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 תודות

 
של רבים וטובים שסייעו לי מי במהות, מי בתוכן,  התאפשרה גם בזכות תמיכתם כתיבת עבודה זו

 מי בסיוע טכני, ומי במילה טובה. 

בראש ובראשונה אני מבקשת להודות למנחים היקרים שלי. פרופסור סטיוארט כהן, שקיבל אותי 

בעודי בוסר וסייע לי להבשיל במקצועיות ובנועם עד לפרישתו; פרופסור אשר כהן שהערותיו 

הבונות פתחו לי צוהר לכיווני חשיבה מרתקים; ד"ר אלישבע רוסמן סטולמן שהייתה זמינה, 

, קראה את כל החומרים במהירות ובעיון והערותיה היו תמיד נבונות ובונות. קשובה וסבלנית

שלושתכם מהווים דמויות מופת עבורי; הייתם לצידי בתהליך, ונקודות ההתבוננות שלכם נטעו בי 

 ניגונים אקדמיים ואישיים שילוו אותי באקדמיה ומחוצה לה. 

המאות הרבות של תלמידות כיתות י"א תודה לכל  –לנסקרות שהן הליבה האמפירית של מחקרי 

שענו על השאלון בכתב, ותודה לעמותת מוזאיקה על סיוע ומימון חלקו הכמותי של המחקר.   וי"ב 

תודה מיוחדת מעומק הלב לארבעים החיילות המרואיינות שהשתתפו במחקר. תרמתן לי מזמנכן 

קבלת ההחלטה להתגייס ת ילוי לב בחוויות ובמחשבות מתקופבמאור פנים, ושיתפתן אותי בג

 לצה"ל ומתקופת השירות.

תודה למנהלות ולמנהלי התכניות לבנות דתיות  –לעוסקים בתחום שירות הבנות הדתיות בצה"ל 

לפני ותוך כדי שירות שנענו לבקשותיי, תרמו לי מידיעותיהם ופתחו לי פתח להבנת השקפת 

דשן, מנהלת תכנית -, ושרון בריקעולמם. בלטו בתרומתן למחקר יפעת סלע, מנכ"לית אלומה

"משרתות באמונה" באלומה. יפעת ושרון, למרות לוח הזמנים העמוס שלהן, התפנו לסייע בידי 

רומתן היתה חיונית להשלמת תבמידע כל אימת שביקשתי את עזרתן לאורך כל שנות המחקר. 

  המחקר.

ל רחלי ויזל טבת, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, על מפגש שבו פרסה לפניי תודה לתא" –צה"ל 

את משנתה, את המדיניות שהיא מנהיגה ואת תפיסתו של צה"ל בסוגיית שירות החיילות 

לקצינות ברבנות הצבאית שענו והדתיות; תודה למש"קי התקשורת ביחידת דובר צה"ל 

  לשאלותיי ושלחו לי חומרים.

 תודה לפקידי המשרד על אספקת הנתונים שביקשתי.  –משרד החינוך 

לאישי היקר ג'רמי, לילדיי כפיר ושניר שחוו את השלכות המחקר על תפקודי כאם  –למשפחתי 

למן התחלתו, לאורי ולמיתר שנולדו אל מציאות של מחקר ועבודה. תודתי והערכתי לכם ניתנת 

בת הכתיבה. תודה על התמיכה, העידוד בצד בקשת סליחה. סליחה על הזמן הרב שנותב מכם לטו



 

 

תודה על הגיבוי, על הסיוע התוכני והטכני ועל האהבה שבלעדיה כלום לא היה  –וההבנה. ג'רמי 

 כדאי. 

תודה על הסיוע  .לימדתם אותי להתגבר על מכשוליםולהוריי היקרים על שחינכתם אותי לערכים, 

שמהווה קרקע איתנה למי שאני. אמא, תודה והאמונה שלכם בי לאורך כל הדרך, ועל בית הגידול 

על שנתת לי לנצל את נגישותך לספרייה של האוניברסיטה ותמיד עשית זאת בסבר פנים. אבא, 

תודה על שעות של כיף לילדים ברחבי האוניברסיטה, שעות שבהן יכולתי לשבת בשקט בספרייה. 

באנגלית ובכלל. תודה על העניין לחמי ולחמותי האהובים תודה על שירותי השמרטפות ועל הסיוע 

 במחקר ובקצב ההתקדמות, ועל הצעותיכם החוזרות ונשנות לסיוע בכל תחום אפשרי.   הבעתםש

לממונה הישיר שלי, הרב מיכאל מלכיאור, על ההשראה שאתה מהווה עבורי. על העניין שהבעת, 

שמוע את התזות שלי, על על הנכונות להשמיע באוזני את מחשבותיך הייחודיות והחכמות, ול

ההתחשבות, על שדחקת בי לסיים את המחקר, ועל האמון שאתה רוכש לי. לא יכולתי לבקש 

 מעסיק  טוב יותר. 
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 מועמד לשרות ביטחון – מלש"ב

 ממלכתי דתי – ממ"ד

 מפקדת שאינה קצינה – מש"קית

 סגן מפקד פלוגה – סמ"פ

 סגן מפקד חטיבה – סמח"ט

 צבא הגנה לישראל – צה"ל

 קבוצת איכות – קב"א

 ראש הממשלה – רה"מ

 ראש חטיבה – רח"ט

 ראש מדור – רמ"ד

 רב סרן – רס"ן

 שומר גבול – ש"ג

 שאלות ותשובות – שו"תים

 תנאי שירות – ת"ש
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אם  ההחלטה – תות י"א וי"ב בחינוך הממלכתי דתייהכרעה חשובה עומדת לפתחן של תלמידות כ

בדבר מסלול השירות )צבאי או לאומי( היא ההחלטה  להתגייס לצבא או ללכת לשירות הלאומי.

ההחלטה מושפעת עצמאות. בחייהן הבוגרים מתוך שהן מקבלות  אחת ההחלטות הראשונות

 עיצוב זהותן. המשך מהאופן שבו הן תופסות את זהותן ובה בעת משפיעה על 

. אף על מתנגדים לשירות צבאי של נשים ,החינוך הממלכתי דתי נהלמ  הרבנים, וגם מכריע של רוב 

בשנים מבוגרות החינוך הממלכתי דתי מתגייסות לצה"ל  25%-כ על פי הערכות שונות ,פי כן

 . האחרונות

)מוסדות  דתייםהרוב המתגייסות בוגרות החינוך הממלכתי דתי הגיעו מקרב התיכונים  ,בעבראם 

שיעור דה ביבשנים האחרונות ישנה ירהרי ש, שנחשבים פחות דתיים ופחות יוקרתיים(

 תלמידותהמתגייסות בקרב  שיעורבקרב בוגרות התיכונים, ובמקביל ישנה עלייה מ המתגייסות

  האולפנות והתיכונים היוקרתיים.

בקבוצה החברתית אפשרות שאינה מקובלת הדתיות המתגייסות לצה"ל בוחרות ב הצעירות

)שגיא,  שאליה הן משתייכות. בנקודה זו הן מפגינות העדפה של קוטב העתיד על פני קוטב העבר

הדתיות בבואן להחליט אם הצעירות מחקר זה ביקש לבדוק מהם השיקולים שמפעילות . (2006

דתיות ההצעירות להתגייס או ללכת לשירות לאומי, ומתוך כך גם ללמוד מהם מאפייני הזהות של 

העבודה ממוקמת בשדה המחקר הפנומנולוגי, המבקשת לתפוס את הזהות המתגייסות לצה"ל. 

(, ולאפשר הצצה אותנטית לתפיסת הזהות של הנבחנות כפי from belowהנחקרת "מלמטה" )

נסקרות בכיתות י"א וי"ב, באולפנות ובבתי ספר  744מחקרי כלל שהן מביעות ומנהלות אותה. 

ראיונות  באמצעותים דתיים. הממצאים שעלו מהנתונים הכמותיים אוששו תיכונים ממלכתי

פרשנות חשובה לממצאים  הוסיפוחיילות דתיות. ראיונות העומק  40עם עומק שערכתי 

 הכמותיים. 

  .של הצעירות להתגייס לצה"להחלטתן קיימים מספר גורמים המשפיעים על מחקרי עולה שמ

חלקן הגדול של בזהותן הדתית והלאומית.  הואלצה"ל  הטעם העיקרי לבחירתן להתגייסא. 

שיש ו ,קדושה שעליה חונכו, ולפיה מדינת ישראלאידאולוגיה בהחלטתן את ה ממשותהצעירות מ

 בדל מן הציבור הכלליתהאוחזים בה להאת  לעתים מביאהשאותה זהות דתית . להגן עליה חובה

 ל.רצונן של הצעירות הדתיות להתגייס לצה"היא עומדת בבסיס דווקא  כדי לשמור על ערכיהם,



 ב

 

בהחלטת  רכזיכמרכיב מהתגלתה התמיכה המשפחתית  גם ,זהותן הדתית והממלכתיתל בנוסףב. 

בעל השפעה מכרעת עבור  (Taylor, 1994, p 34) המשפחה התגלתה כ"אחר משמעותי"הצעירות. 

בלטה במערך השיקולים של  התמיכה המשפחתיתהתלמידות הבוחרות לצאת כנגד הזרם. 

 עמדת משפחתן. בניגוד לחיילות יצאו לשירות צבאי המקרב ומיעוט  דתיות,ההצעירות 

הן חוסר החשיבות שלעמדת משפחתן, בלט מייחסות הצעירות הדתיות בניגוד לחשיבות הרבה שג. 

 מאוד.צומצמת מ על הצעירותמוסדות החינוך השפעת לעמדת הממסד הרבני והחינוכי.  תייחסומ

ים דפוסהפנמת ולא ל ,(Kelman, 1999) יחסן לבתי הספר מתאים למודל ההתרצות של קלמן

מודל הביחסן לרבנים שיקפו הנחקרות רמות שונות של קבלת סמכות. זיהיתי דפוסים של . וערכים

מדלגות מעל הסמכות הרבנית ואינן הצעירות , בו )אומיאל, תשע"א( שתיארה שני אומיאל דילוגיה

בו הן מנהלות מעין "דיאלוג"  ,)מוזס, תשס"ט( , כפי שתיאר חנן מוזסמצייתות לה; מודל דיאלוגי

עם הרבנים ובסופו מקבלות את ההחלטה באופן עצמאי על סמך שיקול דעתן; והיו גם מי שהפגינו 

עם זאת, המחקר הראה שהחיילות נאמנות בסיסית לרבנים וחיפשו את אלה המתירים להתגייס. 

ת מפנימות את התפיסה שיש לממסד הדתי על השירות הצבאי, וגם הן חוששות מהיחלשות הדתיו

מוותרות על התמיכה הממסדית שהצעירות חשוב להדגיש שעל אף  זהותן הדתית במהלך השירות.

 שמירה על אורח חיים דתי ועל חיבור לעולם התורני. ההן מעידות על חשיבות 

חשיבות מייחסות  החיילות הדתיות הוא השיקול החברתי. הדוחף לשירות בצה"לנוסף שיקול ד. 

בחוויה לקחת חלק ולהיות שותפות בשיח הישראלי  הן רוצות למעורבות בחברה הישראלית.

תיארו את תפיסתן החברתית שנתפסת כמשמעותית בחיי הצעיר הישראלי. העובדה שהחיילות 

ים ברבים" מוכיחה שזהותן "קידוש שם שמיו "דתיים כגון "כלל ישראלחים ונמ באמצעות

 על תפיסתן הדתית.  מסוימתהחברתית נשענת במידה 

זהותן המגדרית  .לשרת בצה"ל ההחלטהמרכיב משלים המשפיע על  היא פמיניסטיתהזהותן ה. 

במתח אבל מעוצבת על ידי החינוך הממלכתי דתי בהתאם לתפיסה "כל כבודה בת מלך פנימה". 

 25%הכיוון הנשי שאליו מכוון חינוכן, בוחרות ולאומית -ולוגית הדתיתאידאבין תפיסתן ה

תופעת הפרדוקס הפמיניסטי אפיינה חלק  1.בעמדה הדוגלת בשוויון בין המיניםמהתלמידות 

מהנחקרות בכך שלמרות שזוהתה אצלן פרקטיקה שמעידה על ערכים פמיניסטיים כגון השאיפה 

סטיות. לאור ההנחה שזהויות מעוצבות באופן דינמי, גמיש לשוויון, הן הסתייגו מהגדרתן כפמיני

 ותהליכי זיהיתי שהשירות הצבאי מהווה כר פורה לפיתוח ולהרחבת תפיסות פמיניסטיות. 
                                                 

 הכוונה לשירות הצבאי עצמו, ולא ביחס לאופי התפקידים המרכיבים אותו. 1



 ג

 

 

ציבורי, בעלות תודעה -אתי-התרשמתי כי הנחקרות הנן חלק מזהות חברתית בעלת משקל מוסרי

 .יחידות הפועלות במקבילמעמדית ותפיסת תפקיד תרבותי, ולא רק אוסף של 

 עוברים כחוט השני בשיקוליהן של הצעירות הבוחרות לשרת בצה"ל.מרכיבי אישיות  ארבעה

ולוגית ונכונות לממשה. המתגייסות הדתיות לצה"ל הן אידאהראשון הוא דעתנות המרכיב 

ורך המוכנות לעבור משוכות לא פשוטות לצ ,צעירות חדורות מניעים אידאולוגיים ותאולוגיים

 מימוש תפיסתן הערכית. 

ערכים היכולת להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי התנגשות בין הוא  השניהמרכיב 

לקבל החלטות הצעירות הדתיות בהחלטה להתגייס לצה"ל מוכנות  .את אישיותן המרכיבים

  .אישיסולם בהתאם לו על סמך ידע, וליישב בין סתירות ערכיות באופן עצמאי

רות בצה"ל מבליטות החיילות הדתיות יהשבמהלך . הדתית השלישי הוא מרכיב הנראותהמרכיב 

את דתיותן, בין אם על ידי לבוש הכולל חצאית מדים ולא מכנסי מדים, ובין אם בהתנהגותן 

  הכוללת ביטויי פרקטיקה דתית בפרהסיה.

המימוש העצמי.  הוא צה"ללהתגייס למרכיב נוסף המאפיין את הצעירות הדתיות הבוחרות 

בהתאם ו רבנים המוכוונת על ידיולוגית, אידאהחברה הדתית מבקשת להצטייר כחברה 

דתיות בצה"ל היא הוכחה החיילות הסוגיית שירות אך  .(2000)שלג,  ולוגייםאידאשיקולים ל

שאחד  מודרנייםחברתיים מושפעת מתהליכים גם החברה הדתית  ,שככל חברה אנושיתנוספת 

חברה הוא אחד ממאפייני המימוש העצמי הצורך ב. ממאפייניהם הוא האינדיבידואליזם

לצד שיקולים אידאולוגיים ני דתי. אינו פוסח על צעירות הציבור הציוהוא , והמודרנית בת זמננו

 מהווה שיקול משמעותי בבחירת מסלול השירות. הרצון לממש את עצמן ותיאולוגיים, גם 

מגוון רחב של קבוצות וזרמים הנבדלים מורכב מהוא  .הציוני דתי אינו עשוי מקשה אחתהציבור 

ביניהם בתפיסותיהם ביחס למודרנה, לדת, למדינה, לחברה ולממסד הרבני. היחס לגיוס צעירות 

המהווה ביטוי נוסף של הגיוון הציוני דתי בכך שהוא מהווה מוקד א סוגיה נוספת ודתיות לצה"ל ה

 ציונות הדתית. ין גישות וזרמים שונים בלמחלוקת ב
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הגיעו לאולפנת צפירה שליד בית דגן, מוסד ותיק במיינסטרים של  2015ביום הזיכרון בשנת 

החינוך הדתי, שלוש בוגרות, חיילות דתיות שיצאו מיחידותיהן וביקשו להשתתף בטקס יום 

לבושות במדי צה"ל, התבקשו על ידי לאולפנה הזיכרון באולפנה שבה התחנכו. השלוש, שהגיעו 

שאינם  בולטים שני סממנים -זוב. ההנהלה ראתה בהופעתן במדים ובמכנסיים הנהלת המוסד לע

 התרסה -לית אידאעולים בקנה אחד עם הקו החינוכי של האולפנה וסוטים מדמות הבוגרת ה

 .(2015לייפר, ; 2015וילף, ; 2015אטינגר )

ותי המתרחש האירוע הזה, מביך ככל שיהיה, אינו אפיזודה בודדה. הוא מצביע על שינוי משמע

עד לפני עשור, שירות של נשים דתיות בצבא נחשב לגיטימי בעיקר בתיכונים של בחברה הדתית. 

הקיבוץ הדתי, הנחשב לאגף הליברלי של הציונות הדתית, ובמיעוט מהתיכונים הדתיים 

ת הדגל של החינוך והמתגייסות מקרב בוגרות האולפנות, הנחשבות לספינ שיעור העירוניים.

. כיום, למרות עמדתם הרשמית של מרבית דתי לבנות, עמד על אחוזים בודדים בלבד הממלכתי

 .השוללת שירות צבאי לנשים, מתרחבת תופעת גיוס הבוגרות ,מוסדות החינוך הממלכתי דתי

ך הממלכתית דתית עלייה עקבית ומהירה במספר בוגרות מערכת החינו בשנים האחרונות ישנה

-בניגוד לעמדת רוב הרבנים ומוסדות החינוך של הציבור הדתין, יתר על כ המתגייסות לצה"ל.

ניתן להצביע על מגמה של ות להתנדב למסלולי השירות הלאומי, לאומי, המעודדים את הבוגר

של הציונות  האולפנות והתיכונים היוקרתיים בוגרותעלייה במספר המתגייסות דווקא בקרב 

בתי ספר ואולפנות,  213-המתגייסות לצה"ל באו מ 2013בעוד שבשנת  .(2012)פינקלשטיין,  הדתית

 . ואולפנות בתי ספר 289-מספר המוסדות הגיע ל 2014בשנת 

ן ו, עוסק בחובת השירות והגיוס. צה"ל, שהתפתח מתוך ארג1949–חוק שירות הביטחון תש"ט

במאי הקמתו  כיוון שבעתההגנה והמחתרות, אימץ בטבעיות את הרעיון של גיוס נשים, במיוחד 

, בעיצומה של מלחמת העצמאות, הוא נזקק לכל כוח האדם שהיה הישוב יכול להעמיד 1948

והחוק קבע שחובת השירות הצבאי מוטלת  ,1949. חיל הנשים הוקם במאי (2013)חכמון,  לרשותו

, 1949)חוק שירות ביטחון,  גברים ונשים כאחד – 18על כל אזרח ישראל או תושב קבע שהגיע לגיל 

כירה ה מדינת ישראללאחר שנלקחו בחשבון מגוון שיקולים וקולות, עם זאת,  (.6-ו 1ים סעיפ

ל ולשרת שירות חובה במסגרת צבאית. על רקע "של הצעירות הדתיות להתגייס לצההדתי בקושי 

שה אשר מטעם דתי או י: "כל נערה או א1947בדצמבר  9-גוריון ב-זה ניתנה הוראתו של דוד בן
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, . לפיכך(2003)ורצברגר,  תי דתי אינה יכולה להתגייס, פטורה מחובת שירות"מטעם הווי משפח

)חוק  חוק קובע שנשים יוכלו לבקש שחרור מהצבא מטעמי דת או מצפוןלמרות חובת הגיוס, ה

 . (11, סעיף 1949שירות ביטחון, 

 שה הדתית מספר אפשרויות: יעם סיום לימודי התיכון עומדות בפני הא

 משירות צבאי ולפנות למסלול השירות הלאומי לבנות דתיותלקבל פטור  .1

 2קדם צבאית התגייס לצה"ל במסלול הרגיל של נשים בישראל, עם או בלי מכינהל .2

 להיענות לצו הגיוס ולהתגייס במסלולים המיוחדים שמציע צה"ל לחיילות דתיות .3

 הלימודיםללמוד במדרשה תורנית ולקבל את ההחלטה לגבי מסלול השירות לאחר שנת  .4

 ולא לשרת כלל צבאילקבל פטור משירות  .5

כך פסקו רוב  .שהגיוס לצה"ל אסור מטעמים הלכתיים היאבחברה הדתית העמדה המקובלת 

פסק פרסמה הרבנות הראשית לישראל בו יום כ"א באדר א' תשי"א הרבנים, החל ממכריע של 

יאל זצ"ל. בפסק זה נאמר: הרב הרצוג והרב עוז -בחתימת שני הרבנים הראשיים לישראל  הלכה

מפרסמים דעת  -אחר בירור המצב  -"בדבר תיקון חוק שירות הביטחון העומד לפני הכנסת, הננו 

)ורהפטיג  תורה שגיוס נשים, אפילו פנויות, במסגרת צבאית באיזו צורה שהיא אסור בהחלט"

אוסרים את הגיוס את פסק ההלכה. יש ש. מאז ועד היום לא שינתה הרבנות הראשית (2002וכ"ץ, 

גיוס נשים ב התומכים, ויש פלגים ליברליים בציונות הדתית ולא הלכתיים מטעמים חינוכיים

 לצה"ל.

אינם תומכים בשירות צבאי של  נהל החינוך הדתיבתי הספר הנצמדים למדיניות מ  רוב 

אינם מתירים לנציגי צה"ל לערוך פעילות הכנה והסברה במסגרת המוסד גם התלמידות, ו

 החינוכי. 

, וחרף עמדת מרבית הרבנים ובתי הספר, התגייסו משירות צבאיפטור אפשרות לקבל למרות ה

עד לשנות השבעים, בנוסף לצעירות הקיבוץ הדתי, גם בוגרות נשים דתיות לצה"ל במשך השנים. 

עקיבא נטו ללכת כמקשה אחת לנח"ל. בעקבות תמורות שהתחוללו  ובוגרי תנועת הנוער בני

בשנים האחרונות מצביעים הנתונים הרשמיים בציונות הדתית, נפסקה מגמה זו בשנות השבעים. 

דתי )חמ"ד( -של אגף כוח האדם בצה"ל על עלייה משמעותית במספר בוגרות החינוך הממלכתי

התגייסו  2012בוגרות חמ"ד שהתגייסו לצבא, בשנת  935דווח על  2010בשנת המתגייסות לצה"ל. 

                                                 

האופציה של המכינות הכלליות המעורבות )בנים ובנות( שאינן מיועדות בהכרח לבוגרות החמ"ד, או בפניהן פתוחה  2
 מכינה קדם צבאית ייחודית לצעירות דתיות
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עלה  2014בשנת  .בוגרות חמ"ד שהתגייסו לצה"ל 1616כבר דווח על  2013בוגרות, בשנת  1503

צעירות דתיות שהתגייסו  2010דווח על שיא של  2015בוגרות חמ"ד ובשנת  1830-המספר ל

 . 100%-לה מלמעבעלה מספר המתגייסות שנים  5בסך הכול, תוך  לצה"ל.

קשה לאמוד את שיעור המתגייסות מתוך שנתוני בוגרות החינוך הממלכתי דתי. ראשית, עם זאת, 

ישנן מתגייסות שדוחות את גיוסן. שנית, בנתונים שנשלחו אליי ממשרד החינוך נכללות גם בוגרות 

 של סמינרים חרדיים, ולעומת זאת לא מופיעות בהם תלמידות המתחנכות בחינוך המשלב

שיעור המתגייסות מקרב בוגרות החינוך הממלכתי המשותף לדתיים ולחילונים. ההערכה היא כי 

 . 25%-עומד על כ דתי

יה י, העליה במספר בוגרות החינוך הממלכתי דתי הבוחרות להתגייס לצה"לימטבע הדברים, העל

מוסדות  תבוגרועליית מספר המתגייסות ובעיקר , במספר בתי הספר שמהן מגיעות המתגייסות

  , בצה"ל ובמגזר הציוני דתי.דיון ער והחינוך היוקרתיים הוליד

שהחליטו להתגייס. המסגרות דתיות תכניות התומכות בתלמידות הוקמו בשנים האחרונות 

. היוזמה הבולטת בתחום היא פעילותה של במהלכומכינות אותן לקראת השירות ומלוות אותן 

המסייעת בשלב קבלת ההחלטה ומלווה את מי שהחליטה להתגייס. יוזמות  ,עמותת "אלומה"

לפני שירות צבאי, או במסלול משולב עם  ,נוספות הן מדרשות תורניות המאפשרות לימודים

שירות צבאי, במסגרת תכנית הגרעינים; מכינות קדם צבאיות ייחודיות לצעירות דתיות ויוזמות 

 נוספות.

רבנים ומנהיגי ציבור סביב  בהשתתפותתקשורתי -ציבוריפולמוס בשנים האחרונות מתקיים 

תופעת הגידול במספרי בוגרות החמ"ד המתגייסות לצה"ל. יש השוללים בתוקף את הגיוס 

 מעטיםמעודדות את התופעה ונותנות לה לגיטימציה.  שהןומאשימים את התכניות התומכות 

ות בה יותר ויותר צעירות דתיות מסתכלות נכוחה במציאהמשבחים את פעילות התכניות, 

רוחנית. הרבנות הראשית התייחסה אף היא -מבחינה תורניתכינות אותן לשירות מתגייסות, ומ

 פסק הלכה חדש המאשרר את קביעות הרבנים הראשיים לדורותיהם. הוציאהלסוגיה ו

ת אינה הציונות הדתיבוגרות בתי הספר הדתיים שונות מאוד זו מזו.  מהן מגיעותהמשפחות ש

ועל אותו ספסל לימודים יכולות ללמוד כתף אל כתף תלמידות ממשפחות  ,עשויה מקשה אחת

ההטרוגניות באה לידי ביטוי גם ביחסן של המשפחות כפי שיפורט בהמשך.  ,בעלות גישות שונות

גיוס לצה"ל. יש הורים שמתנגדים לרעיון הגיוס ומנסים להניא את הבנות מהכוונה להתגייס, ל

 ורים שרואים בצבא את המשך תהליך ההתפתחות וההתבגרות הטבעית של בנותיהם. ויש ה
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איכותית. המערכת הצבאית מקדישה  האוכלוסיית הבוגרות הדתיות כאוכלוסייאת צה"ל מזהה 

מאמצים לשילובן ומנהיגה בשנים האחרונות מדיניות שמטרתה לסייע לצעירות הדתיות בתהליך 

לטיפול במועמדות לשירות בשם "בת חיל" הוקם מדור מיוחד  2009-ב. השירותהמיונים ותוך כדי 

. המדור משווק את הגיוס לאוכלוסיית התלמידות הדתיות, (2013)חכמון,  ובחיילות הדתיות

. כמו כן הוקצתה קצינה מטעם הרבנות הדתית ח אדם בעניין, ונותן מענה לצעירהומייעץ לאגף כ

. בנוסף (43, עמוד 2012)פינקלשטיין,  חיילות דתיות לפניות של כתובתמשמשת היא ו ,הצבאית

הנהיג צה"ל מדיניות שמטרתה להקל את תקופת השירות על החיילות הדתיות. המדיניות כוללת 

חינה מב, אפשרות לשירות במסגרות הומוגניות מסיבות דתיותגמישות יחסית במעבר תפקיד 

צה"ל  שרת באותו מקום.יועדות להצמדת תאריכי גיוס של שתי חיילות דתיות המוחברתית 

ימי עיון השתתף בללבוש חצאית במדי ב', והחיילות הדתיות אף זכאיות ללחיילות מאפשר 

דווקא בקרב  מתגייסותהשיעור  עלייתועמותת "אלומה".  הצבאיתהמתקיימים בשיתוף הרבנות 

לות הדתיות בוגרות האולפנות והתיכונים האיכותיים משפיעה גם על איכות שירותן של החיי

יש לצה"ל התלמידות הדתיות כקבוצת איכות חזקה, ש תאוכלוסיי זיהויהיטב עם  תומתיישב

 . בה אינטרס להשקיע

 הןבכיתות י"א וי"ב בבתי הספר הממלכתיים דתיים. בעת קבלת ההחלטה, התלמידות לומדות 

אם הספר, הרבנים, החברה הדתית, המשפחה וצה"ל. ההחלטה  יחשופות לעמדותיהם של בת

היא ההחלטה הראשונה שהן מקבלות בעצמאות יחסית. על עצמת ההתלבטות ניתן  להתגייס

ללמוד מהנתון על מספר המתייצבות לצו הראשון. למרות שבנות החמ"ד יכולות לקבל פטור 

 מתחילותולצו הראשון  מתייצבותן תלמידות מכל שנתו 2500-כ ,משירות עוד לפני הצו הראשון

 1,500-מהן מצהירות רק בשלב מאוחר יותר. למעלה מ 1000-ל 700בין  3את תהליך המיון.

 בניגוד לעמדת רוב הרבנים ובתי הספר.  ,תשארנה במסלול המיונים לגיוס ותתגייסנה לצה"ל

ולים המשפיעים מהם השיק בוחנתובבחירתן של נשים דתיות להתגייס לצבא  מתמקדתעבודה זו 

שירות בהשוואה לשירות בצה"ל ה יש להן עלמהם הדימויים ש .ללכת נגד הזרם החלטתןעל 

על ללמוד מטרת העבודה היא  לו מרכיבי זהות מעצבים את בחירתן לשרת בצה"ל?יהלאומי? א

פוליטית של -, באמצעות בחינה פסיכוהצעירות הדתיות המתגייסות לצה"ל מאפייני הזהות של

  על ממדיה השונים. התופעה

                                                 

(. כלל הבוגרות בחינוך הממלכתי דתי עומד 2016בינואר  6על פי נתונים שהתקבלו מדובר צה"ל בתכתובת אישית ) 3
 . 7000-על כ
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א או במהלך העבודה יוצגו הדילמות הניצבות בפני הצעירה הדתית ששוקלת אם להתגייס לצב

בחן מערכת השיקולים שמפעילות הצעירות הדתיות בבואן לקבל את ילשרת בשירות הלאומי, ת

אישיות רכיבי המ יזוהוו ,ההחלטהעל  המשפיעיםתפקידי השחקנים המרכזיים  יבדקוההחלטה, י

 לשרת בצה"ל ולהתמודד עם הקשיים הצפויים. ת והמחליטהצעירות הדתיות של 

כמו גם את יחסי הגומלין בין התחומים  ,אציג את הרקע התיאורטי הנוגע להבניית זהות 2בפרק 

ממד  המהווים את המשולש התיאורטי הרלוונטי לסוגיה. בנוסף אסקור את ,של דת, מגדר וצבא

ברות ברותהציה( של ההתנסויות החברתיות והתרבותיות, של שני סוכני )סוציאליז הח   ח 

שהנחילו להן את ערכיהן, והשפיעו על דפוסי  -המשפחה והמוסד החינוכי  -משמעותיים ה

 המחשבה שלהן ועל התנהלותן. 

את המתודולוגיה שהנחתה אותי במהלך המחקר, את שאלות המחקר, אוכלוסיית  ציגא 3בפרק 

  וית הרפלקטיבית שלי.והמחקר שבהם עשיתי שימוש. בנוסף, אביא את הזהמחקר וכלי 

החלטת הצעירה להתגייס לצה"ל. בתפקיד  הממלאיםאסקור את השחקנים המרכזיים  4בפרק 

ת דתית, מערכת החינוך הממלכתית דתית, יהציונהחברה השחקנים המדוברים הם הרבנות, 

את בו אני בוחנת  .משמש כרקע להצגת הממצאיםזה צה"ל ומשפחתה הגרעינית של הצעירה. פרק 

התומכים; את את עמדת שירות נשים בצה"ל ועל עמדת הרבנות הראשית והרבנים האוסרים 

את ויכוח סביב סוגיית שירות הצעירות הדתיות; והציונות הדתית על גווניה ותתי מגזריה וה

תפקידם של את ות בצה"ל; מתווכים שהוקמו על מנת לסייע לצעירות הבוחרות בשירהגורמים ה

ברותבתי הספר בתהליך ה  .העלייה במספר הבנות המתגייסותההתמודדות של צה"ל עם ואת  ח 

העבודה שייכת לאסכולה הפנומנולוגית ומבקשת לתפוס את הזהות  .יוצגו הממצאים 5בפרק 

 ממצאיהנחקרת כפי שהיא נתפסת בתודעתן של הצעירות הדתיות הבוחרות להתגייס לצה"ל. 

בתי ספר  17-נסקרות בכיתות י"א וי"ב בשאלונים שהעברתי ל 744על  אפוא העבודה מבוססים

שש אולפנות לבנות, שבעה בתי ספר תיכונים לבנות וארבעה בתי , מתוכם בחינוך הממלכתי דתי

את ממצאי השאלונים איששתי באמצעות לבנים ולבנות.  שותפיםספר מהזרם הממלכתי דתי המ

משמעותית לממצאים  פרשנותשעדויותיהן סיפקו  ,עם חיילות דתיות ראיונות עומק 40

 הכמותיים.

זהות דתית,  –במסגרת חמש הזהויות המוגדרות  הצגת הממצאים תלויה בדיון, אשר יתקיים

במטרה למצוא את תמהיל  ,זהות לאומית, זהות משפחתית, זהות פמיניסטית וזהות חברתית

 לשרתולנסות לשרטט את הפרופיל של הצעירה הדתית הבוחרת למתגייסות הזהויות המשותף 

 בצה"ל. 
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ות לבנראוי להתייחס כפי ש ,כאל בוגרותבמהלך העבודה אני מתייחסת לנחקרות  -מילה אישית 

ולשרת בשירות על דתיות  להצהיר כמו גם חברותיהן הבוחרות ,רות צבאייבש בוחרותה. גילן ובני

לכל דבר מדינת ישראל אזרחיות  ,18בנות ואחראיות שים צעירות לאומי, אינן עוד ילדות. הן נה

יש חשיבות למילים בהן  . במהלך העבודה אדון בתופעה מתוך נקודת מוצא זו. כחלק מכךועניין

מקטין אותן , שנים 18עבור מי שכבר מלאו להן  "בנות"מילה השימוש ב דעתי,ל. משתמשים

צריכות שיכוונו אותן ויחליטו ש ילדותים כאל , לנשמודעת או לא מודעתהתייחסות,  משקףו

, אני על כן .ולהתמודד עמםהניצבים לפניהן אתגרים את המסוגלות לזהות ולא כמי ש ,עבורן

. המקומות שבהן נכתבה המילה "בנות"משתדלת להקפיד לכנות את הנחקרות נשים צעירות ולא 

  הם מקומות שבהם אני מצטטת התייחסות של גורמים אחרים. "בנות"



11 

 

 רקע תיאורטי .2

 

 הקדמה .2.1

התעצבה תוך כדי התבגרותן בחברה  זהותן העצמית של הצעירות הדתיות המשרתות בצה"ל

הציונית דתית ובמוסדות החינוך הממלכתי דתי. הביטוי ההתנהגותי של הצעירות הדתיות 

כפי שהתגבשה במהלך הזהות מקובל בחברה שבה גדלו. הבוחרות להתגייס שונה מהמצופה ומה

, כמו גם יחסי הגומלין שבין הזהויות השונות המאפיינות אותן, מעצבים את שנות התבגרותן

של מחקר זה מבקש לבדוק את תמהיל הזהות  הבחירות שלהן ובתוכן את בחירתן לשרת בצה"ל.

הזהות נשית, הזהות הומית, לאהזהות הדתית, תמהיל המורכב מהזהות ה -אותן צעירות 

 חברתית. הזהות המשפחתית וה

 בסקירה זו אציג את הרקע התיאורטי הנוגע להבניית זהות ואת יחסי הגומלין בין דת, מגדר וצבא

הגיוס. כמו כן, אסקור את ממד  תחומים המהווים את המשולש התיאורטי הרלוונטי לסוגיית -

ברות ברות -החינוכי  חה והמוסד)סוציאליזציה( של המשפ הח  משמעותיים בגיל  שני סוכני ח 

 ההתבגרות, שהנחילו לבנות את ערכיהן, והשפיעו על דפוסי המחשבה שלהן ועל התנהלותן. 

 זהות הבניית .2.2

 ו העצמית שלמתאר את תפיסתוהוא  ,בסוציולוגיה ובפסיכולוגיהכולל  א מונחוה זהותמושג ה

תיו, ערכיו ואמונותיו לגבי עצמו, דפוסי המחשבה זהותו של הפרט היא סך עמדותיו, תפיסו האדם.

וההתנהלות שסיגל לעצמו, תפיסותיו לגבי סביבתו ותפיסותיו לגבי האופן שבו סביבתו רואה 

הפרט ותפיסתו באשר לדימוי שיש לו בעיני סביבתו,  אותו. למותר לציין שתפיסתו העצמית של

 בתו.אינם תואמים בהכרח את הדימוי שאכן יש לו בעיני סבי

שהיה מראשוני הסוציולוגים שניסו  (Cooley, 1964) הסוציולוג האמריקאי צ'ארלס הורטון קולי

להסביר את הקשר עם הסביבה ואת האינטראקציה החברתית כבסיס ליצירת הדימוי העצמי של 

ה שלו מציגה את היחס בין התפיסה תאוריית "העצמי שבמראה". התאוריהאדם, פיתח את 

ברות  ,ה של קוליתאוריהפי לבין תפיסתו על ידי זולתו. על  העצמית של האדם במשך תהליך הח 

ברות מעין מראה שבאמצעותה אנחנו רואים את עצמנו.  )סוציאליזציה( משמשים סוכני הח 

על  חושב האדםקובע את מה שמשפיע ואף ו אחרים תופסים אות לדעת האדםהאופן שבו כלומר, 

בין הפרשנות שמעניק ובין האופן שבו החברה תופסת את הפרט  שיש לשלבו. קולי האמין עצמ
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ה שלו מתמצה במשפט "האדם הוא מה שהוא חושב שהאחרים חושבים תאוריעיקר ה. לכך הפרט

כלומר מה שאנו חושבים שאחרים חושבים עלינו קובע במידה רבה את . (Rieff, 1964) שהוא"

לפי הפירוש שהוא נותן  יםויו העצמי של אדם נקבעקולי הוסיף כי זהותו ודימ .דמותנו בעיני עצמנו

יש קולט את מכלול הדעות שו של אדם הוא למה שאחרים חושבים עליו. תוך כדי התפתחות

 .(Cooley, 1964, pp 179-185) מכלול זה מתגבש והופך למרכיב מרכזי בזהותו .לסביבתו עליו

רכיביה השונים  רים רבים בחנו אתחוקהמחקרית על הבניית זהותו של אדם. רבות נכתב בספרות 

של הזהות, רכיבים המגדירים את ההיבטים הנפרדים של תפיסת האדם את עצמו. ישנן מספר 

גישות באשר לסוגיית הזהות, ובמחקר מצויות חלוקות שונות של רכיבי התופעה. אחת החלוקות 

 socialחברתית )( והזהות הpersonal identityהרווחות היא החלוקה שבין הזהות האישית )

identity.)  חלוקה זו עשויה לספק נקודת מבט מעניינת בסוגיית הצעירות הדתיות המתגייסות

לצה"ל. לפי גישה זו, זהותו האישית של הפרט מבטאת מאפייני אישיות המבדילים אותו 

מאחרים, ואילו זהותו החברתית מבטאת את מאפייני האישיות המשותפים לו וליתר החברים 

 מאפייני הקבוצה משפיעים על תפיסתו העצמית של האדם .(Singelis, 1994) ה החברתיתקבוצב

. על פי גישה זו, ככל שהקבוצה שאליה (Kelman, 1999) וחלקם מאומצים לתוך זהותו האישית

משתייך הפרט נתפסת בעיניו כמשמעותית יותר, כך המאפיינים המיוחסים לה ישפיעו יותר על 

( היא רכיב זהות collective identity. הזהות הקולקטיבית )(Triandis, 1989) תפיסתו העצמית

 & Brewer) מופשט, המשותף לחברי קבוצה גדולה שאין ביניהם בהכרח קשרים בינאישיים

Gardner, 1996) .במקרה של אוכלוסיית המחקר מדובר בזהות דתית, נשית, וישראלית . 

אדם כטבעית, ישות נתונה ומולדת, סטטית, קבועה,  בעבר, היה מקובל לראות את זהותו של

 עצמית מקובל להאמין, נולד עם גרעין יציב ואחיד של זהותהיה אחידה וקשיחה. היחיד, כך 

(personal core) . מודרני, -היונק מהשיח הפוסט ,בנושא זהויותהעכשווי השיח הסוציולוגי

ן תוצר של הבניה חברתית ואינן המניחה שזהויות ה התפתח עם התפיסה התיאורטית החדשה

הזהות, לפי תפיסה זו, היא ישות דינמית שמתפתחת . (Weeks, 1991) מהותניות או מולדות

התפתחה עם  תפיסה זובמשך השנים כתוצר של ההשפעות החברתיות שהפרט נחשף אליהן. 

ידים הנן זהויות של יחגורסת שהיא תפיסה הקלאסית, ובשונה מה עלייתו של האינדיווידואליזם

. לפי תפיסה אנטי מהותנית זו, (Hall, 1996) של הבניות חברתיותו סטורייםישל הקשרים ה פרי
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מושפעת הזהות  לאורך החיים. זהותו של אדם היא גמישה, תהליכית, מתפתחת ומשתנה

 .תרבותהחברתית ומהמשפחתית וההוויה מההיסטוריה, המ

לדעת . (Butler, 1995) את גמישותה של הזהות דגישיםמ ,באטלרג'ודית  למשל ,חוקרים רבים

להשתנות ולא לקפוא כזהות קבועה ואחידה. הגמישות,  ומסוגלת הזהות היא גמישה באטלר,

 ושל הפרקטיקותאודות זהות לדעתה של באטלר, מאפשרת הבניות מחודשות ומשתנות של השיח 

תהליכים שהבנו ומבנים את . תפיסה זו פתחה דיון חשוב בניסיון לחשוף את ההמכוננות אותה

 . (Calhoun, 1994) הזהויות, אשר בעבר נתפסו כטבעיות

 באמצעותהגישות החדשות לניתוח הזהות מוציאות את המהותנות מהשיח. לא עוד חיפוש הזהות 

במטרה להגיע לגרעין זהותי מולד, אלא חיפוש אחר תהליכי התוויית הזהות וקילוף שכבות 

, בתהליכי במודע שלאושותף פעיל, במודע  ואה היחידעל פי גישות אלו, בעיצוב תהליכי ומשתנה. 

 הבניית זהותו העצמית.

כיצד אם כן מתווה האדם את זהותו? מהם הגורמים המשפיעים על תהליך הבניית הזהות? 

שאלות אלו עומדות בבסיס מסע החיפוש של סוציולוגים אחר תהליכי הייצור ההיסטוריים 

את התהליכים  חושפים סוציולוגים אלהכטבעיות.  בטעותת שנתפסות והמוסדיים של זהויו

  הזהות ומעורבים בתחזוקתה. מעצבים אתהתרבותיים, ההיסטוריים, החברתיים והסמליים ש

אבי שגיא סבור שלפי גישה זו האדם יכול לבחור, לשפוט, לאמץ תפיסות וערכים באופן דינמי 

נחשב סרן קירקגור, ש. (19 ')שגיא, התשס"ב, עמ לבחירותיוולעצב את חייו ואת זהותו בהתאם 

שזהות אנושית אינה יכולה להתנער מנתונים הטוענים  היה מראשוניטנציאליזם, יסמבשר האקסל

כי  טועןאין אפשרות להפריד בין הזהות לבין ההקשרים שלתוכם נולדנו. הוא שהיסטוריים, ו

שגיא, התשס"ב, ; 13עמוד  ,1980)קירקגור,  ין"האדם יוצר את זהותו ואינו עושה זאת "יש מא

אל אם הזהות וזהויות ושהבחקר  הסוגיות המרכזיות בוחן את אחתאנתוני גידנס  .(20 'עמ

את עיצוב ח הפעולה של היחיד. גידנס מציע לנתח ומתעצבת כהבניה חברתית או באמצעות כ

הבניית זהות כלומר, . מאמץ שהפרט –דפוסי ההתנהגות  –זהויות באמצעות בחינת הפרקטיקות ה

על  אפוא הזהות מתעצבת .תוך מודעות למשמעותן החברתיתמנעשית דרך אימוץ של פרקטיקות 

שאותן בוחר האדם לאמץ. מה שבעבר נתפס כאוסף התנהגויות הנובעות  ידי ביטויי התנהגות

מצעות מזהותו הקבועה והמהותית של האדם, נחשב על פי הגישות החדשות כהבניית זהות בא

אימוץ של פרקטיקות התנהגות. לפי תפיסה זו, הזהות היא תוצר של חוויות שצבר האדם במשך 

הרווחות ות התרבותיות סמגלמות בתוכן את התפי יוהתנהגויותבחירותיו, חוויותיו ו השנים.

הגרעין האישי שבזהות בא לידי ביטוי בהבדלים מולדים . (Giddens, 1979) בחברה שבה הוא חי
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סביב גרעין האישיות נרקמים רכיבי  כגון מזג, יכולות אינטלקטואליות ויכולות פיזיות. גרידא

זהות המצטברים במשך שנות החיים. אותם רכיבים מצטברים ביחס ישר ליחסי הגומלין 

המתקיימים בין הפרט לסביבתו במסגרות השונות שבהן הוא נוטל חלק. מתוך החשיפה להשפעות 

האישי המולד ומהווים את הזהות ות ועמדות שמתווספים לגרעין גוזר הפרט ערכים, אמונ

 המתגבשת כתוצר של השפעות, בחירות וחוויות חברתיות. 

שאלה הגישה הרואה בהבניית זהות תהליך דינמי ומשתנה שונה מהגישות הקודמות גם ביחס ל

שנות ראו ב תפיסות המוקדמות של זהותהנקודות הזמן הקריטיות להתגבשות הזהות. מהן 

 ותעל פי הגישלעומת זאת,  .מולדתהזהות החשיפת וב שנים הקריטיות להתפתחותאת הילדות 

 4.(Erikson, 1968) משמעותי בתהליך עיצוב הזהותהגיל הגיל ההתבגרות הוא  ות,החדש

יש משמעות הסכמת החוקרים באשר לתפקיד החשוב שממלא גיל ההתבגרות בעיצוב הזהות ל

הנעשית במהלך  החלטה -להתגייס של צעירות דתיות  בהחלטתן וקרבה כאשר אנו באים לעס

 שנות גיל ההתבגרות. 

החלוקה הרווחת בין הזהות האישית והזהות החברתית, בשילוב עם התפיסה החדשה שלפיה 

זהותו של אדם היא דינמית ונרכשת, מולידה את הבנת הזהות כתמהיל ייחודי. אדם משתייך 

כמו מגזר חברתי, מקצוע, מוסד חינוכי, משפחה וכדומה.  –מנית למספר קבוצות חברתיות בו ז

לכל אחת מהקבוצות מוענקת מידת משמעות שונה, ובהתאם לכך מאומצות תפיסות ונבחרות 

נבנות במספר  העצמיות של האדםתפיסותיו התנהגויות שונות. כך מעוצב תמהיל זהות ייחודי.. 

סביבתו. למשל, לאדם יש תפיסה עצמית כבן להוריו רב של תחומים מתוך קשרי הגומלין שלו עם 

והיא כוללת את המשמעות שיש להורים בחייו, את היחסים עמם, את המסורות שירש מהם ועוד. 

בדומה לכך, לאדם יש תפיסה עצמית על היותו חלק מכל קבוצה חברתית שאליה הוא משתייך. 

תה ישפיעו על הזדהות שלו א  מידת החשיבות שהוא מייחס להשתייכות לכל קבוצה ומידת ה

הבניית זהותו בהתאם לאלמנטים שהקבוצה דוגלת בהם. כלומר, אימוץ מאפייני קבוצה לזהותו 

במידת המחויבות והנאמנות שלו  ,האישית של הפרט תלוי במקום שתופסת הקבוצה בחייו

 לקבוצה ובמידת המעורבות שלו בחיי הקבוצה.

לדון במידת החשיבות שהן מייחסות להשתייכותן  במקרה הבוחן של הצעירות הדתיות אפשר

להיחשב חבר לחברה הציונית דתית הישראלית. אבי שגיא טוען שלא די בהזדהות עם קבוצה כדי 

באותה קבוצה. לטענתו יש לאמץ את זהות הקבוצה כפי שהקבוצה עצמה מפרשת אותה על מנת 

                                                 

 (16שמעוני, פרג, ומיקולינסר, התשס"ד, עמ'  כספא-)טור ראו גם 4
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אר מודלים שונים של דפוסי . קלמן מת(15 ')שגיא, התשס"ב, עמ להפוך לחבר מלא בקבוצה

בין התקשרות רגשית לקבוצה  . ראשית הוא מפריד(Kelman, 1999) מעורבות אישית בקבוצה

להתקשרות תועלתנית לקבוצה. ההתקשרות הרגשית מתאפיינת בתפיסת הקבוצה כמייצגת את 

רות הפרט וכמשקפת את זהותו, הן מבחינה אישית והן מבחינה קולקטיבית. לעומת זאת, ההתקש

 את האינטרסים של הפרט ושל הקבוצה.  התועלתנית נעשית כדי לשרת

 קלמן מתאר שלושה סוגי יחס בין הפרט לקבוצתו: 

יחס המבוסס על סמכותה של הקבוצה לקבוע חוקים שעל הפרט להיות מחויב  –התרצות  .1

אליהם על מנת להיכלל בה. יחס של התרצות מתעורר באופן אוטומטי עם הצגת הסמלים 

תאימים. זהו יחס רדוד ולעתים מזומנות הוא נעדר המשכיות ארוכת טווח. במודל המ

ההתרצות, ההיענות לחוקי הקבוצה אינה נובעת מהזדהות או מהפנמת ערכים, אלא 

מחשש מפני עונש. לדוגמה, תלמידה שתתלבש בהתאם לקוד הלבוש של בית הספר כדי 

 רך של לבוש צנוע. להימנע מעונש, ולא מתוך הפנמה או הזדהות עם הע

יחס המבוסס על מעורבות בתפקידים הקבוצתיים. זהו יחס של הזדהות  –נטילת תפקיד  .2

הפרט עם קבוצתו, ורצון להידמות למרכיבי הקבוצה, והוא מקנה מעמד ותחושת כוח. 

לדוגמה, תלמידה שמתוך הערכה כלפי האולפנה תחליט להישאר במקום לאחר כתה י"ב 

 כה באולפנה. ולמלא תפקיד של מדרי

יחס המבוסס על הפנמת ערכי הקבוצה. נאמנות על בסיס ערכים  –שותפות בערכים  .3

מבוססת על הפנמה. היא מותנית בחשיבה ואינה אוטומטית. המשתייכים לקבוצה 

חולקים את אותם ערכים עם הקבוצה, אך עשויים לבקר את הקבוצה ולהתנגד לה כאשר 

לדוגמה, תלמידה שמפנימה ומאמצת את ערכי היא אינה מבטאת נכוחה את ערכיהם. 

האולפנה המתאימים לתפיסת עולמה, אולם חולקת על עמדת האולפנה בשאלות 

 ספציפיות שבהן ערכיה אינם עולים בקנה אחד עם ערכי המוסד החינוכי. 

 

לו מן המודלים מתאימים יותר לתיאור יחסן של הצעירות הבוחרות לשרת בצה"ל ימעניין לבחון א

 לחברה הדתית, למוסד החינוכי למשפחתן.  –צות השונות שאליהן הן משתייכות לקבו

, בעקבות סרן מציע אבי שגיאמלבד בניית הזהות בהתאם ליחס של האדם לקבוצות שייכות, 

ניתח שני קטבים שבאינטראקציה  דגם נוסף של התייחסות אל האני. שגיא ,(1991, שגיא) קירקגור

 .(2006)שגיא,  כפיפות לעבר ופתיחות לעתיד ביניהם יוצר האדם את זהותו:
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אלו הם הנתונים הפיזיים, הביוגרפיים, ההיסטוריים, התרבותיים והגאוגרפים  - כפיפות לעבר

 דתית. הולדתו של אדם לתוך החברה הציונית  ,לדוגמהשלתוכם אדם נולד. זהו הקוטב העובדתי. 

יכולתו של האדם לחרוג מההכתבות האדם.  פנילאלו הן האפשרויות הפתוחות  – פתיחות לעתיד

הבחירות שיוכל לבחור והמקום  הנתונות שלתוכן נולד. קוטב זה מציין את חירותו של האדם, את

לדוגמה, בחירתו של אדם לצאת נגד המקובל . זהו קוטב העתיד האפשרי. שאליו יביאו אותו

 ה החברתית שלתוכו נולד ולאמץ פרקטיקות התנהגות אחרות. בקבוצ

שלתוכו נולד האדם,  ,אל שני הקטבים הללו, מתוך המתח בין קוטב "העבר" היחיד יחס שלב

המסמל את הבחירות האפשריות לו, מתווה האדם את זהותו. כלומר, האדם  ,קוטב "העתיד"ל

שאר כפוף לעבר, ובאיזו רמה לממש את ילהבהם הנתונים שלתוכם נולד, ו מתוךלקבל  מה מחליט

היותו יצור בן חורין היכול לבחור באופק של האפשרויות הפתוחות בפניו. לפי גישתו של שגיא, 

זה בין שני הקטבים. הדיאלקטיקה שמבצע תסינמגיע אליו באמצעות היחיד שהזהות היא הישג 

 ת זהות דינמית, גמישה ותהליכית. האדם בין העבר והעתיד משתנה בנקודות חיים שונות וכך נבני

לשרת בצה"ל, בוחרות הצעירות הדתיות באפשרות שאיננה מקובלת, ולעתים אף  החלטתןב

נשללת, בקבוצה החברתית שממנה הן באות ושאליה הן משתייכות. בסוגיה זו בחרו הצעירות 

. ב העבראת העדפת קוטב עתיד על פני קוטובכך הפגינו  ,הדתיות לחרוג מההכתבה הנתונה

העבודה ניתחתי את סוגיית עיצוב הזהות של הצעירות הדתיות הבוחרות לשרת בצה"ל  המשךב

 ית הקטבים של אבי שגיא. תאורילאור 

מידה לא  יםאפשרויות הפתוחות בפניו של האדם, דורשהברי כי הבחירה בקוטב העתיד וניצול 

עד כמה הכפיפות של אדם  :ותמתעוררות מספר שאלכאן  .בעיצוב הזהות ותמבוטלת של אקטיבי

התנאים שלתוכם נולד  ל ידימוכתבת עהיא לקוטב העובדתי נעשית במודע, מתוך בחירה, ועד כמה 

נדרשת גם הנדרשת בבחירה בקוטב העתיד האם אותה מידה של אקטיביות ובחירה  ?האדם

האם קיימים גורמים המסייעים בהחלטה ומעודדים את ? צמדות לקוטב העובדתייבה

האם נדרשת התערבות של גורם  ?קוטב העתידשל זם הנדרש לצורך ניצול האפשרויות יקטיבאה

קיים גורם מתערב שיצר את האם ובהקשר העבודה,  ?לאותן אפשרויותחיצוני שפותח את הצהר 

 ההיתכנות לבחירת הצעירות לשרת בצה"ל בניגוד למקובל בציונות הדתית? 

 . הללוקליפורד גירץ וצארלס טיילורה של תאוריב ייתכן שאפשר למצוא תשובה לשאלות אלו

(. מדובר significant otherהמשמעותי" ) מוסיפים גורם נוסף בתהליך כינון הזהות, והוא "האחר

 מונח במדעי החברה המתאר את הסביבה האנושית הקרובה והמשפיעה ביותר על האינדיבידואלב

(Taylor, 1994, p 34) תם מצוי הפרט בהתייחסו לאחרים שא  טבע את המונח . הרברט מיד



17 

 

. האחרים המשמעותיים יכולים (Mead, 1934) שהוא מייחס להם חשיבותבאינטראקציה ו

טיילור כותב  .בני זוג, הורים, מורים, משפחה קרובה, חברים קרובים וכיוצא בזה ,לדוגמה ,להיות

 .(Taylor, 1994, p 34) הזהות העצמית תלויה ביחסים הדיאלוגיים עם אחרים משמעותייםכי 

גירץ וטיילור, משמעותיים אף הם בהתוויית  ל פיעם אחרים משמעותיים, ע םסינכרוניימפגשים 

  תהליך כינון הזהות.

, אלא גם מי דמיוןאחר משמעותי עשוי להיות לא רק מי שמשפיע על עיצוב הזהות מתוך בסיס של 

התבדלות  על ידיזהויות מתעצבות גם , . כלומרמתוך ניגוד והתבדלותשמשפיע על עיצוב זהות 

יעקב ידגר מסביר שבהקשר זה, האחר מייצג את הערכים  .(2006לוי, -)ששון מאלמנטים מנוגדים

שמהם אנו מסתייגים, ומתוך ניגוד לדרכו של הזר, המוצגת כשלילית, ניתן ללמוד מי אנחנו, מהם 

 של האחר שממנו אנו מתבדליםהערכים החיוביים המכוננים את זהותנו, המנוגדים לערכים 

 ערכיםמוגדרים כה ,אלמנטים מנוגדיםתהליך הבניית הזהות נדחקים ללפי טענה זו, . (2009)ידגר, 

בחינת הזהויות של "אחרים  ל ידיזהות עבניית ניתן לפיכך ללמוד על  בדל.תשמהם צריך לה

הדתיות ברוב האולפנות  תלמידותה זהותבהבנייתה של . המוצגים כדוגמה שליליתמשמעותיים" 

תופעות הנתפסות כלא התרחקות מוהתיכונים הדתיים מוגדרים קווי המתאר של הקולקטיב תוך 

א וובכללן שירות נשים בצה"ל. האחר המשמעותי השלילי ה הולמות את התנהלות התלמידות,

"הן"(  –. ההבחנה בין "אנחנו" ל"הם" )במקרה שלנו המהווה רוב בצבא ,החילונית אישההאפוא 

בניית דמותה . של החברה הדתית "אנחנו"הגבולות סימון בהופכת לחלק מהותי בהגדרת הזהות ו

להוביל לרגשות שליליים של זרות  ההצעירה הדתית בדרך זו של זיהוי במונחים שליליים, יכול של

 לנהוג כפי שנוהג האחר המשמעותי שממנו אנו מתבדלים. ותשבוחר חברות הקבוצהועוינות כלפי 

 חברות הקבוצה הנגדית. –חברת קבוצה שנוהגת כפי שנוהגות "הן" נשאלת השאלה מה דינה של 

 הקבוצה?האם החלטה לשרת בצה"ל מוציאה את הצעירה מ

 

. "שיח )שגיא, התשס"ב( בין "שיח של זיהוי" ל"שיח של זהות"אבי שגיא מוסיף הבחנה חשובה 

תבסס על מושגים, כינויים החיצונית, בההוא שיוכו של אדם לקבוצה על ידי החברה זיהוי" 

השיוך לקבוצה יכול להיעשות בהתאם לדימויו העצמי של . המאפיינים את הקבוצהושמות 

בהתבסס על מגובש ע"י האדם עצמו  , לעומת זאת,"שיח זהות" האדם, אך גם בניגוד אליו.

 תייכותו לאותו הזרם.תודעתו הפרטית, אמונותיו, תפיסותיו, ערכיו, דפוסי התנהגותו ותחושת הש
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 ', תשס"ה, עמא' )כהן אשר כהן נשען על הבחנתו זו של אבי שגיא ומתאים אותה להקשר הדתי

"רק המחזיקים בזהות בניגוד לזיהוי, וטוען כי  כ"קוד הפעלה תרבותי"ת הזהות כהן מגדיר א. (15

קטן של מצוות, מספר שיח הזיהוי הדתי מתבסס על  כהן טוען כי. "מעניקים לה את מרכיביה

נראה היה שיש  ,חבישת כיפה, שמירת כשרות ושמירת שבת. כיוון שמחקרי עוסק בנשים ובעיקר

הדומה  ,בלבישת חצאית או בדפוס לבוש מוחצן אחר להמיר את מרכיב חבישת הכיפה מקום

לחבישת אלא שכהן טוען שקשה למצוא מקבילה נשית  ,לחבישת כיפהשבו ת וסמלימבחינת ה

למעמד מגדיר כמו  לדבריו וכיסוי הראש לנשים נשואות לא זכו החצאיתהזיהוי הדתי.  בשיחכיפה 

 זה של כיפה לגברים.

במחקרי אבחן עד כמה הזיהוי החיצוני הדתי חשוב לחיילות הדתיות, וכיצד הן מקיימות אותו. 

חסם י לאחר סקירתמהו מקומו של הגיוס לצה"ל בשיח הזיהוי של הצעירה הדתית. בנוסף, אבחן 

למרכיב הפך השירות הלאומי אם  של התיכונים הדתיים והאולפנות לגיוס נשים לצה"ל, אבחן

. זאת ת שבתהזיהוי, בנוסף לשמירת כשרות ושמירהנשי של סמלי המגדיר השתייכות דתית בשיח 

מערכת החינוך הדתית משדרת לבנות כי גיוס לצה"ל יוציא אותן אל מחוץ לזיהוי  ועוד, אבחן אם

 הדתי.

הדתיות הבוחרות  צעירותעבודה זאת היא נדבך במסע של בחינת תהליך התוויית הזהויות של ה

בהמשך אבחן את הבניית זהותן של החיילות הדתיות בחמישה תחומים: זהות לשרת בצה"ל. 

 משפחתית, זהות חברתית, זהות לאומית, זהות דתית וזהות נשית. 

 מגדר, דת, צבא .2.3

בשל ושה יבשל היותה א ניצבת בפני אתגר כפול,ל "בצהוחרת לשרת הב הדתית צעירהה

 מתגייסותמאפייני הזהות הייחודיים של הבנות הדתיות הבלאומית. -הדתית השתייכותה לחברה

לאומית וזהותן -זהותן כנשים; זהותן כשייכות לחברה הדתית שלושה מעגלים עיקריים:בולטים 

בין הזהות ו את הנשים הציונות הדתיתכחיילות בצה"ל. המתחים בין הזהות שאליה מכוונת 

 שהצבא מעצב עבור נשים, הופכת את סוגיית עיצוב זהותן למרתקת. 

הנשים הדתיות בצה"ל מאותגרות כנשים בארגון צבאי, כנשים בחברה דתית וכדתיות בארגון 

המתמקדת בסוגיית עיצוב זהותה של הבת הדתית הבוחרת לשרת בצה"ל,  ,שאלת המחקרצבאי. 

לבחון את עולה אפוא מתוך שלושה תחומים: דת, מגדר וצבא. על כן, על מנת להעמיק בנושא יש 

כל אחת משלוש הצלעות הללו היא קטגוריה נפרדת ומובחנת.  הללו. שדות המחקרשלושת 

בעת,  הסדיים, תרבותיים וזהותיים להשתייכות. במאמצים מו ותעוש לכל אחת מהן המשתייכות
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הגדרה מחודשת. יתרה מכך, השתנות וכל אחת מהקטגוריות נמצאת בתהליך מתמיד של 

 ,Herzog) הקטגוריות מושפעות גם מאופי האינטראקציה ויחסי הגומלין המשתנים ביניהן

המרכזיים מתוך  לפיכך, אסקור את הספרות התיאורטית הרלוונטית לשלושת הצירים .(2006

משתנים  ןאף יחסי הגומלין ביניהו ,לפיה מדובר בקטגוריות צומחות ומשתנותו ,הנחת היסוד

 ומתפתחים. 

דת וצבא.  ,צבא ומגדר ,של דת ומגדרבצמדים התחומים התיאורטיים  את מקשרהמחקר הקיים 

ן של . זהותדת, מגדר וצבאשקדקודיו הם  ולשהמשמחקר זה בוחן תופעה המתרחשת בשטח 

הנשים הדתיות בצה"ל מושפעת ממפגש שלושת הצמדים ואני מבקשת לבחון אותה באמצעות 

סקירה תיאורטית של  שלהלן אביא יםהפרקתתי ב .שימוש באלמנטים מהדיסציפלינות השונות

 כל אחד משלושת התחומים הללו. 

 

 מגדר .2.3.1

פן תלוי תרבות וחברה. מגדר הוא מונח במדעי החברה המתייחס להבחנות שבין גברים ונשים, באו

מאפיינים מגדריים כוללים ציפיות סטריאוטיפיות באשר לתכונות אישיות, מראה חיצוני, סגנון 

מאפייני המגדר מתרגמים, לבוש והיבטים תפקודיים שבהם יש הבדלים בין נשים לבין גברים. 

למעשה, שוני ביולוגי עובדתי לערכים המנווטים את מעמדם החברתי של שני המינים בחברה. 

קיים מגוון של תפיסות מגדריות, ואופן כינון יחסי מגדר משתנה מחברה לחברה ומתקופה 

 לתקופה. 

ברה כתפיסה של הפמיניזם, העוסק בחייהן ובמעמדן של נשים בתחומים השונים בח וראשית

. הפמיניזם נוצר בתגובה למצוקות בחייהן של נשים. 19-רופה של המאה הבאימגדרית, הוא 

בבסיס המחשבה הפמיניסטית נמצאת התפיסה שלפיה נשים סובלות מאפליה. הן מוכפפות 

קולן ונקודת מבטן לא נשמעות בספירה הציבורית, ובעיותיהן לא  ,(130 ', עמ2005)מקינון,  לגברים

ות לתשומת לב ולפתרון. לפיכך, לפי התפיסה הפמיניסטית יש לנהל מאבק נגד דיכויין של זוכ

אומרת  תמר רוס .(Carroll & Zerilli, 1993) נשים, נגד אפלייתן ובעד שיוויון הזדמנויות לנשים

כי הפמיניזם פועל בהתאם לתפיסה שלפיה אין מקום בעידן המודרני לתפיסות היררכיות שמגבות 

. לפי )רוס וגלמן, תשנ"ח( מוניה הגברית בחברה, ומותירות לנשים מעמד משני בלבדאת ההג

מה הבסיסית ך לזה של הגבר בחברה ובמשפחה. התשה תפקיד שווה עריהגדרה זו, ראוי שיהיה לא
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של המחשבה הפמיניסטית היא שיהיו אשר יהיו ההבדלים בין המינים, אין הם יכולים להוות 

 כויות הנשים, לפגיעה בחירותן או בשיוויון ההזדמנויות בין גברים ונשים. עילה להפרת שיוויון ז

ם, הוא הכפפת נשים לגבריאפליה ושל של במקביל לערעור הפמיניזם על המוסכמות התרבותיות 

הן ברמה התיאורטית והן ברמה המעשית, מודעות של נשים למצבן, ולייצר דרכים פועל לעודד, 

להעצמת נשים, ביניהן חקיקה  . הפמיניזם מציע דרכים שונות(19 ', עמ2002)קמיר,  להעצמתן

והסברה, מתוך מטרה לשנות את הנורמות החברתיות הנהוגות, להניע את הנשים למוביליות 

 חברתית ולכונן חברה שיוויונית שתחליף את ההגמוניה הגברית. 

בהתאם לזרם, למקום  הפמיניזם כולל זרמים שונים, גישות רבות ומגוון דרכי פעולה המשתנות

ולתקופה. הזרמים המרכיבים את התנועה הפמיניסטית מושפעים אלו מאלו, ולעתים גם חולקים 

אלו על אלו. ההוגות הפמיניסטיות אינן תמימות דעים אף באשר להגדרת הפמיניזם, אולם 

החברתיים, הפוליטיים, כוח המשותף לזרמים השונים הוא המאבק בהדרת הנשים ממוקדי ה

שה יאת הגבר במרכז ואת האהכלכליים, והתרבותיים, והתנגדות לתפיסת העולם המעמידה 

 בשוליים. 

נהוג לחלק את המאבק הפמיניסטי לשתי תקופות מרכזיות. הגל הראשון, שהתחיל באמצע המאה 

קידום שיוויון ונמשך עד לשנות העשרים של המאה העשרים, היה ליברלי באופיו והתמקד ב 19-ה

פורמלי בין נשים וגברים. הגל השני, שהחל בשנות השישים של המאה העשרים, רדיקלי יותר ולא 

 הסתפק בשיוויון פורמלי, אלא קידם בצורה עמוקה יותר מהפיכה תרבותית וחברתית. 

 פמיניזם ליברלי

ה תאורישל ה הפמיניזם הליברלי פועל בתוך מסגרת תיאורטית פילוסופית רחבה ומקיפה יותר,

, מקורן הוא בתפיסות 17-ות הליברליות החלו להתפתח במאה התאוריהפוליטית הליברלית. ה

מודרניות של נאורות ושל קדמה, ועקרונות היסוד המנחים אותן הם השאיפה לשיוויון, לחירות 

בל קולצדק. הליברליזם גורס שלכל אינדבידואל אוטונומי ורציונלי יש זכות להיות בעל רכוש, ל

ולחיות במסגרת חוקית המגוננת עליו מרודנות של הממשל או של על עבודתו תשלום 

טענות של הוגים ליברלים, ולפיהן נחיתותן של  נשמעו 18-. במהלך המאה האינדבידואלים אחרים

 ,Mill, 1989; Wollstonecraft) נשים איננה מהותנית ונובעת מגורמים סביבתיים וחינוכיים

טענה זו צמחה תפיסה פמיניסטית ליברלית, ולפיה נשים, כמו גברים, זכאיות על בסיס  .(1998

 .(Lacey, 2004) לחופש, עצמאות ושיוויון הזדמנויות
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פרץ בארצות הברית ובארופה המאבק הפמיניסטי המאורגן ע"י התנועה  19-באמצע המאה ה

יות אזרחיות . המאבק התמקד בהשגת זכוThe Suffragist Movementהפמיניסטית הקרויה 

 חברתי משמעותי ביותרכוח פוליטיות לנשים, וביניהן זכות הבחירה, זכות שנחשבה לבעלת 

(Friedan, 1963). .הוא דוגל בחינוך  הפמיניזם הליברלי מבחין בין הספירה הציבורית והפרטית

במרחב שיוויוני לבנות ולבנים, וברפורמה חקיקתית שתבטיח שיוויון הזדמנויות לנשים ולגברים 

הציבורי. כמו כן, הוא תומך בהסרת האילוצים החוקתיים החוסמים את כניסת הנשים למרחב 

מתוך הנחה שאפליה מוסדית היא המונעת מנשים  הציבורי ובמעורבות פעילה של המדינה,

להשתלב במסגרות שיאפשרו את מימוש יכולותיהן ואת הצלחתן. לעומת זאת, עיצוב התחום 

 Bryson, 1999, p 13; Eisenstein, 1987, p) תפיסה הליברלית בידי הפרטהפרטי נשאר על פי ה

93). 

 פמיניזם רדיקלי

של המאה העשרים החלה להשמע ביקורת כלפי התפיסה הליברלית. לפי  60-בראשית שנות ה

הביקורת, לא די בשיוויון פורמלי בחברה הנשלטת על ידי מערכת אינטרסים וערכים גבריים. 

את  המדכאים ,שנשלטת על ידי גברים פטריארכליתחיים בחברה אנו דיקלי, לטענת הזרם הר

שו הושרהחברתיות הרווחות  התפיסות. (2006)מילט,  נשים ושולטים בהן מינית החופש של

באופן כזה שהן נראות כמעט  באמצעות החינוך, הספרות, הדת ואפילו השפה טמעו בחברההוו

, 1997בילסקי, ) אינם מערערים עליהןכאחד טבעיות וברורות מאליהן, עד כדי כך שנשים וגברים 

לפי הפמיניזם הרדיקלי, המערכות הקיימות מבוססות על  .(Bryson, 1999, p 19; 25 'עמ

ואגרסיביות. הן פגומות מיסודן ולכן אין טעם לנסות לתקן אותן. כניסה לתוך המסגרות היררכיה 

 .(MacKinnon, 1989) הקיימות היא שיתוף פעולה עם הפטריארכיה

הפמיניזם הרדיקלי גורס שניתן להשיג שינוי רק על ידי הקמת ארגונים אלטרנטיביים בעלי ערכים 

 כלל, לא כלפי נשים ולא כלפי אף קבוצה או פרט.  שבהם לא יתקיים דיכוי 5ותרבות נשיים,

אין לנתק בין  ,על פי גישה זוהפמיניזם הרדיקלי טבע את האימרה "האישי הוא הפוליטי". 

השיוויון בזירה הציבורית נובע מהעתקת חלוקת  חוסרספירה הביתית לספירה החברתית. ה

טת הגבר בספירה הפרטית, יחסי נתונה לשלי אישהשה התפקידים הנהוגה בזירה הפרטית. כיוון

                                                 

" הפטריארכלי, אך אינו מתיימר להיות ייחודי או בלבדי לנשים גבריהפך מה"במובן של ה פמיניזם הרדיקלי"נשי" ב 5
ברותכמו גבריות( אינה תכונה מולדת, אלא אוסף תכונות הנלמדות בתהליך הנקבות. נשיות ) -  .ח 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
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הכוחות מופנמים, משומרים ומשועתקים בזירה הציבורית. לכן, שיוויון פורמלי בספירה 

הציבורית אינו יכול להוות פיתרון מספק. הגישה הרדיקלית, בניגוד לגישה הליברלית, דורשת 

 .(MacKinnon, 1989;46 ', עמ2002)קמיר,  אפוא לחשוף את המרחב הפרטי לביקורת ציבורית

(, מתוך התפיסה שבעיותיה של sisterhoodהגישה הרדיקלית מבקשת ליצור "אחוות נשים" )

)קמיר,  האינדבידואלית אינן בעיות פרטיות, אלא הן משותפות לנשים באשר הן נשים אישהה

. על כן, יש לבסס את המאבק למען האינטרסים של נשים על איחוד כוחות שייווצר (46 ', עמ2002

 מתוך מודעות משותפת של נשים לדיכוי שהן סובלות ממנו ולכך שאפשר לשנות את פני החברה

(Bryson, 1999, p 67) . 

 אתגרים בני זמננו

נשים החלו למלא ו ,הולך וצובר תאוצהכוח שילובן של נשים בעמדות  ,בעשורים האחרונים

אלצות להתמודד עם אתגרים לא הן עדיין נעם זאת,  .תפקידי ניהול במגזר הציבורי והפרטי כאחד

מאפייינים רבים של תחומי  .נורמות מקצועייםלהקשורים לחלוקת השכר ולתהליכים ו ,פשוטים

. אישההתעסוקה נושאים אופי מגדרי השונה מההבניה החברתית הקלאסית לתפקידיה של ה

ול ענייני מסורות תעסוקתיות כגון שעות עבודה מרובות והקרבת זמן אישי ומשפחתי לטובת ניה

 עבודה, מהוות אתגר לנשים עובדות בעלות משפחה, ויוצרות וצורך לכינון זהות ייחודית אצלן

(Eagly & Karau, 2002) לאור זאת, המאבק הפמיניסטי ממשיך להתקיים ולהזין את השיח .

 הציבורי, תוך בחינת פירותיו מחד ואתגריו מאידך.

כפמיניסטיות, לעתים על אף ההסכמה עם עמדות  הזדהותעובדה היא כי נשים רבות נמנעות מל

כפמיניסטיות, משום  חוששות להזדהותנשים חלק מה. במחקרים שונים התברר שפמיניסטיות

 באה לידי ביטוי ביתר שאת בחברות שמרניותזו אינן רוצות להצטייר כלא נשיות. רתיעה הן ש

ונמצא כי  ,נבחנה בישראל ,המכונה לעתים "הפרדוקס הפמיניסטי" ,התופעה .(1999)פרידמן, 

 שיעור נמוךהנשים סבורות כי נשים בישראל מופלות לרעה לעומת גברים. ברם, מכלל  שיעור גבוה

נשים שתפעלנה באופן פמיניסטי, אך תזהרנה אף ינה יבהרבה הגדירו את עצמן כפמיניסטיות. תה

"פמיניזם" באופן  נשים אשר תופסות את המושג ,עצמן כפמיניסטיות. לעומת זאתאת מלתייג 

 חיובי תיקחנה חלק בפעולות פמיניסטית מוגדרות.

רות ישלמחקרים הוכיחו כי שאלת שירותן של נשים בצה"ל טומנת בחובה סוגיות פמיניסטיות. 

בהסתגלות מוצלחת לחיים האזרחיים. הצבא משפיע גם על בחירת רב משקל יש מוצלח בצה"ל 

רה תקשורתית לבוגרי "גלי צה"ל", או לעבודה של המקצוע לאחר השירות הצבאי )למשל בקריי
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 לשירות נשים בצה"ל יש קשר ישיר כיוון שכך, .בוגרי יחידות קרביות כמאבטחים וכקציני ביטחון(

)הלפרין  שוויון ההזדמנויות בין גברים ונשים בישראללושל נשים  לשאלת ההגשמה העצמית

שתלבות במוסדות פטריאכליים, מותח מאידך, הפמיניזם הרדיקלי, השולל ה .קדרי, תשס"א(

  ביקורת על שירות נשים בצה"ל.

דתיות הבוחרות לשרת בצה"ל. מעניין לבדוק אם החלטתן להתגייס בצעירות מחקרי עוסק 

מושפעת מערכים פמיניסטיים. האם היא נעשית מתוך רצון לקידום שיוויון ההזדמנויות 

רואות בהחלטתן בחירה פמיניסטית, או  וההגשמה העצמית של עצמן כנשים בישראל? האם הן

שמא הן, כמקובל בחברות שמרניות, נרתעות מהתווית הפמיניסטית? כיצד הן מתייחסות לפער 

בין החינוך הדתי לבנים והחינוך הדתי לבנות בסוגיית הגיוס לצה"ל? כיצד הן מתמודדות עם 

לכתית דתית ובין דמותה שאליה כוון חינוכן במערכת החינוך הממ אישההמתח בין דמותה של ה

 שהצבא משרטט או מאפשר? בחנתי שאלות אלו במהלך העבודה ודנתי בהן. אישהשל ה

 

 דת .2.3.2

דת הלכתית היא מערכת של אמונות והשקפות עולם ערכיות ומוסריות המשותפות למשתייכים 

 . העקרונות המוסריים,משתקפת במערכת מורכבת וענפה של ציוויי עשה ולא תעשהדת זו  אליה.

החוקים הדתיים ואורח החיים הראוי שמכתיבה הדת למאמיניה נגזרים מציווי עליון, ועל כן 

מחייבים נאמנות חד משמעית וציות ללא סייגים. הדת נוכחת ללא הפסק אצל המאמין. היא 

תופסת את עצמה כחולשת על כלל המסגרות האחרות, ועל כן אינה מקבלת מציאות מחוץ 

 . (Liebman, 1983) למסגרתה

חריגה מאורח החיים שמכתיבה הדת באמצעות הטקסט ההלכתי ופסיקות מנהיגיה, מצריכה 

או הצדקה של החריגה בכלים דתיים ומתן אפשרות להכללת אותה  עזיבה של המערכת הדתית

חריגה במסגרת הדת. דרך אחרת גורסת שלמרות שהדת היא מסגרת לא גמישה במהותה, שינוי 

 .(76-75 ', עמ2005סטולמן, -מן)רוס אפשרי בגבולות הדת

 המבקשתליבמן טוען שתפיסה שמרנית, ביהדות קיימים זרמים מגוונים בעלי גישות שונות. 

לשמור על שלמות ההלכה, תתרחק מסביבה מתחדשת ותדגול בבדלנות ממציאות חברתית שאינה 

 . (231 ', עמ1982)ליבמן,  , כפי שהיא תופסת אותןעולה בקנה אחד עם המסורת ועם ההלכה הדתית

מכנה  הוא הזרם הראשוןאת  .ליבמן מבחין בין שני זרמים עיקריים באורתודוקסיה היהודית

צמדות ילבדלנות מהחברה החילונית ולה יםתרוחהזה  זרםהמשתייכים ל. מסורתי"-"ניאו
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קט ונ ,"האורתודוקסיה המודרנית"על ידו לפסיקה המחמירה של הרבנים. הזרם השני, המכונה 

 יםגלוד המשתייכים לאורתודוקסיה המודרנית בהתמודדות מול המודרנה. השונ הטרטגיאסב

הלכתי לשלב בין אורח חיים  מבקשיםבמחויבות להלכה ללא התרחקות מהחברה החילונית, ו

האורתודוקסיה המודרנית מקבלת את הערכים המודרניים היכן השתתפות פעילה בחיי החברה. ל

 , ואינה רואה בהם גורם שלילי. הם אינם סותרים את המסורתש

החברה הציונית דתית מתמודדת עם המתח שבין המסורת למודרנה. הדתיים הלאומיים מנסים 

למצוא את דרך המלך בין נאמנות לערכי המסורת וההלכה להשתתפות בתרבות הכללית של 

ומשמעו הוא שהיהדות בנויה  6החברה. "הישן יתחדש והחדש יתקדש" הוא ביטוי שטבע הרב קוק

 ,על פי תפיסה זועם המציאות העכשווית )"החדש"(.  על המסורת )"הישן"( שאותה יש להפגיש

  החרדית.היהדות  כמוהיהדות פתוחה כלפי החברה והעולם ואינה מסתגרת 

 לשמור על ההלכה ללא התרחקות מהעולם החילוני לדברי ליבמן, כדי להצדיק את הטענה שאפשר

 אסטרטגייתא יהאחת . הבשלוש אסטרטגיותמשתמשת האורתודוקסיה המודרנית  ,רניהמוד

תחומים מקבילים אלו לבין הדת.  ן המודרנהלא קיימת סתירה בי אסטרטגיה זו, ילפ .ההסתגלות

 .מודרנייםהלערכים להסתגל ההלכה  על , ובמידת הצורךשיכולים לדור בכפיפה אחת ולא להתנגש

שקיימים במודרנה היבטים ניטרליים  אסטרטגיה זו מניחה .מידור היא יהיאסטרטגיה השנה

תחומים הנתונים להשפעת ה של הדת לבין תחומים הנתונים למרות ומבחינהמבחינה דתית, 

האסטרטגיה השלישית היא הרחבה והשתלטות. גישה זו מנסה לכלול את כל  העולם החיצוני.

המודרנה באמצעות המסורת הדתית, וכך הופכת החיים בתחום הדת. היא גורסת שיש לפרש את 

ערכים וסמלים מודרניים מקבלים פרשנות ברוח  ,המודרנה לסוג של התחדשות יהודית. כלומר

 על החברה.  ערכי הדתהדת המסורתית ומובילים להשתלטות 

 7אידאולוגית של ליבמן-בישראל. מאז החלוקה הפילוסופיתמחקר זה מתמקד בציונות הדתית 

והתחדד מחקר הציונות הדתית, במיוחד בעשור האחרון. כיום, חוקרי התחום קובעים כי הועמק 

המתאפיינים הציונות הדתית אינה עשויה מקשה אחת, אלא היא מורכבת מזרמים שונים 

 8מסורת ומודרנה, וממנו צומחים רבדים שונים של תפיסות ומורכבות.של  משתנהבתמהיל 

                                                 

 (. 33-56( וגם )ירון, תשל"ד, עמ' 178-192, עמ' 1974ראו בעיקר )שביד,  6
היום אי . מובן שפרשנות שלו היוםה , לביןאצל ליבמן "האורתודוקסיה המודרנית" במובנוהבדל בין המושג קיים  7

 . אפשר להחיל את המושג על כלל הציונות הדתית
 (2007; שרלו 2000)מוזס, תשס"ט; שלג,  להרחבה ראו 8
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חשוב לי לציין שאני מקבלת את התפיסה לפיה אין מדובר  השונות, ותלפני שאציג את החלוק

הציונות הדתית האוחזים במאפייני תת קבוצה אחת ובנות בני נם בקבוצות קשיחות, וכי יש

קשת  כוללתבנושאים מסוימים ובמאפייני תת קבוצה אחרת בנושאים אחרים. הציונות הדתית 

 ."א()שפירא, תשע רחבה של גוונים ועמדות בתחומים שונים

. תת הזרם הקרוב ביותר ליהדות זרמיםתת לשלושה  דתיתציונית כהן מחלק את החברה האשר 

ואת תת  "דתי ליברלי",. בקצה האחר של הרצף מצוי תת הזרם ה"חרדי לאומי"החרדית קרוי 

 ונבדקבאמצעות מחקר אמפירי, שבו קטגוריות ה יצר את כהן ."דתי"כהן  הזרם שבתווך מכנה

הנשאלים העידו חלק מההגדרה העצמית של הנשאלים ומידת קיום המצוות שלהם לפי הצהרתם. 

"תופעת הדתיות הסוציולוגית".  כהןמכנה , ואותם שהם "שומרים מצוות באופן חלקי" עצמם על

שלל . בין הציונות הדתית מספר רב של זהויות משנה למעשה, על פי מאמרו של כהן, כוללת

, א' )כהן הרבניתהוא עומד על מחלוקת בעניין מעמדה של הסמכות  ,מצביע כהן עליהםשהפילוגים 

את "הדתיים הליברלים" ואת "הדתיים הסוציולוגים" כמי שאינם נזקקים  תארכהן מ 9.תשס"ה(

אבדוק במחקרי גם במנוגד להלכה. בעצמם, לרבנים על מנת לקבל החלטות ומעצבים את חייהם 

ות הבוחרות להתגייס לסמכות הרבנית, וכיצד הן מקבלות את מהי גישתן של הצעירות הדתי

 ההחלטה. 

בתפיסותיהם גם חנן מוזס מחלק את הציונות הדתית לשלושה זרמים שונים, הנבדלים ביניהם 

. את הזרם המצוי בקצה הימני מכנה מוזס ביחס למודרנה, לדת, למדינה, לחברה ולממסד הרבני

חרדי לאומי(, בקצה  –לאומית" )המינוח המקובל לתיאור זרם זה הוא חרד"ל -הקבוצה ה"תורנית

ובתווך מצויה  10השמאלי מצויה קבוצה שאותה הוא מגדיר בשם "האורתודוקסיה המודרנית"

 .)מוזס, תשס"ט( קבוצת "הבורגנות הדתית"

וצות המרכיבים את הציונות הדתית משמעותי ביותר בהקשר של היחס ההבדל בין הפרטים והקב

לשירות נשים בצה"ל. ההבדלים והניואנסים בין הפלגים השונים נוגעים לנושאים רבים. מחקר 

דן בין היתר בקבוצות המרכיבות את הציונות  2014שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה בשנת 

שנההדתית ושואל  , שיש ביניהן חילוקי דעות בנושאים מרכזיים, יאפשר אם הפיצול לקבוצות מ 

העוסק  ,המחקר. "לפני "מפץ גדול תא עומדיאו שמא הה לשמור על לכידות ציונות הדתיתל

                                                 

 בהמשך תת הפרק הנוכחי אפרט באשר לסמכות רבנית ולפולמוס אודותיה בציונות הדתית 9
( מכנה את תת הזרם הזה "דתיות ליברלית". יש לשים לב שליבמן מכנה את הציונות הדתית בכללותה 2005)כהן  10

"אורתודוקסיה מודרנית" בניסיון להפריד אותה מהקבוצה האורתודוקסית החרדית הבדלנית, שאותה הוא מכנה נאו 
 מסורתית.
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ומצא מחנה המאפיינים והעמדות המיוחסים למשתייכים ל את בחן בישראל,לאומי -מחנה הדתיב

. המחקר סוקר משנהקבוצות  בעלגני הטרושאין מדובר ביחידה רעיונית הומוגנית, אלא במחנה 

הייחודיים ואת ההבדלים ביניהם ביחסם מאפייניהן של הקבוצות, את משקלן היחסי  את

 . (2014, ואחרים )בארי לנושאים שונים

לדוגמה, בנושא הדת והרבנים נע יחסם של תתי המגזרים מקבלת מרות מוחלטת עד נכונות 

עם ערכים מוסריים או חברתיים. הבדל נוסף  תנגשתלמתוח ביקורת רעיונית על עמדה דתית המ

בתחום הדתי הוא היחס לכתבי הקודש, אשר נע מקבלה של הכתוב כפשוטו ועד לפרשנויות 

המשנות את המשמעות הפשוטה מטעמים שונים. הנכונות להגמשת הלכות ופסיקות של רבנים 

נוגע לסמכות הדתית, והוא נע היא הבדל נוסף בין הגוונים השונים. אחד ההבדלים המשמעותיים 

)אלמוג  מציות עיוור לרבנים ועד להסתמכות בלעדית על השכל הישר גם בניגוד לכל סמכות רבנית

 בתת הפרק הבא אגע בעניין בהרחבה.  11.(2008ופז, 

דוגמה לתחום נוסף שבו מתגלעים הבדלים בין הקבוצות המרכיבות את הציונות הדתית הוא 

נמצאים במינון השונה של לימודי קודש ולימודי השכלה כללית תחום החינוך. הפערים 

"חילונית", ביחס ללימוד מעורב של בנות ובנים ובשאלות באשר למידת ההפרדה הרצויה בין 

במסגרת ההבחנה בין המינים ולגיל הנכון להפרדה בין המינים בחינוך הפורמלי ובתנועות הנוער. 

י דתי, התווסף המינוח "תורני" לחלק ממוסדות מוסדות חינוך שונים בתוך הזרם הממלכת

 החינוך הממ"ד. 

פערים נוספים נמצאים בשאלות בדבר מידת שיתוף הפעולה הרצוי בין דתיים וחילונים, ומידת 

קיום הדיאלוג עם החברה החילונית לגווניה. הבדלים נוספים ניכרים ביחס לאזרחי המדינה 

 . (2009שוגרמן, -)אריאן וקיסר שאינם יהודים

תחום נוסף שבו קיימים הבדלים משמעותיים בין פלגי הציונות הדתית הוא מעמד האישה. ישנו 

מגוון דעות רחב ביחס לשמירה על צניעות בקוד הלבוש, לאיזון הרצוי בין קיום חברה מעורבת 

לשמירה על גבולות הצניעות, ולחלוקת התפקידים המגדריים בבית ובזירה הציבורית. שלל 

  12הללו מזינים גם את הגישות השונות ביחס לנושא שירותן של צעירות דתיות בצבא.ההבדלים 

אחד הנושאים המפרידים בין שלוש הקבוצות ששירטט מוזס הוא הזיקה למדינה ולמוסדותיה. 

הזיקה המשיחית רואה את מדינת ישראל כחלק מתהליך גאולה דטרמיניסטי. הזיקה הדתית 

ת צמיחת גאולתנו" ומשווה לה נופך של קדושה, אך מסתייגת אמנם מקבלת את המדינה כ"ראשי
                                                 

 ( 2014)בארי, ואחרים,  אלי לדמוקרטיההרחבה בעניין הגוונים השונים ניתן למצוא במחקר המכון הישר 11
 שיפורט בהרחבה בתת הפרק "הויכוח בציונות הדתית על גיוס נשים לצה"ל" 12
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מהתפיסה הדטרמיניסטית. הזיקה המודרנית אוחזת בעמדות ציוניות פרגמטיות הדומות לעמדות 

. לפי מוזס, האוחזים בגישה המשיחית משתייכים לאגף התורני )מוזס, תשס"ט( הציבור החילוני

ינת את הבורגנות הדתית ואילו חברי זרם לאומי )חרד"לי(, הזיקה הדתית למדינה מאפי

 13האורתודוקסיה המודרנית מחזיקים בעמדות ציוניות חילוניות.

