ממשיכות להיות משמעותיות לאורך זמן.לחיים



37 
 

 
 

יינות חברויות אלה והסיפורים סביבן, מלמדות אותנו רבות על זהותן הדתית של המרוא

יתכן כי הם משרתים את המרואיינות בכדי למקם את . ל החילוניות בחייהן הבוגריםועל יחסן א

בתור דתיות ליברליות המצדדות בדתיות  –זהותן ביחס לקשת הזהויות של הציונות הדתית 

המתבודד דפוס עצמן מן ההן מבדילות  ךהמקיימת קשר מתמיד עם החברה החילונית. כ

הדתית, אשר מגעו עם החברה החילונית הולך  והמתבדל של הצבור החרד"לי בציונות

 11.ומצטמצם

בהתבטאויותיהן של המרואיינות, ניתן גם למצוא התיחסות לגלויי ההתקרבות שיזמו 

כלפי לאלה בתור מחוות של כבור כלפי הדת והתיחסו הקולגות החילוניות. המרואיינות לרוב 

 אורח החיים הדתי.

.בשפה גסה לחכות שאני יצא מהחדר ואז להדליק את הרדיו מאוד כיבדו אותי וניסו אפילו לא לדבר

 (, סמלת בהכשרת טירוניות41, )דלית                

לא זה..  ,אבל באמת ,עוף מוזר אז מאוד ניסו להתחשב בנו ושאלו אותנו כל מני שאלות אפילו שהיינו

 (ש"קית עולים, מ32, רחל)           סתם להגיד שאנחנו דתיות ולהשחיר.

מציטוטים אלה, וכן מהקטע כולו, שהמרואיינות מבנות את גלויי ההתקרבות ככאלה 

 שנבעו לרוב מיוזמתן שלהן, ולא מהסביבה החילונית הצבאית עימה היו במגע במהלך שירותן.

יתכן שזוהי אחת הסיבות ליחס הדואלי אותו חוות המרואיינות כלפי מפגשן עם הצבא כישות 

הדברים, מכיל גם פן שלילי, אשר בטויו הספציפי כאן הוא באופנויות  חילונית. יחס שכזה, מטבע

 .מהחילוניות הצבאית של התרחקות

 

 ההתרחקות גלויי

גלויי ההתרחקות,  ההיפתחות והקרבה שנידונו זה עתה: לגלויי תהנגדי הדון בחוויכאן א

ההתבדלות וההסתגרות שהביעו המרואיינות ביחס למפגש עם החילוניות בצבא. כן יידונו הקשיים 

ויה. חלק מגלויי ההתרחקות מבוטאים דרך מחשבות, ושמהווים חלק אינטגרלי בקוטב זה של הח

פרקטיקה,  (. לעומת זאת, קיימים גלויי התרחקות המיוצגים דרךבלבד הגיגים, הרהורים )נרטיב

-יש בכוחם לעצב את אופי החוויה הרטרו --ויה וי פנים אלה של החקרי בהתנהגות בפועל. שת

ספקטיבית הצבאית של המפגש עם החילוניות בצבא. קטלוגם של גלויי ההתרחקות וחלוקתם 

קבוצות היתה משימה קשה בעבורי, שכן לעניות דעתי כל ציטוט/אפיזודה מאלה שיובאו -לתתי

ווה סיפור המבטא באופן ייחודי את המפגשים הפחות נעימים עם החילוניות הצבאית. להלן, מה

אולם לצורך הניתוח וכן על מנת להקל על הקורא, יחולקו גלויי ההתרחקות לשש קטגוריות. ששת 

הבלטת  ;מידור ;הטיפוסים הם: בדידות והתרחקות )כולל רצון לשחזור המעטפת המגוננות(

עימותים  ;דילמות והתנגשויות ערכיות ;מרואיינות לבין החילונים בצבאניגודים ופערים בין ה

 הבדלות קבוצתית. ;חזיתיים/גלויים

                                                        
אלה בתוך הציונות הדתית אכן מקיימים קשר אפסי עם החילוניות הישראלית, שכן חרד"ליים יש לציין כי פלגים  11

בסיסי ביותר שהיה מכנה המשותף ההם מתגוררים בישובים הומוגניים פריפריאליים )לרוב, מעבר לקו הירוק(. גם ה
הציונות החילונית כבר איננה תקפה  עליו קונסנזוס עד לאחרונה, אף הוא עורער, וכבר איבד ככל הנראה מתוקפו.

לכך, כבר לא רואים כמעט דבר מן המשותף בינם לבין -פלגים הדתיים השמרניים, איבעבור ישראלים רבים, וה
 (. 2009אצל הרצאתו של נרי הורוביץ, )להרחבה ראו  החילוניות הישראלית
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דבריהן של נורית ושל רונה ממחישות בצורה הטובה ביותר את גלוי ההתרחקות הראשון: 

שונות חברתית המובילה לבדידות. נורית מתארת מצב של התכנסות פיזית, הלכה למעשה 

בתוך "קונכיה", המעטה באינטראקציות חברתיות(. רונה, לעומתה, מתיחסת לפן )הסתגרות 

ו שמעיק החוויתי תוך שהיא מתארת את אינטנסיביות המפגש בין דתיים לחילוניים בתור משה

סביבה מאותרגת ששיקפה  --לסביבה ה"טבעית" שאליה חוברתה בתור דתיה )"מפריע"(, מונגד 

עצמה, כאשר מנעד ההבדלים בין הזהויות הדתיות של הנערים פחות או יותר תמונת מראה של 

רונה, איזו כמיהה נורית ושל של  ןוהנערות סביבה לא היה רחב. בהקשר זה, משתמעת מדבריה

 שנידונה בסעיף א' של הפרק הנוכחי.לשחזור המעטפת המגוננת, אותה "בועה" שהתנפצה 

ממש התחפרתי בתוך  "תעזבו אותי". :. והכל הייתיבדידות ברמותהרבה  ,הרגשתי הרבה לבד

ואז גיליתי  12גם ככה היה לי מה זה קשה עם כל הגיוס הזה בבת אחת הקונכיה שלי אבל להרבה זמן.

היה תמיד את הדילמות האלה בשבת שאני לא ידעתי ממש ן בחדר חילוניות והייתי הרבה לבד. שכול

.. אני לא רוצה .אוכל שנסע בשבת  :תיממש לא ידע .אין .מה לעשות עם עצמי כי אין את מי לשתף

, אז אני בהתחלה יצאתי כי גם היום מדליקים רדיו וכל הבנות אז לאכול? ושפתאום אמצע ,להעליב

 (, רכזת פיתוח הדרכה35, )נורית          ידעתי איך. לא .ותיתככה לא הייתי ממש חבר

 היה לי מאוד מוזר .. לא טבעי .. מוזר..

 החילוניות? חילונים?עם מי? עם ש':  

כן. זה מאוד רציתי להתגייס והכל ולתפקיד הזה אבל כל ה.. זה היה לי וואו! לא חשבתי שזה יהיה 

כל כך אינטנסיבי. לא ידעתי שכל הרבה חילונים מסביב זה כל כך יפריע לי ושאף אחד לא יודע  ,ככה

את לא רגילה וכל פעם  ,חדשכלום ואף אחד לא אכפת ולא מקפיד ואת היחידה שזה.. את כל פעם מ

 מחדש זה בפרצוף שאין לך את המקום הזה החם הזה שתמיד מגן עלייך אין לך את זה יותר

 ש':  ואת היית רוצה את זה? את הבית הזה את המקום הזה שיעשו בשביל בנות דתיות בצבא?

וד מאוד הייתי כן ולא. מצד אחד אני ממש ממש בעד גיוס לצבא והכל אבל כן, אני לבת שלי אני מא

ה גס, פחות רוצה לדעת לאן היא תתגייס והכל שיהיה לה סביבה ככה יותר נוחה ופחות... פחות שיהי

 פחות חשיפה לדברים. כן.שיהיה דברים.. 

 ש':  מסלול מוגן?

 (ת לימודים לנוער אוכלוסיות מיוחדות, מדריכ34, )רונה                       כן. מוגן.

זאת, ביטאו את התרחקותן על דרך המידור )דפוס ההתרחקות  חווה ומאיה, לעומת

 ניצב מלוי תפקידן הצבאימוקד השני(. הנרטיב שלהן מתאר התנהלות פיזית בתוך הצבא, כאשר ב

. אולם בו בזמן, הן מתנהלות מחוץ לצבא, במובן זה שהן לא מאפשרות ל"רוח" בצורה מיטבית

מערכת מהתבטאויות אלה ניכרת התנגדות ל שלהן.ר אל העצמי הצבא ולתרבות הצבאית לחדו

יחסים הדדית, הפריה או דיאלוג ביניהן לבין הסביבה הצבאית החילונית. הן מציגות את המצוות 

ה של מאיה( או ה"נסיונות" שנתפסים ירהן "חסינות" בפני ה"פתויים" )כדבככאלה המעניקות ל

 כמאיימים לערער על הזהות הדתית.

אני הייתי מאוד  .ד ניסיתי שכל זה לא ישפיע עליי ]מתיחסת למפגש עם החילוניות[לא, תראי אני מאו

כי  ,אני לא יגיד לך שלא היו פתויים ,אז ברור ,בתפקיד והיה מאוד מאוד עמוס ,מאוד שקועה בעבודה

אז זה היה לי קשה לא  ,באמת במיוחד בגלל שהיה כל כך קשה והיה צריך באמת לפעמים לפרוק

ל כי זה הרבה יותר קל בשבת לעשות מה שבא לך והכל אבל אה.. את יודעת.. פשוט להתפתות והכ

   .סגרתי את עצמי לפעמים כדי שזה לא.. וגם הלימוד מאוד מאוד עזר לי

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40, )מאיה             
                                                        

 נורית התעלפה ביום גיוסה. 12
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השתדלתי לא שלא יהיה יותר מדיי שיחות עם  .הלכתי ,אני לגמרי לא.. באתי עשיתי את התפקיד שלי

אהםם. . לא רציתי שישאלו אותי יותר מדיי שאלות על הדת וזה.. אני לא פה באתי לדון בזה דיון 

אני ידעתי שהייתי מאוד  .את הדרך שלי ,ציפיתי שמישהו ממש יבין אותילא אני גם  ,את יודעת ,פתוח

אני גם הייתי מאורסת  לחילונים כדי שיבינו אותי. עצמי שונה ולא באתי בגישה שאני מסבירה את

בשלב מסוים כבר בשירות אז כבר הייתי רגל אחת בחוץ את יודעת. אני אה.. אני התגייסתי כי רציתי 

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה               .כי אני ידעתי שאני מספיק חזקה להתמודד ..להראות

לאורך כל השירות, אך  ת המידור בתור אסטרטגיה כלליתא ותאאפשר לרבתיאורה של חווה 

היא אף מגבירה אותו ואת המרחק בינה לבין הצבא, בכך שהיא משתמשת  לקראת סופו,

תורני, הקרוב יותר לקוטב החרד"לי בזהותו הדתית( בתור אלמנט -באירוסיה לבן זוגה )אדם דתי

ו. ההתנהלות הממדרת, כפי המעצים את המידור שכבר היה נוכח קודם לכן בשירות עצמ

חוסר צפיה להבנה  שמזכירה חווה, מכילה בתוכה התכנסות, התבדלות, הימנעות משיח פתוח,

חווה מציגה עצמה כ"ממוקדת מטרה": התגייסות לצבא בכדי להוכיח את כשירותה הדדית. 

 13לצאת מן הבועה הדתית, מבלי "להתקלקל".

נוסף שבגינו חוו ריחוק מהחילוניות נורית, לימור ושושנה מבליטות אלמנט חשוב 

הצבאית, שכן המגע עימה הוליד קשיים חדשים ולא מוכרים. כאן נייחד התיחסות לדילמות 

 יינות לבין הסביבה החילונית בצבא:והתנגשויות ערכיות בין המרוא

 כל יום חמישי נראה לי היה מסדר של הקצינה אז כשהיה במסדרים אני הייתי מתפללת בין לבין או

משהו. זה היה גם זמן איכות של החדר. כשמחכים למסדר אז יש.. זה לא קורס, אז יושבים, או 

שותים קפה ביחד, אוכלים ופלים וזה ותמיד זה השיחות הכי מעניינות ואני זוכרת את זה מאד 

מאד טוב ש.. ש.. שככה ישבנו אה.. שכולם, כל החדר ישב ואני כמובן מתפללת, שזה דילמה גם. 

דילמות ואחד הקשיים הכי גדולים להמשיך לשמור ולהתפלל וכו' כי באמת אף אחד זה לא אחת ה

לעשות את זה רק עם עצמך ורק מטעם עצמך ואז אני  ת ואז נורא קשהמעניין אותו שאני מתפלל

רגע, אבל תקשיבו, .. התייחסתי לכל  –זוכרת שכל פעם, פעם אחת אחרי התפילה באתי ואמרתי 

, X –בצבא, אומרת לי ]שם חיבה/כנוי[  X קראו לי –חברה שלי אומרת לי  השיחה שהיתה. אז

התפללת או שהקשבת לנו לכל השיחה?. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי באמת זה.. ואז אתה 

עוד פעם, עכשיו שוב, זה  ?איפה זה פוגש ?י, מה קורה? איפה, איפה זה תופסיאומר שיט, אוק

 ?כן לצום –יך לשמור על זה. צומות כל הזמן זה היה.. איך, א .זמן שםמחזיר אותך.. זה ככה, כל ה

אז ביום השני, בשבוע  ,, קורס מדריכות"דכשחזרתי להיות מ"פאית קמ ?איך לעשות ? לא לצום

הראשון זה היה, היה תשעה באב, אני לא אשכח את זה. היה תשעה באב וזה היה מטווחים. עכשיו 

אני הקצינה היחידה שיכולה להטוויח. אני לא אשכח את זה שצמתי פאית.. אני מטוויחה, "אני מ

ד וזה היה מאד קשה. זה היה מא ... הכי קשות ,והטווחתי, זה היתה אחת החוויות הכי הזויות

 ("פ הדרכות שריון, מ34, שושנה)                                 .ד קשה. חםומא

 

 

                                                        
חווה השתמשה כאן במונח זה, המאפיין כאמור את גישת הקוטב החרד"לי של הציונות הדתית ביחס לגיוס בנות  13

משתייכת לפלג זה(. באתרי תנועות הנוער של פלג זה )"עזרא" ו"אריאל"(, תחת הכותרת  אישה בוגרת,לצבא )חווה כ
"רוח התנועה", מדובר בין היתר על "זקיפות הקומה", בטוי המרמז על אופן התנהלות דתית המנוגדת לזו של הדתיים 

אפשר בהלכה. הקוטב הליברליים, שלעיתים נוטים להיות אדפטיביים לסביבה החילונית סביבם ולהקל במידת ה
החרד"לי של הציונות הדתית נועד להתנגד בדיוק לכך, וטוען שעל הדתיים להיות זקופי קומה ולא להתבייש ולהמעיט 

להבליט סממנים דתיים כתפילה או כציצית ללא  –הדתיים שלהם בסביבה חילונית, להיפך -בנוהגים ההלכתיים
 ריה של חווה בהקשר זה.רגשות אשם ונחיתות. דומני שברוח זו נאמרו דב
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, בתור חיילות דתיות. מית של המרואיינותיו-יוםהצוהר לחוויתן  תיאורים אלה מספקים בעבורינו

התיאורים מעלים את הנוכחות התמידית של הדילמות, את היארעותן הצפופה והתדירה, 

את המרואיינות למצב של  ותלה, בסופו של דבר, מובילדילמות אהצטברותן האינטנסיבית. 

על ההגיון התרבותי העומד אני למדה ן . מכאסוביקטיבית-דתית התחבטות מתמדת ושל דריכות

מאחורי הסירוב המוחלט של הממסד ושל מוסדות החנוך באשר לגיוס הבנות לצבא, שכן הצבא 

הינו בבחינת תחום/שטח ללא פיקוח, מרחב וזמן אליהם ידו הארוכה של החנוך הדתי קצרה 

עצמן. מצב זה  מלהגיע. הדבר מוביל לכך שהמרואיינות משמשות כפוסקות בשם עצמן בעבור

ת לפסיקות ולדרכי מנוגד לדרך החינוך הדתי, שבה הנערות/נשים הדתיות מהוות מושא לציו

במקום זאת, הן מתנסות )כאן לראשונה( בחשיבה אוטונומית  החשיבה/התנהגות.

-ואינדיווידואלית בהקשרים של קיום דתי. מכאן ניתן להסיק כי הסגנון המפורש, המטיף והחד

קות, בד בבד עם החינוך הדתי המאתרג, מכוונים יחד למזעור התחבטויות משמעי של הפסי

שכאלה, תוך חיסולם של שטחים "אפורים", אשר בהם הבת עצמה קובעת את גבולות דתיותה, 

כמו ממשיכה את  )מהציטוט בעמוד הקודם( והדבר נתון לפרשנותה האישית של המצב. שושנה

ילמות התכופות המעסיקות אותה, בתור דריכות תיאוריה של נורית ומתארת את תגובתה לד

מתמדת ומתמשכת, חוסר בספונטניות, חוסר בנינוחות, לגבי ההתנגשות הבאה שהיא חוותה 

 ., ללא "סמכות מכוונת"כתוצאה מהמפגש המורכב בין חילוניות לדת במסגרת הצבאית
לעיתים נדירות, בחרו המרואיינות לטפל בדילמות שהועלו לעיל, בדרך ישירה, שלעיתים 

ציג שלושה מקרים איצרה חיכוך גלוי, ואף עימות של ממש )גלוי ההתרחקות החמישי(. להלן 

אדווה, הוא למעשה הפער התפיסתי בין ושל  נעמישכאלה. המשותף בין הציטוטים של 

ן החילונים, לגבי האופן והמידה בה צריכה ההלכה לעצב את חיי המרואיינות לעמיתיהן/מפקדיה

 ב הצבורי" של החיילים(.יום בבסיס )ה"מרח-היום

אין מה להתחיל   .כהכ .זה הכללים .לא יעזור. אתם בורים. ככה צריך לעשות את זה –אז אמרתי להם 

 ?עכשיו איך אני יתחיל .זה לא ממש מענין אותם ואצלי זה בדמי --אהם.. אתה לא תצא מזה. כי הם 

  ש':  ומה קרה אז בסוף?

ככה לא שומרים על  ,אז שניגשתי עם זה למפקדים והכל והראיתי והוכחתי שככה זה לא ,אז זהו

וזה אפילו הגיע לרב של הבסיס אם אני לא טועה .. אפילו אני חושבת הענישו  ,הכשרות במטבח והכל

מחדש משהו כזה ו.. וזהו אין מה לעשות אני אי את הטבחים שחיפפו ולא הקפידו ועשו הכל שם 

 (, קצינת חינוך38, נעמי)         .בזה פינות.. אין מה לעשות אפשר לעגל

 

 אז היה מפקד שקצת אההם.. עלה לו הדם לראש.. הוא חילוני, נזכיר עכשיו.. אההם..

 ש':  קצין?

האמת  .של חילונים כי את תכף תביניכן כן אני חושבת קצין כן.. קצת סג"מת בואי נגיד ככה. סג"מת 

ש מזכיר לי את המקרה הזה שהקצין הכריח את הדתיים להשתתף להיות במופע של מהיא שזה מ

 הזמרות הבנות והם לא רצו אפילו שכאן אני לטובתו

 ש':  של מי? הקצין?

ל הזמן כן.. לא משנה הקיצר... הוא החליט שאנחנו חייבים לשאת את הנשק גם בשבת, שהוא יהיה כ

יות אהוא עשה לנו איזה הרצאה מלאת פאתוס על משמעת וצב . לא יודעת.לא כוננות ,כוננות .עלינו

ונשק וכוננות ואתם חיילים בצבא הגנה לישראל והכל.. אז אנחנו ]הגרעין[ אמרנו "לא!" אז אני זוכרת 

, ואז אנחנו גם שבכניסה לחדר אוכל אז אחד מאיתנו שם את הנשק שלו והניח אותו על הרצפה ככה

בשביל מה? יש  .הנחנו ככה ועשינו מלבן של הנשקים ככה ואמרנו שאנחנו לא סוחבים את הנשק בשבת

תם כדי סשאנחנו לא בשמירה, למה אנחנו צריכים נשק? סתם בשביל הפוזה?  .את התורנות שמירה
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הנשק הזה?! אז אנחנו צריכים ללכת לבית כנסת ולהתפלל עם  .להגיד שיש לו כוח עלינו? זה שבת

 עשינו .. מרד קטן ו

 ש':  וזה הצליח?

 כן. הוא בסוף הסכים. זה עלה עד למעלה לדרגות .. אבל בסוף הסכימו לנו.

 ש':  ולמה את חושבת שזה דומה למקרה של החיילים הדתיים שהוכרחו לשמוע שירת נשים?

באיזשהו מקום מאוד שואפים ים אה.. הצבא דבאיזשזהו מקום המפק לא יודעת כי זה.. אה! כי זה

לאחידות אה.. כן עכשיו אני זוכרת שגם דיברו איתנו על זה בהדרכה של הגרעין לפני הגיוס.. אמרו לנו 

שהצבא מאוד ינסה לשאוף לאחידות ולהפוך אותכם לחיילים כמו כולם אבל תזכרו שאתם לא סתם 

 (עקיבא-, גרעין התיישבות בני41, )אדווה            .נח"ל וככה עשו לנו מורל חיילים ואתם

עבור לשני גלויי ההתרחקות האחרונים בטיפולוגיה: הבדלות קבוצתית והבלטת אמכאן 

תרבותיים. המעניין הוא בשני גלויים אלה, הוא שלעיתים ההבדלות -ניגודים והבדלים אידאלוגיים

היא מהווה תוצר  -תיםהקבוצתית, כפי שניכר מתיאוריה של יונה, נובעת ממניעים פרגמטיים, ולעי

 .איילהשל ניגודים רעיוניים עמוקים יותר, כפי שניכר מתיאוריה של 

לא ממש  ,היינו חבורה ואת האמת ,מי שהיה דתי .האמת היא שהיינו רק עם הדתיים ביחד ,בשבת

היינו תמיד  ,ביום חול ,בכלל ,לא ?מה אני יעשה איתם ?הייתי עם החילונים בשבתות ובחגים כי מה

ד. כמובן שגם אז היו עימותים היה דברים אבל זה היה הרבה יותר קל וטבעי וגם עבדנו ביחד.. ביח

וכל  במועדון? מה, לראות סרטים?מאשר בשבת ש.. לא עובדים.. ומה, אני ירקוד כמו בדיסקוטק 

הדיבורים על החברות והחברים שהם לא רואים בסוף שבוע? אז זה ככה העברנו עם עצמינו את 

 אבל חוץ מזה היינו ביחד כל הזמן.. השבתות

 ש':  מה זה החברות והחברים.. לא הבנתי

 ,וגם אני משערת שעוד חבר'ה אצלינו.. רצו את השקט שלנו ,אני לפחות ,הבני זוג.. אז בשבת אז רצינו

בלי עניינים. אנחנו עם  ,את מה שאנחנו רגילים מהשבת שלנו מהבית.. שזה שקט .. בלי טלפונים

קצת לא להיות בעולם של הצבא. אני אומרת את  ,קצת להתעלות ,עם התפילות. קצת רוחניות ,עצמינו

זה עכשיו אבל שתדעי לך שזה ממש בלתי אפשרי. אבל זה בטח עוזר שאתה ביחד עם עוד חבר'ה 

שהולכים ביחד להתפלל ומריצים ביחד בדיחות כאלה של דתיים ואתה קצת יכול לחשוב על דברים 

 (, קצינת ת"ש36, ית)יונ                         .יום חולאחרים מאשר ב
 

אני רציתי להתגייס לצבא. רציתי להיות  ,תראי .אני רציתי להיות בקבוצה, שהקבוצה תשמור עליי

את  ,אני לא רציתי ממש להיות בצבא .אבל לא רציתי עד הסוף להיות עם כל הצבא הגדול ,שם והכל

זה מספיק קשה. לא צריך ישר להיות  ,את יודעת ,מספיק שהתגייסת .ממש עם כולם והכל ,יודעת

לוחמת וגם להיות נגד כולם ולהיכנס לגמרי לגמרי.. אז אני רציתי להיות עם הקבוצה. שהקבוצה 

. הייתי הולכת לאיבוד. אני רציתי גם את תשמור עליי. לא באמת הייתי מוצאת את עצמי בצבא הגדול

 . אז זה היה אידאלי בשבילי.. בה והכלהמסגרת שגם יכולתי ללמוד 

 ש':  אז אני מבינה, לא היה לכם בכלל קונטקט עם חילונים במהלך השירות? בכלל לא?

כן..  יצא לנו להיות באיזה היאחזות שעבדנו בה אז גם היה שם גרעין של חילונים.. לא. אני לא זוכרת 

כל אחד רואה את  .לו שאיפות אחרות כי כל אחד יש ,שהיה משהו .. לא אה.. תראי זה לא פרקטי

 מאשר לי. להם דברים אחרים בראש מאשר לנו, הצבא כהזדמנות למשהו אחר והם יש

 ש':  מה למשל ההבדלים?

אבל אני מניחה.. ממה שקצת ראיתי ושמעתי שחילונים בעיקר  ,אני מניחה ש.. אני לא יודעת בוודאות

אני לא אומרת שמה  ... או משהו בסגנון.. בנוסף לשירותמחפשים בצבא למצוא בן זוג, זמני או.. או לא

הם  -- "שוק הבשר" .אבל זה בא ביחד שיש להם בראש כשהם בצבא. ממש לא.שחילונים זה הכל מה 

ממש לא.  ,בעיקר אני וחברות שלי בכלל לא היינו בראש הזה של למצוא מישהו ,מאוד בעניין. דתיים

רק במסלול שלנו  .קר אנחנו רצינו ללמוד דברים שאז לה היהרצינו דברים אחרים בפנאי שלנו. בעי
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, לא היינו אז ברור רצינו לגלות דברים.זה היה לא נהוג לבנות באותה תקופה ו .בנות למדו גמרא

 (, מורה חיילת41, )איילה       .מלאכיות והכל, אבל גם לא שוק בשר

דתי. לפי תפיסתה, אכן -נה, נבעה מתוך צורך זהותיאם כן, ההיבדלות הקבוצתית אצל יו

שרוד במסגרת פיקוח מסוים בכדי שהזהות הדתית תקיים הכרח במעטפת של הומוגניות ושל 

ידידותית וכנוגדת באורח צורם למדיי את הרוח הדתית. כמו -הצבאית המצטיירת בדבריה כלא

ן הפריזמות דרכן ניתן להתבונן על מגווערכי המתבטא דרך -כן, איילה מציינת את הפער התרבותי

 .הצבא כפלטפורמה להתנסויות חדשות

את הקול הנרטיבי המבטא התרחקות ביחס לחילוניות הצבאית: הגיגים  ביאאלבסוף, 

ערים בין חילוניות והרהורים של המרואיינות )שלא קיבלו בטוי בפרקטיקה(, בעיקר אודות הפ

מעלים את הפער בין הרוח הצבאית החילונית לבין  פתח בתיאוריה של ליה, אשרודתיות בצבא. א

הרוח הדתית. ליה טוענת כי הצבא גרם לה, בתור חיילת דתיה, להימצא בסיטואציות "אפורות" 

לא ו ולמלא האיסור מפורש, אולם הרוח והאוירה הכללית, לא קיים אמנם ומורכבות שלגביהן 

מתארת באופן ציורי ומוחשי את  . היא גםיהודיתה ההאורתודוקסיבקנה אחד עם רוח  ועל

הדילמות ש"נצברות" מנסיונה הצבאי, בתור סוגיות שטרם נפתרו ועדין חוית הקונפליקט תקפה 

 בעבורה, בתור דתיה המשרתת בסביבה חילונית.

]עיר גדולה במרכז הארץ[  Xבקורס אני פעם ראשונה נחשפתי לתרבות שהיא , את יודעת אני מ

-,  את יודעת הY, מסגרות חממתיות דתיות והכל, למדתי באולפנת אבבמקור, את יודעת בני עקי

.. סמים, דיכאון, אום אני רואה תרבות תל אביב אפלה.. ופתXמקום החממתי לבנות דתיות ב]עיר[

. כל זה X-אנורקסיה, אלכוהול. ואני הדתיה מהמון  .מין חופשי .. ,פסיכיות כזו, ציניות על העולם

 אם בכלל?  ה אני יכולה להתקרב לכל זה,כמ :עלו הרבה דילמותלא הכרתי.  היה זר לי.

 ש':  את.. אה.. למה בדיוק את אההם מתכוונת?

זה  .אבל זה לא זה לא רוח דתית זה לא אוירה ,את יודעת ,זה לא ממש נוגד את ההלכה באופן מפורש

חילוני. זה כל הזמן המון המון דילמות כל הזמן כל הזמן עולות זה כמו שאת מסתובבת ויש כל הזמן 

הם לא  ,כאלה בלונים כאלה עננים של סמני שאלה כאלה לידך שפתאום קופצים, והם לא נעלמים

ואת כל הזמן מרגישה שאת צריכה לעצור ולחשוב מה עושים אבל את לא יכולה כי הכל  .מתפוצצים

 (, קצינה בממד"ה42, )ליה                     .מהר ובמיוחד בקצונה זה ממש ממש ממש עמוס והכל

תיאוריה של הודיה שופכים אור, בין היתר, על האופן שבו נחוו הפערים באופן שבו נתפס 

 בין דתיים לחילוניים.נחווה הפנאי ו

זה הרבה יותר קשה. גם ככה היינו קמים באיזה ארבע בבוקר להשכים את החיילים. היינו קמים 

ואז להשכים את החיילים ו.. אז כבר.. לא, לא מספיק הקפדתי על זה. הרגשתי שזה יגבה ממני  ,אנחנו

י דתייה, תמיד היה ברור מחיר שאני לא יודעת כמה אני מסוגלת לעמוד בו. תמיד הגדרתי את עצמ

זה אף פעם  .. גם אם עישנתי בזמן הצבא אז ברור שבשבת לאכולם שאני דתייה, תמיד שמרתי שבתל

לא היה איזה שהוא זה. אה.. שבתות היה לי קשה שם. היה לי מאד קשה שם. אבל.. כי בעיקר כי.. 

בעיקר כי מאד אהבתי, אני מאד אוהבת את שבת. אני מאד אוהבת את הבית ואת אווירת השבת 

אבל  ,נוראאז היה פחות , ופתאום בצבא אין לך את זה. אז בקורס ובטירונות עוד היינו ביחד שבתות

כשאת בתפקיד את צריכה להיות.. עדיין הכל ממשיך אותו דבר רק שבת. זה היה נורא מבאס. ממש. 

אווירה מאד חילונית. מאד מאד חילונית. גם ...  אבל בסדר, את יודעת. את חיה עם זה, אין מה לעשות

חילול שבת על ימין  אהשל החיילים. את יודעת, גם שבת, זה זמן יותר חופשי גם שלהם. פתאום את רו

בחדרי מפקדים היו טלוויזיות ואת מוצאת את עצמך שאין לך לאן ללכת לפעמים. אצלי ועל שמאל ו
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.. או לחדר, קוראת, או.. לא . פשוט לא הייתי הולכתלא הייתי יושבת שם.  ... בחדר לא היתה טלוויזיה

ה לעשות משהו שהם כן. לא, זה הייתי מתבאסת מזה. לא הייתי מרגישה ש, את יודעת, שאני לא יכול

  (אוכלוסיות מיוחדותפקדת טירונים , מ40, )הודיה                    במובן הזה. לא ביאס אותי, בטח לא

כאן על ניגוד אחר בין הצבא כישות חילונית,  , שיובאו להלן, מצביעיםחדווהדבריה של 

שלעיתים  ומתעתע: חילוני במהות ארגוןלבין האדם שומר המצוות. הצבא, לפי תיאוריה, הוא 

 יםקסטבטטרומנטלי לצרכיו, בסמלים, סמוש אינהצבא, לדבריה, עושה שימציג חזות דתית. 

בכדי להגביר  ;מתוך המסורת היהודית במטרה לשרת את אספירציות האחידות שלו ובריטואלים

. הסטורי-קולקטיביסטיים, הוא מעגן את האחדות הלאומית על בסיס דתי-רגשות לאומיים

להאדיר רגשות סולידריים דרך אל המטרה קייט" משמש ככלי ומופיע כמוטיב מרכזי ב-ה"יידיש

 האמונית הטבועה ירה לדתיות המהותיתל. כל אלה עומדים בסתשגם יונקים ממסורת ישרא

נפשו של האדם הדתי. זאת ועוד, הניגוד החריף בין הצבא החילוני לבין החייל הדתי מבוטא ב

היום, עד כדי שחיקה ו"התעייפות" מצד החייל/ת הדתי/ה. מתיאוריה של -ר בחיי היוםבאופן תדי

לימור וכן מתיאורים של מרואיינות נוספות )אשר קצרה היריעה מלהביאן כאן(, ניכר שהשחיקה 

נובעת מכך שמחד, צריכה החיילת הדתיה לעמול כל פעם מחדש על גבולות זהותה בכך שצריכה 

סיא, לעיני כל, וכך לשכנע בכל פעם מחדש, את הקולגות והמפקדים שלה, להפגין דתיותה בפרה

 בדבר דבקותה בדת.

את צריכה כל פעם מחדש להחליט שאת מקפידה וזה מאוד  .זה מעייף ,תשמעי, צבא זה קשה! זה קשה

יש לך מהבית והכל זה.. זה לא משנה שתהיו כל היחידה דתיים, זה לא יעזור  במאוד משנה כמה ג

אפילו שסמלית הם מאוד טובים בלעשות את כל הקוסמטיקה  ,חילוני מאוד ,הצבא זה מקום חילוני

של הסמלים של הקידוש שככה כולם ישובים על א' ליד שולחנות ארוכים ככה וכולם מתוקתקים 

זה לא אומר. זה לא המשמעות  . זה לא באמת ככה.ה כולם שרים מעוז צורומקשיבים לברכה, ובחנוכ

 (מודיעיןחיל , 39, חדווה)                                        .זה לא ,של להיות דתי

לומר ו חידודה,ויה הקוטבית בין התרחקות להתקרבות, תוך ולסכם את הח אפשר איפוא

עשוי להתפצל לשני צירים אופציונליים, באופן הבא: שכל קוטב )התקרבות/התרחקות( למעשה 

הקוטב המייצג התקרבות מכיל מחד, שיח פתוח, הדיינות הדדית ושיתוף בין דתיים לחילוניים, 

ללא שיח. מנגד, קוטב  --וכל זאת  ומאידך, פרקטיקות של טשטוש הגבולות בין הקבוצות,

ות )לצורך הרהורים עצמיים ופתירת שני תוצרים של המפגש: הסתגראף הוא ההתרחקות, מכיל 

-החילונייםדילמות, עיכול החוויה( או עימות גלוי ו"חזיתי" בין המרואיינות לבין הייצוגים 

 .הצבאיים שביחס אליהן נחוו הקונפליקטים

עסוק באסטרטגיות ההתמודדות נוספות אשר אינן נופלות באופן מובהק הפרק הבא י

מספר פרקטיקות ואסטרטגיות ההתמקדות תהיה בקות". לציר המקטב בין "התקרבות" ל"התרח

של התמודדות, שיתכן כי יזכירו במקצת גלויים של התקרבות או של התרחקות, אולם הן אינו 

משוייכות לקטגוריות אלה, מתוקף העובדה שהן לא נועדו מלכתחילה במטרה להתקרב וליצור 

פין, הן נבעו יזום ומודע, מאידך. לחילו להתבדל באופן –דיאלוג או מגע עם החילוניות בצבא, או 

החילוניים שהיוו חלק מסביבת -ל מול הסביבה והאקלים הצבאייםמתוך צורך להתמודד א

השירות של המרואיינות. אסטרטגיות אלה נועדו להשמיע את קולן של המרואיינות בתור 

דות וורסטיליים מתמודדות אל מול המערכת והסביבה החילונית בצבא. יחשפו כאן אופני התמוד

שבהן נקטו המרואיינות על מנת להתמודד עם החילוניות הצבאית. במלים אחרות, מגון הסיפורים 
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המרתקים שיוצגו להלן, למעשה ילמד אותנו על חווית התמרון היחודית שאפיינה את המרואיינות 

 דתיות. בתור חיילות
 

 

 יתצבאהת ותמודדות אל מול החילוניהאסטרטגיות ופרקטיקות לג.   .1

 עםההתגייסות ולאחריה השהייה הממושכת במערכת הצבאית, הביאו את המרואיינות להתמודד 

מצב חדש של קרבה ואף אינטימיות עם החילוניות הצבאית. לראשונה בחייהן, אין חציצות, 

דגיש שוב שמצב זה הינו בין האוכלוסיה הכללית החילונית. אהפרדות או תיווך כלשהם ביניהן ל

ה שהטרים לגיוס, שבו לרוב, גם אם המרואיינות נפגשו עם סביבה שהינה חילונית, היה מנוגד לז

זה לפרק זמן מוגבל וכן האינטראקציות האינטימיות וחיי הפרט נחוו לצד נערות דתיות כמותן או 

בחיק המשפחה, שהינה שומרת מצוות )אצל כל המרואיינות(. כפי שכבר נאמר בפתיחה לפרק זה, 

בא הביא למצב זר, שבו בבת אחת הן מצויות ללא המעטפות המבודדות והאקלים המפגש עם הצ

 ההומוגני אליו חוברתו בילדותן.

על רקע עובדה זו, ניתן יהיה להתרשם מפרקטיקות התמרון היצירתיות שהפגינו 

המרואיינות במהלך שירותן, כאשר הן למעשה מהוות נדבך מרכזי בתהליך סימון גבולות הזהות 

ראש של פרקטיקות דתיות" )קרי התבלטות -ותהרמ"הפרקטיקות שידונו להלן הן: הדתית. 

 ארגונה-של גבולות הנראות )הזהות( הדתית ורהעיצוב אישי  ;בלתי צפויה של הדתיות(ויחסית 

 "(.תזהותי-תהדתי טיקה)"משחקי הדגשים בפרק

ביותר את ם באופן המוחשי במטרה להדגי, ושרונה עירית ,של מאיה יםפתח בציטוטא

 ו חלק מהמרואיינות בתקופת שירותן."הרמת הראש" שחו פרקטיקת

 הייתי יותר דתיה .בצבא הקפדתי יותר

 מה מה בדיוק? הכל?ש':  

דתי פקי ניסיתי לעשות גם בצבא ואפילו הניסיתי לעשות הכל כל מה שעשיתי לפנ .כן הכל. עשיתי

ואני ארצה  ,ה' יש ךברו ,לי לא היה את הלימוד לפני ואחרי. היום ,אחרת.. גם יותר. זה ברור.

   .פה ]בקבוץ[שתהיה במדרשה  שלי תתגייס אז היא גם תלמד, תבשכשה

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40, )מאיה             

 

שהרגשתי שאין משהו שונה ביני לבין החילונים שאנחנו יושבים באותו חמ"ל מול  ,כשראיתי ,בשבתות

מה מבדיל ביני לבין החילונים? אז  ,אז רגע , כותבים אוכלים, אז אמרתי לעצמי:המסכים, מחשבים

הו שלב התחלתי ללכת על חצאית כשהייתי בגוש. אני שגם באיזהתחלתי ללכת ליטול ידיים, לברך. 

רואה  ,המג"ד ,אני ביקשתי כמובן מראש רשות והכל ואני זוכרת איזה יום אחד המפקד ,עכשיו .זוכרת

 ?מה :מה זה השמלה הזאת? אז אני אמרתי זאת חצאית והרשו לי ואז הוא אומר לי :אותי ואומר לי

? אז אמרתי לו שכן, שלא תהיה לי בעיה. או כל מני דברים Aאז את מתכוונת להיכנס עם זה לשטחי 

לעשות זה כוננות תמידית גם ככה אנחנו הכל מחללים שבת חופשי שמה בחמ"ל כי זה אין מה כאלה ש

אני  .מבקשות ממני שאני יעזור להן ואני לא הייתי ,הבנות היו עושות תשחצים והיו שואלות אותיאז 

הסברתי להם שאני לא יכולה.. אז הם אמרו לי מה, את גם ככה כותבת זה מה זה משנה? אז אמרתי 

לא סתם להנאה לפנאי. –להם שאני כותבת רק דברים שקשורים לצבא לכוננות למצב הבטחוני 

 (, קצינת מבצעים39, )עירית                                     
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. אני לא זוכרת מה ברחבי הבסיסמה שנקרא,  ,תי על חילול שבת בפרהסיאהיה מצב שבו אני התלוננ

עשו איזה קריוקי או שירה ככה באמצע הבסיס  ,בדיוק היה. בקורס קצינים הם עשו איזה משהו

בשבת בצהרים ואני הרגשתי שאני צריכה להתלונן כי אני הדתיה .. והתלוננתי על זה ובסוף הם 

הפריע לי. אבל עשיתי את זה כדי אולי  כזהשאני יגיד לך שמבחינה אישית לא  ףעל א ,הפסיקו את זה

ר לעשות צחוק מזה או משהו.להזכיר לסביבה שלי שאני דתיה וזה אמיתי וזה אי אפש ,כדי להראות

 (עולים , קצינת חינוך36, )שרונה               

נציאל לחילול ורך את הפוטהדתיות כאן היא ריאקטיבית )היא מזקקת בין חילולי השבת שלצ

אקטיבית: עירית גם "מקדימה תרופה למכה" בכך שיוזמת -היא גם פרושבת שאיננו לצורך( אולם 

מדבריה מובן לכתחילה נראות דתית ואף בולטות דתית: חצאית על מדי ב' בבסיס צבאי סגור )ש

טרם האכילה(, נטילת ידיים  ותשגם נמצא בשטחי הרשות הפלסטינית(, ברכות )שנאמר

"הרמת הראש" הפרטיקולרית אצל כל מרואיינת, נובעת לרוב מתוך  )המטרימה לאכילת לחם(.

הקשרים שנראים בנליים וניטרליים לכאורה. הפרקטיקות כאן כמו מחיות מחדש את הזהות 

ים הדתית, כאשר גלויי הדתיות, שבהקשרים חברתיים קודמים נראו גם כבנליים, כעת עוט

מאיה, עירית ושרונה למעשה "עושות" או  משמעות חדשה ביחס לסביבה המשתנה.פרשנות ו

 (.Avishai, 2008"מופיעות" את דתיותן לנוכח האחרות הצבאית החילונית )ראו אצל 

דפוס פעולה נוסף הדומה לזה שנידון לעיל, הוא למעשה "משחק הדגשים" הוורסטילי בו 

ת דתיותן וריענון ביטויה בפרהסיה, לנוכח ה"קהל" והמארג נקטו המרואיינות, כדרך להנכח

 תרבותי החדש שסביבן.-החברתי

, שלמעשה יכולים לבאר את נקודת המבט ילהביא כעת את דבריה של הבתור הקדמה, א

 הסוביקטיבית החוויתית שמניעה את "משחקי הנראות" בהקשר הצבאי: 

ם רואים מרחוק ל בנים רואים שיש לו כיפה וכולכי זה לא כמו שאצ ,פתאום לחשוב ,רגע ,את צריכה

אז פתאום את  .אצלך זה לא ככה. אני כל התפקיד הייתי על ב' כל הזמן וזהו ויודעים שהוא דתי.

זה משהו  שלא היה קורה לי קודם  ?איך הם ידעו שאני דתיה ?אוקיי אז מה אני עושה :צריכה לחשוב

.לא היה בעיה מבחינתךש ,היה מובן מאליו קודםבאף מקום כי זה לשבור את הראש.. על דבר ש

 (, מפעילת האמר קרבי37, הילה)              

ההקשר החברתי, המבנה והסביבה התרבותית לכך שורגישות מודעות ה מציגה כאן פיקחון, היל

שהמופעים הזהותיים ואופן כינון . מדבריה עולה מהווים כולם אלמנטים מרכזיים בזהות הדתית

כבר לא תקפים ולא רלוונטים לחילוניות  –הזהות הדתית כפי שהיתה מוכרת למרואיינות עד כה 

ות דתית, שכמעט ולא ניתנים הצבאית. האספקטים המצטלבים כאן הם: מגדר ונראות/חז

טיפוסי הדתי הינו בראש ובראשונה, מעצם הגדרתו, גם מגדרי: -ההיבט הנראותי האב להפרד.

משום בצבא נראות זהותית )מגדרית( זו, כבר איננה תקפה, לעומת זאת, כיפה או חצאית. 

 עבירו את מירב שירותן במדי ב', קרי כשהן לבושות במכנסיים.מרבית המרואיינות הש

לכך, המרואיינות החלו "משחקות" בפרקטיקות של זהות דתית, כאשר הן לסירוגין -אי

"ממסמסות" פרקטיקות מסוימות )קרי מקטינות את זהותן הדתית הנגלית לעין(, בעוד הן 

הן על המרואיינות עצמן והן על  –מבליטות את האחרות. המשחק הנ"ל בעל אפקט דואלי 

תרבותי -היא, כפי ששושנה ציינה, נובעת מהאקלים החברתי סביבתן. מחד, התנסות יחודית זו

היחודי לצבא. התנסות זו מאפשרת למרואיינות צמיחה ברמה האישית, שכן כאן הן לראשונה 

מתנסות בבטויי הדתיות בעבור עצמן: הן מחליטות ומכריעות מה חשוב ומהותי בעבורן יותר 
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, שכן כי כפי שנראה בהמשך, חלק מבחינת הפרקסיס הדתי. המדובר הוא בחוויה מכוננת

מהמרואיינות החלו כאן תהליך משמעותי של עיצוב וכינון גבולות זהותן הדתית, לראשונה בעבור 

עצמן. יתרה מזו, הן מתוודעות לראשונה לכך שגבולות הזהות הדתית למעשה יכולים להיות 

בטא כלפי חוץ. גמישים ואדפטיביים, בהתאם לאמירה/להצהרה הזהותית אותה הן רוצות ל

מאידך, כמו שכבר נאמר, הפרקטיקות הזהותיות נבחרו גם בהתאם לאופן שבו הן חוו את 

החילוניות הצבאית שסביבן. במלים אחרות, התנסות חוויתית זו של עיצוב וכינון גבולות הזהות 

 הדתית מופעלת ומעצבת הן את העצמי של המרואיינות והן את סביבתן. 

 

תפילה בשבת בבוקר לא הייתי  -- אבל שבתות ,לא .פחות הקפדתי האמת היא שבאמת קצת

 ]בהרגשה של[ לא הייתי ישנה כמו כולן והייתי ,הייתי מתעוררת מוקדם :אני זוכרת .מוותרת

הייתי חוזרת כשכולן רק היו מתחילות להתעורר  .הייתי הכי מאושרת בעולם אחרי זה ".ניצחתי"

  .א'חצאית י יוצאת הביתה גם על ולפעמים היית י כבר אחרי התפילהואנ

 (אוכלוסיות מיוחדות פקדת טירונים, מ40, )הודיה                                                          

 

לא כל כך הקפדתי. חצאית היה לי יותר טוב להקפיד  .התפילות והכל :באמת את רואה שזה מתמסמס

יותר ישיר מאשר תפילה שזה יותר להתאמץ. אז  ,אולי זה היה סימן יותר קל .לא יודעת למה .אז

זה  את לובשת ממש מכנסיים כל הזמן כל הזמן.שבאמת זה בצבא זה באמת היה הפעם הראשונה 

אני כל הזמן הלכתי עם חצאיות בבית ספר ו..כל הזמן.  .לא יצא לי לא,באמת היה מוזר בהתחלה כי 

מת הייתי כל הזמן על מכנסיים. אז אחרי הקורס קצינות באמת חזרתי אז זה פעם ראשונה שבא

זה הקורס והתפקיד  :קודם כל זה באמת נרגע כל הטירוף הזה של ה..הכל זז מאוד מהר אית כילחצ

 .יכולה יותר לחזור קצת לעצמיוהקורס קצינות שבכלל זה מטורף ואז בתפקיד הרגשתי שאני 

 (, קצינת שלישות32, )לימור                      

 צמתי בצומות הקטנים אני זוכרת כן..

 ולא צמת לפני הצבא?ש': 

לא ממש. האמת היא שזה היה הדבר היחיד שאפשר היה להתחמק  .מה זה? לא. לא ממש אה.. לא

 :מהרבנים בבית ספר אז כנראה שבאמת לא צמתי אף על פי שהיו שואלים אותנו ,ממנו מהמחנכים

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40, )מאיה        .כן בצבא אני כן זוכרת שצמתינכון? אבל  אה צמת,

לא רואים ככה ופחות אפשר לסמן שחצאית ממש ממש לא.. אבל שוב, אני התחלתי בגלל זה.. בגלל 

 (, קצינה באגף התקשוב40, )שני     .אותי, אז התחלתי להקפיד על נטילת ידיים אני זוכרת, על ברכות

לברך ברכת המזון וברכה אחרונה שזה משהו שבכלל לא  ..לקחתי על עצמי ברכת אני זוכרת שבאמת

מקפידים עליו שהוא נחשב כמשהו שמעיק ולא ממש מקפידים חוץ מאשר בבית ספר שמחנכים אותך 

 לעשות את זה אז..

 ש':  לא הקפדת על זה לפני הצבא?

להרגיש שהסביבה מצליחה ככה בשלב מסוים לקחתי את זה על עצמי כדי לא לא. לא הקפדתי. ואז 

 (ת נוער אוכלוסיות מיוחדות, מדריכ34, )רונה                       .לשחוק ולמסמס אותי

למעשה תוצר של מפגש של  םאם כן, שלל משחקי הנראות הללו של הזהויות הדתיות, ה

"סוכנותיות" )פרקטיקות של פועלות(, שהן תוצר חוויתי בעקבות עיבוד -פרקטיקות יחידניות

 צבאית שבתוכה הן מתנהלות )על כך יפורט בפרק הדיון(.-סוביקטיבי של הסביבה החילונית

לסיכום, אם נרצה לעדן את הניתוח ולזקק את ההבדל בין "הרמות הראש" של הדתיות 

לבין "משחקי הדגשים" של הזהות הדתית, יתכן שאשכול הפרקטיקות הראשון )"הרמות הראש"( 

נבע מתוך תחושה של איום על הזהות הדתית או מפני חשש מ"התאיידותה" )קרי מכלייתה, 
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( מבטא "משחקי הדגשים"אובדנה, שכיחתה או ניוונה(. לעומת זאת, אשכול הפרקטיקות השני )

 , בטוי עדכני של דתיות, נסיון והתנסות בקביעה עצמית של גבולות הזהות.יוזמה זהותית עצמית

)על שלל היבטיה וגווניה(,  שהמפגש עם החילוניות הצבאית, משהתנפצה הבועה הלמד אני

 נן מחדש.והינו בעל פוטנציאל רב להתכמהאספקט של הפרקטיקה, מוביל לכך שהזהות הדתית 

מכלול המרואיינות להגיע לידי ההבנה כי את ביל מובצבא החדש  תרבותי-יהנסיבתההקשר 

, איננו משרת אותן בכינון זהות שהן מצופות להפגין בתור נשים דתיות ותזהותיהפרקטיקות ה

כאשר הבועה הדתית היוותה את ההקשר התרבותי העיקרי  ,כפי שהיה בעבר דתית נשית משכנעת

זמן -, בתושיה רבה, את יריעת המרחבמכאן הן מנצלות. שבמסגרתו כוננו את דתיותן כנערות

 .תצורות זהותיות חדשות לבטוי דתיותןכינון לשמקצה השירות הצבאי, כפלטפורמה וכהשראה 

בין התקרבות להתרחקות  –הפרקטיקות שלהן יוצרות יחדיו מגמה דואלית  , כאמור,לעיתים

ינות בפרק זה, ניכר ספקטיבי של המרואי-, מתוך הנרטיב הרטרולבסוף ביחס לחילוניות הצבאית.

 שקולה לזהותלמעשה  דתית יה הצבאית הובילה אותן להתוודעות הראשונית כי "נראות"וכי החו

לראשונה התנסו הן  נות מעידות כי "משחקי הנראות" בהם. בנקודה זו בחייהן, המרואייהדתית

משחקי נראות  ;הדתי שלהן-בצבא, משמשים כיריית הפתיחה של פרק חדש ברפרטואר הזהותי

 לי מזהותן כדתיות בחייהן הבוגרים.חלק אינטגר מהווים אלה

יכון ת'דברים האלה אבל אני כבר בבית ספר רציתי לעשות את הדברים האלה והתחלתי עוד בת ,תראי

כולם עדין הסתכלו ולא היו עוד הרבה  כמה זמן היה לי? ,בבית ספר .היה לי הרבה יותר חופש בצבא

.יכלתי לנסות כל מיני דברים ,בצבא זה היה יותר משוחרר .פעם מכנסיים ופעם זהשככה עשו כמוני 

 (מודיעין , קצינה בחיל35, )רננה                

 

יכול להיות שאת תראי אותי עם הילדים או באירוע של הקהילה נגיד בחנוכה אני  ,גם עכשיו את תראי

יהיה עם כסוי ראש ועם חצאית והכל אבל אם אני לבד אז כנראה תראי אותי עם מכנסיים אה.. 

ככה את סמוך לאיזור הכתף[ ו –וחולצה אה זה ]מורה עם האצבע את אורך השרוול על הזרוע שלה 

)עיר  X-את הולכת ב .זה ברור. ים כאלה אצל בנות שעשו שירות ]לאומי[את לא תראי דבר ,לא

]בוגרות השירות  אני ישר יגיד לך. אלה .זאת לא ,זאת עשתה צבא :אני ישר אומרת לך ,במרכז(

 , קצינה באגף התקשוב(40שני, )            תמיד יראו אותו דבר. הלאומי[

 
מפגש שבין המרואיינות כחיילות מימד נוסף בשים במוקד הסעיף האחרון בפרק הנוכחי י

האמוני של ההתמסרות הטוטלית לצבא, זו שנידונה עד -המחיר הדתיהצבא, והוא:  דתיות ובין

 .כה
 

 

 מולההתמודדות ת ודרכי ההשחיקה הדתי תחווי. ד .1

כאמור, תת סעף זה יעסוק ב"מחיר" שמרבות המרואיינות להזכיר, כתוצאה מההתמסרות 

שתובע הארגון הצבאי. המחיר שהן מעלות הוא שחיקה ברגשות דתיים, פנימיים הטוטלית 

 ורוחניים:

ת. ממש לא, לא היה לי פנאי. שכחתי איך זה להיות עם עצמי, להתכנס לתוך עצמי -פ-ל-ו-ע-הייתי מ

בתפילה, עוצמת עיניים. איפה? בצבא הייתי עייפה ברמות. גם לא  היה כבוד לסוג כזה של התנהגות, 

פילו אם יודעים שאתה דתי. זה צבא, זה לא.. אתה צריך סביבה רוחניות ושקטה ואי אפשר בצבא א

  (, רכזת פיתוח הדרכה בגדנ"ע35, נורית)             .עם כל האטרף של הקורסים ולהספיק להתנתק ככה
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אפילו  הגעתי לקורס קצינים עם הלשון בחוץ. באמת, כל כך הרבה עבודה. כל פעם שהייתי מתפללת,

  בשבת, הייתי ישר.. המחשבות היו נודדות מיד לעבודה. לא הייתי מצליחה.

 (, קצינת שלישות32, )לימור                      

התחלתי לחפש ספרים, ללמוד, לקרוא קצת. הייתי מחפשת בבית כנסת קצת ספרי קודש כאלה כי 

א ממש הזיז לי כי נורא רציתי את זה עושה אותו דבר אז מצד אחד ל כן, זה היה.. זה כל יום אתה

והרגשתי מאוד שאני תורמת ושצריכים אותי, אבל מצד שני אני באיזשהו מקום לא הכרתי את 

   עצמי. למדתי מאוד מוסר עבודה אבל מצד שני, אולי היה לזה מחיר.

 (עקיבא-, גרעין התיישבות בני40, )אדווה               

 ישראל למחשבת ר"ד היא שהיום[, בדוי שם] מוריה, חברה לי שי אבל זה עם הסתדרתי אני. כן

 היה זה.. היא. עזבה היא הקורס אחרי. נשברה ממש. נשברה שהיא. רצינית מאד אישה היא, ותלמוד

 מאד מאד היה זה. בזה עמדה לא והיא ירושלים טובה ילדה, כזאת עדינה בחורה היתה.. נפשית

.. יש אנשים עם נפש יותר מדיי רחבה, זה לא זה לא מתאים להם. בן אדם שהוא מאוד  .אינטנסיבי

גן. לי זה טוב, ורהכל משמעת ומאמה שאני אוהבת בצבא זה שדתי, הוא יתקשה יותר במערכת כזאת. 

אבל בשביל בן אדם מאוד רוחני, מאוד מחובר לפנימיות שלו ו.. זה נורא נורא קשה. כי זה רומס 

אותו. לכן הלימוד כאן יכול להחזיר את מה שחברה שלי לא הצליחה להחזיר לעצמה ולא יכלה 

 (יחידתית , קצינת חינוך33, )תמר       .על הטוהר הזה, העדינות הזאתי –להתגבר על הצבא 

דבריה של תמר אנלוגיים במידה מסויימת לחששות שמעלה הרב ליכטנשטיין כאשר נדרש 

ל"עימות הערכים" שבין הצבא לאדם הדתי: "...סגנון החיים ותחושה של סתירה שבין בית 

המדרש לבין בסיס טירונות, במיוחד בצבא שהינו ברובו צבא חילוני. הסכנה איננה שתלמידים 

אובדן עדינות  –תורה ומצוות. ]...[ הסכנה העיקרית היא של שחיקה יתפקרו ו/או יפרקו עול 

ואצילות והקהיית רגישות מוסרית ודתית, העלולים לנבוע מחשיפה להיבטים מחוספסים של 

 14קיום".

)ובאופן במהלך השירות הצבאי האינטנסיבי יה הדתית הסוביקטיבית, והשחיקה בחו

באופן טוטלי לתפקיד הצבאי ולהצטיין בו(, מתוארת ספציפי, בעקבות מימוש הרצון להתמסר 

בצורה מטפורית כהתרוקנות. זאת ניתן להבין על רקע תיאורים ניגודיים של "התמלאות" 

רוחניים. הדרך האולטימטיבית והבולטת בנרטיבים של המרואיינות, למלא את -במשאבים דתיים

בדבריה של שושנה, אשר מתארים פתח ים מרוקנים, היא הלימוד התורני. אאותם מצבורים דתי

של פרישה פיזית מהמסגרת הצבאית לצורך שקיעה בלימוד תורני  –את המקרה הקיצוני ביותר 

 חוויתי, לצורך שיקום והחייאת הדתיות השחוקה:

בתור קצינה,  אחרי שעשיתי כבר הרבה צבא צבא צבא אז החלטתי לפני ה.. בין התפקיד הראשון לשני

)ישוב בצפון הארץ( ואמרתי לה: אני   X-הרמתי טלפון לראש המדרשיה ב החלטתי שאני בורחת.

באה. היא אמרה לי: בואי ואז הייתי שם איזה כמה שבועות ואז חזרתי. אין דברים כאלה. בן אדם 

 (, מ"פ בהכשרות מדריכות שריון34, )שושנה     .חדש. אני מלאה, אני חדשה ואני חזקה בדת שלי

 

 

                                                        
מעידה במחקרה כי זהו גם  סטולמן-(. רוסמן98: 2005סטולמן )-. מצוטט אצל רוסמן20?(, עמ' 2002ליכטנשטיין ) 14

 (.98-99ידי מרואייניה )שם: -המסר המבוטא על
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מתארת בציוריות מטפורית את טיבה של חווית ה"התמלאות", יה לבהמשך אליה, 

 כ"פירות" וכתוצר של הלימוד:

את נטענת, את מתדלקת את עצמך כי באמת, אין לך יום ואין לך לילה ואת כולך בתפקיד ואת רוצה 

לעשות את ה.. לתת את המאה חמישים אחוז אבל אה.. את הפניות הרוחנית הזאת ש.. זה לא זה. זה 

שהיה. אולי זה גם התמימות שהלכה. אולי זה המחיר.. אני לא יודעת.. בגלל זה חשוב לי  לא מה

     .שהבת שלי תתגייס עם המדרשה שיהיה לה את המסגרת של הלימוד .. לנו לא היה

 (, קצינה בממד"ה42, יהל)                     

א מתעניינת מאוד בנושאים , היא התוודעה לכך שהיללא כוונה מודעת מלכתחילהרונה מעידה ש

 מסוימים בלימוד התורני, דרך נסיונה להשיב על קנה את האיכות הדתית השחוקה:

ו..וזה  שלי. וחברה אני אותנו: חיזק ממש ממש קבוע. באופן ממש ככה לשיעורים ללכת התחלנו

 אליו נמשכתי לא בכלל משהו שבכלל, את יודעת, היתי אדישה אליו בתיכון כל הלימוד הזה.. אני

 פסיכולוגיה.. אהם על לשיעורים יותר נמשכת שאני הבנתי אני ומאז השתעממתי. נורא נורא ותמיד

טוב, כן.. גם  לי עושה זה, זה את אוהבת שאני הבנתי. כאלה דברים מיני כל.. אה מידות, יהדות של

 ופעם זמן, היה ולא והכל לחדר מאוחר ממש חוזרות היינו אני זוכרת שהיה ממש קשה להתמיד.

 הולכות, מכריחות את עצמינו: די אנחנו חייבות! במקום שנ"ץ, במקום טיפה זמן היינו בשבוע

  (מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות, 34, )רונה       עצמינו, היינו הולכות לשיעור.ל

( Ortner, 1973בתסריט מפתח ) לימודדבריה של רונה ושל האחרות מדגימים לנו את ה

בתרבות היהודית הדתית. ככלל, לאורך ההסטוריה, אתוס לימוד התורה נתפס כמשמר  הסטורי

סטולמן, -רוסמןהגשמי והלאומי של היהדות )-וכמנציח את התרבות כמו גם את הקיום הפיזי

(. באופן ספציפי, הלימוד מסוגל להחזיר את ה"יהודי התועה" אל חיק היהדות. יהודי 92: 2005

תלמיד חכם" )והדרגה הגבוהה ביותר בהיררכיה זו היא "עלוי"(, נבדל המזוהה כ"למדן" או כ"

מ"יהודי סתם". במלים אחרות, אפיק הלימוד התורני נתפס כנתיב להשבחת היהדות ולחיזוק 

יסודותיה, על אחת כמה וכמה כאשר הם ב"סכנת הדלדלות", קרי קיימת סכנה להתפקרות 

 15כתוצאה משהייה ממושכת בסביבה שאיננה דתית.

כה טבוע בהביטוס הדתי, כך שרונה אפילו לא פעלה  16תסריט לימוד התורה כמצווה עליונה

מתוך רצון אישי שלה כאשר ניגשה ללימוד, אלא מתוך האמונה התרבותית כי הלימוד )התורני( 

ימלא את החסך הדתי אותו חוותה במהלך שירותה. כך גם ממחישים דבריה של רווית, אשר 

 מעשה למחשבה, באספקט זה:מדברים על הקדמת ה

לא. האמת היא שהלכתי למדרשה ללמוד כי זה מה שחשבתי ש.. תראי לא. זה לא התאים לי אבל 

אחרי הצבא באמת הרגשתי שמשהו חסר לי ושאני צריכה את זה. אני לא יגיד שהכל היה רע.. אהבתי 

תחזקות מחדש והכל, קצת ללמוד וזה כן עזר לי מבחינה דתית אפילו מאוד, מבחינת האמונה והה

אבל עשיתי את זה מלכתחילה כי זה מה שחשבתי.. מתוך חסר מבחינה דתית, לא מתוך באמת רצון 

 (ביישובי פריפריה קידום חברתי , רכזת40, )רווית                .שלי

להתמודד אל לבד מהלימוד התורני, היו למרואיינות אסטרטגיות התמודדות נוספות בכדי 

 מדברת על התפילה כנתיב בריחה והתנתקות מהצבאיות: הדתית. הודיהמול השחיקה 

                                                        
ב אליעזר "סודו של דף גמרא" )אתר "אחינו"(, "ערך לימוד התורה" מאת הר ;ראו: מסכת פאה פרק א', משנה א'  15

 מלמד )אתר "פניני הלכה", ישיבת הר ברכה(.
 אבות פ"ב מ"ד ;אבות פ"א מט"ו ;אבות פ"ו מ"ד ;פאה פ"א מ"א ;יהושוע, א'  16
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שמעי, לא יתנו לך לעשות מדיטציה לעשר דקות אבל כן יתנו לך להתפלל. כן. זה היה לי כמו איזה 

בריחה, להתנתק. פלוס הייתי חייבת את זה עם כל השגרה הזאתי והחיילים זה בנים וזה גם 

בעבודה שלנו והכל ולי היתה המון המון מוטיבציה והכל אבל  אוכלוסיה מאוד קשה. מאוד האמנו

אין. את רואה מולך כל יום דברים, את הכי.. את החיילים שהכי בתחתית, שאין להם מה להפסיד 

ו.. כן אני אפילו יכולה להגיד לך שהבריחה הזאתי הזמנית היתה הכרחית בשבילי, גם לרוחניות, 

        העבודה איתם, וגם בשביל להיות שניה עם עצמי.למשהו שהוא גבוה יותר מהחספוס, מ

  (אוכלוסיות מיוחדות פקדת טירונים, מ40הודיה, )              

מעידות כי הלכות השבת, או אם לדייק, ההצמדות אל הלכות השבת המקוריות,  תמרחווה ו

השחיקה. הן  עםן להתמודד להוהנסיון לשמר את תחושת השבת המקורית האורתודוקסית, סייעו 

הרוחני האישי -מציינות שני אספקטים לחווית השבת: האספקט הריטואלי והאספקט החוויתי

שכל אחד חווה בדרכו הסוביקטיבית. בד בבד, ההתנהלות במהלך השבת כחלק מקהילה דתית 

הגברת הבידוד ביחס לאוירה הצבאית המנוגדת לזו לבעבורן כלי  היתהספונטנית ומאולתרת, 

ויה הדתית ה"טהורה" כאשר הן שומרות על מגע ושיכלו למקסם את הח הדתית, כך

 ואינטראקציה מינימליים עם המעטפת הצבאית.

התאספנו ככה, סתם על בסיס.. אה. את יודעת, דתיים. ידענו שההוא דתי, והיא מהענף הזה 

 דתיה.. אז היינו בשבת ביחד. זה ביחד היה ממש נחמד, זה היה חברותה וגם כמו קהילה

מאולתרת כי אפילו שהיו לי חברות חילוניות ממש טובות, זה לא האווירה של שבת. זה לא מה 

שיש לך בבית. אז זה שהיינו ביחד בשבת, עם כל התפילות והברכות והכל, אז זה עזר. ישבנו, אני 

זוכרת שישבנו אחד ליד השני בחדר אוכל כדי לא להתפדח עם ברכת המזון. את יודעת, היתה מן 

כנס ישת שותפות כזאתי. זה נראה לך אולי מצחיק, אבל היה לי כמה רגעים שהייתי יכולה לההרג

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה            .לברכה, שמשני הצדדים שלי ישבו דתיים וגם ברכו

יש אגדה כזאתי, שאומרת שהשבת שמרה על ישראל והם שמרו עליה. ברית כזאתי ...אז פה אני 

גשתי את זה אחד לאחד. זה נפל עליי כמו בומרנג בצבא, והרגשתי שאין לי קישקע.. אין באמת הר

לי.. מה אני בלי השבת? זה באמת, אתה מרגיש השבת חומקת לך בין האצבעות ואם אתה לא 

מתאמץ ומפעיל ממש כוח כדי שהיא תהיה משמעותית, כדי לקדש אותה, ובכלל את החיים 

אמת היא.. אז זה סתם, סתם עוד יום, וזה היה נורא בשבילי. אז, זה הדתיים, זה רק נוגע לשבת ה

היה לא נתפס. בשבת, אני זוכרת את עצמי שרה לבד זמירות שבת בכוח. ניסיתי להחזיר את עצמי 

להתכנסות הזאתי, של השקט הזה של השבת, את התבלין הזה שעושה את הקסם והצבא פשוט בא 

זה לא רוחניות, לדברים כאלה, וחבל אני חושבת. להיות חייל ו.. ורומס את זה.. אין שם מקום ל

 (יחידתית , קצינת חינוך33)תמר,        חייב להיות שאין לך נשמה.