אמנם, לפי מוזס לכל תת זרם יש תפיסה ציונית שונה, אולם מעצם שמה ברי כי כל חברי הציונות 

 ריבונות יהודית עלהבטחת בבמעורבות פעילה  הדתית אוחזים בעמדות ציוניות. הם מצדדים

הארץ )בניגוד לתפיסות חרדיות הגורסות שגאולת הארץ תתממש רק עם ביאת המשיח(, ורואים 

מגן על קיומה של המדינה. צה"ל נהנה  ה"לצבאת המדינה כיצירה קדושה )"אתחלתא דגאולה"( ו

לאומי המסתמכים על הרמב"ם ועל -מהילה מיוחדת בקרב חלקים נרחבים מהציבור הדתי

מצב כמצויה בישראל מדינת מראיית  תהנובע חובה דתיתל כ"רות בצההרמב"ן ומתייחסים לשי

החינוך הממלכתי מבטא את התפיסה הזו. חוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס  14של מלחמת מצווה.

 , ובחוזר המנכ"ל נאמר במפורש שהכוונה זול"את תלמידיו לשירות בצהמכוון דתי )חמ"ד( 

דתי מקדשת -העולם התיאולוגית של הציבור הציוניתפיסת  15.הדתית את מימוש הזהות תמבטא

את הממלכתיות כערך דתי מרכזי ומתווה, בנוסף לתורת ישראל, משולש של קדושה הכולל את 

 . (2014)רוט,  העם, הצבא והמדינה

מדינה חילונית, ולא מדינת הלכה. היא מדינת ישראל בכך שאין זה עניין של מה בכך, בהתחשב 

ית לתוך המסגרת הדתית על ידי פרשנות המשווה לה נופך של יצירה קדושה קבלת המדינה החילונ

. לתפיסת בני המגזר, השילוב בין (76 ', עמ2005סטולמן, -)רוסמן היא דוגמה להרחבת גבולות הדת

הציונות לדת הוא הפרשנות הנכונה ליהדות. הציונות הדתית שונה בכך מזרמים אחרים ביהדות, 

 וכיום מתכחשים לה. שהתנגדו להקמת המדינה 

זיקת הציונות הדתית למדינת ישראל מגלמת בתוכה עיקרון נוסף המאפיין את רוב בני הציונות 

הדתית והוא השילוב בין הדת למודרנה. הציונות הדתית בחרה להתערות במציאות החדשה עם 

דינה הקמת המדינה ולשם כך גייסה כלים הלכתיים ומושגים הלכתיים שלא רק מכשירים את המ

                                                 

אחת השאלות שהפניתי לחיילות המרואיינות קשורה לזיקתן למדינה. ניתוח תשובותיהן בשילוב עם אימוץ  13
 יהן מתחלקת הציונות הדתית אליבא דמוזס. הגדרותיו של מוזס יאפשר סיווג של החיילת לאחת משלוש הקבוצות אל

הלכה ´ פרק ה ומלחמותיהם הלכות מלכיםמלחמת מצוה מדין "עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם" מתוך הרמב"ם  14
הרחבה בנושא ניתן למצוא מ"ע ד.  הוספות לספר המצוותב א, ומלחמת מצוה מדין כיבוש הארץ מתוך הרמב"ן

, וכן בספרם של עדו רכניץ ואלעזר )כהן י', תשנ"ד( , וכן בספרו של יחזקאל כהן(2012)כהן ב',  במאמרו של בועז כהן
(. בנוסף ניתן לראות שו"תים שבהם מצטטים הרבנים את הסיבה ההלכתית 2013גולדשטיין )רכניץ ע', גולדשטיין א', 

  (2015)כיפה,  לדוגמה תשובה לשאלה באתר כיפה: לתפיסתו של השירות הצבאי כמצווה דתית.
 סעיף קטן ו'.  2.2)א(,  4תש"ס  חוזר מנכ"ל משרד החינוך 15
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ואת הצבא, אלא אף מקנים להם ממד של קדושה. רמת השילוב הרצוי בין הדת למודרנה משתנה 

בין תתי הזרמים של הציונות הדתית, אולם רובם ככולם מבקשים לשמור על אורח חייהם 

כיהודים שומרי מצוות, ובמקביל לחיות את חייהם כאזרחים מעורים בכל תחומי העשייה בחברה 

 . (361 ', עמ2002 ,)כהן א' ית ליברליתבמדינה דמוקרט

בני המגזר רואים עצמם מחויבים לערכים דמוקרטיים, מתגאים בשילוב בין קודש לחול, בין דת 

למודרנה, בין תורה ולעבודה ובין זהותם כאנשים דתיים לזהותם כאזרחים מעורים בחברה. בכך 

 .(31 ', עמ2000)שלג,  ילוניהם מבטאים דרך אלטרנטיבית, הן למזגר החרדי והן למגזר הח

 

 סמכות רבנית

פסוקים בספר  ארבעהעל פירוש חכמי התלמוד ל בססת את הסמכות הרבניתיהדות ההלכתית מה

 :יא-י"ז, ח ,םדברי

ט, ֵבין" פָּ שְּ ר ַלמ  בָּ ָך דָּ מְּ ֵלא מ  פָּ י י  ם ֵבין-כ  דָּ ם לְּ ֶנַגע-דָּ ין ּוֵבין ֶנַגע לָּ ד  ין לְּ יֹבת, --ד  ֵרי ר  בְּ ֶריָך:ד  עָּ שְּ  ב 

יתָּ  ל  עָּ תָּ וְּ ַקמְּ ה ֱאֹלֶהיָך בֹו-ֶאל--וְּ הוָּ ַחר יְּ בְּ קֹום, ֲאֶשר י  , ֶאל .ַהמָּ אתָּ ֶאל-ּובָּ ם, וְּ י  ו  ים ַהלְּ -ַהֹכֲהנ 

ט פָּ שְּ ַבר ַהמ  ָך, ֵאת דְּ ידּו לְּ ג  ה  תָּ וְּ ַרשְּ דָּ ֵהם; וְּ ים הָּ ֶיה ַביָּמ  הְּ , ַעל .ַהֹשֵפט, ֲאֶשר י  יתָּ ש  עָּ י ַהדָּ -וְּ ר פ  בָּ

ן ָך, מ  ידּו לְּ ֹכל ֲאֶשר יֹורּוָך-ֲאֶשר ַיג  תָּ ַלֲעשֹות, כְּ ַמרְּ שָּ ה; וְּ הוָּ ַחר יְּ בְּ קֹום ַההּוא, ֲאֶשר י  י -ַעל .ַהמָּ פ 

ַעל ה ֲאֶשר יֹורּוָך, וְּ ט ֲאֶשר-ַהתֹורָּ פָּ שְּ ָך-ַהמ  רּו לְּ ןַתֲעֶשה --יֹאמְּ סּור, מ  ר ֲאֶשר-לֹא תָּ בָּ ידּו -ַהדָּ ַיג 

ָך  מֹאל--לְּ ין ּושְּ מ   ."יָּ

 

, לקבל את פרשנותם לתורה ולנהוג חכמים ם שלתורה לשמוע בקולמהמצוות עשה מכאן נלמדת 

הסמכות העליונה של ההלכה  היה , הסנהדרין,בית הדין הגדולעל פי תקנותיהם וגזרותיהם. 

גם . לנהוגיש מצווה להאזין ועל פיהם  לדבריהםשהם החכמים  שישבו בוהיהודית, והחכמים 

 ,. בימינולא בטלה סמכות החכמיםשנים  1,500-הסנהדרין לפני למעלה מ המשבטל

 האורתודוקסיה היהודית, ובכלל זה הציונות הדתית, מקבלת את סמכות הרבנים לפסוק הלכות. 

דגמים מושגיים שונים של יחס בין ציות  (207-199 ', עמ1997)שגיא,  אבי שגיא מציג במחקרו

שני מודלים של סמכות רבנית. האחד הוא מודל הציווי והשני הוא המודל  לסמכות. הוא מציע

אני עושה, ללא שאלות. מאחורי  –ההכרתי. מודל הציווי הוא המודל המסורתי של אני מצווה 

יכול היותו ציווי וללא תלות בתכניו. הציווי עומד העיקרון של הציות לציווי מעצם  המודל הזה

 השראהכוח האמונה שמדובר בצו האל, מכוח מ -ה מקורות משלושקבל את הלגיטימציה ל
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הסכמת העם. אלו הם שלושת הטיעונים המצויים במקורות כהצדקה לחובת כוח אלוהית או מ

 הציות המוחלטת. 

המודל ההכרתי, הוא דגם הסמכות הרבנית השני שמציע שגיא, מבוסס על ההכרה בגדולתו של 

בו חובת הציות מניחה את זכותו של האדם לבחון בעצמו הפוסק. מדובר בדגם אנטי אוטוריטרי ש

את המקורות והטיעונים שעליהם מתבססת הוראת החכם. המודל ההכרתי מניח אי ציות במקום 

 שבו ברורה טעותו של הפוסק. 

דפוס התנהגות נוסף. זהו דפוס דיאלוגי שבו  (183-163 ')מוזס, תשס"ט, עמ מוזס מוסיף במחקרו

המציית מנהל שיח עם הפוסק ונמנע מקבלה אוטומטית של הפסיקה. מוזס טוען כי בסביבה 

משכילה, ביקורתית ודעתנית הסמכות הרבנית מתנהלת בצורה דיאלוגית. הדיאלוג מתחזק בזכות 

 השימוש בפלטפורמה האינטרנטית המקלה על השגת אינפורמציה. 

קיבוץ הדתי, הידוע ביחסו המסוייג כלפי מוסד הרבנות, ושניתן לומר שהוא נמצא באגף השמאלי ב

ישנו מודל מיוחד של סמכות הלכתית. הדגם שאומץ על ידי  של האורתודוקסיה המודרנית,

הקיבוץ הדתי מזכיר לדעתי את המודל הדיאלוגי של מוזס. לצד כוחות שמרניים, בקיבוץ הדתי 

ה לכוחות מחדשים. הללו אמנם מכירים בכך ששאלות הלכתיות מצריכות שאלת ישנה השפעה רב

רב, אך מתן מעמד מועדף לרב פוגע בעיניהם באופי השיוויוני והדמוקרטי של הקיבוץ. ההתחבטות 

בסוגיה הולידה מודל הקיים בחלק מן הקיבוצים ולפיו הכרעות הלכתיות מתקבלות על ידי ועדה 

הוועדה אמנם מפנה שאלות לרבנים ומנהלת עימם שיח סביב הסוגיה, אך שנבחרת על ידי הציבור. 

 . )אילן, תשס"ז( הסמכות היא של הקולקטיב הקהילתי ולא של הרבנים

הוסיפה דפוס נוסף של סמכות רבנית, והיא מכנה אותו  (18 ')אומיאל, תשע"א, עמ שני אומיאל

בדילוג, או מדלגים בפועל מעל דפוס "דילוגי". במחקרה היא מראה כיצד דתיים מאיימים 

הסמכות ולא מצייתים לה. כלומר, המקובל להניח שכלל הציבור הציוני דתי מקבל את הסמכות 

הרבנית בשאלות הלכתיות, וההבדל הוא רק במודל, אולם אומיאל מוכיחה במחקרה כי רבים 

ית, אלא מדלג מהדתיים כלל לא נדרשים לפסיקת הלכה, וכי המציית הפוטנציאלי כלל אינו מצי

 על הפנייה לרב. 

חנן מוזס בדק במחקרו את תדירות ההתייעצות עם רבנים בנושאים הלכתיים. מוזס חילק את 

מהמשיבים בציבור התורני בחרו באופציה  70%-המשיבים לתתי המגזרים וגילה שלמעלה מ

לכתיים. הגבוהה ביותר בסולם בתשובה לשאלה באיזו תדירות הם מתייעצים עם רב בנושאים ה

בבורגנות הדתית ממוצע תשובות המשיבים היה קצת פחות מ"לפעמים", ואילו ממוצע 
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עמד על קצת פחות מ"לעתים  תשובותיהם של המשיבים מקרב האורתודוקסיה המודרנית

 רחוקות"

מחקריהם של אומיאל ומוזס עולים בקנה אחד עם אחת מהבחנותיו של אשר כהן באשר לגוונים 

עליהם מצביע כהן הוא ש בין שלל הפילוגים במגזר הציוני דתינות הדתית. המרכיבים את הציו

 לדבריו, מקובל .(26 ', תשס"ה, עמ)כהן א' עומד על מחלוקת בעניין מעמדה של הסמכות הרבנית

להניח שכלל הציבור האורתודוקסי מקבל את סמכות הרבנים לפסוק הלכות בשאלות הלכתיות 

כות הרבנית נוגעת רק לשאלות ציבוריות שאינן הלכתיות ביחס לסמ סבוכות, וכי המחלוקת

"הדתיים הליברלים" ו"הדתיים הסוציולוגים" אינם עולה כי  כהןאולם, ממחקרו של  טהורות.

זו תופעה נרחבת ונפוצה, גם כאשר מדובר בסוגיות הלכתיות טהורות. לדבריו, נזקקים לרבנים 

, ומבלי להזדקק לרבנים. להלכה ניגודם במעצבים את חייהם ג ומשמעותה היא שאותם פלגים

במחקרו גילה כהן שבאורח חייהם של הדתיים הליברלים והסוציולוגים לא מתעוררות כלל 

שאלות המצריכות שאלת רב, וגם כשהן מתעוררות הם ככל הנראה משיבים עליהן בעצמם מתוך 

 אינטואיציה וידע אישי. 

הדילוגי מופיע בהקשר של בחירתן של הצעירות  במחקרי אבדוק האם המודל הדיאלוגי או המודל

להתגייס בניגוד לעמדת רוב הרבנים. לחילופין, אבדוק האם ניתן לסווג את החיילות הדתיות 

יכות לתת הקבוצה של "הדתיים הסוציולוגיים" או "הדתיים הליברלים" כהגדרתו של יכמשת

  כהן.

 

 דעת תורה בציונות הדתית

המבטא את הרחבת הסמכות הרבנית מהתחום ההלכתי הטהור אל כלל הוא מושג  "דעת תורה"

כגון שאלות  ,כריע גם בשאלות שאינן הלכתיותגדול בתורה מצופה להרב הנחשב תחומי החיים. מ

זו  .(1997)אחיטוב,  מעמד של "דעת תורה"ועמדתו בשאלות אלו מקבלת  ,פוליטיות ומדיניות

שבה ההכרעה אינה בשאלה בנושא שאינו תורני צרוף,  הולהביע דע תורהה להכריע בשם הסמכות

את הכושר לפסוק לא רק בנושאים תורניים  לגדולי התורה מייחסים. כתובה במפורש בתורה

 .(2004)בראון,  חיים בכללהו מדינה, פוליטיקהבכלל תחומי החיים, כגון אלא  ,צרופים הלכתייםו

דעת התורה היא עמדה שבשל מעמדו של הרב המשמיע אותה מייחסים לה עיגון ברוח הקודש. 

סגולותיו הבלתי רגילות של אותו "גדול בתורה". משום כך, דעת התורה אינה כוח פסיקותיו הן מ

 תחילהדעת תורה הדורשת נימוק, עיגון במקורות וביאור, בשונה מפסיקה הלכתית רגילה. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
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 בשנים הראשונות לקיומה של המדינה, אך התפשטה, במידה חרדיתמוטיב מרכזי בחיי החברה הכ

 , גם לציונות הדתית ובמיוחד לזרם החרד"לי. פחותה

עוברים תהליכים של התחרדות והקצנה על החברה הציונית  70-דרור ינון טוען שמאז שנות ה

יעות מלאה דתית ועל החינוך הממלכתי דתי. לדבריו, הציבור הציוני דתי חוזר למצב של כנ

. (2010הלחמי וינון, -)פיקאר, שבת בית לסמכות הרבנית ומוותר על רעיון האוטונומיה של הפרט

יוצא דופן. כוח אריאל פיקאר מצטרף לעמדתו של ינון וקובע שלרבני הציונות הדתית נתונה עמדת 

יהם לדבריו, סמכותם הייחודית, ההערצה כלפיהם והטוטאליות הנחרצת שבה מתקבלות פסיקות

-)פיקאר, שבת בית בכל תחומי החיים משפיעות על הציונות הדתית כולה, ולא רק על קהילותיהם

 . (2010הלחמי וינון, 

כפי שנאמר, הציונות הדתית רואה עצמה מחויבת לערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. 

פוא מציאות המעמד המיוחד שמקנה הציבור הציוני דתי לרבניו, אליבא דינון ופיקאר, מייצר א

מורכבת, שמשליכה לא אחת גם על כלל הציבור הישראלי. הדוגמה הבולטת, והקשורה לעניין 

 מחקר זה היא השפעת הרבנים על יחסם של חיילים דתיים לצה"ל ומטרותיו. 

לדעת פיקאר, למעמדם של רבני הציונות הדתית יש השלכות מסוכנות, משום שהרבנים נתפסים 

ו, בשונה ממקורות סמכויות אחרים בחברה, כגון שופטים, הרבנים אינם כסמכות מיסטית. לדברי

צריכים לנמק את החלטותיהם, אינם נתונים לביקורת, תקופת כהונתם אינה קצובה ובידם מרוכז 

רב ללא ביזור סמכויות וללא הפרדת רשויות. ייחוס השראה אלוהית לרבנים גורם לאדם כוח 

 וענק להם ממקור על אנושי.להאמין שהרבנים מחזיקים בידע המ

ינון, פיקאר ועמיתיהם אינם מבחינים בין הגוונים השונים המרכיבים את הציונות הדתית, אלא 

מתייחסים אליה בהכללה. למעשה, כפי שטוען אשר כהן, ישנם הבדלים גדולים ביחס לסמכות 

הרבנית ובדרך הפעלתה בקרב הקבוצות השונות המרכיבות את הציונות הדתית. קהילות שלמות 

חרד"לי(, בוגרי )רחוקות מהתיאורים של פיקאר וינון. בקרב הזרם התורני לאומי  בציונות הדתית

קיים בו יחס היררכי ברור  16ישיבות "מרכז הרב" "הר המור" ודומיהן, רווח רעיון "דעת תורה".

בין הפונה לרב, ומצופה שהפונה לרב יקבל את מרותו. לעומת זאת, רבנים המזוהים עם 

מבקשים ליצור שיח דיאלוגי ולא סמכותני, שבו הרב מקיים דיון עם האורתודוקסיה המודרנית 

 . )גייגר, תשע"ג( הפונה ומנסה לשכנעו בסבירות עצתו או פסיקתו

                                                 

 הרחבה בתת הפרק הבא 16

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
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הדתי שייצג חדשנות דתית. הקונסנזוס של הקיבוצים  היסטורית, היה זה הקיבוץמבחינה 

ליה בשאלות הדתיים הוא קבלת סמכותה ההלכתית של הרבנות הראשית, אך מחלוקת ע

 ציבוריות. 

, )פרידמן ש', תשי"ז( התרחבות תחום ההלכה בקבוצה הדתיתבנושא שמחה פרידמן במאמרו של 

קבלת עול אך מבהיר שהכוונה היא  הוא קובע ש"הקיבוץ הדתי מקבל את ההלכה ללא סייג",

 כלומר, הקיבוציםדעת הרבנות בכל דבר ודבר. ולא קבלת  הלכתיות בלבד,משמעת בשאלות 

אם כן, לרב יש סמכות  הדתיים לא יחששו לחלוק על עמדת הרבנות במקרים שאינם הלכתיים.

. לעומת זאת, בשאלות שהן חברתיות, חינוכיות, פוליטיות "השולחן ערוך" והתלמוד לפסוק מתוך

וציבוריות אין כל עדיפות לעמדת רב על פני עמדת אדם שאינו משמש כרב, ואינו בעל הידע 

  .ההלכתי הרבני

אחד מהנושאים שבהם הקיבוץ הדתי פעל מראשית ימי המדינה בניגוד לעמדת הרבנות הראשית 

פישמן סבור שלמרות שעצמתם של הכוחות השמרנים  17הוא חובת השירות הצבאי לנשים.

עצמת הכוחות המחדשים, לאחרונים יש השפעה רבה על הלכי הרוח של  בקיבוץ הדתי עולה על

 רניתדלקיבוץ ובמיוחד בתת הקבוצה המכונה האורתודוקסיה המו הציונות הדתית, גם מחוץ

 .(177-174 ', עמ1990)פישמן, 

כנגד התביעה לקבל  18דתית שהתחיל הקיבוץ הדתי נמשך במקומות נוספים.הכיום, קו החדשנות 

את מרות וסמכות הרבנים באופן בלתי מסוייג בכל נושא, נשמעת הטענה שלפיה לצורך קביעת 

ם הרבנים לא אחת לפרש פסוקים שהפשט שלהם אינו בהיר. רבים הם המקרים הלכות נדרשי

שבהם ישנו יותר מפירוש אחד, וכל פירוש מכוון את הפוסק לעמדה הלכתית שונה. בימינו, כאשר 

אין סנהדרין אחת המורה לכל ישראל, אין עמדה הלכתית אחת חד משמעית, וכמעט בכל נושא 

. מצב זה קיים גם בסוגיה (9, תשנ"ג, עמוד )כהן י' כה שוניםישנם חילוקי דעות בין בעלי הל

העומדת במוקד מחקר זה. לצד העמדה ההלכתית הרווחת האוסרת גיוס נשים לצבא, ישנן גישות 

 הלכתיות המתירות את הגיוס ואפילו כאלו המחייבות אותו.

בתוכו את  היחס השונה לסמכות הרבנית בין הגוונים המרכיבים את הציונות הדתית מקפל

 ', עמ2004)בראון,  הפרובלמטיקה של מעמד הרבנות בחברה דתית שהפנימה ערכים מודרניים

. ואכן, סביב סוגיית "דעת התורה" התגלע פולמוס בציונות הדתית. עמדה חרד"לית דוגמטית (433

                                                 

נושאים אחרים הם הכרעת מנהיגי הקיבוץ הדתי לברך על קריאת התורה, על ההפטרה ועל אמירת הלל ביום  17
העצמאות בניגוד להחלטת הרבנות הראשית. גם בנושאי חובת שרות צבאי לבחורי ישיבה ושאלת השותפות עם 

 משקים חילוניים הכריעו בקיבוץ הדתי בניגוד לעמדת הרבנות. 
 לל ואחרים שיידונו בתת הפרק "הויכוח בציונות הדתית על גיוס נשים לצהל"כגון רבני בית ה 18
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בבא בתרא י"ב ע"ב( תלמוד בבלי, היא שלחכמי התורה מעמד מיוחד בהערכת המציאות שנאמר )

. מול עמדה זו יש מי שטוען, )כהנא שפירא, תשמ"ז( שנסתלקה הנבואה ניתן כח זה לחכמים""מ

בעיקר באורתודוקסיה המודרנית, שאין לרבנים כל יתרון בנושאים שאינם תורניים. המחזיקים 

בעמדה זו מבקשים להגביל את סמכותם של הרבנים לענייני הלכה גרידא. המצדדים בדעת התורה 

 בין סוגיות הלכתיות לסוגיות ציבוריות או השקפתיות. קשה או בלתי אפשרי להבחין יטענו מנגד ש

ציבורית או רעיונית היא שאלת  מבחינה זו, השאלה מהי סוגיה הלכתית טהורה ומהי סוגיה

כל  צדיקניתן לה חולשת הדת על כל תחומי החיים, ועל כן גישת ההשתלטות וההרחבהמפתח. לפי 

הרב שלמה דייכובסקי מפריד  19עמדה בסוגיות ציבוריות או רעיוניות בטיעון הלכתי זה או אחר.

בין שלוש קטגוריות: מן הצד האחד שאלות בענייני הלכה גמורים, מן העבר השני שאלות בענייני 

 . )דייכובסקי, תשל"ג( חולין גמורים ובתווך מצויות סוגיות בתחום האפור

ים דתיות לצה"ל יש לשאול האם זו סוגיה הלכתית. מחד גיסא ניתן לטעון גם ביחס לגיוס נש

ששאלת גיוס חיילות דתיות לצה"ל היא שאלה ציבורית חינוכית גרידא, שבה אין לעמדת הרבנים 

כל יתרון על פני עמדת מחנכים אחרים, אלא מתוקף מעמדם כ"דעת תורה" שהוא, כאמור, מעמד 

נות הדתית. מאידך גיסא, ניתן לטעון כי מדובר בשאלה הלכתית שנוי במחלוקת בקרב פלגי הציו

פסק הלכה כפי שנקבעה בוכי המתגייסות לצבא פועלות בניגוד להלכה. עמדת הרבנות הראשית 

 שהוזכרה בפתיחת עבודה זו היא: ו כ"א באדר א' תשי"אמיום 

 -מצב אחר בירור ה -"בדבר תיקון חוק שירות הביטחון העומד לפני הכנסת, הננו 

מפרסמים דעת תורה שגיוס נשים, אפילו פנויות, במסגרת צבאית באיזו צורה שהיא 

 .(2002)ורהפטיג וכ"ץ,  אסור בהחלט"

 

מצד אחד, הרבנים הראשיים מכנים את הכרעתם "דעת תורה", אולם בהמשך הם מתייחסים 

 לאיסור בשפה הלכתית תוך מתן הרושם שמדובר בסוגיה הלכתית ברורה. 

לת סמכות הרבנים להכריע בסוגיות ציבוריות, עומדת שאלת האוטונומיה של הפרט. עניין לצד שא

. המדובר בעניין האחריות (429 ', עמ2004)בראון,  זה רלוונטי במיוחד לחברה המערבית המודרנית

האישית והמחשבה העצמאית של האדם. יש הגורסים שאל לה להתייעצות עם רבנים להחליף את 

רבנים התייעצות עם הכרה בערכה ובחשיבותה של ית של האדם. לפי גישה זו, המחשבה העצמא

לכן,  לקיחת האחריות האישית של האדם על החלטותיו האישיות והציבוריות. אינה סותרת את

                                                 

דוגמה טובה לכך היא סוגיית החזרת השטחים, שהיוותה את הרקע לפולמוס בציונות הדתית סביב דעת התורה.  19
 האם מדובר בסוגיה פוליטית ציבורית גרידא, או שמא יש לה אספקטים הלכתיים הנובעים מקדושת הארץ?
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לאחר ההתייעצות עם רב, יכול הפרט להפעיל שיקול דעת ואף לבקר את תשובת הרב ולקבל 

  ה למודל הסמכות הדיאלוגית או הדילוגית.הכרעה באופן עצמאי. טענה זו מתאימ

ן: ", י"ז, י"אכאמור לעיל, הסמכות הרבנית יונקת מהפסוק בספר דברים סּור, מ  ר ֲאֶשר-לֹא תָּ בָּ -ַהדָּ

מֹאל ין ּושְּ מ  ָך יָּ ידּו לְּ רש"י מפרש, בעקבות ישנם פירושים שונים באשר למילים "ימין ושמאל".  ."ַיג 

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין".  -"'ימין ושמאל'  ,דברי חז"ל בספרי

לעומת לחלוטין.  תפרדוקסלי הפסיקהלפי רש"י יש לציית לסמכות הרבנית, אפילו אם  ,כלומר

יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין : "תלמוד הירושלמי כתובב זאת,

א ועל ימין שהוא ימין, ועל שמאל שה שיאמרו לך -מין ושמאל תשמע להם? תלמוד לומר: י

בניגוד לפירושו של רש"י, על כלומר,  )תלמוד ירושלמי, מסכת הוריות, פרק א, הלכה א(. שמאל"

להפעיל שיקול דעת ולקבל את דברי החכמים כשקיימת הלימה בין שיקול הדעת  פי פירוש זה יש

  .תםשל הפרט לפסיק

 הצעירות הדתיות מקבלות את ההחלטה להתגייס לצה"ל. עד כמה הן במחקר אבדוק כיצד

להפעיל  ןיכולתמקבלות את הסמכות הרבנית להכריע בסוגיית שירותן, ועד כמה הן מסתמכות על 

ולקבל החלטות על סמך ידע אישי ובהתאם  ,שיקול דעת עצמאי בצמתי התנגשות בין ערכים

 לסולם ערכי פרטי. 

 

 צבא .2.3.3

מטרת עיקר פעילותו היא לוחמה ואימון לקראתה. שמזוין הכפוף לישות מדינית וצבא הוא ארגון 

והגנה על שלומם  שבנסגרתה פועל הצבא, מדינהושלמותה של ה ריבונותההלוחמה היא הבטחת 

 ( המאיימים עליה. ארגוני טרורשל אזרחיה מפני גופים זרים )כגון מדינות אויבות או 

עבודה, ובסיסיו משמשים גם מקום מגורים לחלק מן המשרתים בו.  מקוםהוא גם הצבא 

המשרתים מופרדים מכלל החברה הן בלבושם האחיד והן, לכל הפחות בראשית השרות, במגורים 

 במחנה סגור ובשגרת יום מוכתבת. 

ומחויבות למילוי פקודות  ,נכונות להקרבת חייםהצבא דורש ממשרתיו נאמנות טוטאלית עד כדי 

שיוטלו עליהם. המסגרת הצבאית היא מסגרת לא גמישה, ואי ציות לפקודות, או חריגה מדפוס 

מדינות דמוקרטיות הצבא אינו מתעלם בהתנהגות מוכתב, עלולים לגרור ענישה. חרף האמור, 

-)רוסמן שפחתו, אמונתו וחבריוממסגרות חיצוניות וממחויבויות אחרות שיש לחייל, כגון מ

 .(71 ', עמ2005סטולמן, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8
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רות ומידת החובה להתגייס. המדינה יהמדינה קובעת את תנאי הגיוס, כגון גיל הגיוס, אורך הש

יכולה לקבוע גיוס חובה כמצב קבוע, כמצב זמני המיושם בעיתות חירום או להימנע מגיוס חובה. 

רות בצבא מבטא פטריוטיות ומחויבות בלתי ניתנת יהשבהינתן הקשר ההדוק בין הצבא והמדינה, 

. החלת גיוס חובה הופכת את הצבא לארגון המגדיר את (Helman, 1999) לערעור למדינה

. במובן זה, הצבא, ששואב את כוחו מהמדינה, שומר על (2008יונה, -)עירן הקולקטיב הפוליטי

 20האזרחי.ריבונותה ומעניק לאזרחים המשרתים בו את מעמדם 

צה"ל פועל על פי מודל של גיוס חובה ומכונה "צבא העם". בהתאם למודל, גיוס החובה מוחל על 

כלל האוכלוסיה, גברים ונשים כאחד, מתוקף חוק, עם מעטים היוצאים מהכלל. החלת חוק גיוס 

 בו למרכיב המגדיר את גבולות הקולקטיב,חובה והגדרתו של צה"ל כצבא העם הפכו את השירות 

כלומר, השירות הצבאי בישראל הוא . (1993)הלמן,  כמו גם את ערכו של היחיד בתוך הקולקטיב

 . (2015)ביק,  מרכיב מרכזי בהגדרת ההשתייכות של הפרט למסגרת המדינית

תודעת עמוק בקרב  חוק, אך משמעות השירות בו מושרשת אמנם הגיוס לצה"ל מחוייב על פי

בישראל יש מקום מרכזי בהגדרת הריבונות. אולם, מעמדו של  , לצבאהאזרחים. כמו בכל מדינה

הורוביץ וליסק, ) צה"ל התחזק בשל הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים וחלק מהמדינות השכנות

. השירות בו, אפוא, אינו רק ציות לחוק, אלא נעשה מתוך הטמעת צורך (1993הלמן, ; 1990

כלוסיות ופרטים שאינם משרתים בצה"ל ההגנה. אמנם, כיום ישנו שיעור לא מבוטל של או

, אולם סקרים קובעים כי אין (2001)כהן ובגנו,  וההבנה כלפיהם גדולה מבעבר 21ממניעים שונים,

 . (2005סטולמן, -)רוסמן בכך בכדי לפגום ברמת המוטיבציה לשרת בצה"ל, והיא גבוהה ויציבה

צה"ל שעל העם מגן צבא העם,  בהתאם לתפיסת הממלכתיות שלו, בן גוריון הצהיר לאחר הקמת

שהגיוס חייב לחול על הכל וכי הצבא הוא שותף לתהליך בניית האומה ולפיכך נועדו לו גם 

. השימוש בצבא למטרות של גיבוש חברתי, קליטת (2002)שור ונבו,  תפקידים חינוכיים וחברתיים

מקום המרכזי שיש עליה, קידום אוכלוסיות מוחלשות ופתרון בעיות חברתיות תורם אף הוא ל

לצה"ל בעיצוב סדר היום במדינת ישראל. השפעתו של צה"ל ניכרת גם בקרב אוכלוסיות שאינן 

. אשר על כן, (2008)צור,  משרתות בו, שכן היא ממומשת היטב באמצעות מערכת החינוך והתרבות

                                                 

 (. 2015)לוי,  ראייה ביקורתית על כך ניתן לקרוא אצל יגיל לוי 20
( מצביעים על גיוס של כמחצית מבני 13הנתונים האחרונים המופיעים בדוח הצוות לבחינת יישום חוק טל )עמ'  21

הנוער בלבד. הגורמים לכך הם העלייה בשיעור תלמידי הישיבות ש"תורתם אומנותם", עלייה בשיעור בני המגזר 
הערבי הפטורים משירות, וניצול של הסעיף המאפשר פטור לנשים מטעמי הכרה דתית גם על ידי נשים חילוניות 

 המבקשות שלא להתגייס.
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-Lomsky) אפשר לקבוע שצה"ל ממלא תפקיד מרכזי בהבניית זהותם של כלל האזרחים בישראל

Feder, 1992).  

צה"ל, כמו צבאות אחרים במדינות דמוקרטיות, אינו מתעלם מהקשרים חיצוניים המשפיעים על 

, (Cohen, 2004) צרכים רגשיים, תרבותיים ואמוניים של חייליו. על אף היותו מערכת תובענית

שירותם, הוא הוא מנסה להיענות לרצונות המתגייסים בעת שיבוצם לתפקידים שימלאו במשך 

מאפשר חריגות מבוקרות מביצוע פקודות מטעמי דת, עוקב אחרי מצבם המשפחתי של החיילים 

באמצעות משקיות הת"ש ומאפשר לחיילים ממשפחות קשות יום לסייע בפרנסת הבית בזמן 

 . (73 ', עמ2005סטולמן, -)רוסמן השירות

ירות הדתיות להתגייס לצה"ל במחקרי בדקתי אם בין הגורמים המשפיעים על רצונן של הצע

מצויות סיבות הקשורות למפגש בין צה"ל להחברה הישראלית, ואילו מהן בעלות משקל 

 משמעותי בקבלת ההחלטה לשרת בצבא. 

צבא. כל -מגדר-דת –של שלוש צלעות המשולש  להלן נבחן את קשרי הגומלין בין הרכיבים השונים

צבא  ,דת ומגדרתיאורטיים של אחד הצמדים: אחד מתתי הפרקים הבאים יסקור את הקשרים ה

  דת וצבא. ,ומגדר

 

 מגדרו דת .2.4

שלפיהם  פטריארכים,-לפי קודים מסורתיים את החיים החברתיים נוטות להגדיר חברות דתיות

בעבר, נתפס הדבר כראוי  .(Graetz, 2003) בין כתלי הביתהוא שה ימקומה המסורתי של הא

וכטבעי גם בחברה היהודית דתית. שיקוף של המציאות ההיסטורית והערכית ניתן למצוא 

 שממנו עולה כי מהותה לתפקד כעקרת הבית –"דביתהו"  – 22בכינויה של האישה בספרות חז"ל

: קכ"ח ,שה ניתן למצוא בספר תהיליםילמקומה של הא ים נוספיםביטוי. (121, עמוד 2008)קהת, 

חשוב "כל כבודה בת מלך פנימה".  בתהילים, מ"ה, י"ד, וכן "אשתך, כגפן פורייה בירכתי ביתך"

להדגיש שלפי חז"ל תפקידה של האישה אינו נובע ממעמדה הנחות ביחס למעמדו של הגבר, אלא 

. השימוש בתארים (35-26 ', עמ1994)הרצוג,  מהדרגה הרוחנית הגבוהה המאפיינת אותה

כגון "בת מלך", "גפן פורייה" מסייעים ליצירת הרושם שאין מדובר באפליה על רקע  מאדירים

חברה קרב חלקים מהל באידאל אמירות אלהפחיתות מעמדה של האישה. אולי בשל כך הפכו 

                                                 

 כינוי למנהיגים הרוחניים וההלכתיים של עם ישראל  –חכמינו זכרונם לברכה  22
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שהתקוממו  ועיצבו את התפקידים החברתיים הראויים כביכול לנשים. נשים הדתית לאומית

 והוצגבספירה הציבורית הסביל  ןתפקידן לבית פנימה וכנגד הגבלת מרחב פעילותכנגד  ויצאו

 .(14 ', עמ2007, )כהן א' ת את המוסר היהודיוכמסכנ

בהתאם לתפיסות החברתיות שהיו נהוגות בעבר, גם במסורת היהודית לא ניתנו לנשים אותן 

בתחומי החינוך זכויות שניתנו לגברים, בעיקר בסוגיות של ירושה, שידוכים, פולחן וסוברניות. גם 

. הנשים היחידות שלמדו קרוא וכתוב (303-266 ', עמ2001)גרוסמן,  וההשכלה הופלו הנשים לרעה

בלשון הקודש, כמו בנותיו של רש"י )רבי שלמה יצחקי(, היו היוצאות מן הכלל שמעידות על הכלל 

לא שהתחנך על בסיס המשפט "כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות". בבית המדרש 

דריסת רגל לנשים, והאפשרות להשתלב בשיח ההלכתי נמנעה מנשים עד לפני שנים לא  הייתה

גם בתחום קיום המצוות ישנה חלוקה ברורה והיררכית בין גברים ונשים. תחום הפולחן  רבות.

 הדתי הוא תחום שבו מודרות הנשים, ומקומן הוא של צופות מהצד במתרחש ב"עזרת הגברים".

אחר מקורות ההפרדה המגדרית בהלכה היהודית וסוקרת סוגיות של הפרדה  קהאורה כהן מתח

ריקודים  ,עירוב מגדרי בסעודה ,מעורבות נשים בפעילות ציבורית ,הפרדה בחינוך ,בבית הכנסת

לטענתה, החברה המעורבת  .(2007)כהן א',  מעורבים והפרדה מגדרית בסוגיית השירות הצבאי

חברה הדתית אינה חברה סגורה הרמטית, והשינויים בחברה מציבה אתגר לחברה הדתית. ה

חלוקת  תוךמשמרת ערכי משפחה ההכללית מאיימים על התפיסה המסורתית הקלאסית 

מא וכרעיה, שחובתה ישה בראש ובראשונה כאישלפיהם מוגדרת הא ,סמכויות ותפקידים

 תקופה המודרניתבהתמורות שחלו הראשונית היא ללדת ילדים ולהיות אחראית למשק הבית. 

הציבור  שאלות רבות בדבר עמדת עלותנשים, מלשוויון הזדמנויות מתן יחס שוויוני ולכיוון של 

  .(15 ', עמ2007)רוס,  בסוגיית ההפרדה המגדרית הדתי על גווניו השונים

 על התפיסות התיאולוגיות והמסורתיות רוחות הפמיניזם חדרו לתוך החברה הדתית, השפיעו

למחשבה הפמיניסטית ויכוחים הפנימיים בחברה הדתית והיחס השונה ו. הוהציתו פולמוסים

ום, כעבור דור שלם של ויכוחים חידדו את הגוונים השונים בחברה הציונית דתית. גם כי

. הקלאסית המסורתיתשדוגלים בתפיסה  בתוכהם חלקים והתפתחויות מרחיקות לכת, ישנ

נשמר מקומה המסורתי של האישה בבית הכנסת ואין היא  בחלקים אלו של החברה הדתית

לעומת זאת,  23לוקחת חלק פעיל בלימודים בבית המדרש. בקרב האורתודוקסיה המודרנית,

מתקבלים עקרונות הפמיניזם הליברלי ונעשה ניסיון לתרגמם למרחב הפעולה הדתי ולפולחן 

                                                 

 (2005המכונה גם "דתיים ליברלים" )כהן,  23
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שבהם נשים קוראות בתורה, עולות  הדתי. במסגרת זו התפתחו תופעות של מנייני תפילה לנשים,

  24לתורה ולוקחות חלק פעיל בתפילה, נשים לומדות תורה וכיוצא באלו.

, שהשאירו את האישה בתפקידים הביתיים היהודי הוחלו על נשים דיני צניעות יההיסטורברצף 

רני, מוד, ובוודאי בעידן הפוסט בעידן המודרני הבית ד' אמות-שה ביאך הניסיון להשאיר את הא

נשים דתיות המצמצמת פערים מגדריים. ומעורבת של החברה הכללית ה אופייהמאותגר ע"י 

עידודן  לצדושקדיאל טוענים כי  אחיטוברבות רכשו השכלה והתקדמו בעולם המקצועי. 

ושוק העבודה, הן מודרות  םאקדמיילהשתתפות בתחומים אוניברסליים וניטרליים כגון לימודים 

אותן . (2004שקדיאל, ; 1999, )אחיטוב י' ולימודי קודש בית הכנסת כגוןיים, פעילות דת מתחומי

נשים דתיות חוו תחושת דיכוטומיה בין יכולתן להשתלב ולהשפיע בתחום המקצועי, לבין הדרתן 

מחד גיסא התקדמות  – סתירה ברורהמביטויים ציבוריים בעולמן הדתי והרוחני. חייהן גילמו 

 יחסי בתחום הדתי.לקראת שוויון בתחומי החיים השונים, מאידך גיסא קיבעון 

 

לאורתודוקסיה המודרנית יש תפקיד מרכזי בשינוי דפוסי התפקידים המיועדים לנשים בחיי 

הקהילה הדתית, ובערעור המונופול הגברי בעולם הלימוד התורני והתפילה. מקרבה יצאו 

, (2006)גרוס,  מו מדרשות ללימוד תורני לנשים, שבהן נלמדים אפילו לימודי גמראשהקיהחלוצות 

תחום שהיה  –ובשלב מאוחר יותר אף מסגרות להסמכת נשים לטוענות רבניות ולפוסקות הלכה 

 .(2005)גורדין,  סגור ומסוגר בפני נשים קודם לעידן הפמיניזם הדתי

יע בארצות הברית בשנות השבעים של המאה ניצני המהפכה הפמיניסטית הדתית החלו להופ

עם קבוצה של צעירות יהודיות שביקשו ללמוד גמרא. בנות הקיבוץ הדתי היו הבאות  ,הקודמת

בתור להצטרף למעגל הלומדות, ועם השנים התרחבו המעגלים, וכיום צעירות רבות מבקשות 

רחבי הארץ. הראשונות לקחת חלק בלימוד לבה של תורת ישראל, התלמוד. מדרשות רבות קמו ב

שבהן הן מדרשת עין הנצי"ב )בקיבוץ עין הנצי"ב(, ברוריה )מדרשת לינדנבאום(, מת"ן )מכון תורני 

 . (2004)שקדיאל,  לנשים(, נשמת, המדרשה במגדל עוז ומדרשת באר )של "עתיד במדבר" בירוחם(

משאיפתן של הנשים להתחזק באמונתן  תתמר אלאור מתארת את צמיחת המדרשות כנובע

כנשים ישראליות מודרניות  זהותןכנשים דתיות ובין  זהותןכנשים דתיות, וליישב סתירות בין 

המדרשות לנשים נוגע בתהליכי עיצוב זהותן המגדרית והדתית, ואלאור  ומשכילות. סיפור הקמת

                                                 

)קהת,  קהתות את ניצני הפמיניזם הדתי בישראל ניתן לקרוא בהרחבה אצל חנה על תופעות אלו ואחרות המסמל 24

 ; ורחל אליאור )אליאור, תש"ס("ס(תשהלברטל, -)הרטמן, (Hartman, 2007)(; טובה הרטמן 2008
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בצומת שבין יחסי הדת, ית מייחסת לו חשיבות בסדר גודל של מהפכה בציונות הדתית הישראל

 . )אלאור, תשנ"ט( הדעת והמגדר

בהמשך לאותה המגמה נפתחו ישיבות הסדר )מדרשות המשלבות לימודים תורניים עם מסלול 

המגדירים עצמם אורתודוקסים ובהם  25גיוס מובנה לצה"ל( לבנות, הוקמו מניינים שיתופיים

ישנן משפחות שבהן  -שפחתי ניכר שינוי נשים לוקחות חלק פעיל בפולחן הדתי, וגם במרחב המ

נשים משתתפות בשיח התורני סביב שולחן השבת, מדליקות נרות חנוכה ואפילו מקדשות על היין 

 בליל שבת.

נוסד פורום של נשים דתיות המעידות על עצמן כי הן מחויבות למסורת ישראל ולשוויון  1998-ב

להעלות את המודעות של המגזר הדתי לאומי מגדרי בקהילה הדתית בישראל. מטרות הפורום הן 

ערכי השוויון והכבוד ההדדי, לפעול לשוויון הזדמנויות לנשים בתחום הציבורי, לקדם את ל

עדר השוויון במעמדן האישי בנישואין הדתיים יזכויותיהן בספירה הדתית וההלכתית, לתקן את ה

 .)קולך( ולהיאבק באופן נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית

בשנים האחרונות, השיח הפמיניסטי הדתי התפשט גם לרשתות החברתיות וקבוצות כגון "אני 

קמו במטרה לדון  27ו"פמיניסטיות הלכתיות" 26פמיניסטית *דתיה* וגם לי אין חוש הומור"

באתגרים שמציב הפמיניזם להלכה, מתוך מטרה להוביל לשינוי תודעתי ואופרטיבי במרחב 

  הקהילתי הציוני דתי.

תהליך העצמת הנשים מערער את הסדר החברתי המקובל במגזר הדתי לאומי, שכן הוא מגמיש  

קטגוריות המגדריות שהיו מקובלות. תפקידן המרכזי של הקטגוריות המגדריות הנוקשות האת 

יצר את הרושם שערעורן מהווה סכנה ממשית למוסד הנישואין, לסדר המקובל של בעולם הדתי 

. כניסת נשים לתפקידים שהיו סגורים (2004)שקדיאל,  ם היהודי כולוהמשפחה, לקהילה ולע

( גרמה לתגובות של בפניהן קודם לכן )מועצות דתיות, טוענות רבניות, יועצות הלכה, וכדומה

 הסתייגות והתנגדויות אצל חלק מהציבור, ושל מימוש חלומות בחלקו האחר. 

בחלק מהחוגים של החברה הדתית,  לצד ההתחדשות היהודית שגרמה המחשבה הפמיניסטית

ואף תנגשות הלים גרמה השפעת המודרנה על המסורת היהודית לתחושת "בקרב החוגים החרד

                                                 

מכיוון שהם את המניינים השיתופיים יש המגדירים בטעות "מניינים שיוויוניים", אולם יש לכנותם "שיתופיים"  25
 . ההלכה גבולותרכים שינויים רק בעו
26 https://www.facebook.com/groups/352850698102983/?fref=ts  הקבוצה נוצרה בשל העובדה שפמיניסטיות

האם "אני פמיניסטית ואין לי חוש הומור" ונוצר ביקוש לקבוצה ממוקדת יותר -דתיות לא מצאו את מקומן בקבוצה
ן חופשי בלי מה שנתפס כשיפוטיות של נשים )וגברים( לא דתיות כלפי מי שתאפשר לנשים דתיות להתבטא באופ

 שרוצה בכל זאת לשמור על ההלכה יחד עם דעות פמיניסטיות. 
27 https://www.facebook.com/groups/111728475664913/ 
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. חרדה זו יצרה רצון לחדד ולהדגיש את ההבדלים הדיכוטומיים שבין סכנת חילוןמ לחרדה

מלכתיים בבתי הספר המהפרדה המגדרית ולהחרפת הלהוספת גדרות וחומרות  המינים והובילה

דומה כי השקפת תת הזרם החרד"לי יונקת ברובה מתפיסות  .דתיים ובתנועת הנוער בני עקיבא

מהותניות המובילות לעמדות פטריארכליות ומנתבות את האישה לספירה הביתית ולהדרתה 

 מתפקידים בספירה הציבורית. 

רני הצריכו בחינה של במילים אחרות, השינויים שהתרחשו בחייהן ובמעמדן של נשים בעידן המוד

. במקביל (2001)יזרעאלי וכהן,  חיי ההלכה והמסורת ובדיקת התאמתם למציאות הקיימת

להתפתחות ולהתחדשות, בתחומי הפולחן והמחשבה הדתית מתוך מחויבות דתית של נשים, 

ולוגי ודתי ועל פרשנות הלכתית אידאנשענת על בסיס ה גישה הלכתית מחמירה,גם  התפתחה

 .(197 ', עמ2007)כהן א',  לשמר את ההבדלים בין המינים ומבקשתשה, ישל האלמעמדה 

, המהווה על פי מוזס את מרבית הציונות הדתית, נמצאת על הרצף שבין הבורגנות הדתית

. )מוזס, תשס"ט( התפיסה היהודית המסורתית לבין רוחות ההתחדשות של הפמיניזם הדתי

ה הציבורית הכללית, בשוק העבודה ובהשכלה במקביל לתמיכתה בהשתתפות נשית בספיר

הגבוהה, נשמר מעמדן הקלאסי המסורתי של הנשים בעולם הפרקטיקה הדתית והן מודרות 

מתחומי הפולחן הדתי בבתי הכנסת ומלימודי גמרא. הציבור הנמנה על הבורגנות הדתית נתון 

המרחב שבין שתי להשפעות של שני הקצוות והפרטים המרכיבים אותו מאמצים פרקטיקות מ

טוענים כי התפיסות החרד"ליות דומיננטיות יותר מהתפיסות  28התפיסות. אולם חוקרים שונים

של האורתודוקסיה המודרנית והן מצליחות להשתלט בהדרגה, בין אם באמצעות מערכות החינוך 

 ובין אם באמצעות בתי הכנסת, על רוב הציבור הציוני דתי. 

בדורנו, ואת הקשר לעיצוב זהותה הנשית הלכות הצניעות חמרה של מעניין להסביר את תופעת הה

. המתח "קוטב העתיד"ו "קוטב העבר"בין של אבי שגיא  הבחנהשל הבת הדתית, באמצעות ה

 , המגדריותברור. קוטב העבר הוא המוסכמות ההלכתיות המודרנה יתבסוגי הקטבים הקיים בין

ההתפתחויות  הוא. קוטב העתיד ובנותיוהדתי  בני המגזר הציוניוהחברתיות שלתוכן נולדים 

, המקבלות ביטוי גם בחקיקה, המצמצמות את הפערים המגדריים בחברה הכללית החברתיות

תפקידים נשיים וגבריים בטיפול המקובלות ביחס למוסכמות הבתחומי התעסוקה ומערערות על 

 בשרות הצבאי. ובבית, במשפחה 

                                                 

 (2014(, )דומרובסקי, 2010(, )עמיר & זיסקינד, 2010(, )מאיר, 2010)ארליך ושקדיאל,  28
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החשש  .כאיום השינויים המתחוללים בקוטב העתיד אתהתופסים חברה הדתית ישנם חלקים ב

אפשרויות שמציג קוטב העתיד על חשבון כפיפותם לקוטב העבר דרש נקיטת ל תפתושהצעירים י

מתוך דיאלוג בין שני הקטבים, חיזוק נקבעת זהותו של האדם  ,התאוריאמצעים. כיוון שעל פי ה

 רצון ןניתוח זה מוב פייש את מעמדו. לקוטב העבר עשוי לבלום את השפעת קוטב העתיד ולהחל

המשמר כללים הנוגעים לאורח החיים יף בתחום ההפרדה המגדרית, ולהוס ירהרבנים להחמ

הללו הופכים מאוחר יותר לכללי הלכה ומצטרפים  מסורתיות, צניעות והפרדה בין המינים.

לעשות מלחמה",  שהילקוטב העבר. מדובר באמירות כגון "נשים דעתן קלה", "אין דרכה של א

כבודה בת מלך"  –"כבוד הציבור רק באנשים לכן לא תקרא בציבור", "אין דרכה לצאת מביתה 

  .(2007, )כהן א' ועוד

בבתי הספר  בין בנים ובנות הבהפרדאפשר לראות את השפעת המגמה המחמירה בכמה תחומים: 

ממלכתיים דתיים  הפיכת בתי ספר ,היסודיים בחינוך הממלכתי דתי בעשורים האחרונים

על פי התזה  בנות בתנועת הנוער בני עקיבא.בנים ו ביןוכן בהפרדה לממלכתיים דתיים תורניים 

שהוצגה, ההחמרה בהפרדה היא תגובה לשינויים במעמד האישה בחברה הכללית, ובה בעת היא 

 בחברה ועל מידת מעורבותן בחיים הציבוריים.  הדתיות משפיעה על מעמד הנשיםגם 

 מצויאת הציבור הדתי לאומי והנושא  אתגרתהעידן המודרני מ להאידאולוגיה הפמיניסטית ש

במגזר. נראה כי התפתחות יחסי הגומלין בין התנועה הפמיניסטית לציבור הציוני  הציבורי שיחב

נכתב:  דתית פמיניסטית ת נשיםתנוע –באתר תנועת "קולך" דתי ממשיכה לתת את אותותיה. 

שה בתחום הציבורי יא המהפכה במעמדה של האוים המרכזיים של המאה שלנו ה"אחד המאפיינ

שה הדתית, המחויבת להלכה, יוהפרטי כאחד. בהתרחשות משמעותית זו לא נפקד מקומה של הא

בהרחבת מעגל קיום המצוות ובלימוד  -ושואפת יחד עם זאת להתפתחות גם בחייה הדתיים 

 . )קולך( "התורה

מאבק  משמעותי" שעליו מדברים גירץ וטיילור.סוג של "אחר  הפמיניסטיתה לראות בתנוע אפשר

 והשפעותיו תורמות ,עבור חלק מבנות המגזר הציוני דתי ימשמעות התנועה הפמיניסטית

כאמור לעיל, התפשטות המחשבה  להתוויית תהליך כינון הזהות הפמיניסטית של נשים דתיות.

שה ילכת במעמד האהשינויים מרחיקי ררו את הוהפרקטיקה הפמיניסטית בחברה הכללית עו

כניסתן של נשים רבות ללימוד תורה הקמתה של תנועה פמיניסטית דתית;  ובתוכם הדתית

לעיצוב שונים  סיונותינ ;)אלאור, תשנ"ט( והשמעת קולן בתחום שהיה נחשב בעבר למעוז גברי

במשפחה ובבית הכנסת; הכשרה  סים דתייםקנטילת חלק בטלתפילת נשים ולאפשרויות חדשות 

מאידך, עבור חלקים אחרים  .(2006)כהן ט',  של טוענות רבניות וכינונה של הנהגה דתית נשית
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בחברה הדתית, התנועה הפמיניסטית היא "אחר משמעותי" שלילי במובן שאותו מתאר שגיא. 

הם "אחר" עבורם, התנועה הפמיניסטית והשינויים המגדריים המתחוללים בחברה הכללית 

שאלת היחס רוס טוענת ששממנו יש להתבדל על מנת לשמר את הזהות הדתית המסורתית. 

הגמשה  תומחייב (2003)רוס,  את הסדר החברתי במגזר הדתי לאומי תמערערלסוגיה המגדרית 

 . (2002)כהנא,  של קטגוריות מגדריות מקובלות

אחד ממושאי השינוי של התנועה  , הואבחברה הדתית נתפס כמצווהל, ש"צהאפשר כי שירות ב

שקדיאל טוענת שקיים קשר ישר בין נשים שפונות ללימוד תורה  .)קולך( הפמיניסטית הדתית

וכי מספר הפונות לשירות צבאי מבין לומדות התורה גבוה מן  ,לנשים הרוצות להתגייס לצבא

המערערת על שה דתית מטיפוס חדש ילאומי. היא מתארת את היווצרותה של א-הממוצע הדתי

. (231 ', עמ2004)שקדיאל,  הן בזירה הצבאית והן בישיבה ,המונופול של הגבר הדתי לאומי

בראיונות שיובאו בהמשך בדקתי את קביעתה של שקדיאל ודנתי בזהותן הנשית של הנחקרות. 

לומר ששקדיאל  אפשרשל אבי שגיא, ו ניתוח הקטביםזה עולה בקנה אחד עם  אפיוןמכל מקום, 

קוטב העבר וניצול יכולות הבחירה החופשית של קוטב  צמצוםשל  התפתחות מגמהמצביעה על 

 .כלליתחברה ההעתיד ושל ההזדמנויות שמציעה ה

חשוב לבחון איך מתמודדת מערכת החינוך הממלכתית דתית עם השינויים  ,לאור זאת

 , כמעט כל הבנותדבריהומים. להפמיניסטיים של דורנו. גרוס הציגה במאמרה ממצאים עג

הבנות ציינו כי העיסוק בנושא מעמד טוענות כי בית הספר לא פיתח את זהותן הנשית.  שחקרה

עזר לבעלה להגשים האישה היא לפיה שתורנית -ר של תפיסת עולם מסורתיתהאישה נעשה בהקש

מחקרה של גרוס טענו באופן כללי, רוב הבנות ב .מודרני-, ולא בהקשר הפמיניסטיאת ייעודו הדתי

 (121 ', עמ2006)גרוס,  שבית הספר לא הכין אותן לקראת היציאה מהחממה הבית ספרית

מתקשרת היטב לסוגיית אי הכנת הבנות זו נקודה  29.יהפוסט מודרנהשתלבותן כנשים בעידן לו

 כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.  ,לשירות הצבאי במסגרת החינוך הממלכתי דתי

הבוחרות בשירות בצה"ל. אבדוק כיצד הן  דתיותאת עיצוב זהותן הנשית של הבעבודתי אבחן 

שה בחינוך הדתי הקלאסי )קוטב העבר העובדתי( ית מקומה של האספועלות במתח בין תפי

ות יסאבדוק אם תפבנוסף שה במודרנה ובצבא )קוטב העתיד(. ית מקומה של האסלתפי

 ה"ל. פמיניסטיות עומדות בבסיס החלטתן להתגייס לצ

 
                                                 

יש לציין שבתי ספר ממלכתים דתיים ליברליים )כגון בית ספר "פלך"( היוו מיעוט במחקרה של גרוס )בהתאם  29
 לשיעורם גם במציאות(. 
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 וצבא מגדר .2.5

היסטורי. הגברים היו -המושגים "מלחמה" ו"גבריות" שלובים זה בזה החל מימי הציד הפרה

תינוקות והמתינו הו ילדיםהמתכננים את הקרב ויוצאים אליו, בעוד שהנשים נשארו בעורף עם 

כבעל תח התפ , בהיותו ארגון לוחם,. הצבא המודרני(16 ', עמ2001)נבו ושור,  לשובם של הבעלים

המשקל  נתון בידי גברים. שלוח ווהכ ,ושל הדרת נשים שוויוןארוכה של אי  תהיסטורימורשת 

 ,(Enloe, 1988) המרכזי שיש לקרב, הלגיטימציה לאלימות ולהתנהגות בוטה גורמים, לפי אנלו

 בא הינו מבחן אולטימטיבי לגבריות.צלכך שה

הגם שבצבאות המודרניים חלה התפתחות מרחיקת לכת בהשתתפות הנשים בארגון, הבידול  

אנלו בודקת איך הצבא ממוגדר, ומוצאת שהצבא מציב נשים בתפקידים התעסוקתי בו בולט. 

שנוצרו החידושים הטכנולוגיים  עורפיים ומשמר את הגדרת הגבריות דרך ההשתתפות בקרב.

בחלק  הצורךח הפיזי, ומאידך ביטלו את והכ חשיבות תתהפחגרמו ל 20-בשלהי המאה ה

יש חלק קטן לוחמה המודרנית במקביל, בשנשים מילאו באופן מסורתי.  משרדייםהתפקידים מה

 הקשורים ב"מחייה" ו"תמיכה" הפכו לרשמיים.לוחמה פנים אל פנים, ותחומי צבא יותר מבעבר ל

דיויס -יולוגי בתפקידי הצבא, אולם יובלהחשיבות של המין הב נעלמהשבכך  אפשר היה לחשוב

השינוי באופי הלוחמה  ,עדיין קיימת בצבא. לטענתה גדריתטוענת שחרף הנאמר, החלוקה המ

, אך לא סותם את הגולל על כניסה מאסיבית של נשים לצבא מאפשרגורם שוא המודרנית ה

 .(Yuval-Davis, 1998) החלוקה והבידול התעסוקתי

אחרים שגם בהם ניתן למצוא אפליה מגדרית, ההפרדה המגדרית בצבאות בין בשונה מארגונים 

 ,Carreiras;2006לוי, -)ששון מעמד הנשים למעמד הגברים היא עקרון פורמלי, גלוי ומוצהר

 לוי, ארגונים צבאיים מהווים מקרי קיצון של הארגון הממוגדר-. לפיכך, טוענת ששון(2006

(Sasson-Levy, Levy, & Lomsky-Feder, 2011). 

השאלה הפמיניסטית הבסיסית: האם על נשים לשרת בצבא?  מעלה אתהמבנה המגדרי של הצבא 

 גישות הפמיניסטיות השונות. הפמיניסטיות הליברליותמשתנה בהתאם להתשובה לשאלה 

(Hicks, 1989) ה, יענו בחיוב על השאל ,בין המינים ןלשוויו, מתוך רצון להדגיש דמיון ולהגיע

הסללתן למקצועות "ורודים", בהנצחת סטריאוטיפים ובהדרתן ממקצועות מאבק נגד ויתמקדו ב

 . לעומתן, הפמיניסטיות הרדיקליות(1996)ג'רבי,  המשמשים קרש קפיצה למנהיגות בהמשך

(Enloe, 1988) מתוך השקפתן על הצבא כמוסד היררכי גברי שאינו ניתן לשינוי מבפנים, יענו ,
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נתן, גיוס של נשים לצבא כמוהו כמעשה של "לישון עם האויב". לתפיסתן, נשים בשלילה. לטע

או את היחס  מבנהות לשנות את סוגלוצבא מאמצות את החשיבה הגברית ואינן מהמתגייסות ל

עוסקות במקומן של הן נידון מראש לכישלון, לדעתן ש ,לנשים. תחת מאבק על שוויון בתוך הצבא

מהות, מחסום ווטש, פרופיל חדש ימלחמות )נשים בשחור, ארבע אנשים בפעילות במאבק נגד 

  .(2001)גור ומזלי,  ועוד(

הכריז שר ההגנה האמריקני,  2015מאבק הפמיניזם הליברלי נושא פירות פורמליים. בדצמבר 

אשטון קרטר, שכל התפקידים בצבא יהיו פתוחים בפני נשים. מדובר בהחלטה פורצת דרך 

שמנעה מנשים לשרת בחילות התותחנים, השריון והרגלים  1994-נטגון מהמבטלת את החלטת הפ

 ובתפקידים קרביים נוספים. בהחלטתו זו עמד הצבא בתאריך היעד שהציב ממשל הנשיא אובמה,

או לבקש שחרור מיוחד מההוראה.  2016שדרש מהצבא לשלב נשים בכל תפקידי הלחימה עד שנת 

ההכרזה והן רואות בה הסרת המחסום הרשמי המגביל את פמיניסטיות ליברליות בירכו על 

 .(2015)רוזנברג ופיליפס,  הנשים ומאט את קידומן בצבא לעומת הגברים

על גם ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה חובת שירות צבאי מכוח חוק שירות ביטחון חלה 

תהליכי שילובן של נשים  .(2001)נבו ושור,  מסדר הכוחות של הצבא 33%-ונשים מהוות כ 30נשים,

נוכחות נשית בכוחות המגן התקיימה  עוד בימי המאבק על הקמת המדינה. במערך הצבאי התחילו

 , דרך ניל"י, השתתפותן של נשים(2013)סיני,  ההשניי ההעליילמן ארגון השומר בתקופת 

צבא הבריטי ובהתגייסותן ל, דוידי, תש"ע(-)בוני במחתרות של היישוב היהודי בתפקידי לחימה

ת ולוחמהתודעה הישראלית כוללת נשים . (2011הכהן, -)גרנית ההשנייבימי מלחמת העולם 

כצנחנית ונפלה בעת מילוי תפקידה,  התנדבה לצבא הבריטי 1943-חנה סנש שבשהפכו לסמל כגון 

ונופלות עד חביבה רייק שנפלה באותה השליחות, שוריקה ברוורמן, זהרה לביטוב ועוד לוחמות 

הוחלט להגביל את הנשים לרשימה מצומצמת  לאחר מלחמת העצמאותאולם לחמת העצמאות. מ

תפקידים "נשיים" קלאסיים ולהגביל את משך שירותן לשנתיים ולא לשלוש שנים כפי שחויבו של 

  .(2010)גריסרו,  הגברים

אחת חשוב לציין שלמעט ארגון השומר, נשים דתיות לקחו חלק בכל בהקשר של מחקרי זה, 

שהוזכרו לעיל. השתתפותן נבעה בעיקר מסיבות לאומיות, אולם נשאה  תמהזירות הביטחוניו

בחובה בשורה של עידן שבו נשים דתיות שותפות לעשייה במרחב הציבורי ואף אוחזות בנשק בעת 

 הצורך. 

                                                 

 . 2016מהלך דומה מתוכנן בנורבגיה ואמור להכנס לתוקף בשנת  30
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ן אפשר לראות בהחלת חובת הגיוס על נשים וגברים כאחד סממן שוויוני, אולם חלוקת העבודה בי

גברים ונשים בצה"ל שיקפה, עד מחצית שנות השבעים באופן מובהק, מנגנון המכליל על בסיס 

)בן ארי  נשים הודרו מהמערך הקרבי ונותבו, ללא קשר לכישוריהן, לתפקידי עורף וסעד 31מגדר.

. חסימת האפשרות לשירות קרבי לנשים, בארגון שבו דמות הלוחם היא (2001שרייבר, -ולוי

הנשים מהיכולת לממש את יכולותיהן בנקודת המוקד של הארגון,  ף, הדירה אתהמודל הנכס

 Robins & Ben; 2013)הבר ושרביט ברוך,  והיוותה פרקטיקה ממשית לכינון יחסי חוסר שוויון

Eliezer, 2000) . 

הושמטה  1987-נעשה בבמשך השנים חלו שינויים רבים בחוק שירות ביטחון, ובתיקון ש

רגע  לנשים. פתוחיםהתפקידים ה החוקית על הגבלהה הקידי נשים. בכך הוסרההתייחסות לתפ

 1995-היסטורי באבולוציה של הכנסת שינויים פמיניסטיים לצה"ל הוא בג"ץ אליס מילר שניתן ב

פשר לראשונה לנשים להתקבל לקורס טיס. המשך ההתפתחות היה הרחבת מגוון התפקידים וא  

ל קורס חובלים היוקרתי, גדוד קרקל ועוד. העוגן החוקי התקבל הצבאיים לשילובן של נשים, כול

ולפיו לנשים זכות שווה למילוי תפקידים  194932עם תיקון לחוק שירות ביטחון משנת  2000בשנת 

 בשירות הצבאי. 

נשים בצה"ל הם ה תפקידיגם כיום רוב הגם שאין להקל ראש בחשיבותם של שינויים אלה, 

שילוב הנשים . (2006, ועמיתים )לרר ומהוכדרוד": הוראה, הדרכה, פקידות ומקצועות "צבועים בו

בלבד  2.2%-, כ2013. נכון לשנת (2013)משה,  בפועל בתפקידים שאינם "צווארון ורוד" אינו גבוה

ממצאיה של אנלו באשר . (6 ', עמ2013)משה,  מכלל החיילות בצה"ל משרתות בתפקידי לחימה

 נים אפוא גם ביחס לצה"ל. למגדור תפקידי הצבא נכו

מגוון התפקידים מבחינת  לא רק לטענתה של ג'רבי, מעמד הנשים בצה"ל נמוך מזה של הגברים

הקושי של נשים להגיע לתפקידים מבחינת פוטנציאל הקידום.  אלא גם ,מעמדן בהיררכיהו

בעוד  פעה.". הנתונים בצה"ל מוכיחים את התותקרת הזכוכית" קרוי בפי החוקרים בכירים מאוד

 33בלבד. 6.1%הוא עומד על בדרגת אל"מ  ,25.9%קצינות בדרגת סרן עומד על ה ששיעור

ההשתתפות הנשי. ככל שעולה  שיעורהפוך בין דרגת הקצונה ל מתאםמהנתונים ברור כי קיים 

נשים בדרגות  בדומה למצב בצה"ל, הייצוג של דרגת הקצונה כך יורד שיעור ההשתתפות הנשי.

                                                 

 (Izraeli, 2001)(; 1999למשל: )יזרעאלי,  31
 תיקון שהוצע ע"י ח"כ נעמי חזן 32
 . 2013והל"ן, נתוני י 33
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נתן עובדת הפער המגדרי בדרגות יבה .(27 ', עמ2001 ,)נבו ושור נמוך בכל הצבאותהגבוהות 

הגבוהות, ברי כי נשים ככלל אינן נוטלות חלק מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות בצבא וממילא 

לצד "תקרת הזכוכית" קיימת גם  בצבא. הנשים אינן שותפות בקביעת המדיניות אודות מעמד

נשיים, את התפקידים הבכירים הנחשבים מצב שבו גם בתחומים  – "מעלית הזכוכית" תופעת

  .(2001)נבו ושור,  מאיישים גברים

זאת, גם . שוויוניעליו להיעשות באופן  –כל עוד קיים גיוס חובה לנשים טוענות כי פמיניסטיות 

 בחברה. מעמדןכל תחומי החיים ומבנה את משפיע מעמד ומצב הנשים המשרתות בצבא מכיוון ש

בסיס להדרתן גם מהזירה הפוליטית ומהתחום  אפוא הדרתן של נשים מתפקידי לחימה משמשת

 הציבורי בישראל.

ת שהמגדור בשירות הצבאי מנציח את התפקיד המשני שיועד וטוענחוקרות כמו דפנה יזרעאלי 

בכך  ושה בחברה ובמידה מסוימת אף פוגע ביהא לשוויוןאינו תורם  ,(1999 ,)יזרעאלי לנשים

. (1996, )ג'רבי א' מעצים את ההבדלים המגדריים והם משועתקים מהצבא לאזרחותשהוא 

. לדעתם, לא ערכי "ביצה ותרנגולת"טענת  (19 ', עמ2001)נבו ושור,  טוענים נבו ושורלעומתה, 

הצבא הם המשועתקים לחברה, אלא ערכי החברה הם הגורמים לנורמות הצבאיות. לטענתם, 

הצבא רק ו ,במסגרת הצבאית מושפע מהנורמות המקובלות בחברה האזרחית מעמדן של הנשים

. (Cohen S., 2008) גם סטיוארט כהן טוען טענה דומה בספרו .בחברההנשים  משקף את מעמד

לדעתם, הבידול התעסוקתי המקובל בצבא אינו אלא העתק של חלוקת המקצועות האזרחית 

 לצבא.

יוס לצה"ל להיעשות באופן שוויוני נשמעת הטענה מול הטענה הפמיניסטית שלפיה על הג

גדור תפקידים ועל על מ השתתפות נשים בצבא מטמיעה בהן דפוסי חשיבה גבריים המתבססיםש

לוי, -)ששון לוי מכנה את הסוגיה הזו "לולאה בלתי פתירה"-ח. ששוןוהדרת נשים מעמדות כ

בישראל ותלוי, לפיכך, בתהליך  לדבריה, פתרון הלולאה מצוי בשינוי מעמדו של הצבא .(2006

לדידה, סיכוי להשתלבות של נשים בתחום הציבורי ושינוי עמוק בתחום  34שלום משמעותי.

הסמל לאזרחות  אינושבה הלוחם  ,ליטריסטיתירק בחברה פחות מ והמגדרי בישראל יתרחש

מכונן הבניה של הצבא כארגון גברי וכ סנתפ כל עוד .(191 ', עמ2006לוי, -)ששון ולשייכות למדינה

נשים לא רק מתפקידי לחימה אלא גם מתפקידים  , יודרו(Barret, 1996, p 132) דימויים גבריים

בכירים בתחום הציבורי. נשים שישתלבו בו יעצבו את זהותן מתוך דיאלוג עם דמותו הדומיננטית 

                                                 

 אם כי גם בחברות פחות מיליטריסטיות הנתונים דומים, והלולאה עדיין בלתי פתירה.  34
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ת מושא דמותו של החייל הקרבי מקבלת בצבא מקום דומיננטי והופכ של החייל הקרבי, שכן

תפיסות מגדריות מהותניות ומכונן זהויות מתוך דיאלוג עם דמותו הצבא מקבע בכך לחיקוי. 

הוויה ב, לוי-של ששון . לטענתה(Sasson-Levy, 2011) ההגמונית הדומיננטית של החייל הקרבי

 –אימוץ הדפוסים של הגבריות ההגמונית בצבא  באמצעותח ועצמה ורוכשות כ נשים הצבאית

אמץ את דפוסי דוגמה לגבריים" עשויות ל"נשים בתפקידים  ריות של החייל הקרבי.היא הגב

 ,ות המסורתיות הנשיותסות רחוקות מהתפיסלאמץ תפי ,ההתנהגות והדיבור של החייל הקרבי

, או למסגר מעשים שבאזרחות ראוי שייתפסו כהטרדה להתייחס בקלות דעת להטרדות מיניות

גורם נוסף לאימוץ דפוסי התנהגות גבריים . (153 ', עמ2006לוי, -)ששון מינית באופן אחר במדים

מאפשר לנשים להביא לידי ביטוי את הסממנים הנשיים החברתיים שאינו  קוד הלבוש הצהליהוא 

כפי שקוד הלבוש האזרחי מאפשר. בצבא עליהן לאסוף את שיערן, לנעול נעליים שטוחות וקיימות 

 35מגבלות איפור וקוסמטיקה.

תו המגדרית הקלאסית של הצבא מכילה מרכיבים המזכירים את הביטוי המגדרי תפיס 

המסורתי: השליטה הגברית, הדגשת ההבדלים הדיכוטומיים בין המינים, ההבחנה בין תפקידי 

עם זאת, ישנו מתח בולט בין הזהות המגדרית שדורשת הדת לזהות המגדרית כפי . נשים וגברים

דתיות התחנכו בחברה הציונית דתית על ערכי "כל כבודה השים נשהיא מעוצבת על ידי הצבא. ה

שה יליזציה של האאידאבהבניה חינוכית קלאסית לתלמידות שגדלו  , אותןבת מלך פנימה"

לארגון שבו דמות החייל הקרבי, על כל המשתמע  צטרפותאחראית על תפקוד הבית פנימה, מה

הדתיות המשרתות  צעירותתמודדות הממנה, נתפסת כמושא לחיקוי. במחקרי אבדוק כיצד מ

 בתוכו זהותן.מתעצבת בצה"ל עם המתח המובנה הזה וכיצד 

 

 וצבא דת  .2.6

בצה"ל מתגלם ביחסי דת וצבא. סטיוארט כהן ואלישבע  ת דתיותחיילומתח נוסף בשירותן של 

מאמצים את  ,ביחסים בין החברה הישראלית לצה"ל רוסמן סטולמן, המתמחים בתמורות

ומשליכים אותן הן על מוסדות  (Coser, 1974, pp 4-8) קוזר למסגרות תובעניות הגדרותיו של

. (Cohen S. A., 1993; 2005סטולמן, -)רוסמן גמישות לאהדת היהודית והן על הצבא כמסגרות 

                                                 

אמנם גם חיילות בתפקידים נשיים מצויות תחת אותה מגבלה, ואינן עוברות את אותו תהליך המגדור. להרחבה  35
 (2006לוי, -)ששון לוי-ששוןבנושא: הפרק החמישי בספרה של 
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 ;Coser, 1974, pp 4-8) תמוחלטשתי מסגרות אלה דורשות מהמשתייכים אליהן נאמנות 

Goffman, 1961, pp 6-7), ינן סובלות תחרות עם מסגרת אחרתוא (Neusner, 1983, p 156). 

 –ברמת הפרט המשתייך לשתיהן מתיחות הן ברמה המוסדית והן המפגש ביניהם יוצר אפוא 

עם המתח הכרוך בהשתייכותו לשתי אפוא תמודד מ. כל חייל דתי המשרת בצבא לצבא ולדת

  .(2005סטולמן, -)רוסמן שדורשות נאמנות בלעדיתמסגרות 

תיתכן התנגשות בין ו התובעניות, מסגרותהבשתי נמצאת הדתית  חיילתהגם חייל דתי, כל כמו 

במפגש המתח ברים דתיים, געבור . למחויבותה למסגרת הצבאית מחויבותה של החיילת להלכה

החיילות  מתבטא בהתנגשויות ארעיות בין הדת לצבא. לעומת זאת, עבורבין שתי הנאמנויות 

הדעה הרווחת בחברה  .המתח משמעותי הרבה יותר, עד כדי התנגשות בלתי פוסקת הדתיות

פסקי הלכה של  תכבר מהווה הפרשל החיילת עצם שירותה ו ,לצה"ל נשים הדתית מתנגדת לגיוס

אם , , לשיטתם של הרבנים הללויתר על כן. (2006)שפירא ואחרים,  גדולי רבני הציונות הדתית

שהרי  –ן מקום כי תשאל שאלת רב , איבין פקודות לציווי ההלכההחיילת נתקלת בהתנגשות 

 מוחים על עצם גיוסה.  רבניםה

אורח החיים הצבאי וסדר היום הנוקשה מקשים על קיום מצוות הדת. מצוות הקשורות לתפילה, 

תמיד עולות בקנה אחד עם חיים במדים. הצבא מעוניין לשמור על אחידות חייליו  לאלבוש ומזון 

 חילוניםבין חיילים דתיים ל יוצרמצוות שקיום  )בהופעה ובהתנהגות( בשל מגוון שיקולים. ההבדל

. (2005סטולמן, -)רוסמן כפגיעה בעקרונותיו של הצבא , בעיני חלק מהמפקדים,יכול להיתפס

בין האדם הדתי לסביבתו החילונית ורוצה לשמר את  הבדילווקא מעוניינת ללעומת זאת, הדת ד

  .(Baumgarten, 1997, pp 5-11) שאינם מאמיניםאלו השוני החיצוני בין המאמינים ל

את עצמה  מוצאתבה הקפידה על לבישת בגדים צנועים שהחיילת הדתית שיוצאת ממסגרת 

חריגים מבחינה  הקפדה על אורך השרווליםו חצאיתבה לבישת שבמסגרת שונה בתכלית השינוי, 

 חברתית ועלולים להקשות על ההתערות במסגרת החדשה. בנוסף, התנהגותם של חיילים

, ועל אחת כמה )אנגלנדר, תשס"ו( מתאפיינת בגסות מסוימת שאינה מקובלת בחיים האזרחייםה

תית וכו'(, עלולה לפגוע דתי; תנועת הנוער הד-וכמה במסגרת החיים הדתית )ביה"ס הממלכתי

בחיילת הדתית, בוגרת המסגרת המוגנת של  - בחיילת שאינה דתית, בחייל דתי, וביתר שאת

 המערכת הממלכתית דתית.

)ליסק,  וליסק (1984)לאקהם,  , בעקבות לאקהםתובענייםמוסדות הם הצבא והדת שלמרות 

בהתאם יה בין הצדדים. כי בישראל קיימת מידה גדולה של אינטראקצ ומרל אפשר, (1991
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להיפתח  חייב, וככזה היה הישראליתצה"ל שימש "כור היתוך" לחברה  ,בן גוריוןדויד משנתו של ל

בצבא הקיימים . היחסים באו לידי ביטוי בהסדרי דת המערכת הדתיתולאפשר אינטראקציה עם 

וזאת בהחלת פקודות מחייבות שמטרתן לאפשר שמירה על אורח חיים  ,עוד מימי קום המדינה

דתי במהלך השירות הצבאי )כגון מתן פרקי זמן לתפילות, דיני כשרות למטבחים צבאיים וכללי 

. ופיקוח על יישומן ביצוע הוראות אלהבוכן כינון תפקידים שמטרתם לתמוך  ,שמירת שבת(

בשמירת אורח  מסוימיםהחיילים הדתיים קשיים  בשנים הראשונות להקמת צה"ל חוו ,אמנם

משלבות ספרא האחת העילות להקמת ישיבות ההסדר  וזו הייתה ,(1974)עמיטל,  חיים דתי

  .לימודי תורה עם שירות צבאי מקוצר -וסייפא 

מחקרים ה 36תיווך בין הציונות הדתית וצה"ל נידונו בהרחבה במחקרים רבים.המנגנוני 

בהסדרים ולב ייחודית  של החיילים הדתיים ואת הצורך שלהם בתשומתממחישים את הקשיים 

. לפיכך הוקמו שירות בקבוצת ההשתייכות הדתיתלאפשרות ה שיקלו עליהם, כגון מיוחדים

בציונות הדתית מוסדות מתווכים המקלים על הקשר בין צה"ל למערכת הדתית, כגון תכניות 

 ,Lebel) של הקיבוץ הדתי ומכינות קדם צבאיות לימוד תורניות, ישיבות הסדר, תכניות שילוב

. צה"ל, מצדו, הקים את מדור בני ישיבות בצה"ל והרבנות הצבאית. בניגוד לחיילים (2016

הגברים הדתיים, המתגייסות הדתיות הראשונות לא זכו להיעזר במוסדות מתווכים מעין אלה, 

עם שירות צבאי ומכינה קדם  ורק מאוחר יותר הוקמו תכניות לנשים המשלבות לימוד תורה

 צבאית לנשים דתיות. מבחינה זו מצבן של החיילות הדתיות קשה יותר משל החיילים הדתיים. 

"ל סוגיה נוספת המקשה על שירותן של חיילות דתיות בהשוואה לשירות חיילים דתיים בצה

יהיה ייל דתי של החיילים הדתיים גבוה יחסית, ולפיכך הסבירות שחשיעורם נובעת מהמספרים. 

במערכת, כשאין לצדו דתי נוסף שחווה את אותם הקשיים, שכם אל שכם, היא נמוכה.  בודד

לעומת זאת, בשל מספרן הנמוך, ישנו סיכוי לא מבוטל שחיילת דתית תמצא את עצמה יחידה 

 בתוך מערכת שלמה, ובחלק מן התפקידים נדרשת יד מכוונת שתמנע מצב כזה. 

לים הדתיים מאפשרת להם להתבדל מכלל החיילים ולשרת ביחידות ההתחשבות בצרכי החיי

העולים מתחום הרלוונטיות לשני מתחים  37ותת לא פשוטולביקור ףחשונפרדות. כיום העניין 

  דת וצבא. ,צבא ומגדר –המחקר 

                                                 

 (,.Cohen S. A 19971993 ,2004 ,1999 ,; 2000סטולמן, -רוסמן) למשל 36

 
  (2011)הראל, ראו לדוגמה:  37
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הביקורות הפמיניסטיות טוענות שההתחשבות ברגשות החיילים הדתיים באה על חשבון הנשים. 

נשים מודרות מתפקידי פיקוד ביחידות שבהן חיילים דתיים מבקשים לא לשרת תחת לטענתן, 

פיקודה של אישה, או מופרדות באימוני כושר גופני עקב בקשת חיילים דתיים. הביקורת מתחום 

גורמת לקונפליקטים, מחלוקות  שהאפשרות לקבוצות מובחנות להבדל מהכלל יחסי דת וצבא היא

ל לא רק שאינו מאחד את העם, אלא אף "צה של כהן, . לדעתו(Cohen S. A., 1999) ומתחים

)כהן ובגנו,  חילוני-בין היתר השסע הדתי –יוצר ומדגיש שסעים עמוקים בחברה הישראלית 

לגורם  להפיכתול כ"צבא העם" ו"מעמדו של צה ותלהתערער זוהי אחת הסיבות. לדעתו, (2001

 של מבנה השירות. כהן מביא את (Cohen S., 1997) המדגיש עוינות בין קבוצות שונות בחברה

שירות נפרד כחבורה, כסימן היכר של תופעת הפער בצבא  חיילי ההסדר הקרביים, המשרתים

 ההולך ומתרחב בין דתיים וחילונים. 

של תלמידי ישיבות ההסדר  המקוצרביקורת נוספת על מהלך השירות הנפרד והשירות הצבאי 

ר הציוני דתי. הקיבוץ הדתי, המכינות הקדם צבאיות, תנועת "נאמני מתוך המגז –מבפנים  הבא

אין זה  לדעת המבקרים,בהרחבה.  בסוגיהתורה ועבודה" ואף רבני ישיבות ההסדר עצמם עסקו 

. לעומת , תשמ"ח(נאמני תורה ועבודה) משך השרות הצבאי ראוי שהעיסוק בתורה יבוא על חשבון

ל לא עושה די על מנת לאפשר לחייל הדתי "טוענים שצהזאת, אחרים כדוגמת הרב יעקב מדן 

שירות של נשים בצבא מציב  ,עליהם גדל והתחנך. לדידוששירות שתואם את הנורמות והערכים 

והוא דורש מצה"ל לשנות את מדיניותו על מנת לאפשר  ,בעיות קשות בפני החייל שומר המצוות

 . ז(צור, תשס"-)בן לחייל הדתי לשרת בכל יחידה שיבחר

, ובשמה המלא: "שירות 2003בצה"ל בשנת  פקודת השילוב הראוי פרסוםעמדה בבסיס זו גישה 

, שנוסחה פקודהה (.33.02.07משותף לחיילים ולחיילות בהיבט השילוב הראוי" )פקודת מטכ"ל 

בראשות מפקד זרוע היבשה, האלוף יפתח רון  2001וגובשה לאחר עבודת ועדה שהתכנסה בשנת 

במתן תנאים לחיילים דתיים לשרת בצה"ל מבלי לפגוע בערכיהם, אמונותיהם ואורח  עוסקת טל,

כן עוסקת הפקודה בשילוב חיילות בכל מסלול צבאי שבו אין כמו . (2011אמיר, -)כליפי חייהם

: בנוסחה המקורי סיבה ייחודית למניעת שיבוצן. בין הנושאים המטופלים בפקודת השילוב הראוי

בוש, שיבוץ והכשרה, פיקוד והדרכה, פעילויות פנאי והימנעות מפגיעה ברגשות. מגורים, הופעה ול

חיילים במד"ס )הכשרת פעילות גופנית( הכולל  א להשתתףכך, לדוגמה, מותר לחייל דתי ל

שה מפקדת במהלך הטירונות; חובה על מפקדים לאפשר יביחד, ולהתנגד לשיבוץ תחת א וחיילות

חובת הפרדה ברורה בין מגורי בנים ובנות; ם קבועים; קיימת לחיילים דתיים להתפלל בזמני

שרוול קצר  ותבעלבחולצות ספורט הקצרים מגובה הברכיים ו מכנסיאימון כושר ב אסור לבצע
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מאורך המרפק; מותר לחייל להימנע מטעמי דת מגילוח ותספורת במהלך ימי בין המצרים, 

  38ש בשר בהכשר מהדרין ועוד.תקופת ספירת העומר ואבלות; חייל דתי זכאי לדרו

לערכיהם, ממחישים את דבריו של כהן  הניסיונות של חיילים דתיים להתאים את תנאי השירות

בדבר החשיבות שהם מייחסים לשמירה על אורח חייהם כיהודים שומרי מצוות ובמקביל 

 .(361 ', עמ2002)כהן א',  להתערות בתחומי העשייה בחברה הישראלית

את הגישות השונות של החיילים הדתיים להתמודדות עם המתח בין דת וצבא ניתן לסווג, לפי 

, 1982)ליבמן,  הסתגלות; מידור; הרחבה והשתלטות –החלוקה של ליבמן, לשלוש אסטרטגיות 

. תהא אשר תהא האסטרטגיה שבה ינקטו, אין עוררין בציונות הדתית על עצם (235-234 'עמ

 . בצה"ל תהחשיבות של השירו

בני המגזר הדתי לאומי להשתלב בצה"ל בתפקידים משמעותיים במערך  מתאמציםבהתאם לכך 

היחס הרווח לשירות נשים  ,הלוחם. בניגוד לכך, מסיבות הלכתיות, חברתיות, חינוכיות ומוסריות

יש להניח שהצעירות הדתיות שבוחרות לשרת בצה"ל משתמשות אף בקרב ציבור זה הוא שלילי. 

 באסטרטגיות שמציע ליבמן כדי להצדיק את גיוסן לצבא. הן 

בו זמנית לשתי  הכרוך בהשתייכותאת המתח ת המתגייסות הדתיות חוובעבודה זו אבדוק כיצד 

, בין היתר, . אבדוקשל פסקי רבנים שעצם ההשתייכות לשתיהן נתפסת כהפרה ,מסגרות תובעניות

ושת המודלים שמציע ליבמן להצדקת כיצד הן פותרות את המתח והאם הן משתמשות בשל

  העניין.

 

 סוגיית שירות נשים דתיות בצה"ל –צבא -מגדר-דת .2.7

לכמיהתו של הציבור הציוני הדתי להתערות מלאה בחיי החברה הישראלית יש השלכות דואליות 

על נשות המגזר. לדעת מוזס, מדיניות הציבור הזה נעה בין פרקטיקה שוויונית מחד לתפיסות 

מדיניות זו מובילה לקו חינוכי המזכיר את מודל המידור של  ."ט(תשס)מוזס,  מאידך מהותניות

ליבמן, ובו קיימת הפרדה בין תחומים הנחשבים אוניברסאליים וניטרליים לתחומים שבהם 

אפשר לזהות את המסורת היהודית מדורי דורות. בתחום הראשון מנותבות נשות המגזר הציוני 

את, מהתחום השני הן מודרות. כך נוצר מצב שבו נשים דתיות מקבלות דתי להשתלבות. לעומת ז

עידוד להשתלב באקדמיה, לרכוש ידע ולהשתתף בשוק העבודה, אך מודרות מלימודי הגמרא ברוב 

                                                 

וגם:  )פקודת השילוב הראוי( הפקודה משתנה מעת לעת;מתוך פקודת השילוב הראוי, קובץ פקודות מטכ"ל  38
 .(34)אבידן, עמוד 
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מוסדות החינוך הממלכתיים דתיים, מעמדן נחות בפולחן הדתי ברובם המכריע של בתי הכנסת 

בניגוד גמור לבני המגזר הציוני דתי, הן מודרות  –חקר זה האורתודוקסים והסוגיה הרלוונטית למ

 משירות הלאום בצבא ומנותבות לשרות הלאומי. 

; 2012, )כהן ב' כדי מצווה דתיתמרבית הציונות הדתית מתייחסת לשירות בצה"ל כאל ערך עד 

ני נובע מהאתוס הדתי שעליו מתחנכים בכ. ענת רוט מזהה את ערך הממלכתיות (2008לבל א', 

 ,ההילה הדתית שיש לממלכתיות, המכונה "קדושת הממלכתיות" בעקבותובנות הציונות הדתית. 

לנתח את יחסה  אפשר. (2014)רוט,  קדושה ערכיולצבא  מייחסים אנשי הציונות הדתית למדינה

אסטרטגיית ההרחבה וההשתלטות של ליבמן.  ל פישל הציונות הדתית למדינת ישראל ולצה"ל ע

בתחום הדת. כך למעשה  ההגנה עליהעל פי גישה זו, הציונות הדתית מכלילה את המדינה ואת 

 . מדינת ישראל "משתלטים" הערכים והעשייה הדתית על הגיוס לצה"ל ועל ההגנה על קיומה של

, זהותן הלאומיתבעת מנולשרת בצבא של הצעירות הדתיות החלטתן לא מן הנמנע אפוא ש

רצונן להשתלב בחברה האזרחית ולהרגיש חלק את ומבטאת בשם "קדושת הממלכתיות" 

 מהקולקטיב הישראלי. 

כהמשך ישיר לרצון להשתלבות בחברה הישראלית, מקבלים הגברים הדתיים את המסר ששירות 

חברתית משמעותי בצה"ל והשתלבות בעמדות פיקוד הם יעד אסטרטגי שיובילו להתערות 

. לפיכך, חינוכם של הצעירים הדתיים מוכוון לערכים (2012)סלע,  ולהשפעה על החברה בישראל

של שוויון בנטל, של שותפות במשימות לאומיות, של הנהגה, הובלה, יוזמה ופיתוח. כשמדובר 

 (בראשית שנות השבעים )שהוקם מערך השירות הלאומי ההתנדבותיבחינוך הנשי הדתי, משמש 

 הצעירה הדתיתמענה הולם לצורך של  ספקל השירות הלאומי נועד .טיבה לשירות צבאיאלטרנ

צורך המעוגן בזהות הלאומית והדתית  - ח אל הפועל את רצונה לתרום למדינהולהוציא מן הכ

 שלה. 

במקום ערכי ההנהגה וההובלה שעליהם מחונכים הגברים, תקופת השירות הלאומי של האישה 

נהל לחינוך דתי "שנת גמילות חסדים". הבוגרת האינטרנט הרשמי של המ  הדתית מכונה באתר 

לית של החינוך הממלכתי דתי מוכשרת לשרת את הלאום בתפקידים "נשיים" קלאסיים אידאה

 של חינוך, סיוע בהוראה, קידום והעשרה, בריאות ושיקום.

סמך "קווים מנחים נהל החינוך הדתי במשרד החינוך מהדורה נוספת של המפרסם מ   2008בשנת 

 למדיניות החינוך הממלכתי דתי". על פי המסמך:
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החמ"ד יחנך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה"ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי 

התנדבותי בן שנתיים. החמ"ד יעודד את הבנים להליכה לישיבות הסדר המשלבות לימוד 

ואת הבנות לשירות לאומי בתחומי תורה, שירות צבאי והכשרה לתפקידי חינוך והוראה, 

 החינוך והסיוע בהוראה ובמסגרות המבטיחות את המשך הקיום של אורח חיים דתי

 .(2008, החינוך)משרד 

 

לי של החינוך הממלכתי דתי משלב בין שירות צבאי משמעותי וקרבי כמידת היכולת אידאהבוגר ה

ליות נוסד השירות אידאוגרות ה. עבור הב(2004; שקדיאל, 2003)חקק,  ללימודים תורניים

, גארבו פנסו)רפפורט,  הלאומי המתמחה בתפקידים נשיים קלאסיים השונים מן החיילות הגברית

1995) . 

המפגש הקונפליקטואלי בין דת, מגדר וצבא מאתגר את הצעירה הדתית שבוחרת להתגייס. 

מעורבת, שבה גברים ונשים הצעירה, שהתחנכה בחינוך נפרד והומוגני, בוחרת להיכנס לסביבה 

מי שהתחנכה בסביבה נשית עם הגדרה ברורה של תפקידי האישה  39משרתים כתף אל כתף.

מי  40בוחרת לשרת בארגון גברי. הצעירה שהורגלה בסביבה דתית בוחרת לשרת בסביבה חילונית.

 דתיות בוחרת לפרוץ את חומות חינוכה ולהיות חלק-שחינוכה הושתת על תפיסות מגדריות

 ממוסד שבו נשים ממלאות תפקידים הנתפסים בחברה שבה גדלה כתפקידים "גבריים". 

אתגרים אלה נוספים על האתגרים שניצבים בפני גברים דתיים, נשים חילוניות וכלל החיילים. 

כמו החיילים הדתיים, הן נכנסות למערכת תובענית וצריכות למצוא את השילוב בין המערכת 

, שאף היא מערכת תובענית. כמו כל הנשים, הן נכנסות למערכת גברית הצבאית לנאמנותן לדת

שבה דמות המופת היא החייל הקרבי. כמו כלל המתגייסים, גם הן עוברות מחיים אזרחיים 

 למסגרת צבאית היררכית בעלת משמעת נוקשה. 

החלטת ברי, אם כן, כי בפני הנערות השוקלות להתגייס עומדת החלטה בעלת השלכות מורכבות. 

הנערות היא תולדה של תהליך דיאלקטי, לעתים פנימי ולעיתים בשילוב עם סביבתן. בתהליך זה 

והמערכות המקיפות אותן בשלבי קבלת ההחלטה.  לוקחים חלק ערכים ותפיסות של החברה

רה עשויים לעלות שיקולים הלכתיים, חברתיים, משפחתיים, נעה שלבמערכת השיקולים 

                                                 

לוי יש להפרדה -יש לציין שישנה גם דעה פמיניסטית שלפיה ההפרדה דווקא מיטיבה עם נשים. על פי אורנה ששון 39
 המגדרית גם מקום מבחינה פמיניסטית, בייחוד עבור נשים, ועוד יותר עבור נשים דתיות. להרחבה: 

(Sasson-Levy O., 2014) 
בים דתיים ולא מהערים הגדולות. הללו נחשפו במידה מועטה ישנן דתיות הבוחרות להתגייס לצהל שמגיעות מיישו 40

 (2012לתרבות החילונית קודם גיוסן לצה"ל )סלע, 



54 

 

ות דתיות והמציאות שאליה תגענה בנים הנובעים ממדיניות צה"ל לגיוס ולוגיים, שיקולאידא

  בצה"ל.

ברותלהלן אסקור את סוכני ה המרכזיים העוטפים את הצעירה הדתית בערכים, בנורמות  ח 

 ובתרבות, בשעת קבלת ההחלטה.

 

  )סוציאליזציה( ִחברות .2.8

ברותתהליך ה )סוציאליזציה( הוא תהליך של השפעה חברתית שבאמצעותו רוכש היחיד את  ח 

ברותתרבותו ואת תרבות המשנה שלו, וכך מפתח את זהותו העצמית. לתהליך ה יש תפקיד  ח 

חשוב בקבלת החלטות ערכיות. להתנסות החברתית והתרבותית המקנה ליחיד את ערכיו ואת 

ברותת קריטית בשלבי קבלת הכרעות. שני סוכני הכללי התרבות בחברה בה הוא חי יש משמעו  ח 

העיקריים לצעירות הדתיות בעת קבלת ההחלטה להתגייס הם המשפחה ובית הספר. שני סוכני 

ברות ולפיכך מקובל לראות אותם  41אלו נמצאים בסביבה הפנימית והקרובה ביותר לפרט, ח 

  כמידיים וכראשונים בהשפעתם.

 המשפחה .2.8.1

היא גם ו אחראית המשפחה על סיפוק הצרכים החומריים של הפרט,במהלך שנות הילדות 

 רקעבדיון על האשר על כן,  .(1994)פסטרנק,  החברתיות עמדותיהואת את ערכיה  והמנחילה ל

 יש לתת מקום מרכזי לסביבה המשפחתית.  ,המתגייסותגדלות הצעירות  ושבתוכ תיהסביב

ברותהמשפחה היא סוכן ה מגיל ינקות. מקובל לראות של הפרט  והמשמעותי, הראשוני הראשי ח 

ברותה שאחראית על תהליך מיבכל החברות והתרבויות, כהגבוהה חשיבותה את  של הראשוני  ח 

על  פרטלומד ה באמצעותה .אחראית לפיתוח המיומנויות החברתיותהמשפחה היא ה. היחיד

מויים שהוא רוכש ביחס המשפיעים על הדי נורמות וערכיםאמונות, ידע, עמדות, , תפקידים

ל ידי בני המשפחה, מכוון עמתקיים באופן ישיר והתהליך  ו שלחלק לתופעות הסובבות אותו.

. אחד בני משפחתויתר ו בהתנהגות הוריוהפרט התבוננות תוך מ ,עקיףנעשה באופן וחלקו 

ברותמהתהליכים החשובים ביותר המתרחש במשפחה הוא תהליך ה  מכין ומכשירש ,המטרים ח 

יציאת שני ההורים לעבודה מאפשרת בחברה המודרנית  ,אמנם כבוגר. חייוהמתבגר לו הילד את
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ברותלסוכני גם מגיל צעיר את חשיפת הילדים  אולם היא  מטפלת, טלוויזיה, מעון, כגון ,נוספים ח 

ברותנחשבת לסוכנת עדיין   .(Reeve, 2005 ;1994)פסטרנק ר',  ייחודית ורבת השפעה מרכזית, ח 

שברובם מתנגדים  ,בתוך המעגל הרחב של הציונות הדתית ומוסדות החינוך של הציונות הדתית

גם במעגל המשפחתי המצומצם. מתחנכות  ות, הצעיראו נמנעים מתמיכה בו בצה"לנשים ת ורישל

 בהחלטתה במובן הברור של תמיכה בשני מישורים:על החלטת הצעירה  משפיעהעמדת המשפחה 

 המשפחה.  לשפעה הנובעת מהערכים העולים מהקו החינוכי שובה התנגדות,הבעת או 

שלל התפיסות המרכיבות את הציונות הדתית מתבטאות גם בהבדלים שבין הערכים המוקנים 

את יישום הסעיף בציונות הדתית אביא בפרק . (1999)וינוגרד ג'אן,  לילדים בחיק משפחתם

  הצבאי". "השחקנים המרכזיים בתהליך בחירת מסלול השירות

 

 מערכת החינוך .2.8.2

הכללים  במערכת החינוך, לבד מרכישת ידע במקצועות הלימוד השונים, לומדים התלמידים את

 תיוב ניםמערכת החינוך הפורמאלית )הג .השוניםהחברתיים הקולקטיביים ביחס לתחומי החיים 

ברותהספר( היא אחד מסוכני ה , (1999ג'אן,  )וינוגרד מחוץ למשפחהשהיחיד פוגש הראשונים  ח 

נורמות המקובלות את ה ים התלמידיםהשכלה וידע רוכש מלבד הקניית. (2000)אלבוים דרור, 

הישגיות, תחרותיות, ציות לסמכות, יחסים חברתיים ובניית ערך בעיני  כגון ,ת הספרבבי

ברותהאחרים. בשנות הילדות וההתבגרות בית הספר הוא סוכן  ייצג את מתיימר למשמעותי, ה ח 

 ,Roth) תוך שימוש בסנקציות חיוביות או שליליותומעודד הליכה לאורם של החברה  הרכיע

2014) . 

מערכת חינוך מגזרית מחנכת על פי הנורמות הנהוגות במגזר שאליו היא משתייכת. לכן, לצד 

ברותבחינת ההשפעה שיש למשפחה על ההחלטה לשרת בצה"ל, יש לתת משקל גם ל המתבצעת  ח 

 . )פלהימר, תשס"ו( התחנכה הצעירה במוסדות שבהן

מערכת החינוך מהווה מסגרת חשובה שממנה יוצאות התלמידות לשירות. מערכת החינוך הדתית 

רואה את עצמה כגורם מעצב ביחס לנערות הדתיות וכמציבה בפניהן מודל וסמל שראוי לבוגרת 

יישום הסעיף על הרחבה ולית לנהוג על פי עקרונותיו הדתיים, החברתיים והממלכתיים. אידאה

מערכת החינוך הממלכתית דתית, שבה מתחנכות התלמידות הדתיות בעת קבלת ההחלטה על 

 בפרק "השחקנים המרכזיים בתהליך בחירת מסלול השירות הצבאי".  ןאופי השירות, יינת

 



56 

 

 סיכום  .2.9

המניחה  ,הגישה התיאורטית האנטי מהותנית שלת הזהות סתפיעל  מתבססתבמחקרי אני 

שזהויות אינן ישויות נתונות וקבועות, אלא משתנות ומתפתחות בהתאם לתרבויות ולנסיבות. 

במחקר זה אני מבקשת להתחקות אחר התמהיל הזהותי הייחודי של נשים דתיות המתגייסות 

הן כנשים במסגרת צבאית גברית והן כדתיות בארגון תובעני עם הצבא, לצה"ל ובוחרות להתמודד 

 חילוני. 

ותן הייחודית של בוגרות החינוך הממלכתי דתי הבוחרות בשרות צבאי אני בוחנת לאור את זה

העובדתי לבין קוטב העבר . אני בודקת כיצד מתגלם אצלן המתח בין הקוטב ות שהוצגותאוריה

 העתיד האפשרי. 

של השפעת המשפחה על ההחלטה להתגייס לצה"ל,  היבטמה אני בודקת המשפחתיתאת הזהות 

כגון המוסד החינוכי שבו  ,תם נמצאת הצעירה במגע יומיומישפעת גורמים אחרים שא  ביחס להו

, ועד הבוחרות בשירות בצה"ל עבורהתמיכה המשפחתית  היא לומדת. כמו כן אבחן את חשיבות

האם קיים אצל הנחקרות "אחר בנוסף, אני בודקת  כמה היא מהווה שיקול משמעותי עבורן.

שהשפיע על החלטתן  ,וטיילור, בקרב בני המשפחה או החברה משמעותי" כהגדרתם של גירץ

 להתגייס. 

ההישארות בסביבה החברתית  חיילות הדתיותבדקתי עד כמה חשובה ל ,החברתיתבאשר לזהותן 

הימצאות בחברה של בנות, בחברה של בנות דתיות, או . האם עם סיום לימודיהן ןהמוגנת שלה

שיקול משמעותי בבחירת מסגרת עבורן  תמהוונות מקום השירות וסוג הב שלידיעה מראש 

ולמדתי על  ,בחרו הבנות להתבדל קתי מאלו אלמנטים בחברה שבה גדלובד כמו כן 42השירות.

 שהן מרחיקות.  "האחר"זהותן ע"י בחינת 

מניע  ובדקתי האם ערך הממלכתיות והתרומה למדינה ולחברה הי, הלאומיתבאשר לזהותן 

עד כמה מבטאת החלטתן לשרת בצבא את זהותן הלאומית ואת רצונן ו החלטה להתגייס,מרכזי ב

לתרום לקידום מטרות הקולקטיב הלאומי של החברה הישראלית, להשתלב בחברה האזרחית 

  חלק ממנה. יותולה

להתגייס לצה"ל מפתחת לעצמה זהות  מחליטהה צעירה, בדקתי כיצד ההדתית ןבאשר לזהות

בדקתי כיצד . מצדיקה את החלטתה להתגייס לצה"להמשמרת את השתייכותה לזרם הדתי, אך 

                                                 

מאותן הסיבות, אגב, מאפשר צה"ל במדיניות בשנים האחרונות הצמדת תאריכי גיוס של חיילות דתיות ומאפשר  42
 להן לשרת יחד. 
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פורצת למרות שהיא דתי, ציוני זהות המשמרת את השתייכותה לזרם ההחיילת הדתית מפתחת 

תגייסות בחנתי כיצד מתמודדות המ את גבולות הזהות הדתית הנשית שאליה כוון חינוכה.

הצבא והדת. בראיונות בדקתי אם  –הדתיות עם היותן שייכות בו זמנית לשתי מסגרות תובעניות 

התנגשות בין נאמנותן לדת לנאמנותן לצבא ואם הסדרי הדת מההן מרגישות את המתח הנגזר 

  בצבא מסייעים להן בהתמודדות.

 ההחלטהעומדות בבסיס  ות פמיניסטיותסעד כמה תפיבודק מחקר זה , נשיתהבאשר לזהותן 

להתגייס.  הבנות ועד כמה היווה ערך השוויון המגדרי שיקול משמעותי בבחירת ,להתגייס לצה"ל

שה בחינוך הדתי הקלאסי ית מקומה של האסבין תפי וצרכיצד הן פועלות במתח שנבנוסף, בדקתי 

 שה במודרנה ובצבא )קוטב העתיד(. ית מקומה של האס)קוטב העבר העובדתי( לתפי

נחקרו רבות. יחד עם  –דת וצבא, מגדר וצבא, דת ומגדר  - שלושת הצירים המרכזיים בעבודתי

החיבור בין נושאים אלו והמתחים שעולים מהם בהקשר של שירות בנות  זאת, למיטב ידיעתי,

מתמודדות עם המתח  צעירותבמחקרי אני בודקת כיצד ה 43באקדמיה. וטרם נחקר דתיות בצה"ל

אני  צבא.הית שמתאפשרת במסגרת פער בין דרישות הדת היהודית מנשים לזהות המגדרהגלום ב

ובוחנת את התגלמותה  בהקשר הצבאי הנשיתהזהות  הקיימים אודותמחקרים על המוסיפה נדבך 

 הדתיתהזהות . ביחס למחקרים בדבר הדתיתשל הזהות הנשית המתעצבת בחברה הציונית 

 בחברה הדתית.  הנשיאני מוסיפה נדבך ובוחנת את הפן  ,הצבאי בהקשר

הגיוס לצה"ל טומן בחובו אתגרים לא פשוטים לחיילת הדתית. בתחום המגדר עולים האתגרים 

מהזהות הנשית הצה"לית המתכתבת האתגרים נובעים  . כמו כןמתפיסתו של הצבא כארגון גברי

מהזהות הנשית שאליה מכוון החינוך הדתי.  עם דמותו ההגמונית של החייל הקרבי, השונה

בתחום הדת עולים האתגרים מאופיו החילוני של צה"ל, מאופייה של החברה המעורבת הצה"לית 

ניתן היה לשער שבנות  ,ה של ליבמןתאוריה פיל ור הרבנות הראשית על שירות נשים.ומאיס

לפסיקת הרבנות הראשית, או לחילופין יצדיקו את  ווייצמדציונות הדתית יימנעו מגיוס לצה"ל ה

או מידור, הההסתגלות,  באמצעות אסטרטגיות ובמקביל לשרת בצה"להניסיון לשמור על ההלכה 

 ההרחבה וההשתלטות. 

  

                                                 

אלא בהקשר ספציפי של שנות קום המדינה, ובדגש על מאבקי הכוח הפנימיים בתוך הציונות הדתית ובינה לבין  43

 דוידי, תש"ע(. -דוידי )בוני-החרדים, בעבודת הדוקטור של דגנית בוני
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 מתודולוגיה .3

 

 שיטת המחקר .3.1

דינמי, גמיש מעוצבת באופן זהות הבעבודתי אני מקבלת את ההנחה שכאמור בפרק הקודם, 

 ,לפיה הזהות מתעצבת במתח שבין הקבוע והקשיחשאאמץ את תפיסתו של אבי שגיא . ותהליכי

הדיאלקטיקה שמבצע האדם בין החירות לבחור באפשרויות חדשה.  ביןו ,שלתוכו נולד האדם

התייחסותן של אבחן את  "העבר" ו"העתיד" משתנה בנקודות חיים שונות וכך נבנית זהות.קטבי 

בתהליך הבניית זהותן, את הן מאמצות הפרקטיקות שהצעירות הדתיות לשני הקטבים, את 

. יהםזה שהן יוצרות בין שנתהדיאלקטיקה שהן מבצעות בין קוטב העבר לקוטב העתיד ואת הסינ

על או "סביבה אחרת" במובנם החיובי  בנוסף אבחן אם קיימת השפעת "אחרים משמעותיים"

, ובמקביל אבחן כיצד מוגדרים "אחרים משמעותיים" שרת בצה"ל, ועל הבניית זהותןהבחירה ל

  ו"סביבה אחרת" שליליים בעיצוב זהותן של הצעירות הדתיות.

בלעדית על הסתמכות התלבטתי לגבי שיטת המחקר המתאימה לבחינת הנושאים שתוארו לעיל. 

תופעות באמצעות מדגם רחב שיטת מחקר כמותית, הגם שהיא הדרך הטובה ביותר להבין 

בלא הבנה מעמיקה של  ,ומדידה מספרית, עלולה להוביל להבנה שטחית בלבד של התופעות

מאפשרת היא שיטת מחקר איכותנית, הגם שהתהליכים שמייצרים אותן. לעומתה, ובות הסי

 והתבוננות מעמיקה בסיפור החיים של דמות נחקרת, מתמקדת, מטבע הדברים,של נרטיב חקירה 

החלטתי אפוא לשלב בין שתי עלולה להניב תמונה מוטה.  במספר מקרים מצומצם, וככזאת

השיטות. להתחיל באיסוף הנתונים הכמותניים, ובשלב השני לתקף את הממצאים ולהעניק להם 

 פרשנות באמצעות ראיונות עומק. 

האפשריים,  . בשלב זה התלמידות מתלבטות בין סוגי השירותשלב טרום השרותמחקרי מתמקד ב

 44ועוברות תהליך של קבלת החלטה.

התמקדו  ייםנכמותהשאלונים הלתלמידות בכיתות י"א וי"ב.  שאלוניםהעברתי  שלב ראשוןב

מערכת החינוך הממלכתית דתית  תלמידותבשיקולים השונים העומדים בבסיס בחירתן של 

                                                 

ראשיתה של התמודדות הבנות הדתיות הבוחרות בשירות בצה"ל הוא בשלב גיבוש ההחלטה.  -שלב טרום השירות  44
י"ב. בשלב זה משחקים בערבוביה שיקולים ותהליכים רגשיים הנובעים מן -תות י"איתהליך זה מבשיל לקראת כ

הזהות הדתית, הלאומית והמגדרית של הבת. השלב הבא של ההתמודדות הוא, כמובן, השירות הצבאי עצמו, בו הבת 
 היא מביאה עמה.הדתית ניצבת מול אתגרים שונים הקשורים בזהותה ובאורח החיים הדתי ש
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נות בין המסלולים התלבטותן של הב בחנו את. השאלונים להתגייס או ללכת לשירות הלאומי

את תפיסותיהן ביחס השיקולים הנלקחים בחשבון בעת ההתלבטות; את העומדים בפניהן; 

תיהן ביחס למסלולי רצונותיהן, צרכיהן, תחושותיהן וחששולמסלולי השירות השונים; את 

 שהן מקבלותעמדותיהן ביחס לפעילויות ההכנה השונות  כמו כן בחנתי את .השירות השונים

 . הממלכתי דתיבמסגרת בית הספר 

שש אולפנות לבנות,  - בתי ספר 17-נסקרות בכיתות י"א וי"ב ב 744-להעברתי שאלונים ה את

 69% ,שבעה בתי ספר תיכונים לבנות וארבעה בתי ספר מעורבים לבנים ולבנות. מבין הנשאלות

דה מספרית בניתי את בכיתה י"א. באמצעות מדגם רחב ומדי 31%-מהבנות לומדות בכיתה י"ב ו

 התמונה המחקרית, הפקתי דפוסים כלליים והשערות.

קיבצתי וניתחתי ידע כמותי לשם מיפוי של  .הצד המדיד והמספרי מדגיש אתמחקר הכמותי ה

מסלול השרות המועדף עליהן. לניתוח ב תלמידותה בחירתתהליכים, תופעות ודפוסים הקשורים ל

ניתוח ו, spssעיבוד הנתונים בוצע באמצעות תוכנת  .םהשתמשתי בכלים סטטיסטיי השאלונים

תוך הצגת הנתונים בעזרת התפלגויות  ,הנתונים בוצע באמצעות סטטיסטיקה תיאורית

מצעות מתאמי קורלציה של פירסון. ותרשימים. את הקשר בין המשתנים השונים בדקתי בא

ת ודפוסים בין קבוצות לזהות הבדלי מגמו אפשרו לי בכלים סטטיסטייםהשאלונים והשימוש 

אמנם באופן  ,הציף מטבע הדבריםיה רחבה וימקיף אוכלוס המחקר הכמותי שביצעתי .שונות

שטחי, סוגיות שונות של שיקולים ביחס לשירות, דימויים באשר למסלולי השירות, חששות, 

 צרכים ורצונות. 

ים שעלו מהניתוח בשלב השני, לאחר שקיבלתי תמונה כללית מהשאלונים, אוששתי את הממצא

המיפוי שנוצר בעקבות ניתוח השאלונים היה חלק מהבסיס ראיונות עומק.  40הכמותי באמצעות 

  מנקודת מבטה. חיילתגם את סיפורה האישי של ה כתבתיאיון יכחלק מן הר .הראיונותלבניית 

וכך , שעלו מתוך ניתוח השאלוניםסוגיות את הבדקתי בצורה מעמיקה יותר איון יבמהלך הר

המחקר הכמותי  תיקפתי את הנתונים הכמותיים שהיו בידיי והוספתי להם פרשנות חשובה.

ולבחינת העומק של מאפיינים זהותיים שעלו מניתוח ראיונות בסיס לבניית ה אפואשימש 

 השאלונים. ניצלתי את הראיונות גם לצורך העמקה בסיפור הייחודי של כל אחת מהמרואיינות

את התפיסות על סוגי השירות; את יחסו של המוסד להחלטה להתגייס; סיבות ה בחנתי אתו

מהצבא  – התמיכה מקבלות החיילות הדתיותדעתן על החינוכי להחלטה להתגייס; את 

; ייחודיות השירות בכל הקשור למראה חיצוני ולשמירת מצוות )לבוש, תפילה, הקפדה ומהחברה

 מן הדפוס המקובל בצבא שונהה םינוך לעולם ערכיהנובעים מח םייחודייבנושאי מזון(; מאפיינים 
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באמצעות ניתוח הראיונות והסיפורים האישיים השלמתי את התמונה שהתקבלה  ,כך. ועוד

 מהמחקר הכמותי. 

סוגיית החצנת הדתיות במהלך השירות הצבאי, בין אם על ידי לבוש )חצאית מדים במקום מכנסי 

פומבי )תפילה במקום בולט, הדלקת נרות שבת או חנוכה מדים( ובין אם על ידי קיום פולחן דתי ב

בפומבי, אמירת ברכת המזון בגלוי וכדומה(, עלתה בצורה בולטת מדברי החיילות המרואיינות. 

החיילות ציינו שהן מחצינות את דתיותן מתוך תחושה של ייצוג הציבור הדתי. לא יכולתי לבדוק 

ת, שכן היא לא הייתה רלוונטית להן בתקופת סוגיה זו בשאלונים שמולאו על ידי התלמידו

ותפילה  הלימודים. מוסדות החינוך הדתיים מקיימים קוד לבוש הכולל חצאית באורך מסוים,

וברכה הן פעילויות מחייבות. לפיכך, סוגיית הנראות והייצוגיות נבדקה רק בראיונות ואין לה 

 גיבוי של נתונים כמותיים. 

חיילות בוגרות החינוך הממלכתי דתי, אשר מגדירות את  ארבעיםם ע קיימתיאת ראיונות העומק 

 שונים ומקצועות צבאיים . הקפדתי לראיין חיילות מאזורים, עדות, חילות, בתי ספרעצמן דתיות

 -חשוב לראיין חיילות דתיות המשרתות בתפקידים שמרניים מבחינה מגדרית היה לי . ומגוונים

וגם חיילות ממגוון תפקידים חדשים שלא היו פתוחים בפני  - ח אדםוחינוך, הדרכה וטיפול בכ

אליטיסטיים, כמו גם ות ממוסדות חינוך בררניים חיילונשים בצה"ל עד לפני זמן לא רב. ראיינתי 

מקיפים. הקפדתי על מנעד ראיונות הכולל חיילות המשרתות דתיים תיכונים  חיילות בוגרות

חיילות המשרתות בתפקידים שאינם מצריכים נתונים ו בתפקידים הדורשים נתוני קב"א גבוהים

 גבוהים.

דתיות המחליטות לצאת נגד הזרם המקובל בחברה הציונית דתית נערות בחינת התופעה של 

הן בשלבי קבלת ההחלטה והן במהלך  ,עצמן הןל נעשתה דרך נקודת המבט של"ולהתגייס לצה

ה הפנומנולוגית, החוקרת את המציאות כפי יישום החלטתן. אשר על כן, עבודה זו שייכת לאסכול

 .(Taylor C., 1987; 1973)גירץ,  שהיא נתפסת בתודעתם של החווים אותה

, ולתפוס מנקודת המבט של הפועלים בה וחווים אותה הפנומנולוגיה מציעה לבחון את המציאות

טיבי נורמ-(. זאת בשונה מחקר של שיח קהילתיfrom belowאת הזהות הנחקרת "מלמטה" )

לפיכך, עבודה זאת לא תתמקד בחקר השיח של . (top downהמבקש לחלחל ולפעול מלמעלה )

הנחקרת, ולכן תאפשר הצצה 'אותנטית'  המובילי דעה, אלא בשיח כפי שננקט על ידי האוכלוסיי

השחקנים הפנומנולוגיה מניחה כי לתפיסת הזהות של הנבחנות כפי שהן מביעות ומנהלות אותה. 

 הפרשנות, על מתבססת זוגישה המשמעות שניתנת למצבים השונים. מבנים את  החברתיים
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 ,Creswell, Hanson, Plano Clark, & Morales) ההתנסות והחוויות של השחקנים עצמם

ההנחה הפנומנולוגית היא שמציאות נוצרת בתודעתם של מושאי המחקר ובתהליכי . (2007

באמצעות נקיטה בגישה  .(Berg, 1998; 2003)שקדי,  הפרשנות שהם עצמם מקנים לה

 (. In Makingהפנומנולוגית תורם מחקרי לניהול זהות תוך כדי ביצוע )

 .פשר לי להתחקות אחר מערך מורכבותווה לאור ממצאי החקר הכמותי, א  החקר האיכותני, שה

ת המציאות הסובייקטיבית על פני האובייקטיבי ת בחינתהעדפשל המערך הזה נמצאת בבסיסו 

. הנחות אלו באשר למחקר (2001)שלסקי,  ניתוח אינדוקטיבי להבנת פעולות חייםשימוש בו

  .(Denzin & Lincoln, 2005) הפנומנולוגיה מתבססות עלהאיכותני 

 

 

ניתן ללמוד על זהותן, על ייחודיות שירותן  נחקרותדרך הנרטיב של ה ,השיטה הפנומנולוגית לפי

דרך הפרספקטיבה של מוסדות  הסוגיהיותר מאשר בחינת  ועל תהליך קבלת ההחלטה להתגייס

על בעיקר גישה זו, הסתמכתי במחקר בהתאם לתי הספר הממלכתיים. ובהצבא, הציונות הדתית 

 ,מערכת החינוךלביטחון, מערכת הצורך פניתי לה ידתבמ. עם זאת, השאלונים ועל הראיונות

. ל"לבנות דתיות המבקשות לשרת בצה תכניות ייחודיות המפעילותעמותות לראשי מדרשות ול

המציאות  המידע שהתקבל מהגופים השונים סיפק לי נתונים והוסיף לי זוויות שונות להבנת

  בה. פועליםהכוחות הוהמורכבת 

  .התפיסה המחקרית שהובילה אותי מוצגת באיור הבא
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לנצל את העובדה שהמחקר שלי מתייחס לאוכלוסייה גדולה דיה כדי לאפשר מחקר  החלטתי

בוגרות מערכת החינוך מ 25%-תלמידות, כ 1500-כאמור, בשנים האחרונות כסטטיסטי )

 להתעמק היתרונות שמקנה האפשרותלא לוותר על  אך ,בוחרות לשרת בצה"ל( ,תדתי הממלכתית

ולמזער את  שיטות,ח את היתרונות של כל אחת מהיווהרביקשתי ל. ותשל בודד ןרותיהבקו

 העיוות שעלול להתרחש מהסתמכות על אחת מהן בלבד. 

שיטות  המשלב ניתוח נתונים ברצףומוגדרת כאיסוף השיטת מחקר מעורבת למעשה, מדובר ב

המחקר הכמותני איכותניות וכמותיות במחקר אחד. במערך המחקר הרב שכבתי ממצאי 

ציה בין הממצאים נעשית בשלב הניתוח. כך מציג רוהאיכותני מנותחים בו זמנית, והאינטג

 פנומנולוגיה

שלב השרות 
 הצבאי

 –שלב טרום שרות 
 קבלת ההחלטה

 שאלונים כמותיים

ראיונות וסיפורים 
 אישיים

בנייה של ראיונות  ניתוח השאלונים
 עומק

 חיילות
דתיות 
 משרתות

אנשי 
 ממסד

ניתוח עיבוד והסקת 
 מסקנות בראייה מקיפה
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ל נושא המחקר וקבוצות המחקר. בנוסף לזיקוק סוגיות ובחינתן שהמחקר פרספקטיבה רחבה 

בתוך התמונה הגדולה, שנמצא באדם הספציפי  להתמקדגם מאפשר לי השילוב  ,בכלים משלימים

מבנים את התופעה התוך קבלת דוגמאות אישיות בתוך ההקשר הכללי של המגמות והתהליכים 

 של גיוס בנות דתיות לצה"ל.

 שלבכיוון שהחוקר יכול ל ,שיטת מחקר מעורבת מייצגת את הרמה הגבוהה ביותר של שילוב

 חקר ובשלבים השונים שלוית לאורך כל המנשיטות מחקר מתוך המתודה האיכותנית והכמות

(Cresswell, 2009).  

מקטעי גם ליקטתי מידע , ומידע מגורמים רשמייםואיסוף נתונים  איונות עומק, רשאלונים מלבד

, על מנת להעמיק שאי הלכה( בנושא שרות צבאי לבנותמשו"תים )שאלות ותשובות בנוו עיתונות

  את התמונה ולהשלימה.

 המחקר ושאלות המחקר אסטרטגיית .3.2

 Grounded Theory – דההאסטרטגיה שבה אשתמש במחקר זה היא תאוריה מעוגנת בש

(Glaser & Strauss, 1967)גלייזר, נבנית על סמך' שטראוס וב '. מתודולוגיה זו, שפותחה ע"י א 

והם נתונים הנאספים בשדה, תוך הנחה שלנחקרים דפוסים חברתיים ופסיכולוגיים משותפים, 

החוקרים  ו,ה זתאורילפי . (Hutchinson, 1988) הסבר שלם לתופעה הנחקרת ספקיוכלו ל

 מתחילים את המסע עם שאלות כלליותאלא , תופעה ללא השערות מוקדמותה רניגשים לחק

השיטה מבוססת בשדה תופסים את התופעה הנחקרת.  פועליםומנסים להבין כיצד האנשים ה

הרציונל מה. תמונה שלל שילובוות, איסוף מידע ועל הצבת שאלות מחקר ראשוניות וכלליאפוא 

 ראיונות עומקחשיבות של שילוב בין שיטות המחקר הכמותניות ול קשורלבחירת מתודה זו 

אסטרטגיית  לזהות תמהיל של זהויות דרך משמעויות ופרשנויות סובייקטיביות. נועדמחקר שב

חקרים, כלומר מבוססת על כלי פרשני השואף להביא את נקודת המבט של הנ היאמחקר זו 

, ובכך יתרונה בעבודת תהליך פרשני שמשלב בין נקודת המבט של הנחקרים לבין זו של החוקר

 .(1990)גירץ, תיאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית,  מחקר זו

 

 שאלות המחקר .3.2.1

צה"ל, הצעירות הדתיות הבוחרות להתגייס לזהות הייחודיים של הבבואי לבחון את מרכיבי 

 התייחס מחקרי לשני שלבים: שלב קבלת ההחלטה ושלב השירות בצה"ל.
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היא צריכה לבחור בו את כאשר , נערההעוד במהלך שנות התיכון של  ההחלטה להתגייס נעשית

הדתית לקבל פטור  צעירהל, מתירים הוזכרמסלול השירות המועדף עליה. חוקי המדינה, כפי ש

, שירות הלאומיבשירות וולונטרי  ל,"ית לבחור בין שירות בצהמשירות ביטחון, ולפיכך היא רשא

 או לא לשרת כלל. 

המאפיינים של תהליך הבחירה במסלולי השירות  זיהויבשלב קבלת ההחלטה היא  מטרת המחקר

ל. "לשרת בצה נערהההשונים, תוך בחינת השיקולים השונים העומדים בבסיס בחירתה של 

הבנות  חינת התנגשות בין ערכים שונים הבונים את זהותעל ייחודה של הדילמה מב עמדתי

השאלון  הדתיות הבוחרות בשירות הלאומי. צעירותה, תוך השוואה לשיקוליהן של המתגייסות

שבחרו בשרות הלאומי  צעירותהנבנה במטרה לנסות לגלות מהי השונות הזהותית בין קבוצת 

שבחרו בשרות הצבאי. לשם כך נבדקו שיקולים פמיניסטיים, חברתיים,  צעירותהלקבוצת 

על אופיים של סוגי השירות  צעירותהמשפחתיים, דתיים ולאומיים. בנוסף, נבדקו דימויים של 

  השונים.

 שאלות המחקר לשלב קבלת ההחלטה הן:

 לזו יל"הצה הבוחרות במסלול השירות תלמידותהזהות הדתית של הין הבדלים ב. האם קיימים 1

 חברותיהן הבוחרות במסלול השירות הלאומי? 

ומה ניתן ללמוד מהם על זהותה של  התגייס. מהם השיקולים המשפיעים על ההחלטה ל2

 ?תלמידהה

ביחס למסלול השירות ו ,לי"כלפי מסלול השירות הצה לתלמידות שישמהן התפיסות והעמדות . 3

 הלאומי? 

כים, הציפיות והתחושות שלהן ביחס למסלול השירות את הצר תלמידותכיצד תופסות ה. 4

 לי ביחס למסלול השירות הלאומי?"הצה

או לשירות  צבאלכת להדתית ל תלמידהלו צרכים הקשורים בזהות משפיעים על החלטת היא. 5

 ?הלאומי

 של השיקולים תחת ארבעה אשכולות:  שקלםבשלב זה בחנתי את מ

 עלשירות בסביבה חברתית מוגנת )חברה של בנות; חברה של בנות דתיות; ידיעה מראש  .1

 מקום השירות; ידיעה מראש על קליטה במסלולים "מוגנים"(.

 השפעתה של התמיכה הממסדית )עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי השירות; .2

נהל ביה"ס כנית הכנה מסודרת; קשרים בין מעמדת ביה"ס כלפי השירות; קיום ת

 לגורמים בשירות(.
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השפעת התמיכה המשפחתית והחברתית )חברות ששירתו או שישרתו באותו מסלול;  .3

 שירותצה"ל או בעמדת ההורים והמשפחה; אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות ב

 (.לאומי

לבנות בין בנים  לשוויוןבין בנים דתיים לבנות דתיות; שאיפה  לשוויוןפמיניזם )שאיפה  .4

 כגון האופציה לשרת ביחידה קרבית(. ופן כללי, בא

 

לדימויים שהיו להם על ביחס ועל השירות הצבאי  לתלמידות היוכמו כן, בחנתי את הדימויים ש

מגוון תפקידים, הסיכוי להצליח בתפקיד, התרומה  םכגון קיו ,שירות הלאומי בפרמטרים שוניםה

להתחתן לאחר השירות עם "בן תורה",  למדינה, האפשרות לשרת בתפקיד ייחודי, הסיכויים

מפני קשיים בשמירת רמת דתיות וערכים דתיים ומהותם  גיבוש הזהות הדתית, מידת החששות

 ועוד. 

לחברתה הבוחרת  השוואהב ,ל"הבוחרת לשרת בצה תלמידהבחנתי את מאפייני הזהות של ה

תמיכה דתית בזמן השירות, רצון להתנתק ב הרצוןכגון מ ,בהיבטים פנימיים ,בשירות הלאומי

מהעולם הדתי, מידת תחושת השייכות לעולם הדתי, הרצון לקבל הכנה, מסוגים שונים, לשירות, 

 כגון הקפדה בשמירת מצוות. ,ובהיבטים של נראות חיצונית

את התמונה הכללית שעלתה מניתוח  לאששהמחקר שנעשה בזמן השירות בצה"ל הייתה  מטרת

הדתית, הנשית, הלאומית, החברתית  ןאת המאפיינים הייחודיים של זהות ולזקקהשאלונים 

של  ןהדתיות הבוחרות בשירות בצה"ל. הבחינה נעשתה מנקודת מבט צעירותתית של החוהמשפ

בנושא שלב קבלת  באמצעות שאלות על שלב קבלת ההחלטה כמו גם על השירות עצמו. החיילות

 ההחלטה שאלות המחקר הן: 

, במבט רטרואקטיבי את בחירתה ביחס להכוונה החברתית חיילתתופסת הכיצד  .1

 והממסדית? החינוכית

ומה ניתן ללמוד מהם על  את השיקולים שהשפיעו על החלטתה חיילתכיצד תופסת ה .2

 תמהיל הזהויות שלה )זהותה הדתית, הנשית, הלאומית, המשפחתית והחברתית(?

  המחקר אוכלוסיית .3.3

ברורים אין בנמצא קריטריונים כדתית היא הגדרה קשה מבחינה מחקרית.  צעירההגדרתה של 

 עונה להגדרה "דתית"? שהיאמיהו זה שייקבע אם להשתייכות למחנה הציוני דתי. ומוחלטים 

קוד לבוש, הקפדה על האם יש צורך בשבת וכשרות? הם שמירה על מצוות כמו קריטריונים ה האם
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אין ספק  45בתחושת השתייכות?ו סתפק בהגדרה עצמיתלהאפשר לבישת חצאית? אולי כגון 

הקפדה על הלוקחת בחשבון רמות שונות של  ,שהגדרת דתיות יכולה לנוע על סקלה רחבה למדי

לכן התלבטתי באשר לכלל שיקבע מי מהצעירות נכללת במחנה הציוני דתי, שאת  מצוות ומנהגים

 תמהיל זהותו אני מעוניינת לחקור. 

י מחולק לשתי תקופות. בתקופת ההתלבטות באשר לאופי השירות הרצוי כאמור לעיל, מחקר

בדקתי תלמידות בכתה י"א וי"ב. בתקופת השירות ראיינתי חיילות דתיות. באשר לתקופה 

הראשונה, נסקרו תלמידות המתחנכות במוסדות החינוך הממלכתי דתי בלבד. השאלון הועבר 

 שאלות הרקע שהופיעו בשאלון היו: בתיכונים הדתיים לבנות ובאולפנות. שתיים מ

 איך היית מגדירה את אורח החיים שלך כיום?

 ד. אחר:________ ג. דתי ב. חרד"לי דתי לאומי .א

 איך היית מגדירה את אורח החיים של משפחתך?

 ד. אחר:________ ג. דתי ב. חרד"לי דתי לאומי .א

זה, אך בתקופה שבה נכתב ההבחנה בין "דתי" ל"דתי לאומי" אינה מקובלת במחקרים מהסוג ה

ולוגיות פוליטיות בנושאי חוץ אידאהסקר רווח השימוש בכינוי "המחנה הלאומי" כמבטא עמדות 

לאומי" לעמדות הפוליטיות של "המחנה -וביטחון. חששתי שהתלמידות תקשרנה את הכינוי "דתי

תוכו. לפיכך הלאומי", ורציתי להימנע ממצב שבו הקישור הזה ימנע מחלקן למצוא את עצמן ב

לטובת אותן תלמידות שעלולות להירתע  –"דתי"  –החלטתי להוסיף את הכינוי ה"נקי" 

 46מהשימוש במילה "לאומי".

צמד להגדרה ברורה שתעלה בקנה אחד עם סיווג יהחלטתי להבאשר לתקופת השירות בצבא, 

. הנתונים שקיבלתי מצה"ל מתייחסים למתגייסות בוגרות החינוך ם על ידי צה"לחייליה

לכתית דתית. ת מערכת החינוך הממובוגרכלומר, מלכתחילה פניתי רק לחיילות . הממלכתי דתי

כיצד היא  -כבר בשיחת הטלפון הראשונה שאלתי את המרואיינת את שאלת הסינון הראשונה 

רות מערכת החינוך הממלכתית דתית, שמגדירות מגדירה את עצמה מבחינה דתית. החיילות, בוג

את עצמן על רצף הזהויות של תתי המגזרים המרכיבים את הציונות הדתית, רואיינו פנים את 

                                                 

כפי שנעשה במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שבו נשאלו הנסקרים עד כמה הם מרגישים שייכים למגזר  45
 (2014הלאומי דתי מבחינת אורחות חיים ומבחינת השקפה. ראו )הרמן, ואחרים, 

קר שנעשה ע"י המכון . גישה דומה ננקטה גם במחתייחודי הגישה של שינוי המונחים בהקשרים שונים איננה 46
 "דתי לאומי" . שם הוחלט לעשות שימוש במושג(24-23, עמ' 2014. ראו )הרמן, ואחרים, הישראלי לדמוקרטיה

השימוש בתואר ציוני נושא משמעות חיובית בקרב רוב הציבור כיוון שכותבי המחקר הניחו ש דתי"-ציוניבמקום "
 .מהמחנה הזה לשייך את עצמם אליויהודי, ועשוי לגרום לאנשים שאינם חלק -הישראלי
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בוגרות חינוך ממלכתי דתי שאינן מגדירות את עצמן "דתיות" לא נכנסו  חיילות משרתות פנים.

 למחקר. 

 י סוגי חיילות שלא נכנסו למחקר:ומסננת שנ מקדת את אוכלוסיית המחקרהגדרה זו מ

מי בתי ספר דתיים )כגון  בוגרותאינן כלשהי מסיבה חיילות המגדירות עצמן כדתיות ו .1

 . (בבתי ספר ייחודיים שלמדה

חיילות בוגרות מערכת החינוך הממלכתית דתית שאינן מגדירות את עצמן על רצף  .2

 הזהויות של תתי המגזרים המרכיבים את הציונות הדתית. 

 המחקר ליכ .3.4

מלבד ספרות מקצועית, שני הכלים העיקריים שבהם עשיתי שימוש הם שאלונים וראיונות עומק 

, על מנת להיות מצויה היטב בתופעה הנחקרת ומעודכנת במרכיבי מובנים למחצה. בנוסף

המעטפת של התופעה, כגון מוסדות, תכניות שרות, יחס המגזר הדתי לתופעה, שינויים במדיניות 

שו"תים )שאלות ותשובות בנושאי הלכה( ו ליקטתי מידע מקטעי עיתונות ל וכדומה,של צה"

ינוך, משרד בנושא שרות צבאי לבנות ואספתי נתונים ומידע מגורמים רשמיים במשרד הח

 . ועמותת אלומה צה"להביטחון, 

 שאלונים .3.4.1

בתי הספר התיכוניים  מצדשיתוף פעולה זכות בלושל נסקרות  רביעל מנת להגיע למספר מ

 התייחס לשירות בצה"ל ולשירות לאומי במידה שווה, ולא היה מוטה 47השאלון, והאולפנות

הנתונים יוצגו ש. בהקדמה לשאלון צוין כי השאלונים אנונימיים וחסויים ולטובת אחד מהם

ושת ת. הדבר נכתב מתוך רצון להעניק לבנות תחומשיבאת ה סימנים שיזהוללא  ,באופן קבוצתי

ביטחון ולעודדן לשקף בשאלון את עמדותיהן האמיתיות, ללא חשש שתשובותיהן יועברו לגורמים 

 בבית הספר או מחוצה לו. 

דמוגרפי והגדרות -שאלות רקע חברתי שתישאלות תוכן, חלקן מחולקות לסעיפים, ו 8בשאלון 

מציין "כלל  1) 5-1במרבית השאלות התבקשו הבנות לסמן את בחירתן במדרג מספרים עצמיות. 

 מציין "במידה רבה מאוד"( 5-לא" ו

שלה , מידת הביטחון שירות צבאי או לאומי –תלמידה ה העדפתהשאלון ביקש להתחקות אחר 

לאומי, הרות ישוהשירות בצה"ל ה תפיסת, שונים, מידת ההשפעה של שיקולים בהחלטתה

                                                 

 שאלון לדוגמה מצוי בנספח. 47
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באשר  תלמידההערכה של ה ושל בית הספר שבו היא לומדת, תלמידהמאפיינים אישיים של ה

 המתגייסות מהשכבה.  שיעורל

 לשלוש קבוצות: נסקרות. חילקתי את הSPSSכנת ואת השאלונים ניתחתי בת

 בטוחות במידה רבה ובמידה רבה מאוד שישרתו בצה"ל 

 בטוחות במידה רבה ובמידה רבה מאוד שישרתו בשרות הלאומי 

 מתלבטות 

וסטיית תקן לכל פרמטר שנבדק בשאלון והשוויתי את בכל אחת מהקבוצות ביצעתי ממוצעים 

לזהות זאת, במטרה  .הנתונים בין הקבוצות השונות. בנוסף נבדקו קורלציות בין נתונים שונים

 נסקרות.  744על השאלון השיבו  דפוסים בעלי משמעות.

 ראיונות .3.4.2

חיילות דתיות. ראיונות עם  40על מנת לתקף את ממצאי הנתונים הכמותיים ולפרש אותם ערכתי 

וקלט באמצעות טייפ איון נמשך כשעתיים, הי. כל ר2015-2010את הראיונות ערכתי בין השנים 

 על ידי.  מנהלים ושוקלט

באמצעות אנשים שידעו  הגעתיהחיילות המרואיינות הגעתי דרך עמותת אלומה, לחלקן מ לחלק

עם חצאית ופניתי אליה.  באופן אקראי לאחר שזיהיתי חיילתנמצאו  וחלקבמה עוסק מחקרי, 

בה הצגתי את עצמי שהראשון שלי למרואיינות היה בשיחת טלפון הקשר  ,ברוב המקרים

כדוקטורנטית מאוניברסיטת בר אילן, סיפרתי בקווים כלליים על המחקר וביקשתי לתאם פגישה. 

ולשוחח לשתף פעולה, לחשוף את סיפורן  חיילותומרצונן של ההגבוהה הופתעתי ממידת ההיענות 

על חוויותיהן. הראיונות בוצעו במקומות מגוונים: בבתי קפה, בבתי המרואיינות, במדרשות שבהן 

לומדות הבנות, מחוץ לבסיסים שבהם הן משרתות ועוד. בכל שיחה הקפדתי לתת למרואיינת 

להציע מקום מפגש שיהיה לה נוח, על מנת למנוע מראש תחושה של חוסר נעימות ולנטרל את 

 . עלול ליצור כוחות שמקום המפגשיחסי ה

 ,עם המרואיינות חסרי היררכיהו כמראיינת חשוב היה לי לשמור על יחסים פתוחים, אמפאתיים

 ,.Taylor V) רותי הצבאייולפתח שיחה אישית שתחשוף גם חוויות אישיות שלי מתקופת ש

להיכנס  אפשר ליבחרתי באסטרטגיה זו כדי להגביר את האמון, לגרום לשיחה קולחת ול .(1998

לעומק הסיפורים. לא אחת התפתחה גם שיחת "סמול טוק" עם המרואיינת בנושאים שקשורים 

לאופי בית הספר שבו למדה, למקצועה של אמה, או לתפקידו הצבאי של אביה. שיחות החולין 

איון, סייעו לי להבין לעומק את מרקם התחושות ייינת כאתנחתא ברהללו, שנתפסו ע"י המרוא
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סביב השירות הצבאי. החוויה והפרשנות האישית של המרואיינת  בית הספרבבית המשפחה וב

 תרמו לעומק האינפורמציה שהייתה בידיי.

מקום ם לחוקר משאיריראיונות עומק מובנים למחצה מבוססים על שאלות מוכנות מראש, ו

איון. המרואיינות התבקשו יבהתאם להתפתחות הר ,שאלות שאינן מתוכננות מראש הוסיףל

הן יכלו לפתח את התשובות לכל כיוון  .ת שהוכנו על ידי מראשאישיולענות על שאלות כלליות ו

איון ככלי גמיש יאיון לכיוונים שעלו בשיחה. שמירה על הריואני יכולתי לפתח את הר ,שנראה להן

לי להעלות שאלות  האפשר (Burges, 1982) המחקר מתעצב תוך כדיהמאפשר פתיחות ו

  .(Denzin, 2000) ספונטניות שתרמו לזיהוי מבני עומק

שם, בוגרת של  -מילוי פרטים טכניים בהצגה כללית של נושא המחקר שלי ובל יאיון התחיכל ר

בנוסף,  .יותהגדרה עצמית למידת דתו רות לאומי(יאיזה מוסד חינוכי, תפקיד צבאי )או ש

 48שאלות מתוכננות שאלתילשמור על אנונימיות. לאחר מכן המרואיינות נשאלו אם ברצונן 

 לגורמים מעצבי זהות עיקריים.  ותהנוגע

 (ית הספרהגיוס מבית הספר, הכנה במסגרת ב שיעורירות, יבית הספר )היחס לש 

 )המשפחה )עמדת המשפחה, תמיכת המשפחה בהחלטה 

  כמה, אם בכלל, הייתה לו השפעה על ההחלטה(הממסד הרבני )עד 

 )פמיניזם )יחסה לפמיניזם ולפמיניזם דתי 

  הצבא צבא )יחס הצבא לבת הדתית, קשיים, חששות, זהות דתית בצבא, מאפיינים

 רות לאומי(ישבהשוואה ל

 שה ביהדות לדמותה כפי ימתחים )בין הדת והצבא כמסגרות טוטליטריות, בין דמות הא

 צבא(מעוצבת בהיא ש

ליקטתי מידע על הרקע של הבת, על מקומה במשפחה, על עיסוקיהם של הוריה, על כמו כן, 

רבנים בשאלות שונות, על של המשפחה ל פניההשפעות של חברות או קרובות משפחה, על מידת ה

היחס לפסקי הלכה, על המסלול עד להחלטה להתגייס, על אופי המיונים לצבא ולשרות לאומי, על 

 יחסה כיום להחלטתה ועוד. 

רפתי שתי שאלות לשאלה אחת או ילא אחת דילגתי על שאלות וחזרתי אליהן מאוחר יותר, צ

 איון ולשיקול דעתי. יתחות הרהוספתי שאלות משנה ושאלות הבהרה, הכל בכפוף להתפ
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מקשיבה יותר, וליקטתי אינספור סיפורים ועם הניסיון שצברתי בראיונות למדתי להיות פתוחה 

 רות הצבאי או בית הספר. יואנקדוטות בעלי משמעות מתקופת הש

איון יויתי את הרוחבעבודה פנומנולוגית עולות המשמעויות תוך כדי ניתוח התוכן של הראיונות. 

ם הראשונה במהלך עריכתו, בפעם השנייה בעת הקלדתו, ובפעם השלישית בקריאה חוזרת של בפע

 הקשורים לזהות דתית, נשית, לאומית, משפטים וסיפורים וסימון של איון לצורך זיהוייהר

בפעם . (Strauss, 1978) איוןיומשפחתית של הבת ותמות מרכזיות אחרות שעלו מהר חברתית

לפי קטגוריות  ומיונןאיונות לצורך ליקוט של האמירות של המרואיינות הרביעית קראתי את הר

  של הזהויות הנחקרות השונות.

למרות שהחיילות לא ביקשו אנונימיות, הן מצוטטות בפרק הממצאים בשמות בדויים לפי סדר 

, בהתאם לסדר הופעת ציטוטן. אחת המרואיינות היא תמר אריאל ז"ל, שהתפרסמה בי"ת-ל"ףהא

כ"נווטת הדתייה הראשונה" בעקבות האסון שבו נהרגה בנפאל. לאחר שהתפרסמה התלבטתי 

באשר לאופן הציטוט הראוי במחקר, שכן ברור לי שכל מי שמכיר את הסיפור מהתקשורת יזהה 

ביות החלטתי לצטט אותה באותו אופן שבו מצוטטות יתר מיד במי מדובר. מטעמי אתיקה ועק

 החיילות המרואיינות. 

 ועלונים עיתונות קטעי .3.4.3

, בניסיון להכיר את התופעה בצורה עמוקה ולהישאר מעודכנת בנוסף לשאלונים ולראיונות

נעזרתי גם בקטעי עיתונות  וביחסם של הממסד הדתי ושל צה"ל לתופעה בשינויים שחלים בתחום

הקפדתי לקרוא את הסיקורים בתקשורת של המגזר בשירות של בנות דתיות בצה"ל.  שעסקו

הציוני דתי )עיתון "הצופה", עלוני בתי הכנסת, אתר האינטרנט "סרוגים", אתר האינטרנט 

בטאון  –"כיפה", השבועון החינמי "בשבע", עיתון "מקור ראשון", עיתון "מימד", עמודים 

 ,Ynet, NRGללי )"ידיעות", "מעריב", "הארץ", ואתרי החדשות הקיבוץ הדתי(; של המגזר הכ

Walla! ."בין אופן סיקור הסוגיה ע"י  מצאהבדל גדול ומעניין נ(; ואת עיתון חיילי צה"ל "במחנה

 בין אופן סיקור הסוגיה בעיתונות הכללית ובעיתון הצבאי "במחנה". והעיתונות הדתית 

באמצעות קריאת ט הציבורית של שלושה מגזרים. הכתבות אפשרו לי להתייחס לנקודת המב

כפי שעלה לנושא, את יחס הציבור הדתי  הסיקורים בסוגי העיתונות השונים יכולתי לחוש

 את יחסו של צה"ל. ואת יחס הציבור הכללי בארץ  ,סטרים שלו-מעיתונות המיין

ל הערכה לבנות סיקר את התופעה מתוך נקודת מוצא ש , כעיתון צבאי,בעוד שעיתון "במחנה"

מתאמץ לבוא לקראתן, העיתונות הדתית סיקרה את צה"ל להראות עד כמה  ההמתגייסות וניס
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)לדוגמה, בכתבה בעיתון  גיוס בנותעל חלקם ב התנצלוהמרואיינים ו ,התופעה בהסתייגות

"הצפה" על הקמת מכינת "צהלי" לבנות דתיות אומרת ראש המכינה כי איננה תומכת בגיוס בנות 

 "ל, אלא באה לעזור בהכנה של מי שכבר החליטה שרצונה להתגייס(.לצה

 תים"שו .3.4.4

לעקוב אחר שו"תים )שאלות ותשובות בנושאי הלכה( בנושא שירות הקפדתי בכל שלבי המחקר 

השתמשתי בשו"תים שהתפרסמו באתרי אינטרנט ונגישים לתלמידות של בנות בצה"ל. 

בבואן לקבל  צעירותהשאלות שמעניינות את ההשו"תים אפשרו לי להבין מהן המתלבטות. 

החלטה בדבר השירות, כיצד ובאילו מקרים הן פונות לרבנים, ובעיקר את עמדת הרבנים בסוגיה, 

 ת הרבנים במשך הזמן. והבדלים בין עמדות רבנים שונים ואם חלו תמורות בעמדאת ה

 ואלומה ל"צה, הביטחון משרד, החינוך משרדמ מידע איסוף .3.4.5

נהל חברה ונוער קבל נתונים אמינים ומעודכנים פניתי בכתב ובטלפון לגורמים במ  על מנת ל

, נפגשתי ספר(, למשרד הביטחון ולדובר צה"לבמשרד החינוך )האמון על ההכנה לשירות בבתי ה

נהל חברה ונוער אספתי חומרים מודפסים ממ  עם יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים )היוהל"ן( ו

 ומעמותת אלומה. 

לבדוק טענה ספציפית שהועלתה ע"י מרואיינות או בעיתונות. במקרה כזה פניתי  היה עלי לעתים

 לדובר צה"ל.  המונים במשרד החינוך או הפניתי שאילתמלגורמים ה

 

 רפלקסיבי מבט .3.5

 -הכנות והביקורת העצמית  ן( הtrustworthinessאחד ממרכיבי האמינות המחקרית )

מפרש את  חוקרהדבר נכון במיוחד לגבי המחקר האיכותני, שבו ה. (2009)לויצקי,  רפלקסיביותה

  את משמעויותיה.מבנה המציאות החברתית ו

העמדה שבה מצוי החוקר ביחס למושאי מחקרו נעה על רצף שבין צופה טהור למשתתף מלא. 

הקבוצה  במצב זה,כזר.  אותההצופה הטהור הוא חוקר שאינו מעורב בחברה הנחקרת ולומד 

לשתף אותו בנבכי התופעה הנחקרת.  ולא עלולה להגיב כלפי החוקר הזר בחשדנותהנחקרת 

סרון נוסף הוא שחוסר היכרות עם החברה הנחקרת עלול להקשות על החוקר הזר להבין יח

החוקר ניגש למחקר ללא הטיות  ,צופה טהורכשהוא ניואנסים בתשובות המרואיינים. מאידך, 

. מלאהמחקר. בקצהו השני של הרצף נמצא המשתתף הביחס לאוכלוסיית המחקר ולסביבת 
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לראות את הסביבה יכול  כזה עמדה זו היא של חוקר שהוא חבר מלא בחברה הנחקרת. חוקר

מקילים כלפיו והיכרותו עם הסביבה חשים הנחקרים שהפתיחות  .הנחקרת בסביבתה הטבעית

 מנגד,לחפש תשובות.  היכן לדעתהשאלות המשמעותיות ו לשאול אתניואנסים,  להבין עליו

 על אובייקטיביות. לשמור  הקשות עליוהחוקר כמשתתף מלא מגיע למחקר עם הטיות שעלולות ל

רבות נכתב על מחקר מתוך המרחב הביתי של החוקר. חוקרים איכותניים מצביעים על צדדים 

שאינם  כגון אמפתיה עם הנחקר, תובנות וניתוח עומק ,חיוביים בעריכת מחקר בשדה מחקר מוכר

פרופסור סמואל היילמן הדגים במחקריו אודות . (McCracken, 1989) אפשריים לזר גמור

את החשיבות שבהיותו של החוקר "משתתף  (Heilman, 1973) העולם היהודי האורתודוקסי

החוקר את שדה הבית הסביבתי והתרבותי שלו עצמו, אך  ,(participant-observerצופה" )

(. היילמן הדגים כיצד native as strangerכבן בית המתנהג כזר ) ומבחוץ וחוקר אות ומתייחס אלי

היכן ו אלו שאלות לשאול חוקר הנחשב חלק מהקהילה הנחקרת יודע, בשונה מחוקר חיצוני,

 לחפש תשובות. 

". לא נמצאתי בעמדה של משתתף צופהבעמדה של "הנמצאת לראות בי חוקרת  אפשר ,במחקר זה

חוקר הצופה  – "משתתף צופה" בעמדה שלאלא  ,"טהורהצופה ה"של ולא  "מלאההמשתתף "

 וחוקר קהילה שאליה הוא משתייך.

יה, מאמינה ושומרת מצוות ישה יהודיהשדה הנחקר הוא במובן מסוים שדה הבית שלי. אני א

ממלכתיים תה ח' התחנכתי במוסדות ילציונות הדתית. עד כ –השייכת לקבוצת העל של הנחקרות 

המרואיינות גם רוב . כמו ואת הלך המחשבה שלו דתיים, אני מכירה את החינוך הממלכתי דתי

רתי בצבא יש –אני פקדתי את תנועת הנוער בני עקיבא כחניכה וכמדריכה, וגם אני כמותן 

מושאי מחקר זה, נכללת בקבוצה של אינני )כמש"קית עיתונות ביחידת "דובר צה"ל"(. אולם, 

חילוני  ת ספרביב. בשנות התיכון למדתי במגמת תיאטרון שאני בוגרת תיכון חילוניכיוון 

 לאומנויות. 

ערכיו, והיכרות עם הציבור הציוני דתי  :יצאתי למחקר מצוידת בהיכרות עם העולם הנחקר

יחידת דובר צה"ל רכשתי היכרות עם יחידות הצבא השונות ועם ב אולפנת בני עקיבא.לימודים בו

כמותן, שירתי  -כמותן, דתית  -שה יח: אני אוהרגישו איתי בנ מרואיינותשל צה"ל. ההמבנה 

רויות ומבינות, ולא חסכו ממני פרטים. כזניים ועל א יםהן הרגישו שסיפוריהן נופל. כמותן -בצבא 

בניגוד לחוקרים אחרים, לא נתפסתי ע"י המרואיינות כזרה )תחושה שחוזרת אצל חוקרות רבות 

פדר, -לומסקי) חשות שהחיילים נמנעים מלספר סיפורים ש"לא ראויים לנשים" וכד'ה ,חיילים של
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לשפה שלהן, ואת ההבנה שלי לחוויה ו המרואיינות הרגישו את החיבור שלי לחוויה שלהן(, 1994

בין המרואיינות. היתרונות בהיכרות ולהתחפש או לטשטש הבדלים ביני  שהן עוברות. לא נדרשתי

או  ת המרואיינותלדובב א שנאלצתי מבלי הורגשו במהלך הראיונות שקלחו עם השדה הנחקר

)קחטן,  חוקרים אחריםשמדווחים כפי כדי לרכוש את אמונן, להפגין באופן מוחצן את הידע שלי 

עם זאת, עובדת היותי בוגרת תיכון חילוני הרחיקה אותי במידה מסוימת מהחוויה  .(56 ', עמ2010

, בהכירי את העולם הנחקר, גיסא החינוך הממלכתי דתי. כך שמחד שעברו החיילות בוגרות

היוויתי כתובת בטוחה עבור המרואיינות והבנתי את הניואנסים הדקים בסיפוריהן, ומאידך 

 הגעתי למחקר מספיק מרוחקת על מנת שלא ליפול למלכודת הזדהות היתר. גיסא, 

 

ל אופן עריכת הראיונות ועל הפרשנות בהכירי את ההשפעה האפשרית של עמדות וערכי החוקר ע

לא לשאול שאלות מכוונות, הייתי ערה לאופן הגשת השאלות למרואיינות. הקפדתי  הניתנת להם,

האזנתי לתשובה המצופה.  מרואיינותאלא שאלות ניטרליות שאינן מוטות ואינן מכוונות את ה

על היחס של  אי הסכמה שסיפוריהן עוררו אצלי תחושה של, גם כחיילותקשב רב לתיאורי הב

 שידור של רגש אמפתי. והסתפקתי ב, נקטתי עמדה לא שיפוטיתאולפנה, הראש או  מנהל, המורהה

י תלמרות שכבוגרת תיכון חילוני יכולתי לראות את חווית הגיוס מתוך מוסדות החינוך הממלכ

פן שאילת בה נקטתי באושדתי בריחוק ומנקודת מבט חיצונית, ועל אף האסטרטגיה המחקרית 

אדם אחר שהיה ש ייתכןבעולם המושגים הפוסט מודרני אין חוקר אובייקטיבי, ו ברי כי השאלות,

 לממצאים שלי. פרשנות שונה או נוספת מספקעורך את הראיונות היה מפיק תוצר אחר ו

למנף את היכרותי עם הסביבה הנחקרת  -הנות מיתרונות המחקר בשדה הבית יהשתדלתי ל

בהבניה תו הגעתי למחקר מטען התרבותי והערכי שא  מעמיק יותר ולהסתייע בלטובת מחקר 

. במקביל, נשענתי על עברי בתיכון חילוני כמי במהלך הראיונות שעלובניתוח ההיבטים השונים ו

שלא חוותה גיוס לצה"ל מתוך מוסדות החינוך הממלכתי דתי, כדי לבחון את הסוגיות מנקודת 

ד של "משתתף צופה" ניסיתי להציג נקודת מבט מעמיקה ויחד עם מבט חיצונית. כחוקרת במעמ

 פשר. זאת אובייקטיבית ככל הא
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 המרכזיים בתהליך בחירת מסלול השירות הצבאי  השחקנים .4

שבוחרות בוגרות מערכת החינוך הממלכתית דתית מספרן של , אפשרות לפטור משירותלמרות ה

חובה מעין ל הפך. השירות הלאומי ים, בצה"ל או בשירות לאומי, בטל בששלא לשרת כלל

רואים  ציבור הדתי לאומי. מוסדות החינוך של ה(1998)זלינגר,  חברתית בציבור הדתי לאומי

)רפפורט, פנסו, וגארב,  בשירות הלאומי המשך ישיר של התהליך החינוכי של תרומה לקהילה

ות מערכת החינוך מבוגר 75%-, ופיתחו תכניות המכינות לקראתו. רוב הצעירות, כ(1995

ולשרת בשירות לאומי כתחליף לשירות צבאי.  שהן דתיותבוחרות להצהיר  הממלכתית דתית,

מהמשרתות  70%-למעלה מ ,נהלת השירות האזרחיחשוב לציין כי על פי הנתונים הרשמיים של מ  

 חלופה מלאה לשירות צבאי.  זו לא ןבשירות הלאומי משרתות שנה אחת בלבד, כך שלגבי רוב

, למרות האפשרות החוקית ל"בוחרות להתגייס לצה מבוגרות המערכת הממלכתית דתית 25%-כ

מופיעות לצו הראשון שהדתיות  נערות. נתון מעניין לא פחות הוא מספרן של הקבל פטורל

 נשים 2500–כ ,כל שנהבמראים כי עשור האחרון הנתונים מה. המיון הצבאימתחילות את תהליך ו

לעכב את קבלת הפטור משירות בוחרות  החינוך הממלכתי דתי לבנות( ממחזור 40%–)שהן כ

בסופו של צעירות מחליטות  1000-כ ,מתוכן 49עבור את ההליך הראשוני של הצו הראשון.צבאי, ול

צבאי לטובת השירות הלאומי. הנתון הזה מבטא את השירות הפטור ולוותר על את הלקבל דבר 

 פה. היקואת תות י"א וי"ב יהממלכתי דתי במהלך כשל תלמידות החינוך ההתלבטות עצמת 

של הרבנות, של מנהיגי  םומדיניות םבאשר לסוג השירות הרצוי. עמדותיהרבות דילמות יש 

משחקים  ,החברה הציונית דתית, של מערכת החינוך הממלכתית דתית, של המשפחה ושל צה"ל

השחקנים מ למותר לציין שחלקשבתוכה מתעצבת החלטת הצעירה. המורכבת מציאות תפקיד ב

החברה  ותמנהיג קרבב .המתוארים כאן אינם בגדר "שחקן אחיד", אלא מכילים בתוכם מורכבות

בתי הספר הממלכתיים דתיים קיימים ויכוחים, חילוקי דעות וגישות והציונית דתית, הרבנים 

 יחסם אינו אחיד ואגע בכך בהמשך.  ,שונות ביחס לסוגיה. מטבע הדברים

להבנת המציאות שבה מתקבלת החלטת הצעירות הדתיות, ומובא כרקע הנוכחי נועד ק הפר

להתגייס לצה"ל.  ההחלטה בקבלתלהצגת הממצאים. בפרק אסקור את השחקנים המרכזיים 

תפיסות העולם של השחקנים המרכזיים הרלוונטיים את ביא אהפרק יכלול תתי פרקים שבהם 

                                                 

 . 2012דובר צה"ל בתכתובת אישית, מאי ענף קשרי ציבור ביחידת נתון זה התקבל מ 49
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שהם מפעילים ואת השיקולים המערכות מדיניות  את יחסם למתגייסות, את 50להתלבטות,

בנוגע לסוג השירות. לבסוף אתייחס  לקבל החלטה הדתית הצעירההנובעים מהם בבואה של 

ברותויונקת מסוכני ה פועלים שחקנים אלוהמתעצבת בסביבה שבה  ,למניעי הצעירה הדתית  ח 

רקע ההלכתי המפרט את משפחתה והמוסד החינוכי שבו למדה. אפתח ב –המרכזיים שהוזכרו 

עמדת הרבנות הראשית והרבנים המרכזיים של הציונות הדתית, שכן הוא מהווה בסיס לסוגיה 

 יכוח אודותיה בציונות הדתית. וולו

 עמדת הרבנות הראשית והרבנים המרכזיים של הציונות הדתית -רקע הלכתי  .4.1

ת אם לשרההלכה, כמעצבת החיים האמוניים, נמצאת גם ברקע החלטתה של הצעירה הדתית 

גיוס חובה של נשים ועד היום, עמדתה של הרבנות הראשית שללה  בצה"ל. מאז קום המדינה

להצהיר על  המגיעות מרקע דתירות נעל כפשרה, החליטו קברניטי המדינה לאפשרלשורות הצבא. 

לצבא. איסור הרבנים כפי שהובע לאורך השנים נשען על סיבות הלכתיות  דתיותן ולהימנע מהגיוס

 . השקפתיות-וחינוכיות

עמדתה של הרבנות, בחתימתם של הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל, פורסמה לראשונה ביום 

  :על רקע הכוונה לחוקק חוק שיחייב נשים להתגייס לצבא, כ"א באדר א' תשי"א

במסגרת  –מפרסמים דעת תורה שגיוס נשים אפילו פנויות  - לאחר בירור המצב - הננו

 )רבני בית הלל( באיזו צורה שהיא אסור בהחלט –צבאית 

, ובמוקד המחזיקים בעמדה מנוגדת לעמדת כבר עם פרסומה פולמוס העמדתה של הרבנות עורר

  51הנחשב לפלג הליברלי בציונות הדתית. ,הרבנות ניצב הקיבוץ הדתי

גיוס  איסור עלאת ה ומועצת הרבנות הראשית השונים ררו הרבנים הראשייםלאורך השנים אש

הקו הגורף והנחרץ שקבעה הרבנות, את  שהגמישו מעט 52רבנים ראשייםאמנם, היו  נשים לצה"ל.

 ,כמו כן 53להתגייס לצה"ל. ,שטענו שהן חזקות ברוחן ,ובמקרים פרטניים לא מנעו מפונות נחושות

, אך לבד )רבני בית הלל( היו גם רבנים שהתירו גיוס למסגרת דתית מוגנת של הנח"ל הדתי

 על כנו. נותר האיסור הגורף של הרבנות  מקרים בודדיםמ

                                                 

הציונות הדתית, מערכת החינוך הממלכתית דתית, צה"ל ומשפחתה מנהיגי השחקנים המדוברים הם הרבנות,  50
 הגרעינית של הצעירה.

 הרחבה בעניין חילוקי הדעות בציונות הדתית תובא בתת הפרק הבא.  51
 הרב אונטרמן והרב גורן 52
 ציטוט תשובתו של הרב אונטרמן למבקשת להתגייס שפנתה אליו ניתן למצוא )רבני בית הלל(  53
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 האוסרים על גיוס נשים לצה"ל .4.1.1

לטעמים הלכתיים ולטעמים  יםטיעוניהם של הרבנים המתנגדים לגיוס נשים לצה"ל נחלק

 חינוכיים. 

 הלכתייםטעמים 

במלחמת מצווה. "מלחמת להשתתף נשים חיוב ויכוח ההלכתי עומדת המחלוקת על ובלב ה

 טחון וחיזוק המדינה והעםיהיא מלחמה הנצרכת מטעמי ב ,מצווה", בניגוד ל"מלחמת רשות"

: "ואי זו היא מלחמת כך מלחמת מצווהמגדיר  (הרמב"ם) . רבי משה בן מימון)בינה, תשנ"א(

מקובל  54ת שבעה עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם..."מצווה? זו מלחמ

הגדרת הרמב"ם )עזרת ישראל מיד צר שבא בהמרכיב השלישי בקרב רבני הציונות הדתית שהיום 

 . מלחמות ישראל בדור האחרוןל תואםעליהם( 

: "אבל במלחמת מצווה הכל יוצאין אפילו חתן אומרת '(זשנה , מ'חרק פ) המשנה במסכת סוטה

אין בציונות הדתית מי שחולק על כך שמלחמות ישראל בדורנו  ,אמנםמחדרו וכלה מחופתה". 

"הכל יוצאין המילים עונות על ההגדרה של "מלחמת מצווה", אולם יש המפרשים באופן שונה את 

 אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". 

 מחויבותמבהירות כי גם נשים  בא טוענים כי המילים "וכלה מחופתה"גיוס נשים לצתומכים בה

גם נשים חייבות ממילא  ,מלחמת מצווההן  מלחמות דורנוש כיוון, ולהשתתף במלחמת מצווה

משנה בצורה בין האוסרים גיוס נשים לצבא יש המפרשים את ה. , תשנ"ג()כהן י' להתגייס לצבא

אפילו חתן מחדרו. וכיוון שיצא החתן למלחמה,  - וצאיןבמלחמת מצווה הכל י ,. לפירושםאחרת

 ביתה. לשה בלית ברירה מחופתה וחוזרת ייוצאת הא

 .אחרתבצורה , מפרשים את המשנה "תפארת ישראל" והרדב"ז, הרש"שכדוגמת  ,אחריםפוסקים 

משתתפת בלחימה עצמה, אלא  אינה אך היאמלחמה, שהכלה יוצאת מחופתה ל מבארים הם

, הרב שלמה מן ההר 55מסייעת ביד הלוחמים בתפקידים עורפיים, על ידי אספקת מים ומזון.

שכיהן כרב הרובע היהודי בתש"ח ונפל בשבי הירדני, הוא מגדולי האוסרים על גיוס נשים לצבא. 

לו אם מדובר משתתפות במלחמה, ואפי ןשנשים אינ 56הוכיח מדברי ספר החינוךהוא  ,לשיטתו

מלחמת מצוה: "שנמנענו שלא לערוץ ולא לפחוד מן האויבים ולא נברח מפניהם, אבל החובה ב

                                                 

 במשנה תורה, הלכות מלכים, פ"ה, ה"א 54
. הרדב"ז אף טוען )משניות שם( רת ישראל(; הרש"ש )סוטה מד(; התפאה ד'לכמלכים הספר מ 'זרק הרדב"ז )פ 55
 רק לבעלה החייל ולא לחיילים זרים.  ומזון מביאה מים אישהש
 ה"מצוה תקכ –פרשת שופטים  56
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בזמן  םלהילחונוהגת מצוה זו בזכרים, כי להם … עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם

טענתו של מן ההר נשענת גם על כך שלא נמצא בתנ"ך שום השתתפות של . שישראל על אדמתם"

 .שים במלחמות ישראלנ

 באשר למרחב אם על נשים להשתתף במלחמה קשור גם למחלוקת עקרוניתהוויכוח ההלכתי 

 גם אם הם אוסריםהמרחב ההלכתי, ו המצמצמים את ההלכתי המובהק וגבולותיו. ישנם רבנים

איסור הנובע מטעמים חינוכיים בהלכתי, אלא  שאין מדובר באיסור הם טועניםגיוס נשים על 

גיוס שיקולים נגד יש המרחיבים את המרחב ההלכתי וכוללים תחתיו את כל ה ,לעומתם .ואחרים

 נשים לצה"ל.

עומדים גם בבסיס וגיוס נשים, על כעת את הטיעונים המרכזיים של הרבנים האוסרים  אסקור

דיון הלכתי עמוק בעד ונגד לאחר מכן אסקור את דעתם של התומכים.  .עמדת הרבנות הראשית

)כהן  , "גיוס בנות ושרות לאומי עיון בהלכה"בספרו של ד"ר יחזקאל כהן מצאוס נשים לצבא נגי

בירור הלכתי נוסף בסוגיה ניתן למצוא גם בחוות דעת שהוציא ארגון רבני בית הלל  .י', תשנ"ג(

בירור רחב של הסוגיה מנקודת מבטם של האוסרים ניתן למצוא  .)רבני בית הלל( 2014בשנת 

 . )נבנצל, תשמ"ד( בדבריו של הרב נבנצל "תחומיןת "כתב העב

 על גיוס נשים לצבא הוא לאיסור יםהמרכזימים הטעאחד  - אין דרך נשים לעשות מלחמה

שלפיו זה, שהדבר מנוגד לטבע הנשי. טיעון על נשים להשתתף במלחמה משום האיסור 

בגמרא במסכת  הכתובעל מתבסס  ,שהיליכולותיה ולטבעה של הא תמנוגדההשתתפות במלחמה 

 הגמרא על וכן 57,: "דרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה לעשות מלחמה"קידושין

אין  פי טענה זו,ל 58".לכבוש אישה של דרכה ואין לכבוש איש של"דרכו ש האומרת יבמות במסכת

 העוסק בהרג.  ארגוןמכונה "אם כל חי" להתגייס לו שה המעניקה חייםיזה מטבעה של א

אפילו יש לאסור שירות נשים ש )שרלו, תשס"ה( הטוענים , למשל הרב יובל שרלו,ישנם רבנים

כיוון  ,זאת .אופי התפקיד הוא אזרחילמרות שבמקומות שאינם קרביים, בצבא  בתפקידי עורף

עצם השירות הצבאי בכל מסגרת  ו,שבאופן עקרוני אין דרך נשים לעסוק בענייני מלחמה. לדעת

אינו הולם את טבעה של במסגרת הצבא, ולפיכך הוא נעשה משום ש´ דרך מלחמה´שהיא נחשב 

  59.שהיהא

                                                 

 , דף ב' עמוד ב', מסכת קידושיןתלמוד בבלי 57
 תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ה 58
 שכאשר מדובר בתפקיד לא קרבי הדבר דומה לאספקת מים ומזון ללוחמים ועל כן מותר זאת בניגוד לטענה 59
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השתתפות נשים במערך הלוחם מעלה את שאלת נשיאת הנשק. האיסור  -נשיאת נשק  איסור

המתנגדים  61.שה"יעל הפסוק "לא יהיה כלי גבר על א 60מתוך האמור בתלמוד הבבלי,נלמד 

 ןוסח זה שלא רק נשיאת נשק אסורה אלא גם השתתפותלומדים מנלנשים לשירות הצבאי 

לא אחת מובאת הדוגמה של סיפור התנ"ך שבו יעל  62.ואפילו עצם השירות בצבא אסור ,במלחמה

את סיסרא. הסיפור מובא על ידי  ולא בכלי נשק כדי להרוגהשתמשה ביתד  63אשת חבר הקיני

  64נשים לשאת נשק.החל על האוסרים גיוס נשים כאסמכתא נוספת לקביעת האיסור 

תחת מרות  אלהימצעל הבת  ,לפי טיעון זה – חובה על הבת לעבור מרשות אביה לרשות בעלה

לפני  של גבר זר וותחת מרות בעלה לאחר נישואיה. אסור לה להיות תחת מרות אשתינשאביה עד 

נשים ור לאס ,החזון אישלדעת . (2010)פריש וסטופל,  נישואיה וקל וחומר לאחר נישואיה

למרות של מפקד גבר. חשוב לציין  נתונותתהיינה הן להתגייס לצבא, כיוון שאין לאפשר מצב שבו 

ולם לא ברור מה המקור ההלכתי שלו. לא מצאתי הטיעון הזה פופולארי מאד באולפנות, אש

 65מרות אביה או בעלה.תחת מחויבת להיות  אישהאזכור במקורות ההלכה לכך ש

להתגייס מכורח חוק ועצם ההימצאות , הבעיה בגיוס לצבא היא החובה עון זהטי לפי ,מכל מקום

מסגרת השירות הלאומי כמסגרת לשמור את . ההקפדה ממנה במסגרת כופה שלא ניתן להשתחרר

את השירות במסגרת השירות  להתירלרבנים  ת, מסייעעתלעזבה בכל  אפשרהתנדבותית, ש

 הלאומי. 

 לאלשמור על המחנה קדוש ולהישמר מכל דבר  הציוויו צניעות היאסיבה נוספת לאיסור  - צניעות

יה יובעיקר באוכלוס ,כי שירות במקומות מעורבים )בנים ובנות( טועניםהאוסרים הרבנים צנוע. 

"כל כבודה בת מלך  עולה מן הפסוק:הרצויה, כפי שהיא  בעייתי מבחינת שמירת הצניעות ,מגוונת

במקום מוגן להישאר  ומצופה מהן ות,של הצעיר ןצניעותפוגם בהשירות הצבאי נתפס כ 66.פנימה"

 .)בזק, תשע"ג( הרחוק מהזירה הציבורית

                                                 

 נ"ט ע"א דף נזיר, תלמוד בבלי, מסכת  60
 ה, ב"דברים כ 61
בכלי זין למלחמה? תלמוד לומר 'לא  אישהיש האוסרים נשיאת נשק לנשים לאור הנאמר בגמרא "מנין שלא תצא  62

 נזיר, דף נ"ט, עמוד א'. מסכת , בבליתלמוד " 'אישהיהיה כלי גבר על 
 ספר שופטים פרק ה' 63
 יש רבנים הלמדים מכך שגם בתפקידים אזרחיים קיים איסור על נשים לשאת נשק.  64
להיוותר תחת מרות אביה. הרב  40או  30בנוסף, נראה לא סביר להניח שההלכה תורה לאישה שלא נישאה עד גיל  65

כזו, ומדובר לדבריו בהמצאה של ראשי אולפנה שמנסים לשכנע את התלמידות לא חיים נבון טוען שאכן אין הלכה 
 (2014ללכת לצבא. )נבון, 

 י"ד  ,מ"ה ,תהילים 66
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שהבנות יתקשו לשמור על זהות דתית מגובשת  האוסרים על גיוס מטעמי צניעות חוששים

 ,עלולהוירה בצבא והא מתירנית השוררת בצבא.-ולהקפיד על רוח חיים דתי באווירה החילונית

משותפת עם גברים בתנאים  שהותשל למצבים לקלקול מידות ו וביללהלדידם של הרבנים, 

זו  בעיהבהם שהרבנים מודעים לכך שישנם מקומות בצבא שעלולים להוביל למתירנות מינית. 

טוענים שבמסגרת הם זו חמורה יותר, אך  בעיהבהם שלאומי הישנם מקומות בשירות שזניחה, ו

 ןכיוולמפקדים. כמו כן,  ותיותר בגלל יחסי המרות בין חייל יםמצוי ותקלקולי הצניעהצבאית 

, יש סיכון רב, לדידם, ישובצו המתגייסותאיזו מסגרת צבאית לשאין אפשרות לדעת באופן וודאי 

 בשרות בצבא. 

 כך כתב הרב הרצוג:

העירו אותנו שישיבת בחורים ובחורות יחד במחנות ובעמדות גם בשעת מלחמה עלול 

יא לידי פריצות ח"ו, ובפרט במצב של מלחמה שהדמים רותחים ודווקא בשעת להב

  מלחמה הזהירה תורה במיוחד ונשמרת מכל דבר רע...

 

האווירה הנוצרת בקרב  עלהפגיעה בצניעות החיילות, אלא גם  עלים קובלים לא רק נכלומר, הרב

שה בשדה הקרב ישל א נוכחותהלטענתם, נשים. עם  משותףשירות בעקבות החיילים הגברים 

 סיבה. מלהפסד במערכה הצבאיתועלולה לגרום  , מסלקת את השכינהח הלוחםולמחטיאה את הכ

חשש שתתקלקלנה מידותיהן, אלא שירות של מזו אוסרים הרבנים לא רק שירות של נשים דתיות 

החיילים. לטענתם, יש  בקרבנשים בצבא גורמת לרפיון מוסרי  נוכחות לדבריהםנשים בכלל, שכן 

"כי  67:שנאמר, למלחמה היוצא צבאי במחנה דווקאטוהר המידות  חשיבות מיוחדת לשמירה על

ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות 

טהרת את העם הנלחם שאינו שומר על יעזוב ה' שכולל איום  הפסוק 68דבר ושב מאחריך".

 המחנה. 

 טעמים חינוכיים

חינוכית שאלה ישנם רבנים האוסרים גיוס נשים לצבא, אך מודים שאין זו שאלה הלכתית, אלא 

בצבא היא לגיטימית, אך על המחנכים לומר באומץ  נשיםהתנגדות לשירות  ,גרידא. לדבריהם

                                                 

 דברים כ"ג, ט"ו 67
שבנות לא יתגייסו  ,הרבנים הראשיים לישראל בזמן קום המדינה, הרב הרצוג והרב עוזיאל בפסיקת טיעון זה מצוי 68

 כלל לצה"ל. פסק זה לא נשתנה עד היום הזה.
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 , דהיינובצבאתתקלקלנה" שהן "לתלמידותיהם כי אין כאן איסור הלכתי, אלא חשש חינוכי 

טיעונים שאינם מגובים בהלכה, אלא בם שתמשימ רבנים אלו. תרד דתיתהרמתן המוסרית ו

ירה שאינה והעירוב בין נשים וגברים יוצר או ,. לטענתםם תופסים אותהבמציאות כפי שה

 בת כזאת, עבורלדעתם, ובקהילה דתית הומוגנית.  נשיתמתאימה לבת דתית שהתחנכה במסגרת 

שוני עם החברה החילונית במציאות מלחיצה עלול להיות בעל השלכות לא פשוטות המפגש הרא

על מידותיה וערכיה. השירות כתף אל כתף עם חיילים חילונים שערכיהם שונים לרעה שישפיעו 

 מהם.  עאתגרים שראוי להימנ החיילת הדתית בפני מהערכים שעליהם התחנכה מציב

 

 .הנשען על שונות פיזית בין המינים ,גזרי והן על רקע מגדריאת האיסורים יש לראות הן על רקע מ

המתירנית העלולה להשחית  הכגון חשש מדרדור ברמה הדתית, או האווירהחינוכיים, הטיעונים 

גם לשירות של חיילים דתיים ולא רק של חיילות, ובכל זאת  פיםתקאת הערכים והמידות, 

גם  אפשר היה להשמיע את אותן טענות ,לכאורה 69האיסור הוא על שירות נשים דתיות בלבד.