כאן מודגם השיח לפיו הקהילתיות משבחת את ההוויה הדתית, מגוננת עליה וסוככת עליה, 

 ומאפשרת מרחב לגיטימי לקיומה.

והשהיה שם במהלך סוף השבוע בתור מקור  לבסוף, הילה מתארת את השיבה הביתה

 למלוי ה"מצברים הדתיים".

שהגעתי הביתה זה לא סתם להגיע הביתה כמו כל חיילת שיופי: הכביסה של אמא והריח והכל 

והאוכל והבית. זה כל השבת שהיא חסרה, זה כל האוירה וכל המסביב והרוח הזאתי שאין, שהצבא 

הביתה כדי לשקוע ברוחניות ולאגור את זה כמו מטען עד לפעם  השכיח ממך. ואני יודעת שאני באתי

 (, מפעילת האמר קרבי37, )הילה               הבאה.
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לייבא קודים של המרואיינות רצונן ב המאופייניםנסיונות התמודדות  עד כאן הובאו 

ודרכי התנהלות דתיים קלסיים אל תוך המסגרת הצבאית. בניגוד לכך, היו מרואיינות שחווית 

השחיקה הדתית, הובילה אותן להצמחת שיח דתי אלטרנטיבי, אם כי גם הוא, ביסודו נסמך על 

 יסודות עתיקים במסורת היהודית: 

כלום לא הולך לפי הזמנים שלי שאני תראי, וזה משהו שהבנתי עוד בצבא שפתאום לא הכל בעצם 

רגילה אליהם בחנוך הדתי ושום דבר לא.. בעיקר למדתי את זה בעקבות הלידה והכל שאז שום דבר לא 

בזמן ואת צריכה להיות לגמרי זה אבל בצבא הבנתי שאצל הגברים הם כל הזמן במרדף הזה של 

הם למדו בכל הכוח והתפללו בכל להיות כמו הנערים שהם היו כשהם למדו בישיבה, שאז  ,לחקות

הכוח והתפילות היו ממש בזמן והם כמובן אף פעם לא פספסו תפילה ותמיד היו בשיא. אז כל החיים 

שלהם הם רוצים לשחזר את הדתיות הזאתי. ואני אומרת: מה, איך אני קשורה לכל זה? אז באמת, אני 

ם שני וחמישי ואני מאוד.. אבל בצבא במקור מאוד מתחברת לתפילה פורמלית והוצאת ספר תורה ביו

זה פשוט לא הלך זה לא הולך אז הייתי צריכה למצוא משהו אחר, אז התחלתי להתפלל מטעם עצמי, 

ויה רוחנית דרך העצמי שלי וזה את מבינה? עכשיו וכמו דתיות אינטואיטיבית כזאתי ויותר להתחבר לח

 ות כל כך ארוכה, במיוחד בשבת.להיכה אני גם כבר לא מתחברת אני לא מבינה למה תפילה צרי

 (אוכלוסיות מיוחדותטירונים ת פקד, מ40, הודיה)                                

אז אני אעשה דברים, את מבינה? אני ינסה להתחבר לעצמי, אני אלמד דברים אפתח ספר. ביקשתי 

דווקא יהיה דרך תפילה או דרך  מההורים שלי לשלוח לי ספרים כל מיני של לימוד וזה, אבל זה לאוו

שיעור מסודר. גם היום שאני מרגישה שאני הולכת לאיבוד או שאיבדתי את עצמי תחת כל העבודה 

והעומס של הבית, אני מנסה להתחבר. אני בדרך כלל שרה לי איזה ניגון שאני מאוד מאוד אוהבת 

 (סמלת בהכשרת טירוניות, 41, )דלית                 .משחרית של שבת או נזכרת ממשהו שלמדתי

אז אוקיי את צריכה להיות עכשיו באמצע תפילה כי יש עכשיו צום נגיד תשעה באב תמיד יוצא באמצע 

את משתחררת. אז את חושבת, את מהרהרת ]ש[איזה מטווח או משהו, ואת לא יכולה. אין מצב 

עם עצמך. עם האמונה שלך. ואז זה כאילו  תלעצמך, את מבררת עם עצמך דברים. את מתחברת. א

פתטי, אבל לא. בבית ספר איפה היה לך את זה? תעשי כמו כולם או שתעופי מפה. בחיים לא מלמדים 

       ונה שלך. זה רק תעשי לפי החוקים.מאותך בבית ספר דתי לחבר את העצמיות שלך לדת לא

 (מפקדת טירונים, 33דנה, )                   

העצמית של הדתיות -רה מדובר כאן בתסריט דתי אלטרנטיבי, המתמקד בחוויה האישיתלכאו

ניתן למצוא תיאורים ספרות ההלכה עוד מוהרוחניות. אולם אין מדובר כאן בהמצאה "יש מאין". 

 ישהאמסופר על כך שה ;דתיים-האישה ככזו שבנפשה מובנים באופן טבעי יסודות רוחנייםלגבי 

נעלה על הגבר בכך שאין היא נזקקת לקודקס החוקים הפורמלי )ומכאן כמובן הבסיס להדרתה 

הגברים(. כך  --מליבת הקהילה האורתודוקסית, שגבולותיה מוגדרים לפי מקיימיה הפורמליים 

או כך, לפנינו דוגמא להקשר שבו נחיתות או שוליות נשית, מנוצלות ומנותבות לטובת העצמה 

)ששימשה את מכונני הקאנון לצורך  נשית בלתי פורמלית חוויתית אותה דתיות ;דתית-אישית

, מנותבת ככלי למלוי חסכים רוחניים שנחוו במהלך הדרת הנשים מליבת היהדות הפורמלית(

 השירות הצבאי.

המרואיינות תופסות את המשבר, את השחיקה והירידה ספקטיבי כולל, ה-במבט רטרו

הן מגדירות עצמן כ"דתיות נשים בוגרות, ומוגבל בסיפור חייהן הכולל. כבדתיות, כפרק זמן קצר 

דתי )שרונה(. כמו כן, התיאורים המתיחסים לתקופה -לכל דבר" )ליה(, "מיינסטרים" ציוני

ספקטיבי על הדתיות שלהן בתקופת השירות, מעלים כי הן -הסמוכה לשחרור, והן ממבט רטרו
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עקבות הצבא, וכן כי הן נכונות לנקוט צעדים בפועל על מאוד מודעות לחסך ולשחיקה הדתית ב

 מנת "לשקמה":

תראי הצבא זה תקופה מאוד מאוד טובה והכל אבל זה לא תקופה מייצגת מבחינת ה.. נגיד עכשיו אני 

מבינה את הרבנים שאוסרים וזה כי זה באמת את לא ממש דתיה אם יש לך תפקיד אם עשית שירות 

ידה שיש לך זמן להכל אני יודעת? אבל אם את באמת נותנת את כל כולך, זה משמעותי כן? לא איזה פק

לא משאיר לך זמן להיות את אז את כן צריכה להשלים את זה באיזה דרך. יש בנות כמובן שגם תוך כדי 

הצבא מאוד משקיעות והולכות לשיעורים ומבקשות מהמפקד להשתחרר אז לא היה ככה. לא היה לנו 

לא רצינו להתבלט בתור דתיות רצינו להיפך, לא לקבל הנחות כי אנחנו דתיות ואני איזה אמירה וגם 

אישית תמיד רציתי להיות במרכז הבמה איפה שאני יכולה הכי לתרום. אז אחרי זה, את הולכת 

למדרשה או משהו. או כמובן לבד, אם יש לך את המשמעת ואת הכלים ואת יודעת איך ללמוד או 

 (, קצינת מבצעים39עירית, )                 אחרת. אמונה מידות וזה. רךמחזקת את עצמך בד

זה היה ברור לי כבר שהיה לי חצי שנה עד השחרור כבר נרשמתי למדרשה. קצת לראות שוב, להיות 

שוב במקום שבו כולן שוב פחות או יותר אותו דבר אחרי כל הצבא הזה. זה דבר אדיר אבל זה מטלטל. 

לקת את זה. אין. את צריכה. אחרת אני מזמן הייתי חילונית. אני יודעת בוודאות את נטענת, את מתד

 (מודיעיןחיל , 39חדווה, )             .להגיד לך

זה בכלל לא שאלה. בלי הלימוד הזה שזה עוד התחיל בתקופת הצבא עם אלומה שהביאו לנו את 

  אין פה שאלה בכלל.הפגישה של הרב כל שבועיים, אז אני מזמן הייתי חילונית. 

 (ש"קית עולים, מ32)רחל,          

ספקטיבה, -, ניתן להסיק כי המרואיינות חוות ברטרואת עיקרי הסעיף הנוכחיסכם אם ל

הצבאיות נתפסת כאן כמנוגדת  ;מול הדתיות, כחוויה קונפליקטואלית-את מפגש הצבאיות אל

)טופל, ות דתיות לדתיות, כפי שכבר הוכח בעבר במחקרים אשר התמקדו בחוויותיהם של חייל

אולם כאן נוסף  17(.2005סטולמן, -רוסמןובמפגש שבין דת וציונות דתית וצבא ) (,2012סלע,  ;2008

המרואיינות כבעל יכולת ידי -פן חדש של הלימוד התורני/לימודי הקודש שנתפס באופן אחיד על

למלא את אותה "סוללה מרוקנת" של דתיות ורוחניות. רוצה לומר, השיח שהמרואיינות מעלות 

כאן הוא כזה שטוען שזהות דתית הינה זהות שניתן "לעבוד" עליה, קרי לעצב אותה, וכי היא 

-יח הפוסטשיח זה מזכיר את הששנויים בסביבה ובאקלים התרבותי. כתוצאה מ ומושפעת רגישה

מודרניסטי על העצמי, שכל העת נדרשים אנו "לעבוד" עליו, לגלות אותו, למצוא אותו, להרחיב 

. מעניין לחשוב על (Foucault, 1982; Gergen, 1991) אותו "להיות אותנטיים ונאמנים לו"

רוחני בדתיות כמנוכס לתוך העצמי של המרואיינות, אשר אף הן מושפעות -המרכיב האמוני

ים מערביים עכשוויים כחלק מזהותן ההיברידית )דתיות המתנהלות כחלק מהמציאות משיח

 העכשווית(.

היא וולונטרית, קרי נתונה לרצונה הטוב של המאמינה, כ"חומר הזהות הדתית כמו כן, 

ביד היוצר". לא מדובר כאן במהות קבועה שתמיד נותרת בנפשה של האישה הדתית. הדתיות 

                                                        
דתי קיים רצף של דעות שליליות ביחס לצבא, ביניהם דעה -( מעלה שבשיח הציוני97, 85רוסמן סטולמן )שם:   17

ינת גברים דתיים באופן פרטני, והן מבחינת איום על המשכה של קיצונית בדבר הצבא כ"משחית זהות", הן מבח
א בדיעבד, וכי באופן אידיאלי אין ותרבות בישראל. דעה אחרת טוענת שהשירות ה-הציונות הדתית כקולקטיב, כתת

לגרום להפסק תלמוד התורה של תלמידים חכמים. אולם דעה זו לוקחת בחשבון את המצב הבטחוני שבו שרויה 
צבאי. צו -שראל )עם גרשיים או בלי(, ולפיכך פוסקים אלה מגיעים למסקנה שחובה להשתתף במאמץ הלאומימדינת י

" ]פסיקות אלה מוכוונות תצאו למלחמה ואתם תשבו פה?היציאה/ההשתתפות הצבאית היא בבחינת: "האחיכם 
 לגברים בלבד[.
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היא יכולה  –יכולה מחד להיות מושבחת )דרך לימוד אינטנסיבי בסביבה מבודדת יחסית(, ומאידך 

זמן. כאן, בהמשך -תרבות-להידלדל ולהתרוקן מתוכנה, להישחק, כתוצאה מתצרף של סביבה

 נשיות.-שוב לתפיסה הדינמית שיש למרואיינות אודות זהויות דתיות תנוכח אני סעיף הקודם,ל

שני הסעיפים , בדומה לכנגד השחיקה הדתית י ההתמודדות של המרואיינותכמו כן, דרכ

 חדש.זהויות ופרקטיקות, המורכב מישן בד בבד עם  מארג שלכוננות , מהקודמים בפרק

ופני ההתמודדות של הנשים כעת אני מבקשת להסיק מסקנה יותר כוללנית באשר לא 

מודדויות שלהן הן במישור הפרפורמטיבי . אני טוענת שההתיתצבאהדתיות אל מול החילוניות ה

 רוחני מבטאות אוטונומיה דתית. אדון במושג זה תוך עיגון בתיאוריה.-והן במישור האמוני

 

 נומיה הדתית בתקופת הצבאובאוט דיון תיאורטי

שתי נקודות התיחסות מנוגדות מבטאת  הדתיתאוטונומיה ה חוויתמעניין היה לגלות כי 

של הנשים הדתיות אל מול הצבא. האחת ראתה את המפגש כהזדמנות בהשקפתן, לגבי מפגשן 

סוביקטיבי -תרבותי )בין חילוניות לדתיות(, וכקרקע להרחבת הרפרטואר הדתי-לדיאלוג בין

שלהן. נשים אלה הגמישו את דתיותן בכך שהבליטו וטשטשו לסירוגין אלמנטים שונים מן 

בה התנהלו כחיילות וכקצינות. כמו כן, הן הפרקסיס הדתי, בהתאם לשנויים במעטפת הצבאית 

תרבותי פתוח והדדי עם קולגות חילוניות. לעומת זאת, נקודת המבט המנוגדת -ניהלו שיח בין

כלפי המפגש, הובילה חלק מהנשים להגיב באופן מגננתי כלפי הצבא. נשים אלה העצימו את 

ותית והן איכותית(, גם כאשר מימדי דתיותן בפרהסיא, הקפידו יותר על הפרקסיס הדתי )הן כמ

הדבר חרג מן הדתיות הנשית הנורמטיבית המצופה מהן. בכך הן למעשה עיבו את הגבול התרבותי 

 בינן לבין הצבא, וכמו מנעו מראש את חווית הדיפוזיה התרבותית שחוו עמיתותיהן.

ה במטרה להסביר את הפרפורמטיביות של הנשים בפרהסיא הצבאית )בשני דפוסיה: מגננ

 doingלווסט וצימרמן ) Avishai, 2008)18והגמשה(, איעזר במסגור התיאורטי שמציעה אבישי )

gender( )West & Zimmerman, 1987( לבטלר ,)the performative( )Butler, 1988; 1990 )

(. מחקרה של אבישי עוסק בדבקותן העיקשת של docile agency( )Mahmood, 2004ולמחמוד )

מטרתה היתה להסביר התנהגות, לכאורה, קונפורמית זו,  19;כילות במצוות הנידהנשים דתיות מש

. הטענה doing religionובהסתמך על עבודותיהם של ווסט וצימרמן ובטלר, התוותה את המושג 

יקניות, ועל התיאוריה טיזציה שמציעה אבישי לארבעת התאורטשלי מסתמכת ברובה על התיאור

 .(Mahmood, 2001של מחמוד )

סוציולוגים מאסכולת האינטראקציוניזם הסימבולי טוענים שנשים )וגברים(, אינם  

קונפורמים באופן פסיבי לנורמות מגדריות, אלא הם "עושים/מבצעים" מגדר דרך אופנויות של 

ידי השיח המסדיר והמווסת גלויי מגדר אלה. מגדר הוא הבניה -אלה מעוצבים על ;התנהגות

                                                        
מיניות -אני משתמשת בהמשגתה זו של אבישי )עשיית דת( גם בהקשר של הסברת בחירתן של המרואיינות בא  18

 במהלך שירותן הצבאי. ראו בהמשך, דיון לגבי פרק הממצאים השלישי.
המצוות הקשורות בהלכות ההפרדה בין גבר ואישה נשואים, החל מתחילת הוסת )יום הדימום הראשון( ובמהלך   19
)לאחר השקיעה(, לפי רוב  12-ים העוקבים, במהלכם אסורים בני הזוג במגע וביחסי אישות. בליל היום ההימ 12

הפוסקים, על האישה לטבול במקווה טהרה, לאחר שבדקה עם "עד בדיקה" )בד לבן שנועד לספוג הפרשות או 
 "כתמים" בשפת ההלכה( שאיברה "נקי".
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 ,West & Zimmermanידי סוכנים במסגרת השיח )-תיות, המכוננת עלחבר-בסיטואציות מיקרו

1987.) 

לפי בטלר, המגדר הוא למעשה מופעים רפטטיביים של תצורות אשר אנו מקטלגים 

כ'מגדר'. מופעים אלה, מצד אחד מקובעים הסטורית וחברתית )עקב המופעים הרבים והרוויים 

(, אבל הם מקבלים את סגנון הסוכנ/ת 20שעשו לו סוכנים לאורך ההסטוריה המערבית

-(. איstylized repetition of actsהגוף ) מבוצעים דרךשמופיע/עוטה אותם, שכן מופעים אלה 

היציבות והשרירותיות הם מאפיינים אינטגרליים בכינון זהויות מגדריות. קיימת כל העת -לכך, אי

ען על דבר מלבד הפרפורמטיביות עשיית המגדר שלנו כהלכה. המגדר איננו נש-ה"סכנה" שבאי

הרפטטיבית שעושים לו הסוכנים, שבכל מופע, נותנים לקטגוריות "נפח" )ואת הרושם שהם 

היציבות והשרירותיות, בטלר מביאה את העובדה -נשענים על מהות/ישות קיימת(. כראיה לאי

תרבותית שבמידה ואנשים אינם מקיימים/מופיעים את המגדר שלהם בצורה הנתפסת חברתית/

-selfכ"נכונה", הם "נענשים". בטלר מגדירה את המגדר כאחד מתוך הפרויקטים לכינון העצמי )

authoring projects.)21  .זוהי צורה של סוכנות שמכוננת מעבר לדיכוטומיה של צייתנות/חתרנות

אם כן, בטלר איננה מגדירה סוכנות רק לפי מופעי קיצון מגדריים, אלא גם דרך העבודה 

 (.Butler, 1990יומית של האדם שנהפך לגבר/אישה בשיח המגדרי )-רפורמטיבית היוםהפ

( מחדדת את ההבחנה הדיאלקטית של בטלר בדבר Mahmood, 2001; 2004מחמוד )

הסוכן הפרפורמטיבי, שבאופן דיאלקטי, הינו סוכן פעיל )בכל הופעה ניתנת לו ההזדמנות לסטות 

נו צייתן )לרוב אנשים "עושים/מופיעים" את המגדר המצופה או לשבור את המגדר(, ומאידך, הי

מהם(. היא טוענת שבגבולות פרויקט זה של כינון עצמי, ניתן גם להכליל את המקרה של הנשים 

 docileהמוסלמיות העוטות את הרעלה במרחבים מערביים. היא מכנה אותן "סוכנות צייתניות" )

agentsוקיות אשר התוותה בטלר באשר לכינון זהויות (. לשיטתה, הן פועלות לפי אותה ח

 מגדריות ואחרות, תחת השיח )מעט יותר בקיצוניות מהגבר/אישה המערביים(.

(. doing religionבעקבות ווסט וצימרמן ובטלר, התוותה אבישי את המונח "עשיית דת" )

יחסי כוח .., בהקשר של -היא מתבססת על הטענה שסוביקטים פועלים, מופיעים, ונהפכים ל

( של התנהגות modeוצפיות נורמטיביות. בהמשגתה זו היא למעשה טוענת שדת הינה אופנות )

(conduct( ושל הוויה )being); .במלים אחרות, מופע של זהות 

( Yuasa: 1987: 7בעקבות המשגה תיאורטית זו, ובהתבסס על ההנחה של יואסה )

אני מבקשת להסביר את שני גלויי  22יות,שאמונות דתיות הינן מוגפנות דרך פרקטיקות דת

בשני הגלויים, גם המתגונן/מחצין וגם  23הפרפורמטיביות הדתית של הנשים: הגמשה ומגננה.

המגמיש, על המזג השונה, קיים אפקט ה"סכנה", השרירותיות וחוסר היציבות של המגדר 

(McNay, 2000במידה והנשים המתגוננות, למשל, לא ימציאו מופע משכנ .) ,ע דיו, עוצמתי דיו

                                                        
20
" של ההטרוסקסואליות. המשטור והמשמוע ניכרים ברגע שישנה וכך למעשה מתקבעת "פיקציית הקוהרנטיות 

 סטיה ממנה.
21

מודיפיקציה  ;gender-bending (Butler, 1990)קיימים חוקרים אשר נעזרו במסגור תיאורטי זה במטרה להסביר   
 (.Heywood, 1998והבניה גופנית אצל אתלטים ) ;(Pitts, 2003של הגוף )

( מוסיפה בהקשר זה שהגוף הוא המדיום העיקרי לבטוי הדתיות, שדרכו נחצית Coakley, 1997: 8-9קואוקלי )  22
 החלוקה בין מחשבה/פעולה.

 יואסה אפילו טוען שפרקטיקות עשויות לעיתים להקדים את האמונות )שם(.  23
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מה )או לפחות -בהקשר המתאים, בין טווחי הזמן המתאימים, הזהות הדתית שלהן תעמוד על בלי

לא תהיה מכוננת כפי שהן מעוניינות לכונן אותה בעיני הסביבה הצבאית/תהיה מוטלת בספק(. 

רוך ומאויים באופן דומה, במידה והנשים האדפטיביות, שלכאורה בעלות מזג יותר נינוח ופחות ד

מהמפגש עם הצבא, לא תחלטנה אילו פרקטיקות דתיות הן מטשטשות ואילו הן מבליטות )שוב, 

בהקשרים, מרווחי זמן, תנאים של עוצמה/אפקט פרפורמטיבי(, דתיותן תהיה בסכנה להבלע, לא 

להיחשב בסביבה הצבאית החילונית. משהו אחר עלול למלא את אותה משבצת פרפורמטיבית, 

המופע הדתי )אולי מופע עצמי אחר: מגדרי/נשי, או חילוני אפילו?(. על כן, רגע המופע הוא  במקום

רגע קריטי שבו המרואיינות כמו "מצילות/לופתות" את הזהות הדתית שלהן מסכנת "היבלעות" 

בנוף הזהויות/הפרקטיקות והמופעים הצבאיים האחרים. אלה הרבה יותר יציבים, באופן יחסי, 

הינם נפוצים הרבה ת, ית וחילוניחיילות גברמופעים של הדתיות של הנשים, מכיוון שמהזהויות 

יותר בצבא, ביחס למופעים של דתיים ו/או נשיים. מכאן שזוהי זהות נדירה יותר בצבא, במיוחד 

 עקב שילוב שני המרכיבים )ה"ווקטורים" שלה(: דתיות ונשיות.

המחצינות את דתיותן בפרהסיא  אולם המזג בכל זאת משנה. הנשים המתגוננות,

הצבאית, למעשה מעבירות מסר פוליטי לממסד הדתי, לאמור: "אנחנו דתיות טובות/לא 

הצבאית, בדיוק כשם -התקלקלנו". כמו כן, עשיית דתיות זו גם מופנית לאחרות החילונית

 ,Avishaiשהנשים של אבישי מבדלות עצמן תרבותית, דרך מצוות הנידה, מן האחר החילוני )

 (. המסר הוא: שמירת מרחק תרבותי.2008

לעומתן, הנשים המגמישות את הפרקטיקות הדתיות )"משחקות" עימה(, למעשה 

מעבירות מסרים הפוכים )ביחס למתגוננות( לצבא ולממסד הדתי, בפעולתן. נשים אלה לאוו 

ווקא נובעת דווקא מעוניינות להיראות מול הממסד כ"דתיות טובות". לעניות דעתי, פעולתן ד

ידי הממסד הדתי המפקח, כאשר הן במרחב -מנוטרות על אינןמעצם המודעות לכך שפעולותיהן 

מגדרית בדתיות הדיאלוגית, המשחקית -הצבאי. הן מציעות אלטרנטיבה לדוקסה הדתית

 והדינמית שלהן.

בשני הדפוסים ניבט אספקט פוליטי בחלקו ובכך אני מצדדת בעמדתה של מחמוד 

(Mahmood, 2004 לגבי המימד הפוליטי של הסוכנת הצייתנית )–  ההתכתבות אל מול הממסד

ידי אבישי, בטענה שהנשים במחקרה פעלו מתוך מניע תרבותי בלבד, ולא -)מימד זה נדחה על

 פוליטי(.

, אלא של פרפורמטיביות. doxaלסיכום, אני טוענת שדתיותן של הנשים איננה דתיות של 

שענת על כך שבכל פעם, או בכל יום, על שומר המצוות לקיים את כלל הדתיות האורתודוקסית נ

הוא נכנס לאיזור המכונה "המדרון החלקלק". זהו  –ערוך במלואן, שאם לא -מצוות השולחן

איזור הנתפס כ"מסוכן", וכשמו כן הוא: מסוכן באספקט הזה שעלול לגרום להדרדרות מהירה 

ודוקסיה תופסת כל נסיון או ליצירתיות בדת, גמישות של המאמין, בלי שכלל ירגיש בכך. האורת

או גישה דיאלוגית )דתיות ב"גובה העיניים"(, כהיעדר יכולת או כוח רצון לעמוד בסטנדרטים 

מאמין שלא עומד בסטנדרטים התובעניים של האורתודקסיה, מוקע מתוך  ;התובעניים שלה

 קהילה אקסקלוסיבית זו.

לא נשענה על דבר )ביחוד שבניגוד לכך, הדתיות של הנשים בהקשר הצבאי היתה דתיות 

יציבות רבה -בעיני הסביבה הצבאית החילונית(, מלבד הפרפורמטיביות המשכנעת שלה. קיימת אי

בזהותן הדתית בהקשר הצבאי. בזהותן הדתית כנשים בוגרות מופיע המוטיב הפרפורמטיבי: הן 
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נשיות דינמיות ודיאלוגיות )ראו -כעל ארגז כלים עשיר לכינון זהויות דתיותמביטות על הדתיות 

 (.2005אצל שגיא, 

 

 חייהן הבוגרים של הנשיםבהאוטונומיה הדתית משמעות 

ארגז כלים תרבותי )דתי( אל אורתודוקסיה כ, בבגרותן, ממשיכות להתיחס אל ההנשים

(Swidler, 1986 אשר רגיש לשיקול דעת )סוביקטיבי ולשנויים במעטפת הסביבתית -אישי

 וההקשרית.

בגישתן האוטונומית, הנשים מפקיעות את הסמכות והפיקוח על דתיותן מצד הממסד 

הרבני. דתיותן של הנשים הפכה להיות ברשותן. הנשים העידו בראיונות כי כנשים בוגרות, הן 

וההכרעות הדתיות )בין אם בסוגיות  מתיעצות עם רבנים, אך לא הולכות אחר עצתם באופן עיוור,

של אמונה ובין אם בסוגיות של נראות( עוברות דרך שיקול דעתן האישי, שלוקח בחשבון את כלל 

 הגורמים ההקשריים הרלוונטיים להן.

מהיבט המגדרי, האוטנומיה הדתית של המרואיינות היא כזו אשר מרחיבה את גבולות 

הגמוניה הדתית. זו מייעדת לנשים דתיות צרה שברובה הדתיות הרבה מעבר למה שהקצתה להן ה

נורמטיביות במגזר הדתי. לעומתן, למרואיינות המחקר דתיות -נשענת על עמידה בצפיות מגדריות

רחבה: הן לא ניגשות רק לאספקטים הצרים של הדתיות המוקצים להן מתוקף שיוכן המגדרי. 

והחלו ללמוד, העבירו שיעורי תורה, התפללו כאשר הן חשו בדחק דתי, הן נטלו לידן ספרי גמרא 

שלוש תפילות ביום. כל אלה הינם תסריטים גבריים באורתודוקסיה היהודית שנועדו במטרה 

 להתקרב אל הדת.

לעניות דעתי, התוצר כאן הוא דתיות הרבה יותר ואותנטית, נאמנה לעצמי וכזו אשר 

מנט דומיננטי בו. דתיות זו מאוד שונה מטמיעה את הדתיות אל תוך העצמי ואף הופכת אותו לאל

מהדתיות הרווחת בקרב גברים רבים בציונות הדתית, אשר נוהגים בדרך כלל בדפוס הממדר בין 

(. לרוב, לאדם 2005חילונית )שגיא, -חיי הדת לבין חיי המעשה בעולם החול, בסביבה ההחיצונית

( אותה יש לקיים dogma) ערוך כדוגמה-המשכיל הדתי, אשר מביט אל ההלכה ועל השולחן

במלואה, קשה למצוא דרך ממשית לערב בין העצמי הדתי שלו לבין העצמי החולי שלו. אולם 

-( ויישמו אותה הלכה למעשה דרך מפגשן הבין2005הנשים הללו פיתחו דתיות דיאלוגית )שגיא, 

 תרבותי עם הצבא.

יים מובהקים: כוח, דון במפגשן של הנשים הדתיות אל מול אספקטים צבאהפרק הבא י

גבריות, מנהיגות צבאית/גברית. כמו הפרק הנוכחי, גם בפרק הבא, החוויה מן הצבא מעובדת אל 

שיחים הגמוניים בצבא ובציונות  לשאתגור ם. עיבוד זה טומן בתוכו החיים הבוגרים של הנשי

 כאחד. הדתית
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 חוויה מעצימה וקונפליקטואלית :.  המפגש עם הצבאיות2

גבריות, כוח אלמנטים ארכיטיפיים בצבא: מול של הנשים אעסוק בהתכתבותן פרק הנוכחי ב

ומנהיגות צבאית. המפגש אל מול הצבאיות מורכב משני פנים: חיובי וקונפליקטואלי. הפרק יתאר 

 הינן משמעותיותאסביר כיצד חוויות מעצימות אלה  ;העולים מן המפגשמדי ההעצמה מיאת פרט וי

שחוו המרואיינות  ואליתהקונפליקטחוויה בבחייהן הבוגרים של הנשים. לאחר מכן, אעבור לדון 

 קטיבי זה ביחס לצבאיות, נטועיםיט סובישל קונפליק שורשיו לנוכח אלמנטים בתרבות הצבאית.

 נשים ונערות בחינוך הדתי. מוכוונת כלפישחזקה מגדרית -וציאליזציה דתיתבס

 

 מהמפגש עם הצבאיותמימדי ההעצמה . א. 2

העצמה, צטייר על ידי המרואיינות כרווי באלמנטים של ה הצבאיקטיבי עם יסוב-יתיוהחוהמפגש 

ינטציה יים: מציאת האורה מישורים עיקריחמישאים לידי בטוי באלה ב. תרומה, גאווה והנאה

 ויתי של הגשמה אישיתוכתוצאה מהשילוב החמרובה הנאה  ;שכלולה לאורך זמן ופיתוחה המקצועית,

יתרון יחסי לעומת קבוצת ההתיחסות של בוגרות השירות חוויה של  ;בד בבד עם תרומה לאומית

המתיחס הן לאספקט  "ארגז כלים" חדש השגתרווח אישי המתבטא בנרטיב של  –ולבסוף  ;הלאומי

 .מנויות קונקרטיות, והן לכלים מופשטים יותרושל רכישת כלים ומי

 .עוד בשלב ההכשרה הצבאיתהחלה להתפתח ההעצמה של המרואיינות משירותן הצבאי ת יחוו

( שרתו בתפקידים שונים בחיל החינוך )מורות חיילות, מש"קיות יםשני שלישינות )מרבית המרואי

ינוך וידיעת הארץ, מש"קיות לאוכלוסיות מיוחדות(. יתר המרואיינות שרתו עולים, מש"קיות ח

, מקצועות אגף בתפקידים הבאים: הדרכת יחידות שדה, מודיעין, סמלות מבצעים, אבחון פסיכוטכני

 סיימו את שירותן כקצינות. שליש מהמרואיינות .התקשוב

 המקצועית וההתפתחות ינטציהי( תהליך מציאת האור90%-עבור מרבית המרואיינות )כ

. מרואיינות רבות מספרות כי "גילו" החלו בצבא והמשיכו אל מעבר לתקופת השירות, המקצועית

נטציה המקצועית ההולמת אותן, והדבר יכבר בראשית שירותן, במהלך תקופת ההכשרה, את האורי

 לווה בהנאה מרובה וברצון להמשיך להתפתח ולהצטיין:

גיד לך? מצאתי את עצמי, מצאתי מה שאני טובה בו וכל כך אהבתי איך אני א ,ניתי שפתאוםאני כל כך נה

זה משהו מדהים. התאמה כזאתי שמצאת  את התפקיד וזה ממש התחברות כזאתי שלא הרגשתי קודם.

תכלת סביב ואת סאת עצמך וזה גם ממש טוב שהצבא ידע לשים אותך במקום שאת מתאימה לו, ואת מ

      סביבך אחלה אנשים, מאוד איכותיים, מאוד מוכשרים. זה נותן הרבה.ממש מתמוגגת. את רואה 

 (, קצינת חינוך38נעמי, )                                  

ש.. וואו. מצאתי. פשוט מצאתי את עצמי שם. הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות וזה מה שטוב לי. 

            שאני מבינה אותם. מתאים לי. פשוט. אהבתי לעבוד עם החיילים. הרגשתי

 (אוכלוסיות מיוחדותפקדת טירונים , מ40, הודיה)         

 



58 

 

 

. פתאום את עוד חשק להתפתח ולגדול בתוך זה לירק נתן למדתי וגיליתי דברים חדשים ו וזה כל הזמן

לזה. זה מגלה שזה לא רק תפקיד בצבא, זה תורה שלמה. יש לזה את היישומים והשימושים שהצבא עושה 

              מגניב. זה נותן לך אופק. אופק לגדול.

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40, מאיה)                     

מסבירות בהמשך בתיאורים אלה מצויים הניצנים להמשך ההתפתחות האישית והמקצועית. 

מיומנויות מקצועיות " של שכלולמרואיינות נוספות כיצד העיסוק המקצועי הנוכחי שלהן מהווה "ה

 שאותן לראשונה רכשו בצבא:

תראי, אני ידעתי שאני רוצה חינוך ושגם בגלל חברות שלי וזה אבל לא ידעתי שזה ממש כפפה ליד ושזה 

נית ואני כל כך יצליח בזה. בטח לא דמיינתי שאני אלמד עשה ושאני כל כך אוהבת את זה ונהמה שאני י

משהו שאני אומרת ה של חינוך מיוחד. אז בטח בזכות הצבא. אין. זה חינוך באוניברסיטה ועוד תחום הז

 (, מורה חיילת32, )רחל                    .כל יום תודה

היום אני קב"נית, כמה מפתיע וזה ברור שאת כל הבסיס והכל קיבלתי מהצבא. זה ברור. אין לי מה 

משהו להתבסס עליו. אפילו אני יגיד לך שבתואר  ,אני יודעת ,להוסיף. אני רק יגיד את זה שיהיה לך חומר

הראשון בפסיכולוגיה אז אני ידעתי את החומר כבר בחלק מהקורסים נעזרתי מהמחברות שלי מהצבא. 

 (, קצינת ת"ש36, )יונית                   ועד היום אני שומרת.

 

 .יותר עמוקה יותר מקצועיתשכללתי את זה. את מה שלמדתי מה שעשיתי בצבא היום אני עושה בצורה 

 (, מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות34, )רונה                                 

 

תראי, כל הנושא הזה של התרבויות שנחשפתי אליהם בצבא, לתרבות הרוסית בתפקיד שלי ואח"כ 

העבודה הנוכחי[. וזה גם בקצונה וזה מה שהוביל אותי ללמוד אנתרופולוגיה ואז גם הגעתי לכאן ]מקום 

 (עולים , קצינת חינוך36, )שרונה                  השקפה את יודעת. זה לא רק מקצוע.

 

כי מה שאני עוסקת היום הזה בדיוק לעבוד אם אותה אוכלוסיה, זה אותם אנשים  זה באמת מדהים 

ממש מפעל פרויקט כזה מאוד גדלתי בזה וזה שעבדתי איתם בצבא אז זה כן איזשהו משהו גדול. אני 

 (פריפריה ביישובי קידום חברתירכזת , 40, )רווית     , גם את עצמך כמובן.           כה ומפתחתשאת ממשי

 

ההתפתחות המקצועית והאישית, בשילוב עם חוויה של תרומה משמעותית לאומה, כוננה 

 ,אופוריהמרואיינות בהקשר זה הם בעלי אופי . תיאורי מרובהאצל המרואיינות חוויה של הנאה 

וניכר כי הן מתקשות למצוא את המלים בכדי לתאר את התחושות החיוביות שנצרבו בקרבן באשר 

 לאותה תקופה:

היה לי כל כך כל כך כיף פשוט כיף כיף כיף וזה לא שנחתי, כן? עבדתי מאוד.. אני לא חושבת שהיום אני 

פק, אבל זה היה פשוט מושלם כי זה היה כי היה שם הכל גם חבר'ה מגיעה לסטנדרטים כאלה של הס

מעולים אנשים איכותיים עם רמה שככה נתנו הרבה השראה והיה כיף לעבוד איתם בצוות ולמדתי מהם 

המון, וגם התוכן של התפקיד עצמו ממש מצאתי את עצמי שמה וגם אני ממש ראיתי איך.. את רואה 

        .. זה סיפוק שקשה לתאר, משפרת דברים בחיילים האלההאיך את משנה איך את משפיע

 (, קצינת חינוך38, נעמי)                 
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ויה הכי כיפית והכי מעצימה והכי נוסטלגית ושזאת החהרגשתי אני חושבת היה לי כיף! וואו היה לי כיף! 

מתאים לי ושאני פורחת בו תפקיד מדהים שגיליתי שהוא היה שם הכל. הפשוט  אני יכולה להיזכר בה.ש

אני ככה. ניתי לקרוע את עצמי שהיתה עוד סיטואציה דומה שאני נהאני לא חושבת . וגם אנשים מדהימים

. לי מלא אנרגיות והיה ולא הזיז  . והיתה לי כזאת מוטיבציהבכלל לא ישנתי בלילה כי כל הזמן עבדנו

 (אוכלוסיות מיוחדותפקדת טירונים , מ40, )הודיה                    הייתי מתה לחזור.

 ציג בהקשר זה את התבטאות העוצמתית של רונה כאן בהקשר של ההנאה העילאית:א

אני אומרת לך,  ,בחיים לא היה לי דבר כזה .ויה כזאת של כיףואני בחיים לא היתה לי ח ,את לא יודעת

]מדברת לאט תוך הדגשת כל להשתחרר  -רציתי  -שהיה לי כל כך טוב איפה שהייתי. אני פשוט, אני לא 

 .והייתי בשוק שהגיע השחרור שלי ואני חתמתי עודמילה[ 

יתכן כי ההנאה המרובה והסיפוק הרב אצל המרואיינות, נובעים אולי מהתחושה כי הן 

"תפסו שתי ציפורים במכה". רוצה לומר, השאיפה לתרומה מירבית לאומה והרצון למימוש עצמי 

בזו או ניצבות האחת על חשבון האחרת. המרואיינות מדבררות כאן שני שיחים מתנגשות זו אינן 

הן מחד בנות למשפחות מהמעמד  המבטאים ומייצגים את הרקעים התרבותיים המצטלבים שלהן:

 & Markusהעצמי והגשמתו )למימוש מכוון ליברלי ה-גבוה, ומכאן נובע השיח הניאו-הבינוני

Kitayama, 1991 .)דתי, אשר עדין מקדש -, הן גם משתייכות לקולקטיב הציוניאולם בד בבד

אידיאלים קולקטיביסטיים על פני מאוויים אינדיווידואליסטיים, ובאופן ספציפי, מטיף לתרומה 

מירבית לאומה )כהמשך לתרומה ולעשיה החברתית אשר מונחלות בשנות החברות בתנועת הנוער 

 הדתית, "בני עקיבא"(.

בעה, כך הן תופסות זאת לאורך זמן, כתוצאה מרף הדרישות הגבוה הנאה מרובה זו גם נ

ה החברתית רהאווישהוצב להן במהלך ההכשרה ובתפקיד עצמו. כמו כן, גם הקליקה הקבוצתית ו

דרבנה את המרואיינות שגם הועשרה להפריה המקצועית, גם תרמה לתחושות ההנאה המרובה, ואף 

 התקדם ולהצטיין בתפקידןל

ביחד. זה אי אפשר להפריד. קודם כל כבר בקורס היו דרישות מאוד מאוד גבוהות. וכולן  תראי זה הכל

כן. אני זוכרת כולן מתלוננות ואני  והמשמעת וזה ואני שמחתי ]צוחקת[ התחילו להתלונן על הלימודים

 ?, את מבינהשאני חשובה לצבא , זה אומר שהצבא מודיע לידורשים ממניזה ש. למה? כי הבנתי שהשמח

וזה לא הרבה. לא ומה ושאני יעשה משהו חשוב אחר כך. כי יודעת מה חברות שלי עושות בשירות לאומי..

רוצה להכליל, אבל לא ככה. לא כמו בצבא. אז זה היה ואחר כך בתפקיד עצמו גם היה ממש טוב וגם 

ש טובים זה שהייתי ליד אנשים שהיו ממ ,זה ממש עשה את התפקיד .מאוד מאוד אהבתי את האנשים

במה שהם עשו ויכלתי כל הזמן ללמוד מהם וזה נותן לך הרבה דלק להמשיך, במקום להישחק כמו רוב 

            החיילים. זהו. אז זה כל המכלול שעשה את השירות למשהו חבל על הזמן.

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה              

ההשוואה לקבוצת אפיק נוסף להעצמה, העצמה אשר מושגת על דרך ל הגיעמ אנימכאן 

בכל פעם שהמרואיינות סיפרו על פרק  לו נעשוהלות ההתיחסות של בנות השירות הלאומי. ההשווא

. , כך שדבריה של חווה לעיל אינם יוצאי דופןתקופה הסמוכה לשחרור מצה"לעל הושירותן הצבאי 

, והן לרוב נגעו בשני ההיבטים לטובתן של המרואיינותביתרון  וסתיימהכמובן, תמיד השוואות אלה, 
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אל שדה  ותמקצועי הכרהמיומנויות ובהקשר של הצבאי מרת ההון המקצועי ו רף)השזורים זה בזה(: 

 האזרחות הישראלי:

בקורס אני כבר הבנתי שנכנסתי לאיזה מערכת שהיא מצוינת, של מצוינות, של דרישות ושל ממש ציפו 

ממני משהו שאני לא יכולה להגיד שעושים בשירות הלאומי. היום אני יודעת וגם אז התחלתי להבין מה 

ה? בלי להעליב, ההבדל ביני לבין מי שעושה כמעט את אותו תפקיד בשירות לאומי. איך להגיד לך בשפה יפ

לא. אין דרישות, אין שם התמחות מקצועית. אולי עושים שם הסבר זה זה פשוט קייטנה לעומת הצבא. 

קצר של כמה שעות לפי מה שהבנתי מחברות שלי, כן? אני לא ממציאה לך שלא תחשבי. וזהו. ויאללה. 

לאנשים שבכלל לא הצליחו בשום ואין בכלל מה להשוות. וזה הרבה אחריות. אני מעבירה בגרות מחדש 

 מקום אחר וזה להתעסק עם אנשים שאת לא יודעת. נרקומנים וזה ועם רקע שאת לא מתארת לעצמך.

 (, רכזת פיתוח הדרכה בגדנ"ע35, )נורית          

 כאילו אין קרדיביליטי בכלל. אני אם הייתי מסתכלת על מישהי שעשתה שירות לאומי באיזה בית חולים

נדבות ומישהו ששרתו בצבא, חיל חינוך, הזיזה דברים עשתה פה שם. ברור שהיחס שונה. זה עשתה הת

          .לעשות צבא היה ברור לי שלא מסתכלים עליי אותו דבר. רק בגלל זה זה שווה

 (עקיבא-, גרעין התיישבות בני40, )אדווה        

רות השירות הלאומי, הן חוות יתרון יחסי בהשוואה לבוגששרתו בצבא,  ,המרואיינות

וכאן אני מתכוונת,  ;""משחקהפרקטי של ה-מההיבט של צמיחה אישית, והן מההיבט הפרגמטי

ספציפי, המרואיינות באופן  , שבמסגרתו הן מבוכרות ומוערכות יותר.לשדה האזרחות הישראלית

 השירות הלאומי. כה לאורך זמן, משירותן הצבאי, ביחס לבוגרותערה והכרהחוויה של מעלות 

נבדלותן מבנות השירות הלאומי, אשר אינן נתפסות  אתהמרואיינות חוזרות ומדגישות 

-פרי( ושל 2002אזרחי הישראלי. מחקריהן של שפורן )-כשחקניות נראות ונוכחות בשדה החברתי

בעיני ( מצביעים על כך כי השירות הלאומי אכן נתפס הן בעיני המשרתות עצמן והן 2005) מיטלפונקט

הסביבה, כהתנדבות בלבד, ללא סטנדרטים ודרישות, וללא התמחות/התמקצעות בתחומי עניין ותוכן 

חדשים/עמוקים שיכולים להיות בעלי משמעות לאורך זמן )שניתנים להמרה בשדה האזרחות 

הישראלי או בשדה המקצועי(. עוד נמצא במחקרים הנ"ל, כי מירב מרצן וזמן של המשרתות הוקדש 

זוג לחיים. לא היתה -רת תחום הלימודים הגבוהים ולקיום פגישות )"דייטים"( לצורך מציאת בןלבחי

מרואיינת אחת במחקר הנוכחי אשר העלתה שיח שכזה כאשר התיחסה לשעות הפנאי שלה או 

עולה השיח הנגדי, אשר מציג אותן בתור  –לעיסוקיה האישיים בתקופת השירות הצבאי. אדרבא 

. אמנם מדובר שוב צויין האישי בוילמוטלית לשירות הצבאי, למקסום התרומה ונשים שהתמסרו ט

בהתמסרות קולקטיביסטית, שלכאורה דומה להתמסרות הקולקטיביסטית הממגדרת של בת 

השירות הלאומי, אשר עיניה צופיות לשלבי ההסללה המגדרית הבאים. אולם בסופו של עניין, 

צבאי הובילה, בעקיפין, להגשמה עצמית, לגלוי ולהרחבת ההתמסרות ה"קולקטיביסטית" לשירות ה

עמוקה לאורך זמן. מסופקני אם ניתן העצמי בצורה הרבה יותר משמעותית ו-הרפרטואר המסוגלותי

 "פירותיו" של השירות הלאומי.כ גם  להצביע על כל אלה

 ם" חדש.לבסוף, המרואיינות תופסות את הנסיון הצבאי שלהן ככזה שצייד אותן ב"ארגז כלי

מימד העצמה זה הוא העוצמתי והמשמעותי ביותר לאורך זמן, כפי שעולה מהנרטיבים של 

התפתחות/שכלול מקצועי ואישי, ונובע של  החוויה ההמשכיתהמרואיינות. מימד זה גם מכיל את 



61 

 

 

אישי, אלא -הצטיידות בארגז הכלים החדש משתקפת לא רק ברובד האישי והביןה ., בין היתרממנו

מעותית לאופן שבו תופסות עצמן המרואיינות וממצבות עצמן ביחס לחברה הישראלית גם מש

 בכללותה.

י מצליחה ברוך ה' באמת הרגשתי שמה שהצלחתי שאני נזה פעם ראשונה שאני באמת מרגישה שא  ,שמעי

זה  לא בין הפחות טובות או שאני בכלל חברתית לא מתאימה, מה שהרגשתי כל הזמן בתיכון. וזה מה זה,

ט אדיר, זה שינה אותי. היום אני ברוך' ה' אני עומדת עם בטחון אני יודעת שהילה היא מישהי שיכולה סבו

שלא מפחדת. באולפנא הייתי כל הזמן כזה מפחדת מהצל של עצמי, לא מדברת ושיודעת להצליח  ,להצליח

 (האמר קרבי , מפעילת37, )הילה                  .א אסרטיבית. עכשיו אני עם ביטחוןל

כל הענין הזה של לעמוד מול קהל. זה בכלל לא היה טבעי לי ואני ברגע האחרון גם כמעט ויתרתי חתמתי 

בבית ספר לא הייתי מעיזה לדבר לא הייתי פחדתי. היה לי ממש פחד קהל  ,ויתור על בתפקיד בגלל זה. מה

עולה על הדעת חוץ מבחלומות שלי..  ולא ידעתי בכלל שאני יכולה להעביר דברים, תוכן וזה. זה לא היה

לא יודעת הם הצליחו להעביר לי את זה בלי  .אולי היו לי מפקדות ממש טובות  ,לא יודעת איך ,ובצבא

. זה בעיקר נראה לי שהאמינו בי, ביכולות פחד ועכשיו זה ממש טבעי לי וזה גם ממש מספק אותיי אנשא

ף פעם לא קיבלתי יחס כזה. בטח לא באולפנא. ההורים שלי וסמכו עליי שאני יעשה את זה הכי טוב. א

ש האמינו שאני שלי כן, תמיד האמינו בי, אבל לצערי הם לא גיבו אותי מספיק כאן ולא נראה לי שממ

 (, קצינת ארגון רפואה33, )שירלי                    .יצליח כמו שהצלחתי

שיש דבר כזה לגדול ולהתפתח לכיוונים בכלל לא למדתי על עצמי עוד הרבה צדדים ויכולות ובכלל למדתי 

צפויים שבכלל לא הייתי צריכה מראש ללכת אליהם. אני הייתי בראש לפני הצבא, ואני משערת שככה זה 

את יהיה לי רוב החיים לם, כן? אבל זה ראש כזה שאצל רוב הדתיות שלא עשו צבא, לא רוצה להגיד כו

פגוש את אותם אנשים פחות או יותר. ומזה אהיה באותם מעגלים, אאותו נוף חברתי פחות או יותר, אני 

שאת זזה מזה את פתאום וואו נפתח לך עולם וגם יש לי עמידה. אני יודעת שאני יכולה לעמוד על דברים. 

אני יודעת מה אני שווה, מה אני יכולה, שאני יכולה בגאווה להגיד שעשיתי ככה וככה  אני יותר בעניינים.

 (, קצינת ת"ש36, יונית)                .ה באמת נתן לי נקודות ומקצועובאזרחות ז

למדתי איך לנהל את עצמי, איך לקדם את עצמי להצליח בפרויקטים וביעדים שאני מציבה לעצמי. זה 

 (, קצינה בממד"ה42, )ליה            . יישר אותי.מהקצונה. מאוד מאוד השפיע עליי

אחרים לגמרי. עולם אחר, וזה נותן לך כלים. איפה הייתי כל כך בעניינים את מתמודדות פה עם דברים 

לגבי מה שאני אלמד ויעשה אחרי השירות? איפה הייתי ככה מספרת בראיונות עבודה מה עשיתי בצבא 

ושהיו מתיחסים אליי ככה, כולל במשפחה שלי, אם הייתי הולכת להיות מדריכה בשירות לאומי באולפנא 

 (, מורה חיילת41, איילה)                 ?שאיפה שלמדתי

מחמשת המצוטטות לעיל, עולה כי הנסיון הצבאי הסב להן יתר בטחון בעצמן, במיוחד 

בסיטואציה של עמידה מול קהל ואסרטיביות לבטא את קולן האישי. כמו כן, הן טוענות שהיחס 

בהנגדה ליחס אשר קיבלו ממוסדות מהסביבה הצבאית כאן הינו מעודד וממריץ, וגם זאת הן שמות 

החינוך הדתיים. בנוסף, הן מעלות התפתחות אישית השזורה בהתפתחות מקצועית. הן גילו עוד 

אספקטים בהקשר של כישורים אישיים, וכן קידמו עוד פרויקטים בהקשר המקצועי. כל אלה משנים, 

 ויות וגבול היכולת שלהן.דמנבסופו של דבר את האופן שבו הן מביטות על עצמן ועל אופק ההז

נרכשה כאן אופנות התנהלות שונה ואחרת, מנשים אחרות במגזר הדתי, באופן כללי, עולה ש

, וכן מההיבט הזה שהן רואות עצמן כשחקניות ריאליות וקומפטנטיות בשדה האזרחות הישראלית
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השירות הלאומי, בניגוד לצורה שבה נתפסות בנות חוויה זו ניצבת  זוכות ליחס הולם מן הסביבה.

  .הישראלי כמתחרות אמיתיות ונוכחות בשדה מזוהותאשר לא 

שיש בידי המרואיינות "משהו",  אהנראם ניקח את כל מימדי ההעצמה שהובאו עד כה, 

יש כאן חוויה עשירה שמחד מורכבת מרכישת מיומנויות מקצועיות, אשר מאידך גם איזשהו הון. 

ידי המרואיינות, מאוחר יותר, לכשהשדות שרת את יהזה הון המרחיבות את העצמי ומעצבות אותו. 

ן זה ימנף את המרואיינות מבחינת מאגר ויוצלבו, החל מתקופת שחרורן ובחייהן הבוגרים. ה

ארגז  ;(positioning( )Rom Harré, 1998(, ההתמקמויות שלהן )Bourdieu, 1977האסטרטגיות )

( שלהן בין Swidler, 1986) lines-of-actions-את הוישנה יעצב חדש או ה'מורחב' שלהן, הכלים ה

יורחב בדיון בסוף הפרק הנוכחי השדה הצבאי לאזרחי והלאה בשדה האזרחי בצורה מיטבית )על כך 

 (.וכן בדיון המסכם

אולם לא  פחות הרמונייםאולם כאמור, המפגש עם הצבאיות הכיל, לאורך זמן, גם אלמנטים 

העצמי של הנשים, גם מן הבחינה המופשטת וגם מבחינת מיומנויות  פחות מעשירים בהקשר של

את פריזמת התבוננות  ובטאיובאו להלן יהנרטיבים ש. קונקרטיות ששימשו אותן בהמשך דרכן

( אשר נמצאות תדיר Coser, 1974) כשתי מערכות "תובעניות" ,דת וצבא ,המערכות שרואה את שתי

בעת וניצירתיות ה. אף על פי כן, גם כאן ניווכח ל(Cohn, 1993 ;2005סטולמן, -)רוסמן בקונפליקט

 .חייהן הבוגריםמעובדת אל , דרך אסטרטגיות ההתמודדות המגוונות, שאף המרואיינותמ
 

 

 לאורך זמןמשמעותו וגבריים -אלמנטים צבאייםעם  קונפליקטואליהמפגש ה.  ב. 2

 אלמנטים צבאיים מרכזיים:אפתח באופנים בהן מתכתבות המרואיינות אל מול שלושה 

אני  1פרפורמטיביות גברית )פרקטיקות(, אופן תפיסת הכוח בצבא וסגנון מנהיגות צבאית/גברית.

טוענת שהנשים לא חיקו או הביעו קונפורמיות למופעי גבריות צבאיים, כפי שהיה נהוג ומצופה מהן, 

ו כופה עליהן את כלליצבא והן כחיילות זוטרות שה )מיעוט במערכת צבאית וגברית( הן כנשים

. עולה כי העימות הוביל את הנשים לכונן דרכי מנהיגות יצירתיות ומונגדות לסגנון הצבאי ואורחותיו

 הרווח.

 טאויותיהן של המרואיינות אשר שרתו בתפקידי קצונה ופיקוד, עלו שתי תמות מרכזיותבבהת

זו המתיחסת לזהות הסמכותנית באשר לכוח ולגבריות הצבאיים. האחת היא  )הקשורות זו בזו(

המזג בשנית, ניכר כי שניתן להסרה באופן וולונטרי.  , מעטה חיצוניהגברית הצבאית כאל "משחק"

ראשית, כלפי פרקטיקות גבריות אלה היה באופן כללי שלילי, ונע בין יחס לקוני לבין שלילה מוחלטת. 

 את הטענה הראשונה: ותכאן מדגימ מאיהושל  דנההתבטאויותיהן של 

 

גם בתור חניכה וגם בתור אה.. מפקדת בעצמי תמיד הסתכלתי בגיחוך על הכובע הנמוך והעל  ,תראי

בתור  , לא התאים ליסבבה לא.. לא הרשים אותי. גברלהיות נסיים בתוך החגורה וכל הכמבה..ידיים 

                                                 
שתי הסוגיות הראשונות, גבריות וכוח, מתיחסות למרואיינות אשר שרתו בתפקידי קצונה ופיקוד. סוגיית המנהיגות  1 

 הצבאית רלוונטית לכלל המרואיינות.
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הייתי אפילו  ם הנדרש מזה, .. עשיתי באמת את המינימוהשתדלתי לא לקחת את זה יותר מדיי .מפקדת

 .ת הכובע לא עד הסוףפס בעין וטיפה אודם והייתי מרימה קצת א :קצת מתאפרת בגבולות המותר

 (, מפקדת טירונים32דנה, )                

עבר אבל  .ופחדו ממני ,היה לי שיער קצוץ וכן .הייתי מאוד מאוד קשוחה .לשחק את המשחק זה נחמד ,כן

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40מאיה, )                  הורדתי את זה.לי די מהר. 

 ההיענות של הנשים לחקות נוהגים צבאיים טיפוסיים.שני ציטוטים אלה מעלים את חוסר  

לראות את התנהלותן כאן כהתנגדות מסוימת לאופנות הגברית שבהכרח צריכה להתלוות אפילו ניתן 

. הן מוכיחות כאן כי תפקידי הפיקוד יכולים להיות ממולאים למלוי תפקידי פיקוח במסגרת הצבאית

 גם בלא נטישת הנשיות.

הזהות הסמכותנית, הצבאית והגברית של שרירותיות המהציטוטים עולה טענה נוספת, והיא 

ספקטיבית של -חוויתן הרטרו ( אשר התחקה אחר2011פרסלר )-קרה של קרזימחבקרב נשים בצבא. 

הסמכותנית -נשים ששרתו בתפקידי קצונה ופיקוד גם הצביע על ממצא זה לפיו הזהות הגברית

-פרפורמנס נשי בין היתר והזהות הגברית, עירבשלת אסטרטגיות ה הצבאית הינה זמנית ומשחקית.

פרקטיקות אלה , שתיקה המבטאת "יופי/טפשות"(. /החברמסורתי )הישענות על כתף של הגבר

שחקות עם הזהויות בהתאם לוולונטריות של המרואיינות, אשר מאלה הגבריות, "דורסות" את 

שתי מעטפת הסביבתית המשתנה: בלוי עם החבר, זמן מלוי התפקיד, נסיעה הביתה. בהתאם ל

 2אינן יכולות להיות מבוטאות בכפיפה אחד באותו זמן. , הרי,הזהויות

צבאיות  ותפרקטיקות גבריבעוצמות שונות( אימוץ וחקוי של אם כן, הנשים שוללות ) 

בניגוד למאיה ודנה ששללו באופן לקוני את גלויי הגבריות הצבאית, דלית ותמיר מציגות . טיפוסיות

 :התנגדות יותר נחרצת, שלעיתים אף מהולה ברגשות של קבס, דחיה וגרוטסקיות

כמו  ם היתה סמלת ביחד איתי, אף פעם לא נראינושגוחברה שלי שגם היתה דתיה ו ,שהייתי סמלת ,אני

מה זה?!  –האלה. אנחנו הסתכלנו עליהן ו.. אנחנו יותר בכירות, אנחנו בדרגה יותר בכירה והן המ"כיות 

את אישה?! זה היה פשוט לא  ,זה פשוט הגעיל אותנו ברמות.. מה זה .אני אומרת לך !גבריות!! זה דוחה

יכולתי לסבול את זה.. כל השטיקים האלה מכנסיים זה.. נמוך, חגורה ידיים, הכל.. כובע, והקול שלהן. 

 (, סמלת בהכשרת טירונים41, )דלית             .היה פשוט דוחה

ות של .. אני לא יכולה לתאר לך. את פשוט תצחקי מהרמבאמת ,היתה לי מפקדת שהיתה מה זה גבר

.. היא כל הזמן היתה בפוזה של "אני המפקדת ואתם תקראו לי ככה ר איתה בי אפשר היה לדא הגיחוך.

רציתי כל הזמן להגיד לה: הלו?  .בסוף באמת פחדנו ממנה ,תראי ואני יעשה קול צרוד ויעשה ככה ש..

   עשות את הפוזות האלה".בובה, את בחיל חינוך, כולן פה בנות. את לא צריכה ל

 (יחידתית , קצינת חינוך33, )תמר                     

 תמנוגדתגובה זו תפיסות בינריות של גבריות/נשיות. מדברים אלה עולה הרצון לשימור 

מפגינות גמישות זהותית  דווקאבתפקידים גבריים,  תשרתומש)החילוניות( מרבית הנשים ממצא כי ל

(, ומחזירות אותו, 2006לוי, -שוברות את הקשר הגורדי בין מין לבין מגדר )ששוןוורסטיליות, תוך שהן 

                                                 
נמצא שגם אצל נשים ששרתו בתפקידים גבריים שאינן פיקודיים, הזהות הגברית אף היא נתפסה כארעית וכניתנת  2 

-עמרם  ;2012( )הירש, beautificationיפות )ילהסרה. טכניקות ההתערטלות במחקרים אלה כללו לרוב פרקטיקות של הת
 .(2006כץ, 
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 על עצמן את תטווע(: 2011פרסלר, -קרזי ;2006כץ, -נסיבתיים )עמרם-בהתאם למניעים וולונטריים

למשל, כאשר הוסר ) בעקבות נסיבות משתנותה אות משילותותפקידן,  ילוימבעת הזהות הגברית 

(. הנרטיבים של המרואיינות הדתיות, מצביעים על אי מרגע ששהו בחופשה בביתןצב-גבריהפיקוח ה

מרבית הנשים החילוניות. עובדה זו ככל חוות המגדרי ש זהותיהכך שהאחרונות לא נהנו ממשחק 

לא  הנשיתזהותן מגדרי שבמסגרתו הן מאולצות "להוכיח" כי -מהפיקוח הדתי אהכתוצנובעת הנראה 

התערערה נוכח גיוסן לצבא. כך למעשה משוועות המרואיינות להישאר בגבולות השיח נתקלקלה, או 

ההגמוני, אשר לא יגלה אהדה והכלה כלפיהן, מרגע שיפגינו זהויות גבריות, אפילו אם הדבר -הדתי

דתית את הזהויות -נשית-אם כן, לא רק שהן לא משרגות בזהותן החיילית .מוגבל במרחב ובזמן

 .דוחות מכל וכל את עצם המחשבה אופציה שכזו הגבריות, הן גם

על אף רגשות הדחיה והריחוק כלפי פרקטיקות הכוח הצבאיות, עולה מתוך הראיונות, כי 

אינסטרומנטלי, להשגת שלוש -פרקטיקות אלה שרתו את המרואיינות והועילו להן מההיבט הפרגמטי

 ודים גברים:מטרות. הראשונה היא הפגנת כוח וסמכותיות נוכח חניכים/פק

אין. את חיייבת. מה תעשי? הם בנים. הם יצחקו עלייך אם תראי אפילו פתח קטן שאת טיפל'ה נחמדה 

מדיי. הם צריכים לפחד ממך, לא לנסות. זה השפה של הצבא וזה גם השפה שהם מבינים מאיפה שהם 

אלה ואת צריכה באים. את צריכה לסגור את האופציה הזאתי כבר מההתחלה של הזלזול והנסיונות ה

     וף שלך. הם, זהו. הם אוכלים אותך., אחרת זה הסלהתמיד

 (, מפקדת טירונים אוכלוסיות מיוחדות40, )הודיה         

המטרה השניה היתה: הגנה מפני הטרדות מיניות מגברים, דרך העצמת המרחק הפיקודי 

 )"דיסטנס"( ביניהן לבין הכפיפים.

איך אני נראית. אני לא את רואה אותי  . . הדיסטנס זה מצד אחד זה די הגעיל אותי ,שמעי .. הדיסטנס אה

בשביל שלא יעיזו ]החיילים הגברים[ השתמשתי בזה ספק זה עזר מהבחינה הזאתי שאבל אין  אחת כזאת,

ירעדו מפחידה כדי שהם עוד יותר ועשיתי את עצמי אפילו עוד יותר קשוחה ואפילו לחשוב להתקרב אליי. 

. את אבל זה בגלל שאני עוד יותר פחדתי מהם מתחת למדיםכשהם רואים אותי ועשיתי את כל ההצגה, 

קול  הקול..  עשיתי כז ,פיסוק ,כובעלא תאמיני אם אני הייתי מסריטה את עצמי אז ומראה לך היום: 

 (, מפקדת טירונים33, )דנה                         מצטרד.

ה השתמשו המרואיינות בגבריות הצבאית היתה שמירה על רף המטרה השלישית לשמ

 ביצועים גבוה במהלך ההכשרה

 כל המשמעת והקשיחות וזה שאין רגש והכל והפוזות של המפקדות והקול הזה ]מחקה קול נמוך[ ,תראי

אותן חניכות שהן בתחתית, שהן בסטנדרט הכי נמוך, . זה הכל בשביל . וידיים בחגורה וכל ההפחדות

ותן זה מרים כל ההצגות האלה. אין מה לעשות. וזה גם ככה מספיקים הכי טוב, ככה כולם אסופים, שא

ובינינו, כנראה הבנו את דרוכים וככה הקורס נשמר באמת ברמה הכי גבוהה של תכנים, של סטנדרטים. 

 חדי?? ממי תפההבדל בתוצאה אם נמצא מולך מפקד מפחיד גבר או מישהי אישה עדינה. למי תקשיבי

 (, מ"פ הכשרות חינוך40מאיה, )                       

גם מודעות היטב ליתרונות  נשים, ההצבאית הגבריותן כלפי אם כן, בד בבד עם דחיית

. הגבריות "קרובה" ונגישה יותר רעיונית וביצועית מלוי תפקידיהן כחיילותהמתלווים אליה במסגרת 
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ואמין יותר מהנשיות, כאשר המטרה היא הנעת פקודים  לסמכותנות ולאכיפתה, והיא כלי "בטוח"

 יחיובזוכה ליחס הפרפורמנס הגברי בצבא )ובחברה בכלל(  והשגת מיטביות הביצועים בשטח.

רוך, חמימות, )למשל, שידור של  בהשוואה לפרפומנסים הנתפסים כנשייםולהערכה הרבה יותר 

כמפתח להצלחה, אלא להיפך, ות הצבאית, בתרבות הפטריארכלית, לרב מיוחסיםלא אלה  (.אמפטיה

מצליחן, או מפקד מוערך המסוגל להוציא לפועל הנחיות ופעולות, אינדיווידואל אותה.  כמעקבים

 נתפס כדומיננטי, נוקשה, נחרץ, שם את עצמו במרחק מה מעל פקודיו.