בנוגע לשירות של חיילים דתיים. גם עבורם מדובר במפגש ראשוני עם חברה מתירנית לאחר שנות 

הדרדרות ברמתם מחשש יש  במקרה שלהםחינוך בישיבה תיכונית או בתיכון ממלכתי דתי. גם 

. גם הם חנכוליהם התשעם המפגש עם חברה שערכיה שונים מהערכי בגללערכית -המוסרית

הרבנים והמחנכים  במקרה שלהם,אך  70.שוהים בצבא בחברה מעורבת עם חיילות חילוניות

מוצאים פתרונות ודרכים שיאפשרו בכל זאת את שרותם הצבאי. הקמת ישיבות ההסדר, ישיבות 

ם השילוב והמכינות הקדם צבאיות לצורך חיזוק זהותם הדתית והאמונית של הצעירים הדתיי

טרם גיוסם, וליוויים תוך כדי שירותם, הם דוגמה לצעדים שננקטו בציונות הדתית על מנת לסייע 

לחיילים הדתיים להתגבר על האתגרים הכרוכים בשירות בצבא. הציונות הדתית מאדירה 

עבור נשים נתקלו בביקורת שהוקמו המפעלים המקבילים שומשבחת את המפעלים הללו, בעוד 

עובדה זו כדי ללמד על כך שיחסם של הרבנים לגיוס יש בירים בציונות הדתית. לא פשוטה מצד בכ

 נשים דתיות לצה"ל יונק מתפיסות מגזריות ומגדריות השלובות אלו באלו. 

                                                 

 )אנגלנדר, תשס"ו(ראה לדוגמה:  69
אמנם יש לדייק ולומר שהשירות "שכם אל שכם" מתרחש בעיקר ביחידות עורפיות )מודיעין וכיוצא בזה(, ופחות  70

ים דתיים המשרתים ביחידות בחילות הקרביים לשם מגיעים מרבית החיילים הדתיים, אולם עדיין ישנם חייל
עורפיות. זאת ועוד, עצם המפגש עם התרבות החילונית ושירות משותף עם חיילים חילונים אינם פוסחים על החיילים 

 הדתיים. 
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 המתירים גיוס נשים לצה"ל .4.1.2

של החברה הציונית דתית.  כאמור, סוגיית שירות נשים בצה"ל היא מרכיב נוסף בגיוונה ובריבודה

נות הראשית ורבנים מובילים בציונות הדתית האוסרים על גיוס נשים לצבא, פסיקות הרב

דעות הלכתיות המתירות גיוס נשים  נשמעותמולן אך . בציבור הדתימשקפים את הדעה הרווחת 

יחזקאל  הביאוכנגד הדעה ההלכתית הרווחת, ויש שאף מחייבים את גיוס הנשים לצבא.  ,לצה"ל

דעות  )רבני בית הלל( ורבני בית הלל (2007, )כהן א' אחריו גם אורה כהןו, , תשנ"ג()כהן י' כהן

  .הלכתיות המצדדות בגיוס נשים לצה"ל

לא רק  ,שירות נשים. על פי המסמךבנושא פרסם ארגון "רבני בית הלל" חוות דעת  2014ביוני 

ל מלחמת שותפות לערך הגדול ש הןמתגייסות לצבא אינן עוברות על ההלכה, הנשים דתיות ש

כי מטרתו היא לתת עוגן  , באופן תקדימי שלא נעשה עד כה,מצווה. מחברי המסמך מצהירים

 71.להתגייסהלכתי לנשים צעירות שהחליטו 

ולטיעונים מענה לרבנים האוסרים, גם המתירים מחלקים את טיעוניהם לטיעונים הלכתיים ב

 ם.וסתירת טעמים לאיסורת החינוכיים, ופועלים בשיטה של דחיי

 טעמים הלכתיים

 .טוענים כי גם על נשים להטות שכם ולהשתתף במלחמת המצווה הגיוס מתירי - מלחמת מצווה

 למלחמת מצווה "אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה"ל יוצאים שהכ ,דברי המשנה הם מקבלים את

שמירה  ,לטענתם 72. המתירים מקבלים את הגדרת הרמב"ן והרמב"ם למלחמת מצווה.כפשוטם

טחון תושביה היא מצווה גדולה החלה גם על נשים. צה"ל עוסק בפעילות יעל קיום המדינה וב

 .הגנתית ובהכנות למלחמה המוגדרת על ידי הרבנים הרצוג, זווין, גורן ויוסף כמלחמת מצווה

חובתו של כל אדם להעמיד את עצמו לרשותו של צה"ל. בנוסף, המתירים דורשים מכל  ,לפיכך

  73.ח "לא תעמוד על דם רעך"והשתתף בנטל מכאדם ל

 המתירים מצטטים את דברי הרב צבי יהודה קוק:

                                                 

המדובר בארגון רבנים ורבניות אורתודוקסי השואף להציג את פניה המקרבות של היהדות ושל התורה באופן  71
חוות שאינו סותר את הקדמה וההתפתחות הטכנולוגית, התרבותית, החברתית והמדעית, ולתת פסקי הלכה ברוח זו. 

 )רבני בית הלל(.דעת שירות נשים מתוך אתר רבני בית הלל 
חמת כיבוש וירושת הארץ; הרמב"ם: מוסיף גם את מלחמת עמלק וגם מלחמות נגד הקמים על עם הרמב"ן: מל 72

ישראל נחשבות למלחמות מצווה. להרחבה: שירות משמעותי לנשים בשירות לאומי ובצה"ל חוות דעת רבני בית הלל: 
 )רבני בית הלל(

 ויקרא, י"ט, ט"ז 73
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גם נשים שייכות  מלחמת מצווה היא אחת מתרי"ג מצוות אשר כולם חייבים בה...

ברור שכוונת הרמב"ם לכל  מצבינו עכשיו מוגדר כמלחמת מצווה... למלחמת מצווה...

הוראות פרטיות לפי מצבי העניינים של ניסיונות אבל כמובן יש  תפקידי הלחימה...

 (הלל בית)רבני  ...ובת בת בכל הדבר תלוי ואולי... בצניעות ומכשולים

 

על נשים להתגייס רבני בית הלל מתייחסים לטענת האוסרים  - אין דרך נשים לעשות מלחמה

שה לעשות יח ההיגדים "אין דרכה של אוומכ ,שה "אם כל חי"יח היותה של האומכלצבא 

לעמדה מהותנית המנסחת את מהות חייה  מתנגדיםשה לכבוש". הם ימלחמה" ו"אין דרכה של א

אישיות ייחודית בעלת כישורים,  כל אישהשה, ומתעלמת מהיותה של ישה באשר היא אישל א

אפשר  , המתנגד לגיוס נשים,אותו טיעוןאת ים פרטיים. בנוסף, הם טוענים כי ייכולות ומאוו

גם על שוק העבודה, אך אין איסור הלכתי על יציאה לעבודה. ביחס לטיעון כי לא ראוי שמי  להחיל

כי על גברים המתירים קח חלק בלקיחתם, טוענים הרבנים ית , "אם כל חי",שמביאה חיים לעולם

מסיקים שאין סתירה בין הם מכאן  .מוטלת חובת הבאת ילדים לעולם כמו גם חובת המלחמה

 השניים. 

בססים הרבנים האוסרים גיוס הוא "לא יהיה כלי תהפסוק שעליו מ - ר נשיאת נשק לנשיםאיסו

לפרש את  בפסוק לא כתוב "כלי נשק", אלא "כלי גבר", ואפשר ,לדברי המתירים 74שה".יגבר על א

שקבעו  75צמד המילים במגוון דרכים כמו לבוש גברי ועוד. בנוסף, המתירים מצטטים פירושים

טחוני, אלא על יעל שימוש בכלי נשק לצורך ב לאסורכלי נשק, אין הכוונה שגם אם מדובר ב

לפיהם רק בגדי גבר נאסרו לנשים, ועל פירושים גם שימוש בו כתכשיט. המתירים מסתמכים 

מנהג המקום. כיוון שכיום נשים בונשק אינו לבוש. בנוסף, לטענתם אופיו של מלבוש גבר תלוי 

 לומר שנשק לא מוגדר בימינו כמלבוש גברי.  אפשר ,רבות בעולם נושאות נשק

הרבנים המתירים מציינים כי מדובר באמרה  - חובה על הבת לעבור מרשות אביה לרשות בעלה

 כל עיגון הלכתי. לה ידועה בשם החזון איש, אך אין 

את ת ישראל ונושל ב ןוצניעות ןתומתעל  מבטלים את החשיבות בשמירההמתירים אינם  - צניעות

טוענים שהנימוק הוא תלוי נסיבות. הם אולם  .לדת ןונאמנות ןמפני קלקול מידותיה החשש

של הפנימי נסיבות המצב הרוחני שונות במקומות שירות שונים, כמו גם אופייה, חוסנה ועולמה 

המתגייסת. המתירים מזכירים את המכתב שמזכירו של הרב גורן כתב בשמו ובו נאמר: "כל בת 
                                                 

 דברים, כ"ב, ה 74
 הרב הרצוג והרב לוין 75
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ערכי הדת שספגה בבית ובבית הספר חזקים דיים, יכולה להתגייס ולשרת דתית המרגישה כי 

. לאור זאת, לטענת המתירים יש לבחון )רבני בית הלל( בצה"ל ורצוי ביחידה דתית אם ניתן"

הלכתי במקום השירות המיועד. -טחון האישיישה ואת מידת הביבאופן פרטני את התאמת הא

שחובת כלל החיילים והחיילות לשמור על  סבורים גם המתירים ,באשר לשמירת טהרת המחנה

  להצלחה בשדה הקרב. ערך בפני עצמו, וכתנאיקדושה במחנות צה"ל כ

 טעמים חינוכיים

האוסרים גיוס נשים, הרבנים המתירים טוענים שבזמננו השתנתה  שלבאשר לטעמים החינוכיים 

יחס לנשים ולטיפול ירה הכללית בצה"ל. צה"ל מקדיש תשומת לב מיוחדת לתחום הוהאו

ירה סלחנית כלפי תופעות אלה. וניצול מרות. אין עוד אושל  ובמקריםבהטרדות של חיילות 

הבנות המשרתות בצבא מוגנות היום הרבה יותר מאשר בתקופת פסיקתה הראשונית  ,מבחינה זו

 של הרבנות הראשית. 

מקום לאיסור גורף, ויש  עוד טוענים המתירים כי אם הטעמים הם חינוכיים ולא הלכתיים אין

לשקול את העניין עבור כל צעירה וצעירה. ישנן צעירות דתיות שזהותן הדתית והערכית מבוססת 

שאת שירותם הצבאי אין  ,הבנים בני גילםמלא נופלות ו אינן שבריריות . הןהיטב והן חזקות אופי

  חרף הימצאותם בחברה מעורבת עם חיילות חילוניות. ,מי שאוסר בציונות הדתית

 

סוגיית גיוס נשים לצה"ל היא דוגמה למקרה של חוסר תמימות דעים בין הרבנים בדבר סיווגה של 

זה אינו עניין תיאורטי, אלא יש לו ערכית. ושאלה חינוכית או ככשאלה הלכתית טהורה  - השאלה

ישנה מחלוקת בקרב גווני הציונות הדתית כאמור, השלכות הקשורות לקבלת מרות הרבנים. 

באשר לקבלת סמכות הרבנים לפסוק בשאלות שאינן הלכתיות טהורות. אותם חלקים בציונות 

שסוגיית גיוס  טו לסבוריירבנים בסוגיות שאינן הלכתיות, ה אינם מקבלים את סמכותהדתית ש

סוגיה שזו משקל יתר. גם מי שיסכים כן לעמדת הרבנים אין לנשים לצה"ל אינה סוגיה הלכתית, ו

, נתקל כאן במקרה שבו דעות הרבנים חלוקות. בה הלכתית ומקבל את סמכות הרבנים להכריע

רבנים התומכים בעמדה ההלכתית הרווחת, קיימת גם עמדת מיעוט של רבנים המתירים המול 

פשט שלהם אינו גיוס נשים לצה"ל. קביעת ההלכה בסוגיה מסתמכת, בין היתר, על פסוקים שה

כלי גבר". לפסוק ישנו יותר מפירוש אחד, וכל פירוש מכוון את  אישהבהיר כגון: "לא תלבש 

 הפוסק לעמדה הלכתית שונה. 
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גיוונה וריבודה של החברה  משקפת היטב אתשירות נשים בצה"ל ביחס לעמדת הרבנים , לסיכום

האוסרים על גיוס נשים לצבא משקפים את הדעה והציונית דתית. פסיקות הרבנות הראשית 

 הציוני דתי.  בקרב הרבנים. עמדת הרבנים משפיעה, כפי שניתן לתאר, על הציבורהרווחת 

 

  החברה הציונית דתית .4.2

 מערכת .דתי-הממלכתי בחינוך תלמידהה של המעגל החברתי הרחב היא דתית הציונית החברה

ברותסוכן  החינוך היא של ועמדותיה ה יתומרכזי, וברי אם כן שערכיה משפיעים על תפיס ח 

, ישנן מספר תפיסות שהציונות הדתית מורכבת ממספר גוונים וקבוצותהצעירה. כאמור, על אף 

מהקצה החרד"לי הימני ועד לאורתודוקסיה  ,חברתיות המאפיינות את רצף המשתייכים אליה

עקרון נוסף  ."קדושת הממלכתיות" – ושה למדינהייחוס קד ואאלו ה אחד מעיקרים .המודרנית

מעלה על נס חברה הציונית דתית ה .לשירות בצבא כאל אחד הערכים החשובים ביותרהוא היחס 

 . (73 ')כהן י', תשנ"ג, עמ משמעות דתית לשירות הצבאי ייחוסל, עד כדי "את השירות בצה

. דא עקא, כאשר מגיע מחונכים על ערכים אלה, בנים ובנות –תלמידי החינוך הממלכתי דתי כולם 

אכן  והםלשירותם של הבנים,  יחסרק ב נכונההנוער לשלב היישום מתברר שתפיסה דתית זו 

התפיסה ההלכתית  . לעומת זאת,ליחידות מובחרות התנדבותמחונכים למנהיגות צבאית ול

 מבקשות להתגייס, ובנות המסתייגת משירות של נשים בצבאבציבור הדתי לאומי  הרווחת

  76דתי.-ביחס בלתי אוהד בחינוך הממלכתי ותנתקל

 על גיוס נשים לצה"ל  הדתית ויכוח בציונותוה .4.2.1

חברתי, שיוצג מיד. -בין השיח ההלכתיויש להבדיל בין הדיון ההלכתי שהוצג בראשית הפרק 

זרמים ה על שירות נשים בצה"ל תואמת את החלוקה ביןבציונות הדתית  תהמתנהל מחלוקתה

 על פי החלוקה שהובאה ברקע התיאורטי.  ,השונים המרכיבים את הציונות הדתית

חוסר תמימות  חושףבעשור האחרון במגזר הציוני דתי בסוגיית גיוס בנות המתקיים הפולמוס 

בחברה הציונית דתית. סערת הרוחות  מתווסף לפילוגים אחרים הקיימיםהוא דעים בנושא, ו

                                                 

בסוגיות אחרות בהלכה, לדוגמה סוגיית לימוד התורה, אין יחס אחיד במערכת החינוך הדתית, כלפי הבנים גם  76
וכלפי הבנות. מדיניות החינוך הממלכתי דתי בסוגיה זו מתווספת להמחשת הפער התפיסתי בחינוך הדתי בין 

באזני התלמידות במוסדות החמ"ד  "תפקידי בנים" ו"תפקידי בנות". לא אחת משמיעים אנשי חינוך דתיים לאומיים
לפיה שירות של נשים בצה"ל, כמו גם לימוד תורה לנשים, מיותר ואף אסור. יחד עם זאת, בעוד ותפיסה מגדרית 

שבשנים האחרונות קיים שיח הלכתי ער בנושא לימוד תורה לנשים ותפיסה חדשה בסוגיה מצליחה לחלחל, היחס 
המתרחשת  מהמהפכהיחס של התעלמות, והשינויים בתחום רחוקים  לשירות נשים בצבא נשאר ברוב המקרים

 לימוד נשים. תחום ב
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ל עלייה משמעותית במספרן של בוגרות מערכת החינוך המצביעים עם התעוררה על רקע נתוני

כי  בנוסף לנתונים המספריים, מניתוח הנתונים עלה 77הממלכתית דתית המתגייסות לצה"ל.

, למובילות בחינוך הציוני דתינחשבות האולפנות הומאיכותיים המתגייסות מגיעות מבתי ספר 

 החינוך הדתי.  משוליבוגרות בתי ספר בעוד שבעבר נתח גדול של המתגייסות היו 

הרבנים שמואל אליהו ושלמה אבינר, שניהם רבנים בולטים בציונות הדתית, מבטאים את העמדה 

מסתמכים על פסיקת הרבנות הראשית וקובעים במאמרים ובראיונות הם  .של הזרם החרד"לי

למנהלי מכתב  78ליהוהרב שמואל אשלח  2013לתקשורת ששירות הבנות בצבא אסור. בשלהי שנת 

 גיוס בנות לשירות בצה"ל.  תקףאולפנות לבנות דתיות ברחבי הארץ, ובו 

רות הצבאי מפגיש את הבנות עם מצבים שאינם ראויים שפוגעים בבת אמונית יהש"

 .(2013)פרץ,  רגשית, ולצערנו לעיתים גם פיזית. השרות הצבאי אינו ראוי לבת ישראל"

רות איכותיים שיש בהן שמירה ית הבנות הדתיות "לחפש מקומות שלדבריו, יש לחזק ולעודד א 

בסיסית על קדושת הבת, אווירה רוחנית תורנית מתאימה שתהווה המשך ישיר לחינוך, אותו אנו 

 .(2013)אדמקר,  מקנים לבת במסגרות החינוך השונות בחמ"ד"

בנות לצבא וקריאה  כך כתב הרב לראשי האולפנות, תוך הבהרה שקיים איסור גמור על הליכת

לאולפנות לא לקחת חלק בהכנת התלמידות לשירות בצבא. מכתבו של הרב שמואל אליהו גרר 

איון יברובמאמר נוסף שפרסם השיב להם הרב אליהו ו 79תגובות של רבנים ואישי ציבור,

בו הסביר שכל מי שהיה בצבא מכיר את המציאות הקשה בצבא. ש ,(2014)אליהו,  טלוויזיוני

הבנות בשירות הצבאי עוברות הטרדות מיניות,  80%-נתוני היוהל"ן מצביעים על כך ש ,יולדבר

כאשר יש לדוגמה התחככות של נשים ושל  ,והמציאות הצפופה היא מציאות "שמזמינה צרות"

כל הנשים לוחמות, ולא לרק ל נוגעת הדוגמה של הרב אליהוגברים בתוך נגמ"ש. יש לשים לב ש

"כיפה" שלל הרב לא רק שירות של נשים דתיות בצבא, אלא שירות של . במאמר לאתר בצבא

הן משום שהחיילים עסוקים  ,רמתם של החיילים יורדת בנוכחות חיילות ,נשים בכלל. לטענתו

, והן משום שצה"ל מוריד בכוונה את משימותיהם המבצעיותביחסים שבינו לבינה במקום ב

 . (2013)אליהו,  זי של החיילותהרמה המבצעית על מנת להתאימה לכושרן הפי

                                                 

בוגרות החמ"ד שהתגייסו.  1503דווח על  2012בוגרות החמ"ד שהתגייסו לצה"ל. בשנת  935דווח על  2010בשנת  77
 . בוגרות החמ"ד שהתגייסו לצה"ל 1,830דווח על  2014בוגרות, בשנת  1616דווח על  2013בשנת 

הרב שמואל אליהו הוא רב העיר צפת, חבר במועצת הרבנות הראשית ובנו של הרב מרדכי אליהו, שאף על פי  78
 שהנהיג את הציונות הדתית נחשב מהרבה בחינות כמשתייך ליהדות החרדית.

העיר (; והרב שמואל דוד, רב 2013הרב יובל שרלו, ממקימי ומנהלי ארגון צוהר: )נחשוני,  –הבולטים שבהם  79
 . (2014, ל)בנדעפולה: 
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לבנות דתיות לאומיות לא להתגייס לשירות צבאי. במאמר שפרסם  קרא 80גם הרב שלמה אבינר

 , הנקרא על ידי משתייכים למגזר הציוני דתי, כתב הרב אבינר: (2013)אבינר,  הרב באתר "כיפה"

ל גדולי הפוסקים כך פסקו כ. רות צבאי לבנות בכל מסגרת שתהיה אסור עפ"י ההלכהי"ש

בודדים שהביעו דעה אחרת, הם אינם רוב מניין  רבנים וכל גדולי ישראל, ואם יש כמה

בצבא של משה רבנו לא  ...ולא רוב חכמה, אינם פוסקים בעלי שיעור קומה, ודעתם בטלה

נון, בצבא של דוד ובצבא של החשמונאים. -וניצחנו, וכן בצבא של יהושע בן נשים היו

יזוקו קשה מאד בצבא, רצו לצאת ולא יכלו, אך הנזק העיקרי הוא הנזק הרבה בנות נ

 " ... אל תחקי גברים, היי את, את שווה לגבר גם בלי חיקוי.לנשמה לעבור על רצון ה'

, הוא מתייחס (2015)אבינר,  עם הרב אבינר 2015איון שפורסם בחדשות "סרוגים" בנובמבר יבר

"בת המתגייסת לצה"ל תורמת לחורבן ש אף אומרולחיילות הדתיות במינוח "חוטאות", 

איון הוא מוסיף וטוען כי גיוס בנות דתיות לצה"ל נובע מטשטוש ההבדל בין אלילות יהמדינה". בר

שענה ישירות  81,לעבודת ה'. הריאיון גרר תגובות רבות, הבולטת שבהן של הרב אוהד טהרלב

. מאמרו נושא את (2015)טהרלב,  דעות Ynet-בלריאיון של הרב אבינר במאמר שהתפרסם 

הכותרת "בנות המתגייסות לצבא בונות את המדינה". במאמרו הוא מכנה את אמירתו של הרב 

וטוען שהתשובה  ,אבינר, לפיה בנות המתגייסות לצה"ל מחריבות את המדינה, "אמירה אומללה"

ות בצה"ל. במאמרו הניצחת לרב אבינר היא התעניינותן של אלפי בנות המגזר הלאומי דתי בשיר

 כותב הרב טהרלב: 

דור של נשים אשר למרות הקושי שבדבר אינן נרתעות מהדרך המאתגרת של היותן 

חלוצות בראש המחנה תוך שהן מגינות ברוחן, בראשן ואף בגופן על בטחון המדינה 

ומאפשרות למיטב הרבנים לשבת, ללמוד תורה, להלך בבטחה בביתם וברחובה של עיר 

ת האמירות שלהם לתקשורת בצורה בלתי אחראית. ההיסטוריה תוכיח האם ולהוציא א

בנות אלו בונות את המדינה או מחריבות אותה, האם הן יוצרות צבא פרוץ יותר או שלם 

 וקדוש יותר, האם עולמן הדתי מתחזק, גדל ומתעצם או שמא הן יוצאות לתרבות רעה.

 

בכתביהם גם עמדות מביעים , הרבנים החרד"ליים לשרת בצה"לבנות דתיות על  בנוסף לאיסור

צבא -מגדר-כל אחת מצלעות המשולש דת ,שה ולרוח הפמיניזם. לדעתםיברורות באשר למעמד הא

                                                 

 רבה של שכונה א' בבית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים 80
 מי שעומד בראש התכניות הישראליות במדרשת לינדנבאום של רשת אור תורה סטון 81
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רמתו הצבאית של צה"ל  ,. רמתן הדתית של החיילות יורדתבעקבות שירות בנות בצה"ל נפגעת

טיעונים הלכתיים, אלא טיעונים  דרדרת וגם נשיותן של החיילות נפגמת. טיעונים אלה אינםימ

 חברתיים שמכוונים למבנה הראוי של החברה הנכונה בעיניהם. 

לשירות בנות דתיות בצבא, לא רק חשוב לציין שהסמנים הימנים ביותר בזרם החרד"לי, מתנגדים 

 . )אליהו, תשס"ב, תשס"ו( למפעל השירות הלאומי גםאלא 

, מי שכיהן כנשיא רבני צהר במשך ציונות הדתיתוהרבנים במחשובי הפוסקים הרב יעקב אריאל, 

, ישיבת ההסדר בעירלדיני ממונות ונשיא  אב בית הדין, רמת גןשנים רבות, משמש כרב העיר 

ואחרות,  תו, הלכתיותוימביע הסתייגוגם הוא נחשב כשייך לאגף מתון יותר בציונות הדתית, 

 משירות של נשים בצבא: 

טחוני, אנושי ימסגרת צבאית לא באה בחשבון מבחינתנו. ערבוב המינים הוא נזק ב

סרי. אין סביבה דתית בצבא, ושירות צבאי לא מתאים לבנות. ההלכה אומרת בפירוש ומו

 . (2015כהן, -)אביטן שבנות לא מתגייסות

 אחר הוא מרחיב ומסביר את הנזקים להשקפתו בשירות נשים בצה"ל: םבמקו

כל קריירה שבאה על חשבון הקריירה האישית הנשית, האימהית המשפחתית, היא אסון 

נשים לא צריכות לעשות צבא. אגב,  שה, ואסון למשפחה, ואסון לעולם כולו...לאותה אי

'והיה  לא רק דתיות, בפירוש. עמדת ההלכה היא שכל הנשים פטורות משירות צבאי.

מחנה צבאי הוא בית כנסת. בבית כנסת גם כן, גברים לחוד, נשים לחוד.  82מחניך קדוש'.

רוצים צבא רק של נשים, שנשים תשרתנה וגברים לא יתכן שגברים ונשים ישרתו ביחד. 

ילכו לתפקיד אחר. אני לא פוסל את הנשים כמסוגלות להילחם, אני פוסל את התערובת. 

  .(2004)שקדיאל,  היא מביאה נזקים

, והיא המונעת משפחהשה היא היהרב אריאל קובע שבניגוד לגבר, הקריירה המרכזית של הא

מצאות בחברה מעורבת מגבילה את יכולתן יהוא מבהיר שהה ,ףממנה לפתח קריירה אחרת. בנוס

 של נשים להתגייס לצה"ל. 

                                                 

 דברים, כ"ג, ט"ו 82

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
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בנוסף  ,כנס באולפנת "רעות" בפתח תקווה. בכנס השתתפו 83נהל החינוך הדתיערך מ   2014במרץ 

, והרב חינוך הדתירב שמואל אליהו, גם הרב חיים דרוקמן, דמות מרכזית בהלרב יעקב אריאל ו

יש רבנים הרב אריאל התייחס בכנס לרבנים המתירים גיוס נשים לצבא ואמר כי: "איתן אייזמן. 

 84".חסרי אחריות, יש עיתונות ותקשורת שתופסת אותם... ההתחלה של הרפורמה הייתה כך

אמר:  דתית, הנובעת מהתורה עצמה. הרב דרוקמןאהבה הרבנים בכנס דיברו על האהבה לצה"ל כ

אנחנו חושבים שצה"ל איננו מקום לבנות. לדעתנו לבנות בכלל,  "עם כל אהבתנו, באמת, לצה"ל,

 .(2014)פיוטרקובסקי,  לאו דווקא לבנות דתיות. צריך להגיד את האמת, דברים פשוטים"

קיימים חלקים בציונות הדתית שאינם שוללים גיוס נשים מול השקפתם של רבנים בכירים אלו, 

בשאלה אלא מדובר בשאלה הלכתית של "אסור" ו"מותר",  לא. בתוכם יש הטוענים כי לצה"ל

אינם מקלים ראש בקשיים הנלווים לגיוס של צעירות גם הם  .חינוכית, רוחנית וחברתית

 שהתחנכו בחינוך הממלכתי דתי. 

שהוזכר בתת הפרק  ,על גבולות המרחב ההלכתי המובהק חהבדלי גישות אלו חושפים את הוויכו

של  אגף האורתודוקסיה המודרניתרב בני לאו, מן הרבנים הבולטים בהעוסק ברקע ההלכתי. ה

, קובע שקיימת חובה על בנות לשרת בצבא או בשירות הלאומי. לגישתו, הסיבות הציונות הדתית

ההתנגדות לגיוס הבנות נובעת מהחשש ההלכתיות השוללות גיוס בנות אינן חזקות דיין, ו

חינה רוחנית וחברתית". לטענתו, הסיבות ההלכתיות ימצאות בסביבה "מערערת ומעורערת מבלה

דף כתב הרב ב 11.11.2013תאריך על גיוס הנשים. ב לא נועדו אלא לחשק את העמדה האוסרת

 כי: 85הפייסבוק שלו

ה הוא מוחלט ויש לפניהן כמה דרכים והחובה של נשים להיות שותפות במעשה המצו

שרות צבאי, בתפקידים  -הדרך השנייה שרות לאומי )שנתיים( ו -למימושה. הדרך האחת 

המתאימים לבת. בין כך ובין כך כולם )בנות ובנים בצבא ובשרות לאומי( זקוקים למערך 

ליווי רוחני ואישי וכדאי כל כך שבמקום להתכתש על איסור שאינו ברור נמצא כולנו, 

 תן בכל דרכיהם.תם וא  הורים, מחנכים ורבנים, את כוחות הנפש להיות א  

                                                 

 נהל החינוך ובתי הספר הממלכתיים דתיים תובא בהמשך הפרק. סקירת יחס מ   83
בציונות הדתית האשמה של רב בנטישת הזרם האורתודוקסי לכיוון הזרם הרפורמי נחשבת חשוב להבהיר כי  84

 חמורה ביותר
 עצם העובדה שהרב בני לאו מנהל דף פייסבוק יש בה כדי להעיד על האסכולה הדתית שהוא מייצג ביחסו למודרנה.  85
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רקע התבטאויותיהם של הרבנים אבינר, אליהו ודרוקמן, דבריו של הרב בני לאו התקבלו על 

הערכה על אומץ  ברגשות תודה בקרב התומכים בבנות המגזר הציוני דתי המתגייסות. הללו הביעו

, יום 2015בנובמבר  86אינו מפנה עורף לחיילות הדתיות.הוא ליבו התורני, על מנהיגותו ועל כך ש

בו כינה את החיילות הדתיות הריאיון ש ,איון עם הרב אבינר בחדשות סרוגיםילאחר פרסום הר

"חוטאות" וטען כי הן תורמות לחורבן המדינה, הגיע הרב בני לאו לכנס הבת הדתייה שארגנה 

ים על עמותת אלומה בשיתוף עם צה"ל. גם בכנס הזה התייחס הרב לאו לדברי הרבנים האוסר

 הגיוס וטען כי:

 

המדינה מאפשרת לכם, מתוקף החוק לבחור בין שירות צבאי לפטור ממנו. בת שמגדירה 

ה היא נטולת בחירה! כל איש ואישה מצווים לשרת את העם, בעיקר יאת עצמה דתי

בעצם מדינת ישראל שמאפשרת בחירה, עושה מעשה לא ... בתקופה של מלחמת מצווה

חייבות לשרת את עם ישראל. איפה שעם  ן! אתןשחררה אתכ תורת ישראל לא דתי...

ישראל צריך אתכן, שם צריך לשרת. כל אחת צריכה למסור את הזמן שלה ע"פ משך 

בשירות לאומי או שירות צבאי. בת שלובשת מדים, כדאי שתברך  –הזמן שקבעה המדינה 

תוך הציונות הדתית יש ב... ביום הגיוס ברכת שהחיינו. זו זכות להיות שותפה למצווה הזו

אל תקשיבו לרעל הזה.  –מאבק בין הרבנים. יש רבנים שבדברים בגנות השירות הצבאי 

יש רבנים שאומרים לכם שהשירות הצבאי עלול לפגוע בעולם הדתי שלכן. הם חוששים 

הרבנים צודקים שהסביבה מהחברה החילונית והמעורבת שבצבא. רוצים להגן עליכם. 

נת מהסביבה בבית ובאולפנה, אבל אתן בנות מאוד רציניות. אנחנו הצבאית פחות מוג

סומכים עליכן שלא תשברו, אנחנו גאים ומאמינים שאתן תהיו מופת. זאת אחריות 

אתן מסוגלות לשאת את דמות הבת  גדולה מאוד שאתן לוקחות על הכתפיים שלכן...

ך שאתן חלק ממנו. הדתית שאוהבת אדם ותורה. אתן חלק משיבת ציון, זהו מסע ארו

 87 תהיו גאות במה שאתן עושות. זו מצווה גדולה! צריך לשאת באחריות משותפת.

איון לעיתון "מקור ראשון" הוא יצא באופן יכחודש לאחר הכנס, התבטא הרב לאו שוב בעניין. בר

 מפורש נגד פסיקות הרבנות הראשית האוסרות גיוס נשים דתיות לצבא, ובכלל: 

 

                                                 

 11.11.13 תגובתה של יפעת סלע, מנכ"לית "אלומה" בדף הפייסבוק של הרב בני לאו. 86
בית החייל, תל  –הסברה אודות אפשרויות השירות לחיילות דתיות  –נאמר ע"י הרב בני לאו בכנס הבת הדתייה  87

. בכנס הוצגו דוכני הסברה של החילות השונים, חיילות דתיות משרתות סיפקו אינפורמציה, 2015בנובמבר,  3אביב, 
 כו על שירות החיילות הדתיות. נציגי מיטב הפעילו עמדה לבקשות, ובכירי הצבא בר
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א התוותה את הדרך לציונות הדתית, ואנחנו מוצאים עצמנו פעם אחר הרבנות מעולם ל

פעם בנושאים אלו בעימות מול הרבנות. יש לנו הנהגה רבנית ציונית, ובתוכה יש הבנה 

 שבת שמתגייסת לא עושה שום עבירה. יש שיגידו שזה בסדר ויש שלא, אבל אין בזה חטא

 .(2015כהן, -)אביטן

 

הוציאו אף הם, כאמור, חוות דעת. חוות הדעת שלהם מספקת עוגן  רבני בית הלל, 2014בשנת 

לצה"ל. אחד מרבני בית הלל הוא הרב אהד טהרלב העומד  מחליטת להתגייסהלכתי לדתיות ש

ומלווה את בנות המדרשה המתגייסות לצה"ל.  88בראש מדרשת לינדנבאום הישראלית )ברוריה(

 הרב טהר לב התבטא בעניין הפולמוס ואמר: 

י רואה זכות גדולה ושליחות לקדם את לימוד התורה הנשי וגיוס בנות דתיות לצבא אנ

בתפקידים משמעותיים וחשובים. תרומת נשים אלו כעובדות ה' ומעורבותן בחברה 

 89הישראלית לא תסולא מפז.

ביתר שאת על ידי האגף  תלפיה שירות הצעירות הדתיות בצה"ל הוא מצווה מושמעשעמדה ה

צעירה הדתית חייבת לשרת את המדינה, ה ,הליברלי של האורתודוקסיה המודרנית. לפי גישה זו

שמעת לדוגמה על ידי תנועת נאמני תורה ועבודה מועמדה זו חובה דתית. לבנות הוא ושירות צבאי 

ת ההשתתפותית של את הנציגוהמגזר שהוביל מראשית קיומה של המדינה הדתי,  ץהקיבוועל ידי 

 . הדתיות בצה"ל החיילות

בגיוס של צעירות דתיות, חד משמעית  כהבעבר תמחשוב לציין שגם בתוך תנועת הקיבוץ הדתי, ש

נאמנים לעמדה מחברי הקיבוץ הדתי  חלקחילוקי דעות בסוגיה. כיום ישנם  אותו, הביואפילו חי

בשם ערך זאת,  ונה והטובה ביותר.את הדרך הנכגיוס לצה"ל ברואים המסורתית של התנועה, ו

יש גם לעומתם  .קדושת הממלכתיות ועיקרון השוויון בין כל האוכלוסיות היהודיות בעם ישראל

הקשיים  בשלשבגיוס הצעירות הדתיות בעיה חמורה. חלקם מצטרפים לטוענים  יםמי שרוא

ות צה"ליות בתוך מסגרייעשה הרבים העומדים בפני הצעירה הדתית רצוי ששירותה הצבאי 

לי לנשים, ומנסים לחנך את הצעירות אידאאחרים אינם רואים בשירות בצה"ל שירות  90דתיות.

לשירות העם והמולדת בשירות הלאומי. אולם, בתנועת הקיבוץ הדתי גם מי שאינו שלם עם גיוס 

                                                 

מדרשה ללימוד תורה לנשים ובה מתקיימת "תכנית הדס" לתלמידות המדרשה המתגייסות לצה"ל. יפורט בהמשך  88
 הפרק. 

 (2012, הדתית לחיילת הדיברות עשרת: חיל אשת', א)טהרלב )טהרלב א'(; ראו גם:  89
 כגון תרבות תורנית 90
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ס עורף ולא מדיר את הבוחרות להתגיי הבנות לצה"ל לא טומן את ראשו בחול, לא מפנה לחיילות

 מהשתתפות במסגרות תורניות. 

טאון יכמו ב ,ם של הציונות הדתיתיבעיתונות הקיבוץ הדתי ובכלי התקשורת של הזרמים הליברלי

מוצגת התופעה של גיוס צעירות  ,טאון "מימד" של תנועת מימדיבו "עמודים" של הקיבוץ הדתי

 ,להתעלם ממנה במקוםו, הכרה בכך שהתופעה קיימת תוךלא מתוך ניסיון להתכחש, אלא דתיות 

גישה זו הולידה יוזמות סיוע לצעירות הדתיות שהחליטו להתגייס לפני  למזער את הנזקים.עדיף 

 המסגרות הדתיות להכנת הצעירות לקראת השירות מוצגותהליברלי ותוך כדי השירות. במגזר 

ולמוס הממשיך את הפ ,סביב כל אחת מן המסגרות שהוקמו התנהל ויכוחמסגרות חשובות. כ

 , העוסק במסגרות אלה,תת הפרק הבאאם כן, הכללי בציונות הדתית בשאלת גיוס נשים לצה"ל. 

ומביא, בין היתר, דוגמאות נוספות  ,מתאר תוצאה של חשיבה של חלקים שונים במגזר הציוני דתי

 המתחולל בציונות הדתית סביב הסוגיה.  חלוויכו

 

 דתיות המתגייסות לצה"ל תמיכה בצעירותיוזמות מוסדיות ופרטיות ל  .4.2.2

לצה"ל הולידה מציאות שבה צעירות  בנות המתגייסותהמגזר הציוני דתי למ של חלקההתכחשות 

כל השנים היו נשים  במשך ,, ללא הכנה, וללא ליווי. אמנםתמיכהרבות התגייסו ללא מעטפת 

בנות הקיבוץ הדתי התגייסו בתמיכת סביבתן  .(2014, )רוזנברג ל' דתיות שהתגייסו לצה"ל

אולם מי שלא  .91הקרובה, ובמקומות מסוימים התקבלה הכוונה לגרעיני נח"ל או לתרבות תורנית

לצה"ל ללא הכוונה  גיוסרצתה להתגייס דרך הנח"ל או תרבות תורנית נשארה ללא מענה. ה

ירות לתרום מיכולתן, ולא מוקדמת מקשה על שיבוץ בתפקידים משמעותיים שבהן תוכלנה הצע

אחת מצאו את עצמן החיילות הדתיות בתפקידים שאינם מאפשרים מיצוי אישי רק משום שלא 

עדר המעטפת, כדוגמת יהיה מי שיכין ויכוון אותן לקראת השירות. היעדר התמיכה הממסדית וה

 שירות הנשים הדתיות בצה"ל. על  הקשואת שירות הגברים הדתיים,  תשמלוו אלו

חלקים הובילה את ההכרה בשיעור הבלתי מבוטל של הבוגרות הדתיות המתגייסות לצה"ל ה 

הכשר רבני יש לסייע לצעירות הבוחרות ניתן להן שגם אם לא להבנה, ציבור הדתי הליברליים ב

לבת הדתית  נועדו לסייעמתוך הכרה זו הוקמו מספר מוסדות של הציונות הדתית שלשרת בצבא. 

 תוך מתן הכנה הלכתית, הנחייה רוחנית ומידע מעשי.  ,צה"לשבוחרת להתגייס ל

                                                 

באמצעות מורות חיילות  מופקד על הפצת התרבות ברוח המסורתהחינוך התרבות תורנית הוא אגף במשרד  91
 המשרתות בצה"ל, אולם בפיקוח אזרחי דתי, וכך החיילות משלבות בין שירות בצה"ל לבין מסגרת דתית
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 אלומה

שהוקמה על ידי תנועת הקיבוץ הדתי, פיתחה בשנת  92, בניהולה של יפעת סלע,עמותת "אלומה"

דשן ובמסגרתו מלווה -את פרויקט "משרתות באמונה". את הפרויקט מנהלת שרון בריק 2002

העמותה  .המתלבטות בין שירות צבאי לשירות לאומיהעמותה חיילות דתיות ותלמידות דתיות 

 "אלומה". השירות הצבאישלב ההתלבטות והמיונים ותוך כדי ב מעניקה להן מידע, ייעוץ והכוונה

מנהלת תעמולה בעד הגיוס לצבא, אלא מסייעת לבנות המתלבטות אינה מעידה על עצמה כי היא 

נאמר  2018-2015גיים של העמותה לשנים י הפעולה האסטרטואו שהחליטו מעצמן להתגייס. בקו

כי אלומה מחויבת לפעילות אשר תשמר את השרות הצבאי כאלטרנטיבה רלוונטית עבור הבת 

 (.2015)אלומה,  דךרות משמעותי מחד ושמירת זהותה הדתית מאייהדתית, באופן שיאפשר לה ש

 ,מגוון של פעילויותבאמצעות ומספקת להן מידע  מכינה את הצעירות לשירות הצבאי "אלומה"

פעילות הסברה בחוגי בית, ברשויות או בבתי  93כגון מוקד מידע שפעיל חמישה ימים בשבוע,

ועמדות לשירות ת לחיילות ולמומשותפ ות(, שבתהעמותההספר )האפשרות המועדפת על ידי 

פות כנס מתגייסות ועוד. בכל הפעילויות מקבלות המשתת ,התנסות בגדנ"ע 94ביטחון )מלש"ביות(,

מידע על הצפוי להן בשלבים השונים של המיונים והגיוס, הכוונה אודות מסלולים המתאימים 

-2015להן, דיון על ההתמודדות והאתגרים וטיפים שיסייעו להן לצלוח את התהליך. בין השנים 

 פונות, תלמידות י"ב שנמצאו בתהליך ההתלבטות והבחירה 12,000-בכ טיפלה "אלומה" 2010

  95.וחיילות דתיות תוך כדי שירות

טחוני חברתי במשרד הביטחון, אגף משאבי אנוש יהעמותה פועלת בקשר הדוק עם האגף הב

באמצעות שיתופי בצה"ל, חיל החינוך והנוער, הרבנות הצבאית ויועצת הרמטכ"ל לענייני נשים. 

 ובחיילות הדתיות.  פעולה אלו סייעה אלומה לצה"ל לגבש מדיניות לטיפול ייחודי במלש"ביות

, חלק מהרבנים מהזרם החרד"לי מנהלים "אלומה"בעוד שאנשי הקיבוץ הדתי מחבקים את 

לראשי האולפנות ולמנהלי  2013בדצמבר מאבק נגד פעילותה. המכתב שכתב הרב שמואל אליהו 

                                                 

 יו"ר העמותה הוא יאיר ריינמן.  92
נושא שלשמו מתקשרות מי שמתלבטת, מי שהחליטה להתגייס  המוקד פעיל בהכוונה, בשיבוץ, בהתלבטות ובכל 93

 וחיילות דתיות שכבר משרתות. 
 הנערכות בדרך כלל בקיבוצים הדתיים 94
(. נתון באשר 530, עמ' 2012פונות מופיע אצל יפעת סלע )סלע,  9000-לפיו טיפלה אלומה בכ 2003-2011נתון לגבי  95

מנהלת פרויקט "משרתות באמונה" של אלומה  –משרון בריק דשן ( התקבל 2015-2010לחמש השנים האחרונות )
 24.09.2015בתכתובת אישית בתאריך 
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להם לא לפתוח את שערי בתי  הרב קראוזה, היה חלק ממאבק  96התיכונים הממלכתיים הדתיים

. כחלק מהמאבק בפעילות (2014)דרום,  עמותות "המעודדות שירות צבאי"לר והאולפנות הספ

"אלומה" הודיע הרב על הקמת גוף הסברה שיפעל באולפנות ויזהיר תלמידות מפני "סכנת 

 השירות בצה"ל". 

חלקם צידדו בעמדת הרב  .המכתב עורר תהודה גדולה וגרר תגובות רבות מצד הציבור והרבנים

הפיץ  ,וחלקם התנגדו לה. הרב אשר כורסייה, רב האולפנה "אורות לבנות" בעיר מודיעיןאליהו 

את המכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לכל הורי בית הספר ועורר מהומה רבה בקרב ההורים, 

בתגובתו לעיתונות המקומית טען הרב כי  97תושבי מודיעין, שבנותיהן החליטו להתגייס לצה"ל.

 נשלח במייל לתפוצה רחבהובטעות  ,ן פנימי בתוך הפורום החינוכי של האולפנההמכתב נועד לדיו

  .(2013)גולן, 

הרב בני לאו, הנמנה על זרם האורתודוקסיה המודרנית, תקף את המאבק של הרבנים נגד  

 ופרסם מאמר שבו כתב:  "אלומה"

בנות לצבא "במקום להשקיע משאבים יקרים של זמן וממון לניהול קמפיין נגד הליכת ה

אפשר להשקיע בליווי ובהכוונה. לא כדאי לנעול דלת בפני ארגונים כמו "אלומה" 

שמאירים לבנות המתגייסות את הדרך ומסייעים להן להשתלב כבנות דתיות בצבא. 

בכוחות משותפים של מערכת החינוך, עמותות השרות הלאומי, אלומה והצבא תמצאנה 

 (2013ו וניר, )לא ."בנותינו את הנתיב הנכון להן

העובדה כי אלומה איננה עוסקת בשכנוע הבנות להתגייס, אלא מעניקה להן את התמיכה והליווי 

 גרמה גם לרב אבינר לשבח את פעילותה, חרף התנגדותו לשירות של בנות בצבא ,תוך כדי שירותן

, העמותהסיפרה יפעת סלע, מנכ"לית  2014בכנס רבני בית הלל שנערך בשנת  98.שס"ד(, ת)אבינר

 . "אלומה"מבתי הספר והאולפנות משתפים פעולה עם פעילויות  28%-ש

ארגון חברתי שהוקם וצמח מתוך החברה הדתית לאומית ופועל לשינוי  יאעמותת "אלומה" ה

לכלל הצעירות  נהיעוץ והכוו ,ת מטריית מידעשמדיניות מערכת החינוך הממלכתי דתי ולפרי

גופים המתווכים בין הצעירות למערכת עוד הוקמו  ל"אלומה" . בנוסףהדתיות, הוריהן ומוריהן

                                                 

 להרחבה ראו תת הפרק הקודם 96
סלע מנכ"לית  כאנקדוטה מעניין לספר שיפעתמבוגרות האולפנה במודיעין מתגייסות כל שנה לצה"ל.  15%-כ 97

לאולפנה במודיעין שבה לומדת בתה על כנציגת "אלומה" נס כיאינה יכולה בעצמה לה ,, המתגוררת במודיעיןאלומה
 מנת לערוך את ההכנה של אלומה לתלמידות לקראת הגיוס לצבא.

, חזר בו הרב אבינר 2013יש לציין שסביב הפולמוס התקשורתי במגזר הציוני דתי על שירות נשים בצבא בשנת  98
 מתמיכתו הגורפת באלומה באחד מגיליונות אותו העלון. 
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הוקמו  מסלולים דומים הקיימים אצל הצעירים הדתיים,ל, בדומה השנים במשך הצבאית.

ומכינה  99הוקמו מדרשותצעירות שהחליטו לשרת בצבא. ל המיועדיםמוסדות לימוד מגוונים 

תוליה ופתחה את שעריה למחזור שנייה נמצאת בחי ם צבאיתמכינה קד 100.צבאית לבנות קדם

  101הראשון בשנה"ל תשע"ו.

 

 מסלול גיוס משולב לימודים במדרשות

גיוס הפועל בשיתוף מספר מדרשות ומשלב בין שירות צבאי ללימודים נפתח מסלול  1998בשנת 

הוקמה . התכנית בדומה לתכנית ישיבות ההסדר וישיבות השילוב של הבנים הדתייםתורניים, 

". " ולאולפנת "נווה חנה"פלךיוזמה של הצבא, שפנה בתחילה לבית הספר הליברלי לבנות דתיות כ

 לצה"ל,צוותי המדרשות הכירו בדיעבד בגידול במספרן של הנערות הדתיות המבקשות להתגייס 

בנות לה עם היוזמה הצה"לית ולפתח תכנית אשר תתמוך מבחינה דתית בלשתף פעוהחליטו ו

ל, שמעון אלמליח, נרתם "לפני השירות ובמהלכו. הרב של חיל החינוך והנח ,תדתיות המתגייסו

  .(2004)שקדיאל,  למשימה וייסד את מסלול "תכנית הגרעינים"

נפתחה תכנית  102,שבראשה עומד הרב יצחק בן דוד ,במדרשת עין הנצי"ב של הקיבוץ הדתי

תפוסה מלאה זו בוגרות י"ב.  40-כבשנת הלימודים תשע"ו תכנית "מעיין" כוללת  103"מעיין".

 ,שבירושלים פועלת תכנית "הדס" 105במדרשת לינדנבאום 104והמספר נשמר לאורך השנים.

בוגרות כיתות  100-הרב אהד טהרלב. בתכנית "הדס" לומדות בשנה"ל תשע"ו כעומד ובראשה 

 במדרשת "עתיד במדבר" שבירוחם 107ובתפוסה מלאה. 106תלמידותשיא של מספר י"ב. מדובר ב

                                                 

 –מדרשות "עין הנציב", "ברוריה" )ירושלים( ו"באר" )ירוחם( מציעות מסלול המזכיר את ה"הסדר" של הבנים  99
 שילוב של לימודים תורניים ושירות צבאי. 

לקראת שנה"ל תשע"ו נפתחת  הוקמה במשואות יצחק מכינה קדם צבאית לבנות דתיות, "צהלי". 2006 בשנת 100
 עין צורים שלוחה חדשה של המכינה בקיבוץ 

( מתגבשת תכנית לפתיחת מכינה נוספת לצעירות דתיות. המחזור הראשון מתוכנן לשנה"ל 2015בימים אלו )מרץ  101
 לפידות. –תשע"ו(. המדובר במכינה בישוב מכמש שבבנימין 

 הרב ד"ר אלי כאהן עמד בראש המדרשה עד פטירתן בכ"ב אלול תשס"ח 102
במדרשת עין הנצי"ב קיימת תכנית נוספת בשם "יובל". המדובר במסלול לימודים של שנה שלמה שבסופה  103

מחליטות החניכות האם פניהן מועדות לשירות הלאומי או לשירות הצבאי. פירוט באתר המדרשה: 

http://www.midrasha.co.il/ 
 (15.11.2015הנתון התקבל בשיחת טלפון ) 104
הפכה למדרשת "לינדנבאום" של מוסדות  1986ונקראה "ברוריה". בשנת  1977הוקמה בשנת מדרשת לינדנבאום  105

 "ט(תשנ)אלאור,  אור תורה. להרחבה על היסטוריית המדרשות ראו אצל תמר אלאור בפרק א'
 לומדות.  80-בשנה"ל תשע"ה למדו בתכנית כ 106
 (15.11.2015הנתון התקבל בשיחת טלפון ) 107
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 40-בראשה עומדת תמי ביטון. בשנת הלימודים תשע"ו כוללת התכנית כו ,פועלת תכנית "באר"

בשנים האחרונות נוספו עוד שתי מדרשות שפועלות במסלול הגיוס משולב  108בוגרות י"ב.

פתחה את שעריה למחזור הראשון בשנת הלימודים תשע"ד  109מדרשת מתת בכרמיאל הלימודים.

( סיים את הלימודים המחזור 2015השנה ) ירות צבאי ולפני שירות לאומי.לפני ש –בשני מסלולים 

תיקה ללימודים תורניים לנשים החליטה בשנים ול. מדרשת מגדל עוז הו"והתגייס לצה 110הראשון

הרב חיים נבון, רבה של קהילת השמשוני  111האחרונות להקצות אף היא גרעין למתגייסות.

פרסם מאמר המשקף את גישתם של מקימי המסלול.  ,במודיעין, המלמד במדרשת לינדנבאום

מדובר גיוס בנות לצה"ל, אלא על הרב נבון התייחס לסוגיית גיוס הבנות וטען שאין איסור הלכתי 

אינו יכול להתעלם מכך זו גם מי שדוגל במדיניות חינוכית  ,. לגישתו(2012)נבון,  מדיניות חינוכיתב

אסור להתעלם מאותן בנות ויש לסייע להן להכין את  ,לדבריושיש בנות שבוחרות לשרת בצבא. 

עצמן היטב, לבסס את עולמן הרוחני ולבחור בקפידה את התפקיד המתאים להן בצבא. זאת ועוד, 

של חלקים מהציונות הדתית לחיילות בנות המגזר. הוא מדגיש המבזה הרב קובל על ההתייחסות 

 אלא לכל היותר לקחו סיכון רוחני.  ואומר שהן לא עברו על שום איסור הלכתי,

חודשים ולימודים  24מסלול המשולב במדרשות כוללת בדרך כלל שירות צבאי מלא של המסגרת 

חודשים במדרשה תורנית במסגרת שירות ללא תשלום )של"ת(. השירות הצבאי נעשה  12או  8של 

חיילות שאותרו  באופן רציף מיד לאחר תום הלימודים במדרשה, או באופן מפוצל. למעט

ולכן קרויה  ,במסגרת גרעין נח"ל , רובןבקבוצהמשרתות בצבא, החיילות  מיוחדיםלתפקידים 

התכנית "תכנית הגרעינים". במהלך השירות מתקיימים מפגשים בין סגל המדרשה לחיילות, 

מתקיימת שבת עיון אחת לארבעה חודשים, החיילות מקבלות דף קשר הנשלח מהמדרשה ורבני 

)לוטן  שות מלווים את הבוגרות ליווי אישי, הכולל ביקורים וקשר טלפוני, תוך כדי שירותןהמדר

 . (2006ושוורץ, 

עמד מספר המתגייסות הדתיות דרך מסלול המדרשות  2010לפי נתוני חיל החינוך והנוער, בשנת 

ול . מספר המתגייסות הדתיות דרך מסל2015בשנת  220מתגייסות, לעומת  90התורניות על 

מרבית החיילות במסלול  2015בתוך חמש שנים. בשנת  100%-עלה ביותר מהמדרשות התורניות 

                                                 

 14.10.15מדרשה קהילתית לבנות בירוחם.  –בארי מבאר  תכתובת אישית עם בת 108
  שלוחה של מדרשת לינדנבאום 109
 בוגרות 23הכולל  110
מלכתחילה פעלה המדרשה ללימודים תורניים לפני או אחרי שירות לאומי, אולם משנוכחו מנהלי המדרשה  111

במספרים הגדלים והולכים של בוגרותיה המתגייסות לצה"ל החליטו לפני שנתיים להצטרף לתכנית הגרעינים 
 המוסדרת מול צהל. 
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(, שאליו נותבו כלל החיילות במסלול בשנותיו הראשונות. 35%התגייסו לחיל החינוך והנוער )

מחיילות המסלול, ולחיל  31%-כ 2015התגייסו בשנת  ,2003לחיל המודיעין, שנפתח עבורן בשנת 

באגף  ,הנתונים בעקבות. (16 ', עמ2015)ארצי,  30%-כ, התגייסו 2009שנפתח עבורן משנת  האויר,

בהם משתלבות חיילות המסלול שלהרחיב את מגוון התפקידים שוקלים האדם בצה"ל כוח 

להשתלב כקבוצה בתפקיד בקריות איסוף )בקא"סיות( בחיל האיסוף הקרבי  לאפשר להןול

המדרשות התורניות, כשמן כן הן, . (17 ', עמ2015)ארצי,  2016קיץ ובתפקיד מדריכות חי"ר החל מ

מעניקות לנשים הלומדות ידע תורני הלכתי ברמה גבוהה. בכך מנסות המדרשות לספק מסגרת 

לימודים מקבילה לישיבות שבהן לומדים הגברים. עצם הקמת המדרשות ללימודים תורניים 

המדרשות יש סדר יום מוצהר של שיוויוניות  בשורה לפמיניזם הדתי. בחלק מן היאגבוהים 

. הלימוד (2014)הרמן, ואחרים,  לומדות גמראהבנות וקידום ערכי הפמיניזם האורתודוקסי, ו

התורני מתמקד בחיזוק הזהות הדתית, בשמירת המצוות ובעיצוב עולמן הדתי של התלמידות. 

נלמדת הסוגיה  ,הפולמוס ההלכתי על רקעסוגיית הגיוס.  הואבמדרשה לנושא נוסף שנלמד 

במטרה לברר לעומק את משמעות ההחלטה להתגייס, להכין את התלמידה לשירות ולהעצים 

בין השיעורים השונים מתקיימת הכנה לצה"ל סביב שאלות אותה מול המערכת הצבאית. 

 .(17 , עמ'2015)ארצי,  הלכתיות וחברתיות בנושאים שונים

שהשילוב בין הלימודים במדרשה  כתבלתלמידות כתה י"ב נ ותמחלקהמדרשות שבפרוספקטים 

לשירות הצבאי מוסיף מטען רוחני ותורני המסייעים לאיכות העשייה בצבא ולשמירה על אורח 

של נשים צעירות  גדולהכנית מבקשת להעמיד חבורה כי הת ,חיים דתי במהלך השרות. עוד נאמר

יהודית, יחד עם מחויבותן לחברה הישראלית המבקשות לשלב את מחויבותן לתורה ולמסורת ה

לשון די להמיר את ש קל לראות 112ולעתידה של הציונות וערכיה במדינת ישראל המתחדשת.

היה להשתמש באותו ואפשר  ,מילה "מדרשה" במילה "ישיבה"להחליף את נקבה ללשון זכר וה

 טקסט לפרוספקט של ישיבת הסדר או שילוב. 

מבוססות היטב בעולם ה נשיםת מעניק לבוגרות המדרשות דימוי של הלימוד התורני לפני השירו

אותן לא רק שלררו לעומק את סוגיית הגיוס טרם החלטתן. יהתורני, למדו לימוד איכותי וב

ת לצה"ל כצעד ושל מי שמתגייסרציני, שם  אין שם של "חפיפניקיות", הן רוכשות לעצמןצעירות 

בכך, בוגרת המדרשה יוצרת דמות המקבילה לתלמיד  .(179 ', עמ2005סטולמן, -)רוסמן דתי

                                                 

 י"ב. פרוספקט פרסומי של מדרשת הבנות של הקיבוץ הדתי בעין הנצ 112
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ערך הממלכתיות נובע  הרואה בגיוס לצה"ל מימוש של זהותו הדתית, ושעבורו ,ישיבות ההסדר

 מהאתוס הדתי. 

ברצונן  ,לאה שקדיאל טוענת כי הבנות שהוסיפו שנת לימוד במדרשה התגלו כשאפתניות יותר

בוגרת המדרשה המשרתת בצבא מאתגרת מבחינה זו, מימוש עצמי. שלהן בללאום ובצורך  וםלתר

. החיבור בין הזהות (2004)שקדיאל,  את המונופול של הגבר הדתי לאומי גם בישיבה וגם בצבא

מימושו היה עד כה שייך לגברים  .הדתית והזהות הלאומית מתבטא בערך קדושת הממלכתיות

אינו נחלתם הבלעדית של הגברים. כעת הוא כבר  .הדתיים וביטויו הבולט ביותר בישיבות ההסדר

הנשים הדתיות הלוקחות חלק בתכנית מבטאות את החיבור בין הזהות הדתית והלאומית 

באמצעות שילוב בין הלימוד במדרשות לשירות הצבאי. הן רואות את השירות בצבא כמימוש 

א מהלך יד התורה הכניסת נשים לעולם לימושיודעות הן מרבי של ערך התרומה למדינה, ו

נשים בעידן המודרני לתחומי הכניסת מהלך זה מרחיב לתחום הדתי את  .פמיניסטי ברוח התקופה

נוסף של  הוא היבטשירות בצבא ה ,אם כן .(2004)שקדיאל,  ייםהחיים הציבוריים והתרבות

 התפתחות הפמיניזם הדתי. 

בטאון  – "עמודים"היווסדה פרסם ב עתהרב אלי כאהן ז"ל, מי שעמד בראש תכנית "מעיין" מ

הסיבות את הקיבוץ הדתי מאמר המפרט את ההתנגדות של בכירים בציונות הדתית לתכנית ו

פרט  לדבריו,. )כאהן, תשנ"ח( שבגינן הוחלט בכל זאת להיענות לבקשת הצבא לפתוח את התכנית

נויים נגד התכנית בכל נשמע גל של גי ,הקיבוץ הדתי דהיינו ,לפלג הליברלי של הציונות הדתית

סיפר שראשי אולפנות הבהירו לו שהתכנית  הוא תתי הקבוצות של הציונות הדתית. במאמרו

מדירה שינה מעיניהם, וכי הם רואים את התכנית כהרס מפעל האולפנות. הטענות של בכירי 

 הן:במאמר פורטו שהציונות הדתית נגד התכנית 

  עמדת הרבנות בניגוד ל ,הכשר לגיוס בנות לצבאבעצם קיומה של התכנית יש משום מתן

 הראשית.

 אין  לרבנים המפעילים את התכנית .רק ל"גדולי הדור" יש סמכות להתיר גיוס לצה"ל

  .סמכות כזאת

  הקמת התכנית תחליש את האגודות לשירות לאומי, ובנות שתכננו לשרת שירות לאומי

 תשרתנה בצבא.
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 113א מ"אמביציה מוסדית"התכנית אינה נובעת מדרישה מהשטח אל. 

  דוחה את מועד הנישואיןהתכנית . 

 המדרשה אינה כופה על תלמידותיה לבישת חצאית. 

נם כשרים לאפשר גם דברים שאייש שמטעמים חינוכיים לעתים  למתנגדיםעונה הרב כאהן 

. המציאות היא שצעירות דתיות מתגייסות לצה"ל. רבות מהן מרגישות לחלוטין מבחינה הלכתית

ויות על ידי מי שחינך אותן בשנות התיכון, ולכן אפילו לא מנסות לשמור על קשר עם המוסד דח

עם אנשי  עבורן להיפגשהזדמנות אחרונה  היאהבנות המתגייסות פתיחות כלפי לטענתו, החינוכי. 

שאלות העומדות ברומו של עולם. מדבריו עולה כי לטעמו גם מי שאינו שלם עם  ללבןתורה ו

להתמודד עם התופעה ולספק  ,ירות הדתיות בצה"ל מחויב להכיר במציאותשירות הצע

 . )כאהן, תשנ"ח( מסגרת רצינית ללימוד, להכנה ולליווי במהלך השירות מתגייסותל

מעניין לראות שהטענות המועלות נגד תכניות המדרשות בציונות הדתית נוגעות לעניין השירות 

כיוון  ,ודים תורניים, ובכללם גמרא, לנשים. זאתולא נגד עיסוקן של המדרשות בלימ הצבאי

שבעשורים האחרונים הלימודים התורניים לנשים כבר אינם נחשבים מהפכניים, ובקרב בוגרות 

במדרשה לפני  אף התפתחה מגמה של לימודיםהחינוך הממלכתיים דתיים האיכותיים מוסדות 

 114.(2004)שקדיאל,  רות הלאומי או מיד אחריויהש

המבקשות להקדים לימודים במדרשה לשירות בצבא יכולות, אם כן, לעשות זאת בכל בנות 

רק בתכניות  ,יחד עם חברותיהן שתשרתנה בשירות הלאומי. אולם 115מדרשה שתבחרנה,

מגדל עוז תתגייסנה הצעירות ולינדנבאום )ברוריה(, מתת , עין הנצי"ב, באר הגרעינים של מדרשת

לצה"ל באופן  במדרשה אחרת יתגייסוהלומדות . בנות צבאבהתאם להסדר שנקבע מראש עם ה

 פרטי ולא מובנה. 

 

 צהלי מכינת

צבאית היא "מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון וליוצאי -מכינה קדם

צבא, ושמטרותיה הכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה לישראל וחינוך למעורבות חברתית 
                                                 

 הכוונה היא שהקיבוץ הדתי מנסה כביכול להחדיר את ערכיו באמצעות התכנית, ולא נענה לצורך שעולה מהשטח 113

על אף שלימוד התורה עצמה כבר נחשב רצוי לבוגרות החינוך הממלכתי דתי, עדיין ישנם הבדלים בגישות בין  114
 המדרשות השונות, ועל כן רבנים מסוימים יהיו בעד לימודים דווקא במדרשה אחת ולא אחרת. 

 מדרשות ברחבי הארץ 30-קיימות כיום למעלה מ 115
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ובני הנוער המצטרפים  יית שירות )דח"ש(,דים במכינה הם במסגרת דחהלימו 116ואזרחית".

צבאית דתית -בני גילם. מכינה קדםלאחר כשנה  צה"ללמכינה דוחים את שירותם ומתגייסים ל

ממלכתיים דתיים,  בתי ספר תיכונייםאו בוגרי  ישיבות תיכוניותהיא מסגרת שנועדה לבוגרי 

 צה"להן מבחינה נפשית והן מבחינה פיזית, במשך שנה או שנה וחצי, לשירות ב מכשירה אותם,ו

צבאית הדתית -המכינה הקדםביישוב עלי שבשומרון הוקמה  1988. בשנת (2005סטולמן, -)רוסמן

. חשוב להדגיש שהתכנית נועדה יגאל לוינשטייןוהרב  אלי סדןהראשונה "בני דוד" על ידי הרב 

כך לגברים בלבד. המכינות הקדם צבאיות הדתיות הוקמו בראש ובראשונה מתוך הכרה ב

של נערים דתיים עם העולם הראשון הצבאי הוא במקרים רבים המפגש האינטנסיבי  השירותש

יגרום  יעם העולם החילונהמכינות היא למנוע מצב שבו המפגש  . מטרתן המרכזית שלחילוניה

אורחות החיים הדתיים. בהתאם לכך, מעבר להכנה הפיזית את ו החברה הדתית נטוש אתלהם ל

 מחשבהכוללת אימוני ספורט, שבוע גדנ"ע וכד'(, מושם דגש מיוחד על לימודי הגות ולצבא )ה

הוא החינוך לחשיבות השירות . אחד הערכים החשובים במכינות (2005סטולמן, -)רוסמן יהודית

הוא ערך  של המכינותשירות קרבי. ערך חשוב נוסף התנדב להחניכים ל עידודם שלובצה"ל, 

תלמידי המכינות נחשפים והמנהיגות. אישי ציבור וקצינים בכירים מוזמנים לתת הרצאות, 

 מתנסים בניהול עצמי ובתרומה לקהילה.ולמגוון האוכלוסיות בישראל 

יות יכולות להשתלב במכינות הקדם צבאיות המעורבות )לדתיים וחילונים ולבנים הצעירות הדת

לבנות דתיות המיועדת  2015,117-ובנות(, אולם המכינה הקדם צבאית הראשונה, והיחידה עד ל

 היא מכינת "צהלי", הפועלת כבר במשך עשור.

בחסותה של תנועת ו, מרכז יעקב הרצוגעל ידי  (2006)הוקמה בשנת תשס"ז  "צהלי"מכינת 

, מושב שיתופי המשתייך לתנועת הקיבוץ הדתי. משואות יצחק. המכינה פועלת בהקיבוץ הדתי

י, יֹוֶשֶבת מיכל נגןאש המכינה עומדת מאז הקמתה בר ֹרנ  י וָּ . שמה של המכינה נגזר מהפסוק "ַצֲהל 

יֹון: כ   ֵאל" )-יצ  רָּ שְּ דֹוש י  ֵבְך, קְּ רְּ ק  דֹול בְּ  צה"ל.  –( ומכינויו של צבא ההגנה לישראל ', ו'ב ישעיהוגָּ

של ליווי ותמיכה  קמה על מנת להעניק מסגרת "צהלי"בדומה למדרשות ולעמותת אלומה, גם 

את עצמן לקראת  , ומעוניינות להכשירצה"לותיכונים דתיים שבחרו לשרת ב אולפנהלבוגרות 

                                                 

 2008"ח, מתוך חוק המכינות הקדם צבאיות, התשס 116
. בתשע"ו ייפתח במעלה מכמש המחזור הראשון של מכינה קד"צ נוספת בשם "לפידות", גם 2015נכתב באוגוסט  117

היא מופעלת על ידי אנשי אנשי הקיבוץ הדתי ראש צורים. "צהלי" פותחת שלוחה חדשה בקיבוץ עין צורים, ובשנה"ל 
 ימין אורד המוכוונת לאוכלוסיה חלשה לקראת גיוס. תשע"ו ייפתח המחזור הראשון. בנוסף ישנה מכינה קד"צ ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/1988
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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דתי וגם, כמו -עולמן האמונילגבש את שירות משמעותי בצבא. המכינה מאפשרת לבנות להתחזק ו

מכינות קדם צבאיות אחרות, מאפשרת לבנות להיפגש עם החברה הישראלית, לחיות חיי קבוצה, 

יד לתרום לחברה, להתנסות באתגרים קבוצתיים, ולבחור בצורה מושכלת ותוך ליווי קרוב תפק

 מתאים בצבא. 

בשנה. במשך השנים  צה"לבנות מסיימות י"ב, הדוחות את גיוסן ל 50-למכינה מגיעות מדי שנה כ

שנת  –י'  במחזור הנוכחי )מחזור ,נח חיות, מנכ"ל מרכז הרצוגלדברי גדל מספר החניכות בצהלי ו

, שכן לימודי קודשיום הלימודים מוקדש ברובו ל 118חניכות. 75על  הוא עומדהלימודים תשע"ו( 

מצוות,  ושומרת םיראת שמיאישה  היא "צהליהבוגרת האידאלית של "בדומה למדרשות גם 

היסטוריה של של יום הלימודים מוקדש ללימודי  שניהבקיאה בארון הספרים היהודי. חלקו ה

וחוגים שונים. במשך השנה מתקיימות ארבע סדרות שטח  מדינת ישראל, אזרחות, ארץ ישראל

משוחחות עם נציגי מגזרים שונים המרכיבים את החברה ובהן החניכות נפגשות ו ,י הארץברחב

הישראלית )מתיישבי הנגב, בדואים, חרדים, חילונים, אנשי שמאל, אנשי ימין וכדומה(. בסיורי 

השטח נלמדים עיקרי הקונפליקטים של החברה הישראלית. כמו במכינות לבנים דתיים ובמכינות 

מושם דגש על פיתוח מנהיגות, על התנסות בניהול עצמי ועל התנסות  "צהלי"ב המעורבות, גם

את סדרות השטח, על מרכיביהן התוכניים והלוגיסטיים, מתכננות  לכן,בהובלת פרויקטים שונים. 

  119ומפיקות החניכות באופן עצמאי.

הצבא חיי בהמכינה לומדות על המערכת הצבאית, מתנסות  חניכות ,במסגרת ההכנה לצה"ל

, ביקור בבסיסים והיכרות עם תפקידי חיילות דתיות בצה"ל, ומוכשרות לעמידה גדנ"עבאמצעות 

הן קרבי של צה"ל. בנוסף, ישנה הכנה ייחודית המותאמת למציאות שאותה הכושר הבדרישות 

ושנה בצה"ל. בשיעורי ההלכה, לדוגמה, דנות החניכות בסוגיות רלוונטית כגון ההתמודדות תפג

עם שבת בצבא, ההתלבטות בין לבישת חצאית או מכנסיים בשירות, שמירת נגיעה בשירות, 

 מקומן של נשים בכלל ושל נשים דתיות בפרט.

 120ולא מאורגנות בגרעינים.באופן פרטני, גייסות מת "צהלי"בניגוד לבנות המדרשות, בוגרות 

, מפק"ציות מורות חיילות, שריוןמשתלבות בצה"ל בתפקידים מגוונים: מדריכות  בוגרות המכינה

. ליווי הבוגרות חיל המודיעיןו דובר צה"ליחידת קיות נפגעים, ", משחיל חינוךומש"קיות הוראה ב

                                                 

 /http://www.zahali.co.il; אתר המכינה: 2015נמסר בשיחה עם נח חיות, מנכ"ל מרכז הרצוג. ספטמבר,  118
 /http://www.zahali.co.il; אתר המכינה: 2015נמסר בשיחה עם נח חיות, מנכ"ל מרכז הרצוג. ספטמבר,  119
 /http://www.zahali.co.il; אתר המכינה: 2015ות, מנכ"ל מרכז הרצוג. ספטמבר, נמסר בשיחה עם נח חי 120

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A0%22%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A0%22%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8_%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8_%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F
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נמשך במהלך שירותן הצבאי. החיילות מוזמנות למכינה לימי עיון ולשבתות. בנוסף, עם סיום 

 121השירות הצבאי מציעה המכינה תכנית לימוד המיועדת לבוגרות צבא.

רוחות בקרב חלקים באגף השמרני של  עוררה סערת "צהלי"גם הקמת מכינת  ,כפי שניתן לשער

. טענתם המרכזית של הקמת המכינההציונות הדתית. רבנים בכירים הביעו התנגדות נחרצת ל

 לשיטתם, .לכל המוסדות המקשרים בין הצעירות הדתיות לצבא יחסהמתנגדים זהה לטענתם ב

 גושפנקא עיןמ הומהוולשירות בנות בצבא לגיטימציה  ןנותעצם קיומם של אותם המוסדות 

 שקטה להחלטת הצעירות להתגייס לצה"ל. 

התווסף פולמוס תקשורתי בעיתונות המגזרית בעד הדתית לבנות  המכינה להקמת תנגדותההעל 

פסק הלכה חמור וחד משמעי פורסם  "מקור ראשון"בעיתון ונגד גיוסן של צעירות דתיות לצה"ל. 

הרבנים החתומים  .(2006, ואחרים)שפירא,  בפרט בכלל ובנות דתיות לבנות צבאי נגד שירות

 בזו הלשון: קביעת "דעת תורה" פרסמו 

בכל מסגרת שהיא, אנו הרבנים החתומים קובעים דעת תורה שאסור לגייס בנות לצבא 

נהל החינוך של משרד החינוך( )כולל מ  חינוכי , אלא כל ארגון גם אם קוראים לה "דתית"

)נוסח  מי "הכרה דתית" לפי חוק שירות ביטחוןלחייב את בנותיו להצהיר מטעצריך 

או לפחות מטעמים שבמצפון או מטעמים שבהווי  ,40סעיף  1986משולב( התשמ"ו 

אסור לבנות . כדי שלא תתגייסנה לצבא )ג'( 39לפי החוק הנ"ל סעיף  משפחתי דתי

)ההדגשה במקור ר.ב( אי לזאת אנו קוראים לכל הארגונים לא להקים  להתגייס לצבא

שום מכינה קדם צבאית לבנות, גם לא דתיות. אסור לסייע בהקמת מוסד כזה במישרין 

או בעקיפין. אנו קוראים לבנות ישראל לא להצטרף לשום מכינה צבאית או קדם צבאית, 

אלא להצהיר לפי ההלכה והחוק, אנו קוראים להוריהן שידאגו שבנותיהן תעשנה כן. כל 

, ובכללם הרבנות הראשית לישראל לדורותיה. וכל זה בהתאם למה שפסקו גדולי ישראל

 מי שישמע לנו יוושע תשועת עולמים

הציות לפסק ישמור על קדושת עם ישראל בעתיד בחינת "והיה מחניך קדוש" )דברים  

ואחרים,  )שפירא ו(, כדי שלא יתקיים חלילה המשך הפסוק "ושב מאחוריך""ג, ט"כ

2006)  

                                                 

 /http://www.zahali.co.il; אתר המכינה: 2015נמסר בשיחה עם נח חיות, מנכ"ל מרכז הרצוג. ספטמבר,  121
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הרב מרדכי ו אברהם שפיראהרבנים הראשיים לשעבר, הרב בין הרבנים החתומים נמצאים 

את הרבנים הבולטים ברשימה ניתן לשייך לזרם החרד"לי על  122אליהו, ורבנים משפיעים נוספים.

 123גבול החרדי.

נדרש אף  שכיהן כרב הראשי הספרדי בתקופת הקמת המכינה הראשון לציון, הרב שלמה עמאר,

. הראשון תב למזכירות הקיבוץ הדתי ולמרכז יעקב הרצוגבמכהוא לעניין הקמת המכינה, ופנה 

את מעשה הקמת מכינה קדם צבאית לבנות דתיות "דבר רע" שיש להישמר מפניו,  כינהלציון 

 כותב:  במכתבו הואלבטל את המכינה.  ביקשו

נאמר לי... שהוקמה על ידכם מכינה קדם צבאית לבנות דתיות, והנה האיסור שבת 

ידוע ומפורסם, ולא יעלה בדעת שיעסקו בזה אנשים שיראת ה' נוגעת ישראל תשרת בצבא 

בלבם... אני מאוד מקווה שהשמועה הנזכרת אינה נכונה, ואם ח"ו יש בזה ממש, אנא 

אחים יקרים סורו נא מן הדבר הזה והקימו מוסדות חינוך עפ"י ההלכה נקיים מכל דבר 

כם וישלם גמולכם בשים שלום רע ושומר ישראל ישמור שארית ישראל. והוא יגן עלי

 124טובה וברכה.

עיתונות המגזר הציוני דתי נרתמה אף היא למאבק בקיבוץ הדתי וביוזמי הקמת המכינה. בין שלל 

גיוס קראת ל מלוות את הצעירות הדתיותהמסגרות הדתיות השונות הכתבות המבקרות את 

 ," מאמר של עקיבא צימרמןהעיתון הציוני דתי "הצופה לצה"ל ואזכור האיסור ההלכתי, פרסם

 .(2006)צימרמן,  לפיו יש לגנות את הקיבוץ הדתי על יוזמת הקמת המכינה הקדם צבאית לבנותו

פרסם ביקורת הקושרת בין הגיוס לצה"ל לבין  125,עמנואל שילה, עורך השבועון החינמי "בשבע"

יש מספיק : "לנשים מסורתינשי הרוחות הפמיניזם ומבקשת להשיב את הבנות לתפקידן ה

משימות ייחודיות שהן הנושאות העיקריות בעולן, היריון ולידה למשל, ואין צורך להכניס אותן 

  126.(2010)שילה,  ח גם לעול הצבא והמלחמה"ובכ

 

                                                 

רוך שרגא, הרב הרב אביגדור נבנצל, הרב יעקב יוסף, הרב זלמן קורן, הרב עדין שטיינזלץ, הרב יצחק כהן, הרב ב 122
דוד שמחון, הרב אברהם מיכאל הלפרין, הרב משה בן אבו, הרב אהרון ירחי, הרב נחמן כהנא, הרב שלום כהן, הרב 

 צבי עידאן, הרב שאול פנחסי, הרב יוסף טולידאנו, הרב דב סלונים.
של הרב עובדיה יוסף, יש לציין כי קיים שיתוף פעולה בין דמויות חרדיות מובהקות כמו הרב שלום כהן, יורשו  123

 לבין דמויות ציוניות דתיות. רשימת הרבנים הללו מייצגת את הקו החרד"לי הרדיקלי על גבול החרדי ממש. 
 מכתבו של הראשון לציון למרכז יעקב הרצוג ולמזכירות הקיבוץ הדתי מיום י' בניסן, תשס"ז.  124
 השייך לצד השמרני של הספקטרום 125
 ו לתגובה, לתומכים.במאמר לא ניתן מקום, ול 126
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 מתת אתר

ציבור הציוני דתי, יש גם יוזמות פרטיות של יחידים בבנוסף ליוזמות שהוקמו על ידי מוסדות 

דוגמה להקל על הצעירות הדתיות שהחליטו להתגייס לצה"ל.  יםת דתית המבקשיציונחברה הב

. האתר הוא יוזמה 2012שהושק בשלהי  127א אתר אינטרנט בשם "מתת"יה כזאתליוזמה פרטית 

הדתיות  צעירותהמדיניות רוב בתי הספר,  בשלכי  הבינוש ציוניות דתיות של שתי משפחות

שמטרתו לסייע לבת לבחור אינטרנט ר את הקימו . המשפחותמסלול השירות מתקשות לבחור את

באופן וירטואלי על מקומות שירות ואופיים. בין היתר מפגיש האתר  מידעאת דרכה על ידי מתן 

גם  ,ות הממוסדות. בדומה ליוזמים שוניםרתו בתפקידיעם בוגרות שש המתלבטות את הצעירות

בכל מותירה תית דתית מערכת החינוך הממלכשאתר זה שם לו כאחת ממטרותיו למלא את החלל 

  הקשור להכנת הצעירות לשירות בצה"ל.

 

תכנית משרתות באמונה בעמותת  ,המדרשותתכניות הקמת פולמוס שהתרחש סביב הלסיכום, 

בחברה שיש להן רבה ה המשמעות על מעיד, הקדם צבאית לבנות ההקמת המכינו "אלומה"

שהתגייסו לצה"ל נאלצו להתמודד לבדן מול בעבר צעירות הציונות הדתית בעוד ש דתית.-הציונית

כיום קיימים מוסדות המקשרים בינן לצבא. המתנגדים  ,המערכת הצבאית, ללא גב מהחברה

לומר  אפשרגיוס. במובן זה למספקים לגיטימציה הם טוענים שבעצם קיומם  מוסדות אלהל

קיומם, עוגן  , מספקים כיום, בעצםהמתגייסותצעירות כדי לספק מענה לשהמוסדות שקמו 

 ועל שיעור המתגייסות. צעירות נוספותמשפיע על החלטתן של ו ייתכןש

הכנה לשירות צבאי משמעותי בהתאם לרוח ההלכה עם משלבות לימודי קודש המסגרות הקמת 

היה להתייחס בביטול לצעירות  אפשרשל מה בכך עבור הציבור הציוני דתי. בעבר  דבראינה 

כי הן מיעוט שולי המהווה כישלון חינוכי, ואינן מייצגות את דמות הדתיות המתגייסות ולטעון 

ע לית של החינוך הממלכתי דתי. אולם כיום מתגייסות לצה"ל בוגרות בעלות ידאידאהבוגרת ה

 ,ם שבחרו במודע, ולאחר התחבטויות ולימוד מעמיקהלכתי מבוסס, צעירות יראות שמי

באופציית השירות בצה"ל. אולי דווקא משום כך נדרש הציבור המתנגד להתמודדות עם התופעה, 

את המוסדות שקמו ומי על ידי מאבק תקשורתי שמטרתו לבלום את תופעת הבנות המתגייסות 

 לסייע בידן, ומי על ידי השלמה בדיעבד תוך חיזוק פעילות אותם המוסדות.

                                                 

127 http://mattat.org.il/  על שמה של מתת רוזנפלד, חיילת דתית שנרצחה בפיגוע. האתר הוא לזכרה של מתת וכנרת
כניסות, דבר המעיד על  20,000ויר היו לו מעל ומנדל שנרצחו בפיגוע ירי. בשבעת החודשים הראשונים מאז עלה לא

הצורך של הבנות במידע שהוא מציע. האתר מתייחס הן לתפקידים מוצעים בשירות הלאומי והן לתפקידים בשרות 
 צבאי. 

http://mattat.org.il/
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המשרתות ויפוך תפקידים בין המשרתות בשירות הלאומי להצביע על מעין ה אפשרלמעשה, 

בצבא. מקובל לחשוב שהצעירות המשרתות בשירות הלאומי עושות זאת ממניעים דתיים, ואילו 

דעה זו מתעלמת מהעובדה ליהם חונכו. עהצעירות המתגייסות מפנות עורף לערכים הדתיים ש

המשרתות בשירות רוב בעוד שעל כן, יתר מצווה של ממש.  צבאיבשירות ה החינוך הדתי רואהש

 צבאישירות ההמצוות את שנה בלבד, החיילות הדתיות מממשות בשירות של  מסתפקותהלאומי 

. זאת ועוד, מאז הקמת מוסדות הלימוד התורניים לצעירות המתגייסות, מספרים במשך שנתיים

התורניים. במקביל  הולכים וגדלים של צעירות המחליטות להתגייס פוקדות את ספסל הלימודים

 ,זאתלעומת מתגייסת הדתית. המיועדות לחל גידול מתמשך במספר מסגרות הלימוד והתיווך 

בנות השירות הלאומי, המקבלות את השדר שהן הולכות למסגרת מוגנת, מרגישות פחות צורך 

 128לחזק את זהותן הדתית לפני השירות ובמהלכו.

מעניקות את המעטפת המוסדית שמערכת החינוך הצעירה הדתית לצה"ל  אתהיוזמות המקשרות 

הממלכתית דתית בוחרת, ברובה, לא להעניק לבוגרותיה המתגייסות. הצעירות הדתיות רוכשות 

את ההכנה הבסיסית לשירות שכל בוגרת בית ספר ממלכתי כללי האלה באמצעות המוסדות 

ון הקונפליקטים למגוהנחוצה הכנה מקבלות את ההן במסגרת בית הספר, ובנוסף  מקבלת

 בהם נתקלת החיילת הדתית בעת שירותה. ש םהייחודיי

מוסיף עוד פיצול למגוון הפיצולים המאפיינים  בנות לצבאיכוח בציונות הדתית סביב גיוסן של והו

אולם, בעוד קיימת מחלוקת בין הגוונים השונים באשר לאיסור ההלכתי  129את הציונות הדתית.

אינה פוסחת גם על ורמתן הדתית  להשפעת הצבא על צניעות החיילותבאשר על גיוס בנות, הדאגה 

 שקיעותתכניות ההכנה והליווי של הצעירות הדתיות מ מסיבה זו,. ל"לצה ןמי שמשלים עם גיוס

החילונית  הכהכנה למפגש עם האוכלוסיי מאמצים לחיזוק וביסוס זהותה הדתית של הצעירה

מסגרות נזהרים בלשונם ומדגישים כי אין בכוונתם לעודד גם מקימי אותן בצבא. מעניין לראות ש

 130ל למרות איסור הרבנים,"אלא לסייע לצעירות שמחליטות לשרת בצה ,ל"צעירות להתגייס לצה

-בכך אישוש לטענתו של יהודה בןאפשר לראות אולי  ולחזק את זהותן הדתית כהכנה לשירות.

                                                 

במקביל, בשנים האחרונות מתגברות ההאשמות כנגד השירות הלאומי. על פי הטענות המושמעות קיימות  128
ת בשירות הלאומי, הוא לא כולל מספיק מסגרות תומכות ודווקא נשים בצבא מוגנות יותר. הטרדות ותקיפות מיניו

 (2014זהב, -ראו לדוגמה: )הר
 ( 2014)הרמן, ואחרים,  להרחבה אודות הפילוגים השונים בציונות הדתית ראו: 129
גילי זיוון מנהלת מרכז הרצוג,  ; וגם דבריה של(2006)גורפיין, דבריו של יאיר רינמן, מזכיר הקיבוץ הדתי, ראו את  130
את ; (25)אנגלנדר, תשס"ו עמוד ב לי, ". וגם דבריה של מיכל נגן, ראש המכינה הקדם צבאית צה(2006חיים, -)בןב 

  (530, עמוד 2012)סלע,  בעמודים, ואתאלי כאהן ז"ל 
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לצה"ל, ביסס הזרם החרד"לי את השתלטותו מאיר שבכל הקשור לסוגיית גיוסן של בנות המגזר 

 .(2010מאיר, -)בן על השיח במגזר הציוני דתי

 מערכת החינוך הממלכתית דתית .4.3

נהל החינוך הדתי. בחוברת "קווים מנחים מערכת החינוך הממלכתית דתית מחויבת לכללים של מ  

תחת הכותרת "היחס  ,1.4נהל החינוך הדתי נאמר בסעיף למדיניות החינוך הממלכתי דתי" של מ  

 למדינת ישראל ולחוקיה": 

ל ואת תלמידותיו לשירות לאומי "החמ"ד יחנך את תלמידיו לחובת שירות פעיל בצה

את הבנים להליכה לישיבות הסדר המשלבות לימוד  התנדבותי בן שנתיים. החמ"ד יעודד

וראה ות לשירות לאומי בתחומי החינוך והסיוע בהבנואת התורה, שירות צבאי... ו

 . (2008, גרינבויםו לאבל)דגן,  ובמסגרות המבטיחות את המשך הקיום של אורח חיים דתי

 בהתאם לכך קבע שמואל בורקש, בכהונתו כמפקח הארצי על החינוך העל יסודי בחמ"ד, כי: 

עמדתו העקרונית של מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך היא התנגדות לשירות צבאי של 

משמעותה של עמדה זו היא שככלל, מנהל החינוך הדתי אינו מעודד את תלמידותיו... 

תלמידותיו להתגייס לשירות צבאי ואינו מתיר את עריכתם של כנסי הסברה המיועדים 

 לבנות בבתי הספר הממלכתיים דתיים, אם מטעם צה"ל ואם מטעם גורמים אחרים...

  (38 ', עמ2012פינקלשטיין,  ;9 ', עמ2007)לוטן ווורגן, 

לשירות של  יחסנהל החינוך הדתי עולות כמובן בקנה אחד עם עמדת הרבנות הראשית בהנחיות מ  

קו החינוכי הזה. ברוב בהתאם למוסדות החינוך מחנכים את תלמידותיהן  ,ל. ואכן"בצה נשים

אלא המחנכים מנסים באופן אקטיבי  חוסר עידוד לשירות צבאי,בתי הספר לא מסתפקים רק ב

 . (535 ', עמ2012)סלע,  התלמידות מרעיון הגיוס לצה"ללהניא את 

כנס בנושא "שירות משמעותי לבת" באולפנת "רעות" בפתח  2014נהל החינוך הדתי ערך במרץ מ  

ראשי  70-כ 131בהשתתפות רבנים בכירים המתנגדים לגיוס תלמידות דתיות לצה"ל. ,תקווה

מוסדות חינוך, מנהלי תיכונים דתיים ואולפנות הגיעו לכנס ושמעו את התנגדותם העזה של 

בקרב על המחנכים קיימת חובה ליצור הרבנים לשירות הצבאי. הרב אריאל אמר בכנס כי 

את הבידול בין ראיה רחבה לצרה בסיום דבריו הציע הרב להקים בשירות הלאומי התלמידות 

 לתרום מעבר לתרומה הרגילה שואפותת לתת מענה לרצונם המבורך של בנות ה"סיירת" על מנ

הנמצאות בשלב תלמידות הכנס חולקו למשתתפים ערכות הסברה לבתום  השירות. של
                                                 

 ייזמן. השתתפו בכנס הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב שמואל אליהו והרב איתן א 131
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חוברת המפרטת  כוללותנושא השירות הלאומי והגיוס. ערכות ההסברה בההתלבטויות 

  .(2014רקובסקי, )פיוט השוללת שירות צבאי של דתיותהלכתית  תהתייחסו

נשמעת גם  ,עם התגברות הפולמוס על שירותן של הנשים הדתיות בצבא ,בשנים האחרונות

ביקורת על המקום המרכזי שתופסת סוגיית השירות בצה"ל, וליתר דיוק המקום שתופסת 

 םההטפה נגד שירות צבאי, במעשה החינוכי בבתי הספר ובאולפנות. הרב חיים נבון טוען כי קיי

איסור הגיוס בבתי הספר ובאולפנות. לדבריו, בהרבה מוסדות חינוכיים בעיסוק ב מופרזן מינו

הופך למסר המרכזי של שנות החינוך האחרונות,  גיוסלבנות, הניסיון להניא את התלמידות מ

  .(2014)נבון,  סוגיות חינוכיות חשובות אחרות מפאת זמן מוגבללשוליים דוחק הוא ו

שיש בהם ניתנת לצעירות הכנה ראויה לקראת שירותן, המידע ש ,וניםבניגוד לבתי ספר חיל

, בבואן לקבל החלטה בדבר על השירות הצבאי צעירות בוגרות המערכת הממלכתית דתיתל

מפה לאוזן. ושמועות העוברות שירותן, הוא דל יחסית, מקוטע ומבוסס בעיקר על התרשמויות 

ברוב בתי הספר  המקבלת במסגרת בית הספר הכנה לשירות הצבאי, ,בשונה מחברתה החילונית

  .לאומיהמקבלות הכנה רק לשירות  הדתיים, התלמידות

שירות לאומי שתפקידן למשוך את הצעירות לתפקידים  מתנדבותבחלק מבתי הספר פועלות 

דרך קבע יפעלו שונים בשירות, והחל משנת הלימודים תשע"ד הוחלט כי צעירות השירות הלאומי 

מצאותן התמידית של בנות שירות לאומי בבתי הספר יבכל האולפנות והתיכונים הדתיים לבנות. ה

ת עוד יותר את ווהנגשת המידע אודות אפשרויות השירות לאומי לתלמידות באמצעותן, מחדד

אופציית ל בהשוואהסימטריה שבה מתייחסת מערכת החינוך הממלכתי דתי לשירות הלאומי -הא

הצבאי. לא רק שנציגי צה"ל אינם משתתפים בתכנית ההכנה לשירות של הבנות, אלא אף השרות 

כשהן לובשות מדים. מהסקר  בהםאינן מורשות לבקר מדווחות כי הן  ותבוגרות דתיות של המוסד

מבתי הספר  62% ,עולה כי על פי עדות החיילות המרואיינות "אלומה"האחרון שביצעה עמותת 

מבתי הספר סיפקו הכנה  16%רק , ולא ביצעו כל הכנה לשירות בצה"ל שבהם למדו החיילות

  בהיקף שישווה לפחות להכנה לשירות לאומי.

הביע תא"ל  ,גיוס בוגרות החינוך הממלכתי דתי לצה"לועסק  2007בכנס שנערך בכנסת בשנת 

, ביקורת כלפי מדיניות בתי הספר באותו זמן תכנון באכ"א אש חטיבתניסים ברדה, ר

ממלכתיים דתיים וטען כי: "...מאחר שלצערי מערכת החינוך לא נותנת לנו להכנס לבתי הספר, ה

לא נותנת לנו להסביר לבנות את האופציה להתגייס לצה"ל, והאופציה הזאת מתגלה להן די 

באיחור והן מגיעות לבצע תפקידים שנשארו פנויים. אם הן היו מגיעות בתהליך הרגיל והמקובל, 

יחים לשלב אותן על פי האיכויות שלהן ואז הכל היה פתוח בפניהן ושם הייתי יכול היינו מצל
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היינו מגיעים להיקף צעירות הרבה יותר גדול וכמובן בתפקידים הרבה יותר  לעשות מהפיכה...

  132משמעותיים".

טענה נוספת היא שמדיניות בתי הספר הממלכתיים דתיים משליכה לא רק על איכות התפקידים 

לצעירות דתיות. על פי  התפקידים ן מגיעות הצעירות הדתיות, אלא גם על מידת התאמתשאליה

אילו היה גורם שהיה מכווין את הצעירות, הן היו מתגייסות לתפקידים התואמים יותר  ,טענה זו

 את אמונותיהן הדתיות. 

ל תכנית נאמר כי בתי הספר העל יסודיים מחויבים להפעי 4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תש"ס/

התלמידים לשירותם בצה"ל. באשר לתלמידות בתי הספר הממלכתיים  להכנתשלבית -חינוכית רב

דתיים מציין החוזר כי ישנה מטרה לטפח בקרבן את הנכונות לשירות משמעותי ותורם בשירות 

הלאומי, אך מציין כי את הצעירות המעוניינות לשרת בצה"ל יש להכין באופן פרטני. ההכנה 

שיחות אישיות של המחנכים עם אמצעות נהל החינוך הדתי, מתקיימת בת, טוענים במ  הפרטני

 ,ברור. לטענת חלק ממרואיינותיי ומתקיימת, אינהיא התלמידות. טיבה של הכנה זו, אם בכלל 

 וברוב המקרים מדובר בשיחות עם מחנכות ,אין במערכת גורם שיכול להכין אותן לשירות הצבאי

 רתו בשירות הלאומי, והיכרותן עם המערכת הצבאית היא אפוא דלה ביותר. ישש

 133.ישנם גם בתי ספר המזוהים עם האורתודוקסיה המודרנית ,במערכת החינוך הממלכתית דתית

מידע על השירות  הפצתמאפשרים במידה זו או אחרת הם ו ,שונהשל בתי ספר אלו מדיניותם 

 חסך זהשירות הצבאי. על המחסך של אינפורמציה ובלות סתלמידות החמ"ד  ,אך ככלל .הצבאי

ליווי הצעירות הדתיות לפני גורמים חיצוניים, כגון עמותת "אלומה", להוליד יוזמות מעניינות של 

. העמותה מקיימת ערבי הסברה וחוגי בית מחוץ לכתלי בית הספר, אך גם פונה כוהשירות ובמהל

תלמידות לשירות. בתי הספר הממלכתיים דתיים ה כנתלבתי הספר בהצעה להיות שותפה בה

לדידם, מתן אישור ל"אלומה"  ורובם אינם מאפשרים לעמותה לפעול בשטחם. ,מערימים קשיים

 לפעול בתוך שטח בית הספר כמוהו כמתן לגיטימציה לשירות צבאי. 

 ישיבת הסדר היא בת אולפנהבוגר  היות רעיה שלטוענת שהדמות המתאימה ל 134לאה שקדיאל

רתה את הלאום בשירות הלאומי, בוגרת אוניברסיטה ישצמחה במערכת חינוך נפרדת ושונה, ש

נשא לתלמיד ישה כזאת מתאימה להיהמקיימת בית דתי ומשפחה למופת. א ,ובעלת מקצוע חופשי

                                                 

 . 14.2.2007כנס שנערך בחדר ההרצאות בכנסת ביוזמת ח"כ מיכאל מלכיאור )מימד(, בתאריך  132
משרתות  15%-מבוגרותיו מתגייסות לצה"ל, ו 85%כמו למשל בית הספר "פלך" בירושלים שלאחרונה פורסם כי  133

 (. 12, עמ' 2011בשירות הלאומי. ראו: )ולדמן, 
 ופמיניסטית מוכרת.אשת חינוך ציונית דתית  134
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חינוך אידאלית של הדמות הבוגרת האם כן, חכם המקפיד במצוות ומסור לבניין המדינה. 

שהיא  בזמן מוד תורהלללהמשיך ו ,התלמיד חכם ,תאפשר לבעלהששה יהיא הא הממלכתי דתי

 . (2004)שקדיאל,  מתפעלת את הבית ומשמשת אשת חיל ועזר כנגדו

החיילות הדתיות,  קיבלובשאלונים ובראיונות בדקתי הן את רמת ומאפייני התמיכה המוסדית ש

בית הספר ומידת השפעתו על בחירתן. בנוסף של והן את תפיסתן של החיילות באשר לקו החינוכי 

הן שירות בצה"ל, ועד כמה בלחיילות תמיכתם של בתי הספר  הייתהבדקתי עד כמה חשובה 

  לערכי המוסד שבו התחנכו. ניגודלפעול ב התקשו

 

ברותשל מעניין לבחון את הסוגיה בהקשר  הצעירות  להעיקריים ש משקלם של שני סוכני הח 

ברותשמסרים הערכיים בין ה התאמהאין ופך למרתק כאשר העניין ההדתיות.   שני סוכני הח 

 של. כאשר הערכים שמציגה המשפחה אינם עולים בקנה אחד עם הערכים משדריםהמרכזיים 

רים, ולמעשה מתנהל מעין משא ומתן תעם ערכים סומתמודדות מערכת החינוך, הצעירות 

ד החינוכי. העניין הופך למורכב עוד יותר כיוון סוציולוגי חברתי בין ערכי המשפחה וערכי המוס

ערכים שונים משלה. במחקרי ב דוגלאת התלמידה למוסד החינוכי ה שהמשפחה היא זו ששלחה

מידת ההשפעה של ין אני בודקת אם המשפחות תומכות בבנותיהן המתגייסות, אם יש פער ב

ידת החשיבות שמקנות , ומהי מהמשפחהמידת ההשפעה של ומוסדות החינוך הממלכתי דתי 

 חשיבות שהן מייחסות לתמיכה המשפחתית בבחירתן.בהשוואה להחיילות לתמיכה המוסדית 

 

  ל"צה .4.4

ההחלטה של שחקן מרכזי בתהליך קבלת  היאעם גיוסן, ו חיילותהמערכת הצבאית קולטת את ה

להיות גורם משמעותי  הלשירות נשים דתיות עשוי יחסהצעירות הדתיות. מדיניותו של צה"ל ב

 . בהחלטתן

מהם  מתגייסים. כמחצית אינםמהגברים כרבע  בושצה"ל מתמודד בשנים האחרונות עם מצב 

 41%-כ –חמור יותר . אצל הנשים המצב "אומנותו-תורתו"על בסיס  צבאישירות מקבלים פטור מ

כרבע מהן למדו בבתי ספר  135,לא מתגייסות על סמך הצהרות דת 35%-מהן לא מתגייסות, כ

 .(2015)שרון וארצי,  חילונים

                                                 

 . הנתונים מופיעים באתר צה"ל: 2013עפ"י נתונים שהציג רח"ט תומכ"א תא"ל גדי אגמון בשנת  135
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התרומה התפקודית עריך את להל "צהל םשל החיילות הדתיות גורהאיכותי שירות הצבאי ה

 בעלותבוגרות מערכת החינוך הממלכתית דתית כצה"ל מסווג את  ,. בהתאם לכךהןוהערכית של

תם מתמודדת הצעירה חרף האתגרים שא  הנתונים מראים ש 136שירותן. על מברךגבוה ו פוטנציאל

 משרתות בתפקידים איכותיים.  החיילותהדתית, רבות מ

מאופיו  137נתונים שהתקבלו מדובר צה"ל. ל פימציג את שיבוצן של בוגרות החמ"ד, ע 1תרשים 

  ללמוד על איכותו. אפשרשל שירות הצעירות 

 

 , על פי חלוקה לתחומים2012בצה"ל בשנת שיבוץ בוגרות החמ"ד  – 1תרשים 

 

בקרב חיילות  ינותהקצ שיעורבקרב בוגרות החמ"ד גבוה מ ינותהקצ ששיעורנתון מעניין נוסף הוא 

-עולה כי בעוד ש 2010לשנת  יחסב (2012)גרינברג,  שאינן בוגרות החמ"ד. מנתונים שהתפרסמו

                                                                                                                                            

http://www.idf.il/1133-  ,(2015)עופר,  ואצל יוחאי עופר (2013)פסו 
 15נאמר ע"י תא"ל אבי זמיר, כנס בכנסת בראשות סגן שר החוץ, ח"כ מטעם "מימד", הרב מיכאל מלכיאור,  136

בבית החייל בתל אביב. האלוף  2015וכן על ידי האלוף חגי טופולנסקי בכנס הבת הדתייה בנובמבר  .2007במאי, 
עמם נרצה לראות כמה שיותר מכן  טופולנסקי אמר: "בשל האיכות, היכולות הגבוהות והערכים שאתן מגיעות

הולכות לפיקוד ולקצונה. האיכות שלכן יכולה להשפיע ויכולה לחלחל לאנשים רבים בצבא ובהמשך גם במדינה". 
  (2015)ארצי, צוטט אצל נגה ארצי 

 . 2013תכתובת אישית, יוני  137
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 שיעורקצונה, בקרב בוגרות החמ"ד עומד קורס מהחיילות שאינן בוגרות החמ"ד יצאו ל 7.8%

 : 2תרשים , כפי שאפשר לראות ב11.4% הקצינות על

 

 יה שאינן בוגרות החמ"דיהחמ"ד ובקרב כלל האוכלוסאחוז היציאה לקצונה בקרב בוגרות  – 2תרשים 

 

 30-עולה כי בשנים האחרונות נרשמה עליה של כ 2015-בצה"ל בח אדם ואגף כ רסםמנתונים שפ

בבית  2015בכנס הבת הדתייה שנערך בנובמבר בשירות חובה.  הדתיות אחוזים במספר הקצינות

"בשל האיכות, היכולות הגבוהות לצעירות הדתיות:  האלוף טופולנסקיהחייל בתל אביב אמר 

והערכים שאתן מגיעות עמם נרצה לראות כמה שיותר מכן הולכות לפיקוד ולקצונה. האיכות 

 .(2015)ארצי,  שלכן יכולה להשפיע ויכולה לחלחל לאנשים רבים בצבא ובהמשך גם במדינה"

 בנות עבורןול חיילות הדתיותהקל על הל במשך השנים האחרונות מתאמץ הצבאבהתאם לכך, 

 ,בנטל השוויון במסגרת הדיונים על חוקבמקביל, להשתלב בצה"ל. להן סייע שתפלטפורמה 

החלטה שלפיה על צה"ל לנקוט במדיניות של  2013ביולי  28קיבלה הממשלה בישיבתה מיום 

 עידוד גיוס של נשים דתיות.

חודיים של ירות לצרכיהם הייהשאחד הגורמים שהולידו בצה"ל את המודעות לצורך להתאים את 

א ואחד מהביטויים המובהקים לכך הבצבא. דתיים הגברים של השירותם  הוא חיילים דתיים

, גובשה בוועדה מטכ"לית 2002הפקודה, משנת  .)פקודת השילוב הראוי( פקודת "השילוב הראוי"

לחיילים הדתיים לשרת בצה"ל מתאימים עוסקת במתן תנאים היא ו ,וע היבשהבראשות מפקד זר

ולשמור על אמונותיהם, ערכיהם ואורח חייהם. על פי הפקודה קיימת חובת הפרדה ברורה בין 
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גובה הברכיים קצרים מעל ספורט  מכנסימגורי בנים ובנות, חל איסור לביצוע אימון כושר ב

קצר מאורך המרפק, חובה על מפקדים לאפשר זמני תפילה קבועים ועוד.  שרוול ותעלבבחולצות ו

בין הנושאים המטופלים גם שיבוץ והכשרה, פיקוד והדרכה, פעילויות פנאי  ,מלבד מגורים ולבוש

יצאה ברוח זאת פקודת  2008. בשנת פקודת השילוב הראוי( ;)אבידן והימנעות מפגיעה ברגשות

, שמאז גיבושה הוגשו בעטיה תלונות מצד חיילות על אפליה זאת פקודהרות המשותף. יהש

כניסתה  138והדרה, הקלה במידת מה על התמודדותן של הצעירות הדתיות במהלך השירות.

ייחודיים של הלתוקף של פקודת השילוב הראוי הגבירה את מודעותם של מפקדים לצרכים 

 . דתיים וממילא גם של חיילות דתיות חיילים

 כר בתחומים רבים, וביניהםיההאווירה הכללית בצה"ל ללא מאז ימי קום המדינה השתנתה 

ת מצד מפקדים. בראשית דרכו הטיפול בהטרדות של חיילות ובניצול מרו, בתחום היחס לנשים

של צה"ל, ובמשך שנים רבות לאחר מכן, שררה אווירה סלחנית כלפי תופעות חמורות של ניצול 

. המצב בצה"ל השתנה מקצה לקצה. בשנים האחרונות נידונו ונשפטו מפקדים ופגיעה בהן חיילות

)הוועדה לקידום  לסלחנות כלפי תופעות של הטרדה וניצו בכירים על עבירות כאלה, וכבר אין

הצעירות המשרתות בצבא מוגנות הרבה  .(2014, 19-ולשוויון מגדרי, הכנסת ה אישהממעמד ה

צה"ל של היום  .(2007)שטרקר וטופל,  לפנות אליה במקרה הצורך , ויש להן כתובתמבעבר יותר

)רבני  הוא מקום בטוח יותר עבור נשים, לפעמים אף יותר ממקומות עבודה רבים בחברה הכללית

 . בית הלל(

תהליכים הדתיים שמתרחשים בשנים האחרונות בצבא ולצדם התהליכים ה ,שתי מגמות אלו

, אולם עבור החיילות הדתיות שני (2012)לוי,  מתנגשות לעתים וגורמות לחיכוכים פמיניסטייםה

צה"ל כך שיתאים יותר לשירות של נשים דתיות. לטובה, התהליכים הללו שינו את אופי השירות 

תנאי שירות ייחודיים מתוך מחשבה הממוקדת בשירות  יצורדאג גם לבכך, אלא לא הסתפק 

ו מאמצים נעש ,מדיניות צה"ל לעידוד השתלבות של נשים דתיותבהתאם ל. החיילות הדתיות

 תנאים שיקלו על שירותה של החיילת הדתית.יצירת לפיתוח של מודעות בקרב המפקדים ו

 

                                                 

ייחודיים של חיילים ושל חיילות  חיילות דתיות יכולות לבקש לשרת ב"צוות מגדרי", ומודעות המפקדים לצרכים 138
 (546, עמוד 2012דתיים עלתה אף היא. להרחבה ראו )סלע, 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%9C
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 ם שירות חיילות דתיותההתמודדות של צה"ל ע .4.5

בשנים האחרונות מתוודעת המערכת הצבאית לצרכיה הייחודיים של הצעירה הדתית ולקשיים 

מערכות של  הצבא פיתחכדי להקל על החיילות,  .זמן לבת שומרת מצוותמרות הצבאי ישהש

ל מתוך רצון לייצר תנאי שירות שיהלמו את צרכיה של החיילת הדתית, הוחלט בצה"ל עתמיכה. 

)ראש חטיבת  אלוף-תמדיניות ייחודית, ודיוני תכנון ובקרה מתקיימים באופן קבוע בראשות ת

שותפה  "אלומה"התכנון( ובהשתתפות הגורמים הרלוונטיים במשרד הביטחון ובצה"ל. עמותת 

והמדיניות הצה"לית ביחס לחיילות ולמלש"ביות דתיות מעוצבת בעצה אחת עמה. אגף  ,לדיונים

כוח אדם הקים בבסיס תל השומר מדור ייעודי לטיפול במלש"ביות הדתיות, הוספו תקנים, נפתחו 

כך שייתן  ,העוסק בהתאמות של השירות 139מסלולי שירות ייחודיים, והוטמע מסמך מדיניות

הרבנות הצבאית קיבלה על עצמה את  ,בנוסף 140ם של החיילות הדתיות.מענה לצרכים הייחודיי

 מתן מענה לאתגרי שירות על רקע דתי של חיילות דתיות.להאחריות 

 אלו הן הפעולות המשמעותיות שננקטו בצה"ל: 

 מדור  2009נוסד בשנת ח אדם( ו"מיטב" )זרוע האיתור והשיבוץ של אגף כתוך יחידת ב

הבוחרות להתגייס. הדתיות כחלק ממאמצי הצבא לבוא לקראת הצעירות  ,"בת חיל"

 .ועל מתן מענה למתלבטות ולמתגייסותבצבא, המדור אמון על שילוב החיילות הדתיות 

החל  ,תמלש"ביומסייע באופן שוטף ל והוא ,מוצבת קצינה בדרגת רס"ן המדור בראש

המדור . , ועד סופוהשירות עצמותוך כדי והשיבוץ  גיוסדרך ההצו הראשון, משלב 

הצעירות הדתיות מכלל המתגייסות. הדבר נעשה באמצעות  על איתור ,בין היתר ,אחראי

שאלון שעליו עונות המתייצבות לצו הראשון. מהתשובות לשאלון ניתן ללמוד מי 

מתחיל הוא ו ,מהמתייצבות באה מבית דתי. עם הזיהוי מקבל מדור "בת חיל" הודעה

יקרים בהם מפורטים התהליכים העשקשר רציף עם הצעירות באמצעות "מכתבי קשר" 

בשיתוף כנס הסברה שנתי נערך ת כיתה י"ב תלמידול .(2013)חכמון,  שהן עתידות לעבור

פניות  אליוומעבירה  נמצאת בקשר רציף עם המדור "אלומה". "אלומה"עם עמותת 

מתן הסברים בין היתר עוסק המדור באליה. שמגיעות  רלוונטיות של מלש"ביות דתיות

צה"ל הבין כי התלמידות הדתיות לא  .מידע החסר להן , ובמתןהגיוס לצעירות דתיות על

זוכות להכנה ראויה במרבית בתי הספר, וכי בתי הספר אינם נותנים לנציגיו להיכנס 

                                                 

 שיצא מטעם רח"ט תומכ"א 139
 , הקריה, תל אביב. 2014הנתונים התקבלו בפגישה אישית עם היוהל"ן תא"ל רחלי ויזל טבת. אוקטובר  140

http://www.mako.co.il/pzm-recruits/guides/Article-61b5b44668d8031006.htm?Partner=interlink
http://www.mako.co.il/pzm-recruits/guides/Article-61b5b44668d8031006.htm?Partner=interlink
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לשטחם ולהציג את אפשרות הגיוס בפני התלמידות. לפיכך פונה צה"ל באתר האינטרנט 

 לו המילים: באופן ישיר לתלמידה הדתית באמצעות מדור "בת חיל" בא והרשמי של

הזכות לבחור ולהחליט ללבוש מדים, לתרום "כמו כולם" , מתגייסת יקרה

עומדת בפניך. ביכולתך לקום ולעשות מעשה תוך  - ולהיות חלק מצבא העם

 שילוב אמיץ בין אמונה, הלכה ודרך ארץ.

צבא ההגנה לישראל, הינו צבא העם ומתוקף היותו כזה הוא מחויב לתורת 

 ישראל ולערכיה.

נו מודעים למורכבות הכרוכה בהחלטה לגבי סוג השירות ואופי התפקיד בקרב א

כלל אוכלוסיית הצעירים המיועדים לשירות, ובפרט בקרב אוכלוסיית הבנות 

 הדתיות.

צה"ל מבין את הרגישות הכרוכה בגיוסה ובשירותה של הבת הדתיה ונרתם 

 ותי לבנות דתיות.לספק מגוון רחב של תפקידים ואפשרויות לשירות צבאי משמע

בבואך לבחור את התפקיד בו את מעוניינת אנו ממליצים כי תשקלי מראש מה הן 

אופי השירות, אפשרויות הקידום, האתגר האישי  - העדפותייך בנושאים כגון

 והמקצועי, צבירת הניסיון בתחום וקרבת השירות למקום מגורייך.

ע באמונתך ובאורחות חייך, צה"ל מבין שעל מנת שתוכלי לשרת כראוי מבלי לפגו

ישנו הצורך להתאים בין השניים כראוי. כחיילת דתיה תהיי זכאית לשמור תורה 

 .)צה"ל( ומצוות ככל חייל בצה"ל

בהמשך לפניה מצורף הסבר מפורט, כתחליף להכנה הבית ספרית, בדבר אפשרויות 

תהליך הגיוס. התלמידות מוזמנות ליצור קשר באמצעות השונות בהשיבוץ והתחנות 

 תקלנה. יכל צורך שבו תב "בת חיל"האתר עם מדור 

  .צה"ל מציע לחיילת הדתית ליווי ותמיכה באמצעות שלושה מסלולי שירות מוגנים

הצבא מאפשר לתאם מועדי  ,בתפקידים מסוימים .מסלול אחד הוא שירות בקבוצות

בנוסף לאפשרות של צעירות דתיות  כלומר,. ות לשירותגיוס של מספר צעירות דתי

יכולות להתגייס חיילות דתיות ש ישנם תפקידיםלהשתבץ בצה"ל כמו כל חיילת אחרת, 

לא שהיא חיילת הדתית ל מבטיח הצבאבקבוצות של שתיים עד שש. באופן זה אליהם 

 בקבוצה שלעם אתגרים הקשורים לדתיותה. בנוסף, כשמדובר  בודדה בהתמודדותתהיה 

תזכנה לאוזן קשבת בתקופת ההכשרה הן שגבוהה יותר סבירות ישנה  ,חיילות דתיות

חיל  ת שוחרים בבתי הספר שלוהמוצעים: מ"כי תפקידיםבין ה והשירות ביחידה.

http://www.mako.co.il/pzm-women-jobs?Partner=interlink
http://www.mako.co.il/pzm-women-jobs?Partner=interlink
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 תות פסיכוטכניות שירות ישיר ומאבחנורכז ,ת שכרות חשבונות, חשבומנהל; החימוש

 ;בזרוע היבשה ת חיל הנדסה, שריון או תותחניםומדריכו תותצפיתני באגף כוח אדם;

 ת מטרות אוירו, חוקרת מיפוי ותשתיות מדויקותות מודיעין חזותי, מש"קיוחוקר

 ת תצלומי אוירות חקר מודיעין ומפענחו; עובדבחיל האוויר ת סימולטורומדריכו

 .בפיקוד העורף ת אוכלוסיה לשעת חירוםוומדריכ בתקשוב ; חיילת מגן טופזמודיעיןב

 ,במסלול זה 141מלווה את אותן החיילות שהתגייסו בקבוצות קטנות. "בת חיל"מדור 

 החיילות הדתיות משרתות יחד עם חיילות חילוניות ולא במסגרת נפרדת. 

אפשרות חיילת. מסלול זה מציע מסלול נוסף הוא שירות באגף לתרבות תורנית כמורה 

; שירות בקהילה עם עולים חדשים ובני נוערעבודה שירות כמדריכות בבתי ספר ושל 

ידיעת הארץ בהדרכת תלמידים ומטיילים, חוגי טבע, בבתי ספר שדה או לכמדריכה 

המסלול השלישי הוא  142המסלול משלב שירות צבאי במסגרת אזרחית דתית. בישובים.

הגרעינים חיילות  143.בשילוב של לימודים תורניים במדרשהבמסגרת גרעין נח"ל שירות 

 . ירובתפקידים במסגרת חיל החינוך והנוער, חיל המודיעין וחיל האו ותמשובצ

קל על קליטתה של החיילת הדתית תוך שימור מל "צה ,בשני המסלולים האחרונים

יחד נת המתאפיינת בשירות לידי ביטוי בסביבה חברתית מוג ההבא ,מסגרת של חממה

עם חיילות וחיילים דתיים, תוך שמירה על מסגרת שירות התומכת בקיום אורח חיים 

 . דתי

  ולא במסלולי גיוס ייחודיים. עבורן מתגייסות לכלל צה"ל הדתיות החיילות מרבית

 לשמורלסייע להן שנועדו מסמך מדיניות חדש המפרט דרכים  2007ל בינואר "הוציא צה

חלקם עוסקים . יצאו מסמכי מדיניות קטנים נוספים 2007מאז  144רח חייהן הדתי.או על

בענייני שיבוץ הצעירות בזוגות וחלקם עוסקים בהתאמות בענייני לבוש: צבעי כיסוי 

התאמות ועוד  ואורך חצאיות, אישור ללבוש חצאיות במדי ב' מספרראש לנשואות, 

  חיילות הדתיות בצבא.שאינן עניין של מה בכך מבחינת הנראות של ה

המסמך המרכזי פותח ברציונל הכללי ולפיו על צה"ל לאפשר לחיילות הדתיות שירות 

 ערך "צבא העם". את ש כדי למממשמעותי ומלא 

                                                 

 , הקריה, תל אביב2014ובר, באוקט 2, טבת-עם היוהל"ן תא"ל רחלי ויזלבפגישה מתוך שיחה  141
מדובר בתפקידים עם מקבילות בשירות הלאומי, ויש המכנים אותם "שירות לאומי במדים", אלו הם תפקידים  142

 שגם בעבר נתפסו כמתאימים יותר לחיילות דתיות. 
 למסלול הגיוס משולב הלימודים התייחסתי בהרחבה בתת הפרק הציונות הדתית.  143
 לימי עיון תורניים לחיילות דתיותכגון אפשרות לצאת  144
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o  המסמך מורה למפקדים לשמור על כללי השילוב הראוי ולהיות מודעים לצרכי

רשימות שמיות של חיילות דתיות שגויסו  ,החיילות הדתיות. על פי המסמך

 . "מיטביחידת "יועברו למפקדים על ידי  "אלומה"בתמיכת עמותת 

o  מונחית לטפל באופן רגיש ומהיר בבקשות לשינוי שיבוץ של  "מיטב"יחידת

 חיילות דתיות.

o  במחלקת תרבות  שובץחיילת שאינה משתלבת בשירות ת ,על פי המסמך

 .תורנית

o  למפקדים לאפשר לחיילות הדתיות להשתתף בימי עיון יעודייםהמסמך מורה 

 ובתרבות יום א'. "אלומה"הרבנות הראשית ועמותת  שמקיימות

o 145משתתפות חיילות דתיות.  הםבתכנים מותאמים יוכנסו לקורסים ש 

 2 כל חיילת רשאית לבקש ב"מיטב" ביום גיוסה .צה"ל נתן את דעתו גם לנושא הלבוש 

כנסי א'. חיילת שלא ביקשה לקבל חצאית א' ב"מיטב", אך מעוניינת חצאיות א' וזוג מ

חצאית מטעמי דת. קבלת רב היחידה אישור לתוכל לקבל מבמהלך שירותה, אותה לקבל 

ב' מותנה בכך  ללבוש חצאית יש לציין כי האישורהנוהל זהה גם לגבי ניפוק חצאית ב'. 

 ת. בכשירות המבצעי שהדבר לא יפגע

 ת זכאיות למספר ימי עיון בשנה המתקיימים ע"י הרבנות הצבאית הצעירות הדתיו

 ועמותת "אלומה".

 

 לחיילות דתיותהתמורות בהתייחסות הרבנות הצבאית  .4.5.1

, בהבטחת תנאי שירות מתאימים לצעירות הדתיות ובגיוסן רביםמאמצים  שקיעבעוד שצה"ל מ

של הרבנות הראשית ושל  םעמדתזאת, על רקע  .רבנות הצבאית אינה נוחה מהענייןהדעתה של 

שירותם של הגברים הדתיים, ולא במרבית הרבנים. בעבר הלא רחוק עסקה הרבנות הצבאית רק 

שטיפול בחיילות הדתיות כמוהו כמתן חששה הרבנות הצבאית  146לחיילות הדתיות. התייחסה

 לגיטימציה לגיוס.

 יפול בחיילות הדתיות:בשנים האחרונות חלו תמורות ביחסה של הרבנות הראשית לסוגיית הט

                                                 

 , הקריה, תל אביב. 2014באוקטובר  2המידע ניתן בפגישה עם היוהל"ן, תא"ל רחלי ויזל טבת,  145
גם בעבר התייחסה הרבנות הצבאית לפניות של פרטיות של חיילות דתיות, אולם לא הייתה תכנית מסודרת  146

 ילות דתיות". לטיפול בהן ולא לא התייחסו אליהן כמכלול של "חי
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  שמש שתבדרגת סרן, תקן של קצינה קביעת על  חליטה הרבנות הצבאיתה 2008בשנת

בין תפקידיה . (4 , עמ'2015, )אבידן לקשייהן לכתובת לחיילות דתיות ותמצא פתרונות 

גורמים לחיילות הדתיות, ולהיות מתווך בינן לאוזן קשבת ולשמש קו פתוח של קצינה זו, 

כמו בעיות  ,בנושאים הקשורים לתחומי האחריות של הרבנות הצבאית המתאימים

בארגון ימי עיון, באיתור  גם עוסקתזו על רקע דתי. קצינה  שייםוק יהלכתיות, ציוד ייעוד

רציף בקשר  נמצאתהיא ו ובהכשרת חיילות ביחידות השונות לתפקיד "נאמנות יהדות",

 . (2008, יוסף) ועם המדרשות "אלומה"עם עמותת 

  תורנית המיועדת לחיילות דתיות-חוברת הלכתיתהוציאה הרבנות הצבאית  2015בשנת 

החוברת, הנושאת את השם "עשה חיל", כוללת דברי הגות, חוויות  147.(2015)אבידן, 

מועדים, תפילה ו כשרות, חגים שלסוגיות בחוברת ועדויות של חיילות. בנוסף נידונות 

ודית לחיילות הדתיות מהווה עהוצאה לאור של חוברת יי זמהוזוגיות. העובדה שהרבנות י

שינוי בתפיסת הרבנות הצבאית והכרה בכך שהחיילות רוצות לשמור על אורח חיים דתי, 

 .(2015)עופר,  ולא רק בעניינים טכניים של שמירת שבת וכשרות

 ( תא"ל רפי פרץ, אינו מוכן ליטול חלק בכנסי2015הרב הצבאי הראשי הנוכחי ,) ם

מסכים להגיע לכנסים אך הוא שאליהם מגיעות צעירות דתיות המתלבטות אם להתגייס, 

. בשנים האחרונות מתנהל שיח להתגייסהמיועדים למלש"ביות דתיות שכבר החליטו 

הרב הצבאי הראשי. וטבת, -קרוב בין יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, תא"ל רחלי ויזל

מרגע חיילות הדתיות אחריות שיש לה על הבהרבנות הצבאית  הכרתהשיח הוליד את 

להגביר את מודעות הרבנים לעניין ולהוציא לאור חוברת הלכתית  כניסתן לצבא ובצורך

בחוברת שיצאה לאור מטעם הרבנות הצבאית כותב תא"ל הרב רפי  148.המיועדת לבנות

 פרץ: 

חשוב לנו שאורחות חייה הדתיים יישמרו, זו  –מרגע שהמתגייסת לובשת מדים 

חובתנו כרבנות צבאית, ללוותה ולהעניק לה הדרכה וסיוע. עליה לדעת כי משעת 

יש לה כתובת שאליה  –התייצבותה בבסיס הקליטה והמיון ועד למועד שחרורה 

 .(4 , עמ'2015)אבידן,  תוכל לפנות

                                                 

החוברת נכתבה על ידי נעמה אבידן. בוועדת ההיגוי רס"ן רויטל טרבלסי, קצינת הקשר לטיפול בחיילות דתיות  147
בחיל המודיעין; סרן עינת כהן, קצינת טיפול וליווי חיילות דתיות ברבנות הצבאית; תחום תודעה יהודית ברבנות 

 מפקדי מדור עתי"ד וחייליו. –הצבאית 
 , הקריה, תל אביב. 2014באוקטובר  1נמסר ע"י היוהל"ן, תא"ל רחלי ויזל טבת,  148
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רמים המאיישים את תפקידי המפתח. הדבר , לא מעט, גם בגותלוייםביצועה ו קביעת מדיניות

רות החיילות הדתיות. לפיכך ייתכנו הבדלי מדיניות בתקופות ינכון גם לעניין יחסו של צה"ל לש

רותה של תא"ל רחלי יבתקופת ש ,שונות, בהתאם לאדם המוצב בתפקידים הרלוונטיים. לדוגמה

נושא על דגש מיוחד  ושםל"ן, הטבת, המשתייכת בעצמה לקהילה דתית אורתודוקסית, כיוה-ויזל

הוסיפה את טביעת האצבע הייחודית שלה. לדוגמה, בנוסף לשיח טבת -ויזל ,החיילות הדתיות

שהיא מקיימת עם הרב הצבאי הראשי, היוהל"ן גם דרשה להכניס לביקורת אכ"א את שילוב 

פני קורסי בנוסף, בהופעותיה של תא"ל טבת ב 149החיילות הדתיות כחלק מהביקורת של הרבנות.

שבו על הקדישה חלק ניכר מהרצאתה לעניין החיילות הדתיות והאופן היא הרבנים הצבאיים, 

השפעת בעולות משירותן. מדיניות צה"ל מתעצבת אפוא גם הסוגיות הרבנים הצבאיים להתייחס ל

 שיבוצו של אדם ספציפי לתפקיד. 

לשרת שירות צבאי ראוי לצעירות דתיות  לאפשרנועדו  מקיים צבאשהשונים התהליכים ה

צה"ל מקפיד לשווק את המדיניות החדשה לבוגרות מערכת החינוך  מתאים לעולמן הרוחני.ה

. "אלומה"ועמותת  "בת חיל"באמצעות מדור  ,הממלכתית דתית על ידי האינטרנט וחוגי בית

על יחסם של הזרמים הליברלים בחברה הציונית דתית  הנוקט משפיע צה"להמדיניות הייחודית ש

במסמך שהוציאו כדי  שירות. לדוגמה, רבני בית הלל מזכירים את המדיניות הצה"לית לטובהל

לתת עוגן הלכתי לחיילות הדתיות. במחקרי בדקתי בין היתר מה יחסן של החיילות הדתיות 

 להתגייס.  החלטתןמשחקת תפקיד ב מדיניות זולמדיניות של צה"ל ועד כמה 

 

 המשפחה .4.6

על אותו ספסל לימודים צעירות המגיעות מבתים בעלי אפשר למצוא  ,בחינוך הממלכתי דתי

ולצדן צעירות המגיעות מבתים הדוגלים בערכים ליברליים  ,תפיסות חרד"ליות שמרניות

להפרדה לחנך אוטונומיה מחשבתית, או של  מערביים. בית ההורים יכול להנחיל קו חינוכי

 שמרנית דוגמטית. 

. סלע טוענת חוג המשפחהשמעים בנלאחים יש השפעה על הערכים ה גםלא רק להורים, אלא 

על הצעירה בבואה לקבל את ההחלטה המשפיעה  שהאחים )הבנים( מהווים מעין קבוצת לחץ
                                                 

בדיקת פרמטרים שונים באשר לשירות החיילת הדתית כחלק מביקורת אכ"א המתרחשת באופן סדיר. לדוגמה  149
איות בדיקת מתן אפשרות לתפילה בבוקר, בדיקת קיומה של עזרת נשים בבית הכנסת, בדיקת אספקה של חצאיות צב

 וכד'
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 םלומדיאחים המתחנכים בישיבות התיכוניות ובישיבות ההסדר  ,בדבר מסלול השירות. לדבריה

בבית  הם חוזרים על עמדה זושם שמסלול השירות הלאומי הוא המסלול המתאים לבנות, ו

  .(2012)סלע,  משפחהה

 , והן את תפיסתומאפייניהבשאלונים ובראיונות בדקתי הן את רמת התמיכה המשפחתית 

בדקתי עד כמה  ,בית הוריהן ומידת השפעתו על בחירתן. בנוסף להחיילות באשר לקו החינוכי ש

לעמדת המשפחה  בהשוואהלחיילות ברכת הדרך של המשפחה לשירות בצה"ל  הייתהחשובה 

השוואה בין השירות הלאומי. מעניין לבחון את הסוגיה משני היבטים. ההיבט האחד הוא כלפי 

מידת ההשפעה של החינוך המשפחתי. ההיבט למידת ההשפעה של מוסדות החינוך הממלכתי דתי 

מידת החשיבות למידת החשיבות שמקנות החיילות לתמיכה המוסדית השוואה בין א השני הו

 שהן מייחסות לתמיכה המשפחתית בבחירתן.

 הצעירה הדתית  .4.7

נמצאת  -החברה הדתית, הרבנים, צה"ל, המשפחה ומערכת החינוך -בין השחקנים השונים 

לה ההחלטה הראשונה  זוו ,צריכה לבחור את דרכה עם סיום שנות לימודיהה שחקנית צעירה

 שהיא מקבלת בעצמאות יחסית. 

ההתלבטות מלווה בחששות ו ,הצעירה הדתית מעצבת את זהותה בסביבה שבה היא גדלה

היא צריכה לקבל  ,מבחינה זו .פעמים רבות ללא הכנה ראויהממסגרת חדשה בלתי מוכרת, 

לא חדשה שעדיין  מסגרת הואגם מסלול השירות הלאומי  ,אמנם בתנאי אי וודאות.החלטה 

בוגרות מערכת החינוך הממלכתית  שלמסלול הטבעי נתפס כהוא ש כיוון , אךצעירותמוכרת ל

הקיימת עקב המחלוקת . מסודרת בצורה לקראתואת הצעירות דתית, מערכת החינוך מכינה 

 ,והכיוון הברור של מרבית מוסדות החינוך הממלכתי דתי סביב סוגיית הגיוסבציונות הדתית 

עמדת המוסד  . זאת ועוד,שבוחרות במסלול הצבאי יחוו את החששות ביתר שאת צעירותסביר שה

 החסך במידע תורם אף הוא לחששות. ו ,הצבאירות יהש עלמידע  גם מקשה על השגתהחינוכי 

ברותהשפעות סוכני הו סקירת עמדות השחקנים השונים  שבתוכה ,מציאות מורכבתמציירת  ח 

 אחריםחינוכיים ופמיניסטיים, ולים הלכתיים, חברתיים, משפחתיים, שיק צעירותת הושוקל

ולוגית בתמהיל אידאבתוך הסביבה שבה הן גדלות, מתעצבת זהותן הההחלטה.  בטרם קבלת

 הצעירות הדתיות להתגייס לצה"ל. ייחודי המניע את 

 ,בצד הרצון להתפתחות אישית לפיהםומעלה נתונים  "אלומה"הסקר האחרון שביצעה עמותת 

תפיסת הצבא כחובה  –ולוגיים אידאהמניעים המרכזיים לבחירה בשירות צבאי הם מניעים 
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כחלק מהקולקטיב הישראלי, כמו גם רצון  הצעירות שלעצמית ולוגית אידאאזרחית ותפיסה 

ני אלומה המציג את נתו להלן תרשים של 150לתרום ולהשפיע מתוך תחושת שליחות וציונות.

 הסקר: 

 

 אפשרותמיותר בחיוב על היה להשיב  אפשר)שאלה פתוחה. מתוך סקר אלומה: הסיבות לבחירה בשירות צבאי  – 3תרשים 

 אחת(

תפקיד יש ולוגיים אידאהמצביעים על כך שלשיקולים ה 151",אלומה"לאור הנתונים של עמותת 

ולוגי על אידאהמרכיב ההשפעת לבדוק את גם אני הצעירות להתגייס, ביקשתי  במוטיבציה של

 מהם השיקולים המשפיעים על בחירתהחלטת הצעירות להתגייס לצה"ל. במחקר בדקתי 

שירות הלאומי ואלו מרכיבי בהשוואה לשירות בצה"ל יש להן על ה, מהם הדימויים שהצעירות

 לשרת בצה"ל.  הבחירהזהות מעצבים את 

לתרום תרומה משמעותית  ן הצעירותולוגיים שבחנתי משקפים את רצואידאמרכיבים הה

לצאת מהחממה הדתית  ,להרגיש שייכות לקולקטיב הישראלי באופן חוצה מגזרים ,למדינה

לשרת ו ,להכיר את העולם הדתי לחיילים החילונים ,חילוניתהישראליות על הולקבל פרספקטיבה 

המחקר  .שליחות וקידוש ה'כלגיוס לצה"ל  את יחסן, ונים לבנותבין ב שוויוןבמקום שיש בו 

תות י"א וי"ב באשר לשלושה היגדים יחן, בין היתר, את תפיסתן של תלמידות כוהכמותי ב

היכרות עם מגזרים שונים ומגוונים בחברה  ,ולוגיים: תרומה למדינה ולחברה הישראליתאידא
                                                 

הערכה, מדידה ומחקרי  –, טל כהנא 0320-1320תשע"ג -תוצאות סקר בוגרות תכנית "משרתות באמונה" תשס"ג 150
 2013, יולי שוק

 שהיו קיימים עוד לפני הסקר האחרון.  151
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לכל התלמידות נשאלו ביחס המשותף בין קבוצות חברתיות שונות בישראל.  הבלטתו הישראלית

את ממצאי המחקר אם הוא מתאר יותר את צה"ל או את השירות הלאומי. האלו אחד מההיגדים 

זהות דתית, זהות לאומית, זהות  –במסגרת חמש הזהויות הנחקרות בפרק הבא שלי אציג 

 .מיניסטית וזהות חברתיתפמשפחתית, זהות 

 סיכום .4.8

ברותהחלטתן של הצעירות הדתיות להתגייס לצה"ל מתקבלת במרחב שבו, לצד סוכני ה  ,ח 

, הרבנות וצה"ל. החברה הציונית דתית -פועלים גם שחקנים מוסדיים  ,המשפחה ובתי הספר

פעולת הגורמים . אם להתגייס לגיוס ידוע לצעירות בבואן לקבל את ההחלטהשל גופים אלו יחסם 

אלו הם הגורמים . בתוכה מתנהל תהליך קבלת ההחלטהש ,מציאות מורכבת צרתהשונים יו

 ,צה"ל עוברים שינויים משמעותייםו. הציונות הדתית ישיר ועקיףאתם מתנהל שיח ו ,המשפיעים

 אם להתגייסמשפיעים על החלטת הצעירות בוגרות מערכת החינוך הממלכתית דתית שהם  ייתכןו

ולוגיה אידאשיקולים הכוללים את העמדה הממסדית, העמדה המשפחתית, שאלות של לצה"ל. 

כרוך בהתלבטויות תהליך בחירה מורכב ה יוצריםהסביבה החברתית המוגנת, לנטוש את  והצורך

הבחירה הראשונה בחייה של  ההחלטה אם להתגייס היא. למעשה, מעטות וברמת מתח גבוההלא 

ות יחסית ומבטאת את זהותה העצמית, כפי שהתעצבה במשך הצעירה הדתית המתקבלת בעצמא

 שנות התיכון. 
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 ודיוןניתוח הממצאים  .5

 מבוא .5.1

מוסדות החינוך הממלכתי דתי סבורים כי יש להניא בנות  מרביתש ראינו קודמיםהבפרקים 

עומדות בפני לא מעטות , משוכות זובמציאות  רות הלאומי.שימשרות בצה"ל, ולנתב את דרכן ל

 ולהתגייס לצה"ל. מוסכמותלצאת כנגד ה המחליטההדתית  צעירהה

 את ההחלטה המשמעותית, הראשונה בדרך כלל בחייהן המקבלותנשים צעירות  שלזו, תופעה 

למרות החששות, מעוררת אותה  מממשותעליה במספר חזיתות ו נאבקותכנגד הזרם,  ,הבוגרים

אם קיים תמהיל זהותי  עבודה זו בחנההגידול במספר המתגייסות מגביר את התמיהה. . שאלה

. האם "תרמיל הזהויות" שהן , תמהיל שיוכל להסביר את החלטתןייחודי המשותף לבנות אלו

 מהם מרכיביו? –נושאות על גבן בדרך לבקו"ם כולל מרכיבים דומים? ואם כן 

בוגרת מערכת  צעירהמגוון הזהויות של הפים בהמשותמאפיינים הפרק זה מתמקד באיתור 

 מעין פרופיל של מגוון הזהויותהחינוך הממלכתית דתית הבוחרת בשירות בצה"ל, ובבניית 

 ,מרכיבי הזהות גובשו מתוך ממצאי הסקר הכמותיאת התמהיל הייחודי של זהותה.  צרותהמיי

ת דתית, זהות לאומית, זהות י הזהות הנחקרים הם זהווראיונות העומק סייעו במיקודם. מעגל

 , זהות חברתית וזהות משפחתית. פמיניסטית

שבודקים את תהליך ההחלטה בדבר מסלול השירות )צה"ל מול השירות הלאומי(  152השאלונים

  :חולקו לארבעה אשכולות

אשכול הסביבה החברתית המוגנת כלל שאלות הנוגעות לשיקולים הנובעים מהרצון  .1

להיות בחברה של בנות; בחברה של בנות דתיות; בידיעה מוקדמת של מקום השרות; 

 במסלול "מוגן" שבו משרתות בנות דתיות יחדיו.  על קליטהבידיעה מראש 

בר קיומה של תכנית הכנה אשכול התמיכה הממסדית כלל שאלות הנוגעות לשיקולים בד .2

רות; קיומם של קשרים בין ימסודרת; עמדותיהם של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי הש

 .עמדת בית הספר כלפי השירותוהצבא; ואגודות השירות הלאומי  ,מנהל בית הספר

                                                 

 בתי ספר בחינוך הממלכתי דתי )שש אולפנות לבנות, שבעה בתי 17-נסקרות בכיתות י"א וי"ב ב 744ענו שעליהם  152
 ספר תיכונים דתיים לבנות וארבעה בתי ספר מהזרם הממלכתי דתי המעורבים לבנים ולבנות(.
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אשכול התמיכה המשפחתית והחברתית כלל שאלות הנוגעות לשיקולים הנובעים  .3

רות של חברות טובות באותו מסלול; יי המשפחה; משמעמדתם של ההורים ושל בנ

 משירות של אחיות או בנות משפחה באותו מסלול. 

אשכול הפמיניזם כלל שאלות הנוגעות לשיקולים הנובעים מקיומו של שוויון בשירות בין  .4

 .גברים ונשים

יות חווו רותן של החיילות בשלב שבו תהליך קבלת ההחלטהיבמהלך ש בוצעו 153עומקהראיונות 

, והן עדיין מתמודדות עם קונפליקטים והתנגשויות בין בתודעת החיילות הגיוס עדיין טריות

החיילות סיפרו על תהליך הבחירה והשיקולים שהנחו אותן בבחירתן לשרת בצה"ל, ערכים. 

המערכת והדגימו באמצעות חוויות טריות מצבים של התנגשות בין המערכת הצבאית ובנוסף 

שה שעליה ישל האלית אידאהשהן חוות בין דמותה  את הפערוותיהן החברתיות, הדתית, את חווי

שונים בעדויותיהן האירו החיילות המרואיינות צדדים  הדמות שצה"ל מעצב עבור נשים.ו התחנכו

 בתמהיל הזהויות המאפיין אותן. 

זהות  ,זהות משפחתית ,של הראיונות בוצע בחלוקה לחמש זהויות: זהות דתית תוכןהניתוח 

הזהויות הנחקרות למרכיביו וסווג לפי פורק איון י. כל רפמיניסטיתזהות ו זהות חברתית ,לאומית

בכל  מצוייםמאפיינים חוזרים. ניתוח הראיונות באופן משווה חשף מרכיבים שוקריטריונים ולפי 

ומהווים את הבסיס  הנחקרותאחת מהזהויות. מרכיבים אלו בונים את התמהיל הזהותי של 

 . הפרופיל הזהותילבניית 

 מתגייסות לצה"להדתיות ה צעירותכבר כאן חשוב לציין כי אין כל כוונה לטעון שאופיין של כל ה

מכיל את אותם מרכיבי זהות ברמה שווה ובהיקף זהה. ברי כי זהותן של הבנות איננה אחידה. די 

אישיותן של הבנות ראות שילות הדתיות כדי לבהתבוננות בגיוון הרב בבחירת התפקידים של החי

אינה הומוגנית. עבודה זו באה לחפש את מאפייני הזהות המשותפים הבאים לידי ביטוי 

  .שאליה הוכוונולחרוג מהמסגרת  ושגרמו לבנותבשאלונים ובראיונות, 

 שלאתבסס על נתונים שהתקבלו משני השלבים  הנבדקותהייחודיים של הזהות מאפייני בהצגת 

ניתוח השאלונים של שלב קבלת ההחלטה )נתונים כמותיים( וניתוח הראיונות שבוצעו  –העבודה 

 מספקהנתונים הכמותיים והאיכותיים יחד שילוב  154.בשלב השירות בצה"ל )נתונים איכותניים(

 . פרופיל הזהות מאפשר הרכבה שלמה יותר שלמגוון פרספקטיבות וותמונה רחבה 

                                                 

 חיילות ממגוון אזורים, עדות, סוגי בתי ספר ותפקידים בצה"ל. 40שבוצעו עם  153
 ראו הסבר מפורט בפרק המתודולוגיה 154
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את מרכיבי ארבעת האשכולות שעוצבו בניתוח המחקר  שות השונות אפרובמסגרת בחינת הזהוי

. בבחינת הזהות מרכיבי אשכול התמיכה הממסדיתאת  שהכמותי. בסקירת הזהות הדתית אפרו

את מרכיבי אשכול הסביבה החברתית המוגנת. בסקירת הזהות המשפחתית  שהחברתית אפרו

אדון באשכול התמיכה המשפחתית והחברתית. במסגרת הזהות הנשית אביא את ממצאי אשכול 

  הפמיניזם.

שונים בזהויות הנחקרות )זהות דתית, לאומית, משפחתית, פמיניסטית הקריטריונים ה תבחינ

ארבעה מאפיינים שחזרו בכל אחת מהן, ודומה גם  ,ת הנחקרותמלבד הסוגיו ,וחברתית( חשפו

 הללו םמרכיביההבנות מהנורמה המקובלת בחינוך הממ"ד. ארבעת  לחריגת מניעהם חלק מהש

מוכוונות להגשמה עצמית  ,צורך בנראות ובייצוגיות ,ולוגית ונכונות לממשהאידאהם: דעתנות 

לת להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי יכוו )מימוש הפוטנציאל האישי וסיפוק פנימי(

 בחינת הזהויות השונות אדגים כיצד ארבעה מרכיבים אלהצד להתנגשות בין ערכים וזהויות. 

  155.באים לידי ביטוי

חיילות היפתח בתחושת החשש המלווה את הבחירה לשרת בצה"ל ובעדויותיהן של יהפרק 

כל אחת מחמש הזהויות  אסקורהדתיות על היחס לגיוס לצה"ל בבתי הספר. בהמשך הפרק 

 הנחקרות. 

 

 

 חששות .5.1.1

והן נשאלו באיזו מידה מתארים ההיגדים את  ,במסגרת הסקר ניתנו לתלמידות היגדים שונים

 שירות הלאומי.ל בהשוואההשירות בצה"ל 

 שלי גדולים מאוד. אחד ההיגדים שניתנו לתלמידות הוא: החששות 

מהתלמידות שהחליטו על מסלול  50%-וכ להתגייסמהתלמידות שהחליטו  60%-למעלה מ

 35%השירות הלאומי סיווגו את ההיגד כמתאר "יותר" ו"בעיקר" את השירות בצה"ל. 

על שירות לאומי סיווגו את ההיגד  וממי שהחליט 38%-מהתלמידות שהחליטו להתגייס לצבא וכ

מסלולי השירות באותה מידה. בודדות סיווגו את ההיגד כמתאר את השירות  כמתאר את שני

 .4תרשים הלאומי יותר מאשר את השירות בצה"ל. הנתונים מוצגים ב

                                                 

ירות הלאומי, אלא לטעון שמרכיבים אין באמירה זו בכדי לטעון כי מרכיבים אלה לא יימצאו בקרב המשרתות בש 155
 אלו תומכים במימוש תמהיל הזהויות של המחליטות לשרת בצה"ל.
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את השירות הלאומי "החששות שלי גדולים מאוד" תשובה לשאלה: באיזו מידה מתאר לדעתך ההיגד  – 4תרשים 

 לעומת השירות בצה"ל 

 

"בעיקר" ולידו "יותר" בכל הנוגע המשמעותי בנתונים הוא שהקצה המתייחס לצה"ל במונחים 

לתפיסת הקושי והחששות הנלוות לקבלת ההחלטה שולטים במידה מכרעת. התלמידות 

מעורר חשש גדול בחרו, תופסות את השירות הצבאי כהן ות, ללא קשר לסוג השירות שבדקהנ

 שירות הלאומי. יותר מה

דיוק מתכוונות הנחקרות. אינו מבהיר מהו סוג הקושי, ולאיזה חששות ב "חששות"המינוח 

את המסלול המורכב שחוו בהתמודדות עם המעגלים החיילות הדתיות תיארו באוזניי  בראיונות

, והוריהן מערכת החינוך, הרבנים, המורות, המשפחה הקרובה והמורחבת, החברות –הקרובים 

חלטה ה – ההחלטהאת  ליווהמדריכים בתנועות הנוער ועוד. סיפוריהן חשפו את המתחים ש

באמצעות הראיונות ניסיתי לחשוף את משמעות החששות שבעיניהן תשפיע על כל מהלך חייהן. 

לסביבה שאיננה דתית?  מהיציאה יםהנובעהשירות בצה"ל. האם מדובר בחששות על רקע דתי מ

מכך שמדובר בצעד שאינו מקובל חברתית בקבוצת ההשתייכות?  יםהנובעהאם מדובר בחששות 

האם מדובר בחששות הנובעים מהמתח של קבלת החלטה בניגוד להמלצות או שמא יש גם חשש 

האם הם  ,מהשירות הצבאי בצורה ישירה? ואם מדובר בחששות קונקרטיים מהשירותישיר 

 ?ולא מוכרולם חדש מבטאים חשש מעהם מבטאים חשש לאורח החיים הדתי או שמא 
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הסקר הכמותי נעזרתי בראיונות העומק שסיפקו פרשנות לנתונים  נתוניעל מנת לנתח את 

 אלתי את החיילות שאלה ישירה על חששותיהן לפני הגיוס. , ושהכמותיים שעלו מהסקר

 

 ים" במצפה רמון, בוגרת אור תורה סטון ירושלים: מדריכת "רוכב שמ 156 ,גלית

הרבה בנות באו ואמרו  158ברמות 157כנס להדרכה בבני עקיבאייתי להזה מדהים כי כשרצ

...מהבחינה הזאת לא חששתי  159.לי 'לא יכניסו אותך להדרכה כי את לא מספיק "דוסה"

העניין של איך החברה מסתכלת עלינו  .אז, וגם לא חששתי מהצבא. הלכה זה דבר חשוב

כרגע האמונה בתוכי היא מאוד חיצונית זה לא באמת מי שאנחנו מבפנים. לא פחדתי כי 

חזקה. לי יש את הידיעה מאין באת ולאן אתה הולך, אני בחיים לא אחזור בשאלה כי זה 

לא אני. זה לא הנפש שלי. אבל ברור ששום דבר זה לא מאה אחוז, ויכול להיות שאני 

אחזור בשאלה, אבל אם זה יקרה כנראה שזה מה שיהיה מתאים לי ונכון לי וזה מה 

דרדרות ברמה הדתית, כי זה פשוט לא מפחיד, גם אם זה ילהיות. לא חששתי מה שצריך

אבל זה לא מפחיד אותי כי השורשים  100%יקרה, זה לא מפחיד. נתתי לזה פתח כי אין 

הדתיים שלי נטועים באדמה חזק מאוד, אז לא חששתי מזה. החששות שהיו לי זה 

סק בו בצבא, וגם המקום החברתי המקום של החומר העיוני זה שפה אחרת, מה שאתע

השפה, השיח, ולמצוא עצמי בשפה שהיא זרה לי. לצאת מהבועה והאם אמצא  –יותר 

 תן? ובהתחלה היה לי באמת קשה ובכיתי המון. ת? האם אמצא שפה משותפת א  חברו

 

אחד הוא חששות האופייניים לכל  סוג. לפי ההסבר של גלית, שני סוגי חששות קדמו לגיוס לצה"ל

תם תתמודדנה הצעירות, תכנים חדשים מתמקדים בתכנים שא  והם  ,מיועדת לשירות ביטחון

חששות ייחודיים  ואה ליתובלתי מוכרים מהאזרחות. הסוג השני של החששות שמבטאת ג

 ,דותהזר להן. לפי ע שלהבחברה חדשה שקוד ההתנהגות  ההשתלבותמחששות  - לצעירות הדתיות

המרואיינות לא הביעו חשש  ,דרדרות ברמה הדתית. גם בראיונות אחריםימה היא לא חששה

בין אם משום שהן בטוחות בדתיותן ובין אם משום שחזרה בשאלה אינה  ,דרדרות דתיתימה

  .מפחידה אותן

                                                 

 מטעמי אתיקה כל השמות המןפיעים הינם שמות בדויים.  156
 תנועת נוער דתית 157
 הכוונה לסניף של תנועת הנוער בני עקיבא הנמצא בשכונת רמות בירושלים.  158
 דתייה. -סלנג שמשמעותו  159
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נקודה שחזרה אצל מרואיינות רבות היא השפעת השדרים המתקבלים מבתי הספר במהלך שנות 

 על החשש מהגיוס. ודיםהלימ

 

 , מש"קית עיתונות ביחידת "דובר צה"ל", בוגרת אולפנת כפר פינס:אורית

אני חושבת שאני חששתי יותר מאשר הבנות של השירות הלאומי בעיקר בגלל אי 

רתו או משרתות יהוודאות. מטבע הדברים אנחנו מכירות פחות בנות דתיות כמונו שש

ת בחברות או אחיות של חברות שהיו או משרתות אנחנו מוקפו ,לעומת זאת .בצבא

בשירות הלאומי. גם בבית הספר פחות מתייחסים למסלול הזה של השירות הצבאי, 

ולפעמים אפילו לא נעים להגיד שאת בכלל לא מגיעה לבית הספר כי את הולכת להתמיין 

יכון לאיזה תפקיד בצבא. באחד משלבי המיון ישבה לידי מישהי חילונית שלומדת בת

"תלמה ילין" היא הוציאה מהתיק שוקולד שהיא קיבלה מהיועצת של בית הספר עם פתק 

תה לי צביטה בלב. כל התחושה הזאת של חצי יקטן שעליו כתבו לה: "בהצלחה". הי

 התגנבות ברור שהיא גורמת לחששות. מצד שני זה גם מגביר את החוויה... 

 

חשש הנובע מקבלת החלטה  -י טעמים מרכזיים הפרשנות שמעניקה אורית לחשש מצביעה על שנ

שני הטעמים  ,לרוח בית הספר. למעשההמנוגדת  קבלת החלטהחשש הנובע מו בתנאי אי ודאות

הללו תלויים במידה רבה במוסד החינוכי, שכן הכנה מסודרת לשירות בצה"ל במסגרת בתי הספר 

 . מהשירות בצבא להפחית את תנאי אי הוודאות ואת החששות העשוי

 

תולה את מפלס החששות הגבוה המשרתת בחיל המודיעין,  בוגרת אולפנת אורות מודיעין ברקת,

 :שירות בצבא בשדר המתקבל מבתי הספרמשל התלמידות הדתיות 

זה ברור שיגידו לך שיש יותר חששות כי משדרים לנו כל הזמן בבתי הספר ובאולפנות 

בקונפליקטים. שהיא בעצם מכניסה את שמי שהולכת לצבא יותר קשה לה. שהיא נתקלת 

מנע מהם בקלות אם פשוט תשרת בשירות יעצמה לתוך קשיים מיותרים שהיא יכולה לה

הלאומי. אז ברור שאחרי שטוחנים לך את המוח על כמה קשיים מזמן השירות הצבאי 

 החששות כאילו יעלו. לא?

 

רות ישלדבריהן,  .ת מרואיינותעדויותיהן של אורית וברקת מתווספות לעדויות רבות של חיילו

במוסדות החינוך ת תלמידובאזני ה יםרות נשים דתיות בפרט, מתואריכלל, ושבנשים בצה"ל 
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)שפירא,  ועד "אסור", (2010)שילה,  "מיותר"בתווך שבין  בתיאורים שוניםהממלכתיים דתיים 

צה"ל אביא במסגרת עדויות של חיילות מרואיינות על גישת בתי הספר לגיוס ל. (2006ואחרים, 

 אשכול התמיכה הממסדית. 

כשלושה רבעים מבוגרות מערכת החינוך הממלכתית ו ,נותן את אותותיו במציאותאמנם החינוך 

דתית מצהירות על דתיותן ואינן מתגייסות לצה"ל. בכל זאת, בממסד הממלכתי דתי, שערכיו 

מחליטה אחת מכל ון הימנעות ממנו, שוללים גיוס בנות לצה"ל ופעולותיו החינוכיות מכוונות לכיו

ארבע תלמידות להתגייס לצה"ל. ישנם מוסדות חינוך שבהם תופעת התלמידות המתגייסות 

לצה"ל שכיחה יותר, וישנם מוסדות חינוך שבהם רק בודדות מכל מחזור מחליטות להתגייס. 

ן להתחקות בניסיו ,מהם הגורמים המניעים אותן לעשות זאת? להלן אסקור את חמש הזהויות

 אחר הפרופיל הזהותי התורם לגיבוש ההחלטה ללכת נגד הזרם. 

 דתית זהות .5.2

 161מהעונות הגדירו את עצמן דתיות או דתיות לאומיות, %87 160מתוך הנסקרות במחקר הכמותי,

הגדירו את עצמן בעלות אורח חיים חרד"לי )חרדי דתי  1%הגדירו את עצמן מסורתיות,  10%

  162בחרו אחר. 2%-לאומי( ו

 

                                                 

 בכיתות י"א וי"ב הממלכתי דתישנערך במוסדות החינוך  160
הוא שבתקופה שבה נכתב הסקר ניתן למצוא בפרק המתודולוגי, ועיקרו "דתי" ל"דתי לאומי" הסבר להבחנה בין  161

רווח השימוש בכינוי "המחנה הלאומי" כמבטא מחנה בעל עמדות אידאולוגיות פוליטיות בנושאי חוץ וביטחון. 
רצון להימנע ממצב שבו הקישור הזה לא יאפשר לחלק מהנסקרות למצוא את עצמן בתוכו. לפיכך ההבחנה נבעה מ

על שינוי מונחים לטובת אותן תלמידות שעלולות להירתע מהשימוש במילה "לאומי".  -הוספתי את הכינוי "דתי" 
 דולוגי. דומה בהקשר ספציפי שנעשה בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה ניתן לקרוא בפרק המתו

הבחירה ב"אחר" עניינה אותי. מהו אותו ה"אחר"? ניסיתי להתחקות אחרי משמעות הגדרת ה"אחר" במסגרת  162
 ראיונות העומק. אגע בכך בהמשך. 
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 התפלגות הגדרה עצמית של אורח החיים בקרב אוכלוסיית המדגם – 5תרשים 

 

 תלמידותשהגדירו את אורח חייהן כדתי גבוה יותר בקרב ה תלמידותה שיעור, 6תרשים לפי 

הבנות שהגדירו את חייהן כמסורתי  שיעורבעוד שזאת שקיבלו החלטה לשרת בשירות הלאומי. 

נתונים אלו תואמים את הדעה הרווחת שהחליטו לשרת בצבא.  תלמידותגבוה יותר בקרב ה

עדיין התלבטו או שהחליטו על בעת מילוי השאלון העמודה "אחר" מתייחסת לנסקרות ש בציבור.

של שנת לימוד במדרשה לפני שירות, ואין לדעת אם תבחרנה בשירות לאומי או בשירות מסלול 

 . כצבא או כשירות לאומיאת החלטתן לסווג בלתי אפשרי  ,לפיכך .צבאי

 

 חתך סוג השירות הצפוי לפי התפלגות הגדרה עצמית של אורח החיים  – 6תרשים 
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-הבנות שהגדירו את עצמן דתיותתוך בקיבוץ הנתונים בהתאם להגדרה דתית ניתן לראות כי מ

מהבנות שהגדירו את עצמן מסורתיות  38%-בהשוואה ל ,בחרו בשירות בצבא 20%-כ ,לאומיות

 .(7תרשים )

  

 התפלגות העדפת שירות בחתך אורח חיים – 7תרשים 

מתאם בין מסורתיות יש ברור בין הגדרה עצמית לנטייה לשירות צבאי.  קשריש  ,הנתונים פיעל 

 ת להעדפת השירות הלאומי.מתאם בין דתיּו ולעומתולבין שירות צבאי, 

הגדרת אורח החיים היא נקודה מעניינת. על סמך מה בוחרות התלמידות להגדיר את עם זאת, 

עצמית או באופן שבו לדעתן הן ת, אורח חייהן כמסורתי או דתי? האם מדובר בהגדרה משפחתי

? האם ייתכן שבנות שמתכוונות לשרת בצה"ל מפנימות את תפיסת מערכת נתפסות על ידי החברה

על תפיסתן העצמית? כלומר, האם זהותן המסורתית  ומשליכות אותה ,החינוך הממלכתית דתית

  ות עצמן מסורתיות?היא המשפיעה על הליכתן לצבא, או שמא בגלל שהן הולכות לצבא הן מגדיר

את האופן שבו הן חושבות שהמוסד  משקפתהתלמידות ן העצמית של אני משערת שתפיסת

 .עם קבלת ההחלטה לשרת בצבא מתייחס אליהןהחינוכי )אחד מסוכני הסוציאליזציה שהוגדרו( 

ברותסוכני ה לפיהו ,(Cooley, 1964, pp 179-185) ה של קוליתאוריהשערתי מתבססת על ה  ח 

עין מראה שבאמצעותה אנחנו רואים את עצמנו. האופן שבו לדעתנו אחרים תופסים שמשים כמ

קולי האמין בשילוב בין האופן שבו החברה תופסת  .אותנו קובע את מה שאנחנו חושבים על עצמנו
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ה שלו מתמצה במשפט "האדם הוא מה שהוא תאוריה .פרשנות שמעניק לכך הפרטלאת הפרט 

מה שאנו חושבים שאחרים חושבים עלינו קובע במידה  ,ם שהוא". כלומרחושב שהאחרים חושבי

לפי  יםקולי הוסיף כי אף זהותו ודימויו העצמי של אדם נקבע .רבה את דמותנו בעיני עצמנו

הפירוש שהוא נותן למה שאחרים חושבים עליו. תוך כדי התפתחותנו אנו קולטים את מכלול 

 Cooley, 1964, pp)תגבש והופך למרכיב מרכזי בזהותנוהדעות של אחרים כלפינו, מכלול זה מ

179-185).  

המחנה הדתי גבולות גם  המחנות גמישים, ובכלל זהאנו מצויים בתקופה שבה גבולות 

לא ברור מה קובע את השתייכותו של אדם  .; כהן א', תשס"ה(2014)הרמן, ואחרים,  אורתודוקסי

של שמירת מצוות? האם סממנים חיצוניים? האם לקבוצה הדתית אורתודוקסית. האם פרקטיקה 

די בהגדרתו העצמית של האדם או שמא יש צורך בקבלת הקבוצה? עובדה סוציולוגית היא 

הוא תפילה בשבת ובחגים,  רחב ביותרשבקהילות דתיות אורתודוקסיות המכנה המשותף ה

 שמירת כשרות ושמירת שבת ויום טוב )לפחות בפרהסיה(. 

 )שגיא, התשס"ב( ל הבחנתו של אבי שגיא בין שיח של זיהוי לשיח של זהותאשר כהן נשען ע

להקשר הדתי. זיהוי, עפ"י שגיא וכהן, מתבסס על מערכת מושגים, כינויים ושמות  ומתאים אותה

 ל ידיאדם לזרם כלשהו ע"י החברה החיצונית. הזהות, לעומת זאת, מגובשת ע שויךשלפיה מ

פרטית, אמונותיו, תפיסותיו, ערכיו, דפוסי התנהגותו ותחושת האדם עצמו ומורכבת מתודעתו ה

במרכזן ו ,הן, שיח הזיהוי הדתי מתבסס על מצוות מצומצמותכ השתייכותו לאותו הזרם. לטענת

תכן י. כיוון שמחקרי עוסק בנשים י)כהן א', תשס"ה( חבישת כיפה, שמירת כשרות ושמירת שבת

הדומה  ,ישת חצאית או בדפוס לבוש מוחצן אחרשניתן להמיר את מרכיב חבישת הכיפה בלב

 סמלית לחבישת כיפה. מבחינה 

ענו  ןמגדירות את עצמן. מרבית חיילותבראיונות העומק נדרשתי לסוגיה וביקשתי לגלות כיצד ה

"דתית לאומית" או "אורתודוקסית מודרנית", אך היו גם מי , "תלי ללא היסוס: "דתי

מעט יותר: "אני בעיקרון לא מגדירה את עצמי, אבל  תשובות מורכבותבשהתמהמהו וענו 

היום זה כבר יותר מורכב מהגדרות פשטניות. אני או " ,משתייכת לקהילה דתית אורתודוקסית"

  163".שומרת שבת וכשרות אם זה עוזר לך למקם אותי

                                                 

ייתכן שהתלמידות שענו "אחר" תחת סעיף ההגדרה העצמית מיוצגות על ידי החיילות שענו תשובות מורכבות בעל  163
 פה לאותה שאלה. 



133 

 

כדי לגלות אם יש הבדלים מהותיים בין  החיילותניסיתי להתחקות אחר תפיסת הדת אצל 

 שענו תשובה מורכבת לאלו שענו בפשטות שהן דתיות.  תחיילוה

 

ת שנתנו תשובה מורכבת חיילוה אחת, בוגרת תיכון הרא"ה, חוקרת מודיעין בחיל הים, היא גילה

 לשאלה כיצד היא מגדירה את עצמה מבחינה דתית: 

 

 יה לאומית, אבל חשוב לי לומר שאלו הן בעיקרון הגדרות חברתיות.יאני דת

 

היחידה שבחרה להתגייס  גילה היארות הלאומי. ירתו בשישלוש ש ,גילהארבע אחיותיה של  תוךמ

 גילהאיון, תוך כדי סיפורה, חשפה ילצה"ל. אחותה הצעירה עודנה תלמידת תיכון. בהמשך הר

  עובדות ומחשבות היכולות להעיד על היקף קיום מצוות ונאמנותה להן:

 

במגדל עוז. זאת מדרשה שהבנות שלומדות בה למדתי שנה במדרשה לפני הגיוס. 

מאוד חשוב ללמוד תורה כי  רות לאומי וחלק צבא. היה ליימתפצלות, חלק עושות ש

זה מה שמנחה אותי בחיים. רציתי להשקיע בתורה שנה, וזה מבחינתי מינימום 

להשקעה בדבר כל כך דומיננטי בחיים שלי. אני מאמינה בשילוב של תורה ועם 

רות של שנתיים, שנה של תורה. זה לא יצור את האיזון. היה לי חשוב לפני שישראל, לי

היה בגלל הכנה דתית לצבא. לא פחדתי מהקטע הדתי בצבא. אני מרגישה שדווקא 

בסביבה חילונית אני לא מוותרת לעצמי... בצבא חברים חילונים "מתקילים" אותי 

רוע. נגיד, אם סיפור המבול  בשאלות הלכתיות וגם אמוניות. מתוך עניין, לא מתוך

ל. אני שמחה על ול, הכונכון או לא. נגיד, מה זה "כשר ללא חשש טבל ושביעית?" הכ

כך. אם אני לא יודעת משהו, זה קורה לפעמים בשאלות הלכתיות, אני מבררת 

. ומחזירה תשובה. בשאלות אמוניות דווקא קל לי. הם לא גורמים לי לפקפק בדרכי..

יעים לי. לדוגמה צורם לי לשמוע קללות ששגורות בפי חיילים, או יש דברים שמפר

תה איזו שיחה קטסטרופלית ששמעתי, אבל זה היה שווה את מה שהרווחתי. ישהי

חשפתי את הבנות לתפילה ולהדלקת נרות, ובן שלראשונה הניח תפילין אצלנו 

ב'... כל בוקר  בקורס... בטירונות נלחמתי על חצאית ב' ולא הסכמתי להיות עם מכנסי

ומתפללת במשרד. חשוב לי שיראו שזה בא על חשבוני, כי  07:30אני מגיעה בשעה 

 כשאבקש זמן תפילה במנחה שיראו שגם השקעתי מעצמי.
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היא דתית בתודעתה, בדפוסי התנהגותה ובקשריה החברתיים. היא מעידה  גילהמהקטע עולה כי 

ערכיה ודפוסי וחבריה החילונים,  ל ידיעניתנת לערעור לדבריה לא על אמונתה החזקה, ש

התנהגותה תואמים קודים התנהגותיים דתיים. זאת ועוד, היא אינה מסתפקת בתפילה אחת 

מלבד תפילת שחרית, גם תפילת מנחה.  מתפללתדתיות רבות(, אלא  נשיםביום )כפי שנוהגות 

ותה מדוע, אם כן, שאלתי אבנוסף, היא חדורה בתחושת שליחות דתית העולה היטב מדבריה. 

 בתשובה לשאלתי ענתה: הרגישה צורך לסייג את הגדרתה כדתית.

 

היה לי חשוב לסייג את עצמי כי באמת הכל הגדרות חברתיות. אני חושבת שהאלוהים 

"מהמגזר שלי" מאמינים בו הוא לא אותו  שאני מאמינה בו והאלוהים שהרבה אנשים

ש ואני חושבת שכל עיסוק בעולם הבא אלוהים. אני לדוגמא לא מאמינה בשכר ועונ

הוא ניסיון קצת קלוש שלנו להיאחז בדברים שהם לא חלק מהיהדות עצמה )ואולי 

עם זאת, מבחינה פוליטית ודתית, זה הזרם שאני  משתייכים דווקא יותר לנצרות(.

משתייכת אליו, הוא מגדיר אותי יותר טוב מהזרם החרדי או החילוני. אבל  הכי

ה לאומית" מכילה אנשים רבים מדי יגדרות חברתיות, וההגדרה "דתיכאמור, זה ה

ושונים מדי בדעותיהם. התפיסה הדתית שלי היא בעיקרה לייבוביצ'יאנית. אני 

לא להכליל  -בטוחה שרבים מהזרם ממנו אני באה חולקים עליו, ולכן חשוב לי לסייג 

  ולהחיל את האמונה שלי לגביהם ולא את שלהם לגביי.

 

מרגישה חובה לציין שהתשובה הזאת היא תשובה נדירה. לא רבות מבוגרות החינוך הממלכתי אני 

דתי מעמיקות כל כך בתודעת ההגדרה הדתית העצמית שלהן, ומעטות הן בעלות ההיכרות והידע 

יה, יליבוביץ'. המעניין הוא שחיילת שנמנעה מלהגדיר את עצמה כדתישעיהו עם משנתו של 

שמזהה באופן  קיום אורח חיים אורתודוקסישל  הלפרקטיק נההנאמ, הנמאמי ישהאכמתגלה 

. האם ייתכן שהתייחסות הייכדת הההגדרה העצמית שלאת  מסייגתאך , יהמבחוץ כדתי אותה

לצה"ל מביאה את הבת שבוחרת להתגייס לערעור ההגדרה  גיוסבית הספר הממלכתי דתי ל

עדויותיהן של החיילות לאומי? -לגבי מידת השתייכותה למגזר הדתיכאישה דתייה והעצמית שלה 

דרדר מבחינה דתית, וכי הבחירה ילפיו מי שמתגייסת לצבא עלולה להו ,על השדר של בתי הספר

בעידוד התיכונים ש ,ת את הרושםומחזק ,יםי אינה אופציה ראויה לבת יראת שמבשירות צבא

השתייכות דתית בשיח הזיהוי, בנוסף לשמירת  הפך השירות הלאומי למרכיב סמלי המגדיר
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, גם אם אינה אומרת זאת בפה כשרות ושמירת שבת, וכי מערכת החינוך הדתית משדרת לבנות

 כי גיוס לצה"ל יוציא אותן אל מחוץ לזיהוי הדתי. מלא,

 יהשמלכתחילה מגדירה את עצמה פחות דתי תלמידההאם  .כאן עולה שאלת הביצה והתרנגולת

 תלמידה, על אף הכוונת החינוך הממלכתי דתי, או שמא ראויה רות הצבאי אופציהתראה בש

, נראה כי האפשרות גילהמעדותה של  ?"יהתסתייג מהגדרתה כ"דתיהבוחרת בשירות הצבאי 

זאת, בית הספר ששואף לקרב את תלמידותיו לעולם הדתי  בסוגיההשנייה היא הנכונה לגביה. 

 התכוון לה.ש זומשיג לעתים מטרה הפוכה מ

 

 

 

 דתית וייצוגיות נראות .5.2.1

 ,מרכיבים של נראות וייצוגיות דתיתלפי  חיילות הדתיותאת זהותן הדתית של הבסעיף זה אבחן 

תכנון ובבהחצנה של אורח חיים דתי  ,ביטוי בסגנון לבוש )לבישת חצאית( כפי שהם באים לידי

 .העתידי שלהןאורח החיים 

לעמדת הרבנים הנסקרות את היחס לסמכות רבנית, מידת החשיבות שמייחסות  בחןבהמשך א

ולעמדת בית הספר הדתי. סוגיות אלה מוגדרות על ידי כ"אשכול התמיכה הממסדית" והן 

רות לממסד הדתי כפי שבא לידי ביטוי בעמדות של רבנים ושל בית סקמורכבות מיחסן של הנ

 הספר.

וי בפריטי לבוש )חצאית( או בהחצנה של אורח חיים דתי ושל נראות דתית עשויה לבוא לידי ביט

במערכת החינוך הממלכתית מנהגים דתיים. התלמידות הדתיות שומרות במשך שנות לימודיהן 

על נראות דתית גם מתוקף שמירה על קוד הלבוש הבית ספרי ועל אורח החיים הנהוג בבית דתית 

אינן מיישרות קו עם קוד הלבוש הבית ספרי,  תלי בית הספרוישנן תלמידות שמחוץ לכהספר. 

בראיונות אולם מתוקף סדר היום הבית ספרי כולן מקפידות על אורח חיים הכולל תפילת שחרית. 

שומרות על נראות דתית בסביבה הצבאית, הן מידה  וביקשתי לגלות אם ובאיזהחיילות  עם

 היא חריגה. הנשית סביבה שבה הנראות הדתית 

מדמה גופמן  .(Impression Managementעוסק באסכולה המכונה "ניהול הרושם" )ארוין גופמן 

יכול לעטות על פניו האת החברה לתיאטרון ואת בני האדם לשחקנים, האדם הוא מעין שחקן 

היא המקום שבו האדם מציג  ,כמו בתאטרון ",קדמת הבמה". להציג את עצמומסכה ובאמצעותה 
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מילולי לסביבתו -צעות הנראות החיצונית מעביר האדם מסר אבאמ .את התפקיד שבו הוא בוחר

 (. 1989)גופמן, עם סובביו נהל באמצעותה אינטראקציה סימבולית ומ

המרואיינות ראו חשיבות בייצוגיות הדתית שהן מבטאות בסביבה  חיילותהלק משחגיליתי 

זיהוי כמו זה של . אשר כהן טוען כי החצאית לא זכתה לאותו מעמד מגדיר החילונית הצבאית

הכיפה לבנים. לטענתו, נשים דתיות פטורות מהמחויבות הגברית להחצין בכל מקום את 

חלק מעניין היה לראות ש ,של כהן על רקע קביעתו. )כהן א', תשס"ה( הדתית ןהשתייכות

, בחרו בכל חילוניותיכולות ללבוש מכנסיים בלי שיזוהו כהיו החיילות המרואיינות, על אף שמ

חלק מהן הקפידו על לבישת חצאית בצבא, על אף שהן  .להחצין את דתיותן באמצעות הלבושזאת 

 ,אחרות, הגם שאינן מקפידות על לבוש דתי ייצוגי. מקפידות על לבישת חצאית בלבוש אזרחיאינן 

 טענהעובדה זאת מחזקת את הדרכים חלופיות להחצין באמצעות אורח חייהן את דתיותן.  צאומ

, ולא נובע ממחויבות החיילות הדתיותחלק מתמהיל הזהות של  ואייצוגיות ההות ונראהשמרכיב 

 חברתית גרידא. 

להיותן חיילות  קשורהייצוגיות לנראות ול הדתיות מייחסות חיילותהמעניינת נוספת ש משמעות

התלמידות הבוחרות לשרת בצה"ל נתפסות  ,בסביבה דתית. למעשה, כבר בשלב קבלת ההחלטה

שהולכות בתלם לפי הכוונת החינוך הממ"ד. בראיונות התחקיתי אחרי  ,וב התלמידותכשונות מר

שהיו חריגות בבית הספר  תלמידות. מתשובותיהן עלה כי ההחריגות שיש להן בבית הספר תחושת

תה מי שהתעמתה עם מורים יהי .להחצין את השונות שלהןלהיאבק על עמדותיהן ומצאו דרכים 

ורבנים, מי שתלתה שלטים של "אלומה" בכיתה, מי שביקשה מהמורה לקיים פאנל של חילות 

 צה"ל ועוד. בשלב השירות מתבטא מרכיב זה בדרכים אחרות. 

הן חלק ממרכיבי תמהיל  חריגהולוגית אידא הנראה כי הנראות, הרצון לבלוט והייצוגיות של דע

עולה הוא תית המתגייסת לצה"ל. להלן דוגמאות לביטוי מרכיב זה כפי שהד צעירההזהות של ה

 בראיונות. 

 

 קית קישור לכוחות זרים, בוגרת אוולינה דה רוטשילד ירושלים:"משעפרה, 

לא שאכפת לי ]ללבוש[ מכנסיים, אבל בצבא חשוב לי חצאית.  בחרתי ללבוש חצאית. זה

על  ת להתפלל שכולם יראו, וגם מקפידהשיראו שאני דתייה... בשבת ]אני[ תמיד הולכ

קידוש בשבת. חשוב לי שידעו שאני דתייה, שידעו מאיפה באתי. ברור שזה מושך הרבה 

  .תשומת לב. אני מקבלת הרבה תגובות נעימות, אפילו מעריצות
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עדותה של עפרה משמעותית משום שהיא בוחרת בנראות דתית דווקא בגלל הסביבה הצבאית ולא 

לובשת מכנסיים, אך  מחוץ לצבאחייה הרגיל. ירדן מספקת דוגמה נוספת לחיילת ש בגלל אורח

  .החליטה שבסביבה הצבאית תפגין נראות חיצונית דתית ותלבש חצאית

 

 רננים: ת", כתבת גל"צ, בוגרת אמיןירד

על מדים אני עם חצאית כי היה לי חשוב להתגייס וללבוש חצאית. התלבטתי עד הרגע 

צריך לבחור בבקו"ם ופשוט החלטתי חצאית והרגשתי שזו ההחלטה האחרון שבו 

הנכונה. כי זה מייחד. כי אני מרגישה שאני מייצגת משהו. אני גם מרגישה שיש אחוות 

רות לאומי ובחרנו להתגייס יכי יש לנו אופציה של ש –דתיות שבחרו להתגייס לצה"ל 

עם התג של גל"צ וחצאית אני  ללבוש חצאית. כשאני על מדים –ולהצהיר על כך בגאון 

הרבה פעמים אני שומעת שמכנים אותי 'הכתבת עם החצאית'. בדיוק  ...הכי גאה בעולם

נתניהו נבחר שלחו אותי לסקר מפגש שלו עם סנטור יהודי. הייתי  אש הממשלהאחרי שר

. לא אש הממשלהכתבת מתחילה וניסיתי להידחף בין כל הכתבים ולנסות להשיג סינק מר

לי ברירה ובסוף עברתי את הסרט האדום וכרעתי ברך לפניו והצבתי את  ההיית

 ראיתם את 'הכתבת עם החצאית'... –המיקרופון מולו. אח"כ כולם דיברו על זה 

 

ללבוש חצאית כשהיא במדים. ניכר שהיא נהנית מהייחודיות  החליטה גם ירדן ,כמו עפרה

רגישה שהיא "מייצגת" וחשה גאווה בכך. מהזיהוי כ"כתבת עם החצאית". היא מעידה שהיא מו

עפרה וירדן, משוות לצבא את הגדרתו של  הצורך בבולטות בייצוג ובנראות דתית בולט אצלה.

ן שיתפסו אות ותרוצהיו ש כפי ןדמותאת להציג  וןנסיגופמן ל"קדמת הבמה". שתיהן עסוקות ב

ילה, שמעצם נוכחות סוגיית הנראות הנה קריטית בהקשר של העצמת קה בסביבה הצבאית.

ומקלה על אחרות להצטרף נציגותיה "על קדמת הבמה", היא מנכיחה את עצמה כתת תרבות 

 . אליה, מה שירדן מכנה "אחוות דתיות"

 

חיילות אחרות, שלובשות חצאית בחיי היום יום כחלק מאורח חייהן, החליטו להקפיד על כך גם 

 .תית משמעות נוספת בהקשר הצבאיבעת שירותן הצבאי ומשוות לנראות החיצונית הד

 

 :חוקרת מודיעין חיל הים, בוגרת תיכון הרא"הגילה, 
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מאז ומתמיד היה  ...אני מרגישה שדווקא בסביבה חילונית אני לא מוותרת לעצמי... 

לי ברור שבצבא אלבש חצאית. גם בטירונות הייתי עם חצאית ב'. גם במטווחים... 

כדי לייצג משהו, ואני צריכה לעשות את זה הכי מכנסי ב' אמנם צנועים אבל באתי 

תפרו לי במיוחד חצאית ב'. אין בכלל דבר כזה ]חצאית ב'[ בחיל  טוב שאני יכולה...

הים. שבוע בטירונות הסתובבתי על חצאית א', אז כשקלטו את זה לקחו אותי 

בשעה כל בוקר אני מגיעה  למתפרה ועשו לי במיוחד חצאית לבנה ושלוש חצאיות ב'...

ומתפללת במשרד. חשוב לי שיראו שזה בא על חשבוני, כי כשאבקש זמן תפילה  07:30

נותנים לי לצאת לימי עיון לדתיות של ... במנחה שיראו שגם השקעתי מעצמי

 המדרשה. ואני הולכת שלוש פעמים בשלושה חודשים ללמוד במדרשה. 

עניין. כולם רוצים לדעת, אני מעוררת הרבה  ,כל העניין הזה של הלבוש והיציאות

להכיר. זה מחייב אותי להיות מאירת פנים. שאנשים ירגישו נוח לבוא אלי בשאלות. 

אני מודעת לכך שאני אולי האדם הדתי הראשון שהם פוגשים. זה תחושה של לבוא כל 

יש גם צחוקים. כמו שיש על  יום למשרד ולדעת שאתה סוג של שליח, וזה טוב מאוד...

תה יבקטע רע. למשל שאני הולכת כמו פינגווין עם החצאית, כי היא היתימני, לא 

 קצת ארוכה. זה כיף.