טת ומוות הנשים אל מול הסגנון הצבאי, הוא סוגיית הכוח מתכתבנוסף דרכו צבאי היבט 

ו חלק אינטגרלי וחשוב בתפקידיהן הצבאיים של המרואיינות אשר שרתו בתפקידי וישהשליטה 

חווית הכוח שמעלות המרואיינות במחקר הנוכחי היא חוויה אותה כיניתי "החוויה  .קצונה ופיקוד

אשר בה מוזכרים רגשות חיוביים של העצמה ושל צמיחה, אולם באופן ". המדובר בחוויה המטריד

-שליליות ביחס לכוח. אלה מדברים חוויה של איהבחין ביתר דומיננטיות של תחושות יחסי, ניתן ל

מוטת השליטה שקט, חוסר נחת, תחושה מתמדת של דריכות תוך נסיון להתמודד כל פעם מחדש עם 

 שהופקדה בידי המרואיינות.והסמכויות הרבות הרחבה 

לי שלא תפשלי כי אף אחד לא שם לב אם בכל מתקתק את כל הזמן את מנסה את בתוך זה שאת לא תיכש

אני  ?אם הכל עובד. שמים לב אם את מפשלת. אם את לא מדייקת אם את מפספסת. אז להגיד לך שהיה כיף

זה היה בשבילי המון המון אחריות שאני כל הזמן מנסה כמו שיש לי באוויר מלא מלא כדורים  .לא יודעת

]צוחקת[ אפילו שנורא האמנתי בעצמי וידעתי מה אני שווה וכן היו לי ואני לא איזה להטוטנית מוסמכת 

 (מודיעיןקצינה בחיל , 35רננה, )    .רגעים של טפיחה לעצמי על השכם אבל זה היה המון המון אחריות

היה לי חלום שאני מזומנת למילואים ויש לי תחתיי שוב איזה קרוב למאה חיילות ואני לא מצליחה להניע 

לנו איזה פרויקט ואני צריכה לחלק אותן בין עבודה שוטפת למשהו איזה מחקר חדש לא יודעת  אותן ויש

מה, כנראה שבאמת מציאות היה משהו כזה.. ואני לא מצליחה וזה הטריף אותי ואני גם לא זוכרת את 

ה השמות שלהן אז לא יודעת למה שאני מספרת לך את זה.. מה שאלת אותי? אם נהניתי מהכוח מהקצונ

            מהתפקיד? לא יודעת להגיד לך. זה היה קשה. היו רגעי נחת. אבל זה בעיקר לא לאכזב.

 (, קצינה בממד"ה42ליה, )                    

כל הזמן הייתי עסוקה מה לשפר ומה לעשות ואיך לעשות את זה וגם תוך כדי זה לנהל יש לי איזה שבע 

אדם ויש לה צרכים ויש לה דברים אז זה כל הזמן להתעסק גם ביחסי קצינות מתחתיי שכל אחת הן היא בן 

אנוש וגם בכל המערך הענק הזה שאני צריכה לפקד עליו ושהקורס יתקתק ומה יקרה אם אני לא מספיקה 

 (, מ"פ הכשרות מדריכות שריון34, )שושנה  להסמיך או שאני לא יודעת מה? זה יכול להיות נורא מתסכל.

 

 

התיאורים רוויים בחששות מתמידים לכישלון, התעסקות תמידית בדרכים אופציונליות 

לשיפור ביצועיהן בתפקיד. כמו כן, המרואיינות מכחישות כל רגש של הנאה ביחס לכוח שהיה בידן, 

סיפורה של ליה תוך שהן מעניקות לו צידוקים רציונליים )שושנה מציגה הנאה רגעית וחולפת(. 

ום הבלהות שלה, מוכיח את החרדה שהיתה מצויה בה, שנים לאחר שחרורה, בהקשר המעלה את חל

 מספר רב שלבניהול ההצלחה של העמידה בסטנדרט ריכוז וניהול הכוח )שלא פעם נמדד בצבא, לפי 

( בנוגע לכוח. החוקרת 2011פרסלר )-, את ממצאה של קרזימזכיר באופיו הדואלי ממצא זהפקודים(. 
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מחד, לעומת טראומה עצמה רתו בתפקידי קצונה ופיקוד חוות חוויה קוטבית של הטוענת שנשים שש

האחד  קוטביםבמקרה הנוכחי החוויה איננה נעה בין קצוות שכה מבניגוד לכך, מאידך, לאורך זמן. 

שהופקד בידיהן כמפקדות המרואיינות במחקר הנוכחי העלו חוויה שמדברת על הכוח הרב : מרעהו

קת סיפוק מקור להפהכוח גם היווה מאידך,  ;(טראומה)פחות שלילי מ מטרדוכקצינות, בתור 

 מההצלחה בנשיאה בתפקיד.

בחייהן שהן מותחות חווית הכוח המטריד מיתרגמת, אצל מרבית המרואיינות, לביקורת 

ושל  רסה, כפי שמעידים דבריהן של לימורבתחושות של כעס והתמהולה אף על הצבא, ש הבוגרים

 דנה:

אתה מתחרפן זה לא יאומן אין דברים כאלה. היום אם הייתי צריכה  .ר מדיי כוח! זה יותר מדייזה יות

          בנות? זה בכלל לא נתפס.. 100לפקד על..לא יודעת אם הייתי מסוגלת.. על 

 (, מפקדת טירונים33, )דנה            

שמעי, אני חשבתי על זה באמת לאחרונה שהיה לי פלשבק לא מזמן ומדי פעם אני נזכרת בזה לא כי 

זה לא היה בסדר. לפחות היה צריך להכין אותנו  –טראומה .. אולי כן.. לא.. אני חושבת שזה יותר 

לות . אני מריצה איזה תקהיות ככהזה לא היה צריך ל מראש. זה אחריות שאין. אין דברים כאלה.

זה לא  ,ואיזה תאונות היו יכולות לקרות נגיד שהטווחתי את כל הפלוגה. אין זה אחריות של חיים

 (, קצינת שלישות32, לימור)              משחק.

במהלך כוח הרב הצלחה בהתמודדות עם ההאולם, על אף ההיעדר בתחושת הנאה מהכוח, 

, כפי כגורם מעודד בעת משבר מקצועי תומשמשכמקור להעצמה ולהצלחה,  תנתפס ,הצבאי ןשירות

 :(2011פרסלר )-שגם מצאה קרזי

כן תראי אי אפשר לשחזר לא חושבת שאני יהיה אי פעם בסיטואציה עם כל כך הרבה כוח אבל זה בכלל 

לא משנה. זה לא העיקר. אני בכלל לא רוצה. הענין הוא שבאמת שיש לי משברים ושמאוד קשה לי אז 

ברים גדולים מהחיים ובאמת הצלחתי ולא פישלתי וואלה. זה לא הולך ברגל. זה אני נזכרת שהזזתי ד

 (, קצינת חינוך38 ,נעמי)               נקודת אור כשקשה.

, מובילות לעניות (פרסלר-קרזי )לשיטתה שלוח המטריד וחווית הכוח המקוטבת חווית הכ

זוכות ליחס שלילי  כוח, סמכות ושררה פוזיציות שלבשמות המונשים דעתי למסקנה אחת, והיא: 

וחוות דיסוננס תמידי: במידה והמנהיגה תשדר תכונות הנתפסות כנשיות, היא תוצג כמנהיגה לא 

ראויה. מאידך, כאשר היא תשדר תכונות אשר מקודדות תרבותית כמנהיגותיות )קרי, כגבריות(, היא 

 Ridgeway et al., 1998; Ridgeway, 2001; Carli, 1999; Paris) תבוזה דרך נשיותה ה"קלוקלת"

et al., 2009 אפילו שבסביבות השירות של המשרתות היו מעט גברים אם בכלל, האפקט של אמונות .)

יתרה מזו,  הציטוטים לעיל.מדגימים , כפי שאלה ככל הנראה היה נוכחממגדרות -וצפיות תרבותיות

ועצם אפילו עוד יותר במרחב הצבאי ראויה מחד ערכי בין גבריות לבין כוח/מנהיגות -הצימוד החד

שמרוממם את הגבריות ומדיר  את הלאומיות ישראלית והאתוס הציונישכוח אין ל)ובהקשר זה 

 ,Enloe, 1988 Herbert; 2003; קפלן, 1997; יזרעאלי, 2001שרייבר, -ארי ולוי-)בן ומזלזל בנשיות(

1998; Rimalt, 2007.) 
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הממגדרת ואת המסרים -ן כאן את הסוציאליזציה הדתיתיש להביא בחשבו, כך לענוסף 

וכוח ]סברה  המועברים במסגרתה: נשים בכלל ונשים דתיות בפרט צריכות להתרחק מתפקידי שררה

, ולה 20-בראשית המאה הדתית, -הציוניתמראשית הקמת התנועה זו רווחה והיתה לנורמה עוד 

כן  ;"ל וכן מהספרות הרבנית החדשה יחסיתהמקרא, ספרות חז עיגונים ענפים ומבוססים בספרות

. אישה דתיה "טובה" וראויה, לא יכולה [3גישה זו רווחת בימינו אנו בחלק מהזרמים בציונות הדתית

כשרה", הכוונה לנשיות אשר מכונסת אל תוך -דתית-וב"נשיות להיחשב כדתיה בלא הנשיות שלה.

 4מחילה על עצמה נורמות צניעות נוקשות.המרחב הביתי, מתרחקת מהתבלטות בזירה הצבורית, 

על שירותן הצבאי, הן לא ולשולטים בכיפה במגזר הדתי, שהמרואיינות מעוניינות להעביר לסביבתן 

בעבור נשים מהוות על אף שירותן בצבא. תכונות אלה נתפסות ונופלות ב"איכויות" נשיות אלה, 

מכאן  ותן לאהודות בעיני השיח ההגמוני.בחברה הדתית כהון וכמרכיב עיקרי בזהותן אשר הופך א

 .תכל גלוי של גבריות ושל כוחנו ודחשהן 

דפוסי הכוח הגבריים והפרפורמנס הגברי המתלווה  לדחיה מכל וכול של הביסהנראה שזוהי  

ד על שתי החתונות", קרי מחד להראות לצבור הדתי כי דתיותן/נשיותן לא ואליהם. במטרה "לרק

נשית, כזו  –אופנות פיקודית המרואיינות פיתחו לשרת בצבא "כמו כולם",  --ידך ניזוקה, ומא

המרואיינות קוראות הצבאי. הציטוטים שלהלן ידגימו כיצד -המאתגרת את סגנון הכוח הגברי

 ;Transactional Leadership)) (Vera & Crossan, 2004 הגברית-חלפת המנהיגות העיסקאיתהל

Bass, 2008ההיררכיה ואת כוח הדרגה במטרה לשלוט ולהניע כפיפים מקדשת את( הצבאית ש 

הזדהות , באופנות מנהיגותית שונה, שצומחת מ"למטה", ומשלבת ונעדרת רגשות של חמלה כלפיהם

 ;Burns, 1978; Bass & Avolio, 1994) (Transformable Leadership, )מנהיגות מעצבת ואמפתיה

Bass, 1997). 

הייתי צריכה כל הזמן להגיש לה את המערכי שיעור שאני מעבירה. ש ,כרתאני זו ,היתה לי מפקדת אחת

לא משנה שאני לא באמת הייתי חייבת להגיש לה כל פעם, והיא יכלה לסמוך עליי כי באמת הייתי 

מש"קית טובה ו.. אבל ככה זה הנוהל בצבא שהכל עובר אלף פעם אצל המפקד לפני שהוא מאשר ולא 

י שאין את האוטונומיה הזה ואין תיאום של צפיות ואין את המפגשים בטיסומכים וזה לדעתי פרימי

ולא הבנתי איך כל הבנות האלה, כן תזכרי שאני לרוב  ות בין המפקד לבין מי שמתחתיו,האלה שיש הידבר

אז כל הבנות האלה  ?גם מפקדות וגם מי שהיתה איתי קצינה ומש"קית, כן -- הייתי בחברה של בנות

                                                 
א צריכה לכהן כחברת כנסת לפיה אישה ל 2012-פסיקה של הרב אבינר מ ראו 3 
(http://www.kipa.co.il/jew/49754.htmlראו גם אצל רוזנברג .)-( 2011פרידמן ,) לגבי היבחרות לתפקידי שררה בתנועה

 דתית בתקופת היישוב.-הציונית
מאישה . בכתבה הרב מונה את התכונות הרצויות (Ynet, 11.5.2008"הרב אבינר: לבטל את שירות הנשים בצה"ל". ) 4 

לאומית: אם ורעיה, תמה וטהורה, שוקדת על בניין משפחתה. ראו גם את התבטאותה של הרבנית מלמד בפורום -דתית
ראו גם  התקדמות או נסיגה לאחור?". –במסגרת יום עיון: "גיוס נשים לצה"ל  2013המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוני 

תפקידי שררה )מספר דברים, י"ז ט"ז: "שום תשים עליך מלך פרשנות חז"ל והרמב"ם לפסוקים המקראיים המתיחסים ל
..."(. הספרי )מדרש הלכה מתקופת התנאים( מדגיש "מלך ולא מלכה" )ספרי דברים פיסקא קנז, ד"ה )טו((. בהמשך )שם( 

זוטרתא  הפיסקתא גם טועןנטען: "...מיכן אמרו האיש ממנים פרנס על הצבור, ואין ממנים האישה פרנסת על הצבור". כך 
שלטה  תקופת חז"להמשך, ב. במוצגת גישה זההילקוט שמעוני בגם  ;)פוסק מהמאה העשירית(לר' טוביה בר' אליעזר 

האישה פסולה לכל תפקידי השררה והכח באשר  (:לכות מלכים פרק א', הלכה ה')ה בכיפה גישתו המחמירה של הרמב"ם
-1895)ארה"ב, : הרב פינשטיין גבי תוקפה של עמדת הרמב"םל הרבנים מהעת החדשה חלוקים ביניהםלעומת זאת, הם. 
כי ניתן למנות אישה לתפקיד ש"אין  (2002-)ב בר, הרב בקשי דורון סמנגד ;להחמיר כפי שקובע הרמב"ם שר שיסב( 1986

,  ההנהגה לנשים ולגרים בו כל סמכות של כפיה, גם אם בעל התפקיד בעמדות מפתח ודעת בעל התפקיד קובעת" )סמכות
 עמ' ע'(.
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דורסנות כזה. הקיצור,  ,עודף ריכוזיות עודף כוחניותכל הנהלים הצבאיים האלה של ק למאוד נכנסו חז

מה שרציתי להגיד לך על זה באמת על דורסנות וסתם אני בטוחה שאם לא היינו בצבא אז היא לא היתה 

מתנהגת ככה.. אז היא במקום לקחת דף אחר ולכתוב את ההערות שלה, או לכתוב בשוליים של הדף שלי, 

ואני מרגישה את הכוח שהיא מפעילה על  על מה שאני כתבתי, כתבה בכוח  ,כן, אז היא פשוט כתבה עליי

והיא ככה כותבת  ארצה לתקן אז יהיה לי אופציה,  ככה שאם אני ,הדף שלי ואני כתבתי בעיפרון בעדינות

אז זהו? את לא  ,ואני כזה, מה? את מפקדת בצבא ,ההערות שלהמה שאני כתבתי עם את ככה, דורסת ו

להקשיב למה שאני רוצה  ,לדבר איתי ,יכולה להיות בן אדם? את לא יכולה לכתוב ליד? לקרוא לי לפגישה

להעביר כאן? מה גם שאני משתמשת בזה. לא היה מחשבים. לא היה לי עוד עותק. זהו. זה בקשר לכל 

     .הבנתי למה אני היחידה שרואה את זה היחס לכל הסגנון הזה בצבא. לא התאים לי ולא

 (עולים , קצינת חינוך36ונה, ר)ש                   

ים להם לשיחת חתך פעם אאז קור ,לא הבנתי אף פעם למה לא מקשיבים לפקודים. למה לא .. בסדר

אני חושבת שתמיד העדפתי להניע את  זה הנוהל אבל למה רק מלמעלה למטה?בכמה חודשים כי 

והיו לי הרבה בעיות של מוטיבציה עם הפקודים שלי, אז זה אף  ,ודים שלי וגם במיוחד שהיו בעיותהפק

          ה ומלמטה.בפעם לא עבד עם כוח, להיפך. זה רק עם אמפתיה והקש

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה           

בגלל שזה גברי, אני זה  בעצם,וגם אז הבנתי את זה  ,תראי הסיבה שאני חושבת עכשיו שלא התחברתי

תעזו לצייץ או לשאול או ..  שלאאומרת לך: לעשות פוזה, להפעיל כוח להגיד יאללה תעשו את זה ואת זה ו

למשימה לחשוב, כי זה אומר שאתם מפרים אוטומטית את הסמכות שלי, וזהו. יאללה הורדתי. אני הולך 

         ? מה קרה?הבאה. איפה הרגש? צבא. בסדר, צבא. אז מה? מה יש

 (, קצינת מבצעים39עירית, )                          

. היא שהופעל עליה מצד המפקדת שלה, כמיותר וכרומס אותהאת הכוח תארת שרונה מ

גברית בהקשר של תפיסת -סוציאליזציה הצבאיתהטמעת הב מפקדתמייחסת את התנהגותה של ה

מעלה טענה דומה, בה היא טוענת שהסגנון הצבאי לא עושה שימוש בהיררכיה  עירית הכוח בצבא. גם

שרונה  של פערי הכוחות בלבד. מיצגבעסוק ב"פוזה", קרי  לצורך קידום פרויקטים צבאיים, אלא

במוצהר באחת ממתודות מצדדת שיח החסר בין מפקדת לפקודה. חווה -את הדו וחווה גם מעלות

רטיבים ננעת פקודים מתוך הזדהות, תוך השטחת הפער ההיררכי. ההנהגה הטרנספורמטיביות: ה

מבנות מרואיינות הקשור לכוח ולמנהיגות. כמו כן, העל אתגור החשיבה הצבאית בכל  מוריםאלה 

 כסוכנות שנוי פעילות.עצמן 

ים גוללו בפניי שהצורה והסגנון של הכוח בצבא. הנאולם הנשים לא הסתפקו באתגור 

 של שנויים תוכניים ואף תפיסתיים ביחידות בהן שרתו.שימשו כמובילות באריכות סיפורים בהם הן 

תמר למשל, לקחה על עצמה משימות שמעבר לתפקידה, במטרה לעשות שנוי ביחידתה: 

 להטמיע בהם ידע על ההסטוריה הישראלית והצבאית

ברצינות ובאמת רציתי להעביר חינוך ואני קצינת חינוך  תראי, אני לקחתי את התפקיד שלי מאוד מאוד

והתפקיד שלי הוא באמת להעביר חינוך לחיילים וככה ראיתי את זה. ובמיוחד שגם לי נפשית היה מאוד 

אז באמת היה חשוב לי  ,וד מבודד וטראומטי ומרוחקאמאוד קשה כי זה באמת היה שירות במקום מאוד מ

אני אומרת לך את זה בגלל לי באמת איזה חזון כזה אפשר לומר. ו ככה גם להרים את המורל והיה

היא ראתה את זה אחרת לגמרי. היתה מה זה ביץ' כאילו בכלל בלי הקצינת שלישות, שהמפקדת שלי, 

היא ראתה אותי בתור מרכזת צוות הווי ובידור: אמרה לי כל פעם: אבל למה את לא רבדים, בלי סבלנות. 
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יום כיף פה יום כיף שם. ואני  ,לוקחת אותם לאירועים כאלה של הצבא ,תגנת, מארמופעים, הופעו המביא

 ,ללמד לעבוד ביחד ,של להשקיע הרבה ,אמרתי לה לא. זה לא חינוך. חינוך זה הרבה עבודה קשה, סיזיפית

 ,ייפיתאין לה סבלנות. עכשיו תביאי זמר עכשיו תרימי הופעה לעשי לחיילים כיף. את לא כ .לבנות משהו. לא

תוכנית שלמה.  יםהר, היא כמובן גם לא שמה לב, כי כשהיא הגיעה אני כבר הספקתי לואני .את סתם. ככה

כתיבה  והבעה שמתי לב שהיה שילוב בחיילים של עולים חדשים יחד עם כאלה שהיו להם קשיי שפה, קשיי 

לא  ,לתכניות כמו נתיב וזה שכבות חלשות כאלה את יודעת. אולי לא סיימו בגרות וזה ולא הלכו ולשון.

, את יודעת, עיברית וגם השתמשתי בטקסטים חינוכיים בתורמוד ייודעת. ואני פשוט הקמתי מערך שלם ל

, , גיליתי. שגם זה הרחבתי ממש. אנשים, חינוך. אז גם על הדרך היה מור"ק, היה קצת הסטוריהבטקסטים

. אז היא כמובן, אחרי כמה חודשים מחקה עיםמתי מלחמת העצמאות היתה הם לא יודלא מכירים כלום. 

 .התפקיד שליבהגדרת ת תקציבים סתם.. כי זה לא זלי את זה, ביטלה לי את זה צעקה עליי שאני מבזב

 (יחידתית , קצינת חינוך33, )תמר                     

היתה אמונה הוליסטי על הקהילה האתיופית, עליה -באופן דומה, רחל התבוננה ממבט סוציולוגי

כקצינת חינוך. היא הסיקה מסקנות חנוכיות שניתן היה ליישם בשטח, במטרה להיטיב את היחס 

לחיילי ולחיילות הקהילה. מסקנותיה אלה נבעו מנסיונה היחודי שנבע מעבודה אינטנסיבית וממושכת 

 עם בני ובנות הקהילה.

מגע שלי איתם זה היה מאוד מאוד אחרי כל ההתעסקות שלי עם בני העדה ]האתיופית[ וכל ה ,אני

באינטנסיביות, אז אני בכלל חשבתי שכל הגישה שיש לצבא ובכלל בחברה זה לא נכון איך שאנחנו באים 

עם אתיופים ובכלל נגיד עולים מרוסיה, או  תתעסקממי ש ,אליהם וצריך להוסיף לקורס של המש"קיות

וך לתרבות. קוראת לו "חינוך תרבותי" או חינ מכל מקום שיש שם תרבות אחרת משלנו, איזה משהו שאני

בות שלהם, ואיך הם ר? משהו פשוט שיסביר את איך שהם חושבים מה התאת מבינה מה שאני מתכוונת

מדברים ומבינים דברים, וככה אפשר יהיה לגשת אליהם, להתקרב אליהם דרך זה ואז הם גם יקלטו את 

כי המש"קיות, כמה טיבציה של הקצר הזה זה לא יהיה. החומר הרבה יותר טוב וכל הפערים האלה של מו

אז אני באמת התחלתי לשבת על מערך כזה עם איזה י עומד מולן. משהם חכמות וזה, הן לא ממש מבינות 

הייתי באה אליו  .קצין בחיל חינוך שמה בתל השומר לא זוכרת איזה ראש מערך או משהו שקשור בעולים

ים, אבל לצערי השתחררתי והוא הבטיח לי שהם ימשיכו מאיפה שהפסקנו כל איזה שבועי ,שמהשלו למשרד 

 (, מש"קית עולים32)רחל, .        , כל ההשקעה הזאתי של לעשות משהואבל לכי תדעי. אני מקווה אני יודעת

גם ליה התבוננה על יחידתה מ"למעלה", דרך משקפיים מערכתיות, במטרה לייעל ולהיטיב עם הארגון 

 המשרתים/ות בות ועם אלה הבאים באינטראקציה עימו.וגם עם 

שעכשיו שאני קצינה אני שאני הייתי חיילת כבר ראיתי שהרבה דברים, הרבה דברים לא נראו לי ואמרתי 

למשל, זה בתרבות  חייבת לשנות את כל האוירה הנאחס וכל הדיכאון והגועל והיחס הרע. ובאמת שיניתי.

בכלל בתפקוד ע למאבחנים צעירים ומאוד מאוד וזה מאוד מאוד פוגע שמתיחסים מאוד מאוד ר Xשמה ב

, כי זה הקשר כי מה? בסופו של דבר הם מדברים עם מלש"בים, כן? זה הרבה הרבה אחריותשל היחידה 

ובמקום לנטר ולעקוב אחרי השיחות שלהם, פשוט יורדים עליהם, נותנים להם  היחיד שלהם עם הצבא. 

זה הכל אוירה של דיכאון ורק לא לעשות וצבא זה איכס וזה. אז  ,ופשוט אמרתי לך הרגשה תסלחי לי, חרא,

 הרורצורה בתכנים וסדר באני הכנתי  מי שהיה תחתיי,אני אמרתי לא. אני הגדרתי קודם כל איך מאבחן, 

לש"בים גם ובמיוחד שהם באים פנים מול פנים אל צריך לפנות, איך צריך להתיחס למ איךומדויקת 

זה באמת התקבל ואני הופתעתי כי  ,חן, איך צריך להתיחס ולדבר עם מלש"בים, זה דבר ראשוןהמאב

בר ב.. אל ה ולא ממש עניין אותה. היתה ממש גבברכה וגם המפקדת שלי אפילו שהיא היתה ממש רחוק

אין דבר פירגנה. ודבר שני,  יאדברו איתי. אני מעליכם. רק אם יש מקרה חירום תטרידו אותי. אז אפילו ה
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כזה ככה להתיחס לחיילים הכי חדשים שעושים את העבודה השחורה של הראיונות והכל העיבוד של המידע 

והניתוח. מי שהתיחס לא יפה למאבחן, קיבל על זה על הראש. וככה את מתחילה לראות וזה מדהים. כל 

 ותר מעניין מאשר השוטףקנו דברים, עשינו גם מחקרים, שזה תמיד משהו שיפהענף נראה לגמרי אחרת. הס

 (, קצינה בממד"ה42, )ליה          . כי מישהו, אני, אמרתי חלס ושיניתי את זה.של לעבוד עם מלש"בים

בסיפורים אלה, מאתגרות המרואיינות את הנרטיב הצבאי פעמיים. בראשית, הן חותרות 

זוטרים במערכת. הלך חיילית האחידה שמטביע הצבא, במיוחד בקרב חיילים וחיילות תחת הזהות ה

הרוח בקרב מרבית החיילים הזוטרים הוא מלוי התפקיד ה"קטן", היות ה"בורג במערכת". כאן, 

 .לעומת זאת, הפגינו המרואיינות כי המשרתים הכי זוטרים במערכת מסוגלים לשנוי ברמת המערכת

דרש, -סמימיאןל ראו למשל אצעל זהות זו )חותרות תחת האופנות הגברית המולבשת  בשנית, הנשים

 (.1999קפלן,  ;2006

, והוא טמון בשיח להבנייתן העיקשת והעקבית של המרואיינות כמנהיגות ףם הסבר נוסקיי

 –, במיוחד ביחס אל "שכנותיה המגזריות" את הציונות הדתית ןהמאפיי ,האליטיסטידתי -הציוני

עליונות, התנשאות ואדנות  מזג זה מבטא תחושות של .החברה החרדית והחברה החילונית

בקבוץ ולעניות דעתי גם )האליטיסטי ות החנוך הדתי דסועוד מהגילאים הצעירים במ רתותובחשמ

 "יתתי"אמה, ב"נוסחא הנכונה" החזיקמ תהדתי ותציונה הדתי(. כל אלה נובעים מתוך האמונה לפיה

-334: 2007)ראו למשל אצל שרלו,  המשלבת בין זהות יהודית לבין לאומיות ישראליתית" טנוה"אות

"עול ההמשכיות" של הפרויקט היהודי הציוני הציונים הדתיים את מכך, חשים הרבה  בעקבות .(336

אשר מונע על ידי נתפס ככזה שפרק כל עול ערכי, ומודרני אשר -האידיאולוגי בעולם כאוטי, פוסט

האידיאליסטי  (שיח)ולמובן שלפן  .יםקפיטליסטיים חומרני-מאוויים נרקיסיסטיים וכוחות צרכניים

האליטה החדשה של  םפוליטי: מנהיגי הציונות הדתית לא פעם מתהדרים בכך שה מימדהזה נוסף גם 

חילונית של המעמד הבינוני. הסיבה את האליטה התחליף, בבוא העת,  , אליטה אשרהחברה בישראל

ת המוטיבציה שלהם לשרת ב"ערכי המרכזית לכך שהציונות הדתית תגבר, היא משום שהם דולים א

עשוי  ערכי,-אידיאולוגי-חברתי האדרה וביכורשיח מגזרי זה של יתכן ו 5.הנצח", קרי ערכי התורה

חלקי בלבד, לנרטיבים הללו של המרואיינות להוכיח את עצמן כאיכותיות וכבעלות  ולהוות הסבר, ול

יתכן  6.כישורים של הנהגה ושל הובלה ביחס למערכת הצבאית וביחס לקולגות החילונים/ות שלהן

ריסת הרגל של לבסס את ד –אפילו שהמניע שלהן לא היה רק אידיאולוגי גרידא ואולי אף פוליטי 

, אשר גם מדברת בגוף ראשון רבים, י שניתן לראות בדבריה של שושנהפכ"ל, המגזר הדתי בצה

  :דתי(-במטרה להבליט את ההישג הקולקטיבי )הציוני

                                                 
הנובע מערך עצמי וקבוצתי של עליונות ערכית בקרב צבור חובשי הכיפות הסרוגות, ראו למשל את על היחס האדנותי,  5 

" השר הרשקוביץ: הגרעינים התורניים הם חוד החנית של העשייה הציונית דתית: "19.11.10-כתבתו של עידו פן פורת מ
(http://www.srugim.co.il/10454);  :כתבתו של אביעד הכהן כמו כן, שתי כתבות נוספות באתר "נאמני תורה ועבודה

)חוץ ממי שלא( ,אליטיזם,  'כאן גרים בכיף(: "'http://toravoda.org.il/node/2985נאמני תורה ועבודה" ) –באתר "דעות 
-על הצעיר הפוסט ציוני(: "http://toravoda.org.il/node/89כתבתו של הלל בן ששון ) ;"דתי-הדרה והכלה בציבור הציוני

 ".דתי
ידי המרואיינות רק בהקשרים ספציפיים: בהקשר הנוכחי של -יש לחדד כי שיח ההאדרה העצמית המגזרית בוטא על 6 

מנהיגות ובהקשר המיני )שידון בפרק הממצאים הבא(. בראיה הוליסטית, הנשים פחות עשו שימוש בשיח זה. זהו שיח 
חברתי: מעצם  העובדה שהחברות בקבוצת פנים, הציונות הדתית )במקרה דנן( -יש הסבר פסיכולוגיגברי מעיקרו, ולכך 

ית לא תסבה יותר רווחים לגברים, הם ייטו יותר להאדיר את הקבוצה ובד בבד, להנמיך את קבוצות החוץ. הציונות הד
השירות הצבאי, שסומן כיעד אסטרטגי מיטיבה עם נשים באותה מידה כפי שהיא מיטיבה עם גברים, במיוחד בהקשר של 

לכך, נשים פחות מדבררות את השיח האדנותי -(. אי2012אך רק לגברים )סלע,  –להשפעה פוליטית על החברה בישראל 
 שיותר רווח אצל הגברים בציונות הדתית.
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אז כן מה השגנו כאן? אז הפכנו את הצבא לדתי יותר למקבל יותר את הדת. זה בטח משהו שהרווחנו מזה 

 .שיש עוד יותר ויותר דתיות לא רק בחיל חינוך

קרב המרואיינות, עוד בנעוריהן, הושרש והוטמע בשכפי שכבר הוזכר, קיים החינוך כמו כן, 

)על כך  תנועת הנוער )בני עקיבא(, שקורא להתמסרות מקסימלית למען החברה, הקהילה והאומהדרך 

ויתכן כי המרואיינות שאפו למיקסום תרומתן ושאפו למצוינות  יורחב בסעיף ג' של הפרק הנוכחי(

אולם כאשר מגיעים לשלב המעשה, הציונות הדתית מבקשת מהבנות  .ינה חינוכית זומתוקף דוקטר

להנמיך פרופיל ולייעד עצמן למערך השירות הלאומי, שהוא בעיקרו מערך שולי של תרומה ביחס 

(. הנשים למעשה "מחקו" או "שמו את המגדר שלהן 2012לצבאי )בישראל המיליטריסטית( )סלע, 

ת נרטיבים של תרומה עילאית לצבא ולמדינה. הן למעשה מדברות על עצמן בצד", בזמן שהן מבנו

ומתיחסות לעצמן כאל גברים בציונות הדתית, שמהם מצופה לשרת בצבא בתפקידי ליבה 

נוכח השיח הדתי ההגמוני ניתן לראות זאת כנסיון של הנשים להתפס באור חיובי משמעותיים. 

הן למעשה הציגו את האידיאולוגיה ההגמונית  .כל הדרך ו, לאורךמתמרדות כנגד-כלא ולהציג עצמן

הן מחקו את המגדר שלהן עצמן במטרה להציג את ההגמוניה  .ככזו שכביכול מופנית לשני המגדרים

 ת".והדתית אליה הן שייכות, כ"אובייקטיבי

 

ר לסיכום, ניתן להסיק כי באמצעות הנרטיבים שלהן, המרואיינות בפרק הנוכחי שוברות את הקש

, לפיו כל אישה דתיה צריכה להיות יונות הדתיתהמגדרי בצ -הגורדי שבין דתיות לבין השיח המהותני

הן אינן משתפות פעולה עם השיח ההגמוני  7.(128-119: 2013)אנגלנדר ושגיא,  "אישה אידיאלית"

ג המתכנס המייצג שלם ובו תכונות יעודיות ברורות, הלך רוח ומז "דיוקןהגברי הרואה אותן בתור "

, בחברה הישראלית, אל תוך המרחב הביתי, ואשר לו אין דריסת רגל, בוודאי שלא מנהיגות והשפעה

 . הן קוראות כאן להרחיב את מרחב הזהויות הדתיות הנשיות הלגיטימיות בשיחכל שכן בשדה הצבאי

למכלול המבטא  )שכמובן, מונגדות אותו אוסף של תכונות נשיות מהותניות דתיותל הציוני דתי, מעבר

ציונות הדתית לתת מרחב להמרואיינות, דרך סיפוריהן, קוראות  8(.2007את ה'מהות הגברית'( )פישר, 

מציה לנשים דתיות להוציא אל הפועל את יכולות המנהיגות ואת אספירציות הפועלות שלהן לגיטי

את קבלתן בתוך השיח הגברי ההגמוני מאידך, הן מבקשות להשיג . כמובילות ומחוללות שנויים

בנייה נרטיבית המצמידה אופנות פעולה נשית )שיח נשי, דרך הזאת  ותראניתן ל, ובציונות הדתית

, משיגות המרואיינות אישור חברתי לעשייתן, בלי . בדרך זוגבריים-מנהיגות נשית( לגלויים צבאיים

 ן לא רואה בעין יפה נשים בתפקידי הנהגהשהן מאיימות על השליטה הגברית בציונות הדתית, שעדי

המרואיינות מציירות עצמן כנשים ריאליות ולא אולם באותה נשימה,  .(2005פרימר, ושררה )

מיסטיפיקציה של דמות האישה הדתית -ובדרך זו קוראות לדה (2013)אנגלנדר ושגיא,  "מדומיינות"

                                                 
תוכן של טקסטים המחברים מונים ארבע תכונות של האישה האידיאלית המדומיינת, כפי שמצטיירת בעקבות ניתוח  7 

הלכתיות( של רבנים מהעת האחרונה. התכונות הן: פאסיביות האישה, מימוש הנשיות -הלכתיים והתבטאויות )מטא
 באימהות ובמשפחה, היסוד הרגשי בדומיננטי אצלה, האישה כחומר.

אונטולוגיות אלו של -אורתודוקסית על עמדות מהותניות-בשנים האחרונות מתחילה להשמע ביקורת פמיניסטית 8 
קהת, "הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של חנה הרבנים על טבע האישה. ראו 

ורה ממעל לה: על אורתודוקסיה ופמיניזם )תרגום: תמר רוס, ארמון הת ;101-119, עמ' הנשים", שנה בשנה מ"ג )תשס"ג(
חנה השקס, "זהות נשית ויהדות: מסורת ותמורה", להיות אישה יהודיה  ;83-101אביב, עמ' -אילן(, עם עובד, תל-רותי בר

. 18.2.2007זהבה פישר, "די לשיח המהותני", קולך,  ;255-269ב' )עורכת: מרגלית שילה(, אורים, ירושלים תשס"א, עמ' 
http://www.kipa.co.il/kolech/show.asp?id=17860. 
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רטיב המנוגד בתכלית ואיינות מבנות נהמרבנוסף, . ה של השליטה הגבריתהאידילית הנמצאת בתודע

כמשהו שיש בו  "צבא"ו "דתיותצירוף שבין "בנות הממסד הדתי, אשר מרבה לתאר את ה מזה שמציג

 .היא מעיקרה ענוגה, עדינה ושבריריתית )והמדומיינת( של ה"בת הדתית" הדמות האידיל. טעם לפגם

יק להענ"לשקוד על תפקידה  –רותה בצעירותה ובנערותה צריכה להיות עטופה בבועה, ובבג היא

ארגון מן העבר השני, ה"צבא" הוא מושג הנתפס בידי ההגמוניה הדתית כארכיטיפ של ה ."חיים

ה"גבריות" הינה  בציונות הדתית, 9.חיים" תקחעיקר תפקידו הוא "לאשר גברי, בהסטוריה, אלים ה

מרוחקת, נפרדת ומבודלת מה"נשיות". זוהי תודעה של סדר מגדרי אונתולוגי, אשר מציב את שתי 

המהויות כמוחלטות ו"סגורות", אשר רק בהקשר של נישואין וחתונה, הן נפגשות, ואזיי הן מגיעות 

נה, ומה שנתפס לידי השלמה האחת ביחס לרעותה. בכך שנשים דתיות ממלאות תפקידי פיקוד וקצו

הן למעשה מחוללות כאוס מגדרי  –כאפילו עוד יותר חמור, ממלאות תפקידים המיוחסים כגבריים 

(gender-trouble שחלק הארי מהרטוריקה שלו ,)(, לשיטת הממסד הרבני )והאורתודוקסיה ככלל

ונן נשים הממסד הרבני מעוניין לכ 10מוכוונת להפריד את "עולמן של הנשים מעולמם של הגברים".

 ;warm( )Glick & Fiske, 1996שהינן נשים המסווגות לפי מודל הסקסיזם האמביוולנטי כ"חמות" )

Fiske et al., 2002.מחוסרות יכולת ואהודות :) 

מעניקות תחושה של "היות בבית" בארגון הצבאי הן  מגיבות לשיח זה כאשר המרואיינות

, שירות בתפקידים מתמיד לייעל את המערכתתוך רצון  )הזדהות עם הצבא, התמסרות לשירות

 .בצבא( תיים ואיכותייםמשמעו

כמו כן, נרטיבים אלה של השירות המשמעותי, התרומה והעשיה יחד עם המימוש העצמי 

וכמובן, הנרטיבים של השנוי, ההשפעה והמנהיגות, כולם לעניות דעתי מכוונים לכך שהמרואיינות 

סביבתן הדתית בתור שחקניות אמיתיות ונראות בשדה החברתי ני בעירוצות לקבל הכרה בעיני עצמן ו

מקרבנות קרי "מאחורי הקלעים",  שפועלות נשיםהלא בתור  –של החברה הישראלית, בזכות עצמן 

. מקצועית-מפעל לימוד התורה שלו בשילוב עם הצלחתו הקרייריסטיתכדי שהבעל יצליח בעצמן ב

הרבה נשים חרדיות והרבה כך חיות  ;החילונית ורווח בעולם הדתי בה תסריט זה איננו נדיר בישראל

 (.2008יונה, -עירן ;2012ענבי, ראו למשל אצל ) המשרתים בשירות קבע בצבאנשים הנשואות לגברים 

מגזרי: מחד, הן -הגבול המגדריצידי  כיצד הנשים נעות בין שניניתן לראות  בהקשר המגזרי,

כך שמספרות על תרומתן המקסימלית לצבא הישראלי, לפי רוח הציונות מעלימות את המגדר שלהן, ב

לארגון, הצטיינות, הובלה ושנוי.  עילאיתהדתית. הנרטיבים שלהן רוויים במוטיבים של התמסרות 

מאידך, חלק מהן  ;אולם המגדר בכל זאת פעל עליהן, שכן הן לרוב שרתו בתפקידים בחיל החינוך

דיים בתוך החיל. עוד אספקט לדואליות: הן מדבררות את השיח פיקו-שרתו בתפקידים גבריים

האדנותי הגברי של המגזר בהקשר של מנהיגות, הובלה ואיכות. מאידך, הן מתעקשות על צורת הנהגה 

 נשית.

                                                 
 )אתר דעתון(. ": "לא לגיוס נשים לצה"ל20.2.14-בכתבתו של משה חסדאי מהבטויים אלה ראו  9 
 ynet-(. כמו כן ראו כותרת הכתבה ב144: 2013ראו ציטוט של הרב לגבי ה"עולמות הנפרדים" אצל אנגלנדר ושגיא ) 10 

-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L) "?המגזר אליטת או בתחפושת' 'גברים: בצבא ת: "דתיו6.2.14-מה

4489041,00.html). 
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לבסוף, בפעולתן של הנשים טמון מסר סוכנותי וחדשני ביחס ליחסי המערכת הצבאים 

הנשים כאן חותרות כנגד מערכת היחסים האקסיומטית והחיילים/ות המשרתים/ות במסגרתה. 

השוררת בין החייל/ת לבין המערכת הצבאית, זו אשר טוענת כי הצבא משטח את זהות העצמי 

ומכוננת את החייל כיציר כפיה, במטרה לשרת את הארגון, ורק אותו. כלעומת זאת מביעות 

קוי הנורמות הצבאיות במלואן. הוא איננו מחויב בח בודדהמרואיינות קביעה רדיקלית: החייל ה

מסוגל לתמרן את דרכו, תוך שהוא נשמע למערכת, אך יכול בו בזמן לנהל עימה משא ומתן, כך שלא 

 תתאיין לגמרי עצמיותו, אשר אותה הוא מעוניין להרחיב בעקבות נסיונו בצבא.

אל מול ון של הנשים אל מול שיחים גבריים בצבא אף הוא את התכתבותפרק הבא יציג ה

של גוף,  חוויותיהן ופעולותיהן דרך פריזמות אתבונן עלבציונות הדתית. אולם הפעם שיחים הגמוניים 

 .דתיתומיקום מגדרי שולי, הנובע בראש ובראשונה מהאג'נדה החינוכית הרווחת בציונות ה מיניות
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 בהקשר של גוף ומיניות בין דת, צבא ומגדרהחוויתי מפגש ה  .3 

 

, בהקשר של תדתיות הציונוב קיימת בצבאהמהותנות המגדרית צגתי את הבפרק הקודם ה

מגדרית מבוטאת גם במישורים של -ת הדתיתונתח כיצד המהותנא הנוכחיבפרק  מנהיגות וכוח.

לה שני קולות ביחס לשיח הדתי ההגמוני פרק המשנה הראשון יע והסללה מגדרית. גוף, מיניות

. אעסוק בזוויות התבוננות בהקשר של גוף  ושל מיניות: קול קונפורמי )רוב הנשים( וקול מתריס

קול ב וקיעס והשלישי( שניבאים )ההמשנה ה יפרק ;תיאורטיות חדשניות ביחס לקול הקונפורמי

. אני הבוגרים של הנשים: פיתוחה של תודעה מגדרית המתריס ובמשמעויות שיש להם בחייהן

אירועי  -- שארעו בהקשר של תקופת השירות פתחמ בעקבות אירועיטוענת שהמרואיינות פיתחוה 

מגדרית הנהוגה בחינוך הדתי ו/או להיעדר -להתוודע אל ההסללה הדתית ןתומפתח אשר הובילו א

 .במוסדות בחמ"דלבנות מיני המכוון של החינוך ה

 

 לשיח הדתי ההגמוניביחס נרטיבים של קונפורמיות א.  .3

 

מתוך כך, חופפת  ;הינה מעצם הגדרתה, גם חברה אורתודוקסית  דתית-החברה הציונית

דיוננו, קיימת חפיפה הקשר של ב 1בעולם.יהודיות חברות אורתודוקסיות למובנים רבים בהיא 

בפרק  לפיכך, ניות.יגוף ומהקשר של ב ,דתי-הציוניהאורתודקסי לבין השיח בין השיח לאה מ

 .ו"ציונות דתית", לסירוגין"אורתודוקסיה" אשתמש במושגים הנוכחי 

מתקיים  ואנתפסים כקדוש כל עוד ההחיבור המיני בין גבר לבין אישה לפי ההלכה, 

)ובמהלך הימים שההלכה הקצתה לכך, בין  סקסואליים-ורטההבמסגרת של חיי נישואין 

 יםמצב ללוכל מסגרת אחרת של קיום יחסי מין, כש (. מכך יוצא2הווסתות החדשיות של האישה

 – יחסים , הרהור או מחשבה עלמינית עוררות, בורייבפרהסיא/במרחב הצ ניותישל החצנת מ

יפיים ומוגדרים מראש אשר מייעדת זמן ומרחב ספצנמצאים מעבר לגבולות ההיתר של ההלכה 

 .טוי המיניילב

ניות אל מעבר לגבולותיה המותרים, והפיקוח הדתי עליה יאולם הסנקציות על הוצאת המ

לפי , ניות מחוץ לנישואין נחשבת לטאבו תרבותייעל אף העובדה שמ 3משתנים בין גברים לנשים.

ספרות ההלכה מתיחסת , אדרבא 4(, הינו יצור מיני.13גבר בוגר )החל מגיל , אורתודוקסיהשיח ה

כ"יש שהחטא רובץ לפתחו תמיד, ואין בכוחו או בכוח התורה לסלק את עקבות החטא" אליו 

  .(162: 2013)אנגלנדר ושגיא, 

                                                 
בקרב כולן שורר הקונסנזוס באשר לנוסח הלכה האחיד האחידות בין הקהילות האורתודוקסיות נובעת מכך ש 1

 והמחייב את יישומה בחיי היהודי/ה בחיי היום יום, ללא תלות במקום ובזמן.
 .http://old.kipasruga.com/upload/users_files/599.PDF. 21-35 , עמ'צהר ב' )חורף תש"ס(פיקסלר, דרור,  2
למשל, העונש על חטא הניאוף בעבור גבר ובעבור אישה הוא שונה. יותר מכך, כל היחס מבתי הדין, על דייניו, הוא  3

 (לא'-במדבר ה' יב) שונה כאשר החוטא הוא גבר לבין שהחוטאת היא אישה. האישה הנואפת/בוגדת, מכונה "סוטה"
שר ברובם בעלי אופי כנוי מקביל איננו קיים בעבור הגבר הנואף(, והוקדשו לדמות זו אגדות ומדרשים רבים, א)

 , ככל הנראה במטרה להגביר את הפיקוח והמשמוע העצמי רע פחד בקרב נשיםוזאשר אפילו כזה לעיתים ו מטיפני,
לראות זאת הן בתקופה  ניתןס אל הגבר, ולא כך היח על מעשה שכזה. או מהמחשבה רוהרהכך שתירתענה אפילו מה

זאת מכיוון שלפי ההלכה, קיים  הקדומה והן כיום: בתי הדין סלחניים יחסית לגברים נואפים ביחס לנשים שנואפות.
איש. במקרה זה, מדובר בזנות או בפוליגמיה ואז אין כל סנקציה על -היתר לפוליגמיה, במידה והאישה איננה אשת

על האישה הנואפת לעבור טקס משפיל ביוזמת הבעל אשר בסופו הוקאה ציבורית בפרהסיא הגבר. לעומת זאת, 
 (.סדר נשים, מסכת סוטה דף ב, א גמרא ;סדר נשים, מסכת סוטה דף ב, א גמרא ;תלמוד בבלי, סוטה ג ע"א)
אישות להרמב"ם,  לכך, כבעל יצר מיני )הלכות-מרגע שהצמיח "שתי שערות" באיזור אשכיו, מיוחס הנער כגבר, ואי 4

פרק ב'(. החל מנקודה זו, אחד האיסורים הבולטים המלווים את חייו )עד לנישואיו(, הוא איסור "שמירת הברית", 
 קרי הימנעות מ"הוצאת זרע לבטלה" )פליטת שכבת זרע שלא כחלק מיחסי אישות במסגרת של חיי נישואין(.
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סימטרי בידיהן -מצוי באופן בלעדי וא בשיח הדתי,גברית הת ההיכשלוה"עול" למניעת 

נשים צריכות  משמעות מיידית במרחב הצבורי:, ולכך (165-166: 2013)אנגלנדר ושגיא,  של נשים

ונה רח)השיח הרבני שרווח בעת האלפיהן ולנטר עצמן כל העת למשמע , לדבוק בהלכות הצניעות

אף מוסיף ומדגיש שנוסף על האיסורים וההחמרות הקונקרטיות, כל אישה צריכה להשתדל 

 (.5בוריילהתבלט כמה שפחות במרחב הצ

צנועות מעצימות את עולמה של תורה, בכך  נשיםאלה הוא ששיח ההצדקה ההלכתי לכל 

נתפסות  ,צנועות-נשים לאבהתאם לכך,  ;רהורים ולמעשים מינייםלא מסיחות גברים לההן ש

"ליפול בטרפן". זוהי עבירה חמורה גורמות לגברים הן , בכך ש)מקרב הגברים( תורה-בטלותכמ

ובמקום לסייע להם , ערכה בעולם הזה מיהתורה וכמקד נתפסים כ"סוכני" הגברים מאוד, שכן

מצויים  הגברים מציבות בפניהן מכשולים השכם וערב )והרי גם כךאלה נשים , במלאכתם זו

 6.(מצוות "שמירת הברית"עמידה ב-מאיכפסע  ",פני תהוםשל "תמידית במצב עדין ורגיש 

 הלכתיות-והמטאדרישות הצניעות ההלכתיות האישה, בת ישראל, בכל  תדומעבמידה ו

 "כבוד"כנוי המבטא סטטוס של 'בת מלך', נוי: יולכמעמד זוכה היא ל, )הספציפיות לזמן ולמקום(

כלומר, ככל שאישה מצניעה יותר את גופה, היא מוציאה לפועל את . האורתודוקסית בחברה

 בוד"עמידה ב"מבחני הכאולם ה(. 2013אנגלנדר ושגיא, קטיביות הטהורה והאהובה שלה )יהסובי

ן ת לאייים רווקות מצופונש .הנשית ניותימהשל  גורףגם משטור טוטלי וכל אלה, כוללת, בנוסף ל

ת לו נשים נשואות מצוות להגביל אואי בפרהסיא ושלא בפרהסיא, –ניותן ימ ולהעלים כליל את

 בטקסט ההלכתי.מראש כתבים זמן המו-של מרחב מנעדיםעבר  לולדחוק אותה א ניותןימ

נשים אלה החלים על ביחס ל יותר נוקשים ותנשואנשים כללי הצניעות החלים על 

)אישה "מכובדת"  ניות לחלוטיןיכיצור מיני משולל מ אישה רווקה נתפסתזאת מכיוון ש .ותרווק

אישה לעומת זאת, . ניותה טרם נכנסה למסגרת הנישואין כדת משה וישראל(ילא מממשת את מ

זה עתה הדמון המיני שותה מסבילה לפעילה, מחוייבת להשתלט על ניינשואה, אשר הפכה את מ

כחיה פראית, משולחת בטקסטים של חז"ל מתוארת  ניות הנשיתיהמ :בקרבה קרם עור וגידים

 )לעומת הגבריות הלמדנית, אשר מזוהה עם תרבות נעלה, רוחנית(רסן, מתפרצת, ארצית 

לביית  וצליח, ילחוקי הצניעות כניעה וציותרק מתוקף כך, ההלכה חורצת כי  7(.2003)פיקסלר, 

נקודה זו ו, (178: 2013)אנגלנדר ושגיא,  כ"שד מבקבוק" השהוצא תות הנשיולהשתלט על המיני

 להשתלט דמות האישה התמה והצייתנית, המצניעה את גופה ועושה רצון בעלה מאיימתואילך 

(Van-Dijk, 1993; Fairclough, 1997). 

, הינו שם את האישה באחד משתי קצוות: "מדונה" או "זונה" דיכוטומי אשרהשיח ה

, אם ורעיה, קונפורמית לחוקי הצניעות המדונה היא האישה האידיאלית 8.שאול מן הנצרות

                                                 
 (.48: 2012ינואר, )דו"ח מודרות למהדרין  5
. אתר "כתר מלכות", http://www.keter-malchut.co.il/clinical-death-esterke.htmlבדפים הללו: למשל ראו  6

, 2012דו"ח מודרות למהדרין, ינואר  ;המנע מלהכשיל גברים, דרך צניעותהאשר מסביר בדקדקנות כיצד על האישה ל
אנגלנדר . http://www.ateret4u.com/online/f_01662.htmlדף באתר "תורת אמת" המוקדש לנושא:  ;48עמ' 

יחסים בהקשר זה להיררכיית הסבל האורתודוקסית, לפיה לעולם הגבר סובל יותר: הבת י( מת163-164: 2013ושגיא )
סובלת מחוקי הצניעות אשר מדכאים ומקטינים את צעדיה, מנמיכים את קומתה. אולם ברטוריקה הרבנית, זהו סבל 

ר, אשר תדיר מוסח מהרצון להגיע לשלמות רוחנית בעולמה של תורה, עקב הכשלים קטן לעין ערוך מסבלו של הגב
 נשים ונערות, השכם וערב, מעצם נוכחותן.  ושמערימות עלי

: הרב יםעכשוויה יםלכתיהמקור האחד מההמקור ההלכתי הקדום: משנה תורה לרמב"ם, הלכות אישות י"ג, י"א.  7
 .http://www.kipa.co.il/ask/show/17726שמואל אליהו, אתר כיפה, י' באייר תשס"ג, 

. כמו כן, אדפטציות 50-51על חלוקה זו של )שהינה נוצרית במקורה(, ראו אצל לובין: אישה קוראת אישה, עמ'  8
ולוגיות: "חווה" ו"לילית", בין יהודיות לדמוי דיכוטומי זה, ניתן לראות דרך ספרות חז"ל המרפררת לדמויות המית
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, ולכן יתנת לריסוןלעומת זאת, הזונה היא אישה אשר שלא נ. ונענית לשליטת הפטריארכיה

פראיות שבה. ונותנת דרור לניותה בפומבי יאת מהיא מחצינה  :נתפסת כ"מסוכנת" וכ"מאיימת"

למען מלוי ומתמסרת  תבייתתמככזו שאיננה חטיאה גברים ומוארת בספרות כתמהיא  כן

הלכתי המגדרי, האישה היהודית מסמלת את "עיקר -בהקשר המטא 9.ה הייעודייםתפקידי

ה להיות טרודה הבית", היא עמוד התווך עליו נשען ניהול ותחזוק המשפחה הגדולה. האישה צריכ

ועסוקה כל העת במטלות הבית, גידול הילדים, וכמובן שנגזר מכך שלא תבליט עצמה בספירה 

הצבורית, וכפי שחז"ל ניסחו זאת, ש"תשב בקרן זווית". דמויים אלה הינם הופכיים לדמותה של 

 ה"זונה" או "לילית" שהושאלו מהספרות המיתולוגי להלכתית.

נוך המיני בקרב ילהיעדר הח –יותר נכון  –י לחנוך המיני זהו למעשה הבסיס התיאולוג

בהקשר של  non-issue -חינוך ל שזהבית גרוס הגדירה זאת:נערות במוסדות החינוך הדתי, וכפי 

כוי הגוף ומשמוע ידכולל בעיקר אינדוקטרינציה לחנוך זה  (.2005 ;2003)גרוס,  נשית ניותימ

לא ו –מדונות : כמכובדותהנובע מרצונן של הנערות להצטייר , עצמי לחוקי הצניעות הגברייםה

 10.זונות

אורתודוקסיים ים מסורתני יםקונפורמיות לשיחביעו ההמרואיינות  שלרובן המכריע  

ג ציאלהלן  ספקטיבה.ברטרו םמיעוטן מתריס כנגדשבעוד , הנשית ניותיבהקשר של המ אלה

 .השירות כחיילת דתיה בצבא כפי שמבוטא בהקשר של ואנתח את השיח הקונפורמי

חוזרים ונשנים שמשלושה אלמנטים מובנית נרטיבית ההלכתי -לקוד המיניהקונפורמיות 

עם הקוד  אידיאולוגיים )קונפורמיות מתוך הזדהות ערכית צידוקיםהמרואיינות: בשיח של 

או במטרה  )במטרה להתקבל חזרה את החברה הדתית (, צידוקים פרגמטיסטייםהתרבותי

הגברת היחודיות ול , האדרה עצמית(, וכן כנתיב להעצמה אישיתלהצטיין מקצועית

 שזורים אלהלרוב, לפחות שניים מבין הצידוקים  .ביחס לעמיתותיהן החילוניותהאינדיווידואלית 

דרך רובד  .ה נעשתה לצרכים אנליטיים והסברתיים(הפרד)הבשיח של המרואיינות באלה 

כיצד מטעינות המרואיינות את התנהלותן המינית במשמעויות , אראה אולוגייםהאידיהצידוקים 

 רחבות ועמוקות.

אשר שמה ראשון התבטאות נדירה יחסית, מהווה דוגמא לה ,ווהדחנתחיל בציטוט של 

במעלה את הזדהותה המוחלטת עם ערכי הדת בהקשר של טוהר המיניות, והקדושה שבברית בין 

 ה עצמה. חדוואלה הם לחלוטין ערכיה של . זוג-בני

שמעי, זה עולם ומלואו. זה העולם שעליו אני חיה, שכל המהות שלי עליה. זה קדושת המשפחה, 

הטוהר הזה שיש בני בני זוג, שהם שניהם תמימים ומתחילים משפחה כדת משה וישראל. זה חלק 

חתונה יש בכל מקום בכל תרבות, אבל  ,ממשהו גדול יותר, זה הקודש של כל ישראל. תראי,  חתונות 

וכן, בצבא זה פתאום נהיה מאוד קשה ומאוד מוזר, כי את לא  .רק אצלינו יש את הקדושה שבזה

יכולה פתאום להסביר מה אתה עושה, איך את הולכת, מה את לובשת על אזרחי, ואיך את מדברת. זה 

                                                                                                                                            
תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף כ"ד, עמוד  ;תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף ק', עמוד ב'היתר במראי המקום הבאים: 

עץ חיים, שער  ;תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ע"ג, עמוד א' ;תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנ"א, עמוד ב' ;ב'
 (.Jacobs, 1997המקור לכך, הוא שבמטרה להגיע לקדושה, יש לאיין את הגוף ) . ג"פרק סספר חרדים,  ;'פרק ב ,ח"ל
מדרש  ;מדרש אבכיר ;(תולדות בן סירא )הספרים החיצוניים ;'בראשית, פרק ד ;'בראשית, פרק ב ;ד”שעיהו, פרק ל 9

 .ילקוט ראובני ;תנחומא במדבר
מחשבות  -בגוף ראשון " ;"ן קדושה לזונה: חינוך להדחקת המיניותבי(: "15.9.2013יהדות ) ynetנהרי, -גלי נוסבוים 10

 (.2014מאי, -, גליון אפריל66)דעות  / נעמה פלסר "על חוויית הגוף הנשית בחברה הדתית
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קדוש, זה לא סתם חיות פה, את יודעת  הכל נובע מזה, שיחסים בין גבר ואישה שיועדו אחד לשני זה

 (מודיעיןחיל , 39, ווהדח)         יום אחד זה הולך וזה בא..

( ולהבליט את הבידול Avishai, 2008רצונה "לעשות דת" )עולה  מציטוטה של חווה

ה הפנממונה. זוהי  ניות פרפורמטיביות אשר היאהתרבותי, דרך גופה ממש, ודרך פרקטיקות גופ

  .השיח ההגמוניהנובע מתוך של המבט 

חווה של דלית ושל , כמו למשל באלה של רננה, לעומת זאת, במרבית ההתבטאויות

מחד, ניכרת  :שזורים זה בזה באופן הדדילפחות, הצידוקים סוגים של קיימים שני למטה, 

, אולם בד )צידוקים אידיאולוגיים( הזדהותן הערכית של המצוטטות עם הקוד ההלכתי המיני

בבד, ניכר שהציות אליו מובנה נרטיבית בדרך שתעצים אותן ותייחד אותן ביחס ליתר עמיתותיהן 

 החילוניות:

זה הערכים שעליהם גדלתי. זהו.  ,. זה אניאני לא השתניתי. נשארתי מי שאני]בהקשר של מיניות:[ 

פשרי מאוד כל מי אומר שמתקלקלים בצבא, זה סתם. זה א .אני לא מושפעת מכל מה שעובר לידי

לשמור על מי שאת אם את רוצה ומאמינה ומתמקדת בעיקר ולא מתעסקת בדברים האלה. תלוי מאוד 

 (מודיעיןבחיל  ה, קצינ35, )רננה                .למה באת

אני הייתי מאוד מאוד ממוקדת ואני ידעתי למה באתי. באתי לתרום. לא שוק בשר. זה לא. זה מחוץ 

   . הצבא לא הפך אותי, לא נתתי לזה להשפיע.נשארתי דתיה. לתחום. והנה נשארתי

 (, סמלת בהכשרת טירוניות41, )דלית       

בזה אני  ,לא. זה היה לי די פשוט. כי זה הערכים שהטביעו בי. ככה חונכתי]בהקשר של מיניות:[ 

 .שאני מאמינה, אז הנה, אני יכולה להתמודד ולא מרגש אותי ולא מטלטל אותי. אני יודעת מי

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה                       

הסוכנות שהובילו  הן :ם"כעל השלעצמן ה ח"טפיהצידוד באידיאולוגיה עטוף כאן ב

וניווטו את עצמן לשמירה על הקוד, גם ללא פיקוח ממסדי, גם ללא הוראה מפורשת מסמכות 

כי הן מעוניינות להבליט את הוולונטריות בשמירה על הקוד הדתי, להבדיל אולי יתכן דתית. 

 נוך הדתיים.ינהוגה במוסדות החהמדתיות מתוך כפיה והטפה, 

 נראהדבריהן של הודיה ושל דנה, מ 11אידיאולוגית,-אדרה עצמיתהבהמשך לקו זה של 

אשר , ביחס לנשים חילוניות, תמוסרי-תערכי עליונותניותן לימ-את א ומייחסות מקשרות ןהש

 ותכנעי, מהבבוא העת כביכול"תחסן" אותן,  אשר תמערכת ערכיכנעדרות  ,ידן-עלנתפסות 

 .הןחותים שביצרינל

אני ראיתי איך חברות שלי, גם דתיות, אבל בעיקר חילוניות, נופלות וככה פורקות כל עול, ואני 

להמשיך בדרך שלי, בערכים שלי שגדלתי עליהם. הסתכלתי עליהן והתאכזבתי וזה עוד יותר חיזק אותי

 (, מפקדת טירונים אוכלוסיות מיוחדות40, )הודיה                    

                                                 
חברתיים אשר מיחסים את הדת כאלמנט אשר מסייע ומשפר את ההאדרה עצמית -ישנם מחקרים פסיכולוגיים 11
(Sedikides & Gebauer, 2010 שכאן מתפרשת כצורך אנושי בסיסי, והדת משמשת ככלי יעיל לכך. מחקרים ,)

 החברתי המכונה:-אחרים מייחסים לדתיות את התוצר הפסיכולוגי
 (Eriksson & Fucke, 2013 )better than average effect .  לא בהקשר ספציפי למין בדת. תוצר זה  –אולם כל אלה

צת הפנים, תוך הנמכתה של קבוצת החוץ. אולם אציין שבאופן כללי, ביחס מלווה גם בהעדפה קיצונית של קבו
לא אימצו את השיח האדנותי הגברי השורר בציונות הדתית, אלא בהיבט ספציפי זה של לרוב לחילוניות, הנשים 

 מיניות.
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ש': ולא היו לך איזה מחשבות שניות, אולי בכל זאת כן להתנסות, הרי זה מה שרוב הבנות עושות 

 בגילאים האלה, וזה מסביבך כל הזמן?

יש ערכים. לכם לא. חד וחלק. איזה שאלה יש פה. זה לא. בטח שזה לא תי בזה. בטח. לי יהתגאת': לא. 

 (, מפקדת טירונים33, )דנה          רמה.

 עבורערכי -כמצפן מוסרי השימשניות, ימ-, השמירה על מצב זה של אמזו התרי

)וזאת בהמשך לדבריה של  דתאל המידת התרחקותן/התקרבותן  את ודהן אמדרכו  ,המרואיינות

 :כלום"(-או-יונית לעיל, לגבי היחס של "הכל

כמובן שזה שהיינו ממש קרובים ו.. היתה תקופה שממש ממש הידרדרתי והגעתי למצב עם מישהו, 

כבר לא היה לי ממש ואני  ,ונגענו כל הזמןכל הזמן היינו ביחד קורה, כי.. אבל ממש  הלא היתכל'ס 

נראה לי סתמי, נראה לי מיותר אם אני לא יכולה להקפיד על זה ]מיניות[, את   חשק לשמור שבת והכל.

 (, קצינת מבצעים39, )עירית                  צביעות.מבינה? אז למה? נראה לי קצת 

עומדת בזה, בדבר האחד הזה, את לא מסוגלת, אז זה אומר עלייך משהו. זה אי אפשר. יש לא את אם 

    .לה לקבל הכל. סבבה. תחיי את החיים שלך אבל דתיה את לאדברים ש.. את לא יכו

 (יחידתית , קצינת חינוך33, )תמר                             

תמר  --כלום" -או-"הכל --( ראשוןהמובאת לעיל )ציטוט  מרתבהמשך לעמדתה של 

כמצב אבסורדי  -- השואבעוד היא איננה נמצב שבו אישה שומרת מצוות ופעילה מינית,  מתארת

סוביקטיבית דתיות האנלוגית להתנהגות בתחום המיני הספציפי, המכאן שוסוריאליסטי. 

ידי סביבתן )הן בצבא והן -הכוללת, וכן היא משפיעה על האופן שבו נתפסות המרואיינות על

זהותה הדתית הכוללת  הדתי,שלפי השיח  הלמד יבציונות הדתית, כפי שנראה בהמשך(. מכאן אנ

מבחינת המבט הדתי, בע הוא שטהצד השני של המ ;ניותהישל האישה מתנקזת באופן בלעדי אל מ

מכאן . רוחניים פנימיים-, לרבות היבטים אמונייםדתיותההיבטים אחרים באין כל משמעות ל

טקס נישואין הלכתי, למעשה הטרים לכך החותם הגופני, קרי הבתולים המבותקים בלא שש

 ,למעשהשהמסקנה המתבקשת כאן היא האורתודוקסיה לבלי שוב. גבולות יציאה מ מבטא

)בהמשך לאלה שהוצגו  המרואיינות חורתות את דתיותן על גופן. זוהי עוד הצהרה זהותית

-הלכתי, שלמרות ההלך הקונפורמי שלה, הינה רדיקלית, שכן לפי השיח הבפרקים הקודמים(

עיסוק המתמיד ה .(הלימוד והתפילהקסט )דרך הטקר יעב, נחרתת גברי, הזהות היהודית/הדתיתה

א ובשיח זה, הסיס המוגפן כאשר הפרקמוגפנת, הה לחזרה ליהדות בטקסט מבטא את הכמי

 בטקסט . הקרבת הקרבנות אפילו נמשלה(2008שביט,  ;2013סטרומזה, ) קרבת הקרבנותה

 גם זו אשרהיא בית המקדש, תקופת של  ,זו מוגפנתדתיות  .ם האללקיום יחסי אישות ע ההלכתי

לפי  ;שלטת הדתיות הטקסטואלית , כאמור,כיום, בניגוד לכך. באחרית הימיםמצופה להישנות 

וש פעמים ביום, כך הוא מתפלל שלשיהודי מתעמק בטקסט, לומד אותו, ושיח )גברי( זה, ככל 

שעתידה  יבה אל היהדות ה"פיזית", המוגפנת,מתאפיין בשש'גאולה',  רצוי של"מקרב" מצב 

כאשר המרואיינות )וככל הנראה נשים דתיות  ,מכאן. קרבנות בפועלבהקרבת תפילה  להמיר כל

, שכן זוהי דתיות מוגפנת הגמוניהגופן, זהו שיח הסוטה מן ה בכלל( מצהירות כי דתיותן חרותה על

 .גפן הגבריהחורגת מהשיח המו נשית
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שבשמירה על הקוד שוב עוברות לתאר את היתרון הפרגמטיסטי בהמשך, המרואיינות 

למטה,  סוק המיני מצטייר בדבריה של איילההמיני הדתי: מניעת "הסחות דעת" מיניות. העי

 :כ"רעש", כגורם מפריע ומעכב בדרך להצטיינות מקצועית ביחס לעמיתותיה החילוניות

איך זה בכלל לא נורא מפריע, נורא התעסקות, להתעסק גם בגוף שלך וגם בדייטים כל הזמן וכל הזמן 

כל היום  .כל היום רק גלולות -את נראית ואת כל הזמן רוצה רק לרצות בהתחלה וכל זה והם בכלל 

אני בחיים לא הייתי מצליחה לתפקד ככה, ? ככה איך אפשרלא.  אם לקחו גלולות או ,ערותשמורטות 

.יש זמן לכל דבר ולעשות עבודה טובה. בחיים. ואני רואה את ההבדל. ראיתי במה הן עסוקות ובמה אני.

 (, מורה חיילת41, איילה)              

יחסות לכבוד שהן קצרו בעקבות השמירה על הקוד המיני הדתי. ימתבנוסף, שירלי ורחל 

, לעומת נויהבדבריה של  ;עצמיתהאדרה גם שזורה שבו שירלי מעלה את הצידוק הפרגמטיסטי 

 שלושת הצידוקים: האדרה עצמית, אידיאולוגיה ופרגמטיזם/רווחיות. יםעלומזאת, 

כיבדו אותי הרבה יותר מכל אלה שנמרחו שמה, שלא הפסיקה להימרח על כל מי שזז לכיוון שלהן.

 (, קצינת ארגון רפואה33, )שירלי                             

אני לא שווה בלי איזה גבר? במילא הם  מה אני ילך עכשיו ואתחנחן עכשיו לכל איזה.. מה, כאילו

יחסים כמו זבל ולא מסתכלים עלייך או שאת יודעת איך מסתכלים עלייך. יכולה להגיד יאחרי זה מת

... תראי, גם אני בסוף היום דתיה. יש לזה לך בוודאות שעליי לא הסתכלו ככה וזה ברור למה

בתוך יחסים של משפחה, של בני זוג. לא משמעות. אנחנו מסתכלים על הדברים האלה אחרת, בטוהר, 

סתם כמו.. אני לא רוצה שידברו שיגידו, שיהיה לי שם של.. עדיף היה לי ככה. מה אני צריכה שיגידו, 

ואני כל היום יהיה עסוקה בלטהר את שמי וההורים שלי וזה, ואצלנו בכלל זה קהילה מה זה דביקה. 

ה את  זה? יותר טוב, הנה! לא סיפקתי לכם חומר כולם מדברים, מרכלים בלי סוף. מה אני צריכ

 (, מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות31)נויה,                   לרכילות.

מיקמה אותה גבוה יותר שהשמירה על הקוד המיני הדתי, שירלי למעשה טוענת 

ביחס לעמיתותיה  הכבודב"היררכיית האיכות/ערכים" ולפיכך הובילה אותה להפחית מ

נרטיב הגדול -שאינן מסוגלות להתאפק, שאינן תולות את התנהגותן המינית במטאהחילוניות, 

שהקוד מוסיפה על כך בכך ששל האדרה עצמית יחסית, ממשיכה קו זה רחל מחייהן האישיים. 

המיני הדתי למעשה רומם את הערך העצמי שלה ביחס לעמיתותיה החילוניות, שלא תופסות את 

גם רחל  בד בבד,לתשומת לב גברית. אלא אם הן זוכות עצמן, נשים בעלות ערך בזכות עצמן כ

)"טוהר", "יחסים במסגרת  לשמירה על הקוד המיני הדתיאידיאולוגיים את הצידוקים המעלה 

לבסוף, רחל מפרטת את הרווח הקונקרטי שהיא קוצרת בעקבות בשמירה על . של משפחה"(

ה היא מנפנפת ל"רכלני" קהילתה הדתית שנותרים מיותמים מסיפורים הקוד: "תעודת טוהר" ב

 עסיסיים על קלקול מיני.

, שכן ניתן ללמוד של מבחני הכבוד, דבריה של שירלי ושל רחל מאוד מעניינים טמהאספק

חפיפה מסוימת בין שיח ה"מדונה/זונה" הקיים בחברה הדתית, לבין זה הקיים בשדה מהם על 

ניותה, היא נתפסה כמהוגנת ימימוש מ-שירלי טוענת שבאי 12.ות הנשיתנייביחס למ הצבאי

שירלי שרתה שרתה כקצינת סיוע רפואי  –וכמכובדת יותר בעיני עמיתיה לשירות )רובם גברים 

                                                 
נסמכה בעבור  – : "לא יהיה כלי גבר(ב, ה"דברים כ )לגבי האבן עזראהרב מלמד, באתרו, "פני הלכה", מצטט את  12

 א בדרך לידי זנות"ושה לא נבראת כי אם להקים הזרע, ואם היא תצא עם אנשים למלחמה תביצאת למלחמה, כי הא
 (.27.10.14-)נדלה מה
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הדתי אשר -. נראה ששירלי מפנימה למעשה מבט שנראה מאוד דומה למבט הגבריבבסיס סגור(

  ניותה.ימאיינת כליל את מ אף הוא תופס אישה כמכובדת, רק אם היא

לשיח  גתבלתי מסוילבטא קונפורמיות  ותממשיכ מרואיינותה ,בחייהן הבוגריםגם 

פרמטר ניות זו בתור ימ-עדין מביטות על א . כמו כן, הןהמיניות עד לאחר הנישואים יתיהשע

המרואיינות גם ספקטיבה, נשים דתיות שאינן נשואות. ברטרובקרב זהות דתית מרכזי המגדיר 

, non-issueהדתי, לפיו מיניותן של נשים דתיות רווקות היא בבחינת -מדבררות את השיח הגברי

 :לעצמן בתור רווקות דתיות בצבא יחסותיתכאשר הן מ

בראש שלי בכלל. למי היה זמן? זה בכלל לא העסיק אותי. בכלל, לא היה אף אחד זה בכלל לא היה 

א ש. אני בכלל לא התעסקתי ולא ידעתי גם שום דבר בנופוטנציאלי מבחינתיששירת איתי שהיה בכלל 

 (, קצינת חינוך עולים36שרונה, )             זה לא היה רלוונטי אז, פשוט. וגם לא רציתי לדעת.

 כרווחיתהן אלה מרואיינות במבחני הכבוד מצטיירת בפי עמידה לסיכום, ה

שההיבט וכחתי הרבה פעמים נ .לוגיואידיוהן כהיבט א הן כמעצימה בפן האישי, וכ"משתלמת"

מוטיב  כי קיים באידיאולוגיה סיקהעצמי ואולי לא ארחיק לכת אם אהאידיאולוגי שזור בהאדרת 

, בעקבות עמיתותיהן החילוניותביחס לשל המרואיינות  תהעצמיהאדרה שנועד לשרת את ה

למעשה מבליט את הנקודה זה . קיום לבפועוקיומה  /ההלכהההזדהות הערכית עם האידיאולוגיה

, במיוחד כאשר הוא "ארוז" (50, 27: 2013אנגלנדר ושגיא, שקול לכוח ))מיני( כי איפוק 

אישי, וגם כללי )בעקבות אותו שיח -באידיאולוגיה אשר שמה את ה"מתאפקות" ביתרון ערכי

 ניותה של האישה מאפילה ומקרינה עליה כמכלול(.ישכבר נידון, ובו מ

ניות. זוהי ימהממצאים עד כה עולה חוויה נדירה של הנשים הדתיות בהקשר של מין ומ

חוויה דואלית שמחד מעלה סוכנות ויש שיאמרו אף התנגדות לנורמה הצבאית של התרועעות 

ומתירנות בין המינים. אף על פי כן, יש גם לזכור כי 'סוכנות' זו, מקורה בדת פטריארכלית, אשר 

ם, דרך ת השעיית המיניות הנשית עד לאחר החתונה, ככלי לשליטה על הנשיייעדה את פרקטיק

מיניותן )וכן ככלי להבחנה היררכית פנימית בין נשים "איכותיות/משובחות" יותר ופחות, דרך 

בתת הפרק אנסה ליישב ניגוד זה בהקשר של סוכנותן של הנשים,  (.הדתי-עיניו של המתבונן הגבר

העכשוויות המאפיינות את די זה של סוכנות נשית, על רקע המגמות אתיחס לסוג ייחו שלהלן.

 בין הגמשה )אינדיווידואליסטית( לבין הקשחה )קולקטיביסטית(. הדתות הפטריארכליות בימינו:
 

 מיניות בצבא: סוכנות ללא מודעות?-הבחירה בא

 בעידן המודרני המאוחר, ניתן להבחין בין שתי מגמות בולטות בהקשר של דתיות:

(. הדתיות הקשיחה מתבטאת לרוב דרך קבוצות Hervieu-Leger, 2005"הקשחה" ו"ריכוך" )

פונדמנטליסטיות דתיות אשר מבקשות להשיב את המאמין למעמדו המקורי כ"נתין" של הדת, 

וכך לבנות קהילות גדולות ואחידות, המושתתות על ספרי וקודי הדת הקדומים. זוהי דתיות 

(. בעולם מגמות אלה לרוב נובעות 2004תפשרת )סיוון, אלמונד ואפלבי, אסנציאליסטית ובלתי מ

סם היילמן למגמת הקשחה כללית וגורפת המבוטאת טוען , םיהדות העוליחס לב .מדת האיסלם

(. כן בחברה הישראלית Heilman, 2006הברית )-אורתודוקסיה בארצות-בשגשוגה של האולטרא

אלה בטויים, הן דרך קבוצות אשר משל)ה(בות את )במגזר היהודי בה( יש למגמות הקשחה 

המרכיב הלאומי בדת )נוער הגבעות, תנועת "כך"( וכן דרך תנועות פונדומנטליסטיות דתיות שבהן 
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כתות מסוימות  ;נעדר מרכיב זה )זרמים בדתיות החרדית כנטורי קרתע וחסידות "תולדות אהרון"

 גון צניעות האישה(.אשר מעלות על נס מרכיב/'ערך' דומיננטי אחד, כ

דתיות של "עשה  ;לעומת זאת, הדתיות הרכה הינה פרטית, ובמרכזה ניצב האינדיווידואל

(. בעולם מגמה זו מתבטאת בהחדשות רוחנית, Heelas & Woodhead, 2005זאת בעצמך" )

(. בחברה הישראלית גם קיימת השתקפות Roof, 2003לעיתים נטולת דתיות )עידן חדש, כתות( )

 –אייג'ית זו )אשר שואלת מרכיבים מהיהדות כמו גם מדתות אחרות -מגמת נביעה ניושל 

(. כמו כן, זרמים וקהילות דתיים בישראל שיצאו זה מכבר 2009"סופרמרקט רוחני"( )שמחאי, 

את הדת מזוויות פרטיקולריות )למשל, התנועה הרפורמית  יםמגבולות האורתודוקסיה מרככ

אזואלי  ;2008והתנועה הקונסרבטיבית, קהילת "בית תפילה ישראלי"( )אזולאי וורצברגר, 

(. אולם קיימים כוחות ומגמות של ריכוך הדת גם מתוך האורתודוקסיה עצמה. 2008ותבורי, 

קבוצות של חוזרים בתשובה/מתחזקים  (,2009דוגמאות לכך הם החרדיים המזרחיים )ליאון, 

 (.Sztockman, 2011(, קהילות אורתודוקסיות מודרניות שוויוניות )2010)שרעבי, 

בתווך בין מגמות הקשחת הדתיות לבין מגמות הריכוך, ניצבות הנשים הדתיות. מחד, 

במרבית י )דכוי ברוטלי, קיצוני ואף נצחנתונות תחת חוקרות פמיניסטיות מערביות רואות אותן כ

( מימוש-מהמקרים, הנשים לא נוטשות את דתן הפטריארכלית, ולרוב זו כלל איננה אופציה ברת

(Daly, 1973; Ahmed, 1992; Chong, 2006; Scharff, 2011לעומת זאת, כאשר מתבוננים ב .)-

case-studies  אשר נועדו להתקרב ולחדד את קולותיהן של הנשים, ניתן לעיתים לראות שהן

( שגם ישפרו בהמשך את מעמדן Longman, 2003bוגלות לעצב מרחבי פעולה בעבור עצמן )מס

 ,Bartowski & Read, 2003; Chenביחס לדת ואף במבנים משיקים אחרים, כמו המשפחה )

2005; Gallagher, 2003; 2004 ,החוקרות טוענות שהנשים לא פועלות מתוך תודעה כוזבת .)

, הסוכנות מהווה מנעד של פעולה מסוים, במסגרת המבנה, שדרכו אלא שבהקשרים יחודיים אלה

הנשים מכוננות עצמן מחדש, תוך קידום האג'נדות שלהן. תהליך זה איננו תמיד נובע ממודעות 

(. בניגוד לתבנית החשיבה הנהוגה על סוכנות, כאן היא Mahmood, 2001מצידן של נשים דתיות )

 (.Hirschman, 1998דות גלויה )איננה מתבטאת בשנוי מבני או בהתנג

-Hartman( וטובה והרטמן )Avishai, 2007; 2008לטענה זו מצטרפות אורית אבישי )

Halbertal, 2003; Seigelshifer & Hartman, 2011  הטוענות כי נשים יהודיות דתיות אף ,)

נציגות של מועצמות מתוך המשא ומתן שהן מנהלות ביחס לדת, ומהתפקיד התרבותי שניתן להן כ

הדת. אבישי טוענת שאצל נשים דתיות, הסוכנות שזורה בקיום וולונטרי של המצוות. הנשים, 

( רואות עצמן כשליחות של התרבות והמסורת היהודית בכך Avishai, 2008במקרה שהיא חקרה )

שהן, דרך גופן )דרך מצוות ה"נידה"(, אמונות על שימור הגבול התרבותי בין היהדות לתרבות 

גלובלית המערבית. היחודיות היהודית התרבותית וההסטורית, תלויה על כתפיהן. הנשים ה

בכך שמשמרות, דרך חקיקת הדת על גופן, את ערך קדושת  (doing religion) "עושות דת"

הנישואין היהודי. זוהי מסורת תרבותית שהנשים רואות עצמן כממשיכות פעילות וגאות בה. 

( כי הנשים אשר Seigelshifer & Hartman, 2011)לשיפר והרטמן באופן דומה, טוענות סיג

בוחרות במגוון מופעים וצורות לכסוי ראשן, עושות זאת מתוך מודעות רבה, ומתוך כוונה לסמן 

 עצמן כיחודיות מבחינה תרבותית וחברתית.
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למעשה נקיטת העמדה  צות החוקרות לגבי נחקרותיהן מבטאאולם הנרטיב שמאמ

מוסרית פמיניסטית ופוליטית כבדת משקל. כאשר החוקרות מתארות את הנשים הדתיות 

כמבטאות את דתיותן במולטי ווקליות ואפילו כחוות העצמה, עולה התחושה כי אין כאן דכוי 

אדרבא, נחשף כאן עוד פסיפס מרהיב ומקורי בתרבות האנושית. לעומת זאת, כאשר  --חמור 

ים את הנשים הדתיות דרך נרטיב של דכוי, כבר מעצם מעשה הכתיבה מונף נס הדגל למחאה מציג

פוליטית פמיניסטית, שהרבה חוקרות רואות אותה כיריית הפתיחה לשחרור. סוגיית הנרטיב כלפי 

החוקרות מהדהדת לנוכח קולות המבטאים את כאבן של הנשים הדתיות שנפגעו כפועל יוצא 

 דתית )יפורט בהמשך(.-יקה מיניתמקיום מתמשך של את

 אימוסרי זה, ה-קונפליקט פוליטי תהמבטאסוגיה עכשווית בשיח הפמיניסטי העולמי, 

הרעלה. מחד, הפמיניזם המערבי רואה את הרעלה ככלי לדכוי ולמשטור אלים ובוטה כנגד  סוגיית

מאידך,  13(.Longman, 2003bנשים, ואף כנוגד עמודי תווך תרבותיים של מסורת ליברלית )

קיימות נשים מוסלמיות אשר מתבטאות את עצמן דרך עדשת הסתכלות אחרת, השוזרת 

פרגמטיקה יחד עם אידיאולוגיה )בדומה לנשות המחקר(: הן מעלות את העובדה שמרגע שהן 

מכוסות מכף רגל ועד ראש, הן מוגנות מפני הטרדות של גברים ויכולות לנוע בחפשיות במרחב 

כמו כן, לבישת הרעלה וקונפורמיות לקודים  14מה שלא נכון לאישה המערבית בימינו. –הצבורי 

דתיים אחרים )לרוב בתחום הצניעות(, מאפשרת להן לזכות באופציה של מוביליות חברתית, 

 (.2008קווידר, -רביעה-אבו ;2011לוי, -השכלה ועוד )וינר

-שות המחקר הנוכחי לנקוט באלעניות דעתי, הבחירה ברעלה דומה בהרבה לבחירתן של נ

מיניות מטעמים דתיים. ראשית, כמו הנשים המוסלמיות, המרואיינות שוזרות רווחים פרגמטיים 

מיניות, בד בבד עם טיעונים -פונקציונליים להן מהסטטוס הידוע שלהן בפרהסיא הצבאית כא

יניות בצבא, נותרת מ-תרבותיים )מובחנות/עליונות תרבותית(. בנוסף, הבחירה בא-אידיאולוגיים

-כפרדוקס מבחינת הפרשנות הקוטבית שיכולה להנתן להתנהגות דתית זו: מחד סוכנות דתית

 תרבותית, ומאידך ציות לחריתת הדת בצורה דכאנית על גופה של האישה.

מגזרי, יתכן כי על רקע האוטונומיה הדתית שהנשים הפגינו -מן האספקט האורתודוקסי

מעוניינות להציג את האורתודוקסיה שלהן גם באור יותר "רציני", כזה ביחס לאורתודוקסיה, הן 

ידי הממסד. ככלות הכל, רוח ההגמשה והפתיחות, לא מאוד אהודה על נציגי -שיתקבל על

הרוח האורתודוקסית למעשה מנוגדת בהרבה מובנים לרוח זו, והיא מעריכה  ;האורתודוקסיה

ובמהותנות בלתי מתפשרת בדוגמות הסטוריות.  יותר קהילות ומאמינים אשר דבקים בנוקשות

מיניות ובנשיותן )כמגננה לנוכח הצפיה להטמע בסביבה הצבאית ולחקות גלויים של -הדבקות בא

גבריות(, משרתות את הנשים בהשגת רושם זה. כך הן למעשה מוכיחות להגמוניה המגזרית 

 קוסיה, באופן בלתי מתפשר.הגברית את רצינותן ויושרתן הפנימית כנשים הנאמנות לאורתדו

לעומת זאת, מן האספקט של סוכן אל מול תרבות, ניתן גם להתבונן על מופעים אלה של 

 ,Lamontמיניות ודבקות בנשיות, בתור סוכנות תרבותית, או "עבודת גבולות" תרבותית )-א

, וכן ביחס לאקלים בצבא (, שעושה האישה הדתית ביחס לאחרּות הנשית החילונית1992

אמיניות )כפי שהזכרתי לעיל, בהקשר של החצנת -. גם בהקשר של ההצבאי בכללותו-חילוניה

                                                 
13

 (.Longman, 2003bהוגות מוסלמיות פמיניסטיות מכנות את היחס המערבי כלפיהן כ"פמיניזם קולוניאלי" )  
14

 שעות של הטרדות מיניות ברחובות ניו יורק וקהיר" 10(: "29.10.14"הארץ" )כתבתה של טלי קרופין,   
(http://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2470908.) 
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(. הווה אומר, דרך מערכת של פרפורמטיביות Avishai, 2008הדתיות(, הן למעשה "עושות דת" )

התערבבות עם גברים, שמירת מרחק באינטראקציות, צורת הליכה, צורת -מוגפנת )שפה נקיה, אי

ר הן בבגדים אזרחיים(, הן עובדות על הגבול התרבותי. התנהגותן האישית כסוי הגוף כאש

נרטיב היהודי של קדושת ברית הנישואין. כאשר שני בני הזוג -במישור המיני מבטאת את המטא

באים בברית הנישואין ללא עבר מיני, הדבר מבטא קדושה ונשגבות לאור היהדות: זהו פרק 

בנוסף, דרך התנהגותן במישור האישי,  15ותחים יחדיו בהדדיות.בראשיתי חדש וטהור שבני הזוג פ

הנשים משפיעות על היהדות כמכלול כ'אומה קדושה', המורכבת מקהילות, משפחות וזוגות אשר 

שמרו על קדושת ברית הנישואין. קדושה זו נגזרת באופן ישיר מרפרטואר מיני "נקי" לאורך כל 

חתונה קיימים בכל העולם ובכל התרבויות, אולם תקופת הרווקות. מוסד הנישואין וטקס ה

היהדות מתגאה בכך שהנישואין בה כרוכים בהתקדשות: היהדות הפכה למעשה, דרך הסדרת 

המיניות ועגינתה )התנייתה( בנישואין, את היצר החייתי והנחות ביותר, בעיני היהדות, לקדוש. על 

שבטקס הנישואין וכן קדושת ברית  קהילה קדושה זו, מבקשות הנשים להמנות. כלומר, השיא

יומית הפרטית של האישה -הנישואין עצמה, כולם תלויים ונגזרים מיידית מהתנהגותה היום

בתקופה רווקותה: ככל שתימנע מגברים, כך טקס הנישואין וברית הנישואין עצמה, יעלו בערכם 

 כך גם כבודה של האישה. ;בעיני הממסד

ובה מתגוננת כנגד הצפייה מהן לחקות פרקטיקות דבקותן של הנשים בנשיותן )כתג

דתיות נורמטיביות. אלה הקשורות בהסדרת -גבריות בצבא(, אף היא קשורה בסכימות מגדריות

החיים הזוגיים של האישה לעתיד לבוא. מרגע שהאישה נכנסת לברית הנישואין, הגבר ממלא את 

ההלכה, מדובר באישה בעלת  את דמות ה"אישה האידיאלית". לפי –דמות ה"גבר" והאישה 

(. אם היא תפגין 118: 2013מאפיינים מובחנים, כגון פסיביות, רגשנות ועוד )אנגלנדר ושגיא, 

 מופעים גבריים, מהלך ההשלמה בין המינים, יחובל, שכן הוא נשען על קיטוב מיני לכתחילה.

צייתנית סכם עד כאן, הנשים אכן מגלות סוכנות, אשר חלק יגדירוה כסוכנות אם א

(Mahmood, 2004 אבישי עולה עוד מדרגה וטוענת ל"עשיית דת" על רקע האחרות התרבותית .)

הצבאית החילונית )ובכלל זה, יחסי גברים ונשים בצבא(. כמו כן, יש לקוד הדתי המוגפן גם 

(: קבלה בעיני עמודים הקודמיםיתרונות פרגמטיים ברורים, בעבור הנשים )אלה הוזכרו בפירוט ב

 (Bartowski & Read, 2003שיח ההגמוני, כבוד מגברים ועוד )ראו גם אצל ה

לעומת זאת, עולה כאן השאלה שהצגתי לעיל: האם ניתן להגדיר דבקות בסכימות 

דתיות שכאלה, כסוכנות? האם גופן של הנשים כאן אינו אלא מושא לחריתת קוד תרבותי -מגדרית

 )בכפיה(?

-semiבישי בדבר המודעות החלקית )כאן אני מסכימה עם קביעתה של א

consciousness המתלווה לסוג זה של סוכנות. אני חוששת שעקב הסוציאליזציה הדתית )

המגדרית החזקה שהן ספגו, פעולתן הסוכנותית היתה נעדרת תודעה מגדרית, במידה מסוימת. 

יהודית זוהי התודעה שתפקח את עיניהן לכדי ההבנה שלמעשה במטרה להשיג את הקדושה ה

הנשאפת, הן למעשה ממשמעות ומדכאות את גופן, והוא משמש כמושא לפעולה הדכאנית של 

חריתת הדת הפטריארכלית עליו. נקודה זו מעלות יפה שלוש הנשים שהעלו את השיח החותר, 

אלה שהעלו את הכאב שחוו כתוצאה מהתכחשות למיניותן כנגד רצונן, בתקופת הצבא. בנוסף, לא 

                                                 
15

רווקותם. אולם הקלון הוא רק כלפי  בתקופת המינים משני מצופה החתונה טרם ניותיממ המנעות של זה קוד  
 פתה.אישה שאיננה בתולה ביום חו
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מן הממצא המחקרי בדבר ייסורי הדיכוטומיה שחוות נשים דתיות לאחר חתונתן  ניתן להתעלם

(. המעבר החד מאיון והתכחשות מתמשכים 16מאלב: עומד להתפרסם-גולדברג ;2012)פרינס, 

למיניות, אל החייאתה באופן מיידי, לעיתים רבות נחווה כמשבר. כמו כן, באחרונה הושמעו 

פורמות פובליציסטיות המזוהות עם הפלג הליברלי של הציונות ברשת האינטרנט, וכן על גבי פלט

הדתית, קולות מתריסים וכואבים לגבי טראומת איון הנשיות והמיניות הנשית בשם "קדושת 

הנישואין" או הקדושה הנגזרת, כביכול, מהצנעת הנשיות כליל במרחב הצבורי והפרטי, לאורך 

 17זמן.

סוכנותית את "הקשחת" דתיותן של מרבית -תלפיכך, אני מתקשה למקם מבחינה מגדרי

המרואיינות בהקשר המיני. אינני מבטלת את ההשערה שאולי קיים כאן מרכיב סוכנותי אקטיבי 

של היות חלק מקהילה מדומיינת קדושה והסטורית )וכאן אין אירוניה בדבריי( ]לעמדה זו ראו 

Bulbeck, 1998; Mohanty, 2003תכחש לקולות המושתקים שרק [. אולם באותו זמן, אין לה

לאחרונה החלו להשמע, בנוגע לחוויות השליליות ולכאבן של נשים, בשל אותה התמסרות גופנית 

וכוללת של נשים דתיות לטובת אידיאות, שלמעשה מחקו את גופן וחלק מהעצמי שלהן לאורך 

ה ביחס אליו, זמן. יש לציין שחוויה זו כוללת התפקחות לניכור מתמשך אל הגוף, אפילו שנא

ובאופן כללי, התיחסות אל הגוף הנשי דרך עיני ההלכה )ולא דרך עיני הנשים שהוא בבעלותן..(, 

 & Moghissi, 1999; Narayan, 1998; Sahgal]לעמדה זו ראו  18באופן כללי רוויה בזלזול כלפיו

Yuval-Davis, 1992חברות חזקה  [. לא אגיד כי יש כאן פעולה מתוך "תודעה כוזבת", אלא מתוך

שהובילה את המרואיינות לא לפקפק ולהזדהות באופן כמעט עיוור עם ערכי חינוכן, כך שהן לא 

תמיד ידעו מתי ה'ערכים' מסתיימים והן )גופן( מתחילות. הוויה הקולקטיביסטית זו, שבה אין 

ערבית מובחנות לאינדיוווידואל רווחת בציונות הדתית, ובקרב חברות עם אורינטציה שאיננה מ

( מאפשר מנעד Alexander & Smith, 1993; 2002טיפוסית. הקוד התרבותי שחרות על גופן )

( Mahmood, 2004. לעומת זאת, ניתן בהחלט לאמץ את עמדתה של מחמוד )התנגדותמצומצם ל

( או כפי שאבישי רואה זאת, docile agency)סוכנות צייתנית ולפרש את פעולתן של המרואיינות כ

 יותר מכך: "עשיית דת".אפילו 

מינית של המרואיינות, מנקודת מבטן, אפנה לדון באופן -משדנתי בבחירתן הא ,כעת

  את האישה המינית.הצבאי גם השיח הדתי ומצייר הממגדר שבו 

 

 

 

 

 

                                                 
16

(, בידי 2014אוקטובר, -אביב, ספטמבר-של "דעות" )נאמני תורה ועבודה, תל 67תקציר הממצאים מובא בגליון   
ידי פרופסור תמר אלאור מהאוניברסיטה -(. העבודה מונחית עלhttp://www.toravoda.org.il/node/7350המחברת )

, ynetבונדיק מאתר -כמו כן, ראו כתבתה של נטע יוסףהעברית בירושלים )המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה(. 
 (.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4093052,00.html) 10.7.2011מתאריך 

17
, אתר "משלך". כמו כן, ראו מאמרה של 25.6.14-"תהיי צנועה כי מיניות היא פשע", כתבתה של אוריה מבורך מה   

, "דעות", נאמני תורה ועבודה, 67" )גליון הדתית בחברה הנשית הגוף חוויית על מחשבות - ראשון בגוףנעמה פלסר: "
(. ראו גם מאמרו של יוסי גרייבר, הנכנס לעולמם של צעירים וצעירות רווקים במגזר הדתי: 2014אוקטובר, -ספטמבר

 (.2005, מרץ 20הלכה למעשה" )דעות  –"בינו לבינה 
18

 .Ynet ,15.9.2013". ושה לזונה: חינוך להדחקת המיניותין קדנהרי: "ב-גלי נוסבאום  
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 מיניות הנשיתהקשר של הב יהצבאדתי לבין השיח -יציונשיח הנקודות השקה בין ה

מינית שאיפיינה את מרבית המרואיינות, בין אם מבחירה ובין אם בעל -באופן כללי, הפוזיציה הא

כורחן, כתוצאה מן החינוך שלהן, הינה נדירה בהקשר הצבאי )וכן באופן כללי ביחס לנשים 

מערביות בשנות העשרים המוקדמות(. הצבא נתפס כאתר רווי במיניות בוטה וחסרת מעצורים. 

הסטורי, הצבא מזוהה כאתר של שחרור ואף פריצות מינית, -אוניברסלי-סטריאוטיפיגם מהיבט ה

כמרחב שבו התחוללו וכן מתחוללים עד היום, מעשי מין בוטים ומגונים. אפילו קיימת עדות 

יי"ד נכתב: -לקידוד תרבותי זה בטקסט התנ"כי. בספר דברים פרק כ"א, פסוקים י' ֵתֵצא -כִּ

ְלָחָמה ַעל ְבָיה ֵאֶשת ְיַפת ... ֶביָךֹאיְ -ַלמִּ יָת, ַבשִּ ָשה-ְוָראִּ -ַוֲהֵבאָתּה, ֶאל ֹתַאר ְוָחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ

ְלָחה ֶאת ָפְרֶניהָ -ֹראָשּה ְוָעְשָתה ֶאת-תֹוְך ֵביֶתָך ְוגִּ ם...  צִּ ַלְחָתּה ְלַנְפָשּה ּוָמֹכר -ְוָהָיה אִּ ֹלא ָחַפְצָת ָבּה ְושִּ

ְמְכֶרָנה ַבָכֶסף; ֹלא-ֹלא יָתּה.-תִּ נִּ ְתַעֵמר ָבּה, ַתַחת ֲאֶשר עִּ לאמור, עוד מתקופה עתיקה זו, הנורמה  תִּ

של אינוס נשים בטריטוריית האויב )כשלל(, היתה רווחת )והתורה כאן מזכירה זאת במטרה לעדן 

אישה את אשר בעל(. את הנורמות החייתיות של ה"גויים" ולהחיל על היהודי צווי לשאת ל

סטריאוטיפ זה אודות המיניות בצבא, כמובן נוצר בעקבות ההתנהגות של גברים במסגרת זו )אני 

מניחה כי התנהגותן המינית של נשים בצבא, תרמה אך מעט ליצור הסטריאוטיפ עתיק היומין של 

 המיניות חסרת המעצורים בצבא(. 

..( 19שלא במסגרת אונס ו/או הטרדה מיניתאכן, לא נכתב הרבה על המיניות הוולונטרית )

של נשים בצבא. בכל מקרה, מהמקורות עולה כי גם כאן מופעל כלפי הנשים סטנדרט כפול: מחד, 

הגברים מאוד מעוניינים בנשים המשרתות בסביבתם, לצורך פורקן מיני. מאידך, כאשר הנשים 

ות כ"זונות" וכ"לא מקצועיות", נאותות לחיזורי הגברים, ממניעים וולונטריים שלהן, הן מזוה

(. וגם כאן, התיוג המינני חורץ את זהותה של האישה Levin, 2011וזוכות ליחס מזלזל ומבזה )

ומקבע אותה, באופן כזה אשר כמעט איננו בר שיקום. כלומר, במידה ונפוצה השמועה על אישה 

דמיתה ליתרת שירותה מסוימת ביחידה, אשר קיימה יחסים מיניים בהסכמה עם גבר מהבסיס, ת

הצבאי מקובעת: "זונה". מובן שבמידה והאישה לא נענית, גם אז היא תבוזה ותתוייג כ"ביצ'ית" 

(Addis, Russo & Sebesta, 1994.) 

השיח הדתי מודע לתיוג הצבאי כארגון רווי במיניות בוטה וחסרת מעצורים. לעניות 

ת סטריאוטיפ זה בכדי לכונן שיח הצדקה דעתי, רטוריקה רבנית )כפי שהעידו הראיונות( מנצל

דתי מהצבא. רבנים אלה עושים -שיבטיח הדרה וולונטרית וכוללנית של בוגרות החינוך הממלכתי

דתי דמוי -זאת דרך רטוריקת הפחדה קיצונית, אשר מטביעה בקרב בוגרות החינוך הממלכתי

פי שיח מונוליטי זה, חזקה על סטריאוטיפי ודמוני של הצבאיות המזוהה עם מיניות ללא גבולות. ל

 בנות דתיות שמתגייסות להיהפך ל"זונות".

אם כן, קיימת חפיפה מסוימת בין השיח הצבאי המינני הסטריאוטיפי בצבא, לבין השיח 

המינני סטריאוטיפי בציונות הדתית. ניכר מהנרטיבים של המרואיינות כי הן רגישות לשיח זה, 

 צמן כ"קדושות" ולא כ"זונות".והן עושות כל שביכולתן להבנות ע

                                                 
ו"אברדין" כבר קודדו תרבותית כסמל לאקלים צבאי )ארה"ב( אשר מתיר את דמן "טיילהוק"  ובהקשר זה המלים 19

(. כמו כן, לאחרונה דווח על Borch, 2000; Fitzgerald et al., 1999של נשים ואף מעודד פגיעה בגופן ובכבודן )
-http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2דומה גם בבית הספר של חיל האויר הישראלי ) פרשייה

Newscast/Article- .0f4e6a27bcc9931017.htm המהדורה המרכזית, חדשות  ,מתן חצרוני וניר דבורי(. כתבתם של
 בא, נזכיר את: (. מתוך מגוון המאמרים העוסקים בהטרדה מינית של נשים בצ21:46 06/09/12) 2
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עם משתזרת היטב הדתיות בעבור הגברים בציונות הדתית, בע, טמן הצד השני של המ

שתי הישויות מוקיעות והן מעצימות הדדית זו את זו. זאת מכיוון שהצבאיות )הישראלית ובכלל(, 

ות מצויה תודעתי שונה. ומכאן ניכר שקבוצת הנשים הדתי-כל אחת על בסיס תרבותי –נשים 

החיילי המיליטריסטי הישראלי -במצב תמידי ומתמשך של דחיקה כפולה: הן מהפן הצבאי

-)שכולל את האתוס הישראלי שנשען במידה רבה על אתוסים של גבורה צבאית גברית של הגבר

(, והן מהפן הדתי, שמבחינה תרבותית 2006לוי, -; ששון2000שרייבר, -ארי ולוי-הלוחם )בן

 .דיוק כמו התרבות הצבאית, בעל דפוס תרבותי טבוע של זלזול ודחיקה של נשיםאינהרנטית, ב

 

הדתי: עמדתן של הנשים -בהקשר של השיח ההגמוני כעת אעבור להציג ולנתח את עמדת המיעוט

תודעה המגדרית . בהמשך לנרטיב המתריס, אדון גם בחווית ההמתנגדות לאיון המיניות הנשית

. נקודות זמן: לפני הגיוס לצבא, בתקופת השירות ובחייהן הבוגרים שחוו נשים אלה לאורך שלוש

התודעה המגדרית נבעה מחוויות אשר דרכן התוודעו הנשים למיקומן השולי עקב זהותן כנשים 

 .דתיות, וכן לחסך המובנה בהקשר של חינוך מיני לנערות דתיות

 
 

 הדתי-בהקשר המיני לשיח ההגמוני רסה ביחסנרטיבים של הת. ב.  3

שלוש  . אף על פי כן,השיח הדומיננטי היה להשתיק ולאיין כליל את המיניות הנשית כאמור,

ור ההלכתי סאת הקושי לקיים את האי ר. הן העלוהסותגוללו בפניי את השיח  )בלבד(מרואיינות 

. ביותר ליכל גלוי מיני נשי, אפילו הסובטילקיצונית התכחשות  שדורש לדידן, ,הבלתי אנושי

הקיום הדיכוטומי הנגזר קשה לקיום אפילו יותר, על רקע כאבסורדית וכלהן  התדרישה זו נרא

הגשמה במישור האישי, לצד השתקה ואיון של ההתפתחות צמיחה ו ה שלחוויממנה: 

מרואיינות אלה מגוללות את . ( במישור המינילגילן בעת השירות טבעיותשהיו וההסתקרנות )

כמו כן, הן חותרות תחת השיח האורתודוקסי )שמקורו מן  .שכאלה ""חיים כפוליםהקושי לנהל 

לנדר ושגיא, גניות שלא במסגרת הנישואין כבזוי העצמי )אניחס למיהנצרות הקלסית(, אשר מתי

אומד הטוענות כי לא נמצאה בעבורן אופציה אחרת בשיח הן באותה נשימה אולם (. 174: 2013

 :מיניותןאקטיבי של ה ןיף הפעולה שלהן עם דכוישיתואת ערכן לפי מידת 

גיד לך שלא הייתי ילדה טובה והכל, לא עשיתי כלום. אבל זה באמת בלתי אפשרי. לא א שמעי, אני

שת את עצמי, כל כך מובאמת שלא. זה לא נראה לי הגיוני. אני כל כך ממהתפתיתי ולא הסקרנתי ולא 

מצפים ושמים עליי הרבה אחריות, ודורשים ממני וואני בן אדם מבוגר, כן?  ת, וכל כך מהרמתפתח

עליי כאילו אני בגוף של ילדה. אני לא ילדה. יש לי צרכים. אבל מה? למי הייתי  תהדת מסתכל אבל

יכולה להגיד את זה? לרב הכי מקל לא הייתי יכולה לדבר ככה. אין מצב. אם את לא נשואה אז את 

    ת מהבחינה הזאתי. אם את לא נשואה אז את ילדה.לא. את לא קיימ

 ("ש, קצינת ת36, )יונית                            

 

אז את  את יודעת.., חס וחלילה מתנהגת כמו אישה זה קשה כי אני יגיד לך. הכי קשה זה שאם את

או לא. מצד אחד  . את כבר לא. וזה משהו שאני עדין לא סגרתי עם עצמי שזה הגיוני]דתיה[ כבר לא

נראה לי מאוד הגיוני, במיוחד אם אני חושבת על החינוך של הבת שלי שאני רוצה שהיא תלך לצבא. 

, נגיד, אישה בשנות העשרים שלה שלא התחתנה כי לא יצא, מצד שני, זה ממש לא נראה לי מסתדר

                  .לא פגשה, לא מצאה. אז מה? היא צריכה להתכחש לעצמה? לא יודעת. לא נראה לי

 (, קצינת שלישות32, לימור)                      
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זה לא שהיה משהו אחר. לא היתה לי ברירה אחרת. אם אבא שלי היה, אם הייתי באה אליו כזה.. 

, לא היה מסתכל לכיוון שלי. רמאותה שניה לא היה מדבר איתי יותאתה יודע יש לי חבר. מהצבא.. 

 (, מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות34, )רונה     .שאני יגיד ממש לא משנה כבר זהו. אין מה. כל מה

והצריבה של השיח ההגמוני האישית ונה מדגימים את החוויה רשל דבריהן של יונית ו

הדיכוטומי: רונה מעלה את האספקט המיני המובהק שלו, דרך סיפורה: "מדונה/זונה" ויונית 

 "ילדה/נשואה".מעלה את האספקט של הסטטוס: 

קונפליקט. יונית מתעמתת גלויות אל מול ולימור מגלמות דואליות דבריהן של יונית ושל 

השיח, אולם בד בבד, היא מדגימה יאוש מהנסיון להציב את האישה אל מול הממסד הרבני 

ניות היא אחד מהם. מדבריה עולה כי יכסוביקט, כאדם בעל זהות רבת רבדים ופנים, כאשר המ

רחוקה הדרך משיח פתוח, הקשבה ודיאלוג בין הרבנות לבין הנשים. לימור בדבריה מתיחסת עדין 

הם של נשיות איסור כוללני לבטוי ולהחצנה כלשעל גופן של נשים: שיח ההגמוני השלכות של הל

מופנית כלפי גבר ספציפי או כלפי עצמן. כמו כן, היא מעלה  איננההיא  ניות נשית, אפילויאו של מ

-הגברי, ששופט נשים דרך הסטטוס הביורוקרטי-דרך שיח ההתנגדות שלה, את המבט הרבני ,שוב

הלכתי שלהן, והיא מגיעה למסקנה שקיימות בעבורם שתי עדשות דרכן הם רואים אותה: 

מאידך, אחרי התנגדותה הנחרצת של לימור לשיח הרבני הדכאני, היא  "נשואה" או "ילדה".

הראוי שהיא תנחיל לביתה בנושא זה, ומהתחבטות עצמית זו, היא  תוהה בינה לבינה מהו החינוך

היא בדבריה ניותה של ביתה, וימגיעה למסקנה חלקית כי היא גם מעוניינת לגונן על ביתה ועל מ

אופן ב ניות נשית מהוגנת עוברתיכן מאשררת את השיח הרבני הטוען כי "דרך המלך" למימוש מא

ק מתחבטת בדרך הפעולה שצריכה לנקוט אישה דתיה שלא היא ר ;מוסד הנישואיםדרך  בלעדי

 'התמזל מזלה', ולא התחתנה בגיל צעיר.

לא מאתגרות כלל את ברובן,  ,מרואיינותהוא שהלפרקים הקודמים,  יחסכאן, בהשונה 

 איות מוחלטת אליו. אין כאן נסיון לאתגור או להרחבה, אלמהשיח הדומיננטי ומבטאות קונפור

)"ערכיות", נבדלות אישית  עצמןת שהוא במטרה להעצים את לניכוס השיח כמו

, בגבולות ולהרוויח ממנו כמה שניתן", /הדתיאת הון ה"כבוד המיני , לשמרואינדיווידואלית(

המיעוט המתנגד פורם את ההגמוניה סביב האמונות  ., וכן בצבא עצמוהשיח שבו הן משוקעות

 והצפיות הממגדרות, חושף ומערטל אותן. יחד עם זאת, אף הן לא מציעות אלטרנטיבה לשיח.

 ,מדיר ומסליל נשים בחברה הדתיתאשר לכוח הממגדר, עיתים תת הפרק הבא ידגים כי ל 

חוו ישמיע את קולן של המרואיינות ש פרקה טווח.-ארוכות גם השלכות קונקרטיותיכולות להיות 

לשיח והסללה המגדרית של היכנעות בעל כורחן להשירות הצבאי, כחוויה ברטרוספקטיבה את 

 .תמגדריזווית התבוננות מ, מאפיינים בולטים של החברה הדתית מהותני, שני-יהמינ
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 תודעה מגדרית לאורך זמן ה שלפיתוחהובילו לש מפנה חוויות . . ג3

קטליזטור לכינון תודעה מגדרית או הקשרים אשר היוו סיפורים שבמרכזם אירועים יוצגו כאן 

ופמיניסטית בקרב המרואיינות. הסיפורים יוצגו להלן לפי הסדר הכרונולוגי של האירועים: החל 

אירועים מתקופת הנערות, דרך תקופת השירות הצבאי ועד לחייהן הבוגרים של המרואיינות. 

גם בחייהן מלווה אותן כאשר התודעה הפמיניסטית בעבורן נקודות מפנה והארה,  םיהוומאלה 

הסללה ההתנגדות הפמניסטית מתיחסת לשלושה מוקדי מגדור בחברה הדתית: . ההבוגרים

 מיניות.ומגדר יחסי  ,לשירות הלאומי מגדריתה

 תודעה מגדרית בתקופת הנערות

הזמן, היתה של שני. נרטיב  לציר העדות המוקדמת ביותר להתפקחות המגדרית ביחס

ההתפקחות שלה מרפרר לתקופת נעוריה המוקדמת, במהלכה התבוננה על היחסים בין שני הוריה 

 דרך פריזמה מגדרית:

ואני שיניתי את כל ההסתכלות שלי, אני  זה התחיל אצלי כל הפמיניזם הזה 14אני חושבת שעוד מגיל 

חושבת, מאז. אני לא ממש זוכרת כי זה היה לפני מליון שנה, אבל חושבת, בערך, אם הייתי צריכה 

. אני הסתכלתי, ראיתי את ההורים שלי. ראיתי את אמא שלי כאישה שהיא למקד את זה, אז זה מאז

זה מה שכולן, כל הדתיות עושות, והיא שותקת מאוד מאוד שונה ממי שאני רוצה להיות. היא מורה, ש

ליד אבא שלי, נותנת לו לתת את הטון, עושה הרבה בבית, לא שואפת להשיג איזה משהו גדול מחוץ 

שאני  17שאני חושבת שמתוך זה, היה לי ברור בגיל לבית, אפילו שלא היתה דתיה גדולה, כן? וכמובן 

לך, אני לא רציתי להיות שמה. אז.. את עושה משהו בקשר כי  אמרתי  רוצה להתגייס, או אפילו לפני.

לזה. אם הייתי הולכת לשירות לאומי זה כמו שהייתי אומרת: כן, אני שייכת אליכם לנשים האלה של 

הציבור הדתי שעושות ככה וככה ומאוד דתיות ועושות מה שצריך. ואני לא כזאתי. אף פעם לא הייתי 

אפילו שאני חושבת שבלב שלה היא הסכימה ואמא שלי,  גם היום. כזאתי ומאוד קשה לי עם מסגרות.

עם  "לא"חיזקה את מה שאבא שלי אמר בנושא, שזה איתי שאני אתגייס, היא לא אמרה כלום וכל פעם 

 סימן קריאה.

שוויון שביחסים -ת לאילהתגייס, במודעותה הפמיניסטי השני קושרת את המוטיבציה והמניע של

-את אי במעט, ו, ולקטיןמסוגל להש, כגורם את אקט ההתגייסות לצה"ל תפסות איה .בין המינים

, הן מבחינת יחסי הכוח הוריהשני תבוננות על הויון בין נשים לגברים, אליו התוודעה דרך ההשו

 .וההיררכיה ביניהם, ומבחינת עמדות שהם ביטאו )אביה שלל באופן נחרץ את גיוסה לצבא(

להסללה המגדרית, אשר  וודעותןעל הת תמררננה ושני, , תיוניבהמשך, מעידות לימור,  

מכווינה את בוגרות החמ"ד לשירות הלאומי, בעת לימודיהן בתיכון, סביב התקופה בה נדרשת 

ת אותה מנתיב שירות הצהרה על דתיותה, הפוטרהאופציה הצבאית לבין הבת הדתית להכריע בין 

 .זה

היינו חבורה  ו כבר היינו חברות ממקודם עוד.ס, גם רובנבתיכון היינו ביחד כל הבנות שרצו להתגיי

אלה שהיו  םכזאתי של אלה שמחליפות למכנסיים מיד אחרי הלימודים וזה.. לא היה לי ממש דיבור ע

. אולי בכיתה ז' כן, אני זוכרת שהיו לי כמה חברות שהיו ממש ממש דוסיות אבל קרוב ממש דוסיות

לא דתיה טובה. לא צדיקה מספיק, . לידן שאני לא מספיק טובהכל הזמן הרגשתי   לסוף כבר לא.

הרגשתי שאם לא היה שירות לאומי, אז הן היו כבר אימהות ו.. אמרתי לעצמי, וזה החריד אותי. ההבנה 

הזאת. אני זוכרת. אמרתי, רגע, שניה, את לא רוצה קצת להתנסות בדברים, לראות פה שם, להכיר את 

בשביל להיות אמא לילדים. בעולם רוצה בחיים? את בן אדם, את לא רק  עצמך, לראות קודם מה את
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אבל אז הבנתי מה שזה אומר. זה אומר שמיד אחרי שירות של שנה אני כבר אמורה להתחתן והכל. זה 

 לא התאים. אם אני יתגייס, בטוח לא יצפו ממני להתחתן כל כך מהר, למה אני מה זה 'אכזבה'

 (, קצינת שלישות32, לימור)                .לא התאים לי .אבל עדיף לי ככה]צוחקת[. כבר התגייסתי. 

תמיד הרגשתי שהצבא זה כמו לצאת קצת מהחנק הזה של להיות מדריכה באולפנא ואז מיד 

האמת היא שיש גם הרבה לחץ על בנים, אבל בכל זאת, נותנים להם . להתמסד,ש אין אוויר, שאין חופש

נותנים להם את השלוש שנים האלה של שקט, ויותר, אם הם רוצים לשרת, להתעמק, ללמוד, יותר 

ללמוד יותר. וזה מתקבל מאוד בברכה, וזה ממש לדאוג לעצמם, בלי להתמסד. אבל  לבנות זה יותר: 

 ]לא[ תמסדת, שלא תהייה עלה נידף ברוח חס וחלילה. שלאסודרת? מתי את ממיאללה, מתי את כבר 

 (ת"ש, קצינת 36, יונית)                          .איזה מסגרתיהיה לך 

ל המסרים הממגדרים, של היחשפות וגילוי ש ניכרת חוויה לימורמדבריהן של יונית ושל  

לאורך  את בחירותיהן ן הלחץ המלווה לכל אלה בהקשר של המבט הצופה המנטר והשופטוכ

כבני אדם, אלא שופט לפי דוגמות ו רגיש לעצמי של המרואיינות . "מבט" זה איננמסלול חייהן

, המכווינות את הבנות אל עבר תפקידים קבועות וידועות מראש: תחנות ההסללה המגדרית

ביתר חוזקה את בטויי נחוותה כקשה ופתאומית, ועוררה התוודעות לכוח זה  .מגדריים מסורתיים

ורי שיעורי . להלן דבריה של שני בהקשר של התוודעותה למשמעות שמאחנגדות/הסטיההתה

-האישות שהינם חלק מהתכנית החינוכית לנערות המתקרבות לסיום התיכון בחנוך הממלכתי

 דתי.

עוד יותר קומם אותי, את יודעת, זה עוד יותר  ]ההתוודעות למשמעות שמאחורי שיעורי האישות[ זה

תי מה עומד עשה לי אנטי.. מה זה? עכשיו גיליתי את הפרצוף האמיתי שלהם, את מבינה? עכשיו הבנ

מאחורי כל השיעורי אישות הזה תישארו בבית, והליכות ביתה וכל זה. זה בעצם הכל התחבר לי 

    והרגשתי שאני ממש לא פחות דתיה אם אני לא עושה, לא מאמינה בכל הדברים האלה.

 (, קצינה באגף התקשוב40, )שני               

 יהאצלן הטריגר לכך ההפקחות, כאשר  לדומה שסקפטיבי קו רטרועלות רננה ותמר מ

 לצבא: יסגיהחלטתן להת כי כלפיהן, מרגע שנודע לנציגיו עלסד החינויחס המו

כמו שלנשים חילוניות אין ברירה, ככה זה צריך להיות גם לגביי. לא הייתי צריכה שישימו אותי באיזה 

לחילונים. זה גם לדתיים. אז גם  מסגרת ככה שיגנו עליי. רק בגלל שאני בת ושאני דתיה. צבא זה לא רק

לדתיות. ומאז כל השכנועים האלה, כל השיחות האלה של המורים והמחנך שלי, נראו לי מה זה 

לצבא? אני לא מתאימה לחיים?  אתפתטיים, כאילו מה? אתם לא סומכים עליי? אתם לא נותנים לי לצ

"לא  , במילון אחוזסגרת ששם בטוחצריך לשים אותי באיזה מ ,אני לא צריכה לחיות כמו כולם. אני

יהיה סיכון", ששם בטוח שאני יהיה בסדר. אני יחליט לבד מה זה בסדר וכמה אני רוצה להיות. ידעתי 

שאני רוצה להמשיך להיות דתיה. זה מספיק. ידעתי שאני יהיה שונה ומה אני צריכה לעשות. קיבלתי 

איכזב אותי עד שחשבתי ברצינות אם אני מה זה שנה את החינוך הזה. אחרי זה לא לסמוך? זה  12כבר 

רוצה את כל זה. אם אני רוצה להיות דתיה ולהקים משפחה ולחנך את הבנות שלי ככה בחנוך הדתי, אם 

 (מודיעיןבחיל  ה, קצינ35, )רננה              ככה מסתכלים עליי.

את  יכולה להתגייס, זה רק "כאילו בסבבה. ולים, אלה, וכאילו כולם מראים לך שהם ק כל השידולים

ושבים עלייך. למה אנחנו יודעים מה טוב לך. את זו שלא יודעת, שלא רואה שלא חאנחנו ". "לא טוב לך

המנהל קורא לי לחדר שלו, הוא זימן אליו .. ואז  "חרטי על זה.תתאת פשוט מבינה. את יכולה להתגייס. 

אני רוצה שתעשי משהו משמעותי. שירות תביני, , ואז הוא אומר לי: לא, כל הבנות שנראו לו "חשודות"

משמעותי. לא סתם בשביל להתגייס וזה. ואני עונה לו ואומרת לו, כן זה השירות המשמעותי בשבילי. 

שמה. בחיל חינוך בצבא, איפה שהתקבלתי. ואז הוא אומר לי לא, זה את לא מבינה. שם זה לא העיקר 
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. שם יהיו לך אלף ואחד הסחות. את לא תמצאי את עצמך שאת מתמקדת בחינוך כמו בשירות הלאומי

 טויות ובהטרדות ומה לא? מה יצא לך מזה?ש, כי הסביבה לא תאפשר לך. את כל הזמן תתעסקי בשמה

 ברים בצבא תמיד יתיחסו אלייך ככהאני אומר לך: כל הבנות בצבא מקולקלות וזה בטח יקרה גם לך, וג

אז ות כאלה. היה לו משנה סדורה על הכל. את שמה וכל מני דוגמ, וצבא בכלל זה התרבויחפיצו אותך

הבנתי שאת השידולים האלה לא עושים לבנים דתיים, ורוב הבנים הדתיים, לא יודעת אם את יודעת, 

ת זה כאילו כל אחד אבל הם מתגייסים לבד, לא במסגרת. זה מאוד נוח לכל הישיבות הגדולות לתאר א

ושבת שכל רב נכנס למה שכל תלמיד שלו עושה, איפה הוא ישרת, איזה דרכן. אבל לא. ואת ח עובר

    שירות, משמעותי לא משמעותי? נראה לך? יאללה בהצלחה וסע לשלום. נגמר.

 (, קצינת חינוך יחידתית33, תמר)             

עולות מספר תמות ידי המרואיינות, -, עלספקטיבהברטרו ו של השיח הממסדימשחזור

ראשית, הן מתוודעות לאמת הקשה לעיכול שהממסד לא רואה אותן כבנות אדם,  מעניינות.

ת למלא קבוצת סטטוס/זהות הנדרש, אלא בתור ם מאוויים ורצונותעכמכלול אנושי שלם, 

הדבר ניכר במיוחד מהמסר הבולט המוחדר אליהן  20מגדריים.-ייעודייםתפקידים "משבצת" של 

 תיתסביבמעטפת ב ותןדתי " ו"חוסן"מידותע"יהן מבחינת )כבר לא בעקיפין( שלא "סומכים" על

ומכאן עולה התמה הנוספת הרווחת  21.הציונות הדתית ידי שגרירי-מתווכת עלו שאיננה מאותרגת

אינדיווידואלי על דעת אסור שהבת הדתית תהיה "תלושה", כלומר שתפעל באורח בשיח הדתי: 

, מפי 23(2012: 83-84) כהן-של יעל ישראלראו הציטוט המעניין בספרה  22עצמה, ללא מסגרת.

 :תרגום חפשי שלי(רבקה )

בבית הספר שלי, הם לא הזמינו נשים חיילות אל תוך שערי בית הספר. למעשה, המסר היה שהתגייסות 

לצבא לא היתה אפילו אופציה. המסר היה שבית הספר הזה מכוון/מסליל לקראת שירות לאומי. אני 

אני רוצה להיות חלק ממה  –אמי היתה חיילת, אבי היה ]לוחם[ בנח"ל  זוכרת שאני אמרתי לעצמי:

שאישה ישראלית עושה במדינה הזאת. אני מרגישה שהזהות שלי היא בראש ובראשונה יהודית, אבל יש 

לי גם זהות ישראלית מאוד חזקה. אני רוצה להיות חלק ממנה, אני רוצה להרגיש שייכות. הרב לקח 

כשהם הבינו שאני עומדת להתגייס. אני הייתי הבת היחידה שהתגייסה לצבא  אותי לצד בבית הספר,

היה לי מורה שהפיץ את השמועה שאני מתכננת  מתוך כל השכבה, ואפילו זה היה יותר מדיי בשבילהם.

להתגייס. אז הרב לקח אותי לצד וניסה להניא אותי מללכת לצבא. אני זוכרת את מילותיו. כששאלתי 

י, למה באמת אני לא יכולה?, הוא אמר לי, "את יודעת שאישה עוברת מרשות אביה אותו, הרב יוס

ביניים שנמצא בתווך וזה לא טבעי. אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה הם -לרשות בעלה. הצבא הוא מרחב

יעשו לך, את לא תחת השגחתו של איש". אני זוכרת את עצמי, בתמימותי אומרת לו: "אבל הרב יוסי, 

ג לעצמי )ברשות עצמי( ... אני זוכרת שלא נפגעתי מהערתו שאישה עוברת מרשות אביה לרשות אני אדא

                                                 
שי טוענת שכל נסיון של בת דתית לדחות את מועד נישואיה או את לידותיה, נתפסים באופן גורף כ"בגידה" -עיר 20

 (.Ir-Shay, forthcomingבערכה כדתיה וכסטיה מהנאמנות לציונות הדתית )
שלהם קהל המאמינים שיח זה דומה לשיח החרדי, אשר במסגרתו במוצהר מכריזים הרבנים כי הם מאתרגים את  21

שאינם , /תהבודדיהודי/ה האורתודוקסי/ת אינם סומכים על השהם סיבה ה)נשים וגברים ונשים כאחד(, מאותה 
יצור אלא, הוא נתפס כ ;ת אוטונומיושיקול דעו, אשר לו תודעה עצמאית אנושי בפני עצממכלול כ מיוחסים על ידם

האורתודוקסי )שאיננו פסטורי(, אשר מחברת מקטנות לא לפעול או לחשוב בלא קבלת יציר כפיו של השיח , צייתן
לכך, הרבנים מראש מכשילים את הצלחתו בסביבה הטרוגנית שאיננה -אי. אישור מפורש מסמכות רבנית

ראו למשל, בכתבה של דנה וייס: הרב זיכרמן להתמודדות בעצמם.  מתן הכלים-מונוליטית, דרך אי-אורתודוקסית
דנה ))וזו הסיבה המרכזית מדוע שאינו שולח אותם לעבודה( ההנהגה החרדית לא סומכת על ציבור מאמיניה מודה כי 

 (.20:59 ,29/03/14פורסם , 2חדשות , ויס
תי ש"אישה עוברת מחזקת אביה לחזקת שיח תרבותי זה בציונות הדתית גם שאול בבסיסו מתוך השיח ההלכ 22

בעלה". רבני הציונות הדתית עשו אדפטציה של הלכה זו, לאור החוק במדינת ישראל המחייב שירות. כלומר, 
הטקטיקה שלהם לשימור הפיקוח היא "הארכת זרועותיו", אל תוך תקופת השירות הלאומי, בתקווה שהחל מתקופה 

ך תקופה זו, או לכל היותר בסיומה, היא כבר תהיה בחזקת בעלה, כך שלא זו תשקוד הבת על מציאת זיווג ובמהל
 תיוותר תקופת "וואקום", ללא שליטה ופיקוח גבריים על האישה הדתית.

 Between Feminism and Orthodox Judaism: Resistance, Identity and Change in Israel / Yaelהספר:  23

Israel-Cohen  בהוצאתBrill . 
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לא אמרתי לעצמי: "הו, מה זה? האם אני אוביקט?!" לא, זה לא מה שהרגשתי, זה היה אך טבעי  –בעלה 

שהוא יאמר זאת, ואני קיבלתי את דבריו מפני שלמעשה העולם שלי עד אז היה מאוד פטריארכלי. אני 

בי התפללתי מאחורי מחיצה, אבי עשה קידוש וברך על הלחם. דברים אלה לא עוררו הארה או כעס בקר

לכל אחד היו התפקידים שלו ואני לא הרגשתי מקופחת באף דרך.  אבל, זו היתה תשובה מאוד  –

. אותנטית שנתתי לו, ואני חושבת שהגיוס שלי לצבא היה הפעם הראשונה שבה הייתי ברשות עצמי

   י לדרגת סרן. הייתי מאוד עצמאית.געתההתגייסתי לחיל החינוך ו

 (83-84 :2012מצוטטת אצל כהן,  )רבקה,                    

 שנועדו להניא אותההמחנך -מתארת, השידולים של הרב)מן העמוד הקודם( כפי שתמר 

מופרזת ניות ישקולה למ צבאיותי לפיו סטריאוטיפהקידוד התרבותי הנבעו ממלהתגייס, 

ן של הרב מ ניות, לפי דבריוישיה חיובית. המת גבולות, המאפילה על כל תרומה ועומשולל

 : לארגון הצבאי תרבות מינית בוטה, הגברים "מחפיצים נשים" ו"נשים הן מקולקלות".האולפנא

את מטרה להניא בהממסד הדתי, טיעונים נוספים של דבריה של עירית חושפים בפנינו 

 :דתי-יוניבשיח הצ ותמגדריההצפיות בפנינו את האמונות ואלה חושפים לצבא. בוגרותיו מגיוס 

לי.. לא. מה הקשר בנות וצבא? ככה הוא אמר לי. אני לא מבין בכלל מה הקשר? בת ובת אז הוא אמר 

דתיה, את דתיה, נכון? כאילו אני כבר לא.. כדי שאני ארגיש רע.. אז בת דתיה, שתדעי לך, היא צריכה 

ת חפש צרות, לתמוך בבעלה, במשפחה. אלהיות עם נפש ענוגה ועדינה, ולהיות רכה, ולא להתבלט ולא ל

. את לא צריכה ללכת לצבא, , לדודיםשלך יםלא צריכה להיות פייטרית. את  זה תשאירי לבעלך, לאח

שמה שיש אלימות ונלחמים לא עלינו. צבא זה ארגון לוחם, לא עלינו לוקח חיים, אבל את, את צריכה 

                  לתת חיים, להעניק חיים. אין קשר בכלל לבנות דתיות וצבא, תחשבי על זה.

 (, קצינת מבצעים39, )עירית                      

הוא הדיכוטומיה והמהותנות המגדרית בין גבריות ונשיות  , אם כן,ראשוןטיעון הה

דתיים אידיאליים. לפי דברי המחנך, הגבר הדתי, הוא מצביא, לוחם, פועל בחזית. לעומת זאת, 

האישה הדתיה מאופיינת ב"כל כבודה בת מלך פנימה": בהתכנסות למרחב הביתי, פעולה מאחורי 

עולות בקנה אחד עם הצבאיות הבוטה והזהות הקלעים ב"עורף". תכונות נשיות אלה אינן 

 דיוקנה של בין משתמש הרב, הוא זה ניגוד המהותני השני בו החיילית, אשר דורשת התבלטות. ה

מטרתו  –הארגון הצבאי  :המשמעות הסמלית של צבא וצבאיותלבין ה'אידיאלית'  'בת הדתיה'ה

להעניק חיים. כלומר, הדתית הוא  להלחם, ארגון "לוקח חיים", בעוד שתפקידה המרכזי של הבת

ליישוב, ומכאן שעל בנות דתיות להתרחק מצבא ומצבאיות,  ןבלתי נית ניגוד אקסיומטיכאן  קיים

ר לשיח קשלכך יש . האישה טבע ההולדה שלמוחלטת ל ירהתניצבת בס מהות הארגון כולושכן 

טורית נשענה על : חברה אשר מקדשת את מוסד המשפחה וההולדה, ואשר הסלאומי-הישראלי

 24.(1999ביזאווי, -)פוגל מטרה להשיב מלחמה בתחום הדמוגרפיה"רחם המגוייס" ב

שהעלה מעלים שני טיעונים נוספים  , שרתה כמפקדת כיתת טירונים(33) דבריה של דנה

הלכתיים, למעשה( נגד גיוס נשים -)מטא נימוק ההלכתיכים בהקשר של הנמח-כנגדה אחד הרבנים

 לצבא:דתיות 

זה סתם הוא אמר לי. זה סתם את עושה את זה בשביל הדאווין, בשביל להגיד יו! התגייסתי, אני כמו 

הבנים. זה מה שאתן רוצות, לעשות רושם כאילו יש שוויון, אבל זאת אשליה. לכל אחד יש את המקום 

י.. שבצבא שלו. ואחר כך עבר לזה שבהלכה, שלפי ההלכה בכלל אסור לכפות עליי כבת, לא כל כך הבנת

                                                 
במהלך ראיון עימה בנושא גיוס בנות לצה"ל:  28.12.2010-ראו התבטאותה של הרבנית נריה מה 24

http://hamagal.net390לצ/-בנות-גיוס-בנושא-נריה-הרבנית-עם-/ראיון.html. 
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זה מכפיה ושירות לאומי זה התנדבות, ואין את האלמנט הזה של הכפיה ואז הוא אמר משהו על שאני 

כל אני כבר ממש לא זוכרת כי הדחקתי את כל השיחה הזאת. לא בחזקת זה וכן בחזקת זה, לא זוכרת. 

 לי ממש הרגשה רעה.רק זוכרת שזה עשה אני מיני דיבורים פרימיטיוויים כאלה. אותי זה לא עניין. 

כאן עולה השיח של שירות בצבא מתוך אידיאל שווא של "פמיניזם מדומה" או אשליית 

הפמיניזם, שהרי לפי התפיסה הרבנית המסורתנית, קיימים שתי מהויות: נשית וגברית, אשר 

מהם נגזרים תפקידי המגדר ומרחבי הפעולה. כל נסיון לחתור כנגד סדר זה, נחשב ככפירה 

(2009Ferziger, )לא נישאה, הינה , כל עוד כי הבת . הטיעון השני נובע מתוך הקונבנציה הדתית

ן הרבנים הפוסקים הוא אביה )וכ סמכות הממונה" על האישה בביתבחזקת אביה. כלומר, ה"

לכך, היא איננה יכולה להיות מושא להוראות ולהנחיות בכפיה -מרגע שנישאה. אי –ובעלה  שלה(,

 הבעל או האב. –הינו "זר" לישויות אלה  מטעם גוף אשר

, ציטוטה של הילה מוכיח כי הרטוריקה הרבנית הינה גם בעלת השלכות בהמשך

קונקרטיות בפועל. לפי העולה מדבריה, הממסד היתווה באופן בוטה את ההבדל בהתיחסותו 

ן הממסד כך מסמ לבוגרות אשר בחרו בנתיב השירות הלאומי לעומת אלה שבחרו בנתיב הצבאי.