 

גילה הם עדות לתחושה שבצה"ל מתרחש המפגש המשמעותי והאינטנסיבי הראשון בין דבריה של 

צעירים דתיים וחילונים. מערכות החינוך הנפרדות ולעתים גם אזורי המגורים הנפרדים מונעים 

חשיבות רבה לנראות  ישבעיניה של גילה ניכר כי . של מפגש משמעותי עד לרגע הגיוסאת קיומו 

 .דווקא בגלל הסביבה החילוניתו"לניהול הרושם" שהיא יוצרת להתנהגות שונה , חיצונית שונה

בבעלי אורח חיים דתי. שהם פוגשים זו הפעם הראשונה לונים סביבה, יעבור חלק מהח דעתה,ל

תופרים לה חצאית במיוחד, היא בוחרת  - א מושכת תשומת לב ויחס מיוחדהיא מודעת לכך שהי

למרות שכדי לממש את  - כדי להתפלל במשרד "כדי שיראו שזה בא על חשבוני" 07:30-להגיע ב

 למשרד כמו כל החיילים.  08:00ולוגיה שלה די היה לה בתפילה בביתה ובהגעה בשעה אידאה

 

 מוטיב השליחות

בתוך אישיותה בנויה גם היא תחושת השליחות. של גילה בולטת בדבריה נקודה משמעותית ש

)"באתי לייצג את החברה הדתית  דמות של נציג. היא מתייחסת לעצמה בתור מי שמייצגת

משהו", "לדעת שאתה סוג של שליח"(. כשהסביבה החיצונית החילונית מתייחסת למראה הדתי 
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 היא נהנית מכך ואומרת "זה כיף". ,פינגווין"(שלה, אפילו אם בבדיחות הדעת )"הולכת כמו 

תחושת השליחות והייצוגיות עלתה בעדויות לא מעטות. סוגיית השליחות היא מוטיב מרכזי 

תודעת שליחות  מגזר בעלהציונות הדתית היא . , וניכר שהחיילות הפנימו אותהבשיח הציוני הדתי

א ומאפיין מרכזי שלה האולם ית, חברה שבטהיא ציונות הדתית ה אמנםביחס לכלל החברה. 

הוקמו  קולקטיבבשם אותו . (164 , עמ'2004)ליאון,  הלאומי מחויבותה העקרונית לקולקטיב

 המבקש, הדתי האקטיביזם מגמת עם השליחות רעיון זיהוילדוגמה הגרעינים התורניים. על 

 אפשר ,חוצה להלייצא את דגמי החיים הדתיים המיוצרים בתוך המובלעת הדתית אל החברה שמ

בראיונות מתברר . (2014)דומרובסקי,  לקרוא בהרחבה בעבודת הדוקטורט של מטי דומרובסקי

אלמנט מרכזי המוביל את החיילות הדתיות ומלווה אותן במהלך היא תחושת השליחות ש

השירות. החיילות, כך עולה מהממצאים, מנכסות לעצמן רכיב של שליחות ומרגישות שהן, על כל 

תופסות את עצמן, אפוא, כסמל. סיגול נראות הן  .שעל, מייצגות את כלל המגזר הדתי לאומיצעד ו

על ידי קיום פרקטיקות דתיות באופן פומבי )כגון הדלקת נרות, תפילה, אמירת  םדתית, בין א

מקבל משמעות נוספת של  ,ברכת המזון, נטילת ידיים וכדומה( ובין אם על ידי לבישת חצאית

 את הצעירות המתגייסות,וג ראוי של המגזר הדתי לאומי. תחושת השליחות מלווה שליחות וייצ

ולוגיה לאומית ואהבת המולדת, אידאהמגזר הדתי לאומי, כפורצות דרך המונעות מ אלהן פנימה 

תו הן באות במגע במהלך השירות הצבאי. תחושת השליחות א  שהמגזר החילוני  אלוהן החוצה 

בכינון זהותן ומובילה אותן בפרקטיקות ההתנהגות שהן מאמצות במהלך הופכת לחלק מרכזי 

 השירות.

דבריה של פנינה מעידים שחשוב לה לייצג דתיות מסבירת פנים ופתוחה ולייצא לחברה הכללית 

 כגון ההקפדה על הדלקת נרות חנוכה: ,נורמות יהודיות מקובלות

 

 מש"קית חינוך, בוגרת מדרשיית עמליה:פנינה, 

חשוב לי שיראו נוכחות של דתיות בצבא ובסופו של הגיוס החלטתי שחצאית.  לפני

שום דבר חוץ מהחצאית לא מבדל אותי. חשוב לי שיהיה משהו שיעיד עליי.  דבר

 הנוכחות של דתיות עושה משהו. מראה שאנחנו יותר פתוחות ממה שאנחנו נראות.

, לדוגמה הקפדנו להדליק ובאמת קיבלתי יחס של כבוד, חברות שלי למדו ממני הרבה

 נרות חנוכה במשרד. 
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פנינה תופסת את השליחות כרצון להחצין בסביבה החילונית את הערכים ואורח החיים הדתי, 

ולגרום גם למי שאינו דתי לראות את היופי הגלום באורח החיים הדתי ולקחת בו חלק. חיילות 

תן פרשת ת להשתתף בקידוש, ללמוד א  חילוניוו על שאיפתן לגרום לחיילות הדדתיות אחרות העי

אף , מדגימה רק במדי א' על חצאית המקפידה ,רקתשבוע, לערוך שולחן סימני ראש השנה ועוד. ב

ורצון לסחוף את חבריה החילונים  החצנה של אורח חיים דתי ומנהגים דתיים בדבריההיא 

 :הדלקת נרות שבת, קידוש והבדלהשתתף בלה

 

 בוגרת ממלכתי דתי לבנות אמי"ת רננים:, חיל המודיעין, ברקת

בעצם צריך לקבל את ההחלטה בבקו"ם כי נותנים לך או חצאיות או מכנסיים. אז 

החלטתי בבקו"ם. על ב' אני עם מכנסיים. מבחינתי החצאית זה משהו ייצוגי שאני 

דתייה. ואני מרגישה שאני מייצגת משהו. הסביבה שבה אני נמצאת לא צריכה את 

די לדעת שאני דתייה. הם כבר יודעים. גם על אזרחי אני עם חצאית... אני החצאית כ

מקפידה תמיד שבשבתות יהיה לי תנ"ך או סידור על השולחן לידי... הדלקת נרות, קידוש 

והבדלה אני עושה לכולם וזה נורא כיף. החילונים מאוד אוהבים את זה וזה נותן תחושת 

עה ימים רצופים, לא הרגשתי את החג. הייתי ראש השנה, שהיה ארב סיפוק. כשסגרתי

חייבת לשמוע שופר. בבסיס שלנו לא ארגנו תפילות עם מניין ושופר. הייתי צריכה לדחוף 

בעצמי את העניין הזה מול הרב 'תקשיב, תביא בעל תוקע שיתקע כי אני חייבת לשמוע 

לכל  'סימנים'תי שופר' ובסוף הביאו. היה לי גב מראש החוליה שלי ומהרמ"ד שלי. חילק

 בני המשמרת וכל אחד היה צריך להביא משהו )תמר, סלק, תפוח בדבש...( הם נורא נהנו.

אנשים שרואים חיילת עם חצאית הרבה פעמים עושים לי כל הכבוד. זה נחמד מאוד. את 

 מרגישה שמסתכלים עליך.

 

יא "מייצגת משהו" כי היא מרגישה שה –החצאית  –ברקת מקפידה על הסממן החיצוני הדתי גם 

היה לחשוב שאותן חיילות שאומרות שהן "מייצגות" או  אפשרה. יורוצה שכולם ידעו שהיא דתי

ולא כמשא  הציבור הדתי בחיובמתייחסות להיותן מייצגות  הןעול, אך  יראו בכך"שליחות" 

 היא גם ,ראות בלבושלבד הנמעיק. ברקת נהנית מתשומת הלב שהיא מקבלת כחיילת דתית. מ

בתות היא עושה לחיילים המשרתים מחצינה בהתנהגותה אורח חיים דתי ומנהגים דתיים. בש

בשבת יהיה מונח לידה היא מקפידה שתשומת לב. ותה קידוש והבדלה ומקבלת תחושת סיפוק א  

כביכול בשביל לסייע לה להתגבר על חילול השבת שהיא עושה למטרות פיקוח  ,תנ"ך או סידור



141 

 

רוע ראש השנה בבסיס מדגים את יייצוגיות הדתית שלה. אהנראות וגברת הלשם הנפש, אך גם 

, אך מבטא גם את רצונה להחצין את המנהגים הדתיים, כישוריה החברתייםיוזמתה, חוסנה ו

החיילים החילונים.  לשתף את, אך בחרה ואישייכולה לערוך לעצמה טקס צנוע הייתה שהרי היא 

  בו וייצגה באמצעותו את ערכיה הדתיים.רוע מדגים נראות. ברקת בלטה יהא

שמור על חיילות נוספות שהחליטו ללבוש חצאית סיפרו על ההחלטה במונחים של רצון ל

מתוך תחושה שהן מייצגות ערכים מסוימים וציבור מסוים. הן דיברו על רצונן לשבור  ,ייחודיות

בציבור הכללי ועל תחושת גאווה להסתובב ברחוב עם חצאית ועם תגי הקיימים סטריאוטיפים 

היותן  גאווה עלחיל שבו הן משרתות, אלא גם בהיחידה שלהן. בכך הביעו לא רק גאוות יחידה 

והן נהנות מכך  ,חיילות דתיות. הן מרגישות שהמראה הייחודי מושך תשומת לב מהסביבה

 ומרוצות מהחצנת ערכיהן.

החצנה ונראות של החיילות בצבא עצמו, לנראות של חיילות דתיות בסביבה  יש להבחין בין

רחוב הישראלי. אביא שתי דוגמאות לתחושות של חיילות לובשות חצאית על ה של הכללית

 הנראות הציבורית מחוץ לצבא: 

 

 :, בקרית שליטה ימית, אולפנת הראל כפר סבאמיטל

התחושה של להסתובב ברחוב עם מדים בכלל אני חושבת שזו גאווה, וקל וחומר עם 

מדים שכוללים חצאית. זה כאילו להראות לעולם שהנה הבנות הדתיות לוקחות חלק 

בנטל, חלק מהציבור, מטות שכם ונושאות בעול של השמירה על המולדת שלנו. אני 

י תורה ועבודה בתוך החברה הכללית. חושבת שזה עושה הרבה מאוד לדימוי שלנו של ערכ

אני זוכרת את הפעם הראשונה שחזרתי הביתה באוטובוס על מדים. את גם כל הזמן 

בשליטה כי את יודעת שמסתכלים עליך. שאת מייצגת משהו. וכשנתקלים בעוד מישהי 

]חיילת[ עם חצאית, גם אם היא זרה מוחלטת, יש את הרגע הזה של החיוך, כאילו שתינו 

 פות גורל או משהו. שות

  

שתחושת השליחות והייצוגיות אינה מצומצמת לסביבה הצבאית, אפשר להבין מדבריה של מיטל 

להקפיד על  עליהגם מחוץ לצבא מלווה אותה התחושה שהיא מהווה סוג של סמל ולכן שו

בראיונות רבים אחרים, היא תחושת הקרבה התנהגותה. נקודה נוספת שעלתה מדבריה, כמו גם 

מפגשים אקראיים בין חיילות בחצאית, שאינן מכירות זו את זו, בין חיילות דתיות. אפילו 

 יה ואחווה בין חיילות דתיות.תמעוררות תחושה של אמפ
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 :, שוטרת צבאית, בוגרת אורט דתי בית שאןענבל

תראי אני צריכה להקפיד על המראה שלי בכל מקום שבו אני נמצאת. כשוטרת צבאית 

אני חייבת להיות מתוקתקת, אבל מעבר לזה יש את העניין של החצאית שזה ברור שאני 

דתייה, ולכן אני יודעת שמסתכלים עליי כל הזמן ואני סוג של מייצגת את הציבור הדתי 

א חייבות להתגייס, והנה אני בכל זאת התגייסתי, אז בכלל. כולם יודעים שבנות דתיות ל

מה זה אומר? שאני לוקחת חלק בציבור הישראלי, שאני משתתפת בבניית המדינה, לא 

כמו ציבורים אחרים שמוציאים את עצמם מהכלל. יש מסר שלם שעובר דרך המראה שלי 

 לאנשים שהולכים ברחוב. 

 

כלפי החברה הישראלית. היא מסתובבת ברחוב גם ענבל מבטאת בדבריה את תחושת השליחות 

מאחורי המראה של  ,בתחושה שהיא מהווה סמל מייצג של החברה הציונית דתית. לתחושתה

חיילת עם חצאית מקופל עולם שלם של נורמות וערכים שהיא רוצה שידבקו בציבור שלה בתודעה 

 של האזרח ברחוב. 

 

, אמצעות לבושןולוותר על זיהוין כדתיות ב ים,, אלא מכנסיחצאיתמרואיינות שבחרו לא ללבוש 

להבדיל את עצמן  סיפרו על דרכים מגוונות הןמוצאות דרכים אחרות להחצין את דתיותן. 

שינוי  או על ידי החצנת קיום מצוות למשל, באמצעות שלה.מהחברה החילונית ומקוד ההתנהגות 

 .צילה. כך למשל מספרת מקובלות בצבא נורמות

 

  :ת שלישות, בוגרת אולפנת טבריהקצינצילה, 

זה היה בגדוד, היה פורים, ממש בתחילת השירות כשהיה לי קשה לא להיות בבית. ...

מתחילה קריאת מגילה.  18:00-הייתי צריכה לראיין חיילים חדשים ואני יודעת שב

והסמ"פ רואה שאני על קוצים. ואין שום רכב  17:30השעון מתקתק ופתאום השעה 

אותי. בסוף הוא לקח אותי ב"סופה" עם כל הלוחמים, נסענו על השטח ולא על שיביא 

הכביש, הכל רק כדי שאספיק להגיע לקריאת מגילה. ממש חימם לי את הלב שהוא 

יתה חוויה יראה שהיה לי חשוב להגיע לקריאת מגילה והוא עשה את זה. בשבילי זו ה

לראות איך היה לו חשוב שאני גם לנסוע בשטח ב"סופה" עם לוחמים, וגם  –כפולה 

 .אגיע לקריאת המגילה
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, אפשר לזהות דרכים אחרות שבהן היא מחצינה בצבא ומחוץ לצבא, שלובשת מכנסיים צילהאצל 

שחרגה ממסלולה יחד עם כל הלוחמים כדי להביא  ,את דתיותה. הסיפור על הנסיעה ב"סופה"

בסביבתה החילונית הצבאית פנינה צינה רוע זה החימדגים זאת היטב. בא ,לקריאת מגילה ותהא

הגעה שהיא מייחסת לואת החשיבות  פרסמה את עניין קריאת המגילההיא  .את היותה דתית

 . היא בלטה וייצגה את ערכיה. לכל החיילים בשטחמגילה הלקריאת 

 

סיפרה ששינתה את הנוהג לשיר שהיה מקובל לשיר למש"קיות הת"ש  ,מש"קית ת"שהילה, 

 .לפניה

 

  אלון שבות: , מש"קית ת"ש, בוגרת אולפנת נווה חנהילהה

יש שיר ששרים על מש"קיות ת"ש. משהו מזעזע. זה מתחיל ככה: "יפה היא מהממת, 

אבל אף פעם לא הסכמתי לשמוע. בקיצור  ,ליון בתיםיאבל למה לא נותנת" יש עוד מ

מאז שהגעתי לבסיס לא שרים את זה יותר. אני חושבת שאני הפרכתי את הסטיגמה  –

של "המזרון הפלוגתי". באתי עם תפקיד ומטרה לעזור לחיילים ולהפוך להם את 

 השרות לטוב יותר מבחינת התנאים.

 

היא אינה מוותרת על הצורך בנראות וברצון  ומחוץ לצבא, לובשת מכנסיים בצבא הילהשהגם 

המקובל. לא ברור אם רצונה להפסיק את הנוהג בחריגה מו הליכה נגד הזרםבאמצעות לבלוט 

לשער שכמי  אבל אפשר, פמיניסטיתהנוהג לשיר את השיר הוא ביטוי של זהותה הדתית או ה

שבעיניה מציג את  השיר הערכים שינקה הם נגזרת של ערכים דתיים. ,שהתחנכה בחינוך הממ"ד

שה כפי שהיא יתפיסת האעם מתיישב עם ערכיה הדתיים ו אינו 164מש"קית הת"ש בצורה זולה

 שהחיילים נהגו לשיר,הביטוי החיצוני, במקרה הזה באמצעות הפסקת שירת השיר . אותה רואה

את  סירובה לקבלולוגית השונה ואת אידאזהותה הלהחצין את  הילהמבטא את רצונה של 

 הנורמות הנהוגות. 

 א של טליה:ידוגמה אחרונה שאביא לנראות וייצוגיות דתית גם ללא סממן הלבוש ה

                                                 

 לדבריה.  –פלוגתי"  "מזרון 164
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 :, מדריכת חי"ר, בוגרת פלך ירושליםטליה

אני עם מכנסיים ברגיל ובשבת מקפידה ללבוש חצאית. גם על אזרחי. מי שלא מכיר אותי 

לא מתחבקת  –רת שאני דתייה אבל אני כן משד... יהילא יכול לדעת ביום חול שאני דת

עם חיילים, לא מקללת, סגנון הדיבור שלי הוא דוסי אני אומרת הרבה 'ברוך ה'', 

יה וזה משנה את יוהחיילים מאוד מתלהבים כשמגלים שאני דתייה... זה מורגש שאני דת

ההווי לכל הבנות... אני קוראת פרשת שבוע. בנות באות איתי לתפילות, לומדות איתי 

שבוע בשבת... שואלים מלא. כל חג, כל שבת וגם שאלות אמוניות. אני עושה לעצמי פרשת 

 .לפני כל חג אני שואלת את אבא שלי שלא יהיו פאדיחות –הכנה מראש 

 

ומחצינה את אורח החיים והמנהגים הדתיים  ותשבתרק ב המקפידה על נראות דתית בלבוש טליה

תוכלנה להצטרף אליה.  חיילות חילוניותקריאת פרשת השבוע בפומבי ובאופן כזה ש באמצעות

כמו "ברוך ה'". היא הפכה לבת סמכא בענייני  דתייםבסממנים  האת דיבורבמודע היא מתבלת 

ומתכוננת מראש עם אביה על מנת שתהיה לה את היכולת להשיב לשאלות חבריה החילונים. דת, 

מתכוננת לפני כל חג כדי היא ולכן  ,הדתיים חושת שליחות וייצוג שלתמרגישה  ניכר שגם היא

 בכבוד. את הדת שתוכל לייצג 

 

חזרו מרכיבים של נראות דתית והחצנת נורמות ומנהגים דתיים  החיילותעם בראיונות לסיכום, 

ללבוש חצאית צבאית שיוו להחלטתן משמעויות  החליטוחיילות שבסביבתן הצבאית החילונית. 

מצאו דרכים  ללבוש מכנסיים. חיילות שבחרו דתי אורח חייםשמירה על יות נוספות מעבר לסמל

בהתאם לאסכולת "ניהול הרושם" כפי אחרות להחצין את דתיותן ואת ערכיהן בסביבה הצבאית. 

, החיילות מתייחסות לסביבה המחקר הדרמטורגית תשמתקיים על ידי המשתייכים לדיסציפלינ

הבמה", ובוחרות באמצעות החצאית, או באמצעי החצנה אחרים, להעביר הצהלית כאל "קדמת 

לסביבתן החילונית מסרים סימבוליים המנכיחים את קיומן כתת תרבות נפרדת בתוך הסביבה 

  הצבאית החילונית.

ם סיפרו שתחושת השליחות מלווה אותן כשהן יהחיילות שבחרו בסממנים דתיים חיצוני

על צה"ל ועל החברה הישראלית, וגם על  מעידהעובדה זו לצבא.  מסתובבות על מדים גם מחוץ

הופיעו סוגיית השליחות העולה בשיח הציוני דתי ותחושת הייצוגיות עצמן.  צעירות הדתיותה

כשהן לייצג בכבוד את אורח החיים הדתי החיילות הדתיות של בראיונות. רצונן כמוטיב מרכזי 
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קולקטיב תפיסת היהדות במחויבות לועל  ת שליחותעל תודעמעיד  פועלות בחברה החילונית

 הלאומי החורג מגבולות הסקטור. 

שגם בבית הספר  יםחושפכפי שהובאו בתת הפרק שדן בגישת בתי הספר,  חיילות,סיפוריהן של ה

 באמצעותולוגית הייחודית שלהן )כאמור, אידאהתפיסה הואת  שונותןהן בחרו להעצים את 

מהראיונות בקשות להוסיף הכנה לצה"ל ועוד(.  באמצעותתליית שלטים של "אלומה" בכיתה, 

ולוגיה החריגה שבה הן אוחזות אידאמחפשות נוכחות, נהנות מהביטויים החיצוניים לן עולה כי ה

לגבי דעתנותן ואמונתן באורח חייהן, לא רק להסיק מכך מסקנות  אפשרואינן נחבאות אל הכלים. 

 על אלמנטים של מרדנות באופיין. גם אלא

הן בבית הספר ובחברה הדתית  ,אמונותיהןיישום  עלרבים מהסיפורים חושפים יוזמה ומאבק 

ביחס לגיוס, והן בצה"ל על קיום מנהגיהן הדתיים. מעניין לבדוק במחקר עתידי נשים בוגרות 

ות לצרכיהן ועמידה שבצעירותן שרתו בצה"ל. השערתי היא כי אותם אלמנטים של מאבק, מודע

ולוגיה יתנו את אותותיהם גם בחייהן הבוגרים וישתקפו גם במקומות אידאעל שלהן מתוך 

 עבודתן.

 השפעת הבחירה לשרת בצה"ל על מציאת בן זוג .5.2.2

תי לבדוק אם הבחירה בשירות משפיעה על מציאת בן זוג בתוך המגזר ביקשבאמצעות השאלונים 

את יכולתן להינשא ת שהחלטתן להתגייס לצבא מצמצמת מרגישוהציוני דתי. האם התלמידות 

 ?הציונות הדתית חוגילגברים מ

ובראיונות העומק קיבלתי את  ,לצורך השאלון בחרתי בדוגמה קיצונית של נישואין ל"בן תורה"

הוא אדם דתי העוסק בלימוד תורה.  "בן תורה"בשפה הדתית, . נושאהפרשנות של החיילות ב

, תלמיד חכם המקפיד במצוות ומסור למדינת בן התורההחרד"לי הוא ינוך לי של החאידאבוגר הה

היא בת אולפנה  בן התורהמתאימה להאישה ה ,הממסד הדתילפי ישראל. לאה שקדיאל טוענת כי 

מקיימת בית דתי ומשפחה למופת. בנות שהתחנכו במערכת חינוך ו רתה בשירות הלאומיישש

)שקדיאל,  "אשת חיל", כהגדרתה, המשמשת עזר כנגדונפרדת נתפסות כראויות לבן התורה. 

2004) . 

ביותר לסמן את האופציה המתאימה במסגרת השאלון הכתוב קיבלו התלמידות היגדים ונתבקשו 

מתאר , מתאר יותר שירות בצה"ל, : מתאר בעיקר שירות בצה"להיוהאפשרויות  .היגדכל עבור 

מתאר בעיקר שירות ו יותר שירות לאומי מתארשירות צה"ל ושירות לאומי,  באותה המידה

 לאומי. 
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 אחד ההיגדים שניתן לתלמידות היה: 

 סיכויים להתחתן לאחר השירות עם "בן תורה"

קיימת תמימות דעים בין המתכוונות להתגייס  עולה כי להלן( 8תרשים )ראו  הממצאיםניתוח מ

. הקצה המתייחס להיגד כמאפיין יותר את השירות לצבא והמתכוונות לשרת בשירות לאומי

קצה המבטא את ההתייחסות להיגד כמתאר את השירות בהשוואה להלאומי שולט בצורה בולטת 

צג את השירות ימי אינוהסיכוי להתחתן עם בן תורה מוחלטת שכמעט בצה"ל. ישנה הסכמה 

 ,. זאתרות בצה"ליאחוזים בודדים של תלמידות סברו שההיגד מתאר יותר את הש .בצבא

ות שהחליטו להתגייס של תלמיד 55%-מהתלמידות שבחרו בשירות הלאומי וכ 65%-בהשוואה ל

מהתלמידות שבחרו  30%-כאת השירות הלאומי. "יותר" ו"בעיקר" שההיגד מתאר  לצה"ל שטענו

מהתלמידות שבחרו לשרת בצה"ל חושבות שההיגד מתאר את שני סוגי  40%-בשירות הלאומי וכ

 השירות באותה מידה. 

 

 

תורה" את -מידה מתאר לדעתך ההיגד "סיכויים להתחתן לאחר השירות עם בןתשובה לשאלה: באיזו  – 8תרשים 

 השירות הלאומי לעומת השירות בצה"ל

ישנם מגזרים בציונות מרגישות שהשאלה אם החיילות הדתיות  ענות עלניסיתי לבראיונות 

 והן ,הביטוי "בן תורה" אתת להגדיר חיילונתתי לפוסלים אותן כאופציה לשידוך. ההדתית 

והתייחסו בתשובותיהן לבני ישיבות  ,הגדירו "בן תורה" כמי שמקדיש זמן משמעותי ללימוד תורה

מי ההסדר והישיבות הגבוהות. בהתאם לנתונים הכמותיים, גם החיילות המרואיינות סבורות של

מרגישות שיש חלקים הן , ובשרות הלאומי יש סיכוי גבוה יותר להתחתן עם "בן תורה"שמשרתת 

 . הפוסלים אותן כמועמדות ראויות לשידוךמהציונות הדתית 
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 , פיקוד העורף, בוגרת אולפנת גילה בבית שמש:קרן 

ה הדתיים 'זה ממש כמעט כל החבר ....זה יותר חמור מזה, זה לא רק "בני תורה"

א שלומדים בישיבות ואין לי מושג מה מאכילים אותם שם על בנות שהולכות לצב

ולובשות לא עלינו מכנסיים. תראי, אני מנסה לשחק אותה שזה לא מזיז לי אבל 

האמת שזה מעצבן. כלום לא השתנה בי, אז למה עכשיו אני פחות שווה? כי התגייסתי 

 לצה"ל? 

 

הדימוי שיש בישיבות ביחס לצעירות דתיות שמשרתות בצה"ל. קרן מודעת מ וטרדתקרן מ

כועסת על כך, אולם אינה היא  .ות ביחסים שבינו לבינהלכך שהיחס כלפיה עשוי להשתנ

 נותנת לדימויים הללו להשפיע על החלטתה. 

 

  :כתבת גל"צ, בוגרת אמי"ת רנניםירדן 

בגל"צ.  ,ה שמשרתת בצבאיברור שאני חסומה לחתונה בפני מגזרים שונים. אני דתי

ו שאחד מהם לובשת מכנסיים. אבל אני גם ככה לא הייתי רוצה להתחתן עם מישה

מפריע לו. זה סתם מרגיז אותי. מפריע לי שיש תחושה שבנות שמשרתות בצבא הן 

אני לא  –פחות טובות. יש לי את הזכות לשרת בצבא. זה שזה מפריע לבנים דתיים 

אני לא הייתי רוצה שבעלי יחנך את  .את ילדיו ר כךמצליחה להבין איך יחנך אח

ללכת למה שטוב לה ומתאים  –חינוך פתוח  הבנות שלי ללכת לשירות לאומי, אלא

לה. לפי התרומה, לפי התפקיד, לפי מה שהיא תרצה. יפריע לי גם לצאת עם הסדרניק 

 . גם אתה יכולת.]שנים[ שעשה שנה וארבע. אני עשיתי שלוש

 

מחיר אם המוכנות לממשה גם  חיילותוה ,להתגייס חזקה ירדןולוגיה שמנחה את אידאניכר כי ה

אין הן רואות בכך נישואין. עם זאת, רצינית לחלק מבני המגזר הדתי לא יראו בהן אופציה הוא ש

 .ויתור. כך לדוגמה סיפרה רונית

 

 :, בוגרת אמי"ת רחובות2פקידה בבה"ד , רונית

יש בנים שנרתעים משירות של בנות בצבא. זה חורה לי וצורם בעיניי. ואת יודעת מה, 

שזה צביעות ממדרגה ראשונה. אבל זכותם. כמו שאני לא  אפילו פוגע בי ובא לי להגיד

רות בצה"ל לעישון. אני פשוט יאתחתן עם מי שמעשן. לא. אל תטעי. אני לא משווה ש
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הפסד שלהם. אם אני לא נחשבת מספיק טובה בשבילם, הם לא  -מתכוונת בקיצור 

 מספיק טובים בשבילי. 

 

גזרים משלוש הדוגמאות הללו מייצגות את תחושתן הכללית של מרואיינות רבות, והיא שישנם 

דובר בבחורים שלדעתן להקמת משפחה. אמנם מ ,כדבריה של ירדן ,שבפניהם הן "חסומות"

מלכתחילה לא יתאימו להן, ואולי ניתן להגדירם כמרכיב ב"אופק העבר" שעליו הן מוותרות. 

מגזרים מסוימים של יחס הואיינות בסוגיה זו בלט. זיהיתי שהן פגועות מהלהט שבו דיברו המר

 שזו גם הסיבה שהן תקפו בחזרה.  ייתכןשמחשיבים אותן "פחות דתיות" ו ,בחברה הדתית

גברים ממגזרים שונים של להתחתן עם  חיילתעל סיכויי ה משפיעההחלטה שההחלטה להתגייס כ

מגלמת לפחות שלושה של השלכות הגיוס, אלא היא  אינה רק דוגמה מבודדת יונות הדתיתצה

ולוגית, המוכוונות אידאמהמאפיינים של הפרסונה של הבת הדתית הבוחרת להתגייס: הדעתנות ה

אוכלוסיית היעד  היקףמהרצון לשמר את  . שלושתם חזקים יותרלהגשמה עצמית והרצון לייצג

שיקטין את  עושות צעדולוגיה, אידא, בדעה צלולה ומתוך חיילותהפוטנציאלית לנישואין. ה

מפעילות הן מגזר הציוני דתי. שיקול הדעת העצמאי שב זרמים מסוימיםסיכוייהן להתחתן עם 

בצמתי התנגשות בין ערכים ובין זהויות מקבל כאן משנה תוקף. לא רק שההחלטה האוטונומית 

רת בן הזוג. יש להן דעת הממסד והחברה, יש כאן גם הדגמה של עצמאות בבחיבניגוד לנעשית 

בצבא רת ילעצמן בן זוג שש ת לבחורוונומתכלא בשלב זה של חייהן הן ו ,ביקורת על "בני התורה"

 הן תבחרנה את בן הזוג על פי ערכיהן. פחות מהן, או שמחשיב אותן כפחות דתיות.

 

 אשכול התמיכה הממסדית .5.2.3

מידת החשיבות שמייחסות ת כוללות אמוגדרות על ידי כ"אשכול התמיכה הממסדית" הסוגיות ה

. במסגרת האשכול אבחן את רבניםבתי הספר הממלכתיים דתיים ושל העמדות של הנסקרות ל

אופן . בנוסף, אבחן את לעמדת הממסד החינוכיגישת בתי הספר ואת יחסן של הצעירות הדתיות 

לממסד ואת היחס לסמכות רבנית ככזה הטומן בחובו  של הצעירות בנושאי דתחלטות הקבלת ה

לפני שאתייחס למידת החשיבות שמייחסות התלמידות לעמדת בתי הספר, אביא  בכלל.הדתי 

 עדויות של חיילות מרואיינות על גישתם. 
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 עדויות על גישת בית הספר   .5.2.3.1

 

 ראיונות החיילות מצביעים על התייחסות שלילית של רוב בתי הספר הממלכתיים דתיים לשירות

במטרה להניא את הבנות במסגרת בתי הספר שהתקיימו . החיילות סיפרו על שיחות בצה"ל נשים

לא עודד  בית הספרמשירות בצה"ל. גם חיילות בוגרות בתי ספר שנחשבים ליברליים סיפרו ש

. יוזמות של התלמידות להבאת רבנים המתירים גיוס, או של חיילות דתיות שיספרו הליכה לצבא

עין יפה במוסדות החינוך. יחס בתי הספר בא לידי ביטוי ברמות שונות על שירותן, לא התקבלו ב

א יחס מפלה של תלמידות וה ,שעלו מעדויות מעטות ,של התנגדות. אחד הביטויים החריפים

שהצהירו על רצונן לשרת בצה"ל, עד כדי פגיעה בציונים של תלמידה שהחליטה להתגייס. בהמשך 

בין הבחירה להתגייס לצה"ל  בתי הספר שהציבומשוואה ל אתייחס גם לעדויות רבות שהצביעו ע

  ברמה הדתית, עד כדי עזיבת הדת לגמרי. ירידהל

 

 :בוגרת אולפנת אמונה, בני ברק 165,קשל"טית דיצה,

לדוגמה  .דו הכניס בכל הזדמנות הערות נגד גיוס בנות לצה"למצ   ת ספרהבי

תאים לבת דתית, כמעט בשיעורי חינוך דיברו נגד הגיוס מהטעם שזה לא מקום מ

כל מורה הכניס את זה, גם מורים שהיו קרביים, שהיחס בצבא לא ראוי לבנות 

רות לאומי ואז להתחתן. היו בבית יפשוט עודד לכיוון של שנה ש ת ספרדתיות. הבי

הספר קשריות מטעם השירות הלאומי. אני, שמראש הודעתי שאני מתכוונת 

קשריות בכל זאת ללכת לדבר והיועצת וההמחנכת  –להתגייס, מאוד לחצו עלי 

תן. הביאו בוגרות של בית הספר לספר על שרות לאומי, כמובן שלא הביאו א  

מהבית לפני כמה ימים פגשתי מורה שלי .. בוגרות שהתגייסו לספר חוויות מהצבא.

ת שראתה אותי על מדים. אמרתי לה שאשמח לבוא לדבר בפני בנות בבי ספר

 זה לא מתאים'. , והיא ענתה ש'הספר

 

 

  פקחית טיסה בנבטים, בוגרת אולפנית ישורון, שוהם:, זהבית

                                                 

 אחראית על סוללות פטריות כיפות ברזל חי"א, ביסלא, ישרון.קצינת שליטה,  165



150 

 

לי המון בעיות. גם אחרי שהתגייסתי לא נתנו  הספר התנגד מאוד לשירות בצבא. עשובית 

כנס רק כדי לקחת מפתח יכנס עם חצאית על מדים לשטח ביה"ס, והייתי חייבת להילי לה

מאחותי. הרגשתי שבועטים אותי. מאז אני לא באה לשום דבר של בוגרות. זה חסם אותי 

לגמרי. אין לי שום קשר לאולפנה מאז. מסתכלים בעין עקומה לגמרי על כל בת 

 שמתגייסת. אפילו מהמכינה לא נתנו לי להגיע ולדבר באולפנה. 

 

 

וגם  השסיפרו שבית הספר אולי לא עודד הליכה לצבא, אך גם לא הכפיש אות חיילותמנגד, היו גם 

 יםהנחשב בבתי ספר ושהתחנכ נותמרואיי .לא סגר את האופציה" כדברי אחת המרואיינות"

 שבית הספר נתן יחס שווה לשירות צבאי או לאומי: וסיפר ים,ליברלי

 

 :מדריכת חי"ר, בוגרת פלך, ירושליםטליה, 

רות ימאוד ליברלי. אצלנו נתנו יחס שווה לשירות צבאי או לאומי. לקראת השנחשב  ביה"ס

פאנל של הצעות מה לעשות שנה הבאה, וכל הדוברים הקפידו על המינוח "שנת שירות"  ארגנו

ה ברורה לבחור במקום שבו יתה הכווניכשהפירוש יכול להיות צבאי או לאומי. יחד עם זאת, ה

בוגרת  ,מדריכת חי"ר –לפאנל הביאו גם בוגרות ביה"ס לדוגמה  תך עוד בנות דתיות.ישרתו א  

ככה שהיה עם  .מכל המגוון - כאלו שבחרו בשירות לאומי ,אחת שעשתה מכינה ,מדרשיסטית

מי להתייעץ. גם הרבה מהמורות שלנו שירתו בעצמן בצבא. בסופו של דבר מהמחזור שלי יותר 

רות הלאומי. שירות ילטובת בנות הש 55%מול  45%בנות הלכו לשירות לאומי. ברמה של 

תנו עשו גם שנה של מכינה או מדרשה רבות מא  -לאומי נתפס כיותר בטוח ויותר מוגן אבל רבות

 כך שלא צריך היה להחליט מיד.

 

, כפי בתי הספררוב  .על הכלל מעידיםבית הספר "פלך" ודומיו המעטים הם היוצאים מן הכלל ה

רות לאומי, ימכווינים את תלמידותיהן באופן ברור לש לות,שעולה גם מעדויות רוב החיי

רות בצה"ל כאל החלטה שיש בה בכדי לעמעם את מידת המחויבות הדתית של יומתייחסים לש

 הבת. 

שירות הלאומי, על קשריות של השל ולא מוסווית מרבית המרואיינות סיפרו על העדפה ברורה 

השירות הלאומי שמוזמנות דרך קבע לבית הספר, על הכנה לשירות שכוללת מידע אך ורק על 

השירות הלאומי, על שבוע התנסות בסוגים שונים של שירות לאומי, על כך שלוחות הזמנים של 
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י וועדי קבלת צורות הלאומי ולא לפי מירות נקבעו לפי לוח הזמנים של השיפעילויות הכנה לש

הגיוס מצה"ל, על פאנל שכלל אפשרויות שיבוץ בשירות הלאומי בלבד, על חלוקת עלונים אך ורק 

על אזהרות של הצוות  זאת ועוד, רבות מהמרואיינות סיפרו 166בדבר מסגרות שירות לאומי שונות.

החלטתה מת החינוכי מפני הצפוי לבת הדתית בשירות הצבאי, על ביטויי אכזבה גלויים של הצוו

 בעקבותועל ביטויי חשש מירידה ברמה הדתית של המשרתות בצה"ל.  של תלמידה להתגייס,

ברמה הדתית אקדיש לו כעת סעיף  תחשיבות של רכיב האזהרות מפני ההידרדרוהבולטות וה

 נפרד. 

 

 סכנת החילון 

יסות המתגי שיעורחלק מהחיילות סיפרו שבבית הספר הורגשה תחושת כישלון חינוכי אם 

ממחזור היה גבוה יותר מהנורמה. עוד סיפרו החיילות כי כשסיפרו בבית הספר על רצונן להתגייס 

. מדברי רוב שרמתן הדתית מידרדרתקיבלו מהצוות יחס לא אוהד שהסגיר תחושה הן 

היה להבין שהצוותים החינוכיים מתייחסים לשירות בצה"ל כאל מסלול ישיר  אפשרהמרואיינות 

 לחילוניות. 

 

 : חיל הים, בוגרת תיכון הרא"ה, רמת גן חוקרת מודיעיןגילה, כך סיפרה 

התיכון מאוד מתנגד לגיוס בנות דתיות לצה"ל. בשנים קודמות זה בא לידי ביטוי 

להתגייס לצה"ל.  הכוונהבירידת ציונים ופגיעה בבגרויות. בנות חששו להסגיר את 

גיוס לצה"ל ופועל כדי למנוע כמה יום המצב קצת יותר טוב. התיכון לא מעודד ה

שיכול, אבל אני לדוגמה הצהרתי בגלוי על כוונתי להתגייס לצה"ל ולא נפגעתי 

 בציונים.

בכיתה י"ב המורה תלתה כתבות גדולות על הקיר עם ציטוטים של הרב אבינר 

]שמסביר[ למה לא להתגייס לצה"ל, ואז אני וחברות שלי תלינו בתגובה עלונים של 

ארבע בנות שיצאנו למאבק במדיניות של בית הספר. -. היינו גרעין של שלוש'אלומה'

 בבתים פרטיים. רוב הבנות הלכו בלי ידיעת בית הספר. 'אלומה'הלכנו למפגשים של 

                                                 

 לא ניתן ללמוד מכך בהכרח על העדפה של השירות הלאומי, אלא אולי כתוצאה של ביקוש.אם כי  166
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אני וחברות שלי אמרנו לבי"ס 'גם ככה אנחנו כבר מתגייסות, אז תביאו מידע על זה'. 

רע  - ירות והמסר היה מאוד ברורשהי שחזרה בשאלה בעקבות השיבסוף הביאו מ

 להתגייס. 

לשיחה עם  כשבית הספר החליט להיענות לדרישות התלמידות ולהביא חיילת גילה, לדברי

בעקבות השירות. זו עדות מרעישה על המסר  עזבה את הדתחיילת ש הביאתלמידות, הוא 

 – ולה שבהןהסכנות הטמונות בשירות הצבאי, והגד בדברשבית הספר מעביר לתלמידותיו 

סכנת החילון. עדותה של גילה היא אחת מעדויות רבות על יחסם של התיכונים הדתיים 

ירידה ברמה הדתית עד כדי חילון. צה"ל ליחס ישר בין גיוס ל המשרטטים ,והאולפנות

 אביא ארבע דוגמאות נוספות:

 

 167:אולפנת נווה חנהבוגרת , מש"קית ת"שהילה, 

רות לאומי, היו מקשרות של השירות ילאומי, עשו פאנל של שעל שירות רק בביה"ס דיברו 

רות ישזה ממש סוג של ש –הלאומי ומהצבא לא הביאו נציגים חוץ מאשר תרבות תורנית 

לכו לשירות לאומי, זה הרבה יותר מוגן, בצבא יכול ' –פשוט אמרו  –לאומי במדים. חוץ מזה 

שזה ממש נדיר.  50%נו התגייסו כמעט בסופו של דבר מהשכבה של 'להיות דברים נוראים...

( והיה נדמה שבית הספר מרגיש שזה סוג של כישלון שמחנכים למשהו אחד 70:30 רך כלל)בד

דרדרות דתית יהתייחסו לזה כאילו שזה הובסופו של דבר הבנות הולכות למשהו אחר. 

גייסתי ישר הרוב הלכו קודם למדרשות או מכינות. אני הייתי יוצאת דופן כי התמבחינתם. 

 זה רע. –פחות מתלהב. כל עוד זה צבא  הבית ספרלצבא. גם ממדרשות ומכינות 

 

 

 :קצינת שלישות, בוגרת אולפנת טבריהורד, 

רות לאומי, היא פחות נחשפת לקשיים, לא ייה יותר נח לעשות שיאומר שלבת דת הבית ספר

 יוצאת מהבועה, פחות סיכויים לרדת ברמה הדתית. 

 

                                                 

הקודם. הרב  אולפנת נווה חנה הייתה חלק מהגרעין הקשה של יוצרי תכנית הגרעינים שעליה כתבתי בפרק 167
אלמליח יצר את התכנית יחד עם המנהלת של פלך, הגב' שירה ברויאר, ועם מי שהייתה המנהלת של נוה חנה באותו 

-סטולמן )רוסמן-זמן, הגב' ברוריה סמט. את כל סיפור הקמת תכנית הגרעינים ניתן לקרוא אצל אלישבע רוסמן
 (2005סטולמן, 
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 :אולפנת אבן שמואל בקורס טיס, בוגרתצוערת חנה, 

מכווין את בוגרותיו לכיוון של שרות לאומי. בקושי יש בנות שמתגייסות. מהשכבה  הבית ספר 

הביאו . בסוף תשלי אני היחידה שהתגייסתי. באולפנה חינכו שהליכה לצבא שווה להיות חילוני

יד בנות מלעשות את זה. שיחה נגד הצבא. מישהי שסיפרה על השירות הצבאי וניסתה להור

להיות חילונית בסוף.  כי לא רציתיההחלטה השתנתה באולפנה ... בתור ילדה רציתי להתגייס

 לפני שהתגייסתי.  וזה באמת מה שעשיתיולכן החלטתי ללכת לשרות לאומי, 

 

מיעוט של  ,מאששים את עדויות החיילות. לפי הסקר "אלומה"ממצאי הסקר החדש של עמותת 

בתי מ רק כמחציתבלבד מהמרואיינות ציינו כי בית הספר שלהם תמך בגיוס נשים לצה"ל.  33%-כ

 שירות הלאומי.ל שניתנהסיפקו הכנה בהיקף דומה להכנה  בגיוס גםהספר שתמכו 

. רוב בתי הספר מכוונים את עולים בקנה אחד "אלומה"של  ממצאי הסקרוהראיונות ממצאי 

 החלטה לשרתמתייחסים להם  ,לפי עדויות החיילותת לאומי, ורויתלמידותיהן באופן ברור לש

מערכת רוב למידה. תבצה"ל כאל החלטה שיש בה בכדי לעמעם את מידת המחויבות הדתית של ה

וציא אותן על אורח חייהן ולהלרעה עלול להשפיע החינוך הדתית משדרת לבנות כי גיוס לצה"ל 

 זיהוי הדתי.מה

ת בתי הספר? האם תפיסת מערכת החינוך מצליחה להשפיע על כיצד מתייחסות הצעירות לגיש

התלמידות? האם הן מפנימות את המסרים המועברים להם במסגרת החינוכית? עד כמה חשובה 

בעיניהן תמיכת בית הספר? האם יש השלכות לקבלת החלטה המנוגדת לרוח בתי הספר? בתת 

 לגישת בתי הספר לשירות בצה"ל. הפרק הבא אסקור את מידת החשיבות שמייחסות התלמידות 

 

 חשיבות תמיכת בית הספר .5.2.3.2

מעניין לראות שהתלמידות לא דירגו את עמדת בית הספר כאחד השיקולים המשמעותיים 

, אולם תפיסות בית הספר ביחס לסוגי השירות השפיעו על הדימוי של בבחירת סוג השירות

 . הןהשירות בעיני

 השיקול:  הופיעשיקולים שעשויים להשפיע על בחירת סוג השירות ה תבמסגרת רשימ

 בשירות הלאומי / עמדת בית הספר לגבי שירות בנות בצה"ל

עד "כלל לא משמעותי" מ ,5-1השיקול בסולם של  חשיבותהתלמידות התבקשו לדרג את 

 "משמעותי במידה רבה מאוד". 
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 להלן תרשימי הממצאים: 

 

 משמעותי עמדת בית הספר לגבי השירות"שיקולים ביחס לשירות: אחוז הבנות שהשיבו כי השיקול " – 9תרשים 

 רבה מאודאו במידה  רבהבמידה 

 

ללכת פער גדול בין התלמידות שהחליטו לשרת בצבא לתלמידות שהחליטו ראות שיש ל אפשר

כי עמדת בית הספר  אמרומהתלמידות שהחליטו לשרת בשירות הלאומי  30%-שירות לאומי. כל

מהתלמידות שהחליטו  - 15%-כ –רק כמחצית לעומתן,  .משמעותית במידה " רבה" ו"רבה מאוד"

 שעמדת בית הספר היא שיקול משמעותי במידה "רבה או "רבה מאוד".  אמרו להתגייס

 

 התפלגות תשובות מלאה ניתן לראות בתרשים הבא: 
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 בית הספר לגבי השירות שיקולים ביחס לשירות: עמדת – 10תרשים 

 

רגו את עמדת בית הספר כמשמעותית במידה מעטה או ימהמתגייסות לצה"ל ד 65%-למעלה מ

שבחרו לשרת בשירות הלאומי בלבד מהתלמידות  40%-לעומת כ ,ככלל לא משמעותית. זאת

 5%-פחות מבנוסף,  168רגו את השיקול בשתי העמודות הנמוכות של הסרגל שניתן להן.ישד

מהתלמידות שהחליטו להתגייס לצה"ל טוענות שעמדת בית הספר מהווה שיקול משמעותי במידה 

 רבה מאוד. 

החשיבות דת מי הואהממצא בדבר יחס התלמידות לעמדת בתי הספר ממצא נוסף המחזק את 

שמייחסות התלמידות לקשרים בין מנהלי בתי הספר לצבא או האגודות לשירות לאומי. מקובל 

לחשוב שקשרים של מנהלים ומנהלות עם אגודות השירות הלאומי או עם גורמים בצבא יכולים 

 להשפיע על שיבוץ המשרתים. השיקול שהובא בפני התלמידות בשאלון הוא: 

 ת ביה"ס שלי לבין גורמים צבאיים/האגודות לשירות הלאומיקיום קשרים בין מנהל/

 . אלה הם הממצאים: על סרגל של מידת חשיבותגם את השיקול הזה התבקשו התלמידות לדרג 

 

                                                 

הולכות לצבא לבין השירות הלאומי גם הנתון הכללי הוא נמוך. ממצא שהייתי יש לציין שמלבד הפער הגדול בין ה 168
 ממליצה לבתי הספר הממלכתיים דתיים לבדוק. 
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שיקולים ביחס לשירות: אחוז הבנות שהשיבו כי השיקול "קיום קשרים בין מנהל/ת ביה"ס שלי לבין  – 11תרשים 

 רבה מאודאו במידה  רבהבמידה האגודות לשירות לאומי/צבא" משמעותי 

  

לתלמידות שהחליטו על  להתגייסגם בשיקול זה קיים פער מובהק בין התלמידות שהחליטו 

המתגייסות מייחסות משמעות "די רבה" או "רבה מאוד" לקשרים מ 15%-שירות לאומי. פחות מ

לשרת בשירות  ומי שהחליטמ 30%-כפול של למעלה מ שיעור ,שיש למנהלי בתי הספר. לעומתן

 שתי הדרגות הגבוהות שהוצגו בסולם. באחת מרגו את השיקול יהלאומי ד
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השיקול "קיום קשרים בין מנהל/ת ביה"ס שלי לבין האגודות לשירות התפלגות שיקולים ביחס לשירות:  – 12תרשים  

 לאומי/צבא" 

  

על עצמן כי עמדת  העידו( 45%-לשרת בצה"ל )למעלה מ שבחרומשמעותי של התלמידות  שיעור

( טענו כי גם קשרים 43%-דומה של תלמידות )כ שיעור .בית הספר איננה משמעותית עבורן כלל

הספר עם גורמים צבאיים כלל אינם משמעותיים בעיניהן. הראיונות עם החיילות של מנהלי בתי 

 הכמותיים.  הדתיות איששו את הממצאים

 כך לדוגמה ענו חיילות בתשובה לשאלה: 

 ? ת הספריתה לך התמיכה של בייעד כמה חשובה ה

 

 אלון שבות: , מש"קית ת"ש, בוגרת אולפנת נווה חנההילה

תה לי התמיכה מהבית יחשובה לי. בעיקר חשובה הייתה ייתה. ולא הילא ה

 מבחינתי היה לעשות בגרויות, לימודים ולא מעבר. ת ספרומהחברות. הבי
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 ן חיל הים, בוגרת תיכון הרא"ה:י, חוקרת מודיעגילה

אחרות שרצו להתגייס,  תלי זה ממש ממש לא היה חשוב, אבל אני יודעת על בנו

 בה להן ולכן לא התגייסו בסוף. תה חשויאבל תמיכת בית הספר הי

 

 :ת רננים", כתבת בגל"צ, בוגרת אמיירדן

לא הולך איתי לצבא, ולא לשרות לאומי. לא רלוונטי  ת ספרפחות רלוונטית לגבי. הבי

לי מה עמדתו, ואם יש או אין תמיכה. לא מעניין אותי. גם לא המורות שלועגות. 

וד תמכה בי. מצד שני אחד הרבנים כשהודעתי שאני רוצה להתגייס המחנכת שלי מא

שזה נחשב לקללה הכי  –'אתם תחזרו בשאלה'  –דיבר על השירות בצה"ל כחילול ה' 

הרגיז אותי שהייתי מוכנה באותו הרגע להתגייס, אפילו אם זה יהיה  ל כךגדולה. זה כ

לכלל צה"ל. אמנם לא הגבתי כשהוא דיבר, אבל מאוד התרגזתי. כשנודע שהתקבלתי 

 היו מורות שלעגו ואמרו 'מה תעשי שם? תהיי כתבת לענייני פקקי תנועה?!?' – לגל"צ

 

, נגד גיוסה שיקול תלצה"ל לא היוו נשיםלא רק שעמדת בית הספר נגד גיוס , של ירדן על פי עדותה

 169את החלטתה להתגייס היא קיבלה לראשונה דווקא נגד עמדת בית הספר.לדבריה, אלא להפך. 

בצה"ל במונחים של "חילול ה'" נשים תמריץ נוסף לגיוס היא קיבלה כשהרב דיבר על שירות 

, הוא כן חינוכימזלזלת בחשיבות של הממסד ה ירדןשוכסכנה לחזרה בשאלה. נראה כי בעוד 

כמו  ,ברורה ירדןולוגיות של אידא. הדעתנות ההכוונתומשפיע על בחירותיה, אלא שבדיוק הפוך מ

 אינם מתיישבים עם דעתה. אלו כשרוד בערכי מוסדות החינוך גם נטייתה למ

 

 ההכנה לשירות מחוץ לכותלי בית הספר

שאלת ההכנה לשירות  נמצא בתשובות על לממסד הבית ספרי תלמידותנתון שמשלים את יחס ה

  מחוץ לכותלי בית הספר.

בסרגל של  תבקשו לדרג את מידת הסכמתן עם כל אחד מהםהמשפטים ו 11התלמידות קיבלו 

 חמש אפשרויות מ"כלל לא" ועד "במידה רבה מאוד". אחד המשפטים שניתנו לתלמידות הוא: 

                                                 

אמירה מעניינת שיכולה להצביע על קשר למרד נעורים. אולם מהתרשמותי במהלך הריאיון מדובר באנטגוניזם  169
השירות בצה"ל התווסף לנושאים אחרים שבהם חולקת נגד תפיסת הדת במדיניות החינוכית של בית הספר. עניין 

ירדן על מדיניות החינוך הבית ספרית ונובע לא מתוך מרד גרידא, אלא מתוך דעתנות. מכל מקום, לא מצאתי בעדויות 
 תשובות רבות בסגנון דומה. 
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אם גורמים שאינם קשורים לביה"ס היו מארגנים חוגי בית כהכנה לצה"ל לבנות דתיות "

)מתן מידע על אפשרויות שירות ועדויות של חיילות וקצינות דתיות( הייתי משתתפת 

 "בהם.

לקבל הכנה לשירות דווקא מחוץ העדיפו  שבחרו בשירות הצבאי תלמידותהש עלההתשובות מ

(. הדבר 13תרשים שבחרו בשירות הלאומי ) תלמידותבמידה ניכרת יותר מהו, תי הספרלכותלי ב

ן לשרת בצבא על אף החלטתעמדת הממסד.  עם תלמידותשיש ל ההיכרותעולה בקנה אחד עם 

מרד, וחוסר רצונן לקבל הכנה לשירות במסגרת בית הספר יכול  מעיןעמדת הממסד מהווה 

 שות לממסד. חרוהן אמון שהשל חוסר  ביטויאו כ להיתפס כחלק מהבעיטה שלהן בממסד,

 

תשובות לשאלה: באיזה מידה את מסכימה עם האמירה "אם גורמים שאינם קשורים לביה"ס היו  – 13תרשים 

 מארגנים חוגי בית כהכנה לצה"ל לבנות דתיות הייתי משתתפת בהם"

 

עם ממי שהחליטו להתגייס לצה"ל מסכימות במידה רבה ובמידה רבה מאוד  40%-למעלה מ

גורמים שאינם קשורים לבתי  ל ידיאמירה שלפיה היו משתתפות בחוגי בית אילו היו מאורגנים עה

 , לא ברורמהתלמידות שהחליטו לשרת בשירות הלאומי. מהממצאים 28%-לעומת כ ,הספר. זאת

התלמידות שבחרו בשירות הלאומי, נובע מכך שלבנות ובין הבוחרות לשרת בצה"ל  אם הפער

נובע ממידת הוא השירות הלאומי אין עניין בחוג בית שדן באופציית השירות הצבאי, או שמא 

שות לבתי הספר. מכל מקום, רצונן של התלמידות הדתיות לקבל הכנה חהאמון השונה שהן רו

 צעירותלתחושת הבעיטה בתמיכה הממסדית שמבטאות ה ףמתווס הספרמחוץ לכותלי בית לצבא 

מהן היו  רבותועמדת בית הספר, הן אינן מייחסות משמעות להדתיות שבחרו בשירות צבאי. 
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יום הסברה אודות אפשרויות לואכן בית הספר.  –משתתפות בחוגי בית מחוץ לשערי הממסד 

-בבית החייל בתל אביב הגיעו למעלה מ 2015לבנות דתיות שהתקיים בנובמבר הפתוחות השירות 

ת , מסרה בוועד"אלומה"יפעת סלע, מנכ"לית  170שמיניסטיות מתיכונים ומאולפנות. 1,500

מהאולפנות והתיכונים הדתיים  17%-ב ,שה שבשנת הלימודים תשע"דילקידום מעמד הא הכנסת

ות החינוכי באופן מוסדות( שבהם לא מתקיימת הכנה לצה"ל במסגרת בית הספר, מפנה הצו 21)

יש  ,. לטענתה"אלומה"פרטני תלמידות שמצהירות בגלוי על רצונן להתגייס למפגשים של עמותת 

פרטני מחוץ לשטח בית מענה  בנותמבקשים לתת לה ,מוסדות החינוךכיוון ש ,בכך טעם לפגם

, ייתכן, אם כן 171."במגרש שלנו זה לא קורה"אומרים הם כאילו משדרים מסר סמוי, הספר, 

 .שהחיילות הדתיות יודעות שבתי הספר כלל אינם מעוניינים במפגשי הכנה לצה"ל בתוך שטחם

מחוץ לצה"ל מעדיפות לא להיות במקום שבו הן אינן רצויות, ומנצלות את האפשרויות להכנה הן 

 לכותלי המוסד החינוכי. 

 .בית הספר מוכיחות את חוסר החשיבות שהן מייחסות לעמדתהן בהחלטתן להתגייס  ,אמנם

אולם מתשובותיהן התקבל הרושם שהדימוי שיש להן על שני סוגי השירות מושפע מהמסרים 

, צוערת בקורס טיס, סיפרה שעל המועברים בבתי הספר. עדותה של חנה היא דוגמה מעניינת. חנה

את  ואולפנה שינב המסרים שהועברו לה ,אף שהיה לה ברור מילדותה שהיא רוצה להתגייס

 ה. כך היא מספרת:תכניותי

 

 :אולפנת אבן שמואל צוערת בקורס טיס, בוגרתחנה, 

שהייתי ילדה היה לי חלום להתגייס, אבל שינו לי את זה באולפנה והיה לי ברור שאני כ

רות לאומי. בהתחלה התמיינתי לצה"ל במקביל להתמיינות לשרות לאומי. יהולכת לש

בת להצהיר, ואז הצהרתי. שנה ראשונה כולל מיונים לטיס עד הרגע האחרון שהייתי חיי

נשארתי באולפנה בתור מדריכה לכיתות י"א. היה לי כיף, אבל פחות התאים לי, חיפשתי 

משהו אחר ולקראת שנה שנייה התקבלתי להיות קומונרית בסניף בני עקיבא. תוך כדי 

השנה השנייה הבנתי שמה שאני באמת רוצה זה צבא ובפקס אחד ביטלתי את הפטור 

התחלתי שוב מיונים. בעצם קלטתי שיש דברים שאני רוצה ולא עושה בפועל. קלטתי ו

שאני רוצה כדורסל ולא משחקת; רוצה לטייל ולא מטיילת; רוצה צבא ולא מתגייסת. 

                                                 

תלמידות . מספר ה08:00-00-13בבית החייל בתל אביב בין השעות  2015בנובמבר,  3-המפגש התקיים ב 170
 המשתתפות נמסר מ"אלומה". 

דבריה של יפעת סלע, מתוך פרוטוקול ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה בראשות ח"כ עליזה לביא )כנסת  171
 (2014ישראל, 
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תמיד נמשכתי לטיולי שטח, עבודה בשטח, נושאי ביטחון, נושאים מבצעיים. הייתי ילדת 

 בוי'. -'תום

 

גמישה ומתפתחת וכי היא נבנית ע"י אימוץ פרקטיקות, מתבטאת היטב זהות משתנה, שה תאוריה

. למרות שהיה לה ברור עוד מילדותה שהיא מתגייסת, בעקבות החינוך שקיבלה חנהבסיפורה של 

רות לאומי. ניתן להתייחס לאולפנה יהיא החליטה לאמץ פרקטיקה אחרת והתנדבה לש, באולפנה

רתה בשרות הלאומי יששלאחר רק חנה מדגים את כוחו. מעצב זהות משמעותי שסיפורה של כאל 

במשך שנתיים )כמדריכה באולפנה וכקומונרית בסניף בני עקיבא( החליטה להתגייס לצה"ל. נראה 

חילונית כ"אחר משמעותי שלילי" שממנו השה יכי האולפנה ניסתה להטמיע בתלמידותיה את הא

בדרך של ניגוד ות לא מתוך דמיון, אלא על עיצוב הזה משפיעבדל. האחר, במובן זה, תיש לה

התבדלות  באמצעותתיאורטי(, זהויות מתעצבות גם הפרק ה) 2. כפי שהוסבר בפרק והבדלה

מאלמנטים מנוגדים. לפי טענה זו, בתהליך הבניית הזהות נדחקים אלמנטים מנוגדים והם 

מעידה כי האולפנה  חנהבדל בהבניית הזהות האישית. תמוגדרים כ"אחרים" שמהם צריך לה

אינטראקציה עמה  ניהלה ושהיא ,מהווה עבורה סביבה אנושית קרובה, משפיעה ובעלת חשיבות

, עזיבת הדתגיוס לצה"ל גורם לש מסרויחסים דיאלוגיים משמעותיים בתהליך כינון זהותה. ה

 וותרשה החילונית, גרמו לה ליורצונה לבדל את עצמה מן ה"אחר המשמעותי השלילי" בדמות הא

יתה ימעניין לראות שהשפעת האולפנה העם זאת, . לכת לשירות לאומיול על שאיפתה מילדות

לטווח קצר בלבד, ולאחר שהשלימה שנתיים של שירות לאומי והתרחקה פיזית ותודעתית 

 להגשים את חלום ילדותה ולהתגייס לצה"ל.  חנהמהאולפנה, החליטה 

מהנתונים הכמותיים.  עולהמלכתיים דתיים של מוסדות הלימוד המ הגישהעדות להפנמת 

התבקשו לענות מה עלול יותר לערער את תפיסת עולמה של הבת הדתייה, שירות הנסקרות 

עשוי לערער את התפיסות והדעות הקודמות של את ההיגד "קיבלו בצה"ל או שירות לאומי. הן 

יותר ימים ים מתאוהתבקשו לציין אם ההיגד", הבת הדתית ולגרום לה לחשוב עליהן מחדש

 שני סוגי השירות באותה מידה. לשירות הלאומי או לירות בצה"ל, לש

 .14תרשים להלן בהממצאים מוצגים 
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 מידת תיאורו של היגד בנושא ערעור תפיסות ודעות את הצבא או השירות הלאומי בקרב קבוצת הצבא – 14תרשים 

 

הבוחרות והנתונים מצביעים על כך שישנה הסכמה מסוימת בין הבוחרות לשרת בשירות הלאומי 

ולגרום להן  תפיסת עולמןהשירות בצה"ל עשוי לערער את סבורות שבשירות צבאי. רוב הנסקרות 

מקרב הבוחרות בשירות  30%-מקרב הבוחרות בשירות צבאי, וכ 40%-כלמחשבה מחודשת. 

מקרב הבנות סבורות שדווקא ורק מיעוט זניח  ,שני סוגי השירותב נכון חושבות שהדבר לאומי

. השירות הלאומי נתפס על ידי התלמידות ת העולם הדתיתסהשירות הלאומי עלול לערער את תפי

 כמסגרת בטוחה ויציבה המתיישבת עם הערכים והתפיסות של התלמידה הדתית. 

 שהוצג בפני התלמידות היה:  נוסףהיגד 

 "לשמור על רמת דתיותקשיים "

יותר. ממצאי הסקר  היה כלליההיגד הזה מהווה מעין מיקוד ופירוט אפשרי של ההיגד הקודם ש

 מוצגים בתרשים הבא: 
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שירות ולצבא לתיאור של ההיגד "קשיים לשמור על רמת דתיות ועל ערכים דתיים" התאמת המידת  – 15תרשים 

 הלאומי

 

תופסות  ,הבוחרות בשירות הלאומימ 80%-התלמידות שבחרו בשירות צבאי וכמ 75%-כ ,גדולרוב 

 דתיות ועל ערכים דתיים. האת השירות בצה"ל כסוג שירות שבו קשה יותר לשמור על רמת 

תפיסת סוכן הסוציאליזציה ל בהתאםשירות הצבאי תופסות את המראים שהתלמידות  נתוניםה

השירות הצבאי ש הדתית לאומית. מערכת החינוך משדרת לתלמידותמערכת החינוך  -המרכזי 

את תפיסת עולמה של הצעירה הדתית. על כן, אין זה מפתיע  םתוא ואינהוא מוגנת ו אינו מסגרת

לשמור על רמת דתיות ועל  קשהשהמערכת הצבאית נתפסת בעיני התלמידות כמסגרת שבה 

אם כן, הן ודעותיהן של המשרתות בה. ערכים דתיים וככזאת שעשויה לערער את תפיסותי

שגם הן חוששות מהשפעת הצבא על תפיסת  למרות להתגייס לצבאהחיילות הדתיות בוחרות 

  עולמן וערכיהן.
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 172דתיים רבניים מול דתיים ריבוניים - החלטות קבלת סמכויות דתיות ואופן .5.2.3.3

בנושאים הרבנים נשענת על גדולתם בתורה, והם פוסקים לציבור הרחב את ההלכה סמכות 

הציבור המקבל את הסמכות הרבנית פונה לרב ומבקש פסק הלכה בסוגיות שונות שבהן  .תורניים

הסמכות הרבנית מהתחום  קבלתהרחבה של  הואהוא מתלבט כיצד לנהוג. המושג "דעת תורה" 

 .ייםהחההלכתי הצרוף לכלל תחומי 

לא כולם אך מקבלים את סמכותם של הרבנים לפסוק הלכה בעניינים תורניים, רבים דתיים 

הלכתית. בנושאים שאינם תורניים טהורים, שאינה פונים לרבנים כאשר הם עומדים בפני הכרעה 

בעניין רחבה קיימת מחלוקת  ,הלכות חיים בתחומים אחריםאו פוליטיים, מדיניים כגון נושאים 

 173הכרעה.הרבנית ל הסמכות

 ואה גבריםלפיה השירות הצבאי לו ,תיארתי את התפיסה הדתית לאומית בפרקים הקודמים

בציונות המתנהל ויכוח וסקרתי את ה .קתושירות הנשים שנוי במחללעומת זאת, מצווה דתית. 

בין אם מטעמים הלכתיים  ,ת גיוס נשים לצה"לואת הדעות ההלכתיות השולל והבאתיהדתית 

תורניים ובין אם משיקולים חינוכיים. סקרתי גם את דעת המיעוט של הרבנים המתירים גיוס 

  נשים לצה"ל.

את הסמכות ההלכתית של מקבלות  התלמידות והחיילות עד כמהבראיונות בחנתי ו בשאלונים

רשימה של שיקולים לו קיבהתלמידות  ,בשאלונים .לסוגיית השירות הצבאי נוגעהממסד הדתי ב

, מ"כלל מסלול השירות בבחירתשיקול כל תבקשו לציין באיזו מידה משמעותי הו ,ביחס לשירות

 לא משמעותי" ועד "משמעותי במידה רבה מאוד".

 השיקול: היהשניתנו לתלמידות השיקולים בין 

 "שירות הלאומיב / עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי שירות בנות בצה"ל"

 הלן הממצאים: ל

                                                 

והיא  הוא מרבה להשתמש בהבחנה בהרצאותיו .את המינוחים דתיים רבניים ודתיים ריבוניים טבע אשר כהן172
 (2014רחת מבשורה" )כהן א', מפלגה בורחת מבשורה, מופיעה במאמרו "מפלגה בו

 להרחבה ראו בפרק הרקע התיאורטי 173



165 

 

 

הבנות שהשיבו כי השיקול "עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי  שיעורשיקולים ביחס לשירות:  – 16תרשים 

 רבה מאודאו במידה  רבהבמידה השירות" משמעותי 

 

החשיבות  בין מידת גדולעולות שתי נקודות מעניינות. הנקודה האחת היא פער  מניתוח הממצאים

מידת בנושא ל שבחרו בשירות בצה"ל לעמדות רבנים ומנהיגים הדתיים תלמידותשמייחסות ה

 תרשים)התפלגות תשובות מלאה ב ת שבחרו בשירות הלאומיתלמידוהלהם החשיבות שמייחסות 

עמדות בעת קבלת ההחלטה למהתלמידות שבחרו בשירות הלאומי טענו ש 50%כמעט  (.17

מהתלמידות שהחליטו להתגייס לצבא  17%-רק כלעומתן,  היה משקל רב או רב מאוד.רבנים ה

 174משמעותי במידה רבה או רבה מאוד.עמדות הרבנים היו גורם הצהירו ש

בוגרות החינוך הממלכתי דתי כל שמייחסות המועטה ות הנקודה השנייה היא מידת המשמע

התלמידות שבחרו לשרת  פחות ממחציתשירות. הלעמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי 

. ממצא זה מתיישב היטב עם ייחסו משמעות רבה או רבה מאוד לעמדות הרבניםבשירות הלאומי 

חנן כפי שהוכח במחקרו של  ,דתיתהמבנה הכללי של הציונות הדתית ועם יחסה כלפי הסמכות ה

-וגילה שלמעלה מהמרכיבים את הציונות הדתית מוזס חילק את המשיבים לתתי המגזרים  .מוזס

בנושאים  מתייעצים בתדירות גבוהה עם רבציבור התורני המשתייכים למהמשיבים  70%

תשובות היה קצת פחות מ"לפעמים", ואילו ממוצע ההלכתיים. בבורגנות הדתית ממוצע 

                                                 

 נתון זה, אגב, הוא נקודה למחשבה עבור מי שחושש מ"הדתה" בצהל.  174
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הממצאים  175.עמד על קצת פחות מ"לעתים רחוקות" קרב האורתודוקסיה המודרניתהתשובות ב

שאינם נזקקים לרבנים על מנת יש פלגים בציונות הדתית  , ולפיהמתיישבים עם הבחנתו של כהן

"הדתיים  תן קבוצותכהן מכנה את אולקבל החלטות גם בסוגיות הלכתיות טהורות. 

חייהם כלל לא מתעוררות אצלם מהלך במחקרו גילה שב .הסוציולוגיים" או "הדתיים הליברלים"

הם ככל הנראה משיבים עליהן שאלות כאלו מתעוררות שאלות המצריכות שאלת רב, וגם כש

 בעצמם מתוך אינטואיציה וידע אישי. 

 

 להלן התפלגות התשובות המלאה: 

 

 השירות שיקולים ביחס לשירות: עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי – 17תרשים 

 

 

לייחס תלמידות שבחרו בשירות הלאומי יא הנטייה הברורה של הבולטת בנתונים המגמה 

התלמידות שהחליטו להתגייס משמעות לעמדות הרבנים, ולעומתה בולטת הנטייה הברורה של 

 .משמעות לעמדות הרבניםלא לייחס לצה"ל 

על חשיבות עמדת בית הספר כשיקול שמשפיע על הבחירה במסלול שהוצגו לעיל, בדומה לנתונים 

מהתלמידות שהחליטו להתגייס לצה"ל טוענות  5%-פחות מהשירות, גם בסוגיית עמדת הרבנים 

 65%-, כל כןיתר עשעמדת הרבנים לגבי השירות מהווה שיקול משמעותי במידה רבה מאוד עבורן. 

מהווה שיקול כלל לא משמעותי, או  ,טענו שעמדת בית הספר, כמו גם עמדת הרבנים לגבי השירות

                                                 

 הרחבה ומקורות מובאים בפרק התיאורטי.  175
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 26%-משמעותי במידה מעטה. לעומת זאת, מבין התלמידות שהחליטו לשרת בשירות הלאומי, כ

  176טענו שעמדת הרבנים מהווה שיקול חסר משמעות או משמעותי במידה מועטה.

תלמידות שבחרו בשירות הלאומי בנוגע למידת החשיבות ל התלמידות שבחרו להתגייסהפער בין 

בנוגע למידת החשיבות  - צגו לעילשהן מייחסות לעמדת הרבנים מתווסף לפערים הנוספים שהו

שהן מייחסות לעמדת בית הספר ובנוגע למידת החשיבות שהן מייחסות לקיומם של קשרים בין 

 שירות. מנהלי בתי הספר לגורמי ה

קשרים בין בית הספר  ;עמדות של רבנים ומנהיגי דת ;)עמדת בית הספרשלושת השיקולים הללו 

כל מרכיבי האשכול התגלו . "התמיכה הממסדית"אשכול  מרכיבים את( לגורמי השירות

לחברותיהן  יותר מאשרהבוחרות בשירות הלאומי, הרבה  תלמידותכמשמעותיים במידה ניכרת ל

 ת צבאי.הבוחרות בשירו

ממצאי הסקר מלמדים אפוא שהתמיכה הממסדית משמעותית לבנות שבוחרות בשירות הלאומי 

 הרבה יותר מאשר לחברותיהן שבחרו בשירות הצבאי. 

את אחוז התלמידות שענו  ציגלהלן סיכום גרפי של אשכול התמיכה הממסדית. התרשים מ

ניתן להבחין בנקל בפערים הבולטים שהשיקול משמעותי עבורן במידה רבה או במידה רבה מאוד. 

 .לצה"ל להתגייסבין התלמידות שבחרו לשרת בשירות הלאומי לבין התלמידות שהחליטו 

 

                                                 

אמנם מתגמד מול הנתון המקביל בקרב התלמידות שבוחרות לשרת בצבא, אולם מדובר ברבע  26%הנתון של  176
 שיעור שאינו מבוטל כלל.  –מהתלמידות הבוחרות בשירות הלאומי 
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במידה רבה או אחוז הבנות שענו כי השיקול משמעותי  - אשכול הממסדשיקולים ביחס לשירות:  – 18תרשים 

 במידה רבה מאוד

 

 

 התורני לממסד הדתיבין הממד 

את שאלתי ועל היחס לרבנים בפרט.  ,בראיונות עמדתי על משמעות התמיכה הממסדית בכלל

על קבלת החלטות דתיות בעת השרות עצמו.  והן ,קבלת החלטות לפני הגיוסהן על החיילות 

רוב החיילות , כי גם מהראיונות עולה הכמותיים, בדומה לתמונה שעלתה מניתוח השאלונים

אינן נזקקות לרבנים לצורך עיצוב אורח חייהן. הן מקבלות את בחירותיהן באופן  גייסושהת

ממצאי הראיונות מגבים שנשען על ידע ועל אינטואיציה.  אישימתוך גמישות ושיקול דעת  ,עצמאי

הם  לעיל. למבנה התיאורטי של הציונות הדתית כפי שהוצג אימיםאת הנתונים הכמותיים ומת

 178ועם הבחנתו של אשר כהן. 177ד עם הנתונים של חנן מוזסעולים בקנה אח

                                                 

)מוזס, תשס"ט(. הרחבה ומקורות בפרק  שחקר בין היתר את סוגיית ההתייעצות עם רבנים בחברה הציונית דתית 177
 התיאורטי. 

 על כך שיש פלגים בציונות הדתית שאינם נזקקים לרבנים על מנת לקבל החלטות גם בסוגיות הלכתיות טהורות. 178
 הרחבה ומקורות בפרק התיאורטי. 
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כיוון שהנטייה הימנעות מפנייה לרבנים, הוא  ,הדתיות חיילותהסבר נוסף, ייחודי בהקשר של ה

שבוחרות  צעירות הדתיותהההלכתית של רוב הרבנים ברורה להן. במחקרי התגלה כי מרבית 

החלטותיהן באופן אוטונומי. הן עשויות להן ומקבלות את שסומכות על הידע לשרת בצה"ל 

להקשיב להסברים, לסיבות העומדות בבסיסו של פסק הלכה זה או אחר, אך את ההחלטה 

. פעמים רבות הן אף מערערות על הסופית הן מקבלות באופן עצמאי לאחר שהפעילו שיקול דעת

סד חינוכי ממלכתי בוגרת מוצעירה של ה פרופילה ממרכיבידומה שזהו אחד  טעמי פסקי ההלכה.

  דתי המתגייסת לצה"ל.

ונות אביא ציטוטים של החיילות, המעידים שהן מעצבות את חייהן הדתיים בעצמן ולפיכך ע להלן

 אבדוק את דפוסי קבלת הסמכות שלהן למודלים השונים של ציות .להגדרה של "דתיים ריבוניים"

במחקר של מוזס )המודל  ,כרתי(סמכות שהובאו במחקרים של שגיא )מודל הציות והמודל ההו

 הדיאלוגי( ובמחקרה של אומיאל )המודל הדילוגי(. 

 

 ת רננים, כתבת בגל"צ:", בוגרת אמיירדןכך מספרת 

 

שבו  ית ספררציתי להתגייס... נראה לי שזה יותר היה "דווקא" בגלל שהב 14מגיל 

 למדתי בילדותי היה חרדי ולא תמך בגיוס בנות לצה"ל.

 פסקי הלכה שאוסרים על שרות בצה"ל לבנות?מה דעתך על 

זה ממש מרגיז אותי. מרתיח אותי. עד כדי כך שפיתחתי ממש אנטי לבנות שעושות  

בגל"צ דין חיילת כדין ]שנה אחת שירות לאומי, בפרט שאני עושה שלוש שנים סדיר 

הסיבות לפסקי ההלכה פשוט . [ורכת שנה בקורס צבאיאחייל בגלל שההכשרה 

אני עושה עליות משמר. אז  179. ]ההדגשה שלי. ר.ב[ כלי גבר?לי לא רלוונטיותנראות 

לא נראה לי. פשוט לא מסכימה עם כל זה. אני גם לא לובשת  180מה? אפוטרופוס?

חצאית על אזרחי ומסתפקת בשרוול קצר. אין לי גם בעיה לשבת בבתי קפה שפתוחים 

צמי את הזכות להפעיל את בשבת. אני שמה על מה שרבנים אומרים אבל שומרת לע

 הלוגיקה. אם זה לא הגיוני, אני לא אפעל לפי זה. 

 עם רבנים התייעצת לפני שהחלטת להתגייס?

                                                 

בכלי זין  אישהנשיאת נשק לנשים לאור הנאמר בגמרא "מנין שלא תצא הלכתית יש האוסרים  - 5.2ראו בפרק  179
 . (נזיר, דף נ"ט, עמוד א'מסכת , )תלמוד בבליאישה" גבר על  למלחמה? תלמוד לומר 'לא יהיה כלי

בת חייבת להימצא ברשות אביה ותחת שהיש האוסרים הלכתית גיוס נשים לצבא מן הטעם  – 5.2ראו בפרק  180
 מרותו, עד שתעבור לרשות בעלה
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לא שאלתי. לא התייעצתי. ידעתי שלא יתמכו. ידעתי שיגידו שאני עושה טעות. אם 

הייתי שואלת אותם גם היו אומרים שאני הייתי צריכה להתחתן לפני שנה. לא משנה 

מה הם אומרים. כמו אותו הרב שאמר שלהתגייס לצה"ל זו תועבה. איך אתה מעז לי 

בכלל להגיד את זה? ...בעצם מה שאני אומרת זה שהדת היא לא סמכות טוטליטרית 

מבחינתי, כי אני לא שואלת רבנים. אני לא צריכה תיווך עם מי שנמצא שם למעלה, 

 תו.אם וכאשר יש לי דיאלוג א  

 הרבנות הצבאית לחיילות דתיות? ל ידימי עיון שמאורגנים עהאם את הולכת לי

 לא מעניין אותי. לא שווה לי להפסיד יום עבודה.

  רות כמצווה?יהאם את תופסת את הש

לחלוטין. אבל חושבת על זה בעיקר כעל זכות. בעיניי זה קידוש ה' להסתובב על מדים 

 עם חצאית. בעיניי אין שילוב טוב מנשק וחצאית.

 

 היאהגם שרבה ביחס לרבנים ולפסיקותיהם. מחשבתית תה של ירדן משקפת עצמאות תשוב

 עמדתמחשיבה את השירות בצה"ל כמצווה דתית, היא מעידה על עצמה שהיא איננה נדרשת ל

מושג שעשוי לסייע להבנת הפנומנולוגיה המוצגת על ידי ירדן הוא מושג הרבנים בעניין. 

. הארה מציע את מושג ההתמקמות Harré), 1993ום הארה )( שפיתח רpositioningההתמקמות )

ירדן ממקמת את עצמה עם שיח  כתפיסה דינמית לבחינת זהות מעוצבת ומתפתחת של הפרט.

, בעצמה היא מעצבת את אורח חייההדת ותופסת את השירות הצבאי כמצווה. לעומת זאת, 

אורך השרוול, לבישת אלא גם בלצה"ל, , לא רק בעצם הגיוס פעמים רבות בניגוד לעמדת הרבנים

טוענת שהיא מחשיבה את  ירדןבשבת. באותו משפט שבו גם חצאית, וישיבה בבתי קפה שפתוחים 

דעת הרבנים )בשפתה: "שמה על רבנים"( היא מיד מספרת שהיא שומרת על עצמאות מחשבתית 

ודומה כי  ,טליטרית"היא מעידה כי "הדת היא לא סמכות טוהחלטות באופן אוטונומי.  קבלתומ

מאוד מדפוסי הסמכות  יםרחוק ההכרתי, , מודל הציווי והמודל ציות שמציג שגיא-מודל הסמכות

היא מנהלת דיאלוג מחשבתי עם באופן ישיר, רבנים  במקום לשאולשל ירדן. ירדן מציבה שאלות, ו

ות לה לא , וקובעת שהסיבות לפסקי ההלכה נראנימוקיהםסותרת אחד לאחד את  ,פסיקותיהם

קובע ה ,עם פסיקות הרבנים מזכיר את המודל של מוזס תוכהרלוונטיות. הדיאלוג שהיא מנהלת ב

דפוס התנהגות דיאלוגי שבו המציית מנהל שיח עם הפוסק  (183-163 )מוזס, תשס"ט, עמ' במחקרו

ונמנע מקבלה אוטומטית של הפסיקה. מוזס טוען כי בסביבה משכילה, ביקורתית ודעתנית 

כות הרבנית מתנהלת בצורה דיאלוגית. אולם, ירדן בוחרת לא לנהל את הדיאלוג עם הרבנים הסמ



171 

 

 יודעתהיא ממילא  ,. לדבריהיהםעל סמך ההיכרות שיש לה עם פסיקות ,עצמם, אלא בינה לבינה

העובדה שנטייתם ההלכתית של רוב הרבנים ידועה לצעירות הדתיות  .עמדתםמראש מה תהיה 

)אומיאל,  בדפוס המזכיר את הדגם "הדילוגי" שהוסיפה אומיאל נקיטתןהיא סיבה נוספת ל

רבנית. במחקרה מראה אומיאל כיצד דתיים מדלגים על הלדפוסי הסמכות  (18 , עמ'תשע"א

 הסמכות ולא מצייתים לה, כפי שעולה מתשובתה של ירדן. 

שכול התמיכה מרכיבי אירדן לא מייחסת חשיבות רבה גם לשאר  ,רבניםהתעלמותה מבדומה ל

מערכת החינוך הדתית אינה מחכה שהתלמידות ישאלו, אלא מספקת את הערכים  181הממסדית.

 ,שנות הלימודים. התלמידות מכירות היטב את הגישה החינוכית של הרבנים במשךהחינוכיים 

 -נמנעות בשל כך מהעלאת שאלות פרטיות. ירדן מעידה כי סברה שעמדת הרבנים הן ולעתים 

להתחתן מיד עם סיום תהיה שעליה  -ערך הקמת המשפחה בחברה הדתית ל ע מבוססתה

"אם הייתי שואלת אותם גם היו אומרים שאני הייתי צריכה להתחתן לפני  ,בשפתה .לימודיה

לשירות לאומי בן שנה  הכווינו אותן. חיילות נוספות סיפרו שבתי הספר שבהם למדו שנה"

לא עלה בקנה אחד עם בשלב כה מוקדם חינוך להקמת משפחה . המכן ונישואים מיד לאחר

מתיישבת  (, פרק ג'2006)שגיא,  ית הקטבים של אבי שגיאתאורישאיפותיהן להתגייס לצה"ל. 

לבין  ירדןבאינטראקציה בין קוטב העבר העובדתי שלתוכו נולדה  ירדן.היטב עם סיפורה של 

מידה מסוימת של כפיפות לקוטב העבר  ירדן פגינההקוטב העתיד המסמל את הבחירה האפשרית, 

)בחירתה לשמור שבת וללבוש חצאית(, ומנגד התנערות מערכים מסוימים המאפיינים את "קוטב 

פגינה ההיא  ,רות לאומי והקמת משפחה בסמיכות לסיום לימודי התיכון(. במקביליהעבר" )כגון ש

, ובוחרת בפרקטיקה של גיוס תהאפשרויופתיחות אקטיבית ביחס ל"קוטב העתיד", הוא אופק 

 לצה"ל. 

גם מרואיינות אחרות הפגינו בתשובותיהן יחס דומה כלפי סמכות רבנית ודיווחו על קבלת 

היו ללא ייחוס חשיבות לעמדה רבנית וללא תלות בה.  ,החלטות עצמאית הנשענת על שיקול דעתן

, היו שטענו שהן רואות זניי פסקי הלכה של רבנים שמתירים שירות צבאיוציטטו באחיילות ש

ובכך למעשה  ",רב"בהסכמה של האב מעין היתר הלכתי למרות שאינו נושא בתואר רשמי של 

התרסה כלפי  מעיןלראות בכך גם  אפשרמחליטות עבור עצמן מיהו בעל הסמכות בעיניהן. 

  להישאר דתית למרות אזהרותיהם של הרבנים ובניגוד לתפיסתם. אפשרהממסד ורצון להוכיח ש

                                                 

 הציטוט הרלוונטי לגבי יחסה לבית הספר מופיע בתת הפרק "עדויות על גישת בתי הספר" 181
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 שחשוב להן שקבלת ההחלטות לא תהיה מנותקת מהעולם התורני, אך משקפים ראיונות החיילות

מספיק בטוחות כדי לבדוק את מניעי העמדה הרבנית בעצמן ולוודא שהם רציונליים  תרגישון מה

למעשה, ההתרסה של החיילות הדתיות היא לא נגד העולם התורני, אלא נגד הממסד  בעיניהן.

הולכת וצוברת תאוצה שהיא הבחנה חשובה  לממסד הרבניהרבני. ההבחנה בין הממד התורני 

 בציונות הדתית. 

המודל הדיאלוגי. ולמקם את תשובותיהן של חלק מהחיילות במרחב שבין המודל הדילוגי  אפשר

 המודל הדילוגי:  המשקפים אתציטוטים  להלן מספר

 

 :פרמדיקית, בוגרת מקיף אמי"ת באר שבעמרים, 

הוא לא הסתיר ]על ההחלטה להתגייס[ ...כשדיברתי עם הרב של השכבה וסיפרתי לו 

.. אני יודעת שהם אומרים שזה עושה רע .את האכזבה ואמר שעדיף שירות לאומי

אבל עקרונית אני .. ואולי יש בזה משהו.לבנים בצבא כי הבנות מסיחות את דעתם, 

  שלי.הדתיים מחליטה לעצמי. לא שואלת רבנים. יש לי את הקוים 

 

 

 בוגרת אולפנת עפרה: 182מש"קית מפקדת תג"ת, –הו"ד  לילך,

אני ממש לא מסכימה עם האמירה של הרבנים שזה ]שירות נשים בצבא[ אסור הלכתית. 

שירות בתורה שאסור. אז מה אם רבנים אומרים? בההתנגדות היא לא הלכתית. לא כתוב 

 מאשר בצבא. אולי אפילו יותר.  הלאומי יש לא פחות בעיות צניעות

 

 :תצפיתנית, בוגרת תיכון צייטלין תל אביבסימה, 

מתעניינת ברבנים. לא התעמקתי בפסקי הלכה. זה לא מעניין ממש לא עקרונית אני ...

שה לעשות מלחמה". מעטות החיילות ישל א כל העניין הזה של "אין דרכהאותי. 

אני מקיימת אורח חיים דתי. לובשת חצאית, שבכלל משרתות בתפקידים קרביים. 

 ...שומרת כשרות ושבת )חוץ ממשמרות שאז זה נופל תחת "פיקוח נפש"(
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 אלון שבות(: בוגרת אולפנת נווה חנה)מש"קית ת"ש, הילה, 

ולא שאלתי  , וגם לא התעמקתי בפסקי ההלכה...אני לא מאמינה בלשאול פסקי הלכה

. ידעתי תםהם האחרונים שהייתי מתייעצת א   .רבנים. בטח שלא רבנים בבית הספר

הצבא  –ה. להפך ישיש לי את הדרך שלי והאמנתי שאני יכולה לשמור על עצמי דתי

לא אחבק  –לדוגמה  ,של עצמיגבולות את היש לי ... אפילו חיזק אותי מבחינה דתית

ייל שלי או מפקד שעובד איתי. אני ארחיק את עצמי מהסיטואציות האלה. ח

למש"קית ת"ש בדרך כלל אין דיסטנס עם חיילים. אם אושר משהו לחייל ובישרתי לו 

אתה יכול  - בשורה משמחת אז מקובל שהם רוצים לחבק אותי ואני נמנעת ואומרת

בל אם מבקשים לחלל שבת ללחוץ לי את היד... כשיש צורך מבצעי אני עם הצבא, א

 .אני עם הדת –בלי צורך 

 

עמדת הרבנים, אך הן אינן מתעמקות  מהיברצף העדויות שהבאתי ניכר כי החיילות יודעות 

בעצמן בפסקי הלכה או מתייעצות עם הרבנים, אלא ממש מדלגות מעל דברי הרבנים ומקבלות 

  באופן ריבוני.אותה כפי שהן מעצבות  ,לדרך חייהן מתאימותהחלטות ה

היכרות עם עמדת הרבנים, ניסיון להתעמק  ,כלומר .ראיונות אחרים חשפו גם מרכיבים דיאלוגיים

הרבנים ולנהל עמם דיאלוג ביקורתי תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי. עדויות אלו  לפסקיבסיבות 

 מזכירות את המודל הדיאלוגי: 

 

 

  רא"ה:)בוגרת תיכון ה ,חוקרת מודיעון חיל היםגילה, 

נו את הנושא של בעיות הלכתיות בצבא. אבל לא התייעצתי עם יבמדרשה לפעמים העל

. אם ]בצבא[ בנות דתיות]מספיק[ רבנים כי כל הבעיות ההלכתיות זה הכל בגלל שאין 

בנות דתיות היו מתחשבים בהם. אם דתיים לא היו מתגייסים גם לא היה ]יותר[ היו 

חלוץ. סבא שלי ואבא שלי הם מספיק דמויות אוכל כשר. מישהו צריך להיות ה

]...[ בתוך העולם הרבני/הלכתי אני  הלכתיות בשבילי. לא צריכה להתייעץ עם רבנים

מאמינה שיש ערך גדול מאד לא לרוץ ולשאול רב בכל דבר, במיוחד אם אתה בא מבית 

לא הלכתי וככה אני רואה את סבא שלי )ז"ל( ואבא שלי כסמכות הלכתית מספקת, וש

יש ערך עצום בעיניי למסורת ולא תמיד  .בהקשר צבאי כי זה פשוט לא קיים עדיין שם

רק לפסיקה היבשה. יש עניינים שכן התייעצתי עם רבנים ואני לא יכולה לדעת 



174 

 

בוודאות איך הייתי מרגישה לגבי הגיוס אם הקולות שהייתי שומעת מהעולם הרבני 

גם הטיעונים של הרבנים נגד הגיוס באים נגד הגיוס היו רציונליים ומשכנעים אבל 

יותר מתפיסת עולם חרדה וחרדית ולא כל כך לפי ההלכה, אין שם ניסיון אמיתי וכנה 

לפרש את ההלכה לפי המציאות המשתנה בעניין הספציפי הזה, יש שם קביעה מראש 

והיצמדות להלכה ופסקים יבשים בשביל לחזק את אותה קביעה. אבל רב הוא לא 

שנה הוא לא הצבא של היום... אני חושבת שאולי  30והצבא של הרבנים לפני אישה, 

בגלל כל אלה, הפעם, בנושא הצבא, סבא שלי ואבא שלי הם סמכות הלכתית מספקת. 