 באופן בוטה וגלוי שאינו משתמע לשני פנים., ונות כסוטותאחרהאת 

הם כבר מתיחסים אלייך אחרת ברגע שיודעים שאת רוצה להתגייס. את כבר לא אחת משלהם. גם 

לקראת סוף השנה בי"ב אז בלוח של השכבה במסדרון, אז הם תלו רשימה של כל הבנות, כזה טבלה, 

היא עושה בשירות הלאומי. ואז בצד השני של הבריסטול, היו השמות של ומול כל שם הם כתבו מה 

אלה שלא.. בשירות לאומי. ופשוט השם שלי ושל עוד כמה בנות היה ככה בצד בפינה ככה. אנחנו 

, עושים לך הסוררות. שכולם ידעו, שאף אחד לא יתבלבל. באים  אלייך מורים מתאבלים עלייך. באים

.. ואז חשבתי, מה זה? לבת את ילדה טובה, דווקא חשבנו את הולכת להדרדר "איך עזבת אותנו", איך

דודה שלי החילונית מריעים ומעודדים אותה להתגייס וכן ותעשי ופה ושם ותהיי חיילת וגם את הבנים, 

ם מכיתה ח' נראה לי כל ההתעסקות הזאתי בצבא ואיזה וחד את הדתיים זה בכלל מתחיל אצלבמי

 (, מפעילת האמר קרבי37, )הילה         .יזה כושר וכל הדיבור על זהיחידה הם יהיו וא

הדמויות החינוכיות רואות עצמן כשליחות, בתור כאלה אשר מוטלת  בהקשר נרטיבי זה,

לכאן  ".ישרל"דרך האת הבוגרות הסוררות עליהן אחריות לתקן את ה"כשל החינוכי" ולהשיב 

 :, שרתה כמ"פ בהכשרת מדריכות שריון(34) דבריה המעניינים של שושנהמתקשרים גם 

ומתיחסים אלייך כלא, אל תעשי את זה, אל תהיי כמו כל הרעות, הלא מוצלחות, הלא דתיות. את 

מורדת את דפקטית, את הכישלון שלנו. מה לא הצלחנו? אבל זה בכלל לא נכון!! גם בזמן שלי, נכון 

א כדי לצאת ולפרוק כל אה.. זה, וניצלו את הצבשבאמת לא אולי בזמן שלי היו קצת בנות מהשוליים 

עול ולעשן ואני יודעת מה. אבל עכשיו? עכשיו כולן הכי איכותיות והכי הטופ שבטופ, הכי הולכות אחר 

כך ללמוד מדעי המוח. וזה מטריף אותי השיח המתכחש הזה! שלא משנה מה המציאות הם ]הממסד[ 

! נו יאללה, תתעדכנו, תתעוררו תראו מה קורה פה! אתם תמיד יגידו את אותו פזמון! זה משגע אותי

 חושבים שזה הכי מקרי שהכי טובות הולכות לצבא? לא. הם בשלהם.

הוא  מצטייר בעיני שושנה כפתטי., של הממסד הדתי תסריט זה של "עצימת העיניים"

 מציאות.לי לגמרכר ונמלשמר את שליטה והפיקוח על הבנות, בכל מחיר, גם אם הוא  ,כמובן ,נועד

דתיות שהוסבר בהקשר זה אעיר במאמר מוסגר, בהקשר לקונספט ה"כבוד" שתקף בחברות ה
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גם עושה נזק תדמיתי לרבנים ולאנשי החינוך מתוך מוסדות של הבנות  25בהקדמה לעיל: הגיוס

דתיים אלה, שמתוייגים כמיינסטרים ושאמורים להוציא את כלל בוגרותיהם לשירות הלאומי, 

 26ת ביאושים" או "כשלונות" )קרי מתגייסות/מתמרדות(.ללא "פירו

הטריגר שעורר את המודעות הפמיניסטית/מגדרית של ניכר שאם נסכם עד כאן, 

נוכי במוסדות התיכוניים שהן ישיזם הסגל הח שיחות השידולהמרואיינות בשלב זה, היה בעיקר 

מבקרת את הפיקוח  במלים אחרות, אם הצעירה הדתית מאותתת כי היא חותרת אולמדו. 

 .או מזוהה כלא דתיה, כמועדת להתקלקל והסללה המגדרית, היא מזוהה כמשיגת גבול

הממסד נתח את שיחי ההצדקה הניצבים מאחורי אותן שיחות שידול של כעת אבקש ל

. אני חושבת ששיחים אלה רלוונטיים מאוד גם היום באגיוס בוגרותיו לצכנגד חינוכי -הרבני

 הם שימוש תדיר כלפי צעירות דתיות.ורבנים עושים ב

 

 הניא צעירות דתיות מלהתגייס לצבאשיחי ההצדקה שנועדו ל :קצרצר ניתוח תוכן

על( אקסיומטיים של הצדקה המבססים את -שיח )או שיחי-ניתן להבחין בשני אשכולות

 מתוך כל אחד משני אשכולות השיח, נובעים ;הרטוריקה הרבנית כנגד גיוסן של נשים דתיות

מספר טיעונים. שיח ההצדקה הראשון הוא שימור הסדר המגדרי הבינרי, קרי המהותנות 

השני הוא ייחוס שלילי קיצוני למיניות באשר היא. לשני שיחים אלה שורשים הלכתיים  ;המגדרית

הלכתיים )תרבותיים ביהדות(. השיח הראשון, כפשוטו, חושף מניע לשמר את השליטה על -ומטא

ליטה על מרחבי ההתנהלות שלה. השיח השני אף הוא נועד לשלוט באישה, דרך ידי ש-האישה על

מיניותה, אולם הוא נובע, ככל הנראה גם מהיחס החרדתי והשלילי של ההלכה אל מיניות באופן 

כן יחס זה הוא מקוטב ופשטני: מיניות בתוך הנישואין בימים המותרים נחשבת כקדושה,  ;כללי

 נתפס כעוון שאין עליו כפרה. –ר שלה, שלא במסגרת תנאים אלה בעוד כל גלוי או היבט אח

קיימים חמישה טיעונים הנובעים משיח ההצדקה הראשון שמדגיש מהותנות מגדרית. 

הראשון הוא שמהות האישה )"נפש" בשפתם( הינה פאסיביים: היא מתכנסת אל תוך המרחב 

הציבורי ובזירה הציבורית, לא  הביתי ושם כבודה הוא ממוקסם, מתרחקת מכל התבלטות במרחב

(. Cohn, 1997: xxמשחרת אחר כוח ושררה. כל אלה הינן תכונות הטבועות בגבר ובצבאיות )

מכאן שקיימות כאן שלוש מהויות/ישויות: המהות הצבאית, אשר חופפת בהרבה מובנים לזו 

ות מקוטבות, הגברית, והמהות הנשית, אשר מקוטבת אליהן. ומכאן נובע הטיעון השני: ממהוי

מגדר מקוטבים: רק גברים יכולים לקחת חלק בתפקיד העיקרי בצבא, והוא -נגזרים תפקידי

                                                 
במיוחד גיוס שלא במסגרת "מוגנת" ו"סטרילית", קרי מפוקחת. ראו דבריה של יפעת סלע, מנכ"לית עמותת  25

בפני )אפילו מתנצלת( במהלכו היא מודה ומתוודה ( 6.2.14" )שירות משמעותי לנשים"ם עיון בנושא ו "אלומה" ב
 סו בלי מסגרת ובלי פיקוח.יהרבנים שעדין לא שמה את ידיה על כמה בנות "סוררות" אשר התגי

http://www.youtube.com/watch?v=MVhOo1BpnV8. 
הרב טהרלב, בהסבירו לעמיתיו הרבנים, שהתפקידים אליהם  ראו בהקשר זה גם את דבריו האפולוגטיים של 26

מסליל את חניכות המדרשה שלו, הם תפקידים של "עשיית חסד". במלים אחרות, הוא מאשר להם כי הוא רק הרחיב 
מעט את הגבול, ולמעשה מדובר ב"עוד מאותו הדבר": הבת הדתיה עדין מוכוונת לתפקידים נשיים סטריאוטיפיים 

כמו כן, ראו  (.1995הצבא, תפקידים ההולמים את "מהות האישה הדתיה" )רפופורט, פנסו וגארב, גם במסגרת 
( בה היא טוענת שהמסר העיקרי הוא שבנות דתיות לא צריכות 2.7.2009הארץ )-התבטאות של חיילת דתיה בכתבה ב

 ה"הולמים אותן" להתגייס, אולם משכבר החליטו על הגיוס, מסלילים אותם רבנים וארגונים לתפקידים
((http://news.walla.co.il/?w=/2689/1513288 "לעניות דעתי יש בהכוונה זו אלמנט הקשור למסר תדמיתי "כשר .

וחיובי שרוצים שולי הציונות הדתית להעביר למיינסטרים, המתנגד לשירות, דרך בוגרותיו המתגייסות לתפקידים 
סן, את הפגנת ציותו והזדהותו גיו-הקורא לבנות להפגין, דרך אי טסר,כמו כן, ראו את המסמך של הרב אלן אל נשיים.

 של המגזר הדתי עם "גדולי הדור", "גדולי התורה", אשר פסקו איסור מוחלט לנשים להתגייס. 



94 

 

 

לקחת חיים, שכן הדבר הולם את טבעם הכובש. לעומת זאת, המהות הנשית מתנקזת אל יכולת 

ההולדה של האישה: להעניק חיים. מכאן עולה הטיעון השלישי: כל נסיון לטשטש בין המהויות 

ידי גיוסן של בנות דתיות( נתפס ככפירה וכמעילה במעשה -ג מצג שווא של שוויון )למשל, עלולהצי

הבריאה הראשוני והקדמוני שמטרתו היעודית היא שימור החיים בעולם והנצחתם. שתי הישויות 

לא להתחרות זו אל מול זו. גיוס  –צריכים להשלים האחת את רעותה  –גבר ואישה  –המנוגדות 

יק 'אשלייה של השוויון' או 'פמיניזם מדומה' )טיעון זה הוסבר לעיל בעמוד הקודם(. הבנות מענ

נרטיב של המהותנות המגדרי/שימור הסדר המגדרי, הוא זה -הטיעון הרביעי המשתייך למטא

המתיחס לעובדת היותו של הצבא ארגון הפועל מכוח הכפיה, בניגוד לשירות הלאומי שהינו 

בסתירה לנורמה ההלכתית האורתודוקסית, לפיה האישה עוברת מחזקת התנדבותי. דבר זה עומד 

(, ולא ניתן להחיל עליה חוקים מטעם גוף או ארגון שהינם 27אביה לחזקת בעלה )מרגע שנישאה

זרים וחיצוניים לשני גברים אלה. בארץ, מכורח הנורמה לשרת בנתיב כלשהו לאחר סיום למודי 

השירות הלאומי, דרכו ניתן לשמר את הפיקוח על האישה, התיכון, השתמש הממסד הדתי בנתיב 

כל עוד היא נחשבת בחזקת בית אביה. השירות ההתנדבותי )שאיננו מחייב ובכל נקודת זמן, יכולה 

פי שיקולה(, איננו מאיים על מוסד השליטה הגברית של האב. הטיעון -האישה לפרוש ממנו, על

חקר הנוכחי, אלא נלקח מהתבטאותו של הרב אבינר החמישי והאחרון )לא עלה מתוך ראיונות המ

, בכתבה אשר פרסם במטרה להניא ולהזהיר נשים דתיות מגיוס לצה"ל( הוא זה המאשים 2008-מ

את הבת הדתיה שמתגייסת שהיא עושה זאת ממניעים אגואיסטיים, "למען עצמה". ומהאשמה זו 

בחירה בנתיב תרומה אשר משלב בין דתי, שטוען ש-עולה ליבו של השיח ההגמוני הגברי הציוני

העצמה אישית לבין נתינה לקולקטיב, הינה פסולה. האישה הדתיה בצעירותה צריכה לעסוק 

(. אלה מתמזגים עם התפקידים 1995בתפקידי חינוך, עשיה, טיפול וסעד )רפופורט, פנסו וגארב, 

צבא, אשר מלווה הנגזרים עליה בעקבות האימהות. רוח זו מנוגדת ל"גיוס האגואיסטי" ל

 דתי.-בהעצמה אישית של הבת הדתית כאדם, ולא כחוליה בפרויקט הציוני

שיח ההצדקה השני ששימש כבסיס להנחת טיעוני הרבנים במוסדות החינוך, על מנת 

להניא את המרואיינות מהגיוס הוא, כאמור, שיח ה"הסטריה המינית" )תיוג שלילי קיצוני 

רבנית, וכן את גבולותיה -הגברית גמהדוֹ חושף את עוצמת ה למיניות הנשית(. שיח הצדקה זה

הצרים. הטיעון הראשון )שעולה מציטוטה של ( הוא שהנשים בצבא מתוארות בשיח הרבני 

כ"זונות" )בהתבסס על אותה בינאריה שהוזכרה בפתיח של המדונה/זונה(, "מקולקלות", ועל כן 

בה, שכן עולה החשש שהיא תתחקה אחר זוהי לא סביבה יאותה ומכובדת ל'בת מלך' לשהות 

דרכיהן הקלוקלות, ובמהרה תצא מן הכוח אל הפועל גם מיניותה החייתית שלה עצמה, שכן 

ולפיכך גם היא במהרה תעבור את הגבול לבלי שוב אל עבר  ;ככלות הכל, הרי גם היא אישה

ות הגברית בצבא: הדמונית'. הטיעון השני הנובע משיח זה הוא לגבי המיני-הנשיות ה'זנותית

הגבריות הצבאית מחפיצה נשים ומתיחסת אליהן באופן בלעדי כאוביקטים מיניים. הטיעון 

השלישי והאחרון הנובע משיח זה הוא שבתרבות הארגון טבועה מיניות גסה ובוטה )ומכאן 

 נרמזים הסכויים האפסיים לשנויה(.
 

                                                 
 לפי ההלכה היהודית, האישה היא קניינו של בעלה. 27
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השיח הרבני רואיינות ושלי כלפי פרטתי התבוננות ביקורתית משותפת של המעד כאן, אם כן, 

, נקודה זו על ציר הזמן של ההתפקחות המגדריתמשמוצה הדיון בבתקופה המטרימה לגיוס. כעת 

 : תקופת השירות הצבאי.אחריה באהאעבור ל

 

 

  תודעה מגדרית בתקופת הצבא

כנשים  יוגןתו ןיהויהמרואיינות במגדור המופעל כלפיהן עקב ז תקלונ ן בצבא,במהלך שירות

 בע מגבר דתי, אשר שירת כקולגה שלה בבסיס:עולה כי שיח ההדרה נ עיריתמתיאוריה של דתיות. 

אני  אני הייתי אז די חדשה. ואחרי,היה איזה קצין שמה, הקמב"ץ כן, הוא כל הזמן ככה היה מסתובב. 

י דתיה. אני הייתי על הוא גילה שגם אנאז אחרי כמה זמן  .עכשיו הוא היה דתי ... יודעת, איזה שבועיים

את ו ,. אז הוא אומרכזה התבלטתי ]כדתיה[ב' כל הזמן וכנראה שהוא לא ראה אותי עושה דברים. לא 

: "מה? את דתיה? אז מה את עושה פה? את צריכה לשבת בבית להכין רואה שכולו שוק בפנים שלו

ה בכלל לא בשבילך המקום עכשיו מפרום לחבר שלך שחוזר מהצבא כולו עייף וזה. מה את עושה פה? ז

עתי הסתכלתי פשוט ניסיתי לעכל מה שמ . ככה. אני הייתי כל כך בשוק שאני בכלל לא עניתי לא"הזה

ניסיתי לעכל והבנתי שיש בנים בציבור שלנו ומאותו רגע אני ואם הבנתי את מה ששמעתי ושזה אמיתי. 

הייתי הרבה זמן און  הרבה זמן לעכל. שככה מסתכלים על בנות ושהוא לא היחיד וזה לא מקרה. לקח לי

לא נורמלי. יה בשבילי ה לא. זהאנד אוף בגלל הסיפור הזה וזה פשוט .. הסיט אותי מה.. מהשווי משקל. 

היה לי ברור שאני שיהיה לי חבר שלמד בישיבה  , עד המקרה,גם עד אז. דבר כזה בחיים לא אמרו לי

בכלל כבר לא הייתי בטוחה מה אני.. הבחור הזה היה אני קודם ועשה שנה וחצי צבא וזה. אחרי זה 

ואז גם הבנתי שגבר חילוני לא  הסדרניק.. אבל הוא היה עם כיפה קטנה וזה ממש ממש לא היה צפוי.

זהו. מאז כבר לא היה לי איזשהו רעיון על הציבור שלנו  דבר אליי ככה. זה היה נורא חבל לי.היה מ

ם שכל הזמן אומרים שאנחנו הכי טובים והכי ערכיים. זה סתם. לא חשבתי ככה. אני יודעת שלא. זה סת

  (, קצינת מבצעים39, )עירית    קונה את זה ולא יכול להיות אם ככה זה היחס לבנות. חבל לי.

קולגה שלה למשרד, הביע את  , אשר מעידה כי קצין דתי,שירלימקרה דומה קרה ל

אשר חולקו  התחזוקהנשי מבין תפקידי -יפיהסטריאוטתפקיד התמיהתו מדוע לא הקצו לה את 

 אישה דתיה:כותה זהמ"תוקף" . הדבר נראה לו "מתבקש" ונובע לקציני היחידה

כשהתחלף לנו המפקד על הענף, של הענף, אז הוא הקצה מחדש את כל התפקידים לכל הקצינים, מי יהיה 

אחראי על מטווחים להטוויח את כל החיילים על הנשק כדי שיוכלו לשמור והכל, ומי יהיה אחראי על 

רקתי לו סתם חינוך ומי על הג"ס ]הגנה סביבתית[ ושעת חירום וכ'ו. בכל מקרה, אני ככה בהתחלה די ז

בדיחה על זה שאני מאוד אוהבת מטווחים אני מאוד אהבתי לירות וזה, והייתי טובה וסתם.. אז אחרי זה 

מתברר שהוא הקצה לי את התפקיד של להיות אחראית על המטווחים של החיילים וגם של הקצינים. ואז 

חינוך? בטח נתן לך חינוך. את   איזה קצין בא אליי שואל אותי נו, מה, מה קיבלת? איזה תפקיד נתן לך?

קצינה דתיה. בטח נתן לך חינוך. תפור עליכם כל הנושא הזה של החינוך. אתן מה זה טובות בזה כל 

לא הופתעתי שזה בא ממנו כי הוא היה מאוד מאוד שוביניסט הבן אדם הזה, שתביני,  ..כזהאני והדתיות. 

שלנטיות אומרת לו: מה אתה אומר? קיבלתי להיות אני ככה לא התרגשתי ולא.. אז אני ככה בשיא הנונ

אחראית על המטווחים. גם עליך אני אחראית שתהיה מוסמך לנשק. היה בשוק. שתק. נראה לי ניסה 

האמת היא שעד שהוא אמר לי את  .אותו. עד כדי כך זה לא הסתדר לוויחה ולדמיין את זה שבת דתיה מט

שחושבים ככה. אני חושבת שזה עשה לי משהו בקטע שתמיד  זה ככה בפנים, לא האמנתי שעוד יש אנשים

ידעתי עם עצמי שאני פמיניסטית אבל לא הייתי צריכה להלחם בקול ולא הייתי צריכה את יודעת, לעמוד 

: לא. , עד שהוא בא ואמר ליעל שלי, כי ברוך ה', הכל היה פתוח לי ותמיד התיחסו אליי שווה, ככה חשבתי
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קודם כל אני חושבת שזה בזיון ותת רמה שקצין בכלל ידבר ככה ובכלל תת רמה של . נשים פה דוסיות פה

  (, קצינת ארגון רפואה33, שירלי)          במשפחה שלי איפה שגדלתי, לא היה דיבור כזה. לא היה.בן אדם. 

של סדר מגדרי את קיומו ותקפותו למעשה חושפים  הם,בדבריולגות של המרואיינות, הק

הצפיות והאמונות בנוגע למרחבי התפקוד בהשוואה לחברה החילונית בישראל, ואת  נוקשה יותר

נבע מגבר דתי, אשר אין זה מפתיע ששיח זה . (2005בורדיה,  ;1995ינאי ופרידמן, ) ממנוגזרים הנ

ליוקרה סימבולית הן בחברה ביחס למשאבים ו מייצג בדבריו ייחול לשמר את בלעדיותו

 .(2007 ;2003לוי, ) יהישראלית והן בשיח הדת

. הסדיר שירותהבמהלך נחוו מחוויות של הטרדה מינית שהנרטיבים הבאים מתארים 

היתה משמעותית  ,non-issue-דתי לנושא מיניות נשית כ-התיחסות בחנוך הממלכתיהעולה כי 

 לאורך זמן.של הנשים החוויה וב ציעבביותר 

שאחרי שנים שאני נזכרתי וחשבתי  ו.. האמת היאהיה את הבחור הזה החייל הזה מהנשקיה שהטריד 

אז הבנתי שבעצם הוא לא הטריד אותי, הוא .. וו, אחרי שהייתי נשואה כבר כמה שנים, נושא הזהעל ה

אני בכלל לא ידעתי להבדיל בין חיזור להטרדה. עד כדי כך זה היה לגיטימי. חיזר. זה היה חיזור. 

איתי. הוא התחיל לדבר איתי ושאל.. אנחנו כל הזמן  הייתי מנותקת. בעצם הוא היה ממש בסדר

פשוט היינו עם נשקים וכל הזמן היה צריך לשמן ול.. היינו כל כמה זמן צריכים לעבור בנשקיה. אז 

הוא מדי פעם היה מסתכל עליי, היה מתחיל לדבר, היה שואל מה נשמע, היה אפילו מתעניין בי. נותן 

אפשר להיפגש איתי לבד, סתם בשקם לדבר, ואני כזה .. אני לא לי לדבר. ופעם הוא שאל אותי אם 

ידעתי בעצמי אם הייתי  בעניין שלו או לא.. זה פשוט הייתי כל כך מבולבלת מזה. אף פעם, זו היתה 

הפעם הראשונה שמישהו מתחיל איתי ואני אובדת עצות. מצד אחד כן רציתי לדבר איתו קצת אבל לא 

היו לו הרבה חברים  , אבל הוא היה חילוני.בחור מאוד מאוד חברותי ידעתי מה לעשות, והוא היה

והיה מדבר הרבה. וגם איתי. ואני התחלתי ככה להרגיש מאוימת כי הוא ניסה אבל.. ואני גם הרבה 

.. טוב, אז לבל אותו אני מניחה, אז זה גם באיזשהו מקום גם בזמן לא אמרתי כן ולא אמרתי לא

מים לבד בלילה, איפה שמותר. והוא רק דיבר הוא לא ניסה כלום. וזהו ואז אנחנו ישבנו ככה כמה פע

בפעם הרביעית נראה לי, אז הוא התקרב אליי קצת לנשק אותי אולי או משהו, ואז אני מה זה נבהלתי 

אני צרחתי מרוב בהלה. אחר כך כמובן הבנתי שהגזמתי. באמת הוא לא עשה כלום. ואני פשוט 

שהו מסתכל ימי מה לעשות שפעם ראשונה הבנתי שהלם קרב. באמת. לא ידעתהתנהגתי כמו מישהי ב

עלייך בצורה מסוימת, רוצה ממך משהו שאמרו לך שעושים רק אחרי שמתחתנים ואני גם שמרתי 

    .fight or flightנגיעה באותו זמן. ואת את פשוט אבודה. זה הלם של 

 (מיוחדות, מדריכת נוער אוכלוסיות 34, )רונה          

מדבריה של רונה עולה תחושת חוסר ההיכרות עם "משחק המינים" הכי בסיסי שמתנהל ב"עולם 

החיצון", זה שניסו לבודד אותה ממנו במהלך שנות חברותה כנערה דתיה. מפגש הראשוני של 

כלים ידה כמאיים, כ"מקפיא" עקב מחסורה בארגז -רונה עם אורחות החיזור, נחווה על

. רק לאחר מעשה, רונה מבינה עתי שיסייע לה להתמודד באינטראקציות מסוג זהתוד-התנהגותי

שהיא חוותה פן מחמיא ואף נחמד של החיים בתור בחורה צעירה, שזכתה לתשומת לב ראויה 

ארת אף היא חוויה של התפקחות ושל למידה לעומתה, רווית מת ומכבדת מצד בחור צעיר בגילה.

. ראשונה נתקלה בה במהלך שירותהאינטראקציה שלאה מכתוצבהקשר של חיזור/מיניות, 

בעקבות היעדר החינוך בנושא, רווית נאלצה ללמוד בצורה מאוד לא נעימה כיצד אישה יכולה 

אישה נתפסת כטראומטית: היא למדה שהיא להתפס בעיני גבר. רווית חוותה הטרדה ראשונית ו

 ה לצפות לה.בדרך הכי פחות נעימה שיכל)בעיניים גבריות( ומושכת 
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הוא הטריד. הוא היה קבוע גם שמה מהיישוב שהיינו אחראים עליו. אז בחור אחד מהיישוב. כן. 

ישב לידי, אחר כך נוגע לי בשיער, היה אומר שהוא רוצה להתחתן איתי, יהרבה זמן, היה בהתחלה מת

ממני והייתי מאוד מאוד ברורה  ]שלו[ מדיי ואני הייתי פעם צריכה להוריד את היד קרוב היה מתקרב

אני אולי  ,בזה שאמרתי לו לא. אבל הוא לא ויתר וכל פעם מחדש.. רק שתביני שאני איך שהייתי איתו

. אבל כשהגעתי לחדר, לבסיס, אני פשוט חד וחלקהייתי נראית הכי אסרטיבית שיש והכי לא ו

מה זה? ככה אני צריכה ללמוד התפרקתי. לא יכולתי. היתה תקופה שהיה לי קשה לתפקד, כי זה 

שאני יפה, שאני מושכת? קודם כל, אני חשבתי שאני יוצאת מדעתי ושיש לי פיצול אישיות וכמעט 

הגעתי לקב"ן בגלל זה, אני אומרת לך. כי מצד אחד, אני פתאום אני הוחמאתי. פעם ראשונה מישהו 

לא משנה שהוא לא בליגה שלי,  שרוצים אותי, ,אומר לי שאני יפה, שאני מושכת שאני נראית טוב

אמא שלו בקושי ידעה לקרוא או בכלל לא, חוץ מזה שהוא היה גבר נאה. אבל זה לא חשוב. הענין הוא 

שאת פתאום מגלה שאת רוצה את זה, כן רציתי, הוחמאתי ואני כאילו בסתר ליבי רציתי שהוא ימשיך 

כזה וזה היה לי נעים מצד אחד. מצד  להחמיא לי וימשיך להסתכל עליי כי אף פעם לא קרה לי דבר

שני, אני באמת שזה לא היה במקום, כי אני חיילת מחיל חינוך שבאתי מהצבא עם תפקיד שהטילו 

קשה לי להגדיר מה בדיוק קרה לי מאז אבל קצת היה לי  .אנחנו לא נתחתן. לא יודעתטח שעליי פה וב

אום הבנתי שאני אישה והוא רוצה משהו ממני נתק בין זה שאני דתיה וחיילת לבין זה שאני אישה. פת

חשבתי שזה טוב  הואחרי כמה שנים ש.. בהתחלהבנתי פעם ראשונה בדיעבד, שזה בסדר.  !ושזה בסדר

שבבית ספר חיסנו אותי והגנו עליי ככה. אבל הבנתי שהכל זה היה בעצם בולשיט וזה הזוי מה שלימדו 

 ?ולמה לא אמרו לי על זהלא רציתי ללמוד את זה ככה. אבל אותנו שהכל אסור ואנחנו לא בנות אדם. 

ואיך בכלל להתיחס לגברים ומה גברים רוצים ממך ואיך הם מסתכלים עלייך ומה את עושה אם את 

צריך להיות חלק ממני כי זה הגוף שלי כן רוצה ואם את לא רוצה. כאילו נפתח עולם שלם שבעצם היה 

     דברים הזויים. אבל בכוח אמרו לי זה לא קיים. הזוי.

 (, רכזת קידום חברתי ביישובי פריפריה40, )רווית                 

נסיונה של רווית הוביל אותה לכינון עמדה נחרצת וברורה המתנגדת לאופי החינוך הדתי 

מהציטוט עולה כאבה שבדרך שכזו היא למדה אודות היצר הגברי, ואולי המיני  בהקשר המיני.

 אצל נשים(.בכלל )שגם קיים 

 קחות המגדרית האחרונה בציר הזמן: חייהןפאת תחנת ההתתת הפרק הבא יחשוף 

ים שיחהלאורך זמן, ישנן מרואיינות אשר חותרות תחת אראה ש הבוגרים של המרואיינות.

לחתרנות זו השלכות קונקרטיות ומיידיות על חינוך בנותיהן של . הדתיים-הממגדרים

 .המרואיינות

 

 נשיםבחייהן הבוגרים של התודעה מגדרית 

ביטאו התפקחות והכרה בקיומה של ההסללה המגדרית  כרבע מתוך המשתתפותאני טוענת כי 

הנהוגה בחנוך הדתי. היו נשים שהגיעו להבנה זו בחייהן הבוגרים, והיו כאלה אשר התוודעו לכך 

הסללה, נמנע עוד במהלך שירותן. חלקן מבכות ומחרטות על כך שבעקבות הקונפורמיות שלהן ל

מהן לחוות את ה"צבא האמיתי" ולהתנסות בחוויות צבאיות יחודיות. חלקן מנתבות את הידע 

המנגנון  הצדקה שלהמנגנוני דון ביתת פרק זה  חינוכיות: למען בנותיהן.-שלהן למטרות פוליטיות

 הנשים הגיעו להבנה כי מרגע שהבת .בחוגי הציונות הדתית המסליל, אשר תקפים גם כיום

-מוסללת אל עבר מסלול השירות הלאומי, קצרה הדרך לקונפורמיות ביתר ההיבטים המגדריים

 דתיים וב"תחנות ההמשכיות" במסלול הייעודי.
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טעונה ומטלטלת. חוויה פתאומית, ב שמדוברעולה מהנרטיבים של הודיה, נויה ומאיה, 

 יחוו לאורך זמן:נחוות וכמו כן, ניכר שזוהי חוויה אשר השפעותיה 

מה זה? צבא זה צבא לוחם? מה אני פה עשיתי בזה שאני, כן טוב ויפה, הוצאתי מהשוליים והזבל של 

, איך זה. להיות מורה? מעניין מה זה להיות לוחמת אבל מה? זה צבא זה? ,הבוץ את החיילים האלה

 מתעסקתבטח לא הייתי  אני בטוחה שהייתי אדם שונה אם הייתי לוחמת. הייתי רואה דברים שונה.

אין מצב. זה מצד אחד תחושה של פספוס וחשבתי על זה די הרבה כמה שנים אחרי  .בחינוך כמו היום

דדתי בלימודים עם איזה מישהי שהיתה לוחמת. הייתי יכולה להיות לוחמת ישהשתחררתי והתי

עשיה. אני מצוינת. אני יודעת. סתם. כל החינוך חינוך חינוך הזה שמכניסים לך מגיל אפס. עשיה עשיה 

י לא יגיד שזה לא מתאים לא ושאני לא מסופקת. זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם לעשות וזה נותן ל

לנצל עד הסוף. להיות בצבא הגדול, לנסות דברים. אחרי זה, היה שאפשר  סיפוק אדיר, אבל את הצבא

     זה עובר, אין עוד צ'אנס לעשות את הדברים האלה.

 (, מפקדת טירונים אוכלוסיות מיוחדות40, יה)הוד                 

אני עשיתי מה שאמרו לי, כאילו מה שנחשב למותר לבנות דתיות. רציתי משהו רגוע, של להיות עם 

ולהרגיש בלי. אז מורה חיילת נראה לי הפיתרון, כדי שכולם יהיו מרוצים, כי ככה חשבתי שבתור 

שלא יגידו שאני הולכת לבסיס רחוק בשביל את דתיה אני צריכה להתגייס למקום שהוא מכובד, 

לא התאים לי. לא התאים לי הוראה. זה לא אני, זה לא בשבילי.  –, אבל תכל'ס אני יגיד לך יודעת מה

 (, מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות31, )נויה     .ככה כולם עשו עשיתי כי ככה חשבתי שעושים.

הייתי רוצה לעשות בצבא, אז הייתי יכולה  אנית עם מה שאני אם הייתי דואגת לעצמי, והייתי הולכ

להיות טייסת. אני בטוחה בזה. הייתי יכולה להתקבל. אבל את יודעת, את מורעלת על חיל חינוך, את 

כל הזמן  אבילך בבני עק פטפיםמורעלת על השליחות שלך בתור דתיה בצבא, וחינוך וזה, וזה מה שמט

ובאמת  ,ולתרום ופחות לחשוב על עצמך על הפיתוח האישי כל הזמן, ואת רוצה להמשיך לתת

ב על וחשלפחות  זהו. אז לשם זה מוביל.ויותר בשביל אחרים, אז  ,להתגייס בשביל החברה ולתרום

 (, מ"פ הכשרות חינוך40, )מאיה          .. לא בטוחה שהיום הייתי עושה את זהךעצמ

אל תובנה שלמעשה ניווטו את יציאתן מן הבועה, המרואיינות ל בחייהן הבוגרים, מגיעות

 נה וניתבההכווינות האישית שלהן, תחינוכי הסית את השאפ-שיח רבניש. הן מעידות ועה נוספתב

או  תזירה שנתפסה בעיניהם כלגיטימי –ל עבר זירת החינוך בצבא , אאם כי פסטוריבאופן כוחני, 

. המרואיינות מעלות טו גם בעבור הרבנים עצמם(כרע במיעו –"כרע במיעוטו" בעבורן )ויש לציין 

למעשה, . כדי ש"יצלחו את הצבא בשלום", ש"נתפר" ו"יועד" להן דתי-נשיחוויות של מסגור  כאן

, וכל אלה תחת שיח הן חושפות כאן מנגנון משולב של הגנת יתר, הדרה מבנית והסתרת מידע

שיח הן טוענות שה .יהןפלכקונקרטיים מנגנוני הדכוי ההצדקה "דתי" המאפשר את הפעלת 

הגברי בציונות הדתית ניצל את חוסר ידיעתן בנושא הצבא, את גילן הצעיר ואת חוסר ההגמוני 

. לבסוף, היכרותן המספקת עם עצמן ועם כיווני ההתפתחות המועדפים והמתאימים להן

את דתי -ציוניהקולקטיב הורומס  "בולע"המרואיינות גם מתוודעות, בדיעבד, לאופן שבו 

תחת הסיסמאות  מגדרי,-קולותיהן האינדיווידואליים לטובת שיח הצדקה קולקטיביסטי

 "עשיה", "נתינה" חינוך".

שיח זה וכנגד יווכח לחתירה כנגד אפשר לה, נשים אלהבעמדתן הנוכחית של  נותתבונמה

מתגייסות לרוב מתאפיין בהעלמת מידע מהההגמוני והפסטורי שיח ה שיח ההסללה המגדרית.
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, שכן המדובר תדתיהולמים את הבת/האישה ההדתיות, תוך הכוונתן לתפקידי חינוך, הנתפסים כ

 המרואיינות למטה מתבטאות כנגד  כל אלה: 28ב"עשיית חסד".

כין את הבת שלי לצבא ואמסור לה עם יד על הדופק. אני אבדוק, אני אהיה אני אגיד לך, אני בוודאות א

צריכה לגבי איפה היא רוצה לשרת, והכי הכי חשוב: אני אגיד לה לשרת איפה את כל המידע שהיא 

 ,שהיא רוצה לממש את עצמה, לגלות את עצמה, להתנסות בדברים. אפילו אם תמיד ידחפו אותה לחינוך

תבדקי אם את רוצה את זה, אם זה מעניין אותך, לא לעשות את זה מתוך לחץ  :אני בפירוש אגיד לה

זה לא מכובד או משהו, מחשבה שזה מה שבחורה דתיה צריכה לעשות בצבא, כי אחרת  חברתי או מתוך

לא  "בסדר".. היא "כיולא נורא. היא הלכה לתפקיד חינכדי שהרבנים יגידו לחברים שלהם ש"סתם 

לא קלקול על בנות  ,וזה גם מזעזע אותי ברמות, מה שהרבנים האלה אומרים קלקול .לכולן זה מתאים

ם יודעים? על מה הם מטיפים? מי הם? הם יודעים, הם ראו איך בנות דתיות משרתות? לא. בצבא. מה ה

סתם בשביל שיקשיבו להם. אותי זה מזעזע. אני שמעתי לא מזמן בטלוויזיה ראיון עם איזה רב על זה. 

לפני שהוא בעצמו רואה מה עומד מולו ולא לא רוצה שלבת שלי יהיה חבר כזה שרק מקשיב לרבנים 

כל דבר אם הרב פוסל, נגמר, אין שיקול דעת. לא רוצה להתקרב לדתיים כאלה. עיל את הראש שלו.מפ

 (, מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדות34, )רונה             

כל הצניעות  תראי, הבנות שלי עכשיו בחינוך דתי ואני בינתיים שומרת ומתאפקת ולא מדברת נגד

צבא, עוד כמה שנים, אני לא מתכוונת לשתוק. אני מתכוונת להגיד . אבל כשזה יגיע לכולייוהמוגזמת 

להן הכל, ושהן יבחרו, על בסיס כל המידע שיהיה להם, מה שהן רוצות, מה מתאים להן. לא מעניין אותי 

בצבא, אם היא תרצה לשרת, ואני מקווה הן עושות מספיק.  אביעשיה, חינוך זה. זה נחמד. זה בבני עק

זה הזמן לדאוג קצת לפתח את עצמה, ממילא היא במסגרת שהיא מגויסת, שהיא לא לגמרי על שכן, 

ועוד דבר: אם דעת עצמה. היא הרי לא לומדת לתואר, כמו שרוב הבנות בעולם עושות בשנים האלה. 

קודם מאוד רציתי שיהיה להן חבר בחור ישיבה, דתי וכוליי שעבר את כל המסלול, אז עכשיו, לאחרונה, 

בשנים האחרונות, שהבת שלי היה לה בת מצווה, אז אני כבר לא בטוחה שאני אכווין אותן לשם. לא 

חייב להיות מישהו כזה דתי, את יודעת. זה לא תמיד שבחורים חילוניים יותר טובים, כן? יש שם הרבה 

 טים אותךיש יותר חופש ולא שופ. שמה בעיות, אבל את יודעת, לא מתיחסים אלייך מתכתחילה כפחות

 ("ש, קצינת ת36, יונית)                           .לפי איזה מסגרת היית אם זה בסדר או לא וכמה

כפי שניכר מהטקסטים, המרואיינות חותרות תחת הנכחתם של שלושה שיחים בחייהן 

"זונה" דרך התרחקותה היזומה -פוטרת מכל וכל את שיח ה"קדושה" יתשל בנותיהן: ראשית, יונ

מחזרים לביתה אשר באים יח שיפוטי ודכאני זה, כאשר היא מצהירה כי היא לא מעוניינת במש

חותרות כנגד ההסלה  שתי המצוטטות לעילמרחבי שיח אלה של הציונות הדתית. בהמשך, מ

של משרתות השירות הלאומי. הן  role-model-ים את ההמגדרית לתפקידים נשיים המחק

-נוך הממלכתיבוגרות הח ם באמצעים במטרה למזער את חשיפתנוקטימודעות לעובדה שהרבנים 

מצהירות כי לא ישתפו  והןהן חותרות תחת העלמת המידע המכוונת, לצבא ה"אמיתי".  ידת

פעולה עימה, שכן הן מכירות את האידיאולוגיה הקולקטיביסטית המגדרית העומדת מאחורי 

העצמי של בנותיהן, וסיוע  העלמת מידע זו. מתוך התנגדותן, עולה הצד השני של המטבע: העצמת

: לדעת בעדן לזקק את האינדיווידואליות שלהן "בזמן". מתוך כך עולה הצד השני של המטבע

 דתי ומההסללה המגדרית המקופלת בו.-להתעלם באופן סלקטיבי מהקול הקולקטיביסטי הציוני

                                                 
פי פסיקתו של הרב רובינשטיין -(, כמכוון את חניכיו על2014עקיבע )-ראו אתר ההדרכה המקוון של תנועת בני 28
"ומסקנתנו היא שבמקום לשלול לגמרי את רעיון  (:ק"ח-"לשאלת גיוס נשים לצה"ל בהלכה" תושב"ע ט"ז עמ' ק"ג)

להיות כלי מחזיק ברכה לעמנו ולארצנו שהרי יש גיוס הנשים, ראוי להשתדל לכוון אותו לאפיק הרצוי, והוה זה יכול 
צורך משווע לידים מטפלות באמונה בבתי הילדים, בית חולים, בתי ספר...ומה טוב הוה לנו בנותינו הדתיות הולכות 

 למקומות אלו למלא בזה מתווה גמילות חסד שבגופו, לעזור בהתערותם של עולי הגלויות..."
(http://www.hadracha.org/he/vw.asp?id=1813).  
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 והקשר ביניהןתודעה מגדרית על מודעות מגדרית, 

( שגוללו המרואיינות בסעיף השני של הפרק למעשה Abbott, 2001אירועי המפתח )

מודעות אשר משליכה מתוך (. זו awareness) מהווים הוכחה להולדתה של מודעות מגדרית

שוויוני השורר בין גברים לנשים, ובאופן -סיטואציות ואינטראקציות, על המצב המגדרי האי

ספציפי לדיוננו, בין גברים )דתיים( לנשים דתיות. מרגע שהן למדו להשליך על המגדור שמעבר 

 מגדר.-לסיטואציה, הן פסקו מלהיות עיוורות

ו "צעד אחד קדימה", ומדבריהן ניתן להסיק על תודעה כמו כן, ישנן גם נשים אשר הלכ

(. תודעה זו נלמדת מהצהרותיהן של המרואיינות, אשר רומזות על פעולה consciousnessמגדרית )

המצב שגרם להן עוול כתוצאה  –פוליטית עתידית  במטרה לשנות את המצב הדכאני הקיים 

 (.Tolleston-Rinehart, 1992; Bierema, 2003מהיותן נשים דתיות )

התודעה המגדרית והמודעות המגדרית יכולים לפעול בהדדיות ובהיזון חוזר. מודעות 

מגדרית, קרי יכולת לראות את המגדר )פערי כוחות, סטריאוטיפיזציה( שבמצבים 

ובאינטראקציות, יכולה להוביל בעתיד לפיתוחה של תודעה מגדרית, וזו מצויה פסע מפוליטיקת 

לטובת קידום מעמדן וכבודן של נשים )לרוב כקבוצה(. לעומת זאת, קיומה של שנוי פמיניסטי 

אותם מנגנוני מגדור(, יכולה להנגיש את ה"משקפיים  עלתודעה מגדרית )אותה הכרה וידיעה 

 המגדריות" שיעילות לניתוח יחסי המגדר במיקרו.

דתי -יונינראה שבדיוק כנגד כל אלה )תודעה מגדרית/פמיניסטית( יוצא החינוך הצ

מינית, קרי שימרו את -המופנה כלפי צעירות דתיות. לא מפליא אם כן, שרובן נקטו בפוזיציה הא

 .דתי שברוחו חונכו-הקוד המגדרי

הפרק הנוכחי הציג את התכתבותן של הנשים הן אל מול השיח הצבאי והן אל מול השיח 

נידונו ה"רווחים" לקונפורמיות ניות והסללה מגדרית. בתחילה, ישר של גוף, מדתי בהק-הציוני

לשיח ההגמוני: עמידה במבחני הכבוד זיכתה את הנשים ביחס מכיל הן בעיני המבט הגברי הדתי 

והן בעיני המבט הגברי הצבאי. יחד עם זאת, היו נשים שהעלו את המחיר הכואב להשתקת חלק 

את הקונפליקט הקיומי מהעצמי שלהן: המיניות והגופניות שלהן. פרק זה, כמו קודמיו, מוכיח 

שבו נתונות המרואיינות. בהשאלה פוקויאנית, ניתן לכנותו קונפליקט ה'מרחב' לעומת ה'זמן': 

ההלכה האורתודוקסית בת אלפי השנים, כופה על הנשים הדתיות, ציות מוחלט ובלתי מתפשר 

ת שונות לעומת זאת, המרחב הצבאי תובע נורמות התנהגותיו ;לקודי התנהגות בני אלפי שנים

 בתכלית, במיוחד בהקשר של התנהגות מינית.

, הפרק הבא ישים במוקד את התכתבותן של בניגוד לפרק הנוכחי )ולפרקים עד כה(

זאת מן הסיבה שהפרק דן  דתי, ופחות אל מול השיח הצבאי.-ניהנשים אל מול השיח הציו

לות הציונות הדתית יומית של המרואיינות כנשים בוגרות המשוקעות בקהי-בהתנהלותן היום

קחות להסללה, תפברחבי הארץ. היבטים שהועלו בפרק הנוכחי, לרבות התודעה המגדרית והה

משחקים חלק חשוב באופן שבו הנשים מבנות את הנרטיב שלהן כבוגרות, בהקשרים מגדריים 

 ובכלל.
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 היוםואז  יםהנש. 4

עוסק בחייהן של הנשים בהווה, בראי החוויה הצבאית. הוא יעסוק בנרטיב שהן הפרק שלהלן 

מבנות לאור החויה הצבאית שלהן, ויראה כיצד נרטיב זה נשזר בסיפור החיים הכולל. כמו כן, 

הפרק יעסוק גם בהוויה של הנשים בפועל, כנשים המתנהלות ביחס למשטרי המגדור של החברה 

בחייהן מבוטאים להבין מהם עיבודי החוויה הצבאית אשר ן נסיון ייעשה כאהדתית, לגווניה. 

 הבוגרים.

באילו אופנים  המדגים, מזווית שונמהם  אחד לאשר כ הפרק מחולק לשלושה סעיפים

רחבים יותר וכיצד לנרטיבים  תקשרוהידרך ומתוחזק הנרטיב האישי של המרואיינות מסופר 

. הסעיף הראשון עוסק כתוצר קונטקסטואלי/לוקלי של חברה/תרבות המובנהאישי נרטיב ה

נרטיב קולקטיביזם ואינדיווידואליזם: בין הרצון להבנות המרואינות בין של קיומי הקונפליקט ב

מגזריים )שלהם גם -עצמאיים סביב הצבא, כאשר מנגד ניצבים אילוצים קולקטיביסטייםוחוויות 

ת הנרטיב הצבאי האישי של יהסעיף השני מתמקד בהבני .עמוד(אהשלכות מגדריות, עליהן 

מרחב הציונות הדתית המרואיינות בקונטקסטים שיחיים שונים )החברה הישראלית, ה

ים נרטיבברטיב הצבאי האישי נהילו אופנים שזור אעוסק ב והאחרון שיי(. הסעיף השלהבינאישי

 .ואחריםמשפחתיים, , יםלאומי

שמרנות של הציונות -של הנשים על ספקטרום הליברליזםאני טוענת שהמיקום הנוכחי 

הדתית )בקהילות השונות בהן הן משוקעות ובהן הן מגדלות את משפחותיהן(, מכריע לגבי 

, יום שלהן. כמו כן, אני טוענת שהמרואיינות נאבקות-משמעות החוויה הצבאית בחיי היום

-דרך התחברות כחוליה במטא ,והטבעת תרומתן האישיתעל השמעת סיפורן  בהקשר הנרטיבי,

 נרטיבים לאומיים ויהודיים. 

 

 

 עד השחרור מהצבאו הנערות תקופתמ זםקולקטיביזם לאליידוואינדיובין א. . 4

מרבית האוחזים בזהות ממוקפת, ל , כמו אצמובילה, שתייכותן של המרואיינות לציונות הדתיתה

. במקרה דנן, )לפחות( מנוגדים "משיכה"מוקדי שני בין  ויה "היברידית": היות נתונותוהמעין ל

ליברלי, -נאואינדיווידואליזם ו מחד ,מגזרי-קולקטיביזם הם:הרלוונטים רים השיחים הסות

: ם)בין שני הקולקטיבי במטרה לא לבלבל את הקורא .(2002)רוזנק,  מאידך מודרני-פוסט

וכן לצורך שמירה על קוהרנטיות בניתוח, מעתה  החברה/לאומיות הישראלית והמגזר הדתי(

-)הדתי אתיחס במלה "קולקטיביזם" למרחב שבין הפרט הדתי/ה לבין המגזר/השיח המגזרי

לחברה )דתי/ה או חילוני/ה( למרחב שבין הפרט הישראלי/ת  –, ובמלה "אינדיווידואליזם" לאומי(

מודרניים -פוסט בים מערבייםמרכיהוטמעו במהלך העשורים האחרונים  הישראלית )אשר בה

 .((2005)רם, 

: שיחים יהמגדרמההיבט ברורות נגזרות  ,מקוטביםהשיחים הכל אחד מל

 ;Acker, 2006מגדר ) ימודרניסטיים מקפלים בחובם משטר-אינדיווידואליסטיים פוסט

Connell, 1987נשים מסוגלות לנוע ביתר חופשיות וכן ם, במסגרתים יחסיתופתוח ים( גמיש 

. זאת ותקיימת לגיטימציה מרובה יחסית לבטא את עצמן ולהגשים את שאיפותיהן האישי
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מבוססת על ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים ידיאולוגיה האשכאלה, חברות לרוב במהסיבה ש

נתפס כמוביל הוא כאשר , קט(יסובההאדם באשר הוא אדם )ת עלים על נס אופלורליסטיים, המ

נרטיב -לא כך הוא הדבר בחברות קולקטיביסטיות, אשר שם המטא .יהםוכ"אדון" עלאת חייו 

הצד  ;שנותן את הטוןזה הוא ( 62-90: 2004סיון, אלמונד ואפלבי, )ההסטורי -הקולקטיביסטי

זוכים לא , יטיביים של הפרטים המרכיבים אותוהנרטיבים הסובקהשני של המטבע כאן הוא ש

 םחיככל נסיון להנהם מהווים "לבנים" במכלול הקולקטיבי.  ;לחשיבות ולבולטות בזכות עצמם

 תנתפסהרמת קרנו של הסוביקט )בראייה הקולקטיביסטית ומוקע אל שולי השיח  ךחמוג

נרטיב -של המטא נציגיו עלי אדמותלרוב . (Gallagher, 2004) "(1כ"אגואיזם נטול ערכים

, רבנים, מנהיגי דת, מנהיגים לאומניים)שררה גברים בעלי הם  )לאומי ו/או דתי( הקולקטיביסטי

חופש התנועה, מרחב ההתבטאות ונתיבי ההגשמה מוגבלים יותר וסדורים מכאן ש(. ותאבים, בעל

)עקב משטרי הצדקה  קופלים בחברות שכאלההממגדר ה-מראש בעבור נשים המשוקעות במשטרי

אידיאל ההתמסרות/הקרבה , אשר מצרים את צעדיה של האישה: צניעות, חוסר "כבוד"ונורמות 

. לרוב הן "מגויסות" למען הקולקטיב, והמשמעויות המגדריות לכך הן מיידיות וכ'ו( ללאום

, וכן מוטלים על כתפיהן ות בעודן צעירותוכוללניות: הן לרוב נדונות לגדל משפחות גדול

הן בזמן  בו ., טיפול בילדים, נזקקים וחלשים, חינוךשל דאגה יעודיים"משימות" ותפקידים 

 ,Yuval-Davis & Anthias) עורף הביתי התומך והמזין רגשית ופיזית את הגבריםמשמשות כ

להגשים את ורצון פנאי נעד של לאישה הרבה מ. לפיכך, במרחבים שיחיים אלה לא נותר (1989

 ;Abrams, 2003) היא פחותהעצמה בתור אדם עצמאי ואוטונומי, וכן הלגיטימציה לכך 

Zuckerman, 1997).2 

החרד"לית, פועלים  בהקשר הלוקלי של החברה הדתית בישראל, ניכר שבחברה

טיות כוחות מגדור הן מהזווית הלאומית והן מהזווית הדתית, אשר באופן כללי הופכים בסינרג

יביסטי מובהק, על נגזרותיו המגדריות, טאת הנשים בחברה זו לכאלה הנתונות תחת משטר קולק

בהתאמה, הקוטב הליברלי של הציונות הדתית מהווה מרחב פעולה ומרחב של שזה עתה הוצגו. 

 שיח אינדיווידואליסטי יותר.

הינו אינדיווידואליזם -הקולקטיביזםרצף ומכאן נובעת נקודת המוצא של הדיון הנוכחי: 

תאר את התנהלות אאמוד ובסעיף הנוכחי א (.2005כהן,  ;2009דתי )מוזס, -רצף הציוניאנלוגי ל

. לאורך ציר של זמןדתית, ו-מהזווית המגדרית מקבילים אלה,רצפים רואיינות ביחס לשני המ

בין מוקדים אינדיווידואליסטיים לקולקטיביסטיים, ניכרת  הןמהתנועה הדואלית והמרצדת של

בתקופה המטרימה לגיוס, נשמע שיח כפול,  .םביניה נשיםה חווית ההיקרעות הסוביקטיבית של

המשלב אינדיווידואליזם )מבית ההורים( וקולקטיביזם )מוסד החינוך( גם יחד. מאוחר יותר, 

                                                           
 153-162צוהר יג )חורף, תשס"ג(, עמ' ראו למשל, "פמיניזם אורתודוקסי = אגואיזם דתי" מאת הרב ארי שבט.  1
(http://asif.co.il/?wpfb_dl=1961). 
 genderעוד בהקשר של הסדרה מגדרית ) .11.7.2014חנה קהת מ"מקור ראשון", ראו בהקשר זה כתבתה של  2

regulationבורי, ראו: י( בהקשר של תפקידים והתנהגויות במרחב הפרטי לעומת הצElshtain, 1981; Reiter, 1975; 

Rosaldo & Lampere, 1974 .( שרואות את 2013בהקשר זה נציין כי ישנן חוקרות, כאורית קמיר ,) כלל נשות
, אשר מתבטא בעיקר דרך הגדרת זהותן לאומי נוקשה-החברה הישראלית כנתונות תחת משטר קולקטיביסטי מגדרי

 Susan Martha Kahn, Reproducing Jews: A Cultural. עוד בהקשר זה ראו: של נשים בישראל בעיקר דרך פריונן

Account of Assisted Conception in Israel (Durham: Duke University Press, 2000) .( גם מעלה 3201קמיר )
ראו  .23 מס' הערה 87( עמ' 2013את העיסוק הלגטיבי האובססיבי בנושא זה בישראל בעשור האחרון. ראו קמיר )

 .1999וברקוביץ,  Yuval-Davis, 1993; 1997בהקשר זה גם: 
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במהלך תקופת השירות בצבא, נשמע שיח אינדיווידואליסטי יותר )שמתבטא בין היתר, 

חרור, שוב נשמע מהתרחקות מנשים מסורתיות מתוך המגזר הדתי(. בהמשך, סביב תקופת הש

 קונפורמי )שמבטא "חזרה לתלם", קרי עמידה בצפיות המגדריות מהן(.-שיח קולקטיביסטי

בהמשך אטען כי התמרון האינדיווידואליסטי של המרואיינות נוכח שיחים קולקטיביסטיים 

לדעתי, לכך  למעשה ההסבר אלות ו"זהירות", ושהודכאניים למעשה מוביל אותן לבחירות מושכ

 .לשרת דווקא בתפקידי חינוך )או בחלק מהמקרים, הוסללו לשם(ת המרואיינות בחרו שמרבי

-בתקופת טרום הגיוס, ניצבו המרואיינות אל מול קונפליקט האינדיווידואליזם

, כאשר נדרשו להכריע באם להחיל על עצמן את חוק אופן פורמלי וגלויב קולקטיביזם לראשונה

השיח הדתי, אשר  מרותו שלישראל, או לקבל עליהן את  גיוס החובה, כיתר אזרחי ואזרחיות

( הנכחתו בחייהן של נשים יותר לעקיפה מרגע הקשאשר ) ממגדרית-מבנית למעשה יצר חציצה

בשיח ביניהן לבין החברה הישראלית, בכך שמאפשר להן לבחור בדרך צדדית, אשר כמובן, מובנית 

 .הציונות הדתית בעבור בנותכ"דרך הראשית"  הדתי

בחירה זו הינה קריטית, כך לפי עיני המרואיינות, כמו גם לפי עיניהם של קברניטי המגזר. 

בחירה בנתיב השירות . ותומגדרי ותמגזרי-ותלבחירה בנתיב השירות משמעויות קולקטיביסטי

של דחיקת  הגמוניהתסריט הה של שיתוף הפעולה עם לההתח , למעשה אתעצבתהלאומי מ

על נתיב השירות הלאומי מצביעה בחירה בם ולתפקידים ייעודיים. ביוהסללתה למרחהאישה 

קבלת , ובהקשר הנידון: פנים-קונפורמיות לנורמות ההתנהלות של הציונות הדתית כקבוצת

ידי -יעודיים, המתווכים והמפוקחים על נתיבי תרומהנורמת ההתחברות לאומה הישראלית דרך 

ידי התחברות אוטונומית, המבוטאת -לא על --( Cohn, 1993 ;2005סטולמן, -)רוסמן ראשי המגזר

דרך פעולות היחיד או זהותו האישית )דרכי התחברות ותרומה אלטרנטיביים שמחוץ למשל, 

שכזו מייחסת חשיבות גבוהה לאישרור החברתי דתיה אישה מכאן ש (.דתי ההגמוני-יונילשיח הצ

בחירה בנתיב הצבאי, וכנגד, (. 2012היימן, -)בודאי מהציונות הדתית כקבוצת הפנים שלה

: התנגדות הן כפולהמשמעתה נקיטה במגמה אינדיווידואליסטית יותר, תוך הפגנת התנגדות 

, והן (דתי ביחס לחברה הכללית-הציוני "פיגום"אימוץ ה) לדפוסי ההתנהלות של קבוצת הפנים

מהמחקר הנוכחי,  , כפי שעולהבוטו לעיתיםהתנגדויות אלה . המסליל התנגדות מההיבט המגדרי

כאפיק להגשמה עיתים , ולביחס לדכוי( Gerson & Peiss, 1985)ותודעה מודעות הקשר של ב

מפעולת  (.1וסעיף א' בפרק  3)כפי שמדגים סעיף ב' בפרק אישית, הסוטה במעט מהמקובל 

ההתגייסות היחידנית גם נרמז כי סדר העדיפויות אצל אישה דתיה זו הוא שונה: יתכן כי היא 

אינדיווידואלית בחברה הישראלית, ולא קבלה -מייחסת יתר חשיבות להשתלבות והכרה אזרחית

ואכן, על אף שמרואיינות המחקר הפגינו עבודה מובהקת על זהותן האישית  אל תוך השיח הדתי.

יהן הנוגעות להזדהות החברתית התבטאויותכאשר ניתחתי את כדתיות במהלך שירותן ולאחריו, 

, בתור קבוצת השתייכות את הציונות הדתית ההזכיראחת לא הסוביקטיבית, עלה כי כמעט אף 

באופן לחילופין, המרואיינות גם לא בתור מדיום מתווך דרכו הן מתחברות לחברה הישראלית. 

לציונות  ןכותשתיי]הן אמנם גם העלו את ה תדיר הבנו את עצמן כפרטים ביחס לחברה הישראלית

. התבטאויות אלה הדתית, אולם השתייכות זו עוטה אופנות פרגמטיסטית. על כך יורחב בהמשך[

החלו עוד מהתקופה המטרימה לגיוס והן הופיעו גם בנרטיביים של המרואיינות המתארים את 

 חייהן הבוגרים:

 (, מש"קית עולים32, רחל)     רציתי להיות חלק מכלל ישראל, להיות חלק, להשתייך, עם כולם.



104 

 

 

התבטאותה של דלית, אשר היתה המרואיינת היחידה אשר היתה על רקע זה, חריגה 

 הזכירה את הציונות הדתית כקבוצת התיחסות בהקשר של השירות הצבאי:

שהייתי סמלת, אז היה איזה מקרה אחד שבתור דתיה נורא נורא התביישתי. אני לרוב הייתי מאוד גאה 

ה, והיתה איזה חניכה אחת שנצנצה ואני הבנתי שהיא השתמשה בדת כדי לנצנץ. היא לייצג ככה וז

אמרה שהיא צריכה חופש כדי להתכונן לחגים, לימים הנוראים. עכשיו, על חברה שלי, הסמלת השניה 

החילונית, זה כמעט עבד והיא כמעט נתנה לה את החופש, כי היא היתה בורה והיא ניצלה את הבורות 

אבל אז אני ניגשתי אליה ואמרתי לה: תראי, גם אני דתיה. זה לא יעבוד עליי. אני יודעת ילת, החישלה, 

שאין מה לקחת חופש כדי להתכונן לראש השנה ואמרתי לה: תדעי לך שאת פה בשליחות, זה שאת 

דתיה פה בצבא זה משהו גדול, יש לך פה הרבה אחריות להראות שאת דווקא לא כזאתי, שאת 

 .יניות בדת. ככה אמרתי להמשתמשת בצ

דלית מבנה כאן את השירות הצבאי של הבת הדתית כשליחות שהיא עושה למען קבוצת 

המוניטין של , מכתימה את חניכתהלכך, התנהגות לא נאותה של -הפנים של הציונות הדתית, ואי

 הקולקטיב כולו. 

עוד בבית הוריהן הורגש אינדיווידואליסטי -בהקשר זה אציין שהקונפליקט הקולקטיביסטי

של המרואיינות, וזאת אני למדה מתוך הנרטיבים הנוגעים לתקופת טרום גיוסן של המרואיינות, 

השיחים הקולקטיביסטיים יותר נבעו בשריגות האחד עם השני. ר מעלות את שני השיחים אש

 :ית ההוריםהאוטונומיים נבעו מב-מהכיוון של המוסד החינוכי והשיחים האינדיווידואליסטיים

אותי תמיד ההורים לימדו לחשוב בשביל עצמי, נתנו לי בחירה חופשית, גם בדת, אם יש, אם היתה לי 

איזה בעיה, אז אבא שלי לימד אותי לפתוח את הגמרא וללמוד בעצמי את ההלכות, ככה שאני לא כל 

ודעת מה ואני בורה י עליהם כאילו הם איזה לא יבהזמן אצטרך להסתמך על רבנים וככה שאתלה את יה

ו ניתן, לגמרי ואני כל הזמן נזקקת להם ותלותית בהם. .. בבית ספר וגם בתנועה כן, היה תחושה של בוא

הלכו ביחד להתנדב לשירות לאומי ואני זוכרת שגם העבירו לנו הרבה הרצאות  בואו נתרום וכל הבנות

ל הציונות הדתית, ובמיוחד אתן כבנות, בנושא, הביאו בנות שירות, הביאו זה, בואו תיתנו, זה הדגל ש

תטפלו . גם תמללו את זה ככה: הבנים מתגייסים להיות הלוחמים ואתן תהיה הלוחמות של העורף

בחולים, בנזקקים, יש כל כך הרבה מה לתת, מה לתרום, תבואו לפה ולפה, וחינוך וזה.. הרבה מלים 

 (, מפקדת טירונים33, נהד)       בכיוון הזה. וכן. זה היה כיוון מאוד ברור.

הוא מאוד  .. עצמאות הדתית שלו נקרא לזה.בבית שלי תמיד היה אוטונומיה. אבא שלי היה פנאטי ל

מעורב בקהילה ומאוד אהבו אותו בקהילה ומגיל צעיר כולם דיברו איתי והכירו אותי, מה שלום אבא 

מאוד בשלו, היתה לו את הדתיות  וזה והמשפחה שלנו היתה בין החזקות שמה, אבל מצד שני, הוא היה

שלו, היה מאוד דתי אינדיווידואליסט כזה, לא אהב לעשות סתם מה שכולם עושים כי כולם עושים. היה 

קודם חושב לעצמו. היה לו רוח דתית משלו והוא אמר לי: תעשי מה שנראה לך הכי מתאים. תתגייסי 

הכי הרבה. גם וגם. אף פעם לא אמרו  אם את חושבת שככה את תתרמי הכי הרבה וששם את תתפתחי

. בבית ספר זה באמת לא היה ככה. שמה היה הרבה דיבור על כהוכ כהלי, טוב עכשיו את צריכה לעשות כ

חינוך, אתן צריכות לתרום לחינוך, לקחו אותנו לאיזה מקום של ילדים מפגרים, והראו לנו, והציגו לנו 

עבה שכן, לא מכריחים אותך. אף אחד לא באמת מכריח פאנל של בנות שירות וככה הם נתנו לך רמז 

אותך, אבל את מרגישה שזה מה שאת צריכה לעשות. ואם את לא עושה את זה, את לא מספיק נותנת 

", כמו מה זה גואיסטייםשנתיים האלה, ואת מוסחת וחושבת על כל מני דברים "א-מעצמך את השנה

   .שזה צריך להיות מחוץ למחשבה בכלל ,יתרום לי, מה אני ילמד מזה מכל השירות הזה

 (, קצינת מבצעים39, )עירית          
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קונפליקט שיחי זה אינו נגמר כאן וממשיך ללוות את המרואיינות אל תוך השלב הבא: 

כל בחירה טומנת בחובה  .לבחור את אופי השירות שלהן היה עליהןלהתגייס, משכבר החליטו 

שיח המגזרי ובמרחב עצמי של המרואיינות לבמרחב שבין ה תמהיל יחודי של רווחים והפסדים

ושל העצמי בהקשר זה של ההון הסימבולי והתרבותי של המרואיינות  ישראלי.-לשיח הכלל נושבי

לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה היא של המרואיינות אשר  נשיםאת ה חלקלאבקש הן, של

-חיילת במסגרת נשית-שרתו שירות "ממוסגר" לחלוטין. רוצה לומר, שירות לרוב בתפקיד מורה

דתית "מטוהרת" ו"סטרילית". קבוצה שניה מצויה בקוטב הנגדי, והיא מכילה את המרואיינות 

סטריאוטיפיים, בבסיסים -לא נשיים אשר "פרצו את כל הגדרות", קרי שרתו בתפקידים

חיילית. הקבוצה האחרונה היא זו -גברית-מרוחקים ועם חיכוך גבוה עם סביבת שירות צבאית

אלה שבחרו "לרקוד על שתי חתונות"  –מכילה את מרבית המרואיינות מעשה שבתווך, והיא ל

 פית )סביבת עבודהסטריאוטי-נזי, אשר משלב למשל, בין סביבת שירות נשיתטשרת במסלול שעול

 3(, אך בתפקיד פיקודי ומאתגר במיוחד.כית/טיפוליתחינוינרטציה רתפקידים עם אואו ב תמשרדי

אל להשתייך  לאחוז את החבל משתי קצותיו: מחד, רצוןרצון ה הסקתי מתוך פרקטיקה זו על

 ציונות הדתית.ה ל, ומאידך, אהקולקטיב הישראלי

ע, להיות עם ולהרגיש בלי. את יודעת, שירות רגוע כזה, שלא יגידו רציתי את יודעת, לעשות את זה ברגו

וואי וזה, מורדת. משהו שמתאים לדתיות. כי אני לא. אני לא מתמרדת. רק רציתי להיות גם וגם.