כמובן שבכך גם תומכים רבנים לא מעטים שבעיניי הם  .אובייקטיבים הם אנשי הלכה

  אובייקטיבים גם כן.

 

 

  ס שלישות, בוגרת עירוני בית וגן בת ים.קית דוחות בבסי", משכנרת

מה שרבנים אומרים הוא רלוונטי, אבל לא קובע ולא מכריע לגביי. בשביל זה יש לנו 

כל העניין של חובת מעבר מרשות אביה לרשות בעלה, לא  .יכולת חשיבה עצמאית

וכולנו מכירות את "למלחמת מצווה הכל יוצאין... גם כלה מתאים לימינו. 

מחופתה". יש חוק שירות חובה ואנחנו לא מעל החוק. חוץ מזה יש רבנים שכן 

ה, פשוט שבעניין הצבא אני לא ישאר דתיימתירים. חשוב לי כן לשמור על עצמי ולה

 חושבת כמו הרבנים. 

 

 הפגינובראיונות של החיילות, היו גם חיילות ששהופיעו מלבד המרכיבים הדילוגיים והדיאלוגיים 

נאמנות בסיסית לסמכות רבנית. הללו טרחו לציין שישנם רבנים שחושבים אחרת. בכך בדבריהן 

הן העידו למעשה על קבלה עקרונית של הסמכות ההלכתית, תוך שימוש בפסקי ההלכה 

 המתאימים להן. לדוגמה: 

 

 :מערך טכני בחיל האויר, בוגרת אולפנית ישורוןנטלי, 

..על פסקי הלכה שאוסרים על גיוס לצה"ל אני יכולה בקלות להביא בתגובה פסקי .

הלכה של רבנים אחרים. בעיות הלכתיות אפשר לפתור בקלות. אני מבינה מאיפה זה 

נובע פסקי ההלכה הגורפים האלה ואז שמים גדר יותר רחוק. לדוגמה הרב איתיאל 
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ת הגוש גם הוא טוען שאין בעיה אורון לא רואה בעיה. הרב ברוך גיגי ראש ישיב

 הלכתית.

  

של עצמאות. חלקן כלל אינן מתעניינות בפסיקות  משתנותרמות אם כן, בראיונות משתקפות 

מודל הדילוגי. חלקן מתעניינות בפסיקות הרבנים ומנהלות עמם דיאלוג, ה פועלות לפיהרבנים ו

תם רבנים שפסיקותיהם וחלקן מקבלות את עיקרון הסמכות ההלכתית, אך מחפשות את או

 מתיישבות עם עמדותיהן. 

באה לידי ביטוי קבלת החלטות אוטונומית הנשענת על ידע ואינטואיציה  רבות מהמרואיינות אצל

לשמוע את  ןחשוב להושיח עם רבנים  גם אלה שמנהלותלהגשמה עצמית.  רבהחשיבות מתן צד ל

וך הישענות על ידע ואינטואיציה. תאת ההכרעה באופן עצמאי בסופו של דבר מקבלות דעתם, 

 ןלהבין את משמעות האיסור ואינ משתדלות ן, בדומה לדגם הסמכות הדיאלוגי של מוזס,ניכר שה

ה עמדה של קבלת החלטות ציגגילה, לדוגמה, מת קו עם כל מה שהרבנים אומרים. ומיישר

בעלי סמכות. מחליטה מי הוא בעל הסמכות עבורה, ומגדירה את אביה וסבה כעצמאית. היא 

חשוב לה שקבלת ההחלטות לא תהיה מנותקת מהעולם התורני שלה, אך היא מרגישה מספיק 

 בטוחה כדי לבדוק את מניעי העמדה הרבנית ולוודא שהם רציונליים בעיניה. 

מתשובותיהן משתקף שהחיילות הדתיות מרגישות שהן מסוגלות לקבל החלטות באופן עצמאי. 

 שיקול ותמפעיל ןבאולפנה, וה וולוגית השונה מהערכים שעליהם התחנכאידאת דעתנות ובעל הן

 בצמתי התנגשות בין ערכים וזהויות שונות. מחשבתית דעת עצמאי וגמישות 

על החשיבות  מעידות, הן ושל הרבנים בית הספר התמיכה הממסדית שלמוותרות על ן על אף שה

. עם זאת, הן עולם התורניל המחוברתשהן רואות בשמירה על אורח חיים דתי וקבלת החלטות 

 תם מעין דיאלוג, לנהל א  מספיק בטוחות כדי לבדוק את מניעי העמדה הרבנית בעצמן מרגישות

מהראיונות עולה שבעוד שהחיילות מתריסות נגד הרבנים  ולוודא שהם רציונליים בעיניהן.

  והממסד הדתי )הכולל את בתי הספר( הן אינן מתריסות נגד הדת.

רה, יש סתירה מסוימת בין הראיונות לנתונים הכמותיים, שהרי ישנן צעירות שמחשיבות את לכאו

 ה של ליבמןתאוריעמדת הרבנים ובכל זאת מתגייסות. בהקשר לכך מעניין להזכיר שוב את ה

בהקשר של האסטרטגיות שבהן נוקטות  שהוצגה בפרק התיאורטי (231 , עמ'1982)ליבמן, 

. לשיטתו של ליבמן, הצעירות הדתיות המתגייסות לצה"ל המתגייסות המייחסות חשיבות להלכה

מהחברה  בדלותתמ אינן , אךלהלכה שייכות לזרם "האורתודוקסיה המודרנית". הן מחויבות

זאת,  ברה הישראלית.להשתתפות פעילה בחיי החהלכתי לשלב בין אורח חיים  ותנסמהחילונית, ו
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לבדלנות מהחברה החילונית ולהצמדות  ותרח בניגוד לזרם ה"ניאו מסורתי" שאליבא דליבמן

 . לפסיקה המחמירה של הרבנים

המשנה קראו תגר על פסיקת הרבנים והצדיקו את הליכתן לצבא מתוקף לא מעטות מרואיינות 

יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה : "אבל במלחמת מצווה הכל שנה ז', מרק ח'במסכת סוטה, פ

הן מקבלות  ,כלומר .הללו נוקטות באסטרטגיית "ההרחבה וההשתלטות" של ליבמן 183מחופתה".

)רוזנק,  פירושו מחדש דרך משקפיה של המסורת היהודית באמצעותמודרני האת העולם החילוני 

ולמלחמת מצווה,  כמצווה, הואהשירות בצבא  ,ערך דתי יש מדינהלשיטתן, ל. (167 , עמ'תשס"ז

 . מצווה תגם נשים משתתפות במלחמ ,גם כלה מחופתה. כלומר -הן מצטטות, הכל יוצאין 

כאן משתקפת עמדה ממלכתית חשובה. ליבמן כבר הראה שדתיות אינה מחייבת בדלנות, וכי אין 

בסוגיית אני טוענת שערך הממלכתיות משחק תפקיד מרכזי קשר הכרחי בין הסתגרות לדתיות. 

הזהות הלאומית ולוגיה הדתית מטמיעה את אידאה .רותן בצה"ל של החיילות הדתיותשי

זהות בסעיף הבהרחבה  טפל בסוגיה זולצה"ל. א להתגייס, ולמעשה דוחפת אותן הדתיותבצעירות 

  לאומית.ה

לצבא  הגיוסהחיילות הדתיות אינן מתנתקות מהעולם התורני. הן מוצאות את הדרך ליישב את 

 דבקותן בזהותן הדתית ובמחויבותן ההלכתית.  עםהנתפס כחילוני 

 

חושבת שהאיסור ההלכתי שריר היא  .מחשיבה את עמדת הרבנים חנה ,בניגוד לרוב המרואיינות

וקיים וחשה מידה מסוימת של ייסורי מצפון על כך שהחליטה, למרות האיסור, להתגייס לצה"ל. 

 כך היא סיפרה: 

 : אולפנת נווה שמואל, צוערת בקורס טיסבוגרת , חנה

...פסקי הלכה שאוסרים על שרות בצה"ל מזיזים לי, אבל כנראה לא מספיק. לא זה 

ימנע ממני לממש את החלום. אני רואה את הדרך הזאת מתאימה לי בעיקרון. יש את 

מה אדם צריך לעשות. למצוא תפקיד מועיל. לעזור. אני מוצאת  .הצד התורני פרקטי

לעצמי צידוקים דתיים גם של הגשמה עצמית כצורך אישי וגם מאמינה שכל אחד 

צריך לחתור למקום שיהיה בו יותר מועיל גם בגללי וגם בשביל המדינה )בשגרה זה 

 תך יצא לי בשביל המדינה...(הרבה בגללי, עכשיו שאני מדברת א  

 תייעצת עם רבנים? ה

                                                 

 5.2ראו פרק  183



177 

 

שוב. הרב ילא התייעצתי עם רב לפני הגיוס. דיברתי עם הרב מהאולפנה ורב הי

רך על זה כי הוא ראה שאני מאוד רוצה את זה ולמען האמת זה הפתיע ימהאולפנה ב

]ההדגשה שלי. ר.ב[. הוא נתן לי  כי ידעתי שזה אסוראותי, אבל לא ביקשתי היתרים 

תה. התעניינתי בשו"תים וראיתי שגם רבנים ות שאדבר א  מספרים של הקצינה מהרבנ

ידועים התירו במקרים פרטניים. החלטתי שאני המקרים הפרטניים... באיסורים 

יותר  .מזיז לי ל כךהלכתיים אני יותר נאמנה לצבא גם בנשיאת נשק אישי וזה לא כ

ה אני הרבה מגניב לי, בעיקר כי גם קשה לי להבין את האיסור הזה. "ייחוד" לדוגמ

 שעות בלילה מורגש. 4יותר מבינה כי הקושי בשמירה עם בן 

 

 חנהבאה לידי ביטוי קבלת החלטות אוטונומית הנשענת על ידע ואינטואיציה.  חנהגם אצל 

אך בסופו של דבר היא מחליטה, כמו  .מנהלת שיח עם רבנים, חשוב לה לשמוע את דעתם

במידה מוצאת לעצמה צידוקים דתיים" כדבריה. "והיא  המרואיינות האחרות, באופן עצמאי

מסוימת גם האסטרטגיה שלה למציאת צידוקים דתיים עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית 

ההשתלטות של ליבמן. המשקפת שדרכה היא מתבוננת בצבא היא משקפת דתית, ורצונה 

צורך דתי. בהגשמה עצמית נצבע אף הוא בגוון דתי. חנה מגדירה את שאיפתה בהגשמה עצמית כ

שבהם  היא החליטה על דעת עצמה שהיא עונה להגדרה של "המקרים הפרטניים"זאת ועוד, 

 . ים גיוסתיררבנים מ

 חייבת להבין את משמעות האיסור כדי לקיים אותו, חנהכמו חברותיה החיילות הדתיות, גם 

 האיסורים אינה מיישרת קו באופן עיוור עם כל מה שהרבנים אומרים. היא מעבירה אתהיא ו

 184,את איסור נשיאת נשקהיא אינה מבינה ההלכתיים דרך מערכת עצמית של סינון, ומעידה כי 

 מובן לה. 185יחוד"יאך איסור "

החליטה  חנהבפני החיילת הדתית.  ה דילמהסוגיית ההתנגשות בין ערכי הדת והצבא מציב

 לדעתה בתנאים העוברים להתגייס, לשאת נשק ולשמור בלילה עם חייל , למרות האיסור,עצמהב

 על איסור "ייחוד". 

 

 
                                                 

בכלי זין  אישהנשיאת נשק לנשים לאור הנאמר בגמרא "מנין שלא תצא הלכתית יש האוסרים  - 5.2ראו בפרק  184
 נזיר, דף נ"ט, עמוד א'. מסכת , תלמוד בבליאישה" למלחמה? תלמוד לומר 'לא יהיה כלי גבר על 

איסור ייחוד קובע שאסור לגבר ולאישה שאינם נשואים או קרובי משפחה מדרגה ראשונה, לשהות יחד במקום  185

 .סגור או במקום שאנשים אינם מגיעים אליו
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לאיסורי הרבנים. גם החיילות שלא  הצעירות דיאלקטיקה מעניינת בין תפיסתהראיונות חשפו 

הן טיעוני הרבנים המוכרים להן.  בהתאם ,בינן לבין עצמןדיאלוג  דיאלוג עם רב, ניהלוניהלו 

חובת מעבר מרשות אביה לרשות . על השיבו בעצמן לאיסורים ההלכתיים הנובעים מגיוס לצבא

איסור ללא מתאים לימינו.  איסורשה יש שטענו, ואיסור להיות נתונה למרות אדם אחר בעלה

שכלי כלל לא ברור ו", יהיה כלי גבר על אישהשהאיסור נלמד מהפסוק "לא הן ענו נשיאת נשק 

כי הן  השיבוהיו ש לעשות מלחמה" אישהלאיסור הנלמד מ"אין דרכה של  הגבר הוא כלי נשק.

אינן משרתות בתפקידי לוחמה. בעניין הצניעות טענו החיילות כי השירות הלאומי פרוץ לא פחות, 

גם חלקן ו מאשר הצבא. כלומר, הצעירות הדתיות מודעות לטיעונים ההלכתיים לי אף יותר,ווא

בחרו לדחות את דעתם ולא לנהוג על פי התפיסה הרבנית המקובלת הן התייעצו עם רבנים, אך 

  נראתה להן לא הגיונית.כאשר זו 

, וההלכה נמצאת לנגד עיניהן גם כשהן הלכתי םאורח חיי קייםעם זאת, לחיילות הדתיות חשוב ל

מחליטות לא להיוועץ ברבנים. אורח החיים ההלכתי חשוב להן במהלך השירות אפילו יותר מאשר 

גם כשהן מוצאות לעצמן צידוקים לפעול במנוגד  .בכך בתת הפרק הבא( דון)וא חוץ לצבאמ

 הלכתיים. הגבולות הלאמירה של רב, חשוב להן להישאר בתוך 

בעניין הקיימת בציונות הדתית מחלוקת האשר כהן עומד על כפי שפירטתי בפרק התיאורטי, 

את "הדתיים הליברלים"  תאר. אשר כהן מ(26 , תשס"ה, עמ')כהן א' מעמדה של הסמכות הרבנית

ואת "הדתיים הסוציולוגים" כמי שאינם נזקקים לרבנים על מנת לקבל החלטות ומעצבים את 

הנשים הדתיות הבוחרות את  שייךל אפשרממצאי המחקר,  ל פיחייהם גם במנוגד להלכה. ע

עם . ות הרבניםשאינה מסתמכת על עמדצה"ל לאותה תת קבוצה של הציונות הדתית להתגייס 

הן מוצאות  ,להפך .לומר שהצעירות הללו מעצבות את חייהן בניגוד להלכה אי אפשרזאת, 

צידוקים שישאירו אותן במסגרת ההלכתית ואינן קוראות תגר על מצוות הדת, אלא על הפירוש 

המרכיבים המאפיינים אחד מארבעת  היא הפעלת שיקול דעת עצמאי שנותן להן הממסד הדתי.

. אפשר שהמחקר שלי מוסיף נופך נשי לשיח הזיהוי הדתי שעליו כותב אשר כהן רופילאת הפ

  ומוסיף את החלטת הנשים להתגייס לצה"ל לשלל הביטויים של הפילוג הדתי.

באשכול התמיכה  , ראיונות העומק הרחיבו את התמונה שעלתה מהנתונים הכמותייםםלסיכו

. מייחסות משמעות מועטה לתמיכת הממסד הדתיהבוחרות להתגייס . ניכר כי הממסדית

לזרם  ןת זהות המשמרת את השתייכותומפתח ןהמחד גיסא, מעדויותיהן של החיילות עולה כי 

פרקטיקה של  באמצעותלבוש ובין אם  באמצעותבין אם  –הדתי באמצעות נראות חיצונית 
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ית הנשית שאליה כוון ת את גבולות הזהות הדתופורצגיסא, הן החצנת קיום מצוות, ומאידך 

 בהחלטות אישיות עצמאיות. ןחינוכ

אצל  והנראות הדתית והחצנת נורמות ומנהגים דתיים בסביבתן הצבאית החילונית בלט

שהן מייצגות את הציבור הדתי בסביבתן החילונית האמירה המרואיינות. אצל רבות מהן חזרה 

ש להן צורך בשמירה על זהות דתית, ובצבא יכי  העידוהן חשות אחריות לייצגו כראוי. לכן בצבא, ו

התייעצות וולונטרית עם רבנים צבאיים. אותן  באמצעותהן מאפשרות לה לבוא לידי ביטוי גם 

בעמדת רב בית הספר, מחפשות את  זלזלולא פונות לרב, ובבית הספר חייהן האזרחיים שבצעירות 

 בזמן שירותן הצבאי. דווקא העוגן הרבני 

מצאו דרכים בולטות לבטא  צעירותה כאשרגם בבתי הספר,  ופיעההולוגיות אאידהחצנת דעות 

, להתגייס לצה"ל. ייתכן אפוא שיש כאן מרכיב אישיותי התחנכובה שאת כוונתן, החריגה לסביבה 

הן של החצנת קוד התנהגות  –ולוגי. בשני המצבים אידאשל שאיפה לנראות ולהתבדלות על רקע 

ניכרת יוזמה של  –ולוגית חריגה בסביבה דתית אידאשל החצנת דעה  דתי בסביבה חילונית, והן

 . והצגתן בבולטות ופעילות אקטיבית ליישום אמונותיהן הצעירות

 

 לאומית זהות .5.3

זהות הקושרים את האדם ללאום בקשרים של הזדהות, תחושת הכוללת את רכיבי זהות לאומית 

, שאינה מבוססת תרבותית מובהקת-אתנובהקשר היהודי, מדובר בלאומיות . קרבה והשתייכות

הנשענת על מוצא משותף,  יחיא, תשס"ב(, אלא-על השיתוף בטריטוריה ובאזרחות מדינית )דון

נכונה גם לעניין  186זהות אינה מהותנית,ש זיכרון היסטורי משותף, תרבות וכיוצא באלה. הטענה

ידוע כי זהות  ,לדוגמה .תהזהות הלאומית. זהות לאומית מתפתחת ומשתנה ואינה תכונה מולד

לאומה  מבחינה רשמיתהמדינה מאוימת. לא די בכך שאדם יהיה שייך כשנוטה להתחזק  לאומית

או למדינה כדי שיחוש רגשות לאומיים כלפיה. מחקרים שונים הוכיחו כי הזהות הלאומית של 

 ,ומייםצבעים לא ,יומית של אלמנטים כגון שפה-אדם היא תוצאה ישירה של הנוכחות היום

אותם ש ,תודעה לאומית וכדומה ,תרבות משותפת ,ההיסטוריה של האומה ,סמלים לאומיים

 .(2008)בן ישראל,  לאוםה והמשתייכים לאותכל חולקים 

                                                 

 סקירה תיאורטיתראו  186
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של מדינת ישראל. משמעות  המשך קיומההכרחי לטחוני יבמקובל לראות בקיומו של צה"ל תנאי 

בחברה הישראלית, וכך הפכו  מקומו המרכזיאת  מהכתנאי הכרחי קיומי למדינה מעציהצבא 

  187זהות הלאומית הישראלית.ברות בו לאספקט מרכזי וחשוב ביותר יצה"ל והש

בקרב אזרחי המדינה היהודים ישנו ביטחון ואמון מלא בכוחו וביכולתו של צה"ל וכן הערכה כלפי 

. כך לדוגמה לאומיים בישראל היבטיםמגוון של ניכרת בהשפעתו של צה"ל  188המשרתים בו.

חותמו של צה"ל מוטבע היטב בתרבות וביצירה  ,השפה הצה"לית משפיעה על השפה העברית

  ו מן ההווי הצבאי לחברה הישראלית.עברישנו עולם שלם של מושגים ודימויים שוהישראלית 

במחקרי ניסיתי להתחקות אחר זהותן הלאומית של הצעירות הדתיות שבוחרות לשרת בצה"ל 

שו קבהן התו היגדים יתנו לתלמידותבשאלון הכמותי נעל החלטתן.  היא משפיעהולבדוק האם 

שירות בצה"ל. התלמידות בהשוואה ללומר באיזו מידה הם מתארים את השירות הלאומי 

"מתאר בעיקר  עד"מתאר בעיקר שירות בצה"ל" ורויות מבחור אחת מחמש אפשהתבקשו ל

 שירות לאומי".

 אחד ההיגדים שניתנו לתלמידות הוא: 

 "תרומה למדינה ולחברה הישראלית"

תרומה ההיגד "ש סבורות שבוחרות בשירות צבאי מהצעירות 35%-למעלה מש ראהמהתרשים 

שבוחרות בשירות  מהתלמידות 25%-כאת השירות בצה"ל.  ןמאפיי "למדינה ולחברה הישראלית

טענו שההיגד מאפיין  תלמידותמרבית ה .הלאומי סבורות כי ההיגד מתאר את השירות הלאומי

 את שני סוגי השירות באותה מידה. 

                                                 

 (2009)שפר,  גבריאל שפר; )נאור, תשס"ז( על הקשר החזק בין זהות לאומית ושירות צבאי ראו אצל משה נאור 187
 (2008)רוטנברג,  נפתלי רוטנברגו

מידת האמון הגבוהה בצה"ל באה לידי ביטוי מידי שנה במדד הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה.  188
, ניכר כי צה"ל זוכה לרוח גבית מהציבור הישראלי. ראו: 2015בנובמבר  10-במדד האחרון שהוגש לנשיא המדינה ב

 (2005סטולמן, -, רוסמןזקאלי, תשס"טיח ;2015)הרמן, הלר, כהן ובובליל, 



181 

 

 

תשובה לשאלה: באיזו מידה מתאר לדעתך ההיגד "תרומה למדינה ולחברה הישראלית" את השירות  – 19תרשים 

 השירות בצה"לאו את הלאומי 

 

שהנחיל את חשיבות שני סוגי הממצאים עשויים להצביע על הצלחת החינוך הממלכתי דתי 

 השירות, הן לבנות שבחרו בשירות לאומי והן לבנות שבחרו להתגייס.

טוענת שהשירות בצה"ל תורם  ,אחוז מקבוצת הצבא 35%-למעלה מ, וצה לא קטנהקב ,עם זאת

מתאר "( בחרו דווקא באמירה הנחרצת יותר )20%-)למעלה מ הבנות האלו רובויותר למדינה, 

הסבורות התלמידות מתוך לראות ש אפשר של התרשים הנגדי(. בצידו "בעיקר שירות בצה"ל

בחרו באמירה  הרוב, מבנות השירות הלאומי( 25%-)כ גד מתאים יותר לשירות הלאומיישהה

כדאי לשים לב שיש בנות שירות לאומי  (."מתאר יותר את השירות הלאומי"פחות קיצונית )

יחס בהסבורות שההיגד מתאר בעיקר שירות בצה"ל, אך אין בנות שהתגייסו הסבורות כך 

 לשירות הלאומי. 

 מחזק את ,בשירות צבאי לבוחרות בשירות הלאומיבין הבוחרות בשני צדי הגרף, הפער הבולט 

 הבוחרות לשרתהדתיות  צעירותמניע מרכזי של ה מהווהלמדינה ולחברה  םתרוהנחה שהרצון לה

 . בצה"ל
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עלה  ,בתשובה לשאלה "מהן הסיבות לבחירה בשירות הצבאי" ,2012שערכה אלומה בשנת בסקר 

  189זרחית.תפיסת הצבא כחובה א ואכי המניע העיקרי לשירות ה

. בתשובותיהן "אלומה"הראיונות שביצעתי תומכים בממצאי המחקר הכמותי ובממצאי סקר 

, מרכיב המאפיין את הציונות ולוגיה ציונית איתנהאידאחשפו החיילות הדתיות זהות לאומית ו

מאוד  ובלט לוגיהואידאאת ה לממש רצוןולוגית והאידא. מרכיב הדעתנות ההדתית בכללותה

  .שירהשל  דבריהבזהותן הלאומית. אביא לדוגמה את 

 

 , מפקדת בקורס נתיב, בוגרת אולפנת נווה חנה בגוש עציון: שירה

 

החלטתי שאני מתגייסת מגיל צעיר, כי אני ישראלית, אז גם כי אני רואה בזה חובה של 

עם העם שלנו אנשים שחיים כאן במדינה וגם כזכות והזדמנות להיכרות וחיבורים רחבים 

ומפגש של אוכלוסיות שונות שהוא דבר שיכול להיות משמעותי ומפתח לאדם ולחברה. 

אני חושבת שגם בשירות הלאומי העשייה שם לא פחות משמעותית מהצבא, פשוט 

האפשרות של המפגש גדולה יותר בצבא, ובגלל שהצבא הוא חובה לבת החילונית זה חייב 

זה משהו של כולם והוא מחבר ומאחד. החוזק של  להיות גם המקום של הבת הדתית.

הצבא הוא בזה שהוא צבא העם. חוץ מאשר חיבור לחברה אני גם רואה את זה כחיבור 

שנה בגלות, הגענו ארצה, זה בעצם המשך של העם היהודי  2000לחברה היהודית. היינו 

תי הסיבות של אבותיי. אני חושבת שיש כאן חיבור חזק בין הדת היהודית והלאום וש

האלה ביחד הובילו אותי להתגייס... המראה שלי שכולל מדים וכיסוי ראש ]גורר[ מבטים 

מלא מכל הכיוונים דתיים וחילונים ]כי[ זה דבר חריג וזר. אני מרגישה שיש לזה הערכה. 

מוזר מצד אנשים דתיים ואני ממש מרגישה שמחה עם זה ושלמה עם זה וגאה כשאני 

ן ספק שמי שגדל במדינה יש זוהר סביב המדים של צה"ל להיות חלק הולכת על מדים. אי

בטקסים של יום העצמאות ויום הזיכרון אתה חלק ממשהו עצמתי. כל אדם שעושה 

עשייה חשובה ומשמעותית צריך בעומק של הדברים להרגיש את אותה גאווה ושליחות. 

 יש לזה על מה להתבסס. חיבור לחברה. 

 

                                                 

 חיילות ששרתו בצה"ל.  286. בסקר נסקרו (2012)טל כהנא, הערכה, מדידה ומחקרי שוק,  189
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המרואיינות שלי, שכן היא התחתנה עוד לפני הגיוס לצה"ל, והחליטה  שירה היא חריגה מבין

פטור האפשרות לקבל פטור מטעמי דת, אלא גם חרף האפשרות לקבל להתגייס לא רק חרף 

מטעמי נישואין. עדותה חושפת שהיה זה שילוב בין זהותה הלאומית וזהותה הדתית שהניע אותה 

ולמרות ההשלכות של גיוסה על חיי משפחתה. שירה להתגייס למרות שני הפטורים האפשריים, 

ומציינת את שאיפתה לתרום לאחדות החברה  ,חולייה בשרשרת הדורותכעצמה את רואה 

  צבא.התם אין לה נקודות מפגש מלבד שא   ,הישראלית ולהיכרות וחיבור עם מגזרים שונים בעם

 

 :קצינת שלישות, בוגרת אולפנת טבריהצילה, 

מעולם לא חשבתי לא לשרת בצה"ל... בעיניי זה חלק מלהיות אזרח  לי זה היה ברור.

ישראלי. אני לא ממעיטה בחשיבות של השירות הלאומי, אבל יש כאן הווי של צבא 

שאין באף מדינה אחרת... זה חלק מהישראליות, כולם עושים צבא. היה לי מוזר 

גדולה נורא שאני לא אחווה את זה. הרגיש לי שמשהו יהיה לי חסר. אחותי ה

יתה יהצהירה וביטלה, שוב הצהירה ושוב ביטלה. שיגעה אותם. לי לא ה ,התלבטה

תה לי התלבטות... יבכלל התלבטות, למרות שהייתי במיעוט בחברה שלי, לא הי

אנשים מסתכלים על חיילים, ואין ספק שזה כיף. מרגישה המון גאווה. זה בלט לי 

רחי והרגשתי שאני רוצה להיות על מדים. זה פעם שהיינו ביום כיף, הסתובבנו על אז

כיף. עוד משהו נחמד זה אנשים בטבריה שמכירים אותי מילדות פתאום רואים אותי 

 .על מדים עם הדרגות, זאת גאווה. להיות קצין בצה"ל זו גאווה ישראלית

 

 

 יהנמאפייבאחד מ השתתףולוגיה הלאומית והרצון לאידאהתשובה חושפת זהות לאומית חזקה. ה

 צילה, כמו גם אצל המרואיינות האחרות. צילהמדינה שיחקו תפקיד חשוב אצל של ה יםייחודיה

 תתגייס לצה"ל. ידעה מאז ומעולם שהיא 

, הן חשובה הנראות והייצוגיותצילה ללשירה ו. בשתי הדוגמאות שהבאתיאלמנט הנראות בולט 

כחיילות  גאות להיחשףכלפי אזרחי המדינה, והן כלפי הסביבה הקרובה שבה גדלו. שתיהן 

רות בו הפכו לאספקט מרכזי וחשוב ביותר של הזהות יכי צה"ל והש ותמוכיח יהןתו. תשובבצה"ל

 והגאווה להשתייך לצה"ל כמוה כהצהרת גאווה במדינה.  ,הלאומית הישראלית

 רבות. חנה רואיינותמבסיפוריהן של  תאלי ולחברה הישראלית ניכרההתייחסות לקולקטיב הישר

ומבטאת בכך את הדימוי של הצבא קוראת לזה "חיבור לישראליות שאין בשירות הלאומי", 



184 

 

דבק לא , דימוי שבצדק או שלא בצדק בחברה הישראליתכמאפשר מפגש עם מגוון מגזרים 

העשייה לא פחות משמעותית מהצבא, אבל  גם בשירות הלאומיבשירות הלאומי. רויטל ציינה ש"

 .קוראת לזה "כרטיס כניסה לחברה הישראלית" שרון .האפשרות של המפגש גדולה יותר בצבא"

"צבא זה מה שכולם עושים" ודיברו על "חיבור  –קולקטיב במילה "כולם" התייחסו לאחרות 

. הרצון י המרואיינותבעינ משמעותי אותו קולקטיב ישראליאין ספק, ש בלתי אמצעי לחברה".

משחק תפקיד משמעותי בתהליך להביע בפרקטיקה שותפות באותו "קולקטיב לאומי ישראלי" 

הרצון להתחבר לישראליות אם כן, לשרת בצה"ל. וסוחף אותן הדתיות  צעירותכינון הזהות של ה

טבוע עמוק בקודים הגנטיים התרבותיים של הציונות הדתית, גם אם הם מעוררים אתגרים לא 

 פשוטים. 

שמופיע בדבריהם, הוא "כולם" מתייחסות, המרואיינות ההקולקטיב שאליו  ,מדוברהבהקשר 

 עוצמתהדי להעיד על החברה הציונית דתית שבתוכה גדלו. יש בכך בכ רקולא  ,אזרחי המדינה כלל

ישראלית. הן חפצות לקבל את כרטיס הכניסה לחברה הישראלית ולחוש -של זהותן הלאומית

בלי לדעת . חלק מהמרואיינות הצהירו כי היו מתגייסות לצבא גם ולא בחסד שייכות אליה בזכות

ילו על ניכר כי הזהות הלאומית מאפילה אצלן אפמבעוד מועד מהו התפקיד שאליו הן מיועדות. 

את בצה"ל.  לשרתהמוכוונות להגשמה עצמית. בעיני המרואיינות להיות ישראלית פירושו 

רות בצה"ל הן רואות כחלק מהחוזה החברתי של כלל החברה הישראלית, והן רוצות יהש

כאספקט מרכזי של הזהות הלאומית הישראלית נתפס בעיניהן בצה"ל  רותיהשלהשתייך אליה. 

 ולוגיה ציונית. אידאודרך להנכיח 

 

 : בכלל הראיונותהיטיבה לתאר את התחושה שבאה לידי ביטוי  ילינ

 : חיל מודיעין, בוגרת אולפנית טבריה, נילי

שאשרת. בתיכון להיות חיילת. היה לי ברור וחלמתי כשהייתי קטנה תמיד רציתי  עוד

לי שכל החברה הישראלית  ומפריע צורם 190קצת התלבטתי, אבל לקראת י"ב נסגרתי.

היא חלק מצה"ל, אפילו חרדים, ורק קבוצת הבנות הדתיות לא חלק מזה. זה מכנה 

משותף לכל עם ישראל והבנות הדתיות לא שותפות בו. אני בעד המפגש של דתיים 

ולהכיר אותם, ולא רק בצורה שטחית. גם רציתי וחילונים. רציתי לחשוף את עצמי, 

                                                 

 החלטתי סופית שאשרת בצה"ל –נסגרתי הוא ביטוי בסלנג ופירושו בהקשר הזה  190



185 

 

לתרום למדינה, אבל לא בשירות לאומי, את זה כבר עשיתי באזרחות. רציתי את 

 החוויה הזאת של השירות בצבא שכל עם ישראל עובר אותה.

 

היא  .רבים שהופיע בראיונות רצון ,ולוגי לחברה הישראליתאידאמבטאת את הרצון לחיבור  נילי

. היא אוחזת חברההדתיות ב צעירותאת דעתה על מקומן הראוי של הומביעה מוסיפה 

ולוגיה של מפגשים בין דתיים וחילונים ותרומה למדינה. היא מוכנה לממש את אידאב

בית הספר גרם לה להתלבט בשנות שלמרות  ,בה בחרהשולוגיה ולהגשים את עצמה בדרך אידאה

זהות לאומית שאחד מערכיה הוא ערך  -תה בראיונות מייצגת את הרוח הכללית שעל ניליהתיכון. 

לפחות מבחינה הצהרתית, ערך האחדות הוא ערך מרכזי בחינוך הממלכתי דתי, אלא האחדות. 

המרואיינות הוכיחו שבמקרה הזה הבנות מיישמות אותו בניגוד למקובל בחינוך הממלכתי דתי. 

לדעתן יש לחבר ראל כחיים משותפים והמצב הרצוי לעם יש . הן מתארות אתולוגיתאידאדעתנות 

כינו חלקן "בועות". הן נכונות לממש בפרקטיקה  םשאות ההומוגניים,מגזרים לכלל החברה את ה

ולוגית, לעזוב את החממה הדתית ולהתגייס לצה"ל ובכך לממש את ערך "כלל אידאאת דעתן ה

 ישראל".

מייצג הצבא  ,שבחרו לשרת בצה"לדתיות ההנתונים הכמותיים הצביעו על כך שבעיני התלמידות 

, טוענת כי הרצון "אלומה"יפעת סלע, מנכ"לית את הערך של תרומה למדינה ולחברה הישראלית. 

ביטוי , באופן פרדוקסלי, ויםולהיות חלק מהחברה הישראלית, תחושת השליחות וקידוש ה' מה

. נראה כי (535, עמוד 2012)סלע,  לעם ולמולדת רביתהמכוון לתרומה מ ,מוצלח של החינוך הדתי

לממש  בוחרותשבוגרות  ישלשירות לאומי,  תלמידותכוון את המבעוד שהחינוך הממלכתי דתי 

  בשירות הצבאי. ולוגיה הלאומית שניטעה בהן דווקאאידאאת ה

אשכול "הסביבה החברתית המוגנת", אשר את מרכיביו אסקור במסגרת הזהות החברתית 

המעידים על רצון  ,את התמונה ומספק נתונים כמותניים נוספים משלים ,)בהמשך הפרק הזה(

עם אוכלוסיות רחבות המייצגות את מגזרי החברה השונים. הסקר של הדתיות המתגייסות לשרת 

מלמד כי החיילות הדתיות תופסות את הצבא כחובה אזרחית. הראיונות מאששים את  "אלומה"

ה אזרחית זו נתפסת בעיני החיילות הדתיות כנעימה הנתונים הכמותיים ומוסיפים עליהם, כי חוב

  חלק מהחברה הישראלית.הן רואות עצמן כמי שבחרו מרצונן החופשי להיות  .וכרצויה

בעיניהן קיבלתי את הרושם שדיברו החיילות על כוח המשיכה של הצבא.  בראיונות לא מעטים

צד אחד, ספק אם אלמנטים מצבא, מדים ונשק הם אלמנטים מושכים, מרגשים ואטרקטיביים. 

אין בכך בכדי להפחית את מרכיב הזהות לטעון ש אלו קשורים ללאומיות. אך מצד שני אפשר
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 ,מדי צה"להאטרקטיביות של המדים נובעת מכך שאלו  .להתגייס לצה"להלאומית בהחלטתן 

 .רגשותהיו מעוררים אצלן את אותן אחר  צבאאם מדי רב וספק 

 כ"מגניב", "מדליק" ו"אני מורעלת":  של הצבאמתארות את תחושת האטרקטיביות  ותאיר שני

 

 :צורים אשמש"קית ת"ש, סיירים, בוגרת אולפנת אורות עציון, ר, שני

בעיניי זה ערך שכל אדם בארץ יתגייס. זה משהו אני מורעלת. צבא ומדים זה מגניב... 

סיפורים על המפקד... בארץ שואלים שמאחד את כולנו. כולנו היינו בטירונות ולכולנו 

כל אחד 'מה עשית בצבא?' אני רציתי לשרת וכשישאלו אותי מה עשיתי בצבא יהיה לי 

מבחינתי אין כאן שום  מה לענות. היה לי חשוב להיות חלק מהחברה הישראלית...

מחיר שצריך לשלם, זה הכי פשוט והכי טבעי. פשוט להיות במקום שכל עם ישראל 

ם, בנות, דתיים, חילונים, אין יותר "כלל ישראל" מזה. אין טעם להמשיך נמצא: בני

 בבועות כל החיים.

 

רות הלאומי נתפס בעיני החיילות הדתיות כשירות שמשאיר את המשרתות בו בתוך יהש

רות בצה"ל נתפס כשירות שמפגיש את יהשלעומתו,  הקבוצה הדתית.הסביבה המוגנת של 

 בסעיף ,כולה. אעמוד על נקודה זו בפירוט בהמשך הפרקהמשרתת עם החברה הישראלית 

ההחלטה לפיהם ו"זהות חברתית". תפיסת הנחקרות מסבירה את הנתונים הכמותניים 

להרגיש חלק מהחברה להתגייס מבטאת, בין השאר, את רצון הצעירות הדתיות 

  הישראלית.

 

 :צייטליןהתיכון הדתי נית, בוגרת תתצפי, תאיר

בכלל שאשרת בצה"ל. אני זוכרת שכבר בכתה ה' התייחסנו, הבנות לי לא היה ספק 

נטזתי על עצמי רות ופיהיסודי ]ממ"ד "שילה", קריית אונו[ לשאלת הש ת הספרבבי

... זה גם נוגע לרצון עם מדים של צה"ל, עם צמה ועם "עוזי". זה תמיד הדליק אותי

הייתי מתרגשת ממחוות  להכיר יותר לעומק את החילונים. עוד כשהייתי בבני עקיבא

לדוגמה. אני חושבת שזה  "שבת ארגון"של עזרה בינינו לבין הנוער העובד והלומד ב

  ממש מרגש הקשרים האלה בין חילונים ודתיים.
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עדותה של תאיר  עם זאת,, למדינה העם אהבת כהכרולמדים  שמשיכתה של תאירלראות  אפשר

בא לידי ביטוי הרצון  ה. גם אצלכוללת רכיבים שהיו יכולים להתקיים גם ללא לאומיות

 בקבוצה נפרדת.להתבדל , ולא הישראליתולוגי להיות חלק אינטגרלי מהחברה אידאה

באשר להיגד "תרומה למדינה ולחברה בהקשר לכך, ניתן לפרש את הנתונים הכמותיים 

להלן כוללים רק את המשיבות כי ההיגד מתאר  20המופיעים בתרשים הנתונים . הישראלית"

 בעיניהן את השירות בצבא יותר מאשר את השירות הלאומי. 

או  "יותר"משקף בעיניהן  היגדשהחליטו על גיוס לצה"ל אמרו שה תלמידותמה 35%-מלמעלה 

הראיונות  שחשבו כך.בלבד מהבוחרות בשירות הלאומי  5%-מעלה מ, לעומת לאת צה"ל "בעיקר"

מאפשרים פרשנות שלפיה בעיני החיילות הדתיות, השירות בצה"ל משקף תרומה לחברה 

הישראלית, גם בכך שהוא שובר את החומות המפרידות בין מגזרים בחברה, או כדבריהן מנפץ את 

 כל מגזר עם שכמותו בלבד.  ,"הבועות" שבהן מסתגר

 

 

רות יאחוז המשיבות כי ההיגד "תרומה למדינה ולחברה הישראלית" מתאר את הצבא יותר מאשר את הש – 20תרשים 

 הלאומי 

 

לשרת בצבא מבטאת את זהותן  ההחלטההראיונות מעידים על כך שו לסיכום, הנתונים הכמותיים

, הקולקטיב הלאומי של החברה הישראלית קדם אתואת רצונן ל של החיילות הדתיות הלאומית

להשתלב בחברה האזרחית ולהרגיש חלק ממנה. הן מתייחסות לצה"ל כאל אמצעי מרכזי לגיבוש 

זהות ובעיניהן  ,של צה"ל בתרבות הישראליתהמרכזי החברה הישראלית, הן מציינות את מקומו 
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ישראלית ללא שירות בצה"ל היא זהות חסרה. חשוב להן להיות חלק מתחושת האחווה 

. חלקן מזכירות גמורים בין זרים, גם לית סביב שאלת השירות הצבאישמתעוררת בחברה הישרא

תחושנה גאווה אם תהיה להן הן את השאלה השגורה בפי ישראלים רבים: "איפה שרתת?" ו

לא היו עוברות את המיונים לתפקיד הנחשק הן היו  םתשובה לשאלה. חלקן ציינו שגם א

ולהסתכן מבחינה  דה על מוכנותן לשלם מחירמעיועובדה זו מתגייסות, ואפילו ל"כלל צה"ל", 

  ולוגיה הלאומית.אידאלמען מימוש ה ,דתית

הנכונות לממשה ויכולתן להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי  ,ולוגיתאידאהדעתנות ה

התנגשות בין ערכים ובין זהויות שונות הם מרכיבים שבלטו בסקירת הזהות הלאומית של 

את הבת הדתית הבוחרת לשרת בצה"ל.  ופיל המאפייןמהווים חלק מהפרהם ו ,החיילות הדתיות

באופיין. בבית הספר הן נהנו מהמעמד של  יאינדיבידואליסטבנוסף, ניתן להצביע גם על מרכיב 

  "המתגייסות" ובצבא הן "הדתיות".
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 משפחתית זהות .5.4

סוכני ערות לנחשפים הנערים והנ ,במהלך שנות הילדות, ובמיוחד במהלך שנות ההתבגרות

ברותסוציאליזציה ) שונות, ואפילו . לא מן הנמנע כי בני הנוער ייחשפו להשפעות ( שוניםח 

ברותמנוגדות, מסוכני ה שני סוכני הסוציאליזציה המרכזיים שהוזכרו בפרק התיאורטי השונים.  ח 

הספר, נתון מעניין שעלה מן השאלונים מלמד כי בשונה מתמיכת בית  הם בתי הספר והמשפחות.

  הבוחרות בשירות בצה"ל. תלמידותהתמיכה המשפחתית מהווה שיקול משמעותי מאוד עבור ה

 בין שלל השיקולים שהוצגו בפני התלמידות כשיקולים לבחירה במסגרת השירות הוצג השיקול: 

 "העמדה של ההורים שלי ושל המשפחה"

, ולסמן אחת מחמש עבורןמשמעותי שיקול זה היה באיזו מידה  ענותהתלמידות התבקשו ל

"משמעותי במידה רבה מאוד". הנתונים מוצגים בתרשים  אפשרויות, מ"כלל לא משמעותי" עד

 הבא: 

 

 שיקולים ביחס לשירות: העמדה של ההורים שלי ושל המשפחה – 21תרשים 

 

מהתלמידות שהחליטו על שירות לאומי  64%-מהתלמידות שהחליטו להתגייס לצבא וכ 65%-כ

במידה רבה מאוד. רק או את העמדה המשפחתית וההורית כשיקול משמעותי במידה רבה  סימנו

כלל. אינה משמעותית כי התמיכה המשפחתית  העידומהתלמידות שהחליטו להתגייס  6%-כ

שהעמדה  שבקרב התלמידות שהחליטו להתגייס, אחוז התלמידות שהשיבו לראותמעניין 

באופן יחסי( מאשר  25%)או  7%-במידה רבה מאוד גבוה בכ תהמשפחתית וההורית משמעותי
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שיותר משליש  חשיבות הרבהסיבה לשה ייתכןשירות לאומי. ללכת לבקרב התלמידות שהחליטו 

חוסר בגורמים תומכים אחרים )ממסד, חברה( היא התמיכת המשפחה מייחסות למהבנות 

 ת בשירות הלאומי. הקיימים עבור הבוחרו

 

 שהוצג בפני התלמידות הוא:  נוסףשיקול 

 "אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות בצבא/בשירות הלאומי"

. עבור תלמידות שהשיבו כי החליטו על הותאם לכל תלמידהחשוב להבהיר כי ניסוח השיקול 

שירות צבאי נוסח השיקול עם המילה "צבא". עבור תלמידות שהשיבו כי החליטו על שירות 

 לאומי הוצג השיקול עם המילה "שירות לאומי". 

 הממצאים באשר לשיקול הזה מוצגים בתרשים הבא: 

 

 אחיות ובנות משפחהשיקולים ביחס לשירות:  – 22תרשים 

 

אחיות ובנות משפחה קיומן של בתרשים ניתן לראות שבקרב התלמידות שבחרו להתגייס לצה"ל, 

-כ .שירות לאומיבמשמעותי יותר מאשר עבור התלמידות הבוחרות בצבא הוא שיקול שמשרתות 

 34%לעומת  ,ה או רבה מאודסיווגו את השיקול כמשמעותי במידה די רבמתוך המתגייסות  46%

בקרב פי שתיים  גבוה"במידה רבה מאוד"  שיעור המשיבות. מההולכות לשירות לאומי

מלמד על הפער משמעותי זהו . לו שמתכוונות ללכת לשירות לאומיאהמתגייסות מאשר בקרב 

א להיות בת המשפחה היחידה שחרגה מהמסלול רצון חזק אצל חלק מהבוחרות בשירות צבאי ל

 . קובל והתגייסההמ
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 כהשיקול אחיות ובנות משפחה המשרתות באותו סוג שירות נמוהחשיבות של שתי הקבוצות ב

סברה את ה עובדה זו עשויה לחזקהשיקול של התמיכה המשפחתית וההורית.  מחשיבותבמעט 

אין לתלמידות הבוחרות להתגייס גורמי תמיכה בקרב הממסד והחברה, הן מחפשות ש כיווןש

עמדת שסברה את ה הממצאים מחזקים ,ו בקרב ההורים ובני המשפחה. מכל מקוםתמיכה ז

למסגרות  במיוחד בהשוואההמשפחה משמעותית ומשפיעה על הצעירות הבוחרות בגיוס לצה"ל, 

  מחנכות אחרות.

הפער בחשיבות התמיכה הצלבת הנתונים והשוואתם לחשיבות התמיכה החברתית מחדדת את 

 בשירות הלאומי לבין הבוחרות בשירות הצבאי. שיקול נוסף שהוצג בפני המשפחתית בין הבוחרות

 הוא:  התלמידות

 חברות טובות שלי שישרתו בצבא/בשירות הלאומי )המינוח בשיקול הוצג בהתאמה"

 "(לשירות שנבחר

חברות טובות שישרתו קיומן של  ,רות לאומיימהתרשים הבא אפשר להסיק שעבור הבוחרות בש

לא מייחסות מהמתגייסות כלל  16%ר חזק מאשר עבור קבוצת המתגייסות. הוא שיקול יות

כמעט כפול  -בלבד בקרב הבוחרות בשרות הלאומי )כלומר  9%לעומת  ,משמעות לנושא החברות

 בקבוצת הצבא(.

 

 

 חברות טובות שישרתושיקולים ביחס לשירות:  – 23תרשים 

 

קבוצת התלמידות שהשיבה כי החליטה על שירות לאומי. התרשים ב תמקדהתרשים הבא מ

לשיקול "חברות טובות שישרתו בשירות הלאומי" לבין השיקול  ביחסבין תשובותיהן  משווה



192 

 

לראות כי עבור הבוחרות  אפשר"אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות בשירות הלאומי". 

 ב יותר מסוגיית האחיות ובנות המשפחה.בשירות הלאומי, סוגיית החברות מהווה שיקול חשו

 

 בקרב קבוצת השירות הלאומי שיקולים ביחס לשירות – 24תרשים 

 

התלמידות שהחליטו להתגייס לצבא המצב הוא הפוך.  אצללעומת בנות השירות הלאומי, 

בין תשובותיהן באשר  משווה. התרשים להתגייסתלמידות שהחליטו ב מתמקדהתרשים הבא 

לשיקול "חברות טובות שישרתו בצבא" לבין השיקול "אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות 

שיקול של שירות אחיות או ל היתרה שיש חשיבותהבצבא". נתוני התרשים מדגימים שוב את 

ת בנות משפחה אחרות בצבא על פני השיקול של חברות טובות שישרתו. נראה שבעיני התלמידו

בראש  –הדתיות שבוחרות להתגייס לצה"ל יש חשיבות רבה יותר לשיקול של עמדת בני משפחה 

 ועםמאשר לרצון להישאר בסביבה החברתית המוגנת  –ובראשונה הורים, ואחריהם אחיות 

 החברות הטובות. 
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 בקרב קבוצת הצבא שיקולים ביחס לשירות – 25תרשים 

 

 חיילותחשיבות העמדה המשפחתית. ניסיתי לגלות עד כמה תלויות ההראיונות איששו את 

בתמיכה המשפחתית, עד כמה מעצבת הגישה המשפחתית את גישתן ועד כמה הן מושפעות 

 רבות, הרבה יותר מאשרעליה בית שבו גדלה הבת משפיע הגיליתי ש .בית הוריהןשל מהערכים 

ברותסוכני  תומכים וראיונות העומק עולים בקנה אחד עם ממצאי השאלונים . ממצאי אחרים ח 

מעמיקים את הם  .התמיכה המשפחתית חשיבותבהנחה שהתגבשה מעיבוד השאלונים בדבר 

חשוב להן שהתובנה שלפיה התלמידות מיישמות במודע את הערכים שספגו בבית הוריהן ו

 שמשפחתן תהיה גאה בבחירתן. 

 

שירות לאומי קיבלה את תמיכתם של הוריה וסיועם בשתי בשהתגייסה אחרי שנתיים  חנה

 הדרכים שבחרה: 

המשפחה גיבתה אותי לאורך כל הדרך.  קורס טיס, בוגרת אולפנת אבן שמואל:נה, ח

נתנו לי זוויות ראיה על כל אחד מסוגי השרות. אבא ואחותי אמרו לי שבצבא יש 

צעי לחברה שלנו. אבל העלו חיבור לישראליות שאין בשרות הלאומי. חיבור בלתי אמ

גם חסרונות כמו שאי אפשר לשלוט על המקום שאליו בסופו של דבר אגיע. הוריי 

הציגו אפשרויות שונות, אבל כל הזמן היה לי ברור שיגבו אותי בכל דרך שבה אבחר. 
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רות לאומי יאם לא היו מגבים אותי זה בהחלט היה מציק לי... אחרי שנה וחצי של ש

אחרי ... יו מאוד מופתעים לשמוע שאני שוקלת ברצינות להתגייסההורים שלי ה

  .ש]ההורים[ נרגעו מההלם ]הם[ עמדו מאחוריי

 

  :קצינת שלישות, בוגרת אולפנת טבריהורד, 

אבא שלי היה נגד בקבע... ההורים מאוד תמכו בכל כיוון שנבחר, והיה לי ברור שהם 

וד גאה שהתגייסתי... התמיכה של תנו. אבא שלי היה מאיתמכו בי. הם זורמים א  

הייתי מתגייסת, אבל זה היה באסה. ]תמיכה[ המשפחה מאוד חשובה לי, אבל גם בלי 

אני לא גדלתי  "שברה" אותן והן הלכו לשירות לאומי... יש לי חברות שהמשפחה

תעשי מה שטוב לך, מה שאת  –בסביבה סגורה, אני מבית ציוני פתוח וליברלי. אמרו 

לנכון, איפה שאת מרגישה שתתרמי ושיהיה לך טוב. לא כיוונו אותי אבל אני חושבת 

פשוט ידעתי... אני מתייעצת עם ההורים גם כשיש לי קשיים. אני שקלתי לעשות 

מא שלי לא התלהבה מ"בזבוז הזמן" ואני גם לא הייתי נעולה על זה ימכינה, אבל א

ווקא בצבא... התמיכה אז לא עשיתי. הבית מאוד תומך ברצון שלי לתרום ד

 תה מתנגדת הייתי מתגייסת. יהמשפחתית חשובה לי, אבל גם אם המשפחה הי

 

 

בולטת בתיאורי היא ו גדולה,, חשיבות התמיכה המשפחתית ממחיש ורדכפי שסיפורה של 

החיילות. ניכר שהתמיכה המשפחתית נתנה להן את הגושפנקא להתגבר על ההתנגשות עם ערכי 

בנוסף, התמיכה המשפחתית מספקת להן תמיכה, איזון  .ק על רצונן להתגייסבית הספר ולהיאב

 ומעטפת אלטרנטיבית לתמיכה הקהילתית. 

ברותגילה התייחסה בדבריה לקונפליקט שבין שני סוכני ה וההורים גיסא בית הספר מחד  – ח 

 :גיסא והמשפחה מאידך

 

 : גןחוקרת מודיעין בחיל הים, בוגרת תיכון הרא"ה רמת , גילה

אבחר, העיקר לעשות שנתיים. הוריי שניהם  –. מה שאבחר 100%-המשפחה תמכה בי ב

מא שלי עתודאית שרתה בחיל יבצבא. אחותי הגדולה גם שרתה במודיעין. אשרתו 

שם הם נפגשו. ההורים מאוד ליברלים. לא משנה מה אני  –ויר. אבא גם עתודאי והא

]התלמידות שהחליטו בשכבה שלי היינו ... עושה, העיקר ששנתיים ותרומה משמעותית
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של הורים שההנהלה חזק גב  היה לנו .]בבית הספר[ מאוד חזקות מול ההנהלהלהתגייס[ 

. "אלומה"תלינו פלקטים וארגנו מפגשים עם  –חששה מהם, ופעלנו המון למען גיוס בנות 

הכניס בכל  מצידו ת ספרבכל שיחה על שרות לאומי הכנסנו הערות על גיוס לצבא. הבי

בשיעורי חינוך דיברו נגד הגיוס מהטעם  ,לדוגמה .הזדמנות הערות נגד גיוס בנות לצה"ל

כמעט כל מורה הכניס את זה, גם מורים שהיו  .שזה לא מקום מתאים לבת דתית

פשוט עודד לכיוון של שנה  ת ספרקרביים, שהיחס בצבא לא ראוי לבנות דתיות. הבי

 ..שרות לאומי ואז להתחתן.

בית המשפחה ובית  –גילה מתארת התנגשות ערכית בין שני סוכני הסוציאליזציה המרכזיים 

 הספר. בסיפורה בולטת הדומיננטיות של השפעת בית המשפחה על פני זו של בית הספר. 

 

 עדויות קצרות נוספות: סיפורי החיילות. הנה ארבעכל חשיבות התמיכה המשפחתית ניכרה ב

 

 : אלון שבות גרת אולפנת נווה חנהמש"קית ת"ש, בו, הילה

רתו בצבא. הם תמכו לאורך כל הדרך ושמחו. הבית מאוד פתוח ישני ההורים שלי ש

תעשי מה שטוב לך, מה שאת חושבת לנכון. לא כיוונו אותי אבל אני  –וליברלי. אמרו 

 אני מתייעצת עם ההורים גם כשיש לי קשיים...  פשוט ידעתי.

 

 :רננים, רעננה ת"ת אמיכתבת גל"צ, בוגר, ירדן

ההורים מאוד תמכו ותומכים וגאים בי. התמיכה המשפחתית מאוד חשובה לי. היה לי 

 גם ברור שההורים שלי יתמכו בי.

 

 : מדריכת חי"ר, בוגרת פלך ירושלים, טליה

מא שלי בעצמה שרתה בצבא. המשפחה שלי תמיד אמרה יהמשפחה הכי תמכו בעולם. א

 שתתרמי ושיהיה לך כיף. או שרות לאומי או צבא.לכי לאיפה שטוב לך,  –

  

 : , בוגרת מקיף אמי"ת רחובות2פקידה בבה"ד , אורטל

בכל זאת היה לי ברור שאני  .תה לי שום דוגמה מהביתיאני הבכורה אז ממש לא הי

משרתת בצבא, והיה לי ברור שההורים שלי יתמכו ויהיו גאים בבחירה שלי. אנחנו בית 

התנדבו לשירות הלאומי, ואני קצת מצטערת שהן  יברלי. אחיותיי אחרייציוני, פתוח ול
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פספסו את החוויה המשמעותית הזאת של שירות בצה"ל. בכל מקרה ההורים שלי תמכו 

 בי ותמכו גם בהן. לגמרי. זה היה חשוב לי והיה חשוב גם לאחיותיי.

 

ה מלאה של מסורת וערכים תמונ ספקיםהנתונים הכמותיים והאיכותניים משלימים זה את זה ומ

ניכר הרכיב הליברלי בזהות המשפחות. בדברי החיילות חזר שוב ושוב משפחתיים כמעצבי זהות. 

שהמשפחה, ובמיוחד ההורים, מהווים סביבה אנושית קרובה משפיעה ומשמעותית עבור 

ם החיילות. החשיבות שהמרואיינות מייחסות לעמדת ההורים לא מותירה ספק בכך שההורים ה

המשפיעים על התוויית זהותן. חלקן סיפרו  ,"אחר משמעותי" כהגדרתם של גירץ וטיילור

 שהוריהן שרתו בעצמם בצבא ולקחו אותם כדוגמה וכמודל. 

. חלקן הגדול דיווחו שאחרי הוריהןלות המרואיינות התגייסו בניגוד לעמדת יהחיממיעוט 

פרה שהתגייסה חרף התנגדות הוריה, ההחלטה ההורים השלימו עם הגיוס ותמכו בהן. דנה סי

 .ובעיקר אביה שהזהיר אותה מהשירות, אולם משקיבלה את ההחלטה זכתה בגיבוי הורי מלא

מדים, היא זיהתה את הזיק בעיניו של אביה וקיבלה לבושה בכשחזרה הביתה לראשונה לדבריה, 

 ם". אישוש לכך כשאמר לה: "חכי, אל תורידי את המדים. תיכף סבתא וסבא באי

 

 נועה היא דוגמה חריגה לחיילת דתית שהתגייסה בניגוד לרצון הוריה: 

 

 מש"קית הוראה, בוגרת רשת אור תורה סטון: , נועה

 

נראה לי שהמקרה שלי שונה משל רוב החיילות הדתיות בזה שדווקא בית הספר נחשב 

ומחזקים את הזהות  191ליברלי ואין בו התנגדות לשירות צבאי כל עוד מדובר בגרעינים

הדתית לפני הגיוס כמו במדרשות וכאלה. העניין הוא שאני באה מבית מאוד ספרדי 

ומאוד לא התאים לי.  192שמאוד ברור בו מה ואיך עושים ומה לא. דווקא הלכתי למדרשה

ניפצו לי כל מיני פרות קדושות של הבית. מבחינתי זה היה ממש הפוך מחיזוק רוחני. זה 

ירה מתירנית ופתוחה... ככה שבעניין של הצבא הלכתי ובמכנסיים, או בקיבוץ, בנות

מא שלי יבניגוד לדעת ההורים, אבל בלי לשבור את הכלים, ועל א' תמיד בחצאית, אם א

 מתעלפת.  הייתהרואה אותי עם מכנסיים היא  הייתה
                                                 

 גיוס בתכנית גרעין של בנות דתיות 191
 "מעיין" בעין הנציב 192
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ינת שהיא נועה מביאה את קולה של החיילת שהתגייסה בניגוד לעמדת ההורים, אולם היא מצי

לובשת חצאית מדים. למעשה, גם היא מקפידה לא לעבור את הגבול ולא לצער את אמה, ולכן 

היא מצאה את הדרך להתגייס, ובמקביל  .בעדותה ניכר שתמיכת ההורים ועמדתם חשובה לה

 לשמור על מידה מסוימת של תמיכת הורים. 

יינות טענו כי הוריהן התנגדו מהחיילות המרוא 4%רק  "אלומה"סקר האחרון שביצעה עמותת ב

דיווחו על ניטרליות של  10%דיווחו על תמיכה מלאה של שני ההורים.  80%לשירותן בצה"ל. 

תרשים לגיוסן. דיווחו על הורה אחד שתמך בעוד השני התנגד  6%-ההורים ביחס לסוג השירות ו

 :(2012)טל כהנא, הערכה, מדידה ומחקרי שוק,  "אלומה"לקוח מתוך הסקר של  26

 

 

 יך תמכו או התנגדו לשירות הצבאי שלך )מתוך סקר אלומה(יתשובה לשאלה: האם הור – 26תרשים 

 

משפחה בעלת ערכים אחד הגורמים המשמעותיים בבחירה להתגייס לצה"ל הוא דומה כי 

ליברליים, פתוחים וגמישים התומכת בבת. סוגיה מעניינת היא האם המשפחה התומכת, הפתוחה 

צורך  ,דעתנות אידאולוגית ונכונות לממשה של ופילוהליברלית היא תנאי מקדים להתפתחות פר

יכולת להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי ו להגשמה עצמיתמוכוונות  ,בנראות ובייצוגיות

יכולים להתפתח  האישיות הללו התנגשות בין ערכים ובין זהויות שונות, או שמא ארבעת מרכיבי

התמיכה המשפחתית נדרשת רק על מנת להוציא אל הפועל את ו גם ללא ההכוונה המשפחתית,
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דות התיכון הבוחרות להתגייס לצה"ל נהנות העובדה שרוב תלמי השאיפה להתגייס לצה"ל.

 נשיםבשירות  הרואיםמתמיכת הוריהם עשויה לרמז שמרבית הבוחרות להתגייס מגיעות מבתים 

  לגיטימית.פעולה  אפשרותבצה"ל 

, תמיכת ההורים משמעותית הן לחיילות והן למשפחות. העניין ומרגע שהתגייס ,מכל מקום

פונה מדי שנה לפני חג  העמותהמבצע משלוחי המנות של עמותת "אלומה". מומחש היטב ב

 ,חלוקת משלוחי מנות לחיילות הדתיות. בנוסףל תרום כסףהפורים להורי החיילות ומציעה להם ל

 עלמדווחת  "אלומה"העמותה מציעה להורים להצמיד באמצעותה ברכה אישית למשלוח המנות. 

הברכות הכתובות מעידות על תמיכה לדברי העמותה, ם, ושל מאות ההורימלא שיתוף פעולה 

 . (2012)סלע,  מלאה וגאווה בדרך שבה בחרו בנותיהם

הדתיות המתגייסות לצה"ל עושות זאת  צעירותכי רוב מוחלט של ה מעידים ים והנתוניםהסיפור

המחקר הכמותי  אחריה. –ברוב המקרים לפני ההחלטה, ובמיעוטן , בתמיכה מלאה של הוריהן

 6%רק חשיבות רבה לתמיכה המשפחתית. המתגייסות מייחסות כי  הראוראיונות העומק ו

מהנשאלות ענו כי התמיכה המשפחתית אינה חשובה להן והיו מקבלות את החלטתן גם בלעדיה, 

כי התמיכה המשפחתית חשובה להן "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד". שטענו  63%לעומת 

בקבלת  שיקול משמעותי מאוד היוותהות טענו החיילות שהתמיכה המשפחתית גם בראיונ

 בלתי אפשרי להתגייס. ואףובלעדיה היה להן קשה  ההחלטה להתגייס,

שלרוב היא אחידה ותומכת בבחירת הבת לשירות הצבאי,  ,מעניין לציין כי בניגוד לעמדת ההורים

אחים הלומדים במערכת החינוך רים, ברוב המקהמצב בקרב האחיות והאחים הוא מעט שונה. 

הדתית )ישיבות תיכוניות, תיכונים דתיים, ישיבות הסדר( יחשבו שהבחירה בשירות הלאומי 

תמכו ודדו את אחותן וירתו או משרתות בעצמן בצבא יעילעומתם אחיות ששומתאימה יותר, 

 . (536 , עמ'2012)סלע,  החלטה לשרת בצה"לב
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 פמיניסטית זהות .5.5

 המשותף להן הואו ,הגדרות רבות יש "פמיניזם" ושגלמכפי שנכתב בהרחבה בפרק התיאורטי, 

. עובדה היא כי נשים רבות והחתירה לשוויון הזדמנויות ניסיון לשיפור מעמד האישה בחברהה

במחקרים  עם עמדות שוויוניות. הסכמתןנמנעות מלזהות את עצמן כפמיניסטיות, לעתים על אף 

אינן רוצות להצטייר כלא הן כפמיניסטיות, משום ש נשים חוששות להזדהותששונים התברר 

 שיעור גבוהנבחנה בישראל ונמצא כי  ,המכונה לעתים "הפרדוקס הפמיניסטי" ,נשיות. התופעה

בהרבה הגדירו  ךנמו שיעורמופלות לרעה לעומת גברים. ברם,  נשים סבורות כי נשים בישראלשל 

עצמן את ינה נשים שתפעלנה באופן פמיניסטי, אך תזהרנה מלתייג יאת עצמן כפמיניסטיות. תה

נשים אשר תופסות את המושג "פמיניזם" באופן חיובי תיקחנה חלק  ,כפמיניסטיות. לעומת זאת

 .(1999)פרידמן א',  בפעולות פמיניסטית מוגדרות

ת. בכל זאת, הרתיעה של נשים מהתווית הפמיניסטית באה לידי ביטוי ביתר שאת בחברות שמרניו

ערכים  שלבהתפתח בישראל, בעקבות ארה"ב, זרם של פמיניזם דתי אורתודוקסי השואף ל

לימוד  ,פמיניסטיים במחשבה היהודית, בהלכה היהודית ובאורחות החיים היהודיים. לפי זרם זה

מכך, הנשים מופלות לרעה גברים, וכתוצאה ישירה  ו בעיקר על ידיההלכה ופסיקתה נעש

בתקופה כיום, לאור השינויים במעמד האישה אנשי הפמיניזם הדתי סבורים כי בתחומים רבים. 

שואפים ליצור הזדמנויות דתיות הם  .בשלה השעה לתקן גם את מעמד האישה ביהדות המודרנית,

 ומנהיגותיות רבות יותר לנשים יהודיות.

נותן בשנים האחרונות את ה מתקשה לקבל את הפמיניזם הדתי, אך זרם זהממסד הדתי בישראל 

אותותיו בערוצים לא מעטים: בפתיחת מדרשות ללימוד תורה; בקבוצות תפילה לנשים שבהן 

שוויוניים שבהן נשים משמשות כחזניות; אורתודוקסיים מניינים ב ;נשים קוראות בתורה

 ת כתובת הלכתית בנושאיםיו; בהכשרת נשים לההופעת טוענות רבניות בבתי דין רבנייםב

הקשורים לנשים; בהקמת ארגונים לפתרון בעיית העגונות ומסורבות הגט; בהשתלבות של נשים 

 . (2008, 2001)קהת,  במועצות הדתיות ועוד

נשים דתיות בנוסף,  .אולם, הפמיניזם הדתי עדיין אינו בא לידי ביטוי בהנהגה של החברה הדתית

בין שאיפותיהן להגשמה והקהילה והמשפחה של  ם המסורתיחייהעדיין חוות פער בין אורח רבות 

 עצמית.

גורם רב משקל בהסתגלות מוצלחת לחיים  הוארות מוצלח בצה"ל ימחקרים הוכיחו כי ש

קריירה  ,למשל .האזרחיים. הצבא משפיע גם על בחירת המקצוע לאחר השירות הצבאי

 .ים וכקציני ביטחוןתקשורתית לבוגרי "גלי צה"ל", או עבודה של בוגרי יחידות קרביות כמאבטח
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)הלפרין קדרי,  שאלת ההגשמה העצמיתלכן, לשירות בצה"ל עשויה להיות השפעה מהותית על 

 .תשס"א(

לשרת בצה"ל. בהכירי את  צעירותהבמחקרי בדקתי כיצד גישה פמיניסטית קשורה לבחירת 

נשים דתיות בפרט, לזהות את עצמן כפמיניסטיות, נמנעתי מלהשתמש של הקושי של נשים בכלל, ו

במילה "פמיניזם" בשאלון הכתוב. הנשאלות קיבלו רשימה של שיקולים והתבקשו לציין באיזו 

בין השיקולים שהופיעו מידה משמעותי כל אחד מהם בקבלת ההחלטה לגבי מסגרת השירות. 

 בשאלון היה השיקול: 

 "רות בין בנים לבנותבש שוויוןקיומו של "

, מ"כלל לא משמעותי" ועד בעיניהןזה התלמידות התבקשו לסמן באיזו מידה משמעותי שיקול 

 משמעותי במידה רבה מאוד". "

יותר , עלה כי השוויון בשירות משמעותי 27תרשים להלן ב המוצגיםמניתוח הממצאים הכמותיים, 

 68%-. כמאשר לתלמידות שמתכוונות לשרת בשירות הלאומי שבוחרות לשרת בצבא תלמידותל

מהתלמידות שבחרו לשרת בצבא ציינו את השיקול כמשמעותי במידה די רבה ובמידה רבה מאוד, 

 בלבד מהתלמידות שבחרו לשרת בשירות הלאומי.  50%-לעומת כ

 

 שיקולים ביחס לשירות: קיומו של שוויון בשירות בין בנים לבנות – 27תרשים 
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עניין ההשקפות הפמיניסטיות. חלק מהחיילות הצהירו על היותן  אתלעומק  בדקתיבראיונות 

רות בצה"ל כגורם יפמיניסטיות ואף קשרו את אי השוויון בין חינוך הבנים והבנות בהקשר של הש

ממקמות את עצמן עם השיח הפמיניסטי, מתנערות לא שאחרות לעומתן, היו שהשפיע על בחירתן. 

כפמיניסטיות, אך בחינת סיפוריהן העלתה מרכיבים בולטים של מחשבה מהגדרת עצמן 

  ית "הפרדוקס הפמיניסטי".תאוריפמיניסטית, באופן העולה בקנה אחד עם 

בדקתי גם כיצד הן  ,ות פמיניסטיות על החלטתן להתגייס לצה"לסתפי בחינת ההשפעה של לבדמ

שה בחינוך הדתי הקלאסי )"קוטב העבר" ית מקומה של האספועלות במתח שנגרם בין תפי

 שה במודרנה ובצבא )"קוטב העתיד"(. ית מקומה של האס( לתפיה של אבי שגיאתאוריב

לומדות תורה, מודעות הן  .פמיניסטיותהחיילות המרואיינות הגדירו את עצמן דתיות חלק מ

העדיף פמיניסטית ובוחרות במודע ל שוויוניתולוגיה אידאהמגדרי, פועלות מתוך  השוויוןלחוסר 

אליהם כיוון אותן תפקידי המעטפת שעל פני  ת בתפקיד ליבה במרכז העשייה הצה"ליתוריש

בדת, קיבלו אותו  שוויוןה. לעומתן, חיילות אחרות, הגם שהיו מודעות לחוסר החינוך הדתי

בהתאם לנתונים  עם זאת, ."פמיניזם"כמציאות קיימת, והתייחסו באופן שלילי למונח 

 לשוויון. בלתי משוימת שאיפהלזהות  אפשר, נגדו לפמיניזםהכמותיים, גם אצל אותן חיילות שהת

בעיקרון דוגלות  למרות שהןלהזדהות כפמיניסטיות,  לא רצוהחיילות הנחקרות מ חלקכלומר, 

 . לנשים הליברלי של שוויון הזדמנויות

המשרתת כצוערת בקורס טיס, כעדות ראשונה בתת פרק זה בחרתי להביא את עדותה של חנה, 

הסמלים הבולטים של המאבק הפמיניסטי  תפקיד שבעקבות בג"צ אליס מילר נעשה אחד

 . בישראל

ולוגיה פמיניסטית שבאה אידא מתנערת מההגדרה "פמיניסטית". עם זאת, בדבריה ניכרתחנה 

היא רואה את עצמה  .בין נשים וגברים לשוויון הזדמנויות לידי ביטוי בחשיבות שהיא מייחסת

הערכה להישגים רוחשת למדניות, ו נשיםלחשיבות , היא מייחסת הובילשיכולה ורוצה ל אישהכ

  :פמיניסטים

 

  :צוערת בקורס טיס, בוגרת אולפנת אבן שמואלחנה, 

לי שזה מה שיוצא ובאמת אומרים שהבנות שמגיעות לקורס טיס גבריות יותר.  ...חבל

כל כבודה בת מלך פנימה, יש  אישהזה מפריע לי. ברקע שלי שבו גדלתי והתחנכתי ה

ובצבא הרבה מהבנות רוצות שוויון וזה מה שקורה בשגרה,  ,לה קול משלה, קול נשי

אותו הדבר. אני הייתי רוצה להיות  ברף שמציבים לבנים ולבנות, כאילו שאנחנו ממש
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שה מצטיירת בצבא. ישה דתית ולא כמו שאישה של היהדות. רוצה להיות איהא

אני לא מתחברת לזה. לא מאמינה בזה. אין  פמיניזם בעיניי זה חתירה לשוויון בכח.

הם רצים יותר מהר, עדיף שהם יילחמו ולא אני. ביחידת  –לי ספק שאין שוויון פיזי 

חשוב לי. וכשאני  הזדמנויותשדה בחיים לא הייתי רוצה להיות לוחמת. מאידך שוויון 

ישג שומעת נשים פמיניסטיות אני מעריכה את מה שהן אומרות. אני מבינה שזה ה

 יפה שבנות בקורס טיס.

 פמיניזם דתי? מה דעתך על 

י. לא דברים רגישים הלכתית כמו לעלות לתורה או לעמוד לפני התיבה, ימדבר אל

 אבל לגמרי בעד שבנות ילמדו תורה ויהיו תלמידות חכמים. זה חשוב לי.

]אחרי תחילת מיונים לטיס, הצהרה, ושירות כשהתחלתי שוב להתמיין לצה"ל ...

ירדתי מקורס טיס כי זה היה נראה לי מסלול ארוך וגם ככה כבר שנה וחצי ומי[ לא

רות לאומי. היה לי ברור שאני לא רוצה תפקיד של לוחמת כי ראיתי בזה קו ישאני בש

הלכתי ברור. רציתי מ"כית או מדריכת יח"ש. רציתי תפקיד תומך לחימה הכי קרוב 

כולה לעמוד בראש קבוצה. ניסיתי למבצעי שיש, ראיתי את עצמי כמי שרוצה וי

 ."אלומה"למצוא תפקיד מתאים דרך 

 

. היא ניסתה ללכת בדרך שניתבה לה חנהבסיפורה של מאוד עניין ההגשמה העצמית בולט 

וכעבור שנה החליטה שהיא לא מגשימה את עצמה. בשנה השנייה עברה לשירות לאומי  ,האולפנה

מממשת את עצמה. היא לא ויתרה ולא הרימה  איננההיא בעל אופי אחר וגם שם הרגישה ש

מבחינה פורמלית היא כבר השלימה למרות ש .המשיכה להתבונן בתוך עצמה פנימהאלא ידיים, 

. המשיכה לרדוף אחרי תפקיד שיתן לה את תחושת ההגשמה העצמיתאת תרומתה למדינה, חנה 

 ל שיוויון הזדמנויותזה עולה בקנה אחד עם התפיסה הפמיניסטית הליברלית שפעולה דפוס 

הגשמה עצמית יכולה להיות דומיננטית בלי תפיסה פמיניסטית, אולם  ,הגשמה עצמית. אמנםו

מבטא שאיפה  פיקודיהחיפוש אחר תפקיד מבצעי  ,דווקא בזירה הצבאית הלא שיוויונית

בין העולם ההלכתי לשוויון  מפרידהמעניין לראות שחנה  .שמתיישבת עם הפמיניזם הליברלי

אצל שונות אריאציות ושאינו סותר את התפיסה ההלכתית המקובלת. התפיסה הזאת חזרה בו

 מספר מרואיינות. 
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פרו  הדע המגלתופסת את המושג "פמיניזם" באופן חיובי, אך  הלחיילת שאינגם ורד היא דוגמה 

  שוויונית בתשובה לשאלה ספציפית.

 

  :טבריהאורט אמונה ת ישלישות, בוגרת אולפנ קצינתורד, 

 פמיניזם זה נשים שלוקחות את עצמן רחוק מידי. אני לא פמיניסטית....

 מה עם פמיניזם דתי? 

והן רוצות לקרוא בתורה וכל זה. אני נגד. אני  ,יש איסורים הלכתיים שמגבילים נשים

מאמינה שאין שוויון, אבל לא אמור להיות שוויון. אני מסתדרת עם המצב איך שהוא 

אסור  אישהלמה ל .אפילו אם כשאני חושבת על זה יש דברים קצת צורמים ,בהלכה

 ולגבר מותר? אבל אני מסתדרת עם זה.

 וך לשירות? זה מפריע לך? מה בנוגע להבדל בין בנים לבנות בחינ

כן. זה כן. שלבנים זה חשוב ללכת לצבא ובנות פתאום שולחים לשירות לאומי. אבל 

לא לגבי הקרביות. אמנם חלמתי להיות לוחמת מג"ב או קרקל וירדתי מזה. יש 

לחם כמו גבר. לא אומרת יתפקידים של בנים ויש תפקידים של בנות. אני לא יכולה לה

 ות אבל אני לא במקום הזה.שאין לוחמות טוב

 שה כפי שמעוצבת בצבא?ישה ביהדות לבין דמות האיאת חווה מתח בין דמות הא

אני  -לא חשבתי על זה אף פעם. אני מתחברת לשתי הדמויות. זה מעניין. בצבא 

בשליטה, חזקה ואסרטיבית. עומדת מול הסמח"ט או מול פקודות שלי ומתעקשת על 

. אני לא יכולה לדמיין את עצמי רק בבית כל היום. אבל מה שנכון מבחינה מקצועית

מצד שני אני מאוד מתחברת לעדינות ולא להיות "גבר". רוצה להיות עצמאית אבל 

 שה.יכמו א

 

נמצאת בשלב שבו היא מבינה שיש אי שוויון, הן בהלכה היהודית והן בחלוקה מגדרית של  ורד

שה" מבטא את יהיות עצמאית, אבל כמו א"רוצה ל משפטמקבלת אותו. ההיא תפקידים, אך 

כמו שבמקרים רבים נתפסת כמקבילה ל"לא נשית". עם זאת,  ,הרתיעה מפני התווית הפמיניסטית

. היא לא מקבלת את יותר מורכבתשל ורד בתשובה לשאלות ממוקדות מתברר שתפיסתה חנה, 

רות לאומי. בנוסף, יבנים לצבא ואת הבנות לשאת האשר מנתב  ,הנחת היסוד של החינוך הדתי

דתית ונשארת -היא מתקשה לדמיין את עצמה עונה לסטריאוטיפ של הזהות הנשית היהודית

בחינוך הדתי  פתמשתקהיא שה כפי שית מקומה של האסהיא אינה מקבלת את תפיבבית. 
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והתקדמה  קורס קצינותהיא יצאה ל .ושואפת להגשמה עצמיתהקלאסי )"קוטב העבר"( 

 ,אך בהתאם ל"פרדוקס הפמיניסטי" .כיחה שהיא מאמצת את "קוטב העתיד"והובכך  ,בתפקידה

נשים, ומתנערת מהצגתה על  ות המוטלותהלכתי הגבלותעם  השלמההיא מנסה להחצין 

 כ"פמיניסטית". 

מוכוונות  הבנה שאי השוויון מפריע לה, ולוגיתאידאדעתנות  -רופיל שוב חוזרים מרכיבי הפ

החליטה לשרת בצה"ל בניגוד לעמדת בית הספר,  טליה. ת עצמאיתקבלת החלטולהגשמה עצמית ו

 רתו בשירות הלאומי. יאמה ושתי אחיותיה שש

חיילות שביטאו בעדותן הזדהות עם ערכים פמיניסטיים מהגדרתן כ"פמיניסטיות" ההתנערות של 

 איון של כלנית )מש"קית אמל"ח במגל"ן, בוגרת תיכון שקד בשדה אליהו(יסקרנה אותי. בר

 שאלתי אותה שאלה ישירה: 

את אומרת שאת בעד שוויון זכויות לנשים, את אומרת שבנות יכולות לתפקד כלוחמות, 

שה המודרנית שמגיעה למעמד שווה לגברים, אז יאת אומרת שאת מזדהה עם דמות הא

 למה את מסתייגת מההגדרה פמיניסטית? 

שה חזקה ימפריע לי. אם את אכי משהו בקונוטציה של המילה הזאת לא יושב לי טוב. 

 שלא נותנת לדעות מוקדמות להשפיע עליך, אז את לא צריכה פמיניזם. 

 

ובהתאם  ,עם מאבק "פמיניזם"את המונח  קושרתדבריה של כלנית מדברים בעד עצמם. היא 

רבות נמנעות מלזהות את עצמן כפמיניסטיות,  חיילות ,תופעה המכונה "הפרדוקס הפמיניסטי"ל

 סכמה עם עמדות שוויוניות.על אף הה

 

עצמן כפמיניסטיות, אביא את עדותה של נועה. את כעדות אחרונה לחיילות דתיות שאינן מגדירות 

מסביבה מזרחית חזקה. בעידוד בית הספר היא הלכה למדרשה בעין ספרת שהיא הגיעה נועה מ

 הנציב כהכנה ולשם "חיזוק דתי" לפני גיוסה, וכך היא מספרת: 

 

 "קית הוראה, בוגרת רשת אור תורה סטון, משנועה

העניין הוא שאני באה מבית מאוד ספרדי שמאוד ברור בו מה ואיך עושים ומה לא. דווקא 

הלכתי למדרשה ומאוד לא התאים לי. ניפצו לי כל מיני פרות קדושות של הבית. מבחינתי 

אצלנו לא מקובל שנשים לומדות תורה. התרבות שלנו  זה היה ממש הפוך מחיזוק רוחני...

שונה. זה לא מקובל. כל המלחמה של נשות הכותל, את צריכה לשמוע את אבא שלי מדבר 
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על זה, לא מתאים לי העניין הזה. בכלל לדעתי המדרשות לא מתאימות למזרחיות שגדלו 

מדנו גמרא. כשהגעתי יתה שאנחנו שוות ערך לבנים. ליבבית מזרחי... האמירה באולפנה ה

למדרשה פחדתי להגיד שאני לא סובלת את זה. למדנו שלוש פעמים ביום. זה הטריף 

 אותי. 

 

 ,אישהאת הגוון המזרחי המשמר את תפקידיה המסורתיים של ה הקודמותנועה מוסיפה לעדויות 

לכל הפחות במרחב הפרקטיקות הדתיות. למותר לציין שלא כל החיילות ממוצא מזרחי אוחזות 

חריגה, אולם היא מייצגת קול תרבותי חשוב של  הייתהעדותה של נועה  ,למעשה .בדעות אלו

שאינה נלקחת בחשבון על ידי  ייתכןהתנגשות ש התנגשות בין ערכי הבית לערכי המדרשות.

  הנהלות המדרשות.

 

תפיסות פמיניסטיות  ביטאושונה מעדויותיהן של חנה, ורד ונועה, חלק ניכר מהמרואיינות ב

  מוצהרת:מודעת והיא דוגמה לחיילת דתית פמיניסטית ברקת . ברורות, ואפילו ידע פמיניסטי

 חיל המודיעין, בוגרת ממלכתי דתי לבנות אמי"ת רננים ברעננה, ברקת

אבל [, ל"בהחלטה להתגייס לצה]שזה שיחק תפקיד אני מאוד פמיניסטית. אני מניחה 

בחיים לא  ,לא במודע. אני חושבת ששוויון בין בנים לבנות בשירות הוא חשוב. למשל

זה לא אני. אני צריכה להיות חלק חשוב בעשייה.  –הייתי הולכת להיות פקידת ת"ש 

ולהיות כל היום בבית ולשרת את בעלך. אני  "כל כבודה בת מלך פנימה"אני נגד 

צריכה לעבוד עם אנשים ולא לשרת אותם... זה נכון שתפקידים רבים בשירות הלאומי 

זה באמת לשרת אנשים. אני רציתי אתגר שכלי גדול וזה היה הדימוי של המודיעין 

 .בעיניי

 

היא נושאת אותו  ,זם"אינה נרתעת מהמונח "פמיניהיא לא רק ש .היא פמיניסטית מודעתברקת 

בגאון. השקפתה הפמיניסטית חולשת על השקפתה החברתית הכללית כמו גם על אורחות חייה 

רות ילניתובה לש התנגדה ברקתסינתזה בין הפמיניזם לדת. לייצר הדתיים, שבהם הצליחה 

רות הכולל עשייה משמעותית. המרכיבים ירוד", וחיפשה אתגר של שובמקצועות "הצווארון הו

ולוגית הפמיניסטית ניכרת כמו גם אידאהפרסונאליים באים לידי ביטוי בתשובותיה. הדעתנות ה

 היא .מוכוונת להגשמה עצמית ומתעתדת להיות חלק חשוב בעשייה ברקת .הנכונות לממשה

היא מפעילה שיקול דעת עצמאי ולא  ,מחפשת אתגר שכלי, "לעבוד עם אנשים ולא לשרת אותם"
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היא מחפשת  ,סלילים נשים למקצועות "ורודים" כגון מש"קית ת"שנכנעת לתכתיבים המ

חברתיים -גמישות בצמתי התנגשות בין ערכים פמיניסטיים ודתיים ראההיא מ .קוגניציה ולא רגש

 . בלי לחצות אותם גבולות האורתודוקסיה את משתתפת בתפילה ומותחת –

ת סלזהות כי במתח שבין תפי אפשר, ברקתית הקטבים על המקרה הפרטי של תאוריבהשלכת 

ברקת  ,שה במודרנה ובצבאית מקומה של האסשה בחינוך הדתי הקלאסי לבין תפיימקומה של הא

שה ימקומה של הא מאמצת אתתגלם ב"קוטב העבר" והוא משה כפי שימקומה של הא דוחה את

 "קוטב העתיד". בבליבת העשייה, 

 

יערה, עובדת ודעת דגלו גם בפמיניזם דתי. מעטות מהמרואיינות שהפגינו מחשבה פמיניסטית מ

אלא גם תומכת פמיניסטית לא רק חקר מודיעין, בוגרת אולפנת עפרה העידה בפה מלא כי היא 

ואף הביעה הזדהות עם הקצינה הדתייה מהישוב מרכז שפירא שעשתה היסטוריה בפמיניזם דתי 

נוספת לפמיניסטית מודעת  דוגמה 2012.193צבאית קטנה כשעלתה לתורה בבית כנסת צבאי בשנת 

  היא הילה:הדוגלת גם בפמיניזם דתי 

 

 : אלון שבות מש"קית ת"ש, בוגרת אולפנת נווה חנההילה, 

אפשרויות, נשים לא פחותות, הבדל בין  שוויוןזכויות,  שוויון...פמיניזם בעיניי זה 

טבע לתרבות. דברים שאנחנו חושבים שהם טבעיים הם בעצם תרבותיים. מדבר אלי 

.. אני בהחלט יכולה להגיד שמפריע לי .מאוד. אני מגדירה את עצמי פמיניסטית

כמצווה ובנות  בנים חייבים להתגייס –ההבדל ביחס החינוכי בין בנים לבנות 

ללמוד תורה, לעלות לתורה וכל זה אם זה  ,גם פמיניזם דתי שיותר. מרחיקים כמה

אני בעד. שיעשו כמה שיותר. כל מה שאפשרי מבחינת ההלכה. למרות שזה נראה לי 

מוזר, כי התחנכתי על חזן אז לא מרגיש לי נכון לראות חזנית, אבל בראש אני לגמרי 

 ההלכה...מבינה שזה נכון ומותר הלכתית. אני בעד כשהגדר היא 

כפי שמעוצבת  אישהביהדות לבין דמות ה אישההאם את חווה מתח בין דמות ה

 בצבא?