 (, מורה חיילת31, )נויה                  

-)מורה, קרי המפוקחים ביותר מוגנים ביותרמסלולי השירות ההמרואיינות אשר שרתו ב

, על כך שהן "עושות זאת ת ומשפחתית נמוכה ביותרחיילת תחת "אלומה"(, זכו להתנגדות ממסדי

 תחת הממסד הריולחת ותלהתמרדפלטפורמה כמו שצריך" ואינן משתמשות בשירות הצבאי כ

 :כולו

כן האמת היא שזה היה ממש מצחיק כי זה השתנה היחס מאוד אחרי שהמחנך שלי הבין שאני הולכת 

ורה חיילת, והוא ידע שזה רק עם דתיות, אז הוא עדין אמר ועשה פרצוף שאני בכל זאת בצבא, עם למ

 (, מורה חיילת34, )רונה              .מדים, עם נשק, אבל הוא ידע שזה חממה של דתיות, אז הוא עזב אותי

שיים שנתנו למאווייהן האי, )או ה"נועזות" יותר( המרואיינות ה"סוליסטיות"לעומתן, 

עם דיסוננס ואף לא פעם , נדרשו להתמודד תיהן סביב תקופת הגיוס והשירותלהנחות את בחירו

ניכר כי לטווח הארוך, מאמצי ההתמודדות שלהן הניבו "פירות". הנרטיבים . מסדדחיה מצד המ

 ,ה, שיתכן, כפי שמעלה לימה אישית והתמודדות דתיתחוויות של העצשל מרואיינות אלה מעלים 

. (תה חיילמורבתפקיד של למשל, נשית )-דתיתבסביבה הומוגנית  היו מזדמנות לה לו שרתהשלא 

 בעבור אותן נשים אתגרהיוותה , שאפיינה את מסלולי השירות ה"נועזים"הסביבה ההטרוגנית ש

רבדים ומימדים עשירה אותו בהן ברמה האישית והן בפן הדתי, הרחיבה את העצמי שלהן וה

 חדשים.

קטע באמת לא נעים עם התנועה, עם הגרעין, ואמרו לי לא. את לא יכולה לעשות ככה. אם  אני היה לי

את מתגייסת, יש צורה, את צריכה לעשות את זה דרך בני עקיבא, כמו שצריך, ועם הקבוצה. את לא לבד 

פה, את לא חילונית. זה לא מתאים שתהיי עכשיו בצבא לבד. הם ידעו שאני לא הולכת לחינוך. אבל 

                                                           
ידי -לזה כפספוס ההתפתחות העצמי ורמיסתה ענחווה שירות בעבודה זו: בדיעבד  .ב.3אולם כפי שמוכיח סעיף  3

 .ההסללה המגדרית
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בטווח הארוך, קודם כל, אני מודעת לזה שזה באמת הרבה מזל ואני יודעת שהיה לי יותר מזל משכל, 

אבל באמת אני חושבת שזה התאים לי לאן שהגעתי, ולא למשהו חינוכי, כי זה לא אני. אני לא הייתי 

 (, קצינה בממד"ה42, )ליה       כזאתי כמו כל הדתיות יאללה חינוך עשייה וזה.

הדתיות שלי היום, כל מה שאני למדתי על להתמודד עם הדת וכולי, זה הכל משם, כן מסביבה כל 

           שעשתה לי בהתחלה הרבה הרבה מועקה והרבה קשיים נפשיים, אבל בסוף חיזקה אותי.

 (, מ"פ הכשרות מדריכות שריון34, )שושנה               

 ;י, שהעצימה אותה בטווח הארוךליה מתיחסת לסטייתה מהנורמה במימד המקצוע

-לעומתה, שושנה מתיחסת להיבטים אישיים של העצמה שנבעו אף הם מסטיה מן התסריט הדתי

מגדרי: תפקיד חינוכי "רך", נשי סטריאוטיפי, שלא נכנס במלא העוצמה והתעוזה לשדה הצבא 

 ולא מתחכף בו באופן מלא.

פרק הצבאי מאופיין אצל רוב מוחץ הכך או כך, מעניין היה לגלות כי מההיבט המגדרי, 

מעניקים אלה נרטיבים . בולט יותר אינדיווידואליסטיבעלי אופי בנרטיבים של המרואיינות, 

בדרך זו, המרואיינות היו . תחושה של "הסטת" המבט המפקח והממשטר בשיח הדתי ההגמוני

 לבטויין העצמי:מסוגלות לתת דרור 

אני נפרדתי מאיזה צל שהיה מאחוריי, שחינכו אותי וזה היה ממש ממש קשה בהתחלה אבל גם ממש 

רציתי את זה כי מאוד סיקרן אותי לגלות את עצמי בלי כל המסגרות הדתיות ששם הייתי עד 

 (, סמלת בהכשרת טירוניות41, )דלית                        שהתגייסתי.

סטיים המאפיינים האינדיווידואלייין ביותר לדעתי העולה מתוך הנרטיבים ההיבט המענ

גם מקפלת בחובה היבט מגדרי:  זו ההוא ההתמקדות בעצמי בתקופ, את תקופת השירות

 :מגדריות מהן-ומהצפיות המגזריות מנשים מסורתיות מתוך המגזרמגמתית התרחקות 

ברה ממש טובה שלי בתיכון, והייתי כבר ממש בתוך אני זוכרת שפתאום, זה היה הזוי, נזכרתי באיזה ח

התפקיד, והיה לי, הייתי לפני קבלה של מחזור חדש והייתי ממש ממש עסוקה, ואז אני זוכרת שאני 

מקבלת דואר, שזה ממש מוזר.. מי שולח לי מכתבים? ואז אני פתאום רואה שזה הזמנה לחתונה שלה. 

איך זה? איך היא הספיקה להכיר מישהו, להחליט שהיא  כן, הזוי ממש, ופתאום אני קולטת.. רגע,

מתחתנת איתו, לארגן את כל הדברים, אז זה אומר שעכשיו היא בראש של בית ופרנסה וזה, ואני, מה 

 (, מ"פ הכשרות חינוך40, )מאיה             הקשר? אני בכלל לא חשבתי בכיוון, ממש לא

הפער בסדר העדיפויות: למה צעירה דתיה אצל מאיה אני נוכחת בפליאה רבה בעקבות 

"נורמטיבית" מקדישה את זמנה, לעומת מאיה, במעמדה כקצינה בצבא. מאיה נוכחה למקום 

 הנחות שתופס פיתוח העצמי בקרב צעירות דתיות ועד כמה הדבר איננו לגיטימי בחברה הדתית.

של "מציאת שימה" מגדרית זו הריחוק התודעתי שמדגימה מאיה, מ"מ אף על פי כן,

שוב עולים נרטיבים המצביעים על , מהצבא תקופת השחרורסביב פרק הזמן ב, החתן"

: ניכר שהמרואיינות מאותתות על כך שהן "שבות לתלם". דתיות-קונפורמיות לצפיות מגדריות

למזרח  לויטסטיה מהתסריט הישראלי הרווח של ה, לנשים במדרשות תורניותלימוד ממושך 

 .ות בהרשמה ללמודים הגבוהים אשר במהלכן גם החלו בהקמת המשפחהלאחר הצבא, הזדרז

לא זוכרת איך היה לי זמן ואיך הכל הזדרזתי ועשיתי הכל בבת אחת, גם מדרשה וגם פסיכומטרי, וגם 

     נרשמתי לאוניברסיטה והחלטתי מה ללמוד.. לא יודעת.. הייתי במין מרדף.

 (חינוכי ביישובי פריפריה-חברתי, רכזת קידום 40, )רווית        
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הפכתי לאמא, תוך כדי התואר, והכל ככה היה  24אני מיד כמעט התחתנתי אחרי שהשתחררי, ובגיל 

ממש ממש מהר, חתונה, בית, כן. היה קצת הזוי. לא כמו החילונית שעד שהם חוזרים מהטיול וזה.. 

 (חינוך עולים, קצינת 36, )שרונה               .מסכימה איתך. זה שונה

ם: מועבר הן בתוכן הדברים והן בצורת כפי שניתן לראות, הנרטיב של ה"חזרה לתלם"

שמעלה תרמילאות סטייתו של נרטיב ה בולטתעל רקע זה  דחיסות נרטיבית, "בהילות", הזדרזות.

 :תמר

תראי, אני יודעת, אני כבר יכולה מראש להגיד לך שאני כנראה היחידה מכל הבנות במחקר שעשתה 

. זה מיד ללמוד במדרשה, במיוחד מי שעשתה צבא, ומיד חתונה כי אין. אני אומרת לך. זה לאטיול, 

י שירות ולמודים וילדים ואני לא רציתי. אני גם לא מבינה איך אפשר מיד אחרי הצבא, טוב, גם היה ל

ממש ממש קשה, כמו שעכשיו גם אמרתי לך, היה לי המון המון זמן במוצב ורחוק, וממש ממש אי אפשר 

מיד אחרי זה.. אולי באמת המסלול הזה המהיר הזה להקים בית, זה באמת מתאים לשירות הלאומי, 

אומטיות וקשות ואולי מלכתחילה, בגלל זה, הם מכוונים לשירות לאומי, כי אין חוויות יותר מדי טר

ומשמעותיות משם, בלי לזלזל, זה פשוט, משהו תחנה בדרך ואז מיד להתמסד, וזה באותו כיוון. הצבא 

זה לא. זה את מגלה את עצמך, את יכולה להזרק למצוא את עצמך כמוני פעם אחת איפה שממש תרצי, 

על עצמך, ואת לא  פעם אחרת במקום נידח הרבה זמן, וקשה מאוד נפשית. ואת פתאום מגלה דברים

אז אני קודם כל  .יכולה כבר למחוק את עצמך ולהמשיך במירוץ כמו קודם, כבר אי אפשר לחזור אחורה

רציתי לעכל מה שעבר עליי בצבא וזה שאני קצת השתניתי והדת והכל אפילו שמצד אחד נורא הרגשתי 

לחץ הזה עכשיו להתחתן דר לי, ודבר שני, לא התאים לי התדתיה, זה הרבה פעמים בתכל'ס לא הס

        וללמוד, הייתי צריכה להתרחק לקצה השני של הגלובוס לכמה חודשים.

 (, קצינת חינוך יחידתית33, )תמר                

אפשר לומר, של המרואיינות, בין מוקדים  גזת", כמעט מרצדתעד כאן נוכחנו לתנועה "מז

המעלים : התהליך החל בנרטיבים המגדרי, מההיבט קולקטיביסטיים לאינדיווידואליסטיים

הוא ך ההמש ;בתקופת טרום הגיוס אינדיווידואליזם()קולקטיביזם מהול ב תחיברות אמביוולנטי

מגמה יותר אינדיווידואליסטית במהלך השירות, ונמשך אל עבר הלך יותר קולקטיביסטי, אל עבר 

השחרור מהצבא. בנוסף לכך, קיים מתקרבים לאורך ציר הזמן אל עבר תקופת באופן יחסי, כאשר 

מהיל ת םמיגלאופי ומסלול השירות גם מהמרואיינות  אצל מרבית, שכן עוד רובד של מורכבות

. המודעות לפיקוח )כפי שהוסבר לעיל( בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזםיחודי ופרטיקולרי 

או אחרת, באשר  במידה זושלהן ולמשמוע המגדרי ניכרים מהבחירות הזהירות והמוסללות 

התמרון האינדיוווידואליסטי של המרואיינות נוכח השיחים  למסלול ואופי השירות הצבאי.

, במיוחד הבחירה המושכלת הדכאניים הקולקטיביסטיים הממגדרים הוא מרתק בעיניי

הפרגמטית, במסלולי שירות "כשרים" או "מוגנים" במידה מסוימת, כך שהשירות יאפשר להן ו

ן להתקבל בבוא להאקט זה למעשה איפשר  .בל הן לשיח הדתי והן לשיח הישראליבעתיד להתק

, שכן "פיגום"לאומי )אפילו הן התגייסו לבדן, וללא -העת, הן לשיח הישראלי והן לשיח הדתי

בחיל החינוך מובטח היה להן כי הן תמצאנה את קבוצת השוות שלהן. זוהי למעשה בחירה 

נהלותן בתור שחקניות קומפטנטיות בתוך השדות השונים פרגמטיסטית אשר מדגישה את הת

 בהם הן מתנהלות ובהן היו רוצות להתנהל בתור פרטים.

בנרטיבים של המרואיינות מתקופת טרום הגיוס ועד לאחר שחרורן,  תימשעסקכעת, 

 .נשים בוגרותעסוק בהבניית הנרטיב הצבאי בחייהן הנוכחיים של המרואיינות כאעבור ל
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 של הנשים הבוגרות הנרטיב הצבאי כחלק מסיפור החיים הכולל. ב. 4

בהן משוקעות ומתנהלות של דת, מגדר, מעמד/פריפריאליות המוצלבים המיקומים 

להתמקמותן על באשר מהווים משתנה מכריע  ,בחייהן הבוגריםהמרואיינות 

 יא לחשובמתוך העולה מן המחקר, אני מסיקה כי טעות ה האינדיווידואליזם/קולקטיביזם.

מיקומיהן כנשים מיידעים אותנו מראש על  ,השירות עצמואופי בחירת מסלול השירות ואף ש

, שנשים שהפגינו 3קרה לא פעם, כפי שהודגם בפרק . וכדתיות ועל עמדותיהן בחייהן הבוגרים

ומתחרטות על כך שלא  בחייהן הבוגריםקונפורמיות להסללה המגדרית בצעירותן, מצרות על כך 

ניצלו את שירותן לצורך התנסות אישית, הרחבת העצמי וגלוי של צדדים חדשים בו. מרואיינות 

מבקשות ש, )הסוטה מהתסריט הממסדי( אשר שרתו בתפקיד ובסביבת שירות מאתגרתאחרות 

 בערכן כנשים םופוגלהעלים עבר זה מסיפורן האישי, שכן הדבר "מכתים" בחייהן הבוגרים 

 .יותרובדלניים  קיצוניים לאומיים-חוגים דתייםבהמשוקעות 

, המלמדות על אני הבניית לשתי קבוצותמרואיינות  מתוך כך אני מציעה לחלק את

בעלות "נרטיב פתוח" לבין מרואיינות בעלות "נרטיב : נשים בוגרותהנרטיב הצבאי בחייהן כ

בסיפור החיים הכולל אצל המרואיינות, נובעת  יאית הפרק הצביכי הבנ טענתי היא .סגור"

 למדמאיתור מיקום זה והשיחים השולטים בו,  4.בחייהן הבוגרים לבטמצמגדרי ה-דתיממיקומן ה

להלן אפרט את מאפייני שתי הקבוצות, הן  .כנשים וכדתיותשל נשים אלה  זהותןעל  נותוא

שהוא כמובן, נגזרת מתוך אותם מבחינת מיקומים מוצלבים והן מבחינת השיח שהן מייצרות )

 מיקומים מוצלבים(.

מכילה את מיעוט מרואיינות המחקר. אלה אותן נשים אשר  הנרטיב הסגורקבוצת 

המשטר המגדרי במסגרתו הן בפלגים החרד"ליים של הציונות הדתית.  נשים בוגרות,משוקעות כ

לפיכך,  .בצה"ל בעברןששרתו מעניק כל לגיטימציה לכך השיח איננו מתנהלות הינו נוקשה ו

 ה שלתוהעלמ התמיד להשתקהנרטיבים הנוכחיים של מרואיינות אלה מתאפיינים ברצון מת

העלמת השירות הצבאי מסיפור החיים במלים אחרות,  .ה הצבאית )ואת אשר נלמד ממנה(החווי

 .הציונות הדתיתמגבירה ומבטיחה את קבלתן החברתית בחוגים אלה של 

שלי לא תלך לצבא. אז היה מה שהיה אז, אז זה היה משהו אחר. היום זה  לא, לא, ממש לא. הבת

יש דברים שעדיף לא לדעת, לא להיחשף, לא לראות. אני מעדיפה שהיא תהיה  ,לא עלינו ,אחרת. היום

מה, יש הרבה תפקידים. זה רק שירות לאומי, מה פתאום? יש לה מספיק מה לעשות שבשירות הלאומי, 

 (, מורה חיילת41, איילה)         ן, שום צבא. היום, בטח שלא.מה הקשר בכלל? אי

לא. מה הקשר? הצבא, בסדר, הצבא היה. לא קשור עכשיו לחיים שלי פה. אני מצטערת אבל אני לא 

פמיניסטית, אני לא חושבת שאישה צריכה להיות רמטכ"לית, לאישה יש מספיק תפקידים גם ככה. 

אישה עם משפחה גדולה זה כמו רמטכ"ל מבחינתי, אולי אפילו יותר, אני בספק אם הרמטכ"ל היה יכול 

זה שהייתי בצבא, אז היה תקופה אחרת. עכשיו זה לא מתאים.. לא. לא להתמודד ]צוחקת[ עם זה. 

ויתחילו  נראה לי שאף אחד פה יודע שהייתי. לא חושבת שיש מצב שזה יעלה בכלל. גם די לא יאמינו לי

 (, מש"קית השלמת השכלה40, )חווה      לשאול שאלות, מה אני צריכה את זה?

 

 

                                                           
קיימים צירים נוספים המצטלבים, אשר פחות דומיננטים ואשר השפעתם פחות מודגש ומורגשת, כמו פריפריאליות  4

 ואתניות.



109 

 

 

ן הוא נתפס כבלתי מרואיינות אלה מוציאות את הפרק הצבאי כליל מסיפור חייהן, שכ

, מסורתית-תנשיזהות : מלותעליה הן ע תהנוכחיזהות המגדרית ר את הרלוונטי ואף סות

הפרק הצבאי, . למען המשפחה והלאום ת, מגויסתיים המגדרייםהלכ-הקונפורמית לקודים המטא

שנתפס בשיח ההגמוני הגברי בחוגים אלה, כמגלם פעולה של האישה על דעת עצמה, בניגוד לדעת 

זהות הנשאפת לטוטלית נוגד מ, איננו רלוונטי והרבנים ובניגוד למסלול המגדרי המותווה בעבורה

לכך, -ההבניה הנרטיבית הרווחת כאן, אי. לכונן )ואולי בוחרות( שנשים בחוגים אלה מאולצות

מציטוטה של חווה גם עולה  "אז" ל"היום". :ביןנרטיביות ב"קפיצות"  ומאופיינת תטעוקמהיא 

תוך אישרורה דרכו. בלא הקולקטיב,  ,מובנית דרך הקולקטיב נשים אלה זהות הדתית שלהש

 .קיימא-ברתזהותה של אישה זו איננה  –הקהילה והמשפחה 

ולה מאפיינים בקוטב הקולקטיבסטי על הרצף,  הנטוע הנרטיב הסגורקבוצת  אם כן,

. הנרטיב הפתוח. לא כך היא קבוצת )אשר על רובם עמדתי בפתיח( ברוריםמגדריים -כיתתיים

זוהי קבוצה בעלת קבוצה זו, בניגוד לצפוי, איננה מהווה תמונת נגטיב לקבוצת הנרטיב הסגור. 

קבוצה זו למעשה מכילה את מרבית מרואיינות  אמביוולנטיות פנימית גבוהה ומורכבות רבה.

 ליברליים יותר של הציונות הדתית-המרכזייםלפלגים  נשים בוגרותמשוייכות כה ,המחקר

הנרטיב החל מהשירות  ,אצל מרואיינות אלה .דתי(-)מהמרכז ו"שמאלה" ביחס לרצף הציוני

מקוטע כנגד הדפוס המגמתי )דפוס התפתחותי ליניארי, מתאפיין ב חייהן הבוגריםועד  הצבאי

כפי שכבר הוצג בפרקי הממצאים  מתבטאתההתפתחות  .(הנרטיב הסגור מרואיינות המאפיין את

בחובו אשר "ארגז כלים" חדש,  רכשובמישור העצמי המתרחב, הן  עד כה, דרך מישורים רבים.

, הנסיון והחוויה 3בתור סוכנות בחברה. כמו כן, כפי שתואר בפרק  לניהול אישים קונקרטיים כלי

סללה המגדרית לה הצבאית הביאו עימם לא פעם התפקחות מגדרית, וזו בתורה הובילה למודעות

הנהוגה בחברה הדתית )ובמיעוט מהמקרים, גם מודעות לדכוי, למשטור ולפיקוח על המיניות של 

המקצועי, השירות הצבאי שיחק תפקיד מפתח במציאת האורינטציה במישור  .נשים דתיות(

הצבאי, אל עבר  נויות מהשירותמהמקצועית ולאחר מכן, שכלולה, תוך "היוון" המיו

שעלו  באזרחות. לבסוף, במישור הזהות הדתית, ההתמודדויות שלהן  המקצוע/העיסוק הנוכחיים

נשית -להתעצבותה של זהות דתית בסיס בחייהן הבוגרים בתקופת השירות הצבאי מהוות

 .הראשון והשני( הממצאים בפרקיפירוט בהרחבה ) וורסטילית, דינמית ומתחדשת

ויה הצבאית חשיבות רבה ון של לימור ושל נורית המיחסים לחבהקשר זה נביא את דבריה

 :בפיתוח זהויותיהן האישיות, הנשיות והדתיות

שאני, איך שאני מגדירה את עצמי כדתיה וכאישה דתיה, זה כל מי שאני היום, טוב לא הכל, אבל מי 

הכל התחיל לצמוח מהצבא ממה שלמדתי שמה, וזה העצים אותי גם ברמה של המסוגלות האישית וגם 

 (, קצינת שלישות32, )לימור       בקטע הדתי גיליתי הרבה דברים.

 (פיתוח הדרכות בגדנ"ע , רכזת35, )נורית                 , שינה אותי.הצבא עיצב אותי

טרנר, לימינלי )-, אפילו במרחב סיפי"יינות אלה מצויות ב"תחום אפורמרואאני טוענת כי 

 תקופת טרום הגיוס ועד לאחר השחרור,איפיינה את אשר  אותה מגמת זגזוג. רוצה לומר, (2009

-סטיהקולקטיבי חס לרצףביהתמקמותן כנשים בוגרות רלוונטית ומאפיינת את 

 ביסטייםלפי שיח ומסגרות קולקטי מגדירות עצמן לרוב מרואיינות אלה. מחד, סטיאינדיווידואלי

-)למשל, על דרך אימוץ פרקטיקות דתיות חק" המגזרייםש"משחקות" לפי "חוקי המ, יםמגזרי
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אליטיזם ואדנות שאחד מבטוייו הוא ) , ומדבררות את השיח המגזרי((2008שיוכיות )שיף, 

"עוגנים" ש אהיחד עם זאת, נר .לקבוצות חוץ/זהות אחרות בחברה הישראלית(ביחס  יםמגזרי

הפרק הצבאי מאוד  5מרחבים אינדיווידואליסטיים יותר.במקביל במאפשרים להן להימצא  אלה

שבו בחייהן רק יחודי ושונה ובנה נרטיבית באופן קבוע בקבוצה זו, כפמשמעותי כאן, שכן הוא מ

המרואינות כל כך אוהבות להתרפק נוסלטגית שזו אולי הסיבה . הטון האינדיווידואליזם נותן את

 ואות בה כמתווה את דרכן כסוכנות.על תקופה זו, ור

זו תקופה מאוד מאוד יפה, כי זה.. זה בעצם מוזר עכשיו שאני חושבת על זה כי צבא זה מסגרת ממש לא 

תקופה והמסגרת שבה הכי פרחתי פתוחה בעיקרון, ויש את כל הפקודות והנהלים והמדים, אבל זה ה

והיה לי חופש להתנסות בדברים גם בדתיות, גם נחשפתי לאנשים שמאוד מאוד עיצבו אותי היום. יש 

מישהי שפגשתי שהיא בשבילי מודל איך צריך להיות, של אישה חזקה שיודעת מה שהיא רוצה אבל 

 (, מש"קית עולים32, )רחל      מאוד עדינה. היא כמו הגורו שלי ואני מעריצה אותה, באמת.

אשר להן בקהילות המגזר הדתי, , הן עדין משוקעות במשטרים ממגדרים בחייהן כבוגרות

. אולם הפרק הצבאי נחרת בזיכרון כפרק הראשון שמראה שניתן ן קונפורמיות בהרבה מובניםה

דתי אותו הן אוהבות ואיתו הן מזדהות, תוך מתן -נטישה של הקולקטיב הציוני-גם אחרת: אי

הדתי במה לעצמי שלהן. מההיבט המגדרי ומנקודת מבטן הסוביקטיבית, ניתן להגיד כי הפיקוח 

הוא נחווה "מרחוק", ועוצמתו "הורדה מדרגה"  עדין נחווה איפוא, אבל לראשונה,ההגמוני 

 לראשונה בתקופת טרום הגיוס. 

זה תקופה שאת הרבה עם עצמך, זה לא שעוקבים ומחנכים אותך כמו מקודם. זה מעבר מאוד חד, מאוד 

 (, קצינת חינוך עולים36, שרונה)                 שונה.

בחייהן עלות הנרטיב הפתוח( )ב אם כן, קשה להכריע היכן מצויות מרואיינות אלה

במרחב שבין העצמי לעצמי, נחווה ניכר כי אינדיווידואליסטי. -, ברצף הקולקטיביסטיהבוגרים

נשיות ודרך -, הן מהבחינה של הרחבת העצמי דרך הזהויות הדתיותהשירות הצבאי כרווח וכהון

 ארגז הכלים המקצועי, הפרקטי והמעשי שהן רכשו במהלך שירותן.

שר חוו במהלך ת אלה מעוניינות לקחת את החוויה האינדיווידואליסטית אמרואיינו

-דתיים המזוהות כמנהלות חייםאת חייהן העכשוויים, בתור אימהות  תעציםהצבא, כך שתלווה ו

ת( לנורמות מגדריות במגזר מחויבות להפגין קונפורמיות )מי יותר מי פחו"טיפוסיים" ולאומיים 

מהווה מקור  , בהקשר זה,החוויה הצבאיתקהילה המקומית בהן הן משוקעות. הדתי וכלפי ה

להעצמה אישית, מעין שיא של מיצוי אישי והתפתחות עצמית שלא צפו לה ושארעה בעוצמות כה 

משמשת עוגן  ;אותה חוויה"ריקושטים" מעיבודים והן חוות  גם בחייהן הבוגריםגבוהות עד כי 

בישור המקצועי ובזה )עוגן" לשאיבת כוחות להעצמה אישית להתרפקות נוסטלגית כמו גם "

 (.הקשור להתמודדות עם הכוח

 

                                                           
וקפדניות באופן דומה לכך שמנהיגות דתיות אורתודוקסיות, וכן נשים למדניות דתיות, מצופות להיות אדוקות  5

שוויוני על נשים )קוד הצניעות, לקיים את המצוות -מבחינה דתית וכן לקבל על עצמן את חוקי הדת החלים באופן אי
החלות על האישה, להיות אימהות למשפחות ברוכות ילדים, ללא עיכוב הלידה הראשונה(. מתוך כך, ניתנת להן 

(. באופן דומה נהגו מנהיגות הפועל המזרחי 2006)כהן,  הגברית להמשך פעילותן הרפורמטיבית-הגושפנקא הממסדית
 (. על כך יורחב בפרק הדיון.2012פרידמן, -בתקופת היישוב )רוזנברג



111 

 

 

אינדיווידואליסטית, שמתריסה שני, למשל, מגדירה את עצמה כדמות  מאוד "צבעונית", 

מאידך, היא משתמשת בפרקטיקות שיוכיות על מנת לאשרר את קבלתה ואת כנגד מסגרות. 

הקהילה. הצבא, לפי תיאוריה, משמש לה כעוגן וכמפלט, כאשר קבלת משפחתה וילדיה אל תוך 

הוא מהווה תקופה שבה לראשונה נתנה דרור למאוויה האישיים לתת את הטון ולצמוח במלוא 

 בחייה הבוגריםמעודד אותה להמשיך בתהליך זה, על אף ש בחייה הבוגרים, דבר שהעוצמה

 .על שאיפה זויותר הסטטוס שלה כאמא עובדת מקשה 

אני בן אדם מאוד מאוד אינדיווידואליסטי, אישיות מאוד צבעונית, והדת היא מאוד קולקטיביסטית 

בצבא זה היה ממש אידיאלי כי שם  .והיא דורשת אחידות וכן, מאוד קשה לי עם מסגרות ועם הכל

איכשהו היה שילוב של הכל, שם זאת היתה תקופה מאוד מאוד מואצת ואינטנסיבית של התפתחות 

ואני חושבת שהיום אני לוקחת משמה את  ,ית וצמיחה, מצד שני גם הייתי דתיה בלי שיאמרו לי איךעצמ

רוב האימהות פה רק מקדישות האינדיווידואליזם הלגיטימי הזה אפילו שאני אמא לשלוש בנות ו ה.. את

ת לך שאני לילדים ולא נותנות בכלל לגיטימציה לעצמן וזה בטח לא משהו קונבנציונלי פה שאני אומר

 רוצה לקדם את עצמי, בטח לא פה לנוכח ה...נסיונות של החרד"לים להשתלט פה

 גם במרחב שבין המרואיינות לשיח הישראלי הכללי, השירות בצבא נתפס כרווח וכהון:

מזכירה בגאווה ומרגישה בנוח, אני מרגישה שייכת ושווה. אני משהו שבסביבה החילונית זה בפירוש 

וזה בקורות החיים שלי ששרתתי ומתרשמים מאוד מזה שבתור דתיה התגייסתי וזה אומרת בגאווה 

באמת משהו שראוי להערכה. בהתחלה קצת מתפלאים, כה זה לא צפוי כי אני נראית ממש דתיה 

לפעמים, אבל אז מאוד מעריכים בטח ואני רואה שמסתכלים שונה, הנה בת דודה שלי לא יכלה להתקבל 

 (, מפעילת האמר קרבי37, )הילה           .הבטחון כי היא לא עשתה צבאלמשרה שרצתה במשרד 

שעשתה שירות שבת, שאנחנו ביחד כל המשפחה כל כמה שבועות, אז יש את חברה של אח שלי בשולחן 

היא לא יכולה להבין כלום ממה שאנחנו מדברים, היא פשוט בחיים לא תבין, וזה לא ואני רואה: לאומי, 

זה גם באיזשהו מקום ולחן שבת שלנו, ככה זה בכל שולחן שבת וככה זה בחברה שלנו. רק בקטע של הש

להיות מנותק מהשפה פה, מהחברה פה, כאילו לא לדעת כלום על הצבא, זה משהו שאין כאן מקום 

זה כרטיס כניסה לחברה הישראלית וזה עולה כל הזמן ביום יום בשפה שלנו בצחוקים, בהכל.בשבילו. 

 (, מורה חיילת31, )נויה                  

לעומת זאת, במרחב שבין המרואיינות לבין השיח הדתי ההגמוני, פרק השירות הצבאי 

לדומיננטיות של שיקולים  העד ימושתק באופן יזום על ידי המרואיינות. פעם נוספת, אנ

כי פרגמטיים בנרטיבים של המרואיינות )ובחייהן העכשוויים(. מדברי המרואיינות, אני מסיקה 

 נחשב כהפסד במרחב שיחי זה: שירותה

אני לא. זה לא עולה. אני מעדיפה שלא להעלות את זה בדייטים וביציאות כי גם קצינה וגם צבא וגם אני 

 (, קצינה בחיל מודיעין35, )רננה                יע.מהנדסת, זה לא.. זה מרת

לא. אף אחד פה מהקהילה לא נראה לי יודע שהייתי בצבא. נראה לי שעדיף שבבית ספר התורני של הבת 

   ]צוחקת[ 6זה מה זה מדרון חלקלק. שלי עדיף שלא ידעו.. גם ככה אני נחשבת לבעייתית שמה

 (יעין, חיל מוד39, )חדווה               

                                                           
בטא הדרדרות הדרגתית, בלתי מודעת, הלכתי, במטרה ל-ידי הנרטיב המטא-ם האתיקה שגם הושאל עלמתחו בטוי 6

, אשר לו עשויות להיות תוצאות פי ההלכה(-לאסור ע)שלא תמיד  אשר מתחילה ממעשה גבולי, בעל טעם לפגם
עלול החוטא להיקלע אליהן דתיות הפוטנציאליות הטמונות בו, שהעבירות ה"שרשרת" הרסניות בהקשר של 

ה"מדרון החלקלק" גם משמש כבסיס לטיעון הגוזר על איסורים  .]"מראית עין" היא מקרה פרטי של מדרון חלקלק[
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עם חברות שלי שהיו  ת את זה איפה שזה כן יעשה לי טוב:זה פשוט לא.. אני מעדיפה להעלו ,לא יודעת

לא  , בשביל מה?איתי ואני בקשר עד היום או בנות דודות שלי, משפחה, אני לא עושה סתם פרובוקציות

ה וזה לא כבר נורמזה. זה לא אומר שזה מו. לצערי הרבה עדין מתעלמים מרוצים, לא צריך, תתעל

רלוונטי מה שהם אומרים. אז אני מצד אחד לא צועדת עם שלטים, מצד שני, אני יודעת שזה קורה וזה 

 ("שצינת תק, 36, )יונית                            לגיטימי וזה מבורך בנות דתיות בצבא.

לפי נשים ששרתו כההדרה בחלק מהמקרים, כמו במקרה של שירלי להלן, המרואיינות חוות את 

 השיח ההגמוני הדתי דרך מישטור ומשמוע ישירים ובוטים:מבצבא, 

איך אני אסביר את זה? זה מסובך, זה דברים מאוד מאוד עדינים בציבור שלנו, באיך שמסתכלים. 

תראי, אין ספק שבפועל, יש הבדלים בתחושה, בהרגשה של הסביבה שלך, אם זו סביבה דתית, אם 

עלייך שעשית צבא, ואם עשית את זה באופן משמעותי ולא פקידה, כמובן. מסתכלים יודעים ולומדים 

עלייך אחרת. לצערי עדין יש את אלה שמסתכלים עלייך כאילו את זונה, סליחה על הבטוי, ודווקא 

התפלאתי שלא ממש דוסים התיחסו ככה אליי, כי שמעו ששרתתי בבסיס רחוק ועם גברים, ויש את 

לים עלייך ככה שונה, לא יודעת אם מאויימים, אבל הם לא מסתכלים עלייך כמו אלה שפתאום מסתכ

קלאב הזה של הגברים שעשו צבא ומצד שני, -שאר הנשים בחבורה, כי הם מצד אחד לא רוצים שתהיי ב

אני יודעת מיציאות, זה להפריד אותך  ,גם את היית שם ואת יודעת מה זה, אז השיטה של חלק מהם

מבינה כלום כי לא היית לוחמת. אלה שלא היו לוחמים מסתכלים ובוחנים אותך ואת  ולהגיד שאת לא

 רואה שהם שופטים אותך כלא מספיק דתיה 

במטרה להדיר ולשים של גברים שנועדו  נרשמו שלוש אסטרטגיות בציטוט של שירלי

בסביבה אחת היא קיטלוג האישה כ"זונה" במידה ושרתה הללעג את הבת הדתית שהתגייסה. 

מיוחס כמיותר, שולי ככזה המוגחך ובאופן שירותה השניה היא להציג את  7הטרוגנית מרוחקת.

. לבסוף, הגברית הלוחמתהאליטה ובלתי תורם שכן הבת הדתית לעולם לא תיכנס אל שורות 

האסטרטגיה השלישית ששירלי מזכירה היא "יישוב" שירותה של האישה דרך שלילת דתיותה: 

 מוטלת בספק.ימן שדתיותה ס –אם שרתה 

השירות הצבאי שלהן משמש אותן ככלי להעצמת  על פי כן, המרואיינות נוכחות כי אף

כוחן בתור נשים שנוכחותן מורגשת וויזיבלית, אפילו אם היא כרוכה במזג עוין וקריר המופנה 

ברי את המבט הג העל גופיא כמו חשה המסבירה כיצד  חדווהכלפיהן מצד "נציגי הממסד". 

מהווה ערעור על השיח זו כחוויה סובקיטיבית אני רואה , והכסוט ההממשמע המסמן אות

 כאן 8.. אני רואה ערעור זה כתחילתה של התנגדות, ואחד מבטוייההדתי-ההגמוני והסדר המגדרי

תפס כרווח או כ"הון" אל מול השיח עובדה שהשירות הצבאי איננו נניתן להיווכח כי למרות ה

מסוימות  ויזיבליותמעניק לה נוכחות ושירותה הצבאי הדתי, בכל זאת, היא חווה שההגמוני 

יחסו של על  ותזו, הן למדהוויזיבליות ן החוויה ה. מדתי הגברי-בעיני המבט הציוניויחודיות 

בעקבות הקונפורמיות שלהן פות בוגרות השירות הלאומי כשקוכלפי המבט הגברי ההגמוני 

 :מסורתיות מההיבט המגדרי(-נשים יותר דתיותבר באכן מדובאופן כללי, ו)

 

                                                                                                                                                                      
הלכתיים, אולם עקב הפוטנציאל המחטיא שלהם, הם גם נתפסים כאיסור. בדיוק שלכתחילה אינם איסורים 

 למשמעות זו רמזה המרואיינת בהזכירה את הבטוי בהקשר הנידון.
 .3פרק בסעיף א' דתית זו ראו בהרחבה ב-ה מינניתעל סכימ 7
זאת, עשו בו שימוש  הגברי, אך בכל-.א, כאשר המרואינות סלדו מסגנון הכוח הצבאי2דבר דומה תואר בפרק  8

לצרכים פרגמטיים אינסטרומנטליים בכדי לבסס את כוחן כמפקדות בצבא, וכן במטרה להגן על עצמן )להמעיט 
 מפגיעותן( ביחס לגברים שסביבן.
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אישה ששרתה, ואני מרגישה את זה, היא נחשבת יותר, לא תמיד בקטע טוב, כן? לא תמיד בקטע טוב.. 

הרבה פעמים זה מן חשדנות כזאתי, כאילו משהו מאיים , לא במקום, כאילו משהו פה שובר את הסדר 

להתיחס.. גם נשים דתיות לא תמיד אוהבות את זה בכלל.. זה מן נשים לפה וגברים לפה, לא יודעים איך 

במעקב או שאת נחשבת כבולטת מדיי  תכשיו אהרגשה צוננת כזאתי ואם יודעים את זה עלייך, אז ע

ביחס לשאר, עכשיו אני אוהבת את זה, וזה מה שרציתי, אבל בחברה הדתית זה לא תמיד טוב, גם לא 

יד נשים שהן למדניות, אז הן צריכות להיות ממש דוסיות וזה, את לאישה. אוהבים נשים שהן.. נג

מבינה? אז פה כל הזמן "חובת ההוכחה היא עלייך" ומן שמים אלייך לב כזה, לא יודעת משהו אפור כזה 

לא ברור, אבל כן יש משהו. יש משהו שאת בולטת אבל לא אוהבים את זה. ומנסים לטעת בך תחושה 

עשית שירות כמו כולם, לפעמים. תלוי איפה נמצאים. נגיד אצל גיסתי, הם  רעה שאת בולטת ככה ולא

 ממש בישוב נורא דוסי, אז בכלל זה לא טוב.

בהמשך, סיפורה של שרונה גם מעלה הבדלים ביחס שהיא מקבלת מגברים דתיים, 

 .ה למדים שהיא שרתה בצבאאלכש

. אני מרגישה שזה ממש קשור וזה עונה על השאלה שלך סיפור מאוד מוזר שקרה לי אני אספר לך עכשיו

זמן קצר  כי אני לא ממש יודעת לענות עליה אפילו שאני חושבת שיש תשובה אבל אה.. בכל מקרה, 

אחרי שעברנו דירה לבנין החדש, כמה חודשים אחרי החתונה, אז אני מחכה למעלית, וזה בערך השלב 

והשכן  לא כמו איפה שאני גדלתי. זה שונה.ממש דוסים,  שגם התחלתי להבין שבבנין שלנו יש ממש

נו, הוא היה מאוד מאוד נחמד, את יודעת מהדתיים הפטפטניים שכל הזמן עושים מינגלינג, ילשהיה מע

היה קצת , אז הוא תמיד י גם בחול וגם בשבת בבית כנסתהוא בקהילה מתפלל עם בעלמאוד חברותי. 

שאל אותי, נו ומה עם לימודים, מה אחר כך וזה, אז אמרתי כך וכך , והפעם הוא מה נשמעמדבר איתי: 

לימודים ככה, עבודה וזה ואז אמרתי שיש מצב שאני אחזור לצבא לעבוד, ואז הוא פתאום כזה, נדרך, 

התעורר לחיים, ואז הוא כאילו ניסה להראות שהוא מעריך אותי ושהוא ממש מתלהב ואז הוא השוויץ 

ר ולעבוד שם! יו, וזועכשיו את גם יכולה לחמר "כן ואת היית קצינצנת בצבא! בפניי בידענות שלו וא

כי פתאום אבל היה נראה לי משהו מוזר בקול שלו, שהוא לא ממש חושב שזה כזה טוב, בלב שלו, יפה!" 

הוא דיבר ממש ממש בקול רם, ואני לא זוכרת שאמרתי לאף אחד מהשכנים שלי ולא לאף אחד 

יתי בצבא ובטח שלא הייתי קצינה.. כנראה שזה עלה כי בעלי די מתגאה בזה.. אבל מהקהילה על זה שהי

בטח לא  הוא לא תמיד שם לב שלפעמים זה לא ממש מקובל, ואם עושים את זה, אז לא מדברים על זה,

ששמים לב  ,, ואז אני פתאום הבנתי מכל השיחה המוזרה הזו, שבקושי דיברתי בה, כןבשכונה שאז גרנו

שפתאום אני מעניינת או שאני מסוגלת לדברים ושמסתכלים עליי אחרת .. לא יודעת, היה לי אליי ו

שרתו וזה ככה מתקבל בנות מאוד מאוד מוזר שככה עשו כזה עניין מזה, כי איפה שאני גדלתי הרבה 

בהפתעה שצריך לעכל אותה, כמו שהשכן הזה, וזה הבנתי שזה בעצם מייצג התגובה שלו, ואיפה שאני 

דלתי זה חממה.. אז שוב, אני לא אהיה תמימה ואגיד לך שוואו מעריכים אותי בתור קצינה דתיה ג

ואמרו לי עלי והצליחי, מצד שני, לא ממש שללו.. יותר הרגשתי שהתבלטתי בצורה שאולי בנות אחרות 

ואמרתי,  . אני גם זוכרת שעליתי אחרי זה הביתה וחשבתי על זהל את זהלא מתבלטות ולא ידעו איך לעכ

זה כאילו שהקלישאה על זה שהצבא זה הכרטיס כניסה  יו איזה מוזר, אף פעם לא באו אליי ככה.

לחברה ושעדין בציבור שלנו זה לא מקובל, שאני חשבתי שכל זה פאסה וכבר התקדמנו מאז, פתאום אני 

 (, מ"פ בהכשרת מדריכות שריון34, נהשוש)             רואה כמה זה נכון.

ט של שושנה, אני למדה כי שכנה הדתי התקשה לקבל את העובדה שאישה דתיה מהציטו

היתה בצבא, מוסד שמסמל את ליבת החברה הישראלית, מוקד של כוח ושל יוקרה בעבור הגבר 

. יותר מכך, השכן התקשה לקבל את העובדה כי האישה הדתיה שמולו תעבוד בצבא, כלומר, הדתי

דתי, -כוח ויוקרה בחברה, בארגון הכי מוערך בצבור הציוני שהיא שוב תהיה מקורבת למוקד של

שלפי הנורמה המגזרית, שמור לגברים. הכנוי "קצנצנת" למעשה מלמד על עמדתו הכוללת של 

השכן של שושנה לגבי שירותה כקצינה בצה"ל: זו מילה שבעת ובעונה אחת מביעה צחוק, אבל 
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השכם", כפי שנהוג לעשות בין חברים קרובים.  דומני שאין כאן צחוק של חיבה או של "תפיכה על

זהו צחקוק שטמונה בו נימה של לעג, של הנמכה של הקצינה: כי אם היא קצינה בצה"ל, כבר אין 

הבדל בינה לבין עמיתה חובש הכיפה. במטרה להאדיר את קרנה קבוצת הפנים של השכן הדתי 

שירותה של האישה הדתיה כקצינה גם דתיים(, הוא מנמיך ומלגלג ב"הומור" על -)גברים ציונים

כן. זוהי דרכה המחוכמת של ההגמוניה, להפעיל אות כוחה ואת דכוייה בדרכי "שלום", בדרכים 

 נעימות, שמשהות ואף מעלימות את ההתנגדות.

 .כמקור של כוח ,ידי הממסד הדתי-והן על ידי שושנה-עלהן  השירות הצבאי נתפס

היא מבליטה  ;מדברת בעד עצמההנוכחות הסוטה שמעוררות נשים אלה אל מול "נציגי הממסד", 

כסוכנות אשר יש  בהןהכרה מסמלת בעבורן ביחס לנשים אחרות במגזר הדתי. הבלטה זו אותן 

הדתי. המבט לוכד אותן ומסמן אותן כמאיימות -בכוחן לערער את יציבותו של השיח המגדרי

 וקן.עליו, ומכאן סיפ

וליטית וסובקיטיבית, משמש , השירות הצבאי מבחינה פעד כהאם כן, לאור הממצאים 

איננה צריכה להיחשב כאזרחית בחברה  תכנתיב עוקף לממסד הדתי, אשר גורס כי הבת הדתי

כפרט בחברה, איננו צריך להיות הישראלית מן המעלה הראשונה, והעיסוק בהשבחת אזרחותה 

זרחית מתוקף שייכותה למגזר האיכותי )והאליטיסטי(, הציונות הדתית, היא א 9יניה.במרכז מעי

ודרך השתייכותה לקולקטיב המגזרי מוגדרת שייכותה ללאום ולחברה הישראליים. באופן 

 –ספציפי, היא אמורה גם להוות עורף בפועל לאחיה, אביה ובעלה, אשר הם, לפי התסריט הרווח 

משרתים במערכי הלחימה של צה"ל(. זוהי המשבצת  מהווים בעבורה את ה"חזית" )שרתו או

הנשאפת שהיא מצופה לרצות למלא, כאשר שוב, במוקד מצויה התמונה הקולקטיבית ההרמונית, 

. (Yuval-Davis, 1985; Yuval-Davis & Anthias, 1989) שבה הגבר בחזית והאישה בעורף

אזרחיות "סוג א'" )לפי גם  ממצבות את זהותן כנשים דתיות שהן מרואיינות המחקר הנוכחי

דתי -חוויתן הסוביקטיבית(, כאשר הן מתנערות מ"חסותו", תיווכו ופיקוחו של הממסד הציוני

ביחס אליהן. במלים אחרות, נשים אלה לא נזקקות ל"חותמת ההכשרה" הגמונית במטרה 

להימנות על . הן לא פעם טוענות שהן מעוניינות מגזרי-הישראלי וגם הדתי להתקבל אל תוך השיח

החברה הישראלית לא פחות מאשר על הציונות הדתית, וכעת מששרתו, הן אינן חשות כי הן 

חייבות להפגין קונפורמיות לאופן שבו השיח ההגמוני שופט אותן ולצפיות המגדריות הנובעות 

יומית -משיח זה, במטרה להתקבל הן לקולקטיב הדתי והן לחברה הישראלית. עבודת הזהות היום

ינדיווידואלית שלהן בתור נשים ובתור דתיות, ממלאת אותן מההיבט של האלמנט הדתי הא

)כפי  בזהותן, והנרטיב האישי שלהן בתור חיילות לשעבר, מחבר אותן אל הקולקטיב הישראלי

 שמדגימים הציטוטים לאורך הסעיף(.

נתיב הראשי להתחברות אל הקולקטיב כהשירות הצבאי  אתשל המרואיינות  תפיסתןעל 

כמו כן, הן  .גיוסרך הוקעתן הבלתי מסויגת את אלה הנמנעים מניתן גם ללמוד דהישראלי, 

 תופסות את השירות הצבאי כמשביח אזרחות, שייכות ותרומה ללאום ביחס לשירות הלאומי.

היא, זה לגמרי פסול אין מקום בכלל למי שלא משרת, בכלל. אין מקום בכלל לסרבנות בכל צורה ש

פעם יצאתי עם מישהו שלא עשה  בעיניי. גם כל מי שעושה לעצמו הנחות, גם ממש פסול בעיניי, קטנות.

 שירות וששאלתי למה, אז הוא התחיל לגמגם, אז זהו מבחינתי נגמר הקשר. אני לא מסוגלת.

 (, קצינת מבצעים39עירית, )                   

                                                           
 (. http://www.kipa.co.il/ask/show/816ראו תשובה לשאלה באתר "כיפה": "מהו תפקיד האישה?" ) 9
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י מסתכלת על זה, איך שאני שופטת, אז אם אני אראה בחורה, אישה שלא אני חושבת שלפי איך שאנ

כי הוא יכל  –שרתה בצבא, חילונית או דתית זה לא משנה, גם גבר או אישה, גבר אני חושבת יותר נורא 

להיות לוחם, אז זה אחרת. אני אסתכל עליה אחרת, ולא רק אני. זה מאוד קל ולהתחמק ולעשות שירות 

ות שייכת לסמל הזה, זה משהו ללכת לצבא לתפקיד משמעותי, לקרוע את עצמך, ולהי לאומי כסת"ח.

 (, מ"פ בהכשרות חינוך40, )מאיה               אחר.

ה מורכבת לאורך זמן הינ יצבאשירות ה, ניכר שסוגיית הרווח/הפסד של הלסיכום

בקהילות המהוות לפגים שונים של הציונות הדתית, : מיקומיה של המרואיינת ותלויית הקשר

" )פלגים נרטיב הפתוח"הנשות של  ההתבטאויות הןמתוך  .באשר לסוגיה זו מסייעים בהכרעה

" )פלגים חרד"ליים ושמרנים יותר של נרטיב הסגור"ת הנשושל הן ו ליברליים של הציונות הדתית(

ות הדתית, שיח על או של בנות דתיות עם עבר כי במרבית פלגי הציונ ה, אני למדהציונות הדתית(

ות הנרטיב הפתוח, . מרואיינבמגזר ואיננו מוכל על ידי ההגמוניה צבאי, איננו מתקבל בברכה

דרך וגמיש יותר, למעשה קוצרות את פירות שירותן  חפשי ימתוקף היותן משוקעות במשטר מגדר

נשים במגזר הדתי: הן חפשיות יותר  בתור תמרון רחב יותר מנעדיומית ב-התנהלות אישית ויום

לרפרר ולהטעין מחדש את חיי היום יום שלהן בקליימקס האישי של ההעצמה אשר נחווה בצבא, 

כמו כן, גם החברה הישראלית )הן בהקשר של  במטרה למנף את עצמן גם כנשים דתיות בוגרות.

, ביחס לקבוצת ה"נרטיב מרחיב שיחני והן בהקשר של מרחב קונקרטי(, יותר נגישה לאותן נשים

 הסגור" )וכן גם למרבות נשות הציונות הדתית(.

שיח ההגמוני הישראלי אופני התכתבות והתנגדות נוספים אל מול התת הפרק הבא ידגים  

טיב רהבניית הנרטיב הצבאי האישי כחלק מהנההקשר הנרטיבי כאן יהיה  ;דתי-והציוני

 .)ההסטורי( היהודיו והלאומי המשפחתי,

 

 לאומיוה משפחתיהזכרון האישי, צבאי בההבנית הנרטיב . ג. 4

הנרטיב הצבאי  דרךכאן אדגים כיצד שוזרות המרואיינות את נרטיב הצבא האישי שלהן  

המשפחתי, עם המורשת הלאומית והיהודית. כך למעשה שוזרות המרואיינות את האישי עם 

הסטורי בן מאות -הקולקטיבי הלאומי )ללא חציצות וללא פיגומים(, ומקשרות עבר קולקטיבי

 שנים לבין הווה אישי.

אשר מחברת לא מובנית כמעט כלל הבניה נרטיבית מתוך כך עולה הצד השני של המטבע: 

)או המורשת  דתי-קולקטיב הציוניתיווך של האת המרואיינות לקולקטיב הישראלי דרך ה

דתי -הנשים, בפעולתן הנרטיבית הזו, כמו מפנות עורף כלפי הממסד הציוני (.ההסטורית שלו

דתי -" הציוניפיגוםש"עמל" במהלך שנות חברותן, להתחבר לחברה הישראלית רק על דרך ה"

הן, באמצעות נסיונן  –הזה  פיגוםקופל בו(. אדרבא, הנשים אינן צריכות עוד את ה)והמגדרי המ

 הצבאי, מחוברות על הקולקטיב הישראלי דרך הנרטיב הלאומי והציוני הכללי. 

ראשית, המרואיינות מעידות כי השירות הצבאי מורגש ומונכח בנקודות זמן קבועות על 

מעידות על  תמרהעצמאות, בחנוכה, בפורים ובפסח. ליה ו: ביום לוח השני הישראלי והיהודי

 האלעת עברן הצבאי בהקשר של יום העצמאות:
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אז אני מביאה להם ומוציאה להם מהאבק את כל הדברים שלי. אצל בעלי זה הרבה יותר דברים, הוא 

אז ברור שיותר מתלהבים מהצבא של אבא, אבל  גם עד לא מזמן עשה מילואים, אצלי זה יותר צנוע,

 הקטנה שלי תמיד מתלהבת מהדברים של אמא, היא גם תמיד מבקשת לראות תמונות שלי שאני חיילת.

  (, קצינה בממד"ה42, )ליה      .ואז זה טקס שלם של צילומים ותמונות ולשלוח לכולם

ו סיפורים מהצבא, אז בהתחלה קצת הבן הגדול שלי שנה שעברה, פעם ראשונה הוא ביקש שנספר ל

נעלבתי כי הוא ביקש רק מאבא ואז אבא אמר לו שגם אמא היתה בצבא, אבל עדין רצה אבא, טוב כי 

אין מה לעשות, בעלי היה לוחם וזה מה שמלהיב את הבנים, אין מה לעשות, אנחנו עדין גדלים על זה 

הדבר הכי מדהים שעברתי חוץ שבילי זה ועם כל הכבוד, אני הייתי "רק" קצינת חינוך, שכמובן ב

   , אבל הכל נראה מגוחך וקטן ליד לוחמים ומה שהם עושים..וזה גם גאווה גדולה, מללדת

 (, קצינת חינוך יחידתית33מר, ת)                

משפחתיות ואישיות, -טרליותמענין לראות איך באנקדוטות נוסטלגיות ולכאורה ניי

מינקות, בהקשר ליוקרתו ההגמוני אשר ניכר כי חותמו מוטבע עוד השיח  מוזכר באופן גלוי

עדי של הגבר הלוחם, תוך הגחכת והקטנת יתר התפקידים בצבא. כמו כן, ציטוט זה לבולמעמדו ה

ליטיים, ה"פרטיים" שבין חושף את האופן שיש בכוחו של השיח ההגמוני לעצב את היחסים הפו

תסכולה על כך שהחוויה הצבאית נותרת במרחב שבין  אדווה מעלה את .המרואיינת לבין בעלה

כולה העצמי לעצמי ואין היא מסוגלת לחלוק אותה עם משפחתה הקרובה, שכן היא איננה י

 ל העבר הצבאי המפואר של בעלה כלוחם.להתחרות ולהיחשב כשוות ערך מו

ות מהחיבור הנרטיבי שעול ותמשמעויות פוליטיטומנת בחובה תה של חדווה התבטאוגם 

 נרטיב הגבורה של המכבים בחג החנוכה:לבין העבר הצבאי של ההורים בין 

בעלי מתלהב שיהודים יכולים להיות גם חיילים ולא כל הזמן לומדים כמו נבכים  כל חנוכה אותו סיפור:

אפילו ו , היו חיילים וגיבוריםהמכבים ,היהודים]לילדים[ ש וזה, ואז הוא בפאתוס ככה מסביר להם

אז הם ניצחו אותם, כי הם נלחמו וידעו להלחם ולא לפחד ורצו  ,היו מעטים והיוונים היו רבים םשה

לקרב והסתערו, ואז הוא נכנס לזה ותוך כדי זה הוא כזה: אתם יודעים שגם אבא ואמא היו חיילים? זה 

טקס הלל לאבא  ואז היהמשהו חדש, בהתחלה זה היה: "אתם יודעים שגם אבא היה חייל בצבא?" 

ואז אני הייתי צריכה להגיד שגם אמא היתה בצבא, עד שבסוף אחרי כמה שנים, זה שהיה בצבא, 

 נקלט..]צוחקת[

תארת את החוויה תמר מחג נוסף אשר בהנכחתו עולה הסיפור הצבאי הוא חג הפסח. 

 שעולה בקרבה ובקרב ביתה עקב ההיחשפות לראשונה למדי הצבא של תמר.

היא היתה איתי בבית ]שם בדוי[ היתה איתי, כי החופש פסח ממש ממש ארוך ו עדיכשניקיתי אז 

, ואני מורידה את הארגז של המדים ואז היא כל כך מופתעת ואז היא כזה: זה של אבא, זה בנקיונות

מדים של אבא, זה שרוך של אבא, אבל וזה היה מה זה מצחיק כי רואים שהיא יודעת שזה שלי, זה היה 

אי וואז היא כזה, ולי דברים, בחלק שלי של הארון, והיא מכירה טוב את הארון שלי, כל הזמן מודדת 

ם וזה לא מסתדר לה על הלשון, יך זה, ואז היא מתחילה כולה לגמגאמא, באמת היית בצבא? איך זה? א

והראיתי לה את אבל גם אמא היתה, ואז אמרתי לה כן,  "הולכים לצבא!רק בנים ואז היא: "אבל 

יר לה מצד אחד שמחתי מאוד להסב", ואז א לבנותהסיכות, את כל הדברים, והיא ממשיכה "צבא זה ל

שאני צריכה, זה היה מבחינתי גם מאוד  תישולחשוף אותה למשהו מהעולם שלי, אבל מצד שני אני הרג

משהו, איזה משהו שהתקבע לה, ואיך בכלל היא כל כך בטוחה וכל צריכה לפרום פה  הייתיעצוב, כי אני 

ב, אבל חשבתי לעצמי מצד אחד יש לי פה תפקיד חשוואני  כך ש.. איך ילדה בת חמש ככה למדה את זה?!

 שזה מיותר, ולמה אני בעצם צריכה להצדיק ולהסביר שגם אני, וזה בכלל לא ברור.
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על הטבעתה של הנורמה המגדרית הנהוגה בחברה הדתית, ועל  השוב למד כאן אני

הסטריאוטיפיות  ות" האמונרימתפה מתסכלת של "קשיחותה. תמר מספרת בעצב על חווי

זאת דרך  הרוא על גברים ונשים, ובמקרה דנן, אני הדיכוטומיתוהצפיות באשר להסתכלות 

מכאן גם ניתן ללמוד רבות על החינוך הדתי, אשר ככל הנראה  המקרה הפרטי של השירות בצבא.

, שיתכן שאולי נובע מההפרדה (2004)שקדיאל,  לסדר מגדרי נוקשה וגלוי מטיף באופן ישירעדין 

 .גילאי הילדות המוקדמיםמהחל בחינוך הדתי, נהוגה המגדרית ה

נרטיב הלאומי הישראלי גם נעשית דרך שזירת הנרטיב הצבאי -ההתחברות אל המטא

האישי של המרואיינות ב"מורשת" הצבאית המשפחתית, בנרטיבים של תרומה צבאית של קרובי 

 משפחה החל מקום המדינה.

לוחמים או תומכי לחימה כל המשפחה שלי זה סיפורי קרבות ומלחמה ומורשת וכולם היו בצבא 

ובאמת  ושהייתי חיילת סוף סוף הרגשתי שגם אני חלק מכל הגאווה המשפחתית הזאתי של התרומה

 (, קצינת שלישות32, )לימור                   .שזאת הרגשה נפלאה, להיות חלק מכל הסיפור הזה, להבין

ל הסיפורים וזה ומשם תמיד בתור אני כל המשפחה שלי היו בצבא ואבא שלי הוא חלל וככה גדלתי ע

ילדה דמיינתי שגם אני חיילת ואני חלק מזה וככה אני חלק מכל הדבר האדיר הזה שנקרא מדינת 

    .ישראל ורציתי כבר לתרום את התרומה שלי כבר מגיל קטן

 (, מ"פ בהכשרת מדריכות שריון34, )שושנה               

על מנת להתחבר אל הקולקטיב הלאומי  מדיום תיווךמעניין לראות כאן כיצד המשפחה מהווה 

הזכרתה של הציונות הדתית כקבוצת הזדהות דרכה מתחברות -הכללי. על רקע זה גם בולטת אי

 המרואינות כנשים דתיות אל הקולקיב הישראלי הכללי.

לבסוף מבנות המרואיינות את הנרטיבים הצבאיים שלהן כרלוונטיים גם דרך קישורן  

פנים, קליקה חברתית שבה חברות המרואיינות -ירטואליות המורכבות מקבוצתלקהילות ו

 וחברות אשר רכשו בתחנות שונות במהלך שירותן הצבאי:

פתחנו האמת היא לא מזמן איזה קבוצה בפייסבוק ששמה יש את כל החברות, באמת בנות מהממות 

אוד איכותיות וחכמות, ושם מעלים שאני לומדת מהן המון עד היום והן השראה עבורי עד היום, מאוד מ

תמונות, צחוקים, יש אחת עם זיכרון פנומנלי, את לא מאמינה, והיא זוכרת לפרטי פרטים והיא כותבת 

  את כל הסיפורים הכי מצחיקים שקרו, נורא כיף, נוסטלגיה, למי שאוהבת. אני אוהבת.

 (, קצינת ארגון רפואה33, )שירלי                 

כן לא מזמן חברה שלי בקבוצה בפייסבוק מצאה אלבום שלה מהצבא ואז היא סרקה את כל התמונות 

משמה וזה פשוט כיף, ואת מתחברת מיד לכל הזכרון משם, לכל החוויות ואת נזכרת וממש מגניב. זה גם 

הזכר ואת תקועה קצת, לא מצליחה משהו, אז זה כיף לחשוב כשאת צריכה את יודעת, תמיכה חברתית, 

בתקופה שבה עשית דברים גדולים מהחיים וככל שהזמן עובר, זה נשמע כאילו איזה אגדה, משהו כזה 

רחוק מהמציאות שאי אפשר כבר להאמין לו.. אז בשביל זה זה כיף להזכר בזה, בדברים בתכל'ס 

       .שעשית, בכל החבר'ה שהיו איתך. זה גם אחלה דרך לשמור על קשר

 (, סמלת בהכשרת טירוניות41, )דלית          

זה הכל מתעורר לחיים כל הזכרון הזה, מרחוק. זה מדהים. אני כל כך לא אמנתי בכל הפייסבוקים 

 (, מש"קית עולים32, )רחל         והשטויות, ממש מאסתי בזה עד שהבנתי מה זה יכול לעשות.
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כאן המרואיינות מעבירות את הנקודה כי הנרטיב הצבאי האישי שלהן גם רלוונטי 

האינטרנטי העכשווי, אשר מייחס חשיבות רבה יותר לדברים -בהקשר של השיח הטכנולוגי

פרקי ארבעת "חמים", מעודכנים. המרואיינות גם כאן, כמו דרך שלל ההיבטים שנידונו לאורך 

י )בפלטפורמה צבורית אינטרנטית חברתית( שהחוויה הצבאית הממצאים, מצהירות באופן פומב

האישית והקבוצתית איננה שוכבת כאבן שאין לה הופכין, אלא זהו זיכרון חי ובועט, אשר כל פעם 

ניתן להיות מועשר ולגדול דרך הוספת "פיסות זיכרון" שונות )תצלומים, אביזרים, אפיזודות(. 

 את דיאלוג תמידי בין זכרון העבר לבין העלאתו בהווה.קיימת תנועה ספירלית מתמשכת, המבט

 

אינדיווידואליסטי שבו נתונות המרואיינות, החל -במתח הקולקטיביסטי נתיפרק הנוכחי דב

כמו כן, דנתי מתקופת נערותן, דרך שירותן הצבאי ועד לחייהן הבוגרים כנשים במגזר הדתי. 

-טים שיחניים  משתנים וביחס למטאבאופני ההבניה השונים של הנרטיב הצבאי בקונטקס

 נרטיבים לאומיים ויהודיים.

 משיך את העיסוק במשמעות החוויה בחיים הבוגריםהפרק הבא הינו פרק הדיון, והוא י

המתנהלות בקטביה השמרניים של אצל הנשים ות החוויה הצבאית משמעשווה בין . אשל הנשים

המתנהלות בקטביה הליברליים/המתונים של הנשים בין משמעותה אצל הציונות הדתית, ל

זו של הנשים הבוגרות ביחס לשיח, אדון גם בשני תהליכים  התמקמותנוסף על הדיון ב החברה.

ובין היותן  ;בין היותן חיילות דתיותיים אצל הנשים: בין היות נשים צעירות במגזר הדתי למעבר

 חיילות דתיות לנשים בוגרות במגזר. 
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 דיון

כפי החוויה הצבאית בחייהן של נשים דתיות בוגרות הינה חוויה פעילה בעבור כלל המרואיינות. 

הנשים המשוקעות כיום בפלגים הליברליים של הציונות הדתית מבנות שהוזכר בפרק הקודם, 

והמשכית ביחס להתנסויות הצבאיות שלהן. הן יוצאות "מורווחות" חיובית באופן אקטיבי חוויה 

גים היותר חרד"ליים )שמרניים וקיצוניים לפת זאת, הנשים אשר כיום משוקעות בממנה. לעומ

 ;יותר( של הציונות הדתית, מבנות חוויה פעילה של השתקה ואיון של החוויות הצבאיות שלהן

 ה"רווח" שגורפות נשים אלה הוא דווקא בהתאמצותן להשכיח את הפרק הזה מסיפור חייהן.

הראשונה )אלה המנהלות את חייהן הבוגרים בקהילות ליברליות של את קבוצת הנשים 

הציונות הדתית( כיניתי קבוצת ה"נרטיב הפתוח" )בהתיחס לחוויה הצבאית(. קבוצה זו מכילה 

את מרבית מרואיינות המחקר. החוויה הצבאית מפעמת בהן במישורים ובערוצים רבים: מקצועי, 

אזרחי. בהתאמה, קבוצת הנשים האחרת קיבלה את -כנותיסוביקטיבי, סו-מגדרי, אישי-דתי, נשי

השם "קבוצת הנרטיב הסגור": במרחבים השיחיים בהן הן משוקעות, התאמצות לאיין ולהשכיח 

 את החוויה, מזכה אותן ברווח.

 למעשה אלה נשים. בעיניי מרתקת הינה( הסגור הנרטיב נשות) אלה נשים של חוויתן

 אני. בצעירותן והתחנכו חוברתו אליו אשר לזה ביחס ודכאני נוקשה מגדרי במשטר כיום כבולות

 האינדיווידואליזם על נאבקות, בראיונות מרומז באופן העלו שגם כפי, אלה שנשים מניחה

 לגבי רבנים ושואלות מתיעצות הן כי העידו הן שבו, הדתי בשדה לדוגמא, שלהן והאוטונומיה

, אחרות במלים. ההלכתית התשובה אחר עצמאי באופן לשחר שיש טוענות מיד אך, דתיות סוגיות

, כן כמו. התשובה את עצמה בעבור ולחפש, אומרת שחווה כפי", ספר לפתוח" לדעת האישה על

 המדובר". תורה דעת" המכונה, כיום נפוצה לית"חרד למגמה נחרצות התנגדו אשר נשים היו

. פסיקתיים-ההלכתיים התחומים מן החורגות שונות פסיקות דרך הרבנית הסמכות בהרחבת

 קהל כלפי רבניות סמכויות של לגיטימית לא והרחבה גבול השגת שזוהי טוענות הנשים

 נוקשותן ועל ההלכה של האדוקה שמירתן את מזכירות נשימה באותה הן אולם; המאמינים

 שהן תוך זאת אומרות הן"(. קשה אני: אותם תשאלי, מוותרת לא אני: "איילה) הילדים בחינוך

 בבית שספגו המתון הדתי לחינוך ומרפררות(, במקרה ולא) בסביבה שנמצאים בעליהן אל פוזלות

 אשר ככזה אך, דתית מבחינה" דיו רציני לא"כ בזמן בו, ידן-על מצטייר ההורים בית. הוריהן

 להתלות בלי, במקורות ההלכתית התשובה אחר עצמאי באופן לשחר היכולת את בהן החדיר

 אלה שנשים הנרטיביות" קפיצות"ה בעיניי מרתקות, הצבאי הפרק של בהקשר. הרבנית בסמכות

 ההתנסויות ברפרטואר קיים לא הצבא כאילו – כיום חייהן לבין נערותן/ילדותן תקופת בין עושות

 החוויה של באפקט העוסק, זה דיון של קוצרו. בעיצובו חלק כל לא ואין, שלהן והדתיות האישיות

  הן שבו המגדרי למשטר החותכת ההוכחה היא, כבוגרות אלה נשים של בחייהן הצבאית

 .הפתוח הנרטיב בנשות, לפיכך יעסקו, ואילך מכאן, המסקנות. מתנהלות

, יותר גמישים מגדור במשטרי המתנהלות מנשים מורכבת הפתוח הנרטיב קבוצת

 בתור, מסוגלות הן, כתוצאה; המרכזי ובזרם יותר הליברליים הדתית הציונות בפלגי המקופלים

 זהויותיהן כינון על המשליכים, שונים וברבדים באופנים הצבאית החוויה את לעבד, סוכנות

 הקוטב לכיוון יותר מעט מוסט לקולקטיביזם אינדיווידואליזם בין הקונפליקט. דתיות כנשים

. בפועל התנהלותן ודרך אלה נשים של השיח דרך גלוי שיותר אופי כאן ועוטה האינדיווידואליסטי

 .שונות ובעוצמות מגוונים בערוצים מאבק מנהלות אלה נשים
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 :נתנגדות של הנשים בחייהן הבוגריםה

ערוצית של נשות הנרטיב הפתוח מתבטאת דרך ארבעה -קולית והרב-התנגדותן הרב

 .נרטיביו )סוכנותי/אזרחי( תודעתי, קונקרטירליגיוזי, מישורים: 

הנשים קנו לעצמן דתיות רחבה ו"עמוקה", כזו אשר מנהלת דיאלוג , רליגיוזיבמישור ה 

סינכרוני ודיאכרוני עם המעטפת התרבותית העכשוית הישראלית ועם ארון הספרים היהודי. 

דתיות זו מתבטאת בארסנל אורתודוקסי רחב ובתחושת נינוחות באימוץ תסריטים ופרקטיקות 

קשר האורתדוקסי הרחב, המרואיינות קוראות מן העולם הדתי ה'נשי' וה'גברי' גם יחד. בה

להפקיע את הדת מהסמכות הרבנית ולהעבירה אל הפרט המאמין, תוך מתן במה לסוביקטיביות 

שלו ביחס לדת, ולמערכת היחסים בינו לבין המעטפת התרבותית הדינמית סביבו. בהקשר 

דתיות הצרה והמהותנית המגדרי, הנשים מגשימות דתיות רחבה ועמוקה, כזו המנוגדת מכל וכל ל

 אשר הקצתה להן ההגמוניה.

מגדרית באשר להסללה  תודעהבמישור התודעתי, חוויותיהן מהצבא הובילו אותן לפתח 

הנהוגה בציונות הדתית כלפי נשים צעירות, ובאשר למהותנות המינית הנכפית על נשים דתיות 

מתקרבות לגיל גיוס. המאבק רווקות. אלה מלווים אותן בחייהן הבוגרים כאימהות לנערות ש

התודעתי גם מתבטא דרך ההיחרתות של התקופה הצבאית כאבן דרך, אפילו שיא של הצלחה של 

הנשים בזכות עצמן, כתקופה בה היו סוכנות של שנוי, כתקופה בה התנסו בהנהגה, בהתנהלות עם 

יווידואליסטיות סטי זה הינו כר להצמחת אספירציות אינדוח וסמכות. "עוגן" אינדיווידואליכ

יומית של המרואיינות במלוי תפקידיהן -נוספות. אלה רלוונטיים במיוחד על רקע משוקעותן היום

( במיוחד מדגישה זאת, במחקרה של נשים דתיות בוגרות 2008כנשים בסקטור הדתי. נטע פארן )

נתפס  ורווקות. היא טוענת שאצל האישה הדתית מטופח ה"עצמי בקשר", ואילו העצמי העצמאי

עצמי המקושר. המרואיינות קוראות תיגר על שיח הגמוני מגדרי זה, בעצם -כשלב בדרך אל ה

מיקסום ה"אינדיווידואליזם לשמו" שלהן במהלך השירות הצבאי, ודרך תקוותן כבוגרות, להשיג 

 לפחות חלק מעוצמתו של אינדיווידואליזם ואוטונומיה אלה בעתיד. 

רחיות מוערכות )בעיני החברה הישראלית( וכנשים , ההכרה כאזקונקרטיבמישור ה 

קומפטנטיות )בעיני ההגמוניה הדתית(, מהווים את ה"קלף המנצח" של הנשים, זה שמשנה את 

(. במישור זה גם בא לידי בטוי ארגז כלים McCall, 1992כללי המשחק בשני הקשרים אלה )

ן הבוגרים. כאן גם רלוונטיים נשי חדש אשר אותו משמישות הנשים בחייה-סוכנותי-התנהלותי

 sense-of-the-gameהיוון המיומנויות וההכרה בשדה המקצועי בין צבא לאזרחות. הנשים רכשו 

ביחס למעבריות שבין שדה הצבא והאזרחות בישראל. לרוב, האינדיווידואליזם המערבי הינו 

נות מוערכות, כמו במידה רבה נגזרת של הגבריות. האינדיווידואל הקומפטנטי נתפס כבעל תכו

(. אלה כבר הפכו לחלק אינטגרלי Connell, 1987; 1995אוטונומיה, הכוונה עצמית ועצמאות )

מהעצמי המוגפן של המרואיינות, במיוחד אצל הנשים שנתנסו בתפקידי פיקוד וקצונה, ואצל אלה 

מרבית מגדרית(. -ששרתו בסביבות מאתגרות יותר )ופחות מאותרגות/סטריליות מבחינה דתית

 דרך  1נשות הציונות הדתית נעדרות תכונות אלה, והדבר איננו יד המקרה, טוענות המרואיינות.

                                                           
 השירות תקופת נקראת, דתי לחינוך המנהל של הרשמי האינטרנט באתר כי הידיעה מפתיעה לא זה רקע על 1 

 "חסדים גמילות שנת" הלאומי
(http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Sherut/HachanaLesherutLeumi/) .

 בחזית ולהובלה, לאומיות במשימות לשותפות, בנטל שוויונית בנשיאה קריאה של אינה השפתית האוריינטציה
, הובלה, הנהגה לא – הזולת" קידום, שיקום, העשרה" הוא הבנות מוכוונות שאליו המגדרי התפקיד. החברתית

 (.2012, סלע) פיתוח, יוזמה
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 ידעו המרואיינות, היתר בין. ההתנגדות מבוטאת, מייצגות שהן החדשה נשית-הדתית הפרסונה

 השירות בוגרות, לעמיתותיהן ביחס( practical reason) פרקטי באורח יתרונן את" לקרוא"

 אלה שנשים הרווח את למנות ידעו גם הן) אזרחי-וההכרתי התעסוקתי בהיבט הן, הלאומי

 (.ואהדה קבלה: הדתית לחברה ביחס משיגות

שמנהלות הנשים.  נרטיביעל התפר שבין המאבק התודעתי לקונקרטי, ניצב המאבק ה 

מאבק זה, על אף הסובטיליות שבו, הוא למעשה הפוליטי ביותר: הנשים משחרות להיחרת דרך 

נרטיבים נחשבים. מאבקן הנרטיבי, בוטא בין היתר, דרך -סיפורן הצבאי בנרטיבים ובמטא

השמעת הנרטיב הצבאי שלהן בהקשר של הראיונות שביצעתי עימן לצורך המחקר הנוכחי. אלה 

ו בעבורן במת התבטאות אישית, נשית ודתית נדירה. כמו כן, הנשים מנהלות מאבק נרטיבי היו

-בכך שהן מבקשות להיצרב בתודעה כחוליה נחשבת בסיפור הצבאי המשפחתי, ודרכו, הלאומי

זוגן, במטרה -ישראלי. המרואיינות נאבקות על תודעתם של ילדיהן, אל מול הנרטיב הצבאי של בן

ו גם את הסיפור הצבאי של אימם, לצד סיפוריו של אביהן, כחלק ממכלול שהראשונים יזכר

סיפורי ילדותם. לבסוף, המרואיינות גם משכילות להשמיע את סיפורן בשדה שאיננו מפוקח 

השדה האינטרנטי. התמקמויות אלה מעניקות להן מעוף מבחינת  –מגדרית -מבחינה דתית

מקום הכי "גבוה" שהן יכולות להיות מבחינת מערכת (. זהו הpositioningהתמקמותן הנרטיבית )

התמקמויות אלה, או המאבק על המקום בתוך הנרטיבים, מאפשרים להן לכונן את עצמן  2הכוח.

מחדש, ולנכס לסיפורן משמעויות חדשות, על אף מקומן הנחות יחסית, בהיררכית הכוח/נרטיב 

(Rom Harré, 2007.) 

", אמיתי" פמיניסטי מאבק לא זהו כי שיאמרו שיש לכך מודעת אני כי אציין זה בהקשר

 האזרחות תפיסת את מאשררים למעשה, הפרקטיקה דרך והן הנרטיב דרך, הנשים שכן

 שהשירות ככל מושבחת האזרחות לפיה, הישראלית בחברה השוררת השמרנית הרפובליקנית

 השתתפו לא או השתתפו האם השאלה נשאלת, גברים בקרב לרבות) ותורם משמעותי יותר

 ביקורת, נשימה באותה(. Shafir & Peled, 1998; 2006, לוי-ששון( )ל"צה של הלחימה במערך

 תרבותיות סכימות ומאשררות מחזקות גם הן" הנרטיבי מאבקן"ב כי תאיר גם פמיניסטית

, סימבולית יוקרה, צבאיות שבין החיבור את ומאשררות מיליטריזם מהללות אשר, ממגדרות

 בריאליה להתנהל בכדי נדרשים אכן אלה כל למצער אולם. בישראל ית/כאזרח והצלחה סוכנות

 שיש הקומפטנטיות התפיסת על, הצבאי השירות מאיכות מקישה עדין לדאבוני אשר, הישראלית

 גבריים בדמויים עמוק מושרשת עדין זו קומפטנטית אזרחות תפיסת ולצערי, בחברה ית/לאזרח

 הנשים של בראשון עיניהן דעתי לעניות, אלה כל אף על. לאומיות ושל צבאיות של הגמוניים

 דרכו, להיום נכון, הבלעדי הערוץ זהו. צבאי שירות דרך הישראלית לאזרחות להתחבר המבקשות

. הישראלית בחברה נחשבות כאזרחיות הכרתן את וישביחו תנועתן מנעד את שירחיבו להן מובטח

 גבולות מתוך לצאת לא אפילו -- הישראלית החברה מן להגר ריאלית אופציה בפניהן ניצבת לא

 פמיניסטי מאבק הינו, וריאלי פמיניסטי, לוקלי מאבק שהינו, זה מאבק, כן על. הדתית החברה

, גילת: למשל ראו) דומים פמיניסטיים מאבקים לצד שיכתב ראוי, דעתי לעניות, כך מתוך; ראוי

 ;Israel-Cohen, 2012; 2011, לוי-וינר; 1998, אלאור; 2008, קווידר-רביעא-אבו; 2006

Longman, 2008; Hartman-Halbertal, 2003; Avishai, 2007; 2008.) 

                                                           
ות, שהנרטיב, מימד הזמן, הוא הציר הדומיננטי, הגברי בהמשך אני מראה, תוך התבוננות דרך משפקיים פוקויאני 2 

)ביחב למרחב, שהינו "נמוך" יחסית וקונקרטי(. על כן, ברגע שהמרואיינות בעלות אספירציות לשאוף להגיע כמה 
 שיותר רחוק במימד הזמן, כל יגבר כוחן.
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 את לאחרונה שבחנו דומים ממחקרים שעולה לטענה מצטרפת אני, אלה כל בעקבות

 על שונות בדרכים מוכיחים אלה מחקרים. נשים של הבוגרים בחייהן הצבאית החוויה משמעות

-קרזי אצל ראו) הישראלית האישה של הבוגרים בחייה פעילה חוויה הינה הצבאית החוויה כך

 מחוקרות אחת כל, אליי בדומה(. 2014, שושני-ארנון; 2013, מן-דותן; 2012, הירש; 2011, פרסלר

 אשר, הנשים של הבוגרים בחיים הצבאית החוויה בעיבוד שליליים אספקטים על מצביעה גם אלה

 אצל ראו) פקידות בתפקידי ששרתו נשים של יומית-היום ההדחקה פעולת דרך, למשל ניבטים

 וקצונה פיקוד בתפקידי ששרתו נשים של יום-היום בחיי המפעמות טראומות(, 2012, מן-דותן

 לאזרחות אלטרנטיבי נתיב מציאת על יומית-יום שקידה או(, 2011, פרסלר-קרזי אצל ראו)

 המפעמת נוכחותה על מעידים אלה כל(. 2014, שושני-ארנון אצל ראו) ומוכרת מהוגנת ישראלית

  .נשים של בחייהן הצבאית החוויה של

של הנשים בבגרותן, ביחס להגמוניה הדתית. במטרה לחדד  התמקמותבכעת אעבור לדון 

את הבנתי אודות התמקמות זו, אשווה בין התמקמותן בעבר )סביב תקופת השירות הצבאי( כנגד 

 , לבין התמקמותן היום.היההגמונ

 

 המעברי  והתהליך הבוגרים בחיים התמקמויות

אנתח כעת ממבט הוליסטי, את המעבר שהמרואיינות עשו, דרך שירותן הצבאי ועד לחייהן כיום, 

המשקפים היבטים מאותה חוויה עוצמתית ומכוננת. איעזר כאן בשתי זוויות הסתכלות על מצבן 

ריאליסטית ומופשטת. אנתח את מיקומן של המרואיינות ביחס למגזר של הנשים כבוגרות: 

הדתי, ביחס לחברה הישראלית וביחס לעצמי שלהן )וכאן אני משווה בין העצמי בתקופת נערותן 

 לעומת זה המתגבש בבגרותן(.

בין דרך עדשת ההסתכלות הריאליסטית, ניתן להיווכח בהתמקמותן של המרואיינות 

זאת אוכיח דרך  ;)נורמטיבית( ומגדרית לבין העצמה מתמשכת ושנוי מגזרית-כניעה דתית

ארבעה היבטים לאורך דרכן של המרואיינות החל מרגע התגייסותן לצבא. מחד, רובן שרתו 

בצבא, בניגוד למרבית הנשים הדתיות אשר משרתות בשירות לאומי ולא זוכות בהתנסות יחודית 

רך החינוך של צה"ל, שהוא מערך שאיננו מהווה את ליבת ומכוננת זו. לעומת זאת, רובן שרתו במע

הצבא, אלא הינו  למעשה שריד לערך "צבא העם", שרווח בימי קום המדינה, ואשר ביטא חזון 

אידילי של הצבא כשולח זרוע ארוכה המיטיבה את פניה של החברה ופועלת מתוכה. היו נשים 

הפכו להיות ערות לדחיקה זו של נשים  שבמהלך שנות בגרותן )או כתוצאה מהראיון המחקרי(

דתיות בתוך הצבא, אל עבר תפקידים יעודיים נשיים, אשר מחד לא מאיימים על דימויין הנשי 

בליבת  –והדתי, ומאידך גם לא מאיימות על בלעדיותם של הגברים בליבת הארגון )ולאחר מכן 

האזרחות הישראלית(. אם כן, קיימת כאן הוויה דואליות שבין עצם ההתגייסות והשירות בצבא, 

לבין דחיקה בתוך הצבא אל עבר מרחבים מגדריים פחות משפיעים ושוליים בארגון, דחיקה אשר 

 משמעותית בחייהן הבוגרים של הנשים.

תנסו בנטילת שררה וכוח מההיבט של הפיקוד, המנהיגות והכוח בצבא, הנשים מחד ה

לידיהן, בניגוד גמור לאידיאל הדתי ההגמוני. כמו כן, הן גם הציעו מודל אלטרנטיבי לפיקוד נשי, 

נשית מהותנית, שנועדה להצר את צעדיהן, והן כנגד -וכך חתרו, באותו זמן, הן כנגד דוגמה דתית

ולמנהיגות מוצלחים חד ערכי בין גבריות לפיקוד -הדוגמה הצבאית אשר מקשרת באופן חד

ומוערכים בארגון. אולם על אף המהפכנות בפועל, בל נשכח כי המרואיינות הינן משוקעות במגזר 

דתי שמרני אשר עודנו דוגל בתפיסות מהותניות של כוח ביחס לשני המינים. מתוך כך, סביר 
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, אשר לא להניח שפעולתן גם נבעה, בין היתר, מרצונן לבטא קונפורמיות למבט הגברי המפקח

 מאשרר דתיות נשית אשר סוטה מהתבנית הנורמטיבית המגדרית.

מההיבט של שיקופי החוויות הצבאיות בחייהן הבוגרים, ניכר כי לאלה בטויים מגוונים 

דתית הבוגרת הינה במידה מסוימת שכלול של -יומית של הנשים. הוויתן הנשית-בהתנהלות היום

דתית וישראלית, נשית וגברית, קולקטיביסטית -ריתמיומנויות ואקלקטיות של הוויות )מגד

ואינדיווידואליסטית(. אולם הנשים בו בזמן מנועות מלדבר באופן פומבי וגלוי על הוויתן 

האקלטקטית והמורכבת בהקשרים הגמוניים דתיים. הן גם מתקשות לקבל הערכה והכרה על 

ל מול השירות "עטיר הגבורה" שירותן המשמעותי בעיני ילדיהן, כאשר הן נאלצות להתחרות א

 של בעליהן.

אל הישראליות: הן מזוהות כיותר פקטו -התקרבו דהומההיבט הרביעי והאחרון, הנשים 

שייכות לחברה הישראלית הכללית, הן מבחינה סוביקטיבית, והן מבחינת המסרים שהן מקבלות 

רעומת, ו"הזעפת פנים" מהחברה. אולם בו הזמן, הן משלמות את המחיר: הן חווות מזג צונן, ת

מצד ההגמוניה הדתית הגברית. הניעות מן השוליים למרכז ביחס לחברה הישראלית, נעשתה 

 במקביל לניעות מהמרכז של החברה הדתית )כנשים קונפורמיות ואהודות( אל שוליה )כסוטות(.

בחייהן הקונקרטית אם נסכם עד כאן, ארבע עדשות התבוננות אלה על מיקומן וחוויתן 

נשית לבין העצמה מתמשכת, שבה גם טמונה -הבוגרים, מספרות את הסיפור שבין כניעה דתית

 פתחה של תהליך שנוי/ערעור מבני ותרבותי.

דרך עדשת ההתבוננות המופשטת, ניתן לראות את תקופת השירות והחיים לאורך זמן 

השירות, הנשים מצויות (. במהלך 2009בהקשר של השירות, כאנלוגיים לטקס המעבר של טרנר )

במצב של חוויה אינטנסיבית מתמשכת, השונה תרבותית מכל אשר הוכוונו אליו והכירו עד 

לימינלי מתמשך של קבלה והטמעה של התנסויות, -לנקודה זו בחייהן. הן מצויות במצב סיפי

הן מהעבר טשטוש הגבולות שהיו ידועים להן עד כה. בשלב רווי זה קיימים מאפיינים הן מהעתיד ו

-בערבוביה. אם ניקח לקיצוניות, הן אפילו יכלו לעבור למצב של "לימבו", קרי למצב של חוסר

מעמד, ביחס למה שמצופה מהן מן ההגמוניה: ברגעים הקריטיים הללו בצבא שבהן הן הופיעו 

בדתיותן, היתה להן באותה מידה אפשרות לא לעשות כן, ולעשות "פאסינג" )"לעבור" כחילוניות 

או כבעלות זהות חיילית בלבד(, כפי שהילה עשתה. לאחר התקופה הרוויה, המעברית, מוטמע 

השנוי:  בגוף ובאופן ההתבוננות על העצמי)ים( כמכלול אקלקטי, ובאופן ראיית היחסים בין 

יום מהווים רפלקציות של -העצמי לבין המציאות החברתית. השירות נחרת כשיא, כאשר חיי היום

ספקטיבית מועלית באופן יזום -שיא של התנסות רוויה )לעיתים גם החוויה הרטרואותה תקופת 

 על ידי הנשים: העלאת זכרונות בפלטפורמות קבוצתיות וירטואליות, למשל(.

בתודעתן של הנשים קיימים דמויים וסכימות המאפשרים להן להפליג הרבה מעבר 

ליגות אל מרחבים אינדיווידואליים של לעולם המהותני והצר שמקצה בעבורן המגזר הדתי. הן מפ

בטוי אישי ושל הגשמה עצמית, אל מרחבים שהם "אפורים" ואמורפיים, הרחוקים מהפיקוח 

ומהיד המקטרגת של ההגמוניה הדתית. הן עד היום עוסקות בעבודת העצמי העדינה של אריגת 

כאינטגרליות לעצמי העצמי הנשי הדתי יחד עם ההתנסויות מהצבא, אותן הן מעוניינות להפוך 

 המתחדש והמתפתח שלהן, וכאן אני מגיעה להקשר המגדרי.

תרגום החוויה הצבאית לחייהן הבוגרים למעשה הוביל אותן לכונן לעצמן פרסונה חדשה 

שלמעשה מעוררת "כאוס" מגדרי הן מבחינת האורתודוקסיה, והן מבחינת המגזר הדתי. הן 

תית, מעצם הרליגיוזיות הרחבה שלהן שלוקחת בחפשיות נמצאות על התפר שבין גבריות לנשיות ד
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נוקשים )נשיות, אתיקה מינית( -מכאן ומכאן תסריטים גבריים ונשיים, מאפיינים אסנציאליים

ומאפיינים רכים )גמישות דתית, הדת כארגז כלים, הטמעה בעצמי אלמנטים חדשים כתוצר 

החברתי, -הדתית במישור הנורמטיבי-ונותמהתנסות(. כמו כן, הן גם לא "נופלות" לקטגוריות הצי

הדתי שאליו חוברתו בנערותן כבנות המגזר, -בכך שהפרסונה שלהן נגזרת הן מההביטוס הנשי

אותו אין הן נוטשות, והן מארגז הכלים הצבאי. כלומר, הן נמצאות על התפר שבין נשית לגבריות 

נשים דתיות( לבין המרכז. בתוך בעיני הציונות הדתית, ובין השוליים של החברה הישראלית )כ

עבודה עדינה זו של בניית הקולאז' העצמי שלהן, מקופלת האומנות הפמיניסטית שנעה על קו 

 התפר שבין מודעות לבין פעולה מבפנים )הן במישור הפוליטי והן במישור הדתי(.

 כל אלה –האפקטים של המסע הזה, שטומן בתוכו תיור, מעבריות, הטמעה של חדש בישן 

-מובילים בסופו של דבר לכינונו של עצמי מפולש אצל הנשים. זהו עצמי ששואל אלמנטים פוסט

העצמי, הגמשתו והרחבתו לאור הקשרים ואינטראקציות -על-מודרניסטיים מובהקים, כמו עבודה

דתיים, -ולאורך החיים. הנשים נהנות ממעבריות, מיכולת ה"תיור" בין מספר עולמות תרבותיים

מודרני הטיפוסי. כמו -נשיים וגבריים. אולם הן אינן "צפות כהולגרמה" כתייר הפוסט ישראליים,

(, הן זקוקות 2000מרבית האנשים הדתיים החיים בתוככי המודרנה )שגיא, שוורץ ושטרן, 

ומעוניינות ב"בית" תרבותי/דתי. וזאת גם מן האספקט התרבותי הפרטיקולרי במטרה לייחד 

רבות המערבית. בנוסף, מעצם היותן נשים בחברה דתית, הגוף שלהן עצמן תרבותית אל מול הת

מינית אסנציאלית רחבה ועמוקה. ענין זה הקשור בגוף, מוביל —מגדרית-נטוע בדוקסה דתית

 אותי לדון במאבקן של הנשים במישור המוגפן.

כשם שרקדן וירטואוז מצליח להשכיח מצופיו את העובדה שבכל צעד הוא נלחם כנגד כוח 

כבידה, כך גם הנשים. הן מתמרנות )רוקדות( באופן מופתי במרחב שיחי אסנציאלי, שבאופן ה

חלקי אף מוטמע בהן, אולם מאידך, תודעתן בעלת יכולת הגעה למרחבים רדיקליים, של הגמשה, 

הנזלה, אינדיווידואליזם מקסימלי, פתיחת העצמי שלהן לצורך קבלה והטמעה של אלמנטים 

 ו מחדש בעקבות התנסויות 'רדיקליות' ביחס לרקע התרבותי הראשוני שלהן.חדשים בו, ועיצוב

בורדיאניות ופוקויאניות. סוכנות דרך משקפיים כעת אבקש להתיחס אל הנשים כ

ההסתכלות הבורדיאנית תפוצל לשניים, כאשר פעם הגוף יושם במוקד הדיון, ופעם הדיאלקטיקה 

 שבין ההביטוס והשדה יושמו במוקד.

 
 

 בהקשר של החוויה הצבאית לאורך זמן 3פמיניסטית-בורדיאנית קריאה

ניתן להתבונן באופן הוליסטי על הרווחים לאורך טווח של הנשים מהשירות, בעיניים 

בורדיאניות. אפשר לראות את האזרחות הישראלית כ"שדה משחק/תחרות" ואת הסוציאליזציה 

הבחינה שמצד אחד, אלה מהווים נשית שהנשים קיבלו בנערותן כהביטוס. זאת מן -הדתית

לעיתים "עוגן" זהותי שלא מתגמש )כמו למשל, בהקשר של אי ההסכמה לחקות את הגבריות 

 הצבאית(, ומאידך, יש בו אלמנט שיכול להטמיע שנויים )דתיות גמישה ואלסטית(.

הכלים שקיבלו המרואיינות מהצבא, לעניות דעתי מתחלקים לשני חלקים אשר הגבול 

הוא מעורפל: האחד הוא הון תרבותי מוסדי: מיומנויות תעסוקתיות מקצועיות, הכרה ביניהם 

                                                           
הוגות פמיניסטיות על בורדיה:  קריאה בורדיאנית זו הינה אישית שלי, אך היא גם מבוססת על קריאותיהן של 3 

( וג'ולי מקלאוד )שבין היתר, גם מפרשת McNay, 1999; 2000; 2003(, לואיס מקנאי )McCall, 1992לסלי מקקול )
 (.McLeod, 2005את מקנאי על בורדיה: 
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כמו כן, קיים גם אלמנט מוגפן שנטמע בהן: אותו ארגז כלים עם כלים לניהול עצמי,  ;מקצועית

ואותו "חוש משחק". חוש המשחק מאפשר לנשים להתבונן בצורה מכולכלת ומחושבת על השדה, 

תבונן ב"מטען" שהן נושאות באמתחתן )ההתנסויות שלהן, מאפיינים השחקנים האחרים, ולה

שיוכיים, תכונות, כישורים, זהויות( כעל "קלפי משחק". בהקשר זה קלף משחק מנצח הוא 

השירות הצבאי המאפשר להן לקבל הכרה בסיסית בשדה האזרחי בישראל. באופן ספציפי, הן 

עשו, מבחינת צבירת מיומנויות מקצועיות ורקע מורווחות במיוחד לאור השירות המשמעותי שהן 

 מקצועי מוכר ומוערך, שאיפשר להן כניסה חלקה לתחומים דומים ולעיתים אף זהים, באזרחות.

( ה"מעמד" הוא Lareau, 2003; Calarco, 2011במחקרים בורדיאניים )ראו למשל, 

ופית(. המעמד הוא זה המשתנה הדומיננטי לפיו נסוב המהלך המחקרי )כמו גם טענת המחקר הס

שמגדיר את המנעד התרבותי של הסוכנים, הוא זה המסייע להסביר את אופנות פעולותיהם. אני 

טוענת שבאופן דומה, האזרחים והאזרחיות יוצאי הצבא בישראל, מהווים "מעמד", בהמשגה 

 דומה לאותו מעמד תרבותי בורדיאני. הם שחקנים עם יתרון בתוך השדה האזרחי בישראל.

-יתרונם נובע לא רק מעצם החלוקה הריבודית הידועה בחברה הישראלית הנובעת מיחסי צבא

(. יתרונם על פני שחקנים אחרים, הוא בשפה שיש להם, באופן 2006לוי, -חברה בישראל )ששון

ההתנהלות שלהם, באופן שבו הם רואים את המשחק ואת כלליו )וזאת כמובן כפונקציה 

גם התנסות צבאית מגוונת  ;שיותר קרובה היא לליבת הצבא, כך יוטב מהתנסותם הצבאית, שככל

מבחינת סביבות שירות ותפקידים, מועילה כאן(. אלמנט דומיננטי כאן הוא היכולת להמיר הונים 

 (. 2003צבאיים לאזרחיים )לוי, 

אני טוענת כי נשים דתיות, אשר קונפורמיות להסללת הממסד, כלל לא מופנות להתנהל 

השדה האזרחי הישראלי, וכך גם עולה מדברי המרואיינות. מרבית הנשים הדתיות מופנות בתוך 

דתי גברי. זה מסביר את העובדה שנשות -דתי או ציוני-להתנהל ולצבור הונים בתוך שדה נשי

הנרטיב הסגור, היו צריכות לוותר בעל כורחן, על ההונים והרווחים שרכשו כתוצאה משירותן 

הן מתנהלות לא מאפשר להן לבטא את אותם הונים דרך המרתם לנגזרות של הצבאי. השדה שבו 

כמו כן, הן גם מנועות  ;אותם הונים שרלוונטיות לשדה ההתנהלות האזרחי, הגברי והדתי

 מלהתביעם )להגפין אותם( בהביטוס שלהן כנשים בוגרות, כפי שעושות נשות הנרטיב הפתוח.

-צבאית, נעו בין התנהלות בלעדית בשדה הציונילמעשה המרואיינות, מרגע שחוו חוויה 

דתי, -דתי )במרחבים הנשיים והגבריים שלו( לבין השדה הישראלי הרחב )העוטף את השדה הציוני

שכן האחרון מהווה מגזר בתוך הראשון(. הן למעשה הפגישו בין שני עולמות, שלפי הממסד הדתי 

ים של הציונות הדתית. הנשים אמורות היו לא מתאים שנשים דתיות יפגשו. זכות זו שמורה לגבר

לכך, ההביטוס שלהן, אותה "הכנה" או בסיס סוציאליזציה -להיות נטועות בשדה הדתי. אי

שקיבלו בנערותן, היה אמור "להסגר" עד לכדי התקבעות זהותה של "אישה הדתית" )שלה מנעד 

לצבא וחוו חוויות צבאיות  פעולה מצומצם ויעודי שניתן לחזותו מראש(. מרגע שהנשים התגייסו

 –ידי מלוי תפקידי פיקוד בצבא( -השונות בתכלית מאותה הסללה שתקבע את זהותן )למשל, על

התאפשר להן למעשה לחצות בין השדות ולבצע מעברים חפשיים יותר כאזרחיות. במושגים של 

ו בבית הדתי אותו הן קיבל -הביטוס ושל העצמי, הן לא נטשו את ההביטוס הראשוני הנשי

ההורים, בתנועת הנוער ובמוסד החינוכי. אלא, הן נדרשות כל העת להתאים את כל אלה להביטוס 

, שלמעשה מתורגם להתנהלות feel-for-the-gameהחדש אשר רכשו: זהו ההביטוס הצבאי, אותו 

דתית -אזרחית שונה ממרבית הנשים הדתיות, שלרוב נעות ממסגרת הומוגנית אחת ציונית
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אינן מפלסות את דרכן באופן תחרותי ופרקטי בעבור עצמן. נשות הנרטיב הפתוח לאחרת, ו

מתבוננות על השדה האזרחי כזירת משחק, שבו יש בידיהן "קלפי משחק" "מנצחים". קלף משחק 

מנצח שכזה הוא הרקע המקצועי שהתנסו בו בצבא )וכמובן, עצם השירות עצמו(. זהו אחד 

ד הנשים להשתלב בצורה "חלקה" בשדה האזרחי, בתקופה האלמנטים הבולטים המסייעים בע

מעמד )רחל -הסמוכה לשחרור. "קלפי משחק" אחרים שהנשים הבינו שיש באמתחתן, הינם: אתנו

והילה(, פריפריאליות )נעמי( והכלים לניהול עצמי. כפי שניתן לראות, חלק מקלפי המשחק הם 

ל הנשים ואת הערוצים דרכן הן מופלות, את 'נתונים שיוכיים' המעצבים את מנעד ההזדמנויות ש

תרבותן, את אופן הסתכלותן על המציאות. אולם ככל שנתונים אלה עלולים לפגום בכושר הניעות 

ובסוכנות של הנשים, הנסיון הצבאי מוסיף קלפי משחק חדשים, שלרוב מיטיבים עם סוכנותן של 

 הנשים )ניהול עצמי(.

הנשי שלהן לבין זה הצבאי -מזג בין ההביטוס הדתיבנוסף, בשדה האזרחי הן חפשיות ל

דתי הן לא מביאות התנסויות אלה אל קדמת -)ארגז הכלים החדש ו"חוש המשחק"(. בשדה הציוני

הדתית -הבמה, ומתנהלות באופן שלכאורה נמצא בזרימה ובהרמוניה עם הסוציאליזציה המגדרית

, קצה המסלול )ללא הפרעות(: קיבוע שקיבלו בנעוריהן, זו שהיתה צריכה "להיפגש" עם היעד

 מקסימלי עד כמה שניתן של ה"אישה הדתית".

כאן אני למעשה מצטרפת לטענה כי זהות מגדרית הינה דבר בלתי אחיד ומקוטע. כאשר 

הנשים נעות בין שדה לשדה, התמהיל בין ה"אוביקטיבי" )השדה( לבין ה"סוביקטיבי" )ההביטוס, 

כפונקציה של בטוי בפועל של הונים שונים. כאשר הנשים נעות  אופן ההתנהלות(, הינו שונה,

בשדה הדתי, ישנה כמובן, יותר התאמה וקוהרנטיות בין השדה להביטוס, כאשר הן למעשה 

משתיקות ולא מביאות לידי שימוש את ההונים הצבאיים. לעומת זאת, כאשר הן בשדה המקצועי 

וך את עבודת העצמי המורכבת של מיזוג הישראלי, הן למעשה חופשיות יותר לער-והאזרחי

אזרחי. בשדה האזרחי הן חפשיות לבטא עצמי רחב -צבאי-נשי לבין המקצועי-ההביטוסים: הדתי

ידי הממסד הדתי. ההביטוס החדש והשעטנזי -ואקלקטי יותר מאשר זה הצר המוקצה להן על

 הישראלי.-שלהן ממשיך להתעצב, כתוצאה מהתנהלותן הפעילה בשדה האזרחי

מקרה זה אנלוגי למקרים המנותחים בורידאנית, של נשים הנכנסות לשדות גבריים, כמו 

למשל אישה שעובדת כמהנדסת. אישה זו צריכה לעשות עבודת זהות עדינה ומורכבת במטרה 

להפגיש בין שני ההביטוסים שיש באמתחתה, כדי לייצר פרסונה בעבור עצמה. כמו כן, ישנם 

ראשוני אשר לעיתים מעכבים את התפתחותה בשדה הגברי המקצועי. אלמנטים בהביטוס הנשי ה

כמוה, גם הנשים הדתיות יספגו סנקציות במידה ויפגינו את ההונים מן השדה הצבאי במרחב 

 הדתי.-הנשי

 
 התנגדות הנשים דרך הגוף: שלושה רבדים

בגוף. בין הדיון על בורדיה, דרך ההביטוס )המוגפן( וההתנהלות בשדה, מוביל למיקוד 

הכניעה הדתית לבין ההעצמה המתמשכת, שתי קצוות ההוויה של הנשים, מקופל ההיבט הגופני 

החל מפרקטיקות ההתמודדות של הנשים בצבא אל מול  4החמקמק. למעשה, הכל עובר דרך הגוף:

-הסביבה החילונית )משחק המכנסיים/חצאית, החצנת הדתיות בפרהסיא הצבאית ועוד(, דרך הא

צבאית ודבקות בנשיות )כמגננה כנגד חקוי הגבריות -בצבא, דחיית פרפורמטיביות גברית מיניות

                                                           
4  "Just as it is true that everything symbolizes the body, so it is actually true that the body symbolizes 

everything else" (Douglas, 1966: 122) 
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ישראלי, המקצועי -המתבקש בסביבה הצבאית(, ועד לדרך ההתנהלות שלהן בשדה האזרחי

 והדתי, כנשים בוגרות.

אני טוענת שהמרואיינות מנהלות את גופן בו זמנית בשלושה רבדים. שלושת רבדים אלה 

בהתאמה שלוש דרגות של גמישות ביחס לדתיות הטבועה בגוף: אסנציאלי )ללא יכולת מבטאים 

אישיים(, רובד ביניים )עם יכולת קבלה מסוימת, גמישות ואדפטציה(, -לגמישות או שנוי גופניים

 גוף ואיננו מצוי בו, הלכה למעשה(.-ורובד תודעתי מופשט )גמיש לגמרי, שכן הוא עוסק ב

-ציאלי, זה שלא ניתן להגמשה, מבוטא לעניות דעתי דרך הבחירה אהרובד המוגפן האסנ

מיניות ובהדיפה של פרקטיקות חקוי של הגבריות הצבאית )וכמגננה: שמירה/החצנה של נשיות(.  

למעשה, אני טוענת שבעקבות העובדה שהדת מוטבעת בגופה של האישה, כך למעשה מקובעת 

גוף" ואכן הוא מזוהה בספרות ההלכתית כיצור ומונצחת נחיתותה. הגבר יכול להיות "חסר 

רוס,  ;2003הלברטל, -התרבותי, הלמדני, ואילו האישה קשורה בכל אשר חומרי וגשמי )הרטמן

המרואיינות אכן ידעו שדתיותן נאמדת לפי דבקותן בנשיות מסורתית ולפי הסטטוס  5(.2007

ית זו גם אופק רחב ועמוק של להטבעה גופנ ;המיני שלהן. כאן הדת נחרתה בהטבעתה הגופנית

doxa  של קיטוב מגדרי. קטגוריות המגדר הדתיות אינן רק מוחלטות ומקוטבות, אלא הן גם

(. השיח הדתי מעוניין Mahmood, 2001מקיפות ורחבות מאוד, הרבה מעבר לסטטוס המיני )

כל פעם להטביע את הנשיות בכל רמ"ח איבריה של האישה ושזו תצא אל הפועל בכל פעולה וב

שהאישה במרחב הציבורי. ככל שהדת תהיה יותר מוטבעת בגופה של האישה, כך יקשה עליה 

להשתחרר ולכונן את העצמי שלה באופן אלטרנטיבי. דומני שכאן, באספקט של המיניות, מצד 

(. Alexander & Smith, 1993אחד, כביכול "גברה" הדת וקעקעה על גופן את הקוד המגדרי )

השתמשו בסטטוס המיני שלהן בתור "חותמת" כלפי השיח הגברי ההגמוני וכלפי  מאידך, הנשים

גברים בכלל, במטרה להשיג כבוד והכרה גם בעיניהן וגם כפי שהממסד רואה זאת. כלומר, הנשים 

שיחקו לפי "חוקי המשחק" וגם יצאו מורווחות מכך. מאספקט נוסף, המרואיינות הביעו דרך גופן 

נרטיבים של תרבותן/דתן. כך למעשה שימש הסטטוס המיני כפרקטיקת -את הזדהותן עם מטא

מסורתיות, בדומה לרעלה )ראו דיון מורחב -מיקוח סוכנותית האופיינית לנשים בחברות דתיות

לעיל, בהתיחס לפרק הממצאים השלישי(. בנוסף, הנשים "עשו דת" דרך גופן, קרי בידלו עצמן 

יכך גם דרך זווית הסתכלות זו, מעשיהן ניתנים להתפרש תרבותית ביחס ליתר הנשים בצבא, ולפ

 כסוכנות. 

הרובד השני, הוא רובד ביניים, הרובד שבו מתקיים הליך ה"חליפין" וההטמעה בין ארגזי 

כלים חדשים בישנים ובין הביטוסים זרים במוכרים. חלקים מההביטוס של המרואיינות )דת 

דתית(, ואילו ארגז הכלים החדש מהצבא, נטמע ממוגדרת( הופכים לארגז כלים )אוטונומיה 

כחלקים בהביטוס הנשי הדתי שלהן. אני טוענת שההתנסות הצבאית למעשה "שחררה" אלמנטים 

דתיים שהממסד הדתי רצה להטביע במרואיינות בתור "עוגנים מגדריים", והרחיקה את אותם 

חס אליהם כאל ארגז כלים. אלמנטים מהרובד המוגפן האסנציאלי, כך שהמרואיינות יכלו להתי

מוגפנת, מעניקה לנשים יתר -הסתכלות על הדתיות כארגז כלים, ולא כדֹוגמה נשית מוטבעת

חופשיות בהתנסויות הדתיות ובפרפורמטיבות הדתית שלהן. באופן דומה, השתנתה והתפתחה 

ה, הנשית בכל הקשור להופעה וללבוש: הפיכת החצאית/שמל-ההתיחסות לפרפורמטיביות הדתית

מדבר שהיה מוגפן ביחס אליהן )קרי לפריט שבלעדיו אין הן מופיעות בפרהסיא(, למשהו 

                                                           
 (.Garber, 1992בכלל, גרבר טוענת שהמוגפן הוא נשי ) 5 
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אופציונלי שיכול להתחלף במנעד רחב של פריטים אלטרנטיביים, למעשה מגדילה את מנעד 

פעולתן המגדרי ביחס לדת. מאספקט גופני אחר, ההביטוס של הנשים גם "קלט" והטמיע 

ושונים להביטוס הראשוני שהתגבש במהלך נערותן. אלו אותם אלמנטים חדשים שהיו זרים 

)או אפילו בצורה  sense-of-the-gameהונים של התנהלות אינדיווידואלית, הון מקצועי מהוון, 

אותה הוויה של הובלה,  ;יותר קדימונית: עצם היותן במשחק בתור שחקניות נראות ומוכרות(

מקצועיות והאישיות של הנשים, ההרגשה בבית בשדה התנהלות סוכנותית, של מודעות ליכולות ה

כל אלה הוטבעו בתהליך מתמשך, שבחלקו נמשך  -- האזרחות הישראלית ותחושת השייכות אליה

 גם בחייהן הבוגרים של הנשים.

גופן. זהו הרובד הכי גמיש, שכן  עלהרובד השלישי למעשה משקף את תודעתן של הנשים 

ס כאן שהתודעה הרדיקלית שלהן היא לגבי מה הגוף שלהן יכול הוא כולו בתודעה, אבל הפרדוק

לעשות )טייסות, לוחמות, אספירציות של התנסות בכוח, בגבריות ובמאמץ פיזי, עבודה לצד 

המרחיבים גברים(. זהו למעשה פילוש העצמי מהאספקט הגופני שלו, חשיבה  על "מקרי קצה" של 

 .דתית-את גבולות הקונבנציה המגדרית

ום, ניכר שאצל המרואיינות אכן קיים אלמנט אסנציאלי נטוע ובלתי ניתן להגמשה, לסיכ

אולם הוא מצוצמם הרבה יותר במימדיו ביחס למה שהממסד הדתי ייחל לו להיות. אם כן, אני 

נוכחת לדיאלקטיקה שבגופן של הנשים. מחד, גופן משמש ככלי בעבור ההגמוניה לאזוק ולשקע 

גוף. ההגמוניה כל העת מנסה להטביע בקרבן היבטים אסנציאליסטיים, אותן באסנציאליזם של ה

ובכך להנציח את נחיתותן. לעומת זאת, גופן של הנשים הוא גם הכלי שלהן להעצמה, להרחבת 

 6העצמי, להטמעת פרקטיקות גופניות חדשות.

מציאות, לבין הפשטה השל  זציה, בין קונקרטישל הגוף ובעקבות מטפורה חמקמקה זו

פוקויאנית -פמיניסטיתלות ההתנגדות של המרואיינות דרך קריאה שלה, ארצה לתאר את פעו

  למושגי המרחב והזמן.

 

 

 רוטופי המאתגר את 'צאצאיות הזמן'ההתנגשות: הצבא כמרחב הט

הוגים וחוקרים רבים עסקו במרחב כקטגוריה אפיסטמית מרכזית המביאה לידי בטוי הבניות 

תת פרק זה יהווה נסיון אף הוא להמשיג את החברה הקונקרטית.  תרבותיות משמעותיות של

החוויה הקונקרטית של משתתפות המחקר ביחס למושגי ה'מרחב' וה'זמן'. אני טוענת כי הנשים, 

 בעודן חיילות דתיות, חוו קונפליקט בין המרחב לבין הזמן.

יק ... אנו חיים איננו חיים בתוך ר"פוקו קיבל את ההנחה הארכיטקטונית הוותיקה כי  

בתוך מכלול יחסים התוחמים מיקומים". במלים אחרות, המרחב הפיזי, ארגונו, תכנונו, עיצובו 

ואופני הפרספציה שלו קשורים בעבותות למערכות חברתיות ותרבותיות ולמערכות היחסים 

ן. ביניהן, כאשר לעתים היחסים הללו משקפים הבניות חברתיות ולעתים הם אלה המכוננים אות

אולם היחסים הללו אינם רק קונפיגורציות מרחביות. כל מרחב הוא צירוף של "מקום" ושל 

                                                           
את ההמשגה הבורדיאנית לגבי הונים ומוגפנות לא קיבלתי במלואה. בעבור בורדיה, ההון התרבותי הוא מוגפן  6 

יה ראשית בגיל הילדות. אני מבקשת להגמיש בסיס והופך להביטוס. כמו כן, הון זה נרכש רק דרך סוציאליזצ
תיאורטי זה, כפי שהראיתי לעיל. לדעתי להביטוס יש לפחות שני רבדים מוגפנים, והוא מהווה בסיס מסוים, אולם 

ניתן לחרוג ממנו ו"להלביש" עליו תכנים מעט שונים מאות ה"הכנה", היא הסוציאליזציה שקיבלו הנשים בנערותן. 
תי שמה שהיה יכול להפוך להיות מוגפן, הפך לאורך ההתנסות בצבא ולאחריה, למרוחק מעט מן בהמשך גם טענ

 המוגפנות המוטבעת והמוחלטת, והפך לאחד מאופני פעולה/פרפורמטיביות, בתוך מגוון עשיר של אופני פעולה.
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תפקיד תרבותי כלשהו. במלים אחרות, הדינמיקה מלאת החיים שמתקיימת במיקום ספציפי 

תרבותי תוסס של רעיונות ופעילויות בו נוצרות -איננה רק משטח גיאוגרפי, אלא מרחב חברתי

 7זהות חברתית, תרבותית, דתית ולאומית.משמעויות לעיצוב 

לדעת פוקו, כל תרבות מכוננת בתוכה 'הטרוטופיות': "מקומות ממשיים, מקומות 

אפקטיביים, מקומות המותווים בכינון החברה עצמה והם סוג של מיקומי נגד, סוג של אוטופיות 

מצטלבים המלים ההטרוטופיה היא צורה של ארגון המרחב שבה שמומשו הלכה למעשה". 

במלים  8והדברים, המרחב הפיזי והמרחב הלשוני, והיא מאפשרת לחשוב מחדש את המרחב כולו.

אחרות, הטרוטופיות הן חלק מן המרחב החברתי, אך הן נבדלות ממנו באופנים שונים ומקיימות 

עימו מערכת יחסי גומלין של נטרול, השהיה והיפוך. מקומות כמו המוזיאון, בית המשוגעים, בית 

גים מהווים דוגמאות לסו –גם הצבא  –הקברות, הארכיון, בית הסוהר, היריד, וכפי שנראה מיד 

שונים של הטרוטופיות. פוקו מבחין בין שני סוגי הטרוטופיות: הטרוטופיה של אשליה, כלומר 

כאלו שתפקידן ליצור מרחב של אשליה "המכריז על המרחב הממשי כולו ... כעל מרחב אשלייתי 

יותר". מצד שני, יש הטרוטופיה של פצוי, שתפקידה ליצור מרחב אחר, מרחב ממשי אחר, שיהיה 

ם, מוקפד ומאורגן באותה מידה שהמרחב שלנו הוא חסר סדר, בנוי בצורה גרועה ומבולגן. מושל

 9הטרוטופיה זו לא תהיה של אשליה, כי אם של פצוי".

הצבא, השירות הצבאי, דמות ה"צבר" הישראלי/ת נתפסים בצבוריות הישראלית כאחד 

היום, אף על פי שהינו מצוי  לאומי הקולקטיבי. הצבא של-מן השרידים האחרונים לאתוס הציוני

(, עדין נותרה בו הילת ה'קדושה' 2007בעיצומו של תהליך הפיכה ל"צבא של פריפריות" )לוי, 

ציוניים. הצבא הישראלי עודנו מסמל בעבור מרבית הישראלים את -והקונסנזוס הישראליים

האוכלוסיות הבסיס המלכד את החברה הישראלית, והשירות הצבאי נתפס כעבר נוסטלגי בקרב 

המשרתות )לרוב יהודים ודרוזים( בישראל. שיחה על הצבא לרוב מובילה לתחושה של שותפות 

תרבותי פנימי בישראל. ה'אינטימיות הישראלית' מועברת -גורל וסביב הצבא מכונן שיח חברתי

דרך ובמידה רבה מושתת על חוויות מהצבא )לרוב, כמובן, אצל הגברים יוצאי היחידות 

(. זאת ועוד, המלחמות התכופות הפוקדות אותנו כמעט מדי קיץ, מעצימות בכל פעם הקרביות

מחדש את המקום ה"שמור" לצבא בשיח הישראלי. מאידך, ניתן גם להביט על הצבא גם 

כהטרוטופיה של פצוי על אותו היעדר בדיוק, המאפשר להכניס מעט סדר במרחב המבולגן 

בצעדים בטוחים אל עבר שיח הטרוגני יותר יחסית.  העכשווי של החברה הישראלית, שמתקדמת

תהליך זה מלווה בהתרחקות מדודה מן המונוליטיות התרבותית הקולקטיביסטית 

לערך. כחלק מכך, "קדושתו"  70-והמיליטריסטית ששררה בחברה הישראלית עד אמצע שנות ה

ים/ות ואת ובלעדיותו של הצבא כמוסד הנגלה באור חיובי והממלא בגאווה את הישראל

 הישראליות, מעט מתערערים.

הצבא )ובאופן ספציפי, המחנה הצבאי(, אם כן, הוא גוף פיזי אשר מנטרל ומשהה את 

ההתנהלות של המשרת/ת ומעביר את הנכנסים/ות בשעריו לעולם של פקודות, משמעת, נהלים 

שלושה  הן בתודעה והן בפרקטיקות. אגדיר כעת את ההטרוטופיה הצבאית דרך –ואחידות 

היבטים מרכזיים של ההטרוטופיה לפי פוקו: הגבולות המרחביים הממשיים, סדרי/טקסי 

הכניסות והיציאות, ה"שעון" הצבאי )לוח הזמנים, סדר היום(. בהמשך אטען כי המשוקעות של 

                                                           
 .11-10: 2003פוקו,  7
 .61( אצל פוקו שם, עמ' 2003ראו אחרית דבר אצל אזואלאי ) 8
( מביאים דוגמא להטרוטופיה שכזו של פצוי: מרחבים קווירים 2014. במאמרם, הרטל, דוד ופסקר )18שם, עמ'  9

 ולה"טבים "בטוחים" וטהורים מן ההגמוניה.
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המרואיינות כחיילות בארגון ובמרחב הצבאי באה בסטירה יסודית מול תביעותיה של הציונות 

 היות "צאצאיות של הזמן".הדתית מהן ל

-בישראל עדין מונהג גיוס חובה לכל, ומחנות צבאיים הן דבר נפוץ בטופוגרפיה הארץ

ישראלית. מחנות צבאיים ממוקמים פיזית וממשית במיקום המבודד מן האוכלוסיה האזרחית 

לות ידי גבו-ומהמקומות בהם אוכלוסיה זו מתרועעת ומתגוררת. בנוסף לכך, כל בסיס מוגדר על

 מאוד חדים וברורים בין החוץ לפנים: גדר/ות, שמירה ואבטחה, מדים.

המרכיב השני של ההטרוטופיה, לפי פוקו, הוא כינון סדרים מרחביים וטקסיים של 

כניסה ושל יציאה מבדילים את ההטרוטופיה מסביבתה ומבטאים הן את עצם שונותה במרחב והן 

ניחות תמיד מערכת של פתיחה וסגירה, שמבודדת את מאפייניה הספציפיים: "ההטרוטופיות מ

אותן, ובעת ובעונה אחת הופכת אותן לחדירות. באופן כללי, הכניסה למיקום הטרוטופי אינה כמו 

לרשות הרבים ... אנשים מקבלים על עצמם טקסים והיטהרויות. אי אפשר להכנס אליהם בלא 

חנה הצבאי כמרחב אקסקלוסיבי עיצוב המ 10אישור ולאחר ביצוע מספר מסוים של מחוות".

ומובחן מסביבתו מובלט דרך סדרי הכניסה אל המחנה והיציאה ממנו. בבוקר ובסוף יום העבודה, 

ניתן לצפות בכניסה וביציאה מסיבית של חיילים בסביבת שערי הבסיס. טקסי הכניסה מורכבים 

, דסקית ועוד(. לאחר מבדיקה של תקינות ויצוגיות החייל/ת )קרי, מדים תקניים, תעודת חוגר

מכן, נרשם כל חייל נוכח או נעדר ברשימות כוח האדם של היחידה. טקס היציאה מן הבסיס 

 מובלט אף הוא: כל החיילים מתייצבים למפקד שבו הם נבדקים שוב, כמו בטקסי הכניסה.

לבסוף, הפרמטר השלישי המגדיר את ההטרוטופיה, הינו ה"שעון", לוח הזמנים הייחודי. 

פוקו מדגיש כי "לעיתים קרובות ההטרוטופיות קשורות בפלחי זמנים. כלומר הן מתחילות  כאן

כרוניות )=של זמן אחר(. ההטרוטופיה -עם מה שמתוך סימטריה טהורה ניתן לכנות הטרו

מתחילה לפעול במלואה, כשבני האדם נמצאים בסוג של נתק מוחלט מן הזמן המסורתי 

ל על כל הדרגים: החל מן החייל/ת הבודד/ת ועד לדרגים לוח הזמנים הצבאי מוח 11שלהם".

הבכירים ביותר. כולם כפופים לפקודות ולנהלים וכל אחד אחראי על מימוש סדר יעדים, מטלות 

והוראות פרטיקולריים, בהתאם לדרג אותו הוא/היא ממלאים במערכת. לדוגמא, מפקד בכיר 

יעדים בהקשרים שונים )מלוי פרויקטים,  שנתית, והפגשת-אחראי למלוי תכנית שנתית ו/או רב

הכנת מסמכים, הוצאה לפועל של הכשרות, קליטת מספר מסוים של טירונים וכד'(. באופן דומה, 

החייל הבודד אחראי למלוי משימות הקשורות בתפקיד המוטל עליו ביחידתו, בנוסף להוראות 

לות האישית בבסיס: זמני ישירות ממפקדו. בנוסף לכל אלה, לצבא שעון פנימי התקף להתנה

ארוחות, לינות, חופשות ושעות פעילות רשמית בבסיס, זמני/ימי פנאי שבהם מותר להיות ללא 

 מדים בשטחי המגורים, ועוד.

יוצא מכך שאכן כל המשרתים במערכת, ללא קשר לדרגתם, שאובים אליה מכורח לוח 

שלה. עניין זה מוביל לעובדה  הזמנים שלה, סדרי הכניסה והיציאה והאקסקלוסיביות המרחבית

שהא)נ(שים החברים/ות במערכת, אכן ייטו לרפרטואר התנהגותי אשר יהלום במידה זו או אחרת 

את קודי ונוהגי המרחב הצבאי ההטרוטופי, מעצם הכוח שמפעיל עליהן מרחב זה, המבוטא דרך 

 שלושת מימדי ההטרוטופיה.

בעוד שמרבית מהחיילים/ות אולם אצל החיילות הדתיות המצב מורכב יותר: 

עכשווי,  החיילות הדתיות גם נדרשות -החילונים/ות נתבעים לציית לקודי המרחב הצבאי המיידי

                                                           
 .15: 2003פוקו,  10
 .15שם, עמ'  11
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לציית לסטנדרט ה'זמן' האורתודוקסי היהודי. המסורת היהודית, בת אלפי השנים המועברת 

הכתובה,  ידי קיום אדוק ובלתי מתפשר את כללי ההלכה-מדור אל דור ביהדות, מיוצגת על

ערוך. הלכה זו נתפסת כ"ערכי נצח", כאורח חיים שיש לדבוק בו ללא תלות במעטפת -השולחן

תרבותית משתנה ובנסיבות שמחוץ להקשר של לוח השנה או אורח החיים היהודי. הנורמה 

האורתודוקסית מקדשת את שימורה ואיבונה של הזהות האורתודוקסית האוניברסלית, שאיננה 

לכך, התביעות -ולם החיצון: "עם לבדד ישכון", "החדש אסור מן התורה". אימידברת עם הע

הדתי במרחב –האורתודוקסיות המופנות כלפי מרואיינות, בתור נציגותיה של ה'זמן' היהודי 

הצבאי החילוני, הינן ברורות: לקיים את ההלכה הפסוקה ולהשמע לנציגיה בדורינו. אל להן לסור 

יאות/מרחב עשויים להכתיב התנהגות ברו שלחלוטין סותרת את רוח ימין ושמאל, על אף שהמצ

 האורתודוקסיה.

זאת ועוד, מן הפן המגדרי, הנשים בציונות הדתית מייצגות בעבור הממסד הגברי במגזר 

את ה"חוליה" היציבה של מימד הזמן. הנשים מייצגות את עמוד התווך של הבית, של המשפחה. 

ור הבא של הציונות הדתית. בכך שהן מעוגנות לספירה הביתית, הן הן אמונות לחנך ולגדל את הד

מבטיחות שיצמח דור חדש שחונך על ברכי הדת. עוד מראשית דרכה של הציונות הדתית )ימי 

דתי: מהלימוד -(, הודרו הנשים מזירות הליבה במפעל הציוני20-הפועל המזרחי בתחילת המאה ה

דתית, אין האישה רשאית לתפוס את מקומה -תזה הציוניתהתורני, מן המפעל החלוצי ועוד. לפי ה

המרחב הוא הטרוגני ומאיים, עם גבולולת בלתי ברורים.  12זכות שמורה לגברים. --ב'מרחב' 

האורתודוקסי, -דתי ואת הפרויקט היהודי-במטרה לשמר את המשכיות הפרויקט הציוני

שאיננו נגוע בתביעות משתנות  מודחקות הנשים אל הספירה הביתית, ואמונות על מימד הזמן,

ומזדמנות של מרחב זה או אחר. הגבר רשאי לתפוס את מקומו במרחב במטרה להבטיח את חזון 

הציונות הדתית, קרי, "רגל" אחת במרחב )"עבודה"( ו"רגל" אחת בזמן )"תורה"(. הוא מסוגל 

ון ה'בית' היהודי לעשות זאת, כל עוד אישתו מבטיחה את המשך הקיום היהודי הביתי, דרך כינ

 המסורתי ודרך כינון דמות האישה היהודית המסורתית.

זמן. ההתנגשות בין האורתודוקסיה  –אם כן, המרואיינות נתונות בקונפליקט מרחב 

לנורמה הצבאית החילונית מבוטאת במגוון היבטים לאורך השירות: במקום שבו הן מצופות 

ן נתבעות לדבוק בקוד התובע מהן לקדש את לאמץ את הקוד המיני המתירני בין המינים, ה

במקום שבו מרבית החיילות החילוניות מחקות את  ;המיניות, את יחסי האישות בין האיש לאישה

הצבאיים, המרואיינות מצופות כנשים דתיות, לדבוק בנורמות -דפוסי ההנהגה והפיקוד הגבריים

לבסוף, במקום שבו מעומתת הדתיות  ;נשיות: לשדר רכות והתנגדות לגבריות ולכוח גברי-דתיות

האורתודקסית אל מול החילוניות הצבאית, הן מצופות להעדיף את הדרך ההלכתית 

האורתדוקסית המיינסטרימית, על קודי המגדר שלה, וכמובן לציית לסמכות רבנית בעודן בצבא. 

 שרתות.במלים אחרות, נתבע מהנשים לא להשתחרר מן המבט הגברי ההלכתי והממשמע בעודן מ

הלכתי גברי ודכאני, -אולם עצם ההשתחררות שהפגינו מרבית הנשים מאותו מבט רבני

למעשה מהווה מרכיב חשוב בהטרוטופיה ובחוויה המרחבית שחוו הנשים בעת שירותן הצבאי. 

העובדה המרתקת במחקר הנוכחי היא שהנשים לא ויתרו על דתיותן )לא על זהותן הדתית ולא על 

ידי הסובבים אותן(. הן פילסו ותמרנו דרכים חדשות לקיום דתיותן בפרהסיא -עלאיך שזו נתפסת 

                                                           
דתיים אל ה"מרחב", למעשה לא נבעה מחשיבה מהפכנית ופורצת דרך אצל הוגי -גם חדירתם של הגברים הציונים 12

הציונות הדתית, להיפך: החזון היה לשמר ואף לשוב אל היהדות האותנטית, המקורית, כך שהלאומיות וכיבוש 
 (. 1999"זמן" )שוורץ, הארץ/גאולת האדמה, היו רק אמצעי בכדי להגיע אל אותה יהדות, שכל כולה 
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הלכתי האוניברסלי -סוביקטיבי. הן עשו זאת בניגוד לצו היהודי-והן לחוויתה ברובד פנימי ורוחני

)גברי(, אשר גורס כי הפרט אשר מבקש לחיות חיים יהודיים ראויים וברי הכרה, נדרש לכונן את 

ידי המרחב, עד כדי התעלמות גורפת מצווי המרחב )לפי -ידי הזמן מאשר על-תר עלעצמו הרבה יו

 (.9: 1981עמדות אורדתוקסיות מקצינות יותר( )ראו אצל השל, 

אני טוענת שהנשים בתקופת שירותן הצבאי, נתנו הזדמנות ובמה ל'מרחב' לכונן ולעצב 

ו את רכיב ה'זמן', אולם בו בזמן, הן את העצמי הדתי והנשי שלהן. הן הילכו על חבל דק: לא נטש

 ריסנו אותו, השעו וצמצמו את הטבעתו על זהויותיהן הנשיות והדתיות במהלך שירותן בצבא.

כאשר מנסים לנתח אילו מבין הרכיבים "מרחב" ו"זמן" תופסים יותר נפח ובולטות 

כנשים בוגרות  בחייהן הבוגרים של הנשים, יש להבחין בין שתי קבוצות של נשים: אלה החיות

דתיות ליברליות -דתיות חרד"ליות לבין אלה אשר מתנהלות בקהילות ציוניות-בקהילות ציוניות

דתי. בקבוצה הראשונה, ניכר שמימד הזמן הוא זה המכתיב את הלך הרוח -יותר על הרצף הציוני

ני איננו הלכתי הקיצו-הדומיננטי. לקיצוניות הדתית השלכות ברורות בתחום המגדר. השיח הגברי

מאפשר בעד הנשים מרחב מספק להתבטאות עצמית ודתית החורגת מגבולות התפקידים 

המגדריים היעודיים של האישה הדתית: אם למשפחה ברוכת ילדים ורעיה. לעומת זאת, בחייהן 

של נשות הנרטיב הפתוח, דומני כי אלמנט ה'מרחב' )ההתנסות בהגמשת הדתיות בהקשר של 

פועל ופועם בקרבן בהקשר של כינון נשיות ודתיות דינמיות. אלה הן נשים אילוצי הצבא( עדין 

אשר הקהילה הליברלית הדתית שבקרבה הן מתנהלות, מאפשרת בעדן להמשיך מהלך חתרני זה 

של מתן במה ל'מרחב' לכונן את עצמן, ולא לתת בלעדיות ל'זמן'. החזון הפמיניסטי של לובין 

לות נשיות עיקשות שכאלה במרחב, גם אם הן "נמוכות" ( בהקשר זה הוא שהרבה פעו2013)

וקטנות השפעה, בעתיד יצברו די כוח שידיח את שליטתו הבלעדית של ה)מטא(נרטיב, וכך יפסיק 

יום של נשים. אני מצטרפת לחזונה של לובין בתקווה שהדתות -להכתיב את חיי היום

תמהיל חדש בין מרחב וזמן, תמהיל  הפטריארכליות )לרבות יהדות, איסלם ונצרות( יצעדו לקראת

 שיאפשר לנשים דתיות לבטא את עצמן בהקשר של מרחב ולא רק של זמן.

 

 

 מגבלות המחקר והצעות להרחבת החקירה והעמקתה

אציע להרחיב את טווח בהמשך  ;אפתח במגבלות המחקר הנובעים מבחירת המשתתפות

 .המתודולוגיי תוכן והחקירה גם בנושא

דתית. אולם  -השתדלתי ככל שניתן לחקור נשים מכל רחבי הקשת הישראלית והציונית

מרבית הנשים התגוררו במרכז הארץ והיו ממוצא אשכנזי. הגעתי למעט בנות קיבוצים, נשים 

דתיים מחוץ לקו הירוק ומהפריפריה. לעניות דעתי, -דתיות מזרחיות, נשים מיישובים קהילתיים

ד על משמעות השירות בחייהן הבוגרים של נשים מזרחיות דתיות מן מחקר המשך עשוי לשקו

(, "בקופסאות הבטון", שממפה באופן 2012האלר )-הפריפריה )במיוחד לאור ספרה של מוצפי

מופתי ורגיש את החיים של נשים שכאלה(. באופן דומה, יהיה לדעתי מעניין במיוחד לבחון את 

ת( שגדלו והתחנכו בישובים קהילתיים )מעבר לקו הירוק האפקט הצבאי על נשים )דתיות וחילוניו

ובתחומו(. כאן המפגש התרבותי וחווית ניפוץ הבועה יהיו ככל הנראה מאוד משמעותיים, ויתכן 

שגם יהיו גם תהליכיים וממושכים. כמו כן, מעניין יהיה ללמוד להיכן הן התגייסו וכיצד נראים 

פריפריה וכיצד הדתיות והמגדר בדת מושפעים -חייהן היום, במיוחד לאור הציר של מרכז
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-ממיקומים שונים על רצף זה. לבסוף, מעניין לדעתי יהיה לבחון כיצד פרמטר המעמד הסוציו

ה בצבא אקונומי )שלרוב מצטלב עם פריפריאליות ואתניות( מעצב את הדתיות הנשית בעת מפגש

 ובכלל עם החברה הישראלית.

שקצרה ידי מלתת עליהן קביעה מחקרית הם:  תוכן,, הקשורים בשני נושאים נוספים

מדיניים על הנשים, בהקשר של גיוס ושירות נשים דתיות -מהו האפקט שיש למהלכים פוליטיים

בצה"ל )למשל, רצח רבין(? האם אפקט זה רלוונטי לחיים הבוגרים ומעצב את היחרתות החוויה 

ן הפוליטיות של הנשים כבוגרות, הוא התפקיד של עמדותיה שניהנושא ה .והבנתיה כסיפור?

 בעיצוב החוויה הצבאית לאורך זמן ובהבנייתה כסיפור/פרק בסיפור החיים.

, עשויה להיות מעניינת במיוחד חוויתן המגדרית של אותן דתי-בהקשר של תוכן מגדרי

נשים שכיום משתייכות לפלגי החרד"ל בציונות הדתית )הזרם הקוקיסטי ודומיו(, ואשר שרתו 

בבתים מתונים של הציונות הדתית. סיפורן של נשים אלה הוא מרתק  70-80-וגדלו בשנות ה בצבא

במובן זה שהן חוו מעבר ממשטר מגדרי מתון אל עבר משטר מגדרי נוקשה וסגור, אשר בו ככל 

הנראה יעבירו את מרבית שנותיהן. מעניין ללמוד על משמעות חוויה כזו בעבור אישה, שעברת 

מאפשר טווח מסוים נשי ואינדיווידואלי לפעולה, למשטר מגדרי המצמצם את ממשטר מגדרי ה

מנעד פעולתה שבו היא כל העת מנוטרת ונאמדת לפי סטנדרטים של מבחני נאמנות בלתי נתפסים, 

כמו מספר הלידות המצופות ממנה במטרה להתקבל לחברה ושיהוו גושפנקא בעבור קבלתו של 

בר שכזה? מהן עמדותיה של אישה כזו לגבי דת ומקומה בעלה אליה. כיצד האישה חווה מע

בחברה הנוכחית שבה היא משוקעת? כיצד כינון זהותה כאישה וכדתיה בחייה הבוגרים, מתכתב 

 עם המסרים המגדריים והוויתה המגדרית בצעירותה?

ת כפמיניסטית, אני דוגלת בהשמעת קולן של הנשים הדתיות והבלטעל אף העובדה ש 

דתיים בחברה הדתית. -לעניות דתי מקום גם לחקור את סדרי השיח המגדריים יש ן,נקודת ראות

ועד ימינו, אשר יקיף את שלל  50-יש לערוך ניתוח תוכן מעמיק והסטורי, החל משנות ה

ההתבטאויות המגדריות שנבעו מדמויות רבניות בולטות בציונות הדתית. מענין ללמוד מכך על 

דתי, איך דיברו על נשים לאורך השנים, -סדר היום בשיח הציוניהנושאים המגדריים שהיו על 

כיצד המגמות המגדריות בציונות הדתית הושפעו כתוצאה מההתפחויות ההסטוריות ישראליות 

וכינון הזרם המשיחי התורני  1974-דתיות )למשל סביב התקופה של הקמת גוש אמונים ב-וציוניות

 בין(.של הציונות הדתית, והחל מתקופת רצח ר

 ,McCallלבסוף, יש לעניות דעתי לאמץ את קריאתה הפמיניסטית של לסלי מקקול )

( על בורדיה, כאשר אנו מתבוננים על נשים המתנהלות בשדות של החברה הישראלית )שדות 1992

מקצועיים, צבא ועוד(. יש ללמוד לעומק מהם ה"קלפים המנצחים" המשרתים גברים יותר מאשר 

עוברים בין השדות השונים עם מקסימום הכרה, הערכה וכוח. קיימים גם נשים, כאשר הם 

התאמה ואף קונפליקט בין -מקרים, בניגוד למקרה שהדגמתי במחקר הנוכחי, שבהם קיימת אי

"חוקי המשחק" ולגבי מה שנחשב "קלף מנצח" בכל שדה ושדה. במקרים כאלה, שוב יש לשים 

סטרטגיות נדרשות מנשים במטרה לנוע בין שדות במוקד את האספקט המגדרי ולהבין אילו א

שונים אלה, במטרה למקסם את סוכנותן. כמו כן, יש להניח כי המגדר איננו רציף ואיננו אחיד בין 

 ,McLeodהשדות, וכן שקיימים יחסים של "שיבור" ולא של "שיקוף" בין השחנית לבין השדה )

2005; McCall, 1992.) 
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אתר ולחקור את "קלפיה המנצחים" של האישה בישראל )דרך אציין כאן כי בהצעתי זו ל

השדה והצבאי ובשדות נוספים של כוח(, אינני תומכת ב"תפירה מחדש" של הקשר בין אזרחות 

-הגמונית, שירות צבאי קרבי וריבוד חברתי. אינני מעוניינת כלל וכלל בשימור הרישות החברתי

טיב עם נשים בישראל ולעניות דעתי גם מעכב את תרבותי הזה, שכן כבר ברי לכל, שהוא אינו מי

( הטיחה 2014צעידתה של ישראל אל עבר קידמה באופן כללי. למצער, מלחמת "צוק איתן" )קיץ 

כנשים  13כך המושרשת בישראל, שבה נשים הן בשוליים:-בפנינו את המציאות המרה והכל

ועוד כהנה שיוכים  15תי מיןכזונות/סקסיות/מספקות שירו 14הלוחמים,-הגברים-תומכות לבעלים

במלחמה, שוב במרכז הבמה בשיח הצבורי בישראל, ניצב הגוף שמהווה מקרה קיצון  16מנמיכים.

הלוחם. בחברה הישראלית עדין "רץ" אותו תסריט מונוליטי -ביחסי מגדר, ובמרכזו הגבר

גבריות.  אולטימטיבי, שככל הנראה לא יוחלף בקרוב. זהו הקשר שבין צבא, אזרחות הגמונית,

ט זה אף הוקצן בעקבות תהליכי ירכיגיל לוי וזאב לרר, שטוענים שתסישנם חוקרים 

שכן הברית המשולשת בין 'דתיות', 'צבאיות' ו'גבריות' הינה בעלת  17תיאוקרטיזציה של הצבא

אפקט שלילי על דמוקרטיה ועל קדמה חברתית. ברית שכזו מרעה אפילו עוד יותר את מצבן של 

(: "הצירוף של דת, צבא ופוליטיקה הוא 1998סאדאווי )-, וכפי שטוענת נוואל אלנשים בישראל

 18הבטחה לחברה פטריארכלית וגזענית".

מתוך כך, לעניות דעתי על החוקרים/ות לנסות לעמוד על טיבם של הצטלבויות אלה בין 

ה השדות, מנקודת המבט האסטרטגית של נשים ושל מיעוטים בישראל. בעיקר: מה בין השד

התעסוקתי לצבאי ולאזרחי? יש להבין מטריצה זו דרך עיניהם של סוכנים/ות ממיקומים שונים, 

 ולצייד אותם בקלפי המשחק המנצחים במטרה להתחרות עם קבוצת הגברים ההגמונית בישראל.

                                                           
: "לביא: למה נשים לא חוקרות את צוק איתן?" 28.10.14, 7ראו כתבה מאת בני משה, אתר ערוץ  13 
(http://www.inn.co.il/News/News.aspx/286228 ,"ראו גם כתבתה של טל לאור, אתר "אונלייף .)17.7.14 :

 "מכתב הקצינות: מה נשתנה? הרבה וכלום".
. 15.7.14-ראו סרטון "נשים מגוייסות בעלי, מבצע צוק איתן, קיץ תשע"ד". פורסם ב 14 
(https://www.youtube.com/watch?v=a8BXIEdJ1Cc .) 
: 24.8.14. ראו גם כתבתה של נעמי קורן, אתר "אונלייף", 28.7.14ראו כתבתה של שרון סופר, אתר "אונלייף",  15 

 ונה". "כשהתותחים יורים, אפשר ללכת לז
הממצאה המצער והחמור ביותר, שמסתבר שהינו לא פחות מאשר פועל יוצא למבצע הצבאי, הוא עליה חדה  16 

הנשים משלמות על צוק איתן: : "4.8.14באלימות כלפי נשים במשפחה. ראו כתבה מאת שמעון איפרגן, אתר מאקו, 
-http://www.mako.co.il/women-magazine/diva/Article" )עלייה באלימות כלפי נשים מאז החל המבצע

bbaba75ccab9741006.htm ליזה ניקולאיצ'וק, מנהלת מרכז הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה (. ראו גם עדותה של
, FM103באלימות כלפי נשים במרחב זה, בחל מתחילת המבצע )רדיו  60%-במרחב הדרום, שמעידה על עליה ב מינית
3.8.14 :http://103fm.maariv.co.il/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=GDMEJJ&c41t4nzVQ=EF .) 

 (. http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1180512) 15.7.2011ראו יגיל לוי, עיתון הארץ,  17 
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  )2נספח (טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר 

  
  

  :מ"אני הח
  
  

  _______________:שם משפחה________________:שם פרטי
  
  .ה להשתתף במחקר כמפורט במסמך זה\ה בזה כי אני מסכים\מצהיר.1
  
מידע מפורט אודות המחקר  ________________ת \י החוקר"בזה כי נמסר לי עה \מצהיר. 2

ה לסרב לענות על שאלות ולהפסיק בכל \והובהר לי כי אני חופשי, הכולל את נושא המחקר ומטרותיו

או בכל פרט , הובהר לי כי לא יעשה כל שימוש בפרטי האישיים, כמו כן. עת את השתתפותי במחקר

ת את הסכמתי לכך בצורה \אלא אם אני נותן, )מקום מגורים או עיסוק, םש: כגון( מזהה אחר

  ) .נא להקיף את התשובה המתאימה. (מפורשת

  

 .תעשה שימוש בשמי האמיתי\ת י\ה שהחוקר\אני מסכים •

 

 .תעשה שימוש בשמי האמיתי\ת י\ה שהחוקר\ מסכים לאאני •

  

 

  

  
  
  
  

                           ___________________________________                        
        חתימה                                                                                  תאריך

  
  
  
  
  

  1.7.2013: עדכון

  2013נספח אתי לעבודות מחקר יולי : קובץ
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 נספח ב':  שאלון פרטים אישיים למרואיינות

 

 למראיינת:

 שם המראיינת___________________

 כן  /  לא האם הראיון מוקלט תאריך הראיון_______________   ____________________ מקום הראיון

 

 פרטי המרואיינת:

 שם פרטי_________________ .1

 

 . שם משפחה היום_________________3 __בזמן השירות הצבאי____________ שם משפחה .2

 

 ________________תאריך לידה/גיל___________________ .3

 

 דרכי התקשרות: טלפון____________________________________________________ .4

 

 כתובת___________________________________________________                       

              

 כתובת דוא"ל___________________________________________________            

 

 _______________________כולל מסלול לימודים )עיוני/מקצועי(_________ –בית ספר תיכון  .5

 

 _________________________________________________צבאי________ /יםתפקיד .6

 

 _____________________________________________פתוח/סגור(___גם מיקום, בסיס) .7

 

 . שנת שחרור_____________________9 ______________________שנת גיוס .8

 

 _____________________דרגת שחרור .11

 

 . מקום מגורים כיום_______________12 _______________מקום מגורים בזמן השירות הצבאי .11

 

 _______________________________________מצב משפחתי .13
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 ______________________________בזמן הגיוס )בגרות מלאה/ חלקית/ מגמות לימוד( השכלה .14

 

 _________________________________תעסוקות מלאחר השחרור__________________ .15

 

 _________________________________________________________תעסוקה כיום   .16

 

 ה של ההורים_____________________________________________________ארץ ליד .17

 

 השכלת הורים__________________________________________________________ .18

 

 תעסוקת הורים__________________________________________________________ .19
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 1המדריך לראיון ג': נספח

 

ויה הצבאית בחייהן של נשים דתיות בוגרות. ברשותך, אקליט את השיחה ביננו על מנת ואני עורכת מחקר על מקום הח

שאתפנה להקשיב לך, ולא אהיה טרודה בכתיבת דברייך. אשאל אותך מספר שאלות מכווינות, אך בעיקרון, את יכולה 

יך מאותה נקודה בה החלו לבטים ו/או מחשבות בנוגע לגיוס לצה"ל, ועד הנקודה בה להרגיש חופשי לספר על קורות חי

יה ואת עומדת כיום, ומתארת את עצמך וחוויותיך בעקבות בחירה זו. את המומחית כאן ואני באתי ללמוד ממך על החו

אם כן, אשמח אם  האם החוויות מהשירות בצבא כחיילת דתיה, משמעותיות בחייך הבוגרים? :ומאזשהיתה לך אז 

 לשמוע.שמח א .תפרטי כאן

 

 

 עד מצבך עכשיו: איפה גרה, מה עיסוקך.. סיפור חיים בקווים כלליים. .1

להיכנס לנושא של בחירה לשרת. בהרחבה: למה רצית לשרת? אילו סיבות, אילו התנגדויות. האם חששת  .2

, הן משלמות מחיר בנישואים. קיבוץ/לדתיות שלך? יש אלמנטים שהעסיקו אותה? אפילו שזה נורמלי לבנות פלך

 איך ראו את זה מחוץ לפלך?

איך הרגשת ביחס  מה היתה תגובת ההורים/משפחה, בית הספר )מחנכים, מורים( וקבוצת החברים/ות? .3

 לתגובותיהם?

 ?להתעכב על עבודת הגבולות בפרקטיקה: האם היתה קיימת בכלל? למה? אם כן, מה היא כללה 

 לשים לב אם יש הבדלים בין אשכנזיות למזרחיות.מה המניעים של הגיוס?  .4

  בתקופה הזו: לחפש פרקטיקות התנגדות )ולראות אם עדין יש כאלה או דומות לאלה, גם בתקופה

 החיים כיום, ומה ההבדלים בין פרקטיקות ההתנגדות שהיו קודם לבין אלה שעכשיו(  –השלישית 

תארי לי  של חייך. במה האמנת? על אילו מצוות הקפדת?אמונית שלך בתקופה זו -תארי לי את החוויה הדתית .5

 אותך )היחס והרגשות שלך( כלפי הדת? 

 שלך בתקופה זו של לפני הגיוס? /הגופניתאיך את מתארת את זהותך הנשית/את הנשיות .6

 ?ציוני/לאומי? מהו במהלך השירות-מהו המניע המוטיבציוני לפני הגיוס: קבוצתי, אישי, כלל .7

 לה אישית, לחברה הציונית דתית או לאומה בכלל? –ת מירב תרומת השירות איך היא רואה א 

 

                                                 
1

ים במגוון ניסוחים, במטרה להבהיר את כוונותיי(, והן הערות  ספציפיות הן השאלות אשר הפניתי למרואיינות )לעית יובמדריך משולבות יחד 

 המופנות אליי, בתור מראיינת )לגבי נקודות שעליי לזכור לשאול ולהתעכב עליהן(. רבוי המשמעויות וההפניות במסמך, עלול להיות מעט מבלבל

כמו  שתמשתי במהלך הראיונות עצמם, במטרה לתת תחושה של העבודה.בעבור הקורא החיצוני, אולם החלטתי להביא כאן את המסמך האוטנטי בו ה

 כן, אציין כי מדריך זה פותח כל העת, בצורה דינמית, במהלך ביצוע הראיונות, ונוספו בו תכנים ושאלות בהתאם למה שעלה בראיונות קודמים.
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תארי לי את החויות המרכזיות מתקופת השירות. מה אילו רגשות עלו בקרבך בנוגע לגיוס, ובנוגע לממסד הדתי,  .8

 אילו רגשות עולים/מלווים את זכרונותייך עולה לך בזכרון שמבקשים ממך לספר על השירות שלך בצה"ל?

 מהפרק הצבאי?

האם לבשת מכנסיים או חצאית על מדים? כיצד את מגדירה את עצמך מבחינה דתית היום? כיצד ניתן לראות  .9

זאת דרך לבושך? מהם סממני ההופעה שלך כיום המעידים על זהותך )הדתית ובכלל(? האם יש פער מהופעתך 

 החצונית בתקופת הצבא והיום? איך אפשר להסביר זאת?

 הרגשה לגבי הסרת הפיקוח, לגבי היעלמותה של הנראות שלך כדתיה?איך היתה ה 

 האם היה לך קשרים רומנטיים במהלך השירות? תוכלי להרחיב על כך? .11

 האם שמעת על מקרי הטרדה מינית בצבא? מה היה ידוע לך אז על הטרדה מינית בצבא? מה היום? .11

 האם היית "לבד"?התבטא? לאומי בצבא? במה הדבר -האם חשת כנציגת המגזר הדתי .12

איך התיחסו אלייך עמיתייך ומפקדיך, בתור חיילת דתיה? האם היית "מאוד דתיה" בתקופת השירות, קרי  .13

החצנת סממנים דתיים )כמו ברכות, חצאית ועוד( או שיותר הצנעת אותם? איך הדיבור בנושא המיני היה 

 כלפייך?

 רגשותייך ביחס לדת כעת? מה השתנה?תארי לי את  .14

 י את התקופה הסמוכה לשחרור מצה"ל ]היה איזה טיול?[.תארי ל .15

להרחיב. כיצד זה חלחל אל תוך חיי  משירות המילואים. ]במידה ושרתה במילואים[ נא תארי לי את חוויותיך .16

האם  יום, בתקופה שהיתה משרתת מדי פעם? האם זה שינה/עיצב את הזכרון מתקופת שירות החובה?-היום

 תית?השמ"פ השפיע מבחינה חבר

 

 

 האם היו רשתות חברתיות/אישיות בעקבות השירות אשר שיחקו חלק/השפיעו/עזרו לך עד היום? .17

 האם יש איזה קשר לשירות?הסבירי את בחירותייך אלה. ? ולעסוק מה בחרת ללמוד .18

 כאשר היית בתהליכים של חיפוש אחר בן זוג, האם עלתה עובדת שירותך בצה"ל? .19

 שירות צבאי?מה מן הזוג אומר על זה שעשית  .21

 האם את מציינת את שירותך הצבאי בקורות החיים? האם את מתארת אותו בראיונות עבודה? לפרט.. .21
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סיטואציות מסוימות )בהקשר  האם זה עולה בחיי היום יום, העובדה ששרתת, במפגשים עם מעגלים חברים? .22

 (?או במקום העבודה משפחתי או חברתי

 היום?הדתי/למיינסטרים, לרבנים המטיפים נגד הגיוס, יש לך בקשר לממסד  /עמדותאילו רגשות .23

ז? האם משהו והחל מא ספקטיבה, מבחינה רפלקסיבית, על התנהלותך בשירות,-איך את מסתכלת ברטרו .24

 השתנה ביחסך אל עצמך, אך אופי וסגנון פעולותייך?

 האם תמליצי לאחיותייך או לבנותייך להתגייס? .25

 אם היתה לך הזדמנות שניה, היית מתגייסת? מה היית משנה בשירותך הצבאי? .26

מה למדת מהצבא?  האם את מרגישה שהנסיון בשירות הצבאי והחוויות ממנו תורמים לך היום? באילו דרכים? .27

 איך זה מתבטא? מה לקחת הלאה איתך? אילו מטענים/רגשות/זכרונות/מחשבות?

עם בני המין השני לאור/בעקבות השירות הצבאי? האם השתנה משהו  האם תוכלי לתאר לי אינטראקציות .28

באינטראקציות עם גברים דתיים/חלוניים כאשר נוכחו לדעת ששרתת בצבא? ]להעיד על עצמי שאני חשה 

 . אולי זה עלה בדייטים?בשנוי[

 כיום? מה יחסך לפמיניזם הדתי? האם את רואה קשר כלשהו אלייך? לבחירות שעשית בחיים? למי שאת .29

פגשת במזרחים/נשים מזרחיות? בצבא יצא  –בילדות שלך ובסביבה בה גדלת )שכונה, ביה"ס, תנועת הנוער(  .31

 יה של המפגש.ולך לפגוש בנשים מזרחיות? להרחיב על החו

 למזרחיות: הרגשת את האתניות שלך באיזשהו שלב, החל מהשירות הצבאי ועד היום? במה זה התבטא? .31

 ות חייך, מה תהיה כותרתו? האם יהיה פרק על הצבא? באיזה "עובי"?אם תכתבי ספר על קור .32

 מה התכנונים שלך לגבי העתיד, מבחינת תעסוקה, מגורים ועוד? איך את רואה את חייך העתידיים? .33

 קישור בין הצבא לחיים האזרחיים. .34

תגייס, מה קע הצבאי: מה חשת ביחס לבני גילך הבנים, כשתכננת לההשוואה לגברים דתיים באספקט הר .35

הרגשת/באיזו פוזיציה היית ביחס אליהם כאשר היית חיילת? מה היחס ביניכם עכשיו? יש להפריד בין החוויה 

 הסוביקטיבית לבין היחס שקיבלה בפועל המרואיינת מהגברים הדתיים בני גילה, בכל אחת מהתקופות.

ה לא מובן מהראיון, לשאול ישירות, אקונומי של בית ההורים? מה מעמדך כעת? ]אם ז-מה היה המעמד הסוציו .36

 אך להשתדל להימנע[.

 איך את חושבת שמוצגות הנשים בראי היהדות כיום? מה היתה עמדך בנושא לפני הגיוס ובעת השירות? .37

 רגשות לעומת פרקטיקות. איך עכשיו באה לידי בטוי דתיותך, מבחינה אישית רוחנית ואמונית? מצוות או חינוך? .38
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ה את עצמך בתור אישה/דתיה וכאדם בכלל עכשיו ובתקופת הצבא? האם תוכלי לתאר איך איך את מגדירה/מזה .39

 הסביבה זיהתה אותך בצבא ועכשיו? האם קיים פער?

 איך את מגדירה את עצמך בתור אזרחית/את האזרחות שלך כיום? האם יש קשר לצבא? .41

 האם יש קשר בין השירות לבין מה שבחרת ללמוד ולעסוק? .41

 האם גם כאן יש קשר? –ות שלך והתמקמותך ביחס למשפחה העמדות החינוכי .42

 

 

 2:שאלות לתשאול חוזר, במידה ואין תשובה מספקת

 

 לשאול על זהות נשית/מגדרית )פמיניסטית/אנטי פמיניסטית/אדישה(

 התקופות 3לשאול על חבירה לנשים דתיות מאתניות שונה בכל 

 ות.התקופ 3רוחנית בכל -אמונית-לשאול על הזהות הדתית

 התקופות. 3מינית( בכל -לשאול על גוף ומיניות )זהות נשית

 איפה ומתי? –תחושה של תמרון לעומת תחושה של חפשיות 

 בצבא ועכשיו. –התמודדות עם כוח 

 יחסי אחרות, נבדלות, גבולות, או היטמעות? גם וגם? –במהלך השירות הצבאי 

 ליטית.כיצד היא מבוטאת, על פעילות פו –לשאול על האזרחות 

 התגובה של המרואיינת לאורך הזמן.הטרדות מיניות ואבוציוליית 

חברתית/תרבותית: לאיזה מוסד/ישות פוליטית את הכי מזוהה/שייכת? הדת, המדינה, הלאומיות, עם -הזדהות מקרו

 ישראל, ארץ ישראל, קהילה ספציפית?

                                                 
2

 ידי תוך כדי השיחה ומיד לאחריה.-טה, אלא נכתבו הערות עלנערכו שיחות טלפון עם חמש מרואיינות, כהמשך לראיון. שיחת הטלפון לא הוקל 



תיכוניים נוספים-מוסדות עלתפקיד צבאי(ד"של החמ)מוסד לימוד תיכוני מיקום בית ההוריםגילשם בדוי

קית השלמת השכלה"משאולפנאגבעת שמואל40חווה1

למדני, "שכלתני"מדרשה ברוח קצינה במחלקת מדעי ההתנהגות(תיכון עירוני לבנות)אולפנית תקווה-פתח42ליה2

קצינת תנאי שירותתיכון עירוני מעורבמבוססת בירושלים/שכונה יוקרתית36יונית3

קית עולים"משתיכון דתיאשדוד32רחל4

למדנית" שכלתנית"מדרשה קצינת חינוך עולים(תיכון עירוני לבנות)אולפנית ירושלים36שרונה5

מפעילת האמר קרביאולפנאבאר שבע37הילה6

למדנית" שכלתנית"מדרשה פ מדריכות שריון"מאולפנאירושלים34שושנה7

קצינת שלישותתיכון מדעי לבנותפתח תקווה32לימור8

למדנית" שכלתנית"מדרשה רכזת קידום חברתי ביישובי פריפריהאולפנא איזוריתקיבוץ דתי בצפון הארץ40רווית9

קצינת חינוךאולפנא איזוריתיישוב סמוך לטבריה38נעמי10

למדנית" שכלתנית"מדרשה מורה חיילת(תיכון עירוני לבנות)אולפנית ירושלים41איילה11

למדנית" שכלתנית"מדרשה קיות אוכלוסיות מיוחדות"פ בהכשרת מש"מ(תיכון עירוני לבנות)אולפנית ירושלים40מאיה13

למדנית" שכלתנית"מדרשה מפקדת טירוניםאולפנא איזוריתקיבוץ דתי בצפון הארץ33דנה14

קצינה בחיל המודיעיןתיכון פלךשוהם35רננה15

סמלת בהכשרת טירוניות(תיכון עירוני לבנות)אולפנית ירושלים41דלית16

עקיבא-בני, גרעין התיישבות(תיכון עירוני לבנות)אולפנית ירושלים40אדוה17

מדריכת נוער אוכלוסיות מיוחדותאולפנאתקווה-פתח31נויה18

19

קצינה באגף התקשובאולפנאירושלים40שני20

למדנית" שכלתנית"מדרשה ע"רכזת פיתוח הדרכה בגדנאולפנאישוב מעבר לקו הירוק35נורית21

למדנית" שכלתנית"מדרשה מדריכת לימודים לנוער אוכלוסיות מיוחדותאולפנאיישוב בצפון הארץ34רונה22

למדנית" שכלתנית"מדרשה מפקדת טירונים אוכלוסיות מיוחדותאולפנא איזוריתקיבוץ דתי בצפון הארץ40הודיה23

חיל המודיעיןאולפנאעיר פריפריאלית39חדווה24

למדנית" שכלתנית"מדרשה קצינת חינוך יחידתית(תיכון עירוני לבנות)אולפנית פתח תקווה33תמר25

קצינת מבצעיםאולפנאפתח תקוה39עירית26

למדנית" שכלתנית"מדרשה קצינת ארגון רפואהאולפנא איזוריתקיבוץ דתי בצפון הארץ33שירלי27

28
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ד כיום"מיקום ביחס לצהד"מיקום בית ההורים בקשת הצהמעמד כיוםמעמד בעבראתניות/מוצאהשכלהתעסוקהמקום מגורים כיום

ל"חרדליברלי-מיינסטריםבינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שנימורה לחינוך מיוחדרחובות

מיינסטריםליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינונימזרחיתתואר שניפסיכולוגית ילדיםמודיעין

ליברליליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שניל"קצינת בריאות הנפש בצהסמוך לבית הוריה, ירושלים

ליברלי-מיינסטריםמיינסטריםבינונינמוך-בינונימזרחיתתואר שניחינוך מיוחדמרכז הארץ

מיינסטריםליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שנימרכזת כספים בארגון פוליטי בולטסמוך לבית הוריה, ירושלים

ליברלי-מיינסטריםשמרן-מיינסטריםבינוניבינונימזרחיתתואר שניסטודנטית לתואר שני בעת הראיוןסמוך לבית הוריה

ל"חרדמיינסטריםבינוניבינוניאשכנזיהתואר שניגזברית בארגון חשוב ובולט במגזריישוב מעבר לקו הירוק

מיינסטריםמיינסטריםגבוה-בינוניבינונימזרחיתתואר שנימנהלת פרוייקטיםפתח תקווה

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםבינוניבינוניאשכנזיהתואר ראשוןקידום חברתי, חינוךקיבוץ סמוך

ליברלי-מיינסטריםמיינסטריםבינוניבינונימעורבתתואר שניס האיזורי"מנהלת המתנקיבוץ דתי בצפון הארץ

ל"חרדליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר ראשוןמסורתי-מחפשת תעסוקה בתחום נשיפתח תקווה

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שניאדריכליתקיבוץ דתי בצפון הארץ

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר ראשוןעורכת דיןקיבוץ דתי בצפון הארץ

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר ראשוןמהנדסת מחשביםגבעת שמואל

ל"חרדליברלי-מיינסטריםבינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שנידרמה-מטפלת בפסיכויישוב מעבר לקו הירוק

ליברלי-מיינסטריםמיינסטריםגבוה-בינוניבינונימזרחיתתואר ראשוןמורה  מודיעין

מיינסטריםמיינסטריםבינוניבינונימזרחיתתואר ראשוןמסורתי-מחפשת תעסוקה בתחום נשירחובות

בעלת תואר בהנדסת תעשייה וניהול

ליברלי-מיינסטריםמיינסטריםגבוה-בינוניגבוה-בינוניאשכנזיהתואר שני(יועצת ארגונית)אשת קבע גבעת שמואל

ליברלישמרן-מיינסטריםבינוניגבוה-בינונימזרחיתתואר ראשוןעובדת סוציאליתגבעתיים

ליברלי-מיינסטריםשמרן-מיינסטריםנמוך-בינוניבינונימזרחיתתואר שניפסיכולוגית חינוכיתבארותיים

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםבינוניבינוניאשכנזיהתואר ראשוןמנהל החינוך האיזוריקיבוץ דתי בצפון הארץ

מיינסטריםמיינסטריםבינוניבינונימזרחיתתואר ראשוןמורהעיר פריפריאלית

ליברלי-מיינסטריםליברלי-מיינסטריםבינוניבינוניאשכנזיהתואר שנימורהירושלים  

ל"חרדמיינסטריםבינוניבינונימזרחיתתואר ראשוןאשת קבע פורשתקריית מוצקין

ל"חרדליברלי-מיינסטריםבינוניבינוניאשכנזיהתואר ראשוןמהנדסת ומרכזת עבודות בקיבוץקיבוץ דתי בצפון הארץ
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". הרצאה ציונות דתית במפנה: מארץ ישראל לעם ישראל(. "26.3.2014) דומברובסקי, מטי
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-שניתנה במסגרת יום עיון בנושא הציונות הדתית החדשה. רמת

 על פקידות בתפקידי הצבאי השירות "מופסדות" ו"מועצמות": השפעת (.2012) מן, נועה-דותן
. חבור לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה נשים של חיים סיפורי

 ולאנתרופולוגיה. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
, הרצאה שירות גברים דתיים בצה"ל--הלכה, חברה ופוליטיקה (. 11.11.2009) הורוביץ , נרי
. רעננה: האוניברסיטה "בין הכתום לוורוד" דת ומגדר בצבאיום העיון: גרת במס

 הפתוחה.
. עבודת ל"בצה "גבריים"חיילות בתפקידים  :נשיות בתנאים מוגבלים(. 2012) הירש, תמר

סמינר, כחלק מדרישות התואר השני, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. ירושלים: 
 האוניברסיטה העברית.

ת מחקר (. הזמנה לדיון במתודולוגיו2014) יכלנבו, מ-וקרומר מיהאג'אי, -, לביאההקר, דפנ
)עורכות(,  יכלנבו, מ-וקרומר יהאג'אי, מ-, לביאפמיניסטיות. בתוך: הקר, דפנה

 .7-31אביב: הקבוץ המאוחד. עמ' -. תליות מחקר פמיניסטיותגמתודולו
מפתח: כתב עת לקסיקלי למחשבה וח. (. מרחב בט2014) ילי, דוד, יוסי ופסקר ליטלהרטל, ג

 .97-124. עמ' 8, פוליטית
 .6-11עמ'  .17גליון , דעות .כיסוי וגילוי באשה(. 2003) ובההלברטל, ט-הרטמן

. ירושלים: מכון נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל(. 1994) נההרצוג, ח
 ירושלים לחקר ישראל.

בין תיאוריה למציאות: מגמות, שינויים  -נשים בישראל (. 2012) לותמיר, ט נבלוילמובסקי, ע
 אביב: שדולת הנשים בישראל.-תל .ונתונים

-. בארדרך-פוסעות על חבל דק: סיפורי חיים של נשים דרוזיות פורצות(. 2011) עמילוי, נ-וינר
 גוריון בנגב ומוסד ביאליק.-אביב: אוניברסיטת בן-שבע ותל

 .יחדיו: אביב תל .ההומור של גיהפסיכולו(. 1981) בנרא, זיו
. עמ' 46, דעות(. אנוסים: על יחסי הכוח בין קבוצות הבת של הציונות הדתית. 2010) ובלזיסקינד, י

19-23. 
 .התמקמות זהותית של נשים דתיות לאמיות ופרשנותן ליצוג דתיים במדיה(. 2007) פרהזמיר, ע

גן: -ה ולאנתרופולוגיה. רמתחיבור לשם קבלת התואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגי
 אילן.-אוניברסיטת בר

. מאוהלה של תורה למאהל טירונים:  מפגש בין מודלים תרבותיים(. 2003) וחאיחקק, י
 ירושלים: מכון פלורסהיימר לחקר מדיניות של האוניברסיטה העברית.

י אנוש . אגף משאבבנות שירות צבאי: חווית שירותה של החיילת הדתית(. 2008) עלטופל, י
 בצה"ל, יחידת יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, מדור מחקר.

מגדר (. מיניות והטרדה מינית. בתוך: אוניברסיטה משודרת, יחזקאלי, פ' )עורך( 2010) עלטופל, י
 .97-105ההוצאה לאור. עמ'  –אביב: משרד הבטחון -. תלוצבא

: בין תאוריה 2006ישראל נשים ב(. אקלים חברתי מגדרי ונשים בישראל. 2006) לטמיר, ט
 .35-38. עמ' למציאות

 אביב: רסלינג.-. תלמבנה-התהליך הטקסי: מבנה ואנטי(. 2009) טרנר, ויקטור
 .85-109. עמ' 14, חוב' תאוריה ובקורת(. מגדור בשירות הצבאי בצה"ל. 1999) פנהיזרעאלי, ד

תרבותי?.  גית או שיחזהות וג'נדר: מהות פסיכולו(. 1995) ריאלהופרידמן, א יצהינאי, נ
 .7-15'. עמ' 5, כרך פסיכולוגיה
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. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, הלכה ומנהג ;חברה מעורבת(. 2002) ורהכהן, א
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-הפקולטה למדעי היהדות, המחלקה לתלמוד. רמת

. 15 אקדמות,יונות הדתית. (. הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה: רבוי זהויות בצ2005) שרכהן, א
 .9-30עמ' 

. מבחן-מנהיגות דתית נשית: האורתודוקסיה המודרנית בישראל כמקרה(. 2006) ובהכהן, ט
 .251-296 . עמ'10 , חוב'תרבות דמוקרטית

(. המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל: מבט 2001) ישראל-ורובגנו, א טוארטכהן, ס
 .131-150. עמ' 4-5וב' , חתרבות דמוקרטיתמחודש. 

מעבר לבגרות של בנות בחברה מורכבת: תהליך הבחירה בשירות צבאי (. 1995אמיר, מ' )-כהן
. חבור לקבלת תואר מוסמך, בית ולאומי בקרב בנות האורתודוקסיה המודרנית בישראל

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-הספר לחנוך. רמת
מאזרחיות מודרות לאזרחיות טובות.  –סח'נין (. חלוצות: הפועל בנות 2013) עלהרז, י-להב

 .267-288. עמ' 2, גליון 14. כרך סוציולוגיה ישראלית
היכן אני נמצאת? פרספקטיבות )עורכת(,  רוני(. המרחב והמבט. בתוך: הלפרן, 2013) ורלילובין, א

קרן פרידריך אברט והמכללה . הרצליה ומועצה איזורית דרום השרון: מיגדריות על מרחב
 .האקדמית בית ברל

 "שירות בנות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החנוך".(. 2007) ובלווורגן, י ורלילוטן, א
 מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

 . תל אביב: ידיעות אחרונות.צבא אחר לישראל: מיליטריזם חומרני בישראל(. 2003) גיללוי, י
 ירושלים: כרמל. .מצבא העם לצבא הפריפריות(. 2007) גיללוי, י
"בין הכתום (. "הגלוי והסמוי בהתנגשות בין נשים לדתיים בצבא". יום עיון בנושא 2009) גיללוי, י

האוניברסיטה הפתוחה )המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה  לוורוד": דת ומגדר בצבא.
 (.11.11.09ותקשורת( וקהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית )

תית נגד נשים בצבא?. (. תחרותיות והדרה: מדוע מתפתחת רטוריקה ד2012) אברר, זול לוי, יגיל
שמן: -. בןבין הכיפה לכומתה: דת, פוליטיקה וצבא בישראל)עורך(,  בתוך: גל, ראובן

 .339-358מודן ומכון כנרת ע"ש רא"ל דן שומרון. עמ' 
 יהאג'אי, מ-, לביאהקר, דפנה= מעשה פמיניסטי?. בתוך:  (. ביוגרפיה נשית2014) ינתלחובר, ע

אביב: עם עובד. עמ' -. תלמתודוגלוגיות מחקר פמיניסטיות)עורכות(,  יכלנבו, מ-וקרומר
54-76. 

בין מיתוס למעשה. בתוך:  –(. סוד החולשה: הציונות הדתית בראי ההתנתקות 2008) סיםליאון, נ
: כרמל והמכללה . ירושלים ונתניה בצל ההתנתקות)עורכים(  הודולבל, א ןמשגב, ח

 .269-284האקדמית נתניה. עמ' 
אורתודוקסיה -בין 'האישה העלומה' ל'יד הנעלמה': פמיניזם, פוסט(. א'2009) סיםליאון, נ

להיות אישה יהודיה: דברי ". בתוך: על הספר "תפילת נשים –ותהליכי הפרטה בישראל 
-281. ום נשים דתיותפור –קולך ירושלים:  .הכנס הבינלאומי החמישי "אישה ויהדותה"

308. 
-. ירושלים: יד יצחק בןחרדיות רכה: התחדשות דתית ביהדות המזרחיתב'(. 2009) סיםליאון, נ

 צבי.
 אביב: שוקן.-. ירושלים ותלערק לארוחת בוקר(. 2006) ליבליך, עמיה

 . חיפה וירושלים: אוניברסיטת חיפה, כתר.ילדי כפר עציון(. 2007) מיהליבליך, ע
הקבוץ  אביב:-. תרגם אש, ג'. תלמודרני-המצב הפוסט[. 1979( ]1999) אן פרנסוא'ליוטר, ז

 המאוחד. 
 ריתכץ, ש-, עמרםאב(. תעתועים של שוויון:  סקירה אינטגרטיבית. בתוך: לרר, ז2006) אבלרר, ז

תעתועים של שוויון, נשים בשירות צה"ל: מחקר, עיון )עורכים(.  ריתשליבוביץ', ש-ושמר
אגף משאבי אנוש בצה"ל, יחידת יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, ענף מוקד ידע . וביקורת

 11-37מגדר. עמ' 
מגדר מאז בג"ץ אליס מילר". יום עיון -פוליטיקת דת –(. "אליס בארץ הפלאות 2009) אבלרר, ז

. האוניברסיטה הפתוחה )המחלקה "בין הכתום לוורוד": דת ומגדר בצבאבנושא 
דינה ותקשורת( וקהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית לסוציולוגיה, מדע המ

(11.11.09.) 
 ריתכץ, ש-, עמרםאבלרר, ז (. מוסד הפקידה בצה"ל. בתוך:2006) ורנהלוי, א-וששון אבלרר, ז

נשים בשירות צה"ל, מחקר עיון  –תעתועים של שוויון  )עורכים( ריתשליבוביץ', ש-ושמר
גף משאבי אנוש, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, מוקד ידע צבא ההגנה לישראל, א ובקורת.

 .171-183מגדר. עמ' 
חנוך, צבא וזהות נשית: הזקה שבין תהליכי הסוציאליזציה הבית ספריים (. 2003) וריתמאיר, ד

. חבור לשם קבלת התואר מוסמך, בית הספר והצבאיים והזהות הנשית של בוגרותיו
 ילן.א-גן: אוניברסיטת בר-לחנוך. רמת
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 אביב: רסלינג.-. תלהדמישל פוקו, מצרפתית: זהבי, א(. 2005) רהמילס, ש
הפרדה בין  מּודרות למהדרין:(. 2012) התנועה ליהדות מתקדמת ;המרכז הרפורמי לדת ומדינה

. 2012ינואר  -, דו"ח שנתי שני במרחב הציבורי בישראל נשים לגברים והדרת נשים
 .ינההמרכז הרפורמי לדת ומדירושלים: 

שירות בנות דתיות בצה"ל: תמונת מצבה א(. 2007מרכז המחקר והמידע של הכנסת. )תשס"ז 
 . ירושלים: הכנסת.ומדיניות מערכת החינוך

. תרגום: יורם שדה, עריכה מדעית:  ד"ר יעל אנוך ופנח שטרן. סוציולוגיה(. 1998) 'וןמשוניס, ג
 .77. עמ' אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה-תל

(. על דיבור, שתיקה ו"רפלקסיביות בזמן אמת" בראיונות עם נשים בעלות 2014) רון, סיגל-נגר
)עורכות(,  פנהוהאקר, ד יהאג'אי, מ-, לוייכלנבו, מ-שוליות מרובה. בתוך: קרומר

 אביב: הקבוץ המאוחד.-. תלמתודולוגיות מחקר פמיניסטיות
 כרמל.: ירושלים .הצוחק אדםה של בדרכו: הומור(. 2009)ריה א, סובר

. ירושלים: תמורות דתיות בשלהי העת העתיקהקץ עידן הקרבנות: (. 2013) דליהסטרומזה, ג
 מאגנס.

קנאות דתית מודרנית: יהדות, נצרות, (. 2004) קוטואפלבי, ס בריאל, אלמונד, גמנואלסיוון, ע
 אביב: משכל.-. תלאיסלאם, הינדואיזם

ות ומוכנות בנות, בוגרות תיכונים דתיים, לקראת היציאה מבית הספר נכונ (.2002) וריתסירי, נ
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-. חבור לשם קבלת תואר מוסמך, בית הספר לחנוך. רמתהתיכון

"דת, פוליטיקה וצבא: האם צה"ל (. חיילות דתיות תש"ע: תמונת מצב. כנס 2010) פעתסלע, י
חקר קשרי חברה, בטחון ושלום ע"ש רא"ל דן . מכון "כנרת" למנתון בתהליכי הדתה?"

 (.14.4.10שומרון )
בין הכיפה )עורך(  חיילות דתיות וצה"ל. בתוך: גל, ראובן(. משרתות באמונה: 2012) סלע, יפעת

שמן: מודן ומכון כנרת ע"ש רא"ל דן -. מושב בןלכומתה: דת, פוליטיקה וצבא בישראל
 .529-548שומרון. עמ' 

סוציולוגיה . היצירה הגופנית המחודשת(. אלימות, שליטה והנאה: 2006) רימודרש, ל-סמימיאן
 .113-137. עמ' 1, חוב' 8. כרך ישראלית

(. פרק רביעי: סיפורי החיים כתעודות זהות סיפוריות. בתוך: 2008) בריאלהמרזל, ג-ספקטור
. "חצברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תשמרזל, ג', -ספקטור

 .221-227ירושלים: מאגנס. עמ' 
מגמות: . תעודת הזהות הנרטיבית הסיפור אינו כל הסיפור:(. 2012) מרזל, גבריאלה-ספקטור

 .227-250 . עמ'2חוב'  ,48כרך , רבעון למדעי ההתנהגות
בין נומוס  -המודרני בישראל -הפמיניזם האורתודוקסי(. 2013) וולדקס, תניא-שי, רונית וציון-עיר

 .233-327. עמ' 1-2, חוב' 15, כרך משפט וממשל. רטיבלנ
. חבור לשם קבלת תואר דוקטור צבא, משפחה ומגדר ומה שביניהם(. 2008) יטליונה, מ-עירן

 אביב.-אביב: אוניברסיטת תל-לפילוסופיה, החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. תל
. מדור מחקר, ם לוחמות בצה"לנלחמות להלחם: מחקר מעקב אחר נשי(. 2006) כץ, שרית-עמרם

 יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, אגף משאבי אנוש, צה"ל.
)עורך(  נחס(. נשים בשירות קבע. בתוך: אוניברסיטה משודרת, יחזקאלי, פ2010) ריתכץ, ש-עמרם

 .89-96ההוצאה לאור. עמ'  –אביב: משרד הבטחון -. תלמגדר וצבא
. חבור לשם קבלת יסות גבריות של אבות לוחמים בצה"לין צבא ואבהות: תפב(. 2012) ורענבי, א

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-תואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. רמת
 על(. מבוא: היהדות וההדרה של נשים מן הזירה הצבורית. בתוך: עצמון, י1995) עלעצמון, י

. ירושלים: תחומי-קרים ביןאשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות: קובץ מח)עורכת( 
 .13-36מרכז שז"ר לתולדות ישראל. עמ' 

בנית זהות אישית, זהות זוגית וזהות מגדרית בקרב רווקות מבוגרות במגזר ה(. 2008) טעפארן, נ
גן: -. חבור לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לפסיכולוגיה. רמתלאומי בישראל-הדתי

 אילן.-אוניברסיטת בר
בתוך: . מודרניות-משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט(. 1999) לביהיביזאווי, ס-פוגל

. תל אביב: קו אדום .מין מיגדר ופוליטיקה .הןותיועמית , אריאלהפרידמן, דפנהיזרעאלי, 
 .107-165עמ' 
 . תל אביב: רסלינג. ריאלה, מצרפתית: אזולאי, אהטרוטופיה(. 2003) פוקו, מישל
 .21-35, עמ' 'צהר ב(. 2000) רורפיקסלר, ד

http://old.kipasruga.com/upload/users_files/599.PDF :5.8.14. גישה אחרונה. 
אתר למודי  –דעת (. פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן במשנת הרמב"ם. 2003) רורפיקסלר, ד

 (.2011ביוני,  21-)גישה אחרונה ב (http://www.daat.ac.il/index.htm)יהדות ורוח. 
 .78-81. עמ' 38, גליון ארץ אחרת(. כלי לדכוי ולמשטור. 2007) למהפישר, ש
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זהות נשית, חנוך ושרות לאמי: הזיקה שבין תהליכי הסוציאליזציה (. 2006) ירהפלהיימר, ש
הבית ספרית, השרות הלאמי והזהות הנשית של בוגרות בתי הספר הממלכתי דתי 

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-וך. רמת. חבור לשם קבלת תואר מוסך, בית הספר לחנבישראל
, גליון דעות. מחשבות על חוויית הגוף הנשית בחברה הדתית --בגוף ראשון (. 2014) עמהפלסר, נ

67. 
תפיסת השירות הלאומי, הפרה של חוזה  :בודה או התנדבות?""ע(. 2005) יהמיטלפונקט, מ-פרי

. חבור OCB-צון, מחויבות ופסיכולוגי בקרב בנות שירות לאומי, והשפעתם על שביעות ר
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לפסיכולוגיה. רמת

ורהפטיג,  :תוך. בנשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית(. 2005) פרימר, אריה אברהם
. ירושלים: אריאל. ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל --אפיקי יהודה )עורך(  יתמרא

 .330-354 עמ'
. חבור לשם לאמיות עם מיניות וגוף לאחר החתנה-התמודדות נשים דתיות(. 2012) יכלפרינס, מ

גן: -תחומיים, התכנית ללמודי מגדר. רמת-קבלת תואר מוסמך, המחלקה ללמודים בין
 אילן.-אוניברסיטת בר

שדה. בתוך:  (. מורה חיילת או שירות לאומי בהוראה? מחקר2009) שהוסטופל, מ חיאלפריש, י
, כרך א'. אלקנה ורחובות: מכללת אורות ישראל. הכיפה והכומתה)עורך(  שהרחימי, מ

 .139-159עמ' 
ה לא היה אידיאולוגיה, זה היה הצלת נפש": אינדיבידואליזם רגשי (. "ז2014) ירבפרץ, מ

 . 43, כרך תיאוריה ובקורת .והימנעות משרות צבאי בישראל
וזרמים. בתוך:  (. מבוא: ההסטוריה של המחקר האיכותי, השפעות2001) צבר בן יהושוע, נעמה

 .13-28. לוד: דביר. עמ' מסורות וזרמים במחקר האיכותי)עורכת(,  צבר בן יהושוע, נעמה
-. בתוך: ספקטור: על מחקר נרטיבי, על פמיניזם ועל מה שביניהם 3פרק (. 2010) צלרמאיר, מיכל

. מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנות)עורכות(,  , רבקהמשיח-ותובל , גבריאלהמרזל
 אביב: מכון מופ"ת. עמ' -תל
 אביב: משרד הבטחון.-. תלמהתנגשות להתחדשות -פמיניזם ויהדות (. 2008) קהת, חנה
כתב עת : אקדמות. במשנת הרב קוק מהותן, ייעודן ודרך חינוכן -נשים (. 2009) קהת, חנה

 .39-60. עמ' 22, חוב' למחשבה יהודית עכשווית
 .123-140, עמ' 4, חוב' תאוריה וביקורת(. מיליטריזם בחברה הישראלית. 1993) רוךקימרלינג, ב

 מרחבי דיכוי מגדרי מוכחשים: "המרחב הפרטי הנורמטיבי" ו"מרחב(. 2013) וריתקמיר, א
הִאמהות, ועל בניית  האחיּות הלא מוכר"; מחשבות על פריצת דיני המשפחה ופולחן

פרספקטיבות מיגדריות על  היכן אני נמצאת?)עורכת(:  וני. בתוך: הלפרן, רה נשיתאחוו
 .קרן פרידריך אברט והמכללה האקדמית בית ברל. הרצליה: מרחב

 ברק: נצח.-)קובץ מאמרים(. בני מעמד האישה בעם ישראל)תשל"ח(.  רכהקנלוביץ, ב
, גבריות ומיניות ביחידות קרביות דויד, יהונתן וחיילים אחרים: על זהות(. 1999) ניקפלן, ד

 אביב: הקיבוץ המאוחד.-. תלבצה"ל
, סוציולוגיה ישראלית(. הבניית רגשות של לחימה כאתר מרכזי של "לאומיניות". 2003) ניקפלן, ד

 .49-73עמ' , 1, חוב' ה'כרך 
מתודולוגיות מחקר (. 2014)עורכות( ) פנהוהקר, ד יהאג'אי, מ-, לביאיכלנבו, מ-קרומר

 אביב: הקבוץ המאוחד.-. תלמיניסטיותפ
 נשים של הכח תפישות: עקשת לטראומה מתמשכת העצמה בין(. 2011) פרסלר, תאיר-קרזי

חבור לשם קבלת תואר . זמן של בפרספקטיבה בצבא ופקוד קצנה בעמדות שרתו אשר
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. רמת

דתיות בתקופת -שמרנות פורצת דרך לדמותן של מנהיגות ציוניות(. 2012) ילךפרידמן, ל-רוזנברג
. שדה בוקר: 'כרך א, : מגדר בישראל)סדרת נושא( עיונים בתקומת ישראל. בתוך: היישוב
 .409-438. עמ' גורין בנגב-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-מכון בן

. בתוך: ות "בתוככי המודרנה" במשנתו החינוכית של יוסף אחיטובהיהד(. 2002) יכאלרוזנק, מ
תרבות יהודית בעין הסערה; ספר יובל למלאת )עורכים(.  חםואילן, נ שגיא, אברהם

. תל אביב ועין צורים: הקבוץ המאוחד ומרכז יעקוב הרצוג שבעים שנה ליוסף אחיטוב
 ללמודי יהדות.

 אביב: עם עובד.-. תלעל אורתודוקסיה ופמיניזם: ארמון התורה ממעל לה(. 2007) מררוס, ת
. חבור צבא ודת כמערכות תובעניות: צה"ל והציונות הדתית(. 2005) לישבעסטולמן, א-רוסמן

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-לשם קבלת תואר דוקטור, המחלקה למדעי המדינה. רמת
 למדעי החוג עת-כתב: תכוורבראי הפסיכולוגיה והחברה.  --(. הומור 2010) רדכירימור, מ

 .25-29. עמ' 18, גליון ההתנהגות, המכללה למנהל
ישראל לתת לציבור":  -(. "זה דבר חשוב בארץ1995)ונתן וגארב, י נת, פנסו, עמררפופורט, ת

 .223-234. עמ' 7, תיאוריה וביקורתדתיות תורמות ללאום. -נערות ציוניות
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. בתוך: ן: סוציולוגיה של ערעור על הגמוניה לאומיתציונות העשור הראשו-פוסט(. 2005) ורירם, א
צבי -יד יצחק בןבוקר: -. ירושלים ושדהחברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי

 .803-854. עמ' גוריון לחקר ישראל-ומכון בן
 . 23, כרך תעודה(. קנון וכתבי קודש. 2009) שביט, יוסף

. ירושלים: מכון שאלות של זהות ושל תרבותישראלי: -המסע היהודי(. 2005) ברהםשגיא, א
 שלום הרטמן.

, ברהם(. מבוא: יהדות פנים וחוץ. בתוך: שגיא, א2000) דידיהושטרן, י וד, שוורץ, דברהםשגיא, א
. ירושלים: דיאלוג בין עולמות: יהדות פנים וחוץ)עורכים(,  דידיהושטרן, י בשוורץ, ד
 מאגנס.

דתי. בתוך: -: עיונים בתפיסת הארעיות של החילון ברעיון הציוני(. בין זמן לנצח1999) שוורץ, דוד
. יהדות פנים וחוץ: דיאלוג בין עולמות)עורכים(  דידיהושטרן, י ב, שוורץ, דברהםשגיא, א

 .169-181ירושלים: מאגנס. עמ' 
קדמות לחקר מעמד האישה וזהותה בתנועה הציונית (. א2012) שוורץ, יהודית-וד ובאומלשוורץ, ד
סוגיות בחקר הציונות )עורכים(,  בדושוורץ,  הודה, פרידלנדר, ישיארנון, י. בתוך: דתיתה

 .307-329אילן. עמ' -גן: בר-. רמתהדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן
: סדרי מדינה, חינוך "אני מעבר לסיפור הזה" –(. אתניות ללא אתניות 2013) ביהואשושנה, א

 .245-266. עמ' 2, חוב' 14ולוגיה ישראלית, כרך וזהויות אתניות חדשות. סוצי
. חבור לשם קבלת מיות לגבי פמיניזם ודתולא-עמדותיהן של נשים דתיות(. 2008) שיף, שרית

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-תואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. רמת
טיקה וצבא: האם צה"ל נתון "דת, פולידיון מסכם. כנס  –(. מושב שלישי 2010) מבישלג, ב

. מכון "כנרת" למחקר קשרי חברה, בטחון ושלום ע"ש רא"ל דן שומרון בתהליכי הדתה?"
(14.4.10.) 

. ירושלים: המכון מעברי ישן ליהודי חדש:  רנסנס היהדות בחברה הישראלית(. 2010) שלג, יאיר
 הישראלי לדמוקרטיה.

כתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות דרכים ב(. 2007) רכהואלפרט, ב מחהששלסקי, 
 . תל אביב: מכון מופ"ת.להבנייתה כטקסט

מודרניסטיות בחקר -(. מהגישה הפרשנית לגישות פוסט2001) רדכיואריאלי, מ מחהששלסקי, 
-31. לוד: דביר. עמ' מסורות וזרמים במחקר האיכותני)עורכת(.  עמההחנוך. בתוך: צבר, נ

76. 
חיפה:  .זרום נגד הזרם: פרדוקסים בהגשמת חזון 'העידן החדש' בישראלל. (2009) ליתשמחאי, ד

 פרדס.
. חבור מקצוע תקשר בין ההתנסות בשירות הלאומי לבין בחירה(. 2002) ויטלדרור(, ר-שפורן )בן

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-לשם קבלת תואר מוסמך, בית הספר לעבודה סוציאלית. רמת
נרטיב של קונפליקטים. בתוך:  –(. סיפור חיים מקצועי 2010) וריתנודביר,  ורנהאופנהיימר, א-שץ

מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה )עורכות(,  בריאלהמרזל, ג-וספקטור בקהמשיח, ר-תובל
 .322-346. ירושלים: מכון מופ"ת ומאגנס. עמ' ופרשנות

 אביב: רמות.-. תלמלים המנסות לגעת(. 2003) שרשקדי, א
 טריונים. בתוך: שקדי, אשר: הדפוס המתודולוגי הממוקד חלקית בקרי6פרק (. 2011) שקדי, אשר

אביב: -. תלהלכה למעשה –המשמעות מאחורי המלים: מתודולוגיות במחקר האיכותני 
 רמות.

, כרך ט'. עמ' גדיש: שנתון לחנוך מבוגרים(. צבא של נשים לומדות תורה. 2004) אהשקדיאל, ל
227-245. 

שטרנברג,  ליעזר,רפאל, א-לאומיות החדשות. בתוך: בן-האליטות הדתיות(. 2007) ובלשרלו, י
 .334-354רושלים: מוסד ביאליק. עמ' . יאליטות חדשות בישראלואחרים )עורכים(  צחקי

. חבור לשם קבלת תואר דוקטור 'עבודת הגבול' בתנועת התשובה בישראל(. 2010) סףשרעבי, א
 ילן.א-גן: אוניברסיטת בר-לפילוסופיה. רמת

. חיבור לשם קבלת התואר כינון זהויות מגדריות בצבא הישראלי(. 2000) ורנהלוי, א-ששון
 דוקטור. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

השלכות מגדריות  –נשים וגברים בהכשרות הקצונה (. 2004) ריתכץ, ש-ועמרם אורנהלוי, -ששון
צת הרמטכ"ל לענייני נשים, . צבא ההגנה לישראל, אגף משאבי אנוש, יועשל קק"צ אחוד

 .ענף מוקד ידע מגדר
 . ירושלים: מאגנס.זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי(. 2006) ורנהלוי, א-ששון
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 .54-64לאור. עמ'  ההוצאה –אביב: משרד הבטחון -. תלמגדר וצבא)עורך( 
)עורכת(,  הלפרן, רוני. בתוך: בין הדרה להפרדה: נשים במרחב הצבאי(. 2013) ורנהלוי, א-ששון

. הרצליה ומועצה איזורית דרום היכן אני נמצאת? פרספקטיבות מיגדריות על מרחב
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I 
 

Abstract 

 

The present thesis deals with the meaning of the military experience in the mature 

lives of national religious women in Israel. Religious women who choose to enlist are 

exceptional among in the religious-zionist sector, where women are tracked to 

national-service, and thus to avoid the mandatory military service in Israel. 

I assumed that the women's resistance to the gender track, as they were young, 

might have further ramifications in their lives as mature women in the religious sector 

in Israel. This initial resistance might also anticipate other choices that suggest 

opposition to gender-religious norms. 

From these contexts I examined and evaluated the long-term subjective 

experience of the women’s choice to enlist. In order to achieve a deeper 

understanding of this choice, I used the women's retrospective narratives referring to 

their experiences as female religious soldiers in the masculine secular environment of 

the military. 

The main research questions were about the various manifestations of the 

military experience in the women’s every-day lives as well as in their life-stories; how 

may it have affected their choices and attitudes in later life toward various issues: 

gender and religion, education (for their children), military service for women, 

religious women's sexuality. From the women’s particular and exceptional standpoint, 

we can learn about the intersecting power-axes of gender/masculinity and the military, 

gender and religion, nationality and so forth. 

The research is a qualitative one, and is based on semi-structured interviews I 

conducted with 28 mature national-religious women (29-44) from all over the 

country, who also served in mandatory service in the IDF. 

The thesis contains four main chapters. I will present the essence of each one 

of them, and then proceed to summarize the thesis' conclusions. 

The first chapter deals with the interaction between the religious female 

soldiers and the military as a secular organization. This initial interaction was quite a 

novel and strange experience for the women, who were until then socialized in what I 

term a "gendered-religious bubble". I argue that the shattering-of-the-bubble 

experience, is a complex one and diverse. The women experienced it in different 

stages during the military service. Also, the religious and gendering power-axes cross-



II 
 

intersect with other axes, such as status and ethnicity. The overall intersection of all 

the axes, molded the bubble-shattering experience of the individual woman. 

The long-term intense stay within the military's secular environment, led the 

religious women to react with dual tendencies: from nearing to distancing. In practice, 

this dualism was manifested through two patterns: religious flexibility and dialogue 

versus defensiveness. Those two patters indicate, in my opinion, the birth of an 

autonomous religiosity. This was the first time that the Orthodox women created a 

religiosity that had included, apart from the Halacha (Orthodox Jewish law), a 

character of their own; their self played a significant part in forging their religious 

identity in the secular framing of the military. The military environment led the 

women to manifest and perform their religiosity in novel ways. The women found that 

oftentimes, the Halachic and gender-specific practices which they held as young 

women in religious surroundings, did not serve them well in forging a persuasive 

female-religious identity in the military cultural context. Some women saw the 

interaction with the military as an opportunity for a reciprocal inter-cultural dialogue, 

whereas some saw it as a threat to their religious identity. The former group of women 

adapted their religiosity to their military surrounding and were in constant dialogue 

with it: these women constantly changed the combinations between the religious 

practices and their emphasis (in times some practices were more visible and other 

were blurred). Unlike them, the latter group expanded their religiosity, and 

demonstrated a more adherent religiousness, one that was directed to the secular 

military gaze to notice. 

Thus, either by rejecting the military's secular culture, or by making religiosity 

flexible to accept it partially, all of the women conducted an autonomous religiosity, a 

religiosity that is forged in response to their new surroundings. By doing so, the 

women actively negated the fundamental Orthodox authority of Halachic dogma and 

rabbinical ruling. Furthermore, the women's autonomous practice of religion also 

undermines the narrow and compelling religiosity the rabbinic discourse imposes on 

women. Instead of deriving their religious identity solely from the three commands 

that define Orthodox feminine religiosity, the women practiced a profound and rich 

religiosity that merged “feminine” as well as “masculine" practices (e.g. praying three 

times a day, and wearing a uniform-skirt).  

In their mature lives, the women continue to nurture their religious autonomy. 

They perform their religiosity as an artifact of the surrounding cultural contexts, and 
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according to the "mood" they sense directed toward their religiousness: they can 

extend their religiosity as defense if they sense a 'hostile' environment or, they can 

make it flexible and color their religiosity in the shades of the cultural context. In this 

process, the women expropriate religiosity from authority and mold it, by letting the 

self play a significant part in the process of achieving religious identity. 

The second chapter looks at the interaction between the religious women and 

the military through a militaristic-professional lens. From this chapter emerges a dual 

experience: long-term empowerment versus conflict and rejection of some typical 

militaristic characteristics. 

The women experienced intensive professional empowerment that continued 

long after the military-service. 90% of them found their professional fields of interest, 

during their service. Also, the women talked about a new “tool-kit” they gained 

through their personal-professional experience in the military. In this context, they 

mentioned self-efficacy skills that contribute to their success in the work-place, 

speaking in front of an audience, assertiveness, self-esteem, and self-bettering. This 

new “tool-kit”, the women say, has become “second nature” to them, although at first, 

they mention, the new tool-kit was strange to the feminine-religious habitus and hexis 

they were socialized to identify with/adhere to. 

However, beside these empowering aspects, women who served as 

commanders and as officers, also experienced conflict regarding masculine norms of 

power, leadership and performativity in the military. The women rejected the 

hegemonic masculine norm that the figure of the commanding officer is realized and 

recognized as such, only through ultra-masculine performativity. The women thus did 

not imitate these performances, as was expected from them; instead, they fervently 

adhered to their femininity. Likewise, the women subverted the masculine leadership 

pattern that prevails in the military: they rejected carrying out their leadership in the 

masculine traditional (transactional) mode. Instead, they demonstrated an alternative 

mode of leading, one that is more compassionate to subordinates, does not fear using 

feelings in command, and stems from identification with subordinates. This mode of 

leadership is known in the literature as transformative leadership (and is also 

perceived by some, as more feminine). 

In this chapter, it is interesting to note that the women’s behavior expressed 

both conformity and opposition. In the eyes of the military, when the women 

practiced an alternative mode of leadership, they in fact resisted the military's 
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monolithic hyper-masculine culture. However, in regard to religious hegemony, the 

women's adherence to their femininity while holding power in their army-posts, is 

probably a sign of conformity to the gender binary and gender-essentialism that were 

socially conveyed to the women as young girls in the religious educational system. 

Nevertheless, I assume that resistance here is greater than conformity, for the religious 

hegemony forbids, by all means for women to hold any form of power in the public 

sphere; especially in the military, which is considered in religious hegemony as an 

exclusively male domain. 

The third chapter deals with issues of body and sexuality, together with 

gender-awareness. The women point to key-experiences that served as turning-points 

in their narratives, about how they perceived the gender-gap between men and women 

in general, especially in the military and in religious society. The women recalled 

situations when they endured double inferiority, as women and as religious, in regard 

to religious men and in the eyes of Halachic-rabbinic discourse. Gender awareness 

was mentioned also in context of the gender-tracking prevalent in religious society. 

Women are not tracked to self-fulfillment, leadership or agency; instead, they are 

tracked to fulfill their traditional duties in the private sphere: to nurture, to care, to 

educate the young. 

The fourth chapter deals with the women’s existential conflict, between 

individualism and collectivism. In the period prior to their military service, the 

women’s narratives intertwined both of the discourses: individualism together with 

collectivism. Their parents’ homes pushed toward the former while their schools -- 

towards the latter. However, during the service-period, the women experienced a peak 

of individual growth as they excelled in their army posts and developed 

professionally. They tended to distance themselves from traditional women from the 

sector, i.e., their former classmates, who married during their year at national-service 

and started families. Nevertheless, as the time-line in their narratives, approached 

release from the military, they strove to regain their status as decent women in the 

religious-zionist community: they spoke of rehabilitating their exhausted faith from 

the service-period (usually by intense Torah-study in a "midrasha"). Also, their 

narratives then suggested a sense of rushing to "catch up" to their society's 

expectations from them: in one year since their release, half of the women got married 

and enrolled to college. Only one interviewee had a long-term trek that caused her to 

delay her marriage and academic education. Recall that in Israel's secular society, a 
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long delay (months or even years) in starting higher education, is extremely common 

in released soldiers. 

As to the significance of the military chapter in the women's mature lives, the 

women's narrative-construction of their military experience (as well as its effect in 

their actual lives), is strongly linked to the type of community to which the women 

belong: women who dwell in the more liberal parts of religious-zionism, have 

constructed an "open narrative" about their army experience, that continues to 

influence their lives. In correspondence, women who live in the more fundamental-

separatist (ultra)religious-zionist circles, are bound to construct a "closed narrative" 

about their military experience. For these women, living by their military episode is 

illegitimate. More so, they are bound to silence it completely in order to gain 

acceptance in their communities.  

Thus, I address the "closed-narrative" group as women who conduct only a 

mild struggle against the religious-zionist patriarchal system. However, this is not the 

case regarding the "open-narrative" group, which encompasses two thirds of the 

interviewees. I see these women as conducting a multi-faceted struggle against 

patriarchal hegemony in religious society. 

Their gender awareness to the inferiority of religious women in regard to men, 

together with the acknowledgement that women in religious society are tracked to 

feminine-traditional posts and life-paths, serve as a form of resistance (consciousness 

level). Further, the women's autonomous and performative religiosity, that began in 

the military experience, is also a form of resistance to Orthodox dogma as well as to 

the narrow, excluding and subjugating religiosity the rabbis impose on women 

(religious level). A third way the women carry out their struggle is by converting their 

military skills and connections to achieve acknowledgement and professional success 

in civilian life. Also noted here is the women's acquisition of their new habitus in their 

self – a tool kit which contains self-enhancement and self-management skills as well 

as professional ones (concrete level). Lastly, the fourth level of struggle is the 

narrative one: through reviving their military experiences, through voicing without 

shame, a narrative of their military service and its impact on their personal, religious 

and professional growth, the women serve as change agents for themselves as well as 

for their sisters in the religious sector and perhaps for religious women in general. 

The women aspire to manifest themselves in Israeli society, as women who 

matter, who are competent and have much to offer to their society. They are noticed 
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both by the religious hegemony and Israeli society. The former sanctions them 

through its "grudges" as it notices their deviance from the feminine-religious track. 

The latter welcomes them and acknowledges their skills as well as their capability to 

successfully maneuver with maximizing their capital(s), between the military field 

and the civilian one. 

To conclude, I see the women as dancing between their individual aspirations 

and patriarchal domination of them. They manage to conform to hegemony just 

sufficiently in order to get accepted in their society; at the same time, they fight 

fervently to thrive as individuals, among the rest, by their military experience.  