'כל כבודה בת מלך  שה ביהדות היאיבעיניי אין התנגשות. אני לא חושבת שדמות הא

כמו שדמות . פנימה' להיות כל היום בבית ולשרת את בעלך, אני פמיניסטית ליברלית

                                                 

 (2015ל יאיר אטינגר )אטינגר, על המקרה ראו אצ 193
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בצבא היא לא חד ערכית.  אישהערכית, כך גם דמות השה ביהדות היא לא חד יהא

 .לכן, בעיניי, אין התנגשות

 

 השה ביהדות שוניבאשר למקומה של הא . עמדתהאוחזת במחשבה פמיניסטית מגובשת הילה

 לערכים להולוגיה שאידאמהדפוס שמוסדות החינוך הדתיים מטפחים. היא מודעת לפער בין ה

דפוס המחשבה שלה מאפיין את הפמיניזם הליברלי הדוגל בחינוך שיוויוני לבנות . חונכה הםשעלי

 ולבנים, וברפורמה שתבטיח שיוויון הזדמנויות לנשים ולגברים במרחב הציבורי. 

 ,ולוגית ולנכונות לממשהאידא. מעבר לדעתנות ההילה אצלמרכיבי האישיות שזיקקתי בולטים 

שה הספונה בד' ימזדהה עם דמות האהיא איננה מה עצמית. יש כאן גם מרכיב של מוכוונות להגש

שלה , למלא את הפוטנציאל אמותיה ומעניקה שירותים לבעלה. היא שואפת לצאת ולהתפתח

. היא מפעילה שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי התנגשות בין ערכים ולהתמלא בסיפוק עצמי

בצבא באופן  אישהשה ביהדות ודמות היובין זהויות שונות ומיישבת את ההתנגשות בין דמות הא

 שמאפשר לה לחיות בשלום עם שתיהן. 

 עדות אחרונה של חיילת פמיניסטית מוצהרת ומודעת היא עדותה של גילה. 

 

 ה רמת גן: "חוקרת מודיעין חיל הים, בוגרת תיכון הראגילה, 

 

ברים . אני מזדהה עם זה. אני לא בעד שנשים וגאישהפמיניזם הוא קידום מעמד ה

זכויות. אם יש בת שיכולה להיות  שוויוןיהיו שווים, טבעי שזה לא ככה, אבל בעד 

 אישהקידום מעמד הבעניין פמיניזם דתי אני בעד  קרבית אני בעד שיהיה לה סיכוי.

צורם לי למשל שרק רבנים גברים קובעים בעניין צניעות של נשים או הלכות  הלכתית.

 נידה.

שה כפי שמעוצבת ישה ביהדות לבין דמות האידמות האהאם את חווה מתח בין 

 בצבא?

שה בהלכה הרבה יותר ית. מעמד האודייההלכה השה בצבא ובייש הבדל בין דמות הא

הזכויות ניכר יותר בצבא מאשר בהלכה. יש דברים שאני רוצה  שוויוןגרוע. כל עניין 

תר לדמות שה. אני מתחברת יוילעשות בהלכה ולא יכולה כתוצאה מזה שאני א

שה ביהדות היא דמות ישה ביהדות זה משהו אחר. האידמות הא –בצבא. אגב  אישהה

 חיובית ושווה בין גברים.
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לדמות  היא מתחברתולוגית. אידאמשנה פמיניסטית סדורה המבטאת דעתנות יש  גילהגם ל

הראויה בעיניה. היא מפעילה  אישההתגייסה לצה"ל ומממשת את דמות ההיא  ,שה בצבאיהא

שה בשתי ידמות האין עצמה את הסתירה בבומיישבת מחשבתית שיקול דעת עצמאי וגמישות 

הפרדה בין ההלכה לבין היהדות  באמצעות ,המערכות שאליהן היא משתייכת )הדת והצבא(

  הרחבה.

 

י עבור חלק הוא שיקול משמעותהשוויון בשירות ש מראה לסיכום, ניתוח הממצאים הכמותיים

פערים בין על ההדתיות. הראיונות איששו את הממצאים והוסיפו נדבך מעניין  חיילותניכר מה

 תפיסותיהן הפמיניסטיות של החיילות המרואיינות.

אוחזות בעמדות נחרצות באשר למקומה הן  .ישנן חיילות המחזיקות במשנה פמיניסטית סדורה

מערכת בין בנים לבנות שיחק תפקיד חשוב בבחברה, והשוויון בשירות  ההאישהראוי של 

 חותרותאוחזות גם בעמדות מוצקות של פמיניזם דתי והן . בחלק מהמקרים, השיקולים שלהן

בתי המדרש ובבתי הכנסת באופן שונה מהדפוס שמוסדות החינוך בנשים הלעצב את מקומן של 

 אליו.  כווניםהדתיים מ

סתייגות את עצמן עם השיח הפמיניסטי, ומביעות ה אינן ממקמותשדתיות לעומתן, ישנן חיילות 

. כפי שניתן לשער, חלקן גם אינן דוגלות בפמיניזם הנתפס על ידן כגורם כוחני ,מהמונח "פמיניזם"

דתי, גם אם הן הפולחן המובילי הם גברים  פיהלו ,חיות בשלום עם התפיסה שעליה חונכודתי ו

המסתייגות מהגדרתן  החיילותאצל גם  ,ותנייםבהתאמה לממצאים הכממודות שזה מתוך הרגל. 

גם הן דיברו על חשיבות כ"פמיניסטיות" התגלו יסודות פרקטיים ומחשבתיים של פמיניזם. 

הן העידו כי הן מוטרדות מהפערים בחברה הדתית ביחס בין השוויון בשרות בין בנים ובנות, וגם 

וחלקן  ,ומדות גמרא וקוראות בתורהחלקן ל. הצבאי במיוחד בשאלת השירותו ,בנים לבין בנות

מגדרי רק באותם תחומים שאינם קשורים לעולם ההלכתי. כל המרואיינות, גם  בשוויוןתומכות 

אלו שביקשו לפרוץ את גבולות תפקידי הנשים הקלאסיים בבתי הכנסת, ביקשו לשמר את 

 י מבחינהשאפשרהמסגרת האורתודוקסית ולמתוח את החבל של השתתפות הנשים רק עד לקו 

 הלכתית. 

כלומר, עבור רוב החיילות הדתיות שאלת השוויון המגדרי בשירות היא שאלה משמעותית. 

הזדמנויות ולהגשמה עצמית בתפקידים משמעותיים והסתייגו  לשוויוןהמרואיינות הביעו שאיפה 

ם, ערכים פמיניסטיי הפנמה שלהן הפגינו  ,שה כספונה בביתה. בכך, הלכה למעשהימתפיסת הא
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לשער שההבדלים בין המרואיינות  אפשר. ת עצמן כפמיניסטיותגם אם הן בוחרות שלא להגדיר א

אפשר לראות מהמנעד הרחב של מערכות החינוך שמהן מגיעות החיילות המרואיינות.  יםנובע

החשיפה למחשבה ליברלית פמיניסטית בין חיילות שהתחנכו הבדלים משמעותיים במידת 

אולפנות ל החינוך הממלכתי דתי )כדוגמת בי"ס "פלך"( לחיילות שהתחנכו בבמוסדות ליברליים ש

 של החינוך הממלכתי דתי.  תוהסוציו אקונומימקיפים בפריפריה הגיאוגרפית ובבתי ספר 

ולוגית באשר אידא. דעתנות הז תחוםבגם מרכיבי האישיות שזיקקתי בלטו אצל כלל המרואיינות 

הזדמנויות וזכויות בין גברים לנשים ונכונות לממשה ולהתגייס לצה"ל בתפקידים שאינם  לשוויון

מתוך מוכוונות להגשמה עצמית. הן שואפות לצאת  ,שה המסורתיתימתיישבים עם דמות הא

ולהתפתח, למלא את הפוטנציאל ולהתמלא בסיפוק עצמי. הן מפעילות שיקול דעת עצמאי 

הגשמה עצמית. בעצם גיוסן לדתיים לשאיפתן -ערכים חברתיים וגמישות בצומת ההתנגשות בין

 "קוטב העתיד". נטייה לשה הראויה בעיניהן, המאופיינת ביהן ממשות את דמות הא

 

 חברתית זהות .5.6

. האדם שותף לערכים, מהןמושפעים שונות, והם בני האדם משתייכים לקבוצות חברתיות 

בה נמצאים מרבית חבריו. הקבוצה שלתרבות וללשון של קבוצת ההשתייכות העיקרית שלו, 

 ואופן התנהלותו בתוכה מקנים לו את הזהות החברתית שלו. 

בה הן גדלו, שהדתיות היא החברה הציונית דתית  צעירותהקבוצה החברתית המרכזית של ה

או  , "עזרא"תם היו בתנועות הנוער "בני עקיבא"רים שא  אלה החב .במוסדותיה הן התחנכוו

ראוי "הצופים הדתיים", וזו הקהילה שהם פוגשים כל שבת בבית הכנסת ובמפגשים משפחתיים. 

 לציין שהממד הקהילתי חזק במיוחד בציבור הדתי, עובדה שמעניקה לרכיב זה משמעות נוספת.

יות קבוצה חברתית נוספת שבה ירגישו שייכות הדת צעירותבכפוף לזהותן הנשית, עשויה להיות ל

קבוצת הנשים בישראל. העובדה שהן התחנכו בחברה שדוגלת בהפרדה בין המינים יכולה  –

מרכזיים ערכים תרבותיים גיסא, מאידך  .להגדיל את תחושת ההשתייכות שלהן לחברת הנשים

ם להתנגש עם ערכי חברת הנשים הכללית שוייחברה הדתית )כגון תפיסת הצניעות( עשל ה

 בישראל. 

ההישארות בסביבה החברתית המוגנת עם סיום  תלמידותבשאלונים בדקתי עד כמה חשובה ל

אשכול "הסביבה החברתית המוגנת" הכיל שלושה שיקולים, ולגבי כל אחד מהם . שנות לימודיהן
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אלו השיקולים  גרת השירות.התבקשו הבנות לציין באיזו מידה הוא משמעותי להחלטה על מס

 כפי שניתנו בשאלון: 

 "להיות בחברה של בנות דתיות"

 "להיות בחברה של בנות )ולא בחברה שרובה המוחלט בנים("

 "ידיעה מראש היכן יהיה מקום השירות שלי ואיזה סוג בנות יהיו איתי"

 

ם יותר, משמעותייהממצאים מצביעים על כך שמרכיבי אשכול הסביבה החברתית המוגנת 

  :בשלושת התרשימים שלהלן הנתונים מוצגים .במידה מובהקת, לבנות שבחרו בשירות לאומיו

 

 

 שיקולים ביחס לשירות: להיות בחברה של בנות – 28תרשים 

 

שארות יהמייחסות משמעות רבה מאד ללצה"ל  להתגייסבלבד מהתלמידות שהחליטו  7%-כ

סיווגו את ומחברותיהן שבחרו לשרת בשירות הלאומי  27%-כ זאת, לעומת .בחברה של בנות

השיקול של  להתגייס,מהתלמידות שהחליטו  20%-כעבור השיקול כמשמעותי במידה רבה מאוד. 

 הישארות בחברה של בנות כלל לא משמעותי. 
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 בנות דתיותשיקולים ביחס לשירות: להיות בחברה של  – 29תרשים 

 

יותר  עודשירות לאומי בולט ל אלו שהחליטו ללכתל להתגייסהפער בין התלמידות שהחליטו 

בלבד מהתלמידות שבחרו  7%בדומה לשיקול הקודם, בנות דתיות.  תשארות בחבריבשיקול של ה

לעומת זאת, בקרב  .הישארות בחברה של בנות דתיותל מאודחשיבות רבה  מייחסות להתגייס

המתכוונות ללכת לשירות לאומי, גדל שיעורן של אלו המייחסות לשיקול זה משמעות רבה הבנות 

מהתלמידות המתגייסות לצה"ל סיווגו את השיקול ככלל לא חשוב  27%-כ .40%מאוד לכמעט 

 עבורן. 
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 שיקולים ביחס לשירות: ידיעה מראש היכן יהיה מקום השירות – 30תרשים 

 

אפשר לראות שכל הבנות מייחסות משמעות רבה לידיעה מראש היכן ישרתו. עם  30בתרשים 

 קולמהתלמידות שהחליטו על גיוס לצה"ל סיווגו את השי 65%-כזאת, גם כאן קיים פער. 

קרב התלמידות שהחליטו ב 75%-בהשוואה ל ,כמשמעותי במידה רבה או במידה רבה מאוד. זאת

 לשרת בשירות הלאומי. 

תלמידות ונים אלה מלמדים על ייחודיות זהותן של אותן בנות הבוחרות בשירות צבאי. בעוד שלנת

שבחרו לשרת בשירות הלאומי )והן הרוב במדגם שבדקתי ובציבור הדתי בכלל( חשוב להישאר 

 . מוכנות לשרת בסביבה מעורבתשבוחרות בשירות צבאי  תלמידותבסביבה חברתית מוגנת, ה

מרבית הבנות, הן שהנתונים הכמותיים מצביעים על כך  ,31תרשים שניתן לראות בעם זאת, כפי 

אלה שבוחרות בשירות לאומי והן אלה שבוחרות בשירות צבאי, אינן רוצות להתנתק מהעולם 

להתנתק מהעולם  אמרו שהיו רוצות 13%-רק כ ,הדתי. מבין התלמידות שבחרו בשירות צבאי

 הדתי לתקופה מסוימת )במידה די רבה ובמידה רבה מאוד(. 
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תשובות לשאלה: באיזה מידה את מסכימה עם האמירה "הייתי רוצה להתנתק מהעולם הדתי לתקופה  – 31תרשים 

 מסוימת"

 

"ההתנתקות מהעולם לרדת לעומק של משמעות לפרש את הממצאים ו ייעל ניסוח השאלה מקשה

, דהיינו הדתי". האם התכוונו להתנתק מבחינה פיזית )"לצאת מהבועה"( או להתנתקות מהותית

אם התלמידות שענו שהיו רוצות להתנתק מהעולם הדתי התכוונו . לעזוב את הדת למשך זמן

הממצאים שהוצגו  עללהתנתקות פיזית מהסביבה הדתית המוגנת, הרי שאין בכך אלא חזרה 

רשימים הקודמים. אולם, ניסוח השאלה מאפשר גם פרשנות של רצון להתנתקות מהותית בת

לאחר שהתוודענו לזהותן הדתית המשמעותית של החיילות, השערתי היא שהצורך . לעזיבת הדתו

טמע בחברה יפרד פיזית מהחברה הדתית, ולהישלהן להתנתק מהעולם הדתי מבטא צורך לה

נמוך למדי  שיעוררצון להתנתקות מהותית מהדת. בין כך ובין כך מדובר על לא הכלל ישראלית, ו

  של תלמידות שמתכוונות לשרת בצה"ל שמעידות על עצמן כי היו רוצות להתנתק מהעולם הדתי.

וניסיתי לברר עד כמה, אם בכלל, חשוב לחיילות הדתיות  ,בראיונות העומק בדקתי את הסוגיה

מאלו  ?האם יש להן רצון להתנתק מהסביבה הדתית .וגנתלהישאר בסביבתן החברתית המ

כיצד הן מתנהלות  ?מה המשמעות של התנתקות זו ?אלמנטים בחברה הדתית הן בוחרות להתבדל

של הסביבה הדתית החברתית המוכרת  הופעותוהאם הן נהנות מ ,בסביבה החילונית הצבאית

  ?תוך הסביבה הצבאיתב

צאות בסביבה חברתית מוגנת. החיילות הדתיות בחרו במודע מיגיליתי תמימות דעים בנוגע לה

 ן. הבפרט של בנות דתיותו, בכלל של בנות ,שלא להיצמד פיזית לחברה הסביבתית המוגנת

הן בטוחות בעצמן ובמסוגלות שלהן  כניסוחן.מרגישות צורך "לצאת מהבועה" או "מהחממה" 
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רה שבה גדלו לחברה החדשה שהן בכל חברה. גיליתי שהן מביאות את ערכי החב להתמודד

בסביבתן  נוכחותמפגינות פוגשות בצבא. הן משפיעות על דעות, על התנהגות ועל פרקטיקות ו

 . החדשה

נהנות ממפגשים עם דתיים הן  .רוצות להישאר שייכות לחברה הדתית החיילות הדתיותעם זאת, 

 :מריםדלו. כך מספרת אחרים בסביבה הצה"לית ואוהבות לשוחח במונחים של החברה שבה ג

 

 פרמדיקית, בוגרת מקיף אמי"ת באר שבע:, מרים

סביבה מוגנת כמו תרבות תורנית לא עניינה אותי. רציתי לפגוש עוד אנשים ולצאת 

מהחממה. לעשות משהו אחר, להתמודד לבד, להכיר. חשבתי שיהיה לי טוב לבד. 

לשמור על עצמי שאראה למה אני מסוגלת מבחינת מימוש הפוטנציאל והיכולת 

ולהתפתח. כשנמצאים באותה מסגרת עם כל החברות הרבה יותר קשה להתפתח. אני 

גם לא אוהבת את כל ה"גטו" הדתי הזה שכולם נמצאים בתוך כולם ויודעים הכל על 

כולם ומרכלים וזה. לא להיות בסביבה מוגנת זה מבחינתי לא מחיר שהייתי צריכה 

. הלחיץ אותי ופחדתי, אבל ידעתי שזה מה שאני לשלם, אלא אמצעי כדי לממש מטרה

רוצה. היום אני יודעת שזה לא כזה עניין להסתדר בחברה חילונית. אחרי שמסבירים 

, [מדגימה "כיף" ממרחק. ללא מגע]" shomer fiveזה נחמד. במקום "כיפים" עושים "

"את  – או שאם אני אומרת לבן בצחוק "אוף אתה מעצבן, אני ארביץ לך" הוא אומר

לא יכולה" זה הופך להיות חלק מההווי... יש המון התחשבות בי נגיד כשצריך ]בשבת[ 

שהי אחרת לוחצת. בכלל בלי שאני יאז מ –לפתוח את השער של הש"ג עם כפתור 

אומרת כלום. פעם לפני שבת מישהי שמה פתק על המתג "שבת שלום" כדי לזכור לא 

. מעשיר גם אותי להיחשף אליהם ולחשוף לכבות. את הפלאפון הן שמות על 'שקט'

 אותי להם ומעשיר את האווירה בכלל.

 

מוכנה , כמו רבות מהמרואיינות, ובאופן שעולה בקנה אחד עם הנתונים הכמותיים, מרים

הסביבה  עזיבתהיא  אחת ממטרותיההגשמה עצמית. בהתפתחות ווחפצה בלהתמודדות עצמאית, 

 החברתית המוגנת.

החברה הדתית והיטמעות עזיבת ולוגי ודיברו על החשיבות שבאידאסיפו נדבך ישנן חיילות שהו

מספרת על אלמנטים  מרים: "כור היתוך חשוב לחברה הישראלית"(. גם סימה) ההאוכלוסייבכלל 
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שהחברה הדתית  היא מרגישה .שמהם היא בוחרת להתבדלובחברה שבה גדלה הקיימים 

 ה"גטו".דדית במה שהיא מכנה המעודף המעורבות ההיא סולדת מסתגרת, ו

פתח יהן רוצות לה שהן מרחיקות. "האחר" באמצעותללמוד על זהותן של החיילות הדתיות  אפשר

שאר כלואות בנורמות המקובלות בחברה הדתית הסגורה. ילמגזרים שונים של החברה, ולא לה

מספרת על  ברעם זאת, הן חשות תחושות של אחווה ושייכות כלפי החברה הדתית שבה גדלו. 

היא ובכך  .ערכים של החברה הדתיתל ובהתאם בלשוןהמתנהלות הנאתה משיחות פנים מגזריות 

מתיישבת היטב עם  זומביעה את חוסר רצונה להתנתק מהותית מההשתייכות לחברה זו. עובדה 

תלמידות הצהירו שהן היו רוצות להתנתק מהעולם  בלבד מהאחוזים בודדים  ולפיוהנתון הכמותי 

 לא מהותית. ו שמדובר ברצון להתנתקות פיזית בלבד טענהאת ה תהדתי, ומחדד

היא הגישה של רוב החיילות המרואיינות. יוצאות דופן היו החיילות שסיפרו  ברגישתה של 

הן חששו מהחברה המעורבת. שתה חשובה להן, וישהסביבה החברתית הדתית המוגנת הי

 מבטאת עמדה זו:חנה 

 :טיס, בוגרת אולפנת אבן שמואלצוערת בקורס , חנה

 

יה י. החלטתי שאני רוצה להישאר דת]להישאר בסביבה חברתית מוגנת[ היה לי חשוב

רות לאומי. יוזה חשוב יותר מאשר מימוש החלום של שנתיים צבא. לכן הלכתי לש

כשהחלטתי להתגייס ויתרתי על הסביבה החברתית המוגנת. ידעתי מראש שאני 

מובהקת ולא הרגשתי שיש לי יכולת לבקש מהצבא כלום  הולכת לסביבה גברית

מבחינת הסביבה החברתית. ידעתי שיש פה מחיר הלכתי גבוה כי בשירות יש המון 

 ההלכה. ל פידברים אסורים ע

 לדוגמה? 

ניווטים לילה שלם עם בן. פעילות גופנית מעורבת. מסע על הבוקר בלי זמן  –ייחוד 

 סביב בנים ובנות. בעיקר 194תפילה. מסעות מעורבים.

 וזה מחיר שהיית מוכנה לשלם? 

 כן. כי זה דברים שמגניבים אותי רצח.

 יש בנים דתיים בקורס? 

                                                 

 אני מניחה שהכוונה הייתה למסעות הכוללים אתגרים גופניים ושעלולים לכלול מגע פיזי.  194
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כן. רוב הדברים שהם רגישים הלכתית זה גם לבנים וגם לבנות. אם זה להקפיד על 

תפילות, לשמור על שפה. זה משותף לשנינו. אז כל הדוסים מתאספים ומתייעצים מה 

שכולנו נבקש את אותם הדברים. זה  ,ואיך. חשובה לנו האחידות מול המפקדיםלבקש 

ה שמדברים באותה שפה, מכירים את אותם מסגרות, 'נותן את המסגרת עוד חבר

מוסדות ואישים. אחרי סעודת שבת נשארים לשיר זמירות. יש גם חילונים שנשארים. 

וס. יש לי גם מלא חברים חלק גם באים לתפילות... החבר הכי טוב מהקורס הוא ד

 חילונים. מטיילים, מבלים. יש גם בנות חברות מקורסים אחרים 'אחוות בנות'.

 מה עדיף שיהיו בקורס בנות או דתיים? 

עדיף שיהיו בקורס בנות מאשר דתיים. עדיף להיות דוסית יחידה מאשר בת יחידה. 

 בת לבד זה תמיד מורגש.

 

היא הגיעה לשירות  195לבין רצונה להתגייס. תאר דתישימתארת התנגשות בין רצונה לה חנה

על מידת דתיותה. היא התגייסה ביודעה שיש לכך מחיר מבחינת ההלכה, אך  םמאיי ואבגישה שה

כשהיא נדרשה לעמת בין תה מוכנה להתגמש כדי לממש את שאיפתה להגשמה עצמית. כלומר, יהי

מצאות בסביבה חברתית ייותר מאשר ה במקום גבוהההגשמה העצמית ערכים, היא דירגה את 

כמו כן היא מציינת את "אחוות הבנות"  .האחווה עם דתיים משמעותית ,חנהמוגנת. גם עבור 

  בקורס, ומעדיפה חברה של בנות על פני חברה של דתיים.

 

בממצאי השאלון לתלמידות, שבחן  נמצאיםנתונים כמותניים נוספים המשלימים את התמונה 

לתלמידות ניתנו היגדים שונים, והן התבקשו לומר רות הלאומי. ישולשר לצבא את תפיסתן בא

 היגדים:הבין ההיגדים שניתנו לתלמידות היו האם הם מתאימים יותר לצבא או לשירות הלאומי. 

 "היכרות עם מגזרים שונים ומגוונים בחברה הישראלית" .1

 "מבליט את המשותף בין קבוצות חברתיות שונות בישראל" .2

מייצגים את צה"ל יותר מאשר את ההיגדים הללו  שני ,הבנות שהחליטו להתגייס לצה"ל לדעת

השירות הלאומי, או מייצגים את שני סוגי השירות באותה המידה. בודדות השיבו כי ההיגדים 

ההיגד "היכרות מהתלמידות שהחליטו להתגייס סברו ש 65%מתארים יותר את השירות הלאומי. 

לעומת  ,גוונים בחברה הישראלית" מתאר יותר או בעיקר את השירות בצה"לעם מגזרים שונים ומ

                                                 

 , ולכן היא חווה התנגשותתהיא סיפרה שבאולפנה חינכו שמי שמתגייסת חדלה להיות דתי 195
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מהמתגייסות הדתיות  60%-למעלה מ. מהתלמידות שהחליטו לשרת בשירות הלאומי 40%-כ

ההיגד "מבליט את המשותף בין קבוצות חברתיות שונות בישראל" מתאר יותר או בעיקר סברו ש

"היכרות עם ההיגדים  ,. כלומרשירות לאומיל כתאלו שהחליטו ללמ 40%-לעומת כ, את הצבא

מגזרים מגוונים בחברה הישראלית" ו"מבליט את המשותף בין קבוצות חברתיות שונות בישראל" 

 בצורה מובהקת יותר עם השירות בצה"ל.  ת המתגייסותקבוצ ל ידימזוהים ע

תשובותיהן של התלמידות להתגייס לבין תשובותיהן של התלמידות שהחליטו  חזותיתהשוואה 

 בתרשים הבא:  נמצאתשהחליטו על שירות לאומי 

 

 אחוז המשיבות כי ההיגד מתאר את הצבא יותר מאשר את השרות הלאומי –32ם תרשי

 

 :מוצגים בשני התרשימים העוקבים הנתונים המלאים
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תשובה לשאלה: באיזו מידה מתאר לדעתך ההיגד את השירות הלאומי לעומת השירות קבוצת הצבא ב –33 תרשים

 בצה"ל

 

תשובה לשאלה: באיזו מידה מתאר לדעתך ההיגד את השירות הלאומי לעומת ב ירות הלאומיקבוצת הש –34 תרשים

 השירות בצה"ל
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ראיית היא ת לשירות בצה"ל והמרכזי ותהמוטיבציאחת ש והמחקר הכמותי העלוראיונות העומק 

, רכיב הקשור גם לממד את עצמן כחלק מהחברה הישראלית ורצונן לתרום לה צעירותה

הן רוצות להתנתק מהסביבה החברתית המוגנת ולהכיר מגזרים שונים . ולוגי הלאומיאידאה

בישראל. כך לדוגמה  המשותף בין אוכלוסיות שונותאת  הבליטמתוך רצון ל ,בחברה הישראלית

 עונה נטע בתשובה לשאלה: "עד כמה היה חשוב לך להישאר בסביבה חברתית מוגנת"?

 

 :, מודיעין, בוגרת אולפנת צפירה במושב צפריהנטע

לצאת, לעשות משהו אחר, להתמודד לבד, להכיר.  –פחות חשוב. זה בדיוק מה שרציתי 

מבחינת מימוש הפוטנציאל  חשבתי שיהיה לי טוב לבד. שאראה למה אני מסוגלת

והיכולת לשמור על עצמי ולהתפתח. כשנמצאים באותה מסגרת עם כל החברות הרבה 

לא להיות בסביבה מוגנת זה מבחינתי לא מחיר שהייתי צריכה  יותר קשה להתפתח.

לשלם, אלא אמצעי כדי לממש מטרה. הלחיץ אותי ופחדתי אבל ידעתי שזה מה שאני 

תם בסיטואציות מסוימות. זה למשל ת א  ם בקורס ויש אחווה מיוחדרוצה... יש בנים דתיי

מאוד בולט בשבת או אם מישהו זורק איזה פסוק. ישר מתחילים שיחות של 'מאיזה שבט 

אתה?' 'מכיר את...' אני ממש אוהבת את זה. זאת החברה שלי והכל, אבל אני מרגישה 

שעם בנות חילוניות מרקע שונה המכנה המשותף כנשים עולה על המכנה המשותף עם 

דתיים. וזה מה שרציתי להכיר את כל החברה הישראלית. לבנות את הקשרים  בנים

 האלה בין תרבויות. 

 

רואה  , היאבמקביל .הגשמה עצמיתבהתפתחות ווחפצה בלהתמודדות עצמאית,  מוכנה נטע

היא רוצה לעזוב זו, מטרה  די להגשים. כחשיבות במפגש בלתי אמצעי עם רבדי החברה הישראלית

היא ו ,ברתית המוגנת. היא חשה אחווה ושייכות כלפי החברה הדתית שבה גדלהאת הסביבה הח

החליטה היא אך  החברה הדתית ולפי ערכיה. בלשוןהמתנהלות נהנית משיחות פנים מגזריות 

ולהיות חלק מתיקון פני  , להגשים את עצמהולוגיתאידאבמודע שעל מנת לממש את מטרתה ה

עליה להיפרד מהסביבה החברתית המוגנת. בכך היא מוכיחה יכולת להפעלת החברה הישראלית, 

ורצונה להתערות שיקול דעת עצמאי וגמישות בצומת ההתנגשות בין שאיפתה להגשמה עצמית 

 בין השתייכותה לחברה הדתית. ובחברה הישראלית 
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החברתית  אפילה על חשיבותה של הסביבההמהגשמה עצמית שאיפה לגם חיילות אחרות ביטאו 

 טליה:  המוגנת. כך לדוגמה סיפרה

 

 :, מדריכת חי"ר, בוגרת פלך ירושליםטליה

 

מסגרת חברתית מוגנת בכלל לא חשובה לי. רציתי את התפקיד הזה. בכלל לא היה חשוב 

הכי לעבוד  –לי מסגרת מוגנת או לא מוגנת. מה שהיה לי חשוב זה להיות מדריכת חי"ר 

דריך אותם משך חודש וחצי, הם באים אליך כשהם לא באופן ישיר עם חיילים, לה

יודעים כלום ואחרי חודש וחצי הם מנהלים לעצמם. בתור מדריכת מרגמות אני הכי 

צמודה שאפשר, הכי קרוב לשטח שבת יכולה להיות. אני זו שמלמדת אותם והם לומדים 

רים של הרבה אין בינינו אף אחד. איתי הם יורים את הפצצה הראשונה... נוצרים קש –

הבנה והתחשבות בין חברה' מרקעים שונים וזה מאוד מחמם את הלב. נגיד כשצריך 

אז משהי אחרת לוחצת. פעם לפני שבת מישהי  –לפתוח את השער של הש"ג עם כפתור 

שמה פתק על המתג "שבת שלום" כדי לזכור לא לכבות. את הפלאפון הן שמות על 

דיבור מיוחד בין דתיים שזר לא יבין. אפילו עם 'שקט'... בתוך כל המגוון היפה יש 

 המפקדים. אנחנו מדברים את אותה השפה שאלות כמו 'איזו שעה ערבית?'...

 

מצאות היהאת יותר מאשר  קההגשמה העצמית וקבלת התפקיד הנחש טליה החשיבה את

תה יהי םיתה נתקלת איעם מצבים שבהם לא ה נאלצת להתמודד טליהבסביבה חברתית מוגנת. 

מוצאת את היופי שבסביבה החברתית הצה"לית המגוונת. היא נשארת בסביבה חברתית מוגנת, ו

חיילת אחרת לוחצת  -לדוגמה  ,מפעילה שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי התנגשות בין ערכים

 משפיעים על סביבתהשל טליה לפתוח את השער בשבת. ניכר שערכיה  הכפתור כדיעל 

מספרת על יחסים מיוחדים בין דתיים טליה מפגינות התחשבות. גם  חברותיה החילוניותשו

  שחוצים את גבולות ההיררכיה הצבאית.

 

זקוקה לסביבה  שהיא אינהסברה נוגה  ,בתיכון כשהייתה .עדות חריגה היא עדותה של נוגה

 כחיילתיום, מפרספקטיבה של חיילת ששהתה שלושה חודשים בקורס כאולם החברתית המוגנת. 

 יה היחידה, היא מעידה שהחברה המוגנת חסרה לה.יהדת
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 :באר שבע ,, פיקוד העורף, אולפנת חן במדברנוגה

 

אני נורא בטוחה בעצמי. לא צריכה שהיו איתי עוד בנות דתיות כדי לשמור על רמת 

במיוחד בקורסים כשנותנים לנו זמן  –דתיות. אני שומרת שבת, דואגת להתפלל שחרית 

אפילו על חשבון ארוחת בוקר. מעניין שדווקא עכשיו כשאני כבר  –לא  מוגדר, אבל גם אם

אחראית לזמנים שלי אני קצת מתעצלת. ועכשיו אני מרגישה את זה שאולי חברה מוגנת 

היא חשובה. לא ידעתי שהחברה המוגנת תחסר לי. כבר בקורס שהייתי הדתייה היחידה 

 .הרגשתי את זה. שלושה חודשים הייתי דתייה יחידה

 

 

, בכלל של בנות ,לסיכום, החיילות הדתיות בחרו במודע לא להיצמד לחברה הסביבתית המוגנת

הנתונים הכמותניים מבליטים את הפער בין התלמידות שבחרו לשרת  .בפרט של בנות דתיותו

בנות  תבמיוחד בשאלת ההישארות בחבר ,תלמידות שבחרו לשרת בצה"ללבשירות הלאומי 

בלבד מהתלמידות שבחרו  22%מהתלמידות שבחרו בשירות הלאומי,  70%-בהשוואה לדתיות. 

. לתפיסתן של הצעירות שהחליטו ייחסו חשיבות רבה או רבה מאוד לשיקול זהלשרת בצה"ל 

יותר  להתגייס לצה"ל, השירות בצה"ל מאפשר היכרות עם מגזרים שונים בחברה הישראלית

המשותף בין קבוצות חברתיות שונות את הוא מבליט , ולתפיסתן מאשר השירות הלאומי

ברוב הראיונות איששו את התמונה שעלתה מהנתונים הכמותניים. בראיונות גיליתי ש בישראל.

במיעוט המקרים הפרידה  הבנות הדתיות רצו מלכתחילה להיפרד מהחברה המוגנת. המקרים

החיילות  מהחברה המוגנת היא פשרה ומחיר שהן מוכנות לשלם לטובת ההתפתחות האישית.

בטוחות ביכולתן להתמודד בחברה חילונית מעורבת. אותן חיילות שחוששות מחברה לא מוגנת, 

כמו גם החיילות הדתיות שמבחינתן הניתוק מהחברה המוגנת הוא רצוי, מוצאות דרכים לשמר 

את הערכים החשובים להן. הערכים שעליהן התחנכו מלווים אותן בחברה החדשה שהן פוגשות 

נהנות הן ו ,הן מפגינות בה נוכחות. לאחר גיוסן הן לא מוותרות על שייכות לחברה הדתיתבצבא, ו

להתנתק מהחברה  רצוןמיחסי אחווה עם חיילים דתיים אחרים. עובדה זו מגבה את ההשערה שה

  בהתנתקות פיזית בלבד, ולא בהתנתקות מהותית מהעולם הדתי. רצוןהדתית הוא 
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 סיכום ומסקנות .6

 זו ביקשתי לבדוק את תמהיל הזהות של הנשים הדתיות המתגייסות לצה"ל. מספרבעבודה 

בשנים  שנה הקודמת.ב שנקבעכל שנה את השיא בשובר  המתגייסות לצה"ל הצעירות הדתיות

 935-מ - 100%-גדל בלמעלה מ מספר בוגרות החינוך הממלכתי דתי המשרתות בצה"ל 2010-2015

  .2015בוגרות שהתגייסו בשנת  1830-ל 2010בוגרות שהתגייסו בשנת 

 ,בעבר ה במספר המתגייסות, מהפכה נוספת המתרחשת היא השינוי במאפייניהן.ילצד העלי

מתגייסות בוגרות החינוך הממלכתי דתי היה דימוי של צעירות מהפריפריה החברתית ל

תה להלכה. שנחשבו פחות איכותיות ובעלות מחוייבות פחובנות והגיאוגרפית של החינוך הדתי, 

בוגרות של אולפנות ותיכונים , כיום, מגיעות לצבא צעירות מהמיינסטרים של הציבור הציוני דתי

 רותן הצבאי. יאיכותיים, צעירות ערכיות שחלקן מקפידות ללמוד תורה לפני ש

הצבא מזהה את המגמה ומשקיע משאבים רבים בעידוד תלמידות החמ"ד להתגייס לצה"ל, 

בשורותיו. צה"ל, שמתמודד בעשור האחרון עם מגמה עקבית של ירידה  ובקליטה טובה שלהן

 (36, עמוד 2013)חכמון,  בקשות לקבלת פטור משיקולי דתמספר הבשיעור המתגייסות ועלייה ב

, התגייסשבוחרות לדתיות )לאו דווקא מבוגרות החמ"ד(, מזהה את המוטיבציה של צעירות 

פוטנציאל הדתיות  רואה בבנות. צה"ל מהשירות הצבאילקבל פטור למרות שהחוק מאפשר להן 

צה"ל אפוא  196חיילות נטולות בעיות מוטיבציה, בעלות ערכים חברתיים, החותרות למצוינות.ל

להקל עליהן את הגיוס ולהתאים את  נועדהמתגמש לקראתן, ומנהיג בשנים האחרונות מדיניות ש

 . לצרכיהן תנאי השירות

נות הדתית, ןבראשם הרבנות הראשית, אוסרים על גיוס נשים לצבא. רובם המכריע של רבני הציו

התאם לכך, רוב מוסדות החינוך הממלכתיים דתיים אוסרים על כניסה של נציגי צה"ל לשטחם, ב

קיום הכנה מסודרת לשירות בצבא, כפי שנהוג בתיכונים הממלכתיים. למרות המדיניות על ו

 36%-עלייה של כ - מוסדות חינוך ממ"ד 289גרות של התגייסו לצה"ל בו 2014החינוכית, בשנת 

 מוסדות חינוך ממלכתיים דתיים.  213, שבה התגייסו בוגרות של 2013-בהשוואה ל

השינוי בפרופיל המתגייסות והעלייה במספר המוסדות שבוגרותיהם מתגייסות לצה"ל אינם 

. כיום כפי שעשה בעבר בפני התופעה, לציבור הציוני דתי להמשיך ולעצום עיניים מאפשרים

, והיחס לגיוס הצעירות מתווסף בשאלת גיוס נשים לצה"ל בציבור הציוני הדתי מתנהל דיון ער

בו. ישנם רבנים ומנהיגי ציבור הנאבקים בתוקף נגד העלייה במספר  קיימותלנקודות המחלוקת ה
                                                 

 . (2015נגר, )אטייאיר אטינגר מופיעם אצל דבריה של תא"ל רחלי ויזל טבת, יוהל"ן,  196
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הלכתיות או מעין המתגייסות. הללו מוקיעים אותן באמירות חריפות ביותר, מוסיפים חוות דעת 

של רבנים ומנהיגי ציבור  קטן , ומפרסמים מאמרים בעיתונות המגזר. מולם, מיעוטהלכתיות

מנסים לכוון אותן הם  .מברכים על תרומתן של החיילות הדתיות למולדת בשירותן בצה"ל

לאפיקי שירות המתאימים לצרכיהן, ומלווים אותן בתהליך ההתלבטות, בשלבי הגיוס ובמהלך 

 בשנים האחרונות.באמצעות מוסדות שהוקמו , רותהשי

ית הקטבים של אבי שגיא את עיצוב זהותן של הצעירות תאוריבמהלך העבודה ניתחתי באמצעות 

שני קטבים הבחין בין הדתיות בוגרות החינוך הממלכתי דתי המתגייסות לצה"ל. שגיא 

קיום נתון  -קוטב העבר הקוטב הראשון הוא  .שבאינטראקציה ביניהם יוצר האדם את זהותו

אדם, כגון הנתונים הפיזיים, הביוגרפיים, ההיסטוריים, נולד העובדתי הכרחי שלתוכו 

את חירותו של האדם לבחור  מסמןה ,קוטב העתיד הקוטב השני הוא .התרבותיים והגאוגרפים

 נולד. הנתונים שלתוכם באפשרויות הפתוחות בפניו והחורגות מ

ישנו רצף של  .מתוך המתח שבין קוטב העבר ובין קוטב העתידת זהותו האדם מתווה אלפי שגיא, 

. אימוץ מוחלט של אפשרויות בחירה, מאימוץ מוחלט של קוטב העבר ועד דחייה מוחלטת שלו

וויתור, במודע או שלא במודע, על  ,העבר פירושו הליכה בתלם של התרבות שלתוכה נולד האדם

העבר פירושה בחירה קוטב דחייה מוחלטת של  לאדם.המציאות מזמנת אפשרויות אחרות ש

זה שנולד בו, עד כדי נטישה של ביכולת לממש אופציות אחרות שיביאו את האדם למקום שונה מ

  .מקומו הקודם

 20בתפר שבין המאה ה בנות הציונות הדתיתלידתן כנשים  הואהצעירות הדתיות קוטב העבר של 

 .של הממסד הממלכתי דתי ,פורמליים והבלתי פורמלייםב החינוך,חינוכן במוסדות  ,21-למאה ה

שלהן  ראשוניתאת השפה, את הזיכרון ואת האוריינטציה האת הערכים, כלומר אלה מעצבים 

לנבוע מהמפגש עם  ותהאופק המנוגד, העתיד, הוא אופק האפשרויות הפתוחות, העשוי בעולם.

  .ובעולם הרחב בהועם המוסכמות החברתיות הנהוגות  ישראלתרבות הרוב ב

לוקחות הן תלם התרבות שלתוכה נולדו, והמתגייסות לצה"ל בוחרות לחרוג מהצעירות הדתיות 

לעצמן את החירות לבחור באפשרות שאינה מקובלת, ולעיתים אף נשללת בקבוצה החברתית 

שממנה הן באות ושאליה הן משתייכות. בסוגיה זו בחרו הצעירות הדתיות לחרוג מההכתבה 

ככל שיגדל מספר . יתר על כן, העדפה של קוטב העתיד על פני קוטב העברובכך הפגינו  תיתהחבר

  הדתיות המתגייסות, כך תגדל השפעתן על הזהות הקבוצתית של הציונות הדתית.

העובדה שהצעירות המתגייסות מגיעות מהמוסדות החינוכיים הנחשבים של הציונות הדתית, 

לחקות את שיבקשו יכותיות וערכיות עשויה לסחוף אחרות ומהוות מופת וסמל של צעירות א
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המודל, וליצור מסה משמעותית של חיילות דתיות. כבר כיום גודשות צעירות רבות את כנסי 

נדמה כי אט אט  197בחינוך הממ"ד. תלמידות י"בבהם פונים חילות צה"ל לש ,"הבת הדתייה"

ה, סרן תמר אריאל ז"ל, אחת הופכות הדתיות המשרתות לסמל. הנווטת הדתייה הראשונ

אמה ( Lebel, 2015)המרואיינות המצוטטות בעבודה זו, הפכה בעצמה לסמל עבור נערות דתיות. 

, מכינת צהלי צירפה את שמה של הנווטת לשם הרשמי של המוסד, "הבת הדתייה"מופיעה בכנסי 

 מחלקת בכל שנה "אלומה". עמותת "כנפי תמר" - על שמהונקרא ומפעל יוקרתי של פרסים הושק 

תחת הסיסמה "מצדיעים לחיילות הדתיות". הדימוי של החיילות  ,משלוחי מנות לחיילות הדתיות

המדרשות שבהן למדו, הוא דימוי של נשים ערכיות, המקפידות על שמירת  עידודהדתיות, ב

 מצוות.

 תבעלהסביר את ההתקפה החריפה של חלק מרבני המגזר על המתגייסות הדתיות, כנואפשר 

מטבע הדברים, סמלים יוצרים  מחששם לזרימה המונית של תלמידות דתיות לשירות בצה"ל.

דמות אליהם, ואם אכן תלכנה נשים נוספות בדרכה של תמר ושל שאר הצעירות ירצון לה

 צעירותשיעור המתגייסות מקרב התלמידות הדתיות. מרגע שהיקף ה ימשיך לעלותהמתגייסות, 

גדולה מספיק, מה שנחשב היום יציאה כנגד הזרם יכול להפוך המתגייסות יגיע למסה 

אם  למיינסטרים ולשנות את המציאות שלתוכה תגדלנה בנות הדור הבא של הצעירות הדתיות.

כלפי גיוס נשים דתיות לצה"ל הוא למעשה שינוי בקוטב העבר במגזר הציוני דתי שינוי היחס כן, 

צה"ל עשויות לחולל שינוי בעצם ההגדרה של קוטב הדתיות המתגייסות ל הבנותשל הדור הבא. 

לא מן הנמנע שמסה כזו, איכות כזו ויוקרה כזו יהפכו את התופעה לאפשרות לגיטימית  העבר.

 שאינה עוד מנוגדת לקוטב העבר, אלא היא חלק ממנו.

המהפכה החברתית בדמות המספרים הגדלים והולכים של צעירות דתיות המשרתות בצבא יכולה 

בשנים האחרונות  להשפיע לא רק על המגזר הציוני דתי, אלא אף על ההרכב האנושי של צה"ל,

בהקשר של שירות הגברים הדתיים. גידול בהיקף  (2015, 2007)לוי,  מתקיים דיון ער על "ההדתה"

 הנשים הדתיות יוסיף נדבך אפשרי בשינוי של אופי הצבא.

ר ברור שיש כאן תהליך של תזוזה בציונות הדתית. תתחזק, וגם אם לא, כבאם אכן תלך המגמה ו

חשוב להבין , לטובת מחקר הציונות הדתית, כמו גם לטובת ניהול השונות של צה"ל הקולט אותן

בחנתי את השיקולים המשפיעים  ה זובעבוד .מהו תמהיל הזהות שלהןומי הן אותן המתגייסות 

, ואת מרכיבי ציבור הציוני דתיהרווחת ב על בחירתן של הצעירות להתגייס לצה"ל בניגוד לעמדה
                                                 

דיווחה עמותת  2015צעירות שהגיעו לכנס על חשבון שעות הלימודים. בשנת  1400דווח על  2014בכנס של שנת  197
 צעירות שפקדו את הכנס. 1500אלומה על 
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העבודה ממוקמת בשדה המחקר הפנומנולוגי, ומבקשת לתפוס את . שהשפיעו על החלטתןהזהות 

ת, מובעת ומנוהלת בעיני הצעירות חווי( כפי שהיא נfrom belowהזהות הנחקרת "מלמטה" )

תלמידות  744-ן כתוב להועבר שאלובשלב הראשון, הדתיות הבוחרות להתגייס לצה"ל. לפיכך, 

תלמידות ל יששאלון נבדקו הדימויים שה אמצעותב. תות י"א וי"ב בחינוך הממלכתי דתייכ

והשיקולים המשפיעים עליהן לבחור בגיוס  ,שירות הלאומיועל צה"ל על חינוך הממלכתי דתי ה

 .או בשירות לאומי לצה"ל

כלל את עמדת בית  התמיכה הממסדיתהשאלון כלל מרכיבים שחולקו לארבעה אשכולות. אשכול 

הספר, עמדות של רבנים ומנהיגי דת, קשרים בין בית הספר לגורמי השירות ותכנית הכנה 

בחברה של בנות ו בנות תבחבר שרתאשכול הסביבה החברתית המוגנת כלל את הרצון ל .מסודרת

משפחתית אשכול התמיכה ה שירות במסלול מוגן.השירות ו של מקוםדתיות, ידיעה מראש 

רתו באותו מסלול וחשיבות תמיכת יוהחברתית כלל חברות טובות, בנות משפחה ואחיות שש

 שוויון בין בנים לבנות.  שיש בורות במקום יאשכול הפמיניזם כלל את חשיבות הש .המשפחה

חיילות דתיות בוגרות  40 עםאוששו הנתונים באמצעות ראיונות עומק של המחקר בשלב השני 

וך ממלכתיים דתיים, שסיפקו פרשנות חשובה לממצאים הכמותיים. הראיונות בחנו מוסדות חינ

זהות דתית, זהות לאומית, זהות משפחתית, זהות פמיניסטית וזהות  - חמישה רכיבי זהות

בניסיון לבדוק מה מייחד את זהותן ולשרטט קווים מעצבים לפרופיל שלהן. במסגרת  - חברתית

ו מרכיבי ארבעת האשכולות, וזוהו ארבעה מאפיינים המצטרפים בחינת הזהויות השונות נבחנ

נורמה המקובלת בחינוך הממלכתי דתי ובחברה הציונית המאפשר להן לחרוג מלתמהיל הזהותי 

 דתית. 

 זהות דתית .א

רוב מוחלט של הצעירות הבוחרות להתגייס אינן מייחסות  כי העלתהבחינת זהותן הדתית 

מהתלמידות שהחליטו לשרת  30%מות בתי הספר והרבנים. הממסד הדתי, בדמשמעות לעמדת 

לעומתן,  .משמעותית במידה "די רבה" ו"רבה מאוד" כי עמדת בית הספר אמרובשירות הלאומי 

טענו שעמדת בית הספר היא שיקול משמעותי במידה  להתגייסמהתלמידות שהחליטו  15%-כרק 

שירות צבאי טענו כי עמדת בית הספר כלל מהבוחרות ב 45%-או "רבה מאוד". זאת ועוד, כ ""רבה

שטענו כך. העדויות  בלבד מהבוחרות לשרת בשירות הלאומי 20%-לא משמעותית עבורן, מול כ

ה תגיוס נשים לצה"ל לא היוולבית הספר  שהתנגדוות חיזקו את הנתונים. המרואיינות אמרו

 עמדת בית הספר פעלה עליהן בצורה הפוכה. כי היו שטענו אף , ונגד הגיוסשיקול 
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בציבור הציוני דתי מתנהל ויכוח ער וקבוע סביב אופי בתי הספר ותכני הלימוד בין הזרמים 

השונים. מהממצאים כאן עולה שייתכן שלמערכות החינוך מוענק משקל יתר בין גורמי ההשפעה 

ת מדוווחות שלבית הספר אין האפשריים על התלמידים. עובדה היא שחלק לא מבוטל מהתלמידו

 השפעה. 

חלקן מזלזלות בחשיבות עמדות הממסד החינוכי, הממסד, כסוכן ש למרותעם זאת, נראה כי 

על דימויו של הצבא בעיני התלמידות. הנתונים  משפיע, לצד משפחתן הסוציאליזציה המרכזי

ת החינוך שבה את תפיסת מערכבאופן המשקף את השירות הצבאי תופסות מראים שהתלמידות 

לפיה השירות הצבאי הוא מסגרת שאינה מוגנת ואינה תואמת את תפיסת עולמה של ו –התחנכו 

אין לדעת אם התפיסה הזאת מחלחלת רק באמצעות בתי הספר, אולם ברור הצעירה הדתית. 

לשמור על  יתקשוכמסגרת שבה המתגייסות לצה"ל המערכת הצבאית נתפסת בעיני התלמידות ש

ה לערער את תפיסותיהן ודעותיהן של המשרתות לולועל ערכים דתיים וככזאת שע רמת דתיות

הבוחרות בשירות מ 80%-שבחרו בשירות צבאי וכ מאלו 75%-כ מהתלמידות,רוב גדול  בה.

תופסות את השירות בצה"ל כסוג שירות שבו קשה יותר לשמור על רמת דתיות ועל  ,הלאומי

 ערכים דתיים. 

מהנתונים. כלומר, למרות  המשתקף החששרות בשירות הצבאי למרות החיילות הדתיות בוח

תלמידות ביחס לשירות הצבאי, חלקן ל ישצליחה להשפיע על הדימויים שהשמערכת החינוך 

 הקשיים הצפויים. החששות ומפנות עורף להמלצותיה ומחליטות להתגייס לצבא, חרף 

מהתלמידות  50%כמעט הרבנים. הממצאים הצביעו על פערים משמעותיים גם ביחס לעמדת 

יש עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים בהחלטה היכן לשרת לשבחרו בשירות הלאומי טענו ש

מהתלמידות שהחליטו להתגייס הצהירו  17%-רק כלעומתן,  .רבה מאודאו  רבהדי  משמעות

 רבה או רבה מאוד.די לעמדת רבנים יש משמעות ש

שמייחסות החיילות הדתיות לעמדותיהם של המוגבלת החשיבות  מידתעל  יםמעידהנתונים 

במחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה על הציונות הדתית, רבנים. במהלך העבודה השתמשתי 

הנזקקים  ,בהבחנה של אשר כהן בין "דתיים רבניים"במחקר של מוזס על סמכות הרבנים ו

בים את חייהם בעצמאות יחסית המעצ ,לעמדת הרבנים לצורך עיצוב חייהם, ל"דתיים ריבוניים"

ומבלי להזדקק לרבנים. ראיונות העומק שיקפו רמות שונות של עצמאות ואיששו את השתייכות 

 דתיים הריבוניים". ה"קבוצת החיילות ל

ציות. שגיא הציג -סמכות באמצעות מודלים שלאת יחס החיילות לסמכות הרבנות ניתחתי 

האחד הוא מודל הציווי  .מודלים של סמכות רבנית שני (207-199 ', עמ1997)שגיא,  במחקרו
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המבוסס על הכרה  ,אני עושה, ללא שאלות, והשני הוא המודל ההכרתי –המסורתי של אני מצווה 

דפוס התנהגות דיאלוגי  (183-163 ')מוזס, תשס"ט, עמ בגדולתו של הפוסק. מוזס מוסיף במחקרו

)אומיאל,  ומטית של הפסיקה. שני אומיאלשבו המציית מנהל שיח עם הפוסק ונמנע מקבלה אוט

מכנה שאותו היא  ,הוסיפה לשלושת הדפוסים דפוס נוסף של סמכות רבנית (18 'תשע"א, עמ

 אנשים דתיים "מדלגים" מעל הסמכות ולא מצייתים לה. במודל זה,  .דפוס דילוגי""

אך מחפשות כי הן מקבלות את עיקרון הסמכות ההלכתית, העידו בראיונות חלק מהחיילות 

רבנים שפסיקותיהם מתיישבות עם עמדותיהן. חלק אחר העיד כי הן מתעניינות בפסיקות הרבנים 

מכריעות באופן עצמאי. חלק טענו שהן כלל אינן בסופו של התהליך, הן ומנהלות עמם דיאלוג, אך 

 נוקטות למעשה במודל הדילוגי. חיילות אלה  .מתעניינות בפסיקות הרבנים

מרואיינות באה לידי ביטוי קבלת החלטות אוטונומית הנשענת על ידע אצל רבות מה

ואינטואיציה. גם אלה שמנהלות שיח עם רבנים וחשוב להן לשמוע את דעתם, מקבלות בסופו של 

לדגם הסמכות הדיאלוגי של מוזס, משתדלות  התאםדבר את ההכרעה באופן עצמאי. ניכר שהן, ב

ישרות קו באופן עיוור עם כל מה שהרבנים אומרים. זוהי להבין את משמעות האיסור, ואינן מי

נקודה חשובה בהקשר של השיח האקדמי המתנהל בשנים האחרונות אודות ה"הדתה" בצה"ל. 

אין לחוששים מפני ההדתה בכל הקשור לסמכותם של הרבנים נראה כי בגזרת החיילות הדתיות, 

 סיבה אמיתית לדאגה. 

בקרב הבוחרות בשירות הלאומי, רק מחצית מהנסקרות ענו שעמדת הרבנים חשוב לשים לב שגם 

בסוגייה משמעותית במידה רבה או רבה מאוד. הדבר מצביע על תופעה משמעותית מנקודת המבט 

 של החברה הדתית כולה. 

מוותרות על התמיכה הממסדית, הן מעידות על  המתגייסות צעירותשהחשוב להדגיש שעל אף 

אורח חיים דתי ועל קבלת החלטות המחוברת לעולם על  השמירמייחסות לשהן חשיבות ה

 ,התרסתן של חלק מהחיילות הדתיות נגד הרבנים והממסד הדתילמרות לקבוע ש אפשרהתורני. 

  הן אינן מתריסות נגד הדת.

השלכות מבחינת הציבור הציוני דתי. המחקר חשף דגם של צעירות שמחויבותן  לממצאים יש

הרבנים אינם מהווים סמכות דתית צעירות אלו, תלויה ומותנית ברבנים. עבור  ההדתית אינ

והן צעירות שההלכה חשובה להן, אלו , והן מנהלות עמם שיח דיאלוגי ואפילו דילוגי. בלעדית

מרגישות מספיק בטוחות בעצמן, הן אורח חיים דתי, אולם על  מייחסות משמעות רבה לשמירה

 בטרם תפעלנה על פיהם.  טענות הרבנים ובודקות את
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הסמכות הדתית הרשמית אינה מייצגת נכוחה את ההלכה, והן מרגישות לתפיסתן של בנות אלה, 

שהפרשנות שלהן להלכה נכונה יותר מאשר תפיסתו של הממסד הדתי. לממצא זה עשויות להיות 

תיות ובתי וקהילות דשלא ירחק היום  ייתכןו ,חברה הדתיתשל חיי ההשלכות בתחומים נוספים 

  .כנסת ייצאו נגד עמדות רבנים בסוגיות מסוימות

סוגיה נוספת העולה מהיחסים המתוארים שבין הצעירות והרבנים עומדת לפתחם של הרבנים. 

הרבנים צריכים לקחת בחשבון שהצעירות מתגייסות. זוהי המציאות. המשך הוצאת פסקי הלכה 

"מתקלקלות" וכד' לא רק שאינם מונעים את  אוסרים, ושימוש במילים קשות כגון "מחריבות",

התופעה, אלא הופכים את הרבנים ללא רלוונטיים בסוגיה ובכך מונעים מהם גם את היכולת 

לנסות ולנתב את שירותה הצבאי של החיילת למקומות שבהם הסביבה אולי מתאימה יותר 

תן לאלץ את בעיניהם לשירותה של החיילת הדתית. על הרבנים לשאול את עצמם האם ני

המציאות להתאים את עצמה להלכה לתפיסתם, או שמא פסיקת הלכה צריכה להתייחס גם 

למציאות שנקבעה על ידי הציבור בשטח, ועל הרבנים לבדוק את האופציה להתאים את עצמם 

במחקר ההלכה ישנה תפיסה האומרת שבמקרים מסוימים דפוסי התנהגות התחילו למציאות. 

ייתכן שיעשו הרבנים בחכמה אם במקום קיבלו גושפנקא הלכתית.  "מלמטה" ורק בדיעבד

להמשיך לבקר את החיילות הדתיות )מלשון ביקורת(, יבקרו אותן בשטח, יאזינו להן, ויתאימו 

 את פסקיהם למציאות המתהווה. 

. הממצאים הכמותיים להגדרתן העצמיתנוגע  מתגייסותממצא נוסף הקשור לזהותן הדתית של ה

שהגדירו את  5%מהבוחרות בשירות צבאי שהגדירו את עצמן "מסורתיות" מול  15%הצביעו על 

שירות מתאם בין שיהיה עצמן "מסורתיות" מקרב הבוחרות בשירות הלאומי. ניתן היה לשער 

בין הגדרה עצמית דתית להעדפת  ומתאם ,הגדרה עצמית הנוטה לכיוון של מסורתיותצבאי ו

הרבה שהחיילות הדתיות מייחסות חשיבות ההמחישו את  הראיונות, אולםהשירות הלאומי. 

בין אם בלבוש ובין  ,על נראות וייצוגיות דתיתשלהן ואת ההקפדה  ,אורח חיים דתיעל  השמירל

 -ל "קיים פער בין הגדרתן העצמית של התלמידות שבוחרות להתגייס לצה ,אם במעשים. כלומר

לעדויות החיילות  -ן כפחות דתיות מחברותיהן שהולכות לשירות הלאומי שהגדירו את עצמ

 פער זה מוסברהדתיות שמהן עלה כי הן מקפידות על אורח חיים דתי ותפיסת עולמם היא דתית. 

 ית "העצמי שבמראה" של הסוציולוג האמריקאי, צ'ארלס הורטון קוליתאורי באמצעות

(Cooley, 1964, pp 179-185)ברותריתאו. לפי ה מראה משמשים כ ה של קולי, סוכני הח 

שבאמצעותה אנחנו רואים את עצמנו. האופן שבו לדעתנו אחרים תופסים אותנו קובע את מה 

 מתמצה במשפט "האדם הוא מה שהוא חושב קולי ה שלתאורישאנחנו חושבים על עצמנו. ה
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ים את מכלול הדעות . תוך כדי התפתחותנו אנו קולט(Rieff, 1964) שהאחרים חושבים שהוא"

-Cooley, 1964, pp 179) של אחרים כלפינו, מכלול זה מתגבש והופך למרכיב מרכזי בזהותנו

185).  

מסייעת להבין את נטייתן של הצעירות הדתיות שמתגייסות לצבא להגדיר את של קולי ה תאוריה

אותן צמית של עצמן כפחות דתיות מאשר חברותיהן הבוחרות לשרת בשירות הלאומי. הגדרתן הע

האופן שבו לדעתן משקפת את  אלו שהגדירו את עצמן מסורתיות מבין המתגייסות הדתיות

הצבא אינו לתלמידות ש משדרים . האולפנות ובתי הספר הדתייםהחברה מתייחסת אליהן

המתכוונות לשרת בצה"ל מפנימות את תפיסת חלק מייתכן ש לבנות דתיות יראות שמים. מתאים

, והדבר משליך על תפיסתן העצמית. פורצות גדרמערכת החינוך הממלכתית דתית הרואה אותן 

לצבא, אלא בגלל שהן הולכות לצבא הן מגדירות  הו הולכותזהותן המסורתית  לא בגללכלומר, 

 עצמן מסורתיות. את 

 

 ,)שגיא, התשס"ב( על הבחנתו של אבי שגיא בין שיח של זיהוי לשיח של זהות מסתמךאשר כהן 

שגיא וכהן, מתבסס על מערכת מושגים, כינויים ושמות  לפיומתאים אותה להקשר הדתי. זיהוי, 

הזהות, לעומת זאת,  שבאמצעותם מזהה החברה את האדם ומשייכת אותו לקבוצה חברתית.

בת מתודעתו הפרטית, אמונותיו, תפיסותיו, ערכיו, דפוסי האדם עצמו ומורכ על ידימגובשת 

התנהגותו ותחושת השתייכותו לאותו הזרם. ייתכן שזהותן של הנחקרות הושפעה מתפיסתן את 

 בעיני החברה.  זיהויין

הצבאית החילונית בלטה אצל  ההנראות הדתית והחצנת נורמות ומנהגים דתיים בסביב

מייצגות את הציבור הדתי, ההרגשה שהן  ,שליחותהה תחושת המרואיינות, ואצל רבות מהן בלט

על זהות דתית, ובצבא הן מאפשרות  לשמורלייצגו כראוי. יש לחיילות הדתיות צורך  לכן עליהןו

לה לבוא לידי ביטוי גם על ידי החצנה של קוד לבוש דתי )חצאית( וגם על ידי אימוץ קודים 

ה ניתחתי את דפוסי הנראות והייצוגיות שבהן במהלך העבודהתנהגותיים דתיים בפרהסיה. 

 Impressionבאמצעות אסכולה המכונה "ניהול הרושם" ) נוקטות החיילות הדתיות בצה"ל

Management) בעקבות ארווין גופמן, כפי שמתקיים על ידי המשתייכים לדיסציפלינת המחקר ,

ם על ידי לבישת חצאית, ובין , בין אבצבא הדרמטורגית. החיילות בוחרות בנראות דתית חיצונית

אם על ידי החצנת נורמות ומנהגים דתיים, ובכך מתייחסות אל הצבא כאל "קדמת הבמה" 

. סוגיית מסרים סימבוליים נהל את הרושם שהן מעבירות לסביבתן החילונית באמצעותובוחרות ל
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ה" שהן מובן הפשוט תפקידה של "המסיכבבשני מובנים. ראשית,  בעלת תפקידהנראות היא 

עוטות הוא תפקיד פרטני של העברת מסר של החיילת לסביבתה, משל היא אומרת 'אני דתית, 

בכל הקשור להעצמתה סגלו את קוד ההתנהגות הראוי כלפיי'. שנית, הנראות החיצונית קריטית 

היא מנכיחה את עצמה  -קרי צה"ל  -של קהילה, שמעצם נוכחות נציגותיה על "קדמת הבמה" 

במונחיו של גופמן, התפקיד שאותו  .לגיטימית הלוקחת חלק במשימה הלאומית כתת תרבות

לית, כשהן עוטות את "המסיכה" הדתית, מטיל על "בוחרות החיילות הדתיות לשחק בחברה הצה

שאיפתן של החיילות כתפיהן את משימת ייצוג החברה הדתית ביחס לחברה החילונית שסביבן. 

היא לייצג את החברה הדתית כחברה ערכית ובכך לקדש שם כפי שבאה לידי ביטוי במחקר 

  שמים.

. מגזריחסן לבתי הספר של הו ניכר פער בין יחסן של הצעירות הדתיות לחברה הציונית דתית

. הוא מפריד בין (Kelman, 1999) קלמן מתאר מודלים שונים של דפוסי מעורבות אישית בקבוצה

תפיסת ב מתאפיינתית לקבוצה. התקשרות רגשית התקשרות רגשית לקבוצה להתקשרות תועלת

הן מבחינה אישית והן מבחינה קולקטיבית.  ,הקבוצה כמייצגת את הפרט וכמשקפת את זהותו

שההשתייכות אליה משרתת את  כזותפיסת הקבוצה כמתאפיינת בתועלתית  התקשרות

כמתאימה למה האינטרסים של הפרט ושל הקבוצה. יחסן של החיילות הדתיות לציונות הדתית 

שקלמן מגדיר "התקשרות רגשית". החיבור שלהן לחברה הדתית אינו חיבור תועלתני, אלא חיבור 

מתאר מודלים החברה הציונית דתית כמייצגת ומשקפת את זהותן. קלמן את  הן תופסות .רגשי

דתיות חיילות היחסן של הדויק ביותר לתיאור המודל המ .מעורבות אישית בקבוצהשונים של 

מבוסס על הפנמת ערכי הקבוצה. נאמנות זה . יחס הוא "שותפות בערכים" חברה הציונית דתיתל

על בסיס ערכים המבוססת על הפנמה, מותנית בחשיבה ואיננה אוטומטית. המשתייכות לקבוצה 

אותם ערכים, אך עשויות לבקר אותה ולהתנגד לה כאשר אינה מבטאת נכוחה את  התחולקות א  

 .ןאת ערכיה

מייצג בעיניי את יחסן לבתי הספר.  (Kelman, 1999) ת זאת, מודל ה"התרצות" של קלמןלעומ

המעוניין יחס המבוסס על סמכותם של בתי הספר לקבוע חוקים שאליהם מחויב הפרט זהו 

. יחס של התרצות מתעורר באופן אוטומטי עם הצגת הסמלים המתאימים. להשתייך לקבוצה

לרצות, ולכן תלויה בסוכן ההשפעה ולא בדפוס שהופנם.  ההתנהגות בשלב ההתרצות נועדה

כפי שקורה ממש אינו בעל המשכיות ארוכת טווח, הוא ולעתים רבות  ,ביחס רדוד , אם כן,מדובר

  הבוחרות להתגייס לצבא בניגוד לעמדת בתי הספר. לנערות
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אותן צעירות  חלק מהחיילות סיפרו על התייעצות וולונטרית עם רבנים צבאיים בנושאי כשרות.

בעמדת רב בית הספר, כלפי פונות לרב, ובבית הספר נקטו בקו ביקורתי  מחוץ לצבא אינןש

אם כן, החיילות מחצינות אורח חיים דתי ולעתים מחפשות את העוגן הרבני בזמן שירותן הצבאי. 

לות כמי שעתידות להתגייס, ובצה"ל, כחיי, בבית הספרולוגית אידאהדתיות החצינו את עמדתן ה

 . המנכיחות את זהותן הדתית

ולוגית חריגה אידאהחצנת דעה ו החצנת קוד התנהגות דתי בסביבה חילונית –בשני המצבים 

 עשוי להשוותניכרת יוזמה ופעילות אקטיבית ליישום אמונותיהן. מחקר עתידי  –בסביבה דתית 

 ולבחון האם הן ,רתו בצה"לילנשים דתיות שלא שצעירותן דתיות ששרתו בצה"ל בבין נשים 

 אקטיביות החברתית, המודעות לצרכיהן והעמידה על שלהן. נבדלות ב

החיילות הדתיות פורצות, בעצם החלטתן להתגייס, את גבולות הזהות הדתית הנשית שאליה כוון 

מתח בין השתייכותן לחברה  ישנובמהלך שירותן הן נדרשות לגמישות בצמתים בהם  חינוכן.

על ידע אישי  בהתבסס ,עצמאי את המתח באופןהן פותרות לרוב,  .באהדתית להשתייכותן לצ

שצברו. מאידך, הן מפתחות זהות המשמרת את השתייכותן לזרם הדתי באמצעות נראות חיצונית 

 באיתפרקטיקה של החצנת קיום מצוות בסביבה הצ באמצעותבין אם על ידי לבוש ובין אם  –

 החילונית.

 זהות לאומית .ב

צה"ל אמצעי מרכזי רואות בשל הצעירות הדתיות המתגייסות לצה"ל איתנה. הן  זהותן הלאומית

של צה"ל המרכזי הן מציינות את מקומו  .לגיבוש החברה הישראלית ושואפות להיות חלק ממנה

וזהות ישראלית ללא שירות בצה"ל היא זהות חסרה בעיניהן. חשוב להן  ,בתרבות הישראלית

וררת בחברה הישראלית סביב שאלת השירות הצבאי. מלבד להיות חלק מתחושת האחווה שמתע

הרצון להיות חלק מהחברה הישראלית, מניעים את הבת הדתית להתגייס לצה"ל גם תחושת 

 שליחות, קידוש ה' וייצוגיות וחלקן תופסות את עצם השירות בצה"ל כמצווה דתית. 

יד את הניסיון לשלב בין מול להתחבר לחברה הישראליתהחיבור בין מחויבות להלכה לרצון  

 198החרדיבניגוד לזרם  ,אורח חיים הלכתי להשתתפות פעילה בחיי החברה הישראלית. זאת

צמדות לפסיקה המחמירה יחותר לבדלנות מהחברה החילונית ולה (1982)ליבמן,  שאליבא דליבמן

מסביבה מתחדשת ותדגול בבדלנות  תוביל להתרחקות של הרבנים. ליבמן טוען שתפיסה שמרנית

ממציאות חברתית שאינה עולה בקנה אחד עם המסורת ועם ההלכה הדתית. את הזרם הדוגל 

                                                 

 המכונה "ניאו מסורתי" על ידי ליבמן 198
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מנסה לשלב בין אורח חיים הלכתי ובמחויבות להלכה ללא התרחקות מהחברה החילונית, 

 . "אורתודוקסיה מודרנית"להשתתפות פעילה בחיי החברה הוא מכנה 

ית מתמודדת עם המתח בין המסורת למודרנה. הדתיים הלאומיים מנסים החברה הציונית דת

למצוא את דרך המלך בין הנאמנות לערכי המסורת וההלכה להשתתפות בתרבות הכללית של 

  .החברה

להפך,  ,למרות ההלכהנעשית צה"ל לא גייסות לגורם נוסף. הה ישנו ,בהקשר של השירות בצה"ל

לעתים זהות הדתית שהדווקא סה התורנית של הציבור הדתי. מחוברת בעבותות דווקא לתפיהיא 

הציבור הכללי, היא העומדת בבסיס רצונן של הצעירות הדתיות להתגייס גורמת להתבדלות מ

לצה"ל. החיבור בין אורח החיים הדתי של המגזר לגישתו הלאומית והציונית בא לידי ביטוי בעצם 

 הציונות הדתית.  –כינויו של המגזר 

ינות לא מעטות קראו תגר על פסיקת הרבנים והצדיקו את הליכתן לצבא מתוקף המשנה מרואי

במסכת סוטה, פ"ח, מ"ז: "אבל במלחמת מצווה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה". 

הן מקבלות את  ,כלומר .נוקטות באסטרטגיית "ההרחבה וההשתלטות" של ליבמןאלו  צעירות

המדינה לשיטתן,  ידי פירושו מחדש דרך משקפי המסורת היהודית. העולם החילוני מודרני על

גם  -מצווה, ולמלחמת מצווה, הן מצטטות, הכל יוצאין הוא היא בעלת ערך דתי. השירות בצבא 

לאומיות מחד ודתיות  –של שני עולמות חיצוני החיבור הוא לא חיבור  ,כלה מחופתה. כלומר

 הלאומיות.והדתיות אלא חיבור רעיוני עמוק בין  –מאידך 

בסוגיית שירותן בצה"ל של החיילות הדתיות. הזהות  הממלכתיות משחקת תפקיד מרכזי

דוחפת אותן להצטרף מונעת מהן להסתגר והלאומית מוטמעת בצעירות בשם הדתיות, ולמעשה 

ומשתקף במושג "קדושת  ,לצה"ל. ערך הממלכתיות נשען, במקרה הזה, על תפיסה דתית

 יהודית. השעיקרו קידוש שלמות העם והמדינה, מעצם היותה ממלכ ,(2014וט, )ר הממלכתיות"

קדם לשרת בצה"ל מבטאת את זהותן הלאומית האיתנה, ואת רצונן לשל הבנות הדתיות החלטתן 

מטרות הקולקטיב הלאומי של החברה הישראלית, להשתלב בחברה האזרחית ולהרגיש חלק  את

את זהותן הדתית, שכן זהותן הלאומית יונקת גם ממנה. בה בעת משקפת החלטתן לשרת בצה"ל 

בראיונות לשירותן הצבאי  ממקמות את עצמן עם שיח הדת והתייחסומזהותן הדתית. החיילות 

דתיים? "עולה בקנה אחד עם המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה  הממצאכאל מצווה דתית. 

ושמו רב המשמעות של המחקר מקפל את הקשר שנמצא בין  (2014)הרמן, ואחרים,  "לאומיים!

באופן אירוני, אפוא, ייתכן שדווקא החינוך הציוני דתי, המסתייג משירות נשים דתיות ולאומיות. 

. החינוך הממלכתי דתי מנתב את (2012)סלע,  ייס לצה"לדתיות בצה"ל, תורם לנטייתן להתג
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לציונות ולתרומה משמעותית לעם ולמולדת. התלמידות הפנימו  , מתוך תפיסה תיאולוגית,בוגריו

ל ששורטט בחינוכן. מבחינה זו מתווסף לזהותן אידאה ממש אתמבקשות להן ו החינוכיאת המסר 

וחף אותן להתגייס לצה"ל ולממש במסגרת הלאומית ממד מסוים של קדושה דתית, והוא הד

כאן עולה גם סוגיה פמיניסטית. התייחסות הצבא של הממלכה את זהותן הלאומית והדתית. 

לתרומה משמעותית לשירות משמעותי קיים בציבור הזה באשר לשירותם של הבנים הדתיים. 

  הבנות מבחינה זו שואלות למה לא אני?

ולם התורני. הן לא מתקשות למצוא את הדרך ליישב בין מתנתקות מהע לאהחיילות הדתיות 

דבקותן בזהותן הדתית ובמחויבותן ההלכתית. החיבור נטוע ו ,הנתפס כחילוני ,השתייכותן לצבא

 בקדושת הממלכתיות.  –עמוק בקשר בין זהותן הדתית והלאומית 

מפקדיהן בצבא.  לידי ביטוי ביחסיהן עם הבא הקבלת סמכות רבנית בבית הספר אינל ההתנגדות

-)רוסמן נאמנים מאוד למערכת הצה"ליתהחיילות הדתיות, כמו גם החיילים הדתיים, נחשבים 

וסרות  ים. הראיונות הדגימו שהחיילות הדתיות מקבלות את סמכות המפקד(2005סטולמן, 

להניח, אם כך, שיחסן כלפי התיכונים הממלכתיים דתיים והרבנות הלא צה"לית  אפשר. םלמרות

מבטא את הזהות הלאומית, ה ,שצה"לייתכן  ,לחילופין .ולוגיהאידאנו מבטא אופי מרדני, אלא אי

גובר על מרכיב המרדנות שזוהה בדפוסי התנהגותן של הבנות בתקופת טרום הגיוס. העובדה 

 ניםהרבש את האפשרותנשמעות למרות מפקדיהן ומתייעצות עם רבנים צבאיים מעלה  חיילותשה

 קשורים בעיניהן יותר לצה"ל מאשר לממסד הרבני.  הצבאיים

ולוגית של זהותן הלאומית, הנכונות לממשה אידאהדעתנות הלסיכום סעיף הזהות הלאומית, 

ויכולתן להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי התנגשות בין ערכים ובין זהויות שונות הם 

מהווים חלק מהפרופיל הם ו ,דתיותמרכיבים שבלטו בסקירת הזהות הלאומית של החיילות ה

 המאפיין את הצעירה הדתית הבוחרת לשרת בצה"ל. 

 זהות משפחתית .ג

. התמיכה שיקולים הנוגעים למשפחה ולחברה הקרובה משמעותיים מאוד עבור הנערות

המשפחתית חשובה במידה דומה ורבה הן לצעירות שבחרו לשרת בצה"ל והן לאלה שבחרו 

נותנת לצעירות את היא  .המשפחתית היא תנאי משמעותי לגיוס לצה"לתמיכה הבשירות הלאומי. 

תמיכת ערכי בית הספר והממסד הדתי, ולהיאבק על רצונן להתגייס.  עמוד מולהגושפנקא ל

 הלימודים.  ותמוסד מפעילה באמצעותהלחצים שהחברה הדתית לאומית  מאזנת אתהמשפחה 

 ירות הדתיות באפשרות שאיננה מקובלתלשרת בצה"ל, בוחרות הצע החלטתןבכאמור לעיל, 

דורשת מידה לא מבוטלת  החלטתןבקבוצה החברתית שממנה הן באות ושאליה הן משתייכות. 
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, של אקטיביות בעיצוב הזהות. במהלך העבודה שאלתי אם קיימים גורמים המסייעים בהחלטה

  ואם כן, מהם.

 Taylor C., 1994, page) טיילורה של קליפורד גירץ וצארלס תאוריאת התשובה אני מסיקה מה

(. significant otherהמוסיפים גורם נוסף בתהליך כינון הזהות, והוא "האחר המשמעותי" ) ,(34

, ל האינדיבידואלאמתאר את הסביבה האנושית הקרובה ביותר שטבע הרברט מיד ומדובר במונח 

 יש השפעה ניכרת משמעותייםמפגשים עם אחרים לדעת גירץ וטיילור, ל. או המשפיעה עליו ביותר

מצביעים על כך שהמשפחה מהווה "אחר משמעותי" בעל שלי כינון הזהות. ממצאי המחקר  על

 השפעה מכרעת עבור התלמידות הבוחרות לצאת נגד הזרם. 

בהם ערכי המשפחה אינם עולים בקנה אחד עם שכאן מתעוררת סוגיה נוספת הקשורה למצבים 

מדובר בדיסוננס שראוי שהחברה הציונית דתית תתן עליו את הדעת. אלו של המוסד החינוכי. 

נראה שמדובר באחוזים לא מבוטלים של משפחות ששולחות את הבנות ללמוד במוסד שאינו 

תואם את ערכי הבית. ניתן לשער כי השיקול של בחירת מוסד חינוכי הנחשב איכותי, ויעניק את 

בר בחלק מהמקרים במגזר הציוני דתי על השיקול תעודת הבגרות הלימודית הטובה ביותר, גו

לות בתי הספר של "למציאת מוסד חינוכי המשקף את הקו החינוכי הנהוג בבית. תופעת התחרד

המגזר הציוני דתי ידועה, ומספר בתי הספר שמפרידים בין בנים ובנות ומוסיפים לשמם את 

ם לבתי הספר התורניים כבתי ספר הכינוי "תורני" גדל והולך. בחלק מן הציבור הדתי מתייחסי

משודרגים, אולם נראה כי קיימות משפחות רבות שבשל השיקול של דימוי בית הספר כמוסד 

ונכנעים למגמת  איכותי, מתפשרות בלית ברירה על מסגרת חינוכית המשקפת את ערכי הבית

לרבנים, אלא  כלומר, לא מדובר רק בצעירות שאינן כפופות. ההתחרד"לות הנמשכת בציבור הדתי

 מרד נעוריםאקט של צעירות שהבתים שלהן תומכים בהן במעשה הזה. מכאן ברור שלא מדובר בב

 היא מהמחקרהבחנה חשובה שעולה . המרד הוא עמוק יותר וכולל גם את ההורים. גרידא

יותר על התלמידות מאשר  סוכן סוציאליזציה משפיע ובעל השלכות רחבותכהמשפחה מרכזיות 

גבוהה שמייחסות הנחקרות החשיבות את התי והרבני. הנתונים הכמותיים הדגימו הממסד הד

התנערות של הצעירות שהחליטו להתגייס מעמדות בית הספר את ה ,לתמיכה המשפחתית, ומנגד

על ההחלטה אם גיליתי שבית ההורים משפיע  .גם בראיונותחשיבות המשפחה עלתה או הרבנים. 

הרבה יותר מאשר מסגרות אחרות שאליהן נחשפות הבנות. ומי אלהתגייס או ללכת לשירות ל

המשפחה מהווה סוכן סוציאליזציה משמעותי יותר מהמוסד החינוכי. אמירה זו היא התברר ש

הרואה בבתי הספר ובאולפנות "בתי  ,משמעותית במיוחד על רקע תפיסת החינוך הממלכתי דתי

 על כל המשתמע מכך, ולא רק "בתי ספר".  ,חינוך"
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ההורים ובני ובני המשפחה מהווים אפוא "אחר משמעותי" כהגדרתם של גירץ וטיילור, המשפיע 

 על החלטתן של התלמידות להתגייס לצה"ל.

לא רק מי שמשפיע על עיצוב הזהות מתוך דמיון, אלא גם מי שמשפיע על  הוא"אחר משמעותי" 

התבדלות  באמצעותגם  . כלומר, זהויות מתעצבותבדרך של ניגוד והבדלהזהות העיצוב 

. יעקב ידגר מסביר שהאחר מייצג את הערכים שמהם אנו (2006לוי, -)ששון מאלמנטים מנוגדים

מהם הערכים ו מי אנחנולומדים  אנחנומסתייגים, ודרך דרכו של הזר, המוצגת כשלילית, 

 .(2009, )ידגר החיוביים המכוננים את זהותנו, המנוגדים לערכים של האחר שממנו אנו מתבדלים

בחינת הזהויות של "אחרים משמעותיים"  הבנות הדתיות באמצעותלפיכך ללמוד על זהת  אפשר

מוגדרים קווי המתאר של הקולקטיב  ,שמהן הן מתרחקות. ברוב האולפנות והתיכונים הדתיים

ובכללן שירות  ,תוך הדרה של תופעות הנתפסות כלא הולמות את התנהלות התלמידות הדתיות

א אפוא הבת החילונית, או הסביבה החילונית המהווה ו"ל. האחר המשמעותי השלילי הנשים בצה

חלק מהותי בהגדרת יא "הן"( ה –רוב בצבא. ההבחנה בין "אנחנו" לבין "הם" )במקרה שלנו 

מונחים שליליים  בניית הזהות באמצעות הזהות ובסימון הגבולות של "אנחנו" בניגוד ל"הן".

 מו אותולנהוג כ חברי הקבוצה הבוחריםשליליים של זרות ועוינות כלפי להוביל לרגשות  היכול

התמיכה המשפחתית ניכרת  אחר משמעותי שממנו אנו מתבדלים. במציאות זאת, חשיבותה של

 ביתר שאת. 

הראיונות מעלים את הסברה שעבור התלמידות הבוחרות בשירות בצה"ל, ו הממצאים הכמותניים

"אחר משמעותי" שלילי, אשר מערכיו ומדרכו החינוכית מבקשות ה מהוומוסד החינוכי הדווקא 

מיישמות החיילות הדתיות את הערכים בסוגיה זו התלמידות להתנתק בשאלת ההכוונה לשירות. 

ולא בבית ספרן. במקרה של התנגשות בין ערכי הבית וערכי המוסד החינוכי , שספגו בבית הוריהן

 ולא בית ספרן., בחירתןתתמוך בבשאלת הגיוס לצה"ל, חשוב להן שמשפחתן 

 

 זהות פמיניסטית .ד

נשים רבות נמנעות מלזהות את עצמן כפמיניסטיות, לעתים על אף ההסכמה עם עמדות  

כפמיניסטיות, משום שאינן רוצות  הזדהותלחוששות ם שוויוניות. במחקרים שונים התברר שנשי

להצטייר "כלא נשיות". התופעה, המכונה לעתים "הפרדוקס הפמיניסטי", נבחנה בישראל ונמצא 

כי אחוזים גבוהים של הנשים סבורות כי נשים בישראל מופלות לרעה לעומת גברים. ברם, 

ינה נשים שתפעלנה באופן יתה אחוזים נמוכים בהרבה הגדירו את עצמן כ"פמיניסטיות".

עצמן כ"פמיניסטיות". נשים אשר תופסות את המושג את פמיניסטי, אך תזהרנה מלתייג 
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"פמיניזם" באופן חיובי תיקחנה חלק בפעולות פמיניסטית מוגדרות. הרתיעה של נשים מהתווית 

 הפמיניסטית באה לידי ביטוי ביתר שאת בחברות שמרניות. 

ראיונות הוכיחו כי הצעירות הדתיות הבוחרות להתגייס לצה"ל אוחזות הוהנתונים הכמותניים 

מסתייגות מהגדרתן כפמיניסטיות.  ןביסודות פרקטיים ומחשבתיים של פמיניזם, הגם שחלק

כלומר, גם אותן החיילות שאינן ממקמות את עצמן עם השיח הפמיניסטי, נתגלו כאמונות על 

משמעותי הרבה יותר לבנות  השוויון המגדרי בשירות ממצאי הסקר הכמותי מראים כיפמיניזם. 

לשרת  החליטומהתלמידות ש 68%-לבנות שבוחרות בשירות הלאומי. כ מאשרשבוחרות לשרת 

 50%-בצבא ציינו את השיקול כמשמעותי במידה די רבה ובמידה רבה מאוד, לעומת כ

 וא אחד השיקוליםהשוויון בשהרצון אך למרות מהתלמידות שבחרו לשרת בשירות הלאומי. 

 הייתהלהתגייס לצה"ל, הראיונות חשפו כי בשלב קבלת ההחלטה לא המשפיעים על הבנות 

נובעת ממניעים דתיים צבאי המוטיבציה לשירות עיקר תודעתן הפמיניסטית מפותחת, וכי 

כבר נכתב בעבר שהצעירות הללו אינן מתגייסות או  ,ולאומיים, ולא ממניעים פמיניסטיים. ואכן

  .)Stollman-Rosman(2009 , מדות גמרא כדי להידמות לבניםלו

מרגישות שהן חלק ממרד. שהן אינן רוב החיילות נמנעו מלהגדיר את עצמן כפמיניסטיות, וודאי 

ולוגית אידאאצל חלק מהמרואיינות תודעה פמיניסטית מפותחת, דעתנות הראיונות חשפו 

גמרא, הקפדה על תפילות וחתירה לשוויון מגדרי פמיניסטית ונכונות לממשה בתחומי הדת )לימוד 

בפולחן הדתי(. אולם מעטות העידו בפה מלא כי הן דוגלות בפמיניזם דתי והזדהו עם הקצינה 

הדתייה מהישוב הדתי מרכז שפירא שעשתה היסטוריה צבאית קטנה ועלתה לתורה בבית כנסת 

תה פרקטיקה שמעידה על ערכים אצל רוב המרואיינות זוה (.2015)אטינגר,  2012צבאי בשנת 

 פמיניסטיים כגון השאיפה לשוויון, לצד התנערות מפמיניזם דתי. 

העידו שהן מוצאות מהן רבות  .ניצנים פמיניסטיים נמצאובעדויותיהן של החיילות המרואינות 

שירות משמעותי ביחידות קרביות, ואילו הבנות, המחונכות על לטעם לפגם בכך שהבנים מחונכים 

 ם ערכים ציוניים, מנותבות לשירות הלאומי. אות

השיח הסוציולוגי ההנחה שהזהות מעוצבת באופן דינמי, גמיש ותהליכי.  לפי פועלתבעבודתי אני 

 .(Weeks, 1991) שזהויות הן תוצר של הבניה חברתית ואינן מהותניות או מולדות מניחהעכשווי 

להנחה זו יש תוצר של השפעות חברתיות. כמתפתחת ההזהות היא ישות דינמית לפי תפיסה זו, 

ה תאורימהקישור בין המשמעות מיוחדת בהיבט הפמיניסטי של זהות הצעירות המתגייסות. 

והממצאים אני מסיקה שהתודעה הפמיניסטית מתפתחת בזמן השירות. כלומר, גם אם הניצנים 

 היות מוטיבציהלים על מנת יהפמיניסטיים היו קיימים לפני השירות, הם לא היו חזקים ד
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השירות עצמו מבינות החיילות את המשמעות של להיות  במהלך. אני סבורה שרק צבאי לשירות

 וייתכן שזהו כר פורה לפיתוח תפיסות פמיניסטיות.  ,בעולם גברי אישה

 ,המדרשות ומכינת צהלי, היא תרומתן של מסגרות הקדם גיוסשיש להעיר עליה נקודה נוספת 

. בולטת בתחום הפמיניסטי מדרשת צהלי ועמדות לשירות ביטחוןשל המ לזהותן הפמיניסטית

שבראש המדרשות לנשים תעמודנה דווקא נשים  חיוני לדבריה, .שה, מיכל נגןישבראשה עומדת א

. צהלי משתייכת לאגף הפמיניסטי של הציונות הדתית, ומטפחת את (2015)נגן,  ולא גברים

מגדירה את עצמה  פני גיוס. נגןלשל הצעירות העומדות הפמיניסטית הדתית המודעות 

, שאינה מתכחשת להבדלים המהותיים הקיימים בין נשים (2015)אטינגר,  כפמיניסטית מהותנית

צהלי מחנכת את בוגרותיה להקפיד על שמירת מצוות ולהקפיד על יחס מכובד לדבריה,  .וגברים

 כלפיהן בצבא. 

שה בחינוך הדתי ידה נוגעת למתח בין תפיסת מקומה של האאחת השאלות שהעליתי במהלך העבו

כדי  צרהנו ,שה, על פי החינוך הדתי הקלאסיישה בצבא. האיבין תפיסת מקומה של האוהקלאסי 

 צבא המודרנילעומת זאת, במשפחה. הלהעניק חיים לעולם, והיא בעלת תפקיד מרכזי בבניית 

פיסה המסורתית. המתח בין מקומה של בתפקידי לוחמה הנחשבים גבריים בת נשים משרתות

של הפמיניסטיות  ,בין מקומה כלוחמת הנוטלת חיים, גורר יחס מורכבוכמעניקה חיים  אישהה

דתיות בפרט, בסוגיית אופי השירות המתאים לחיילות הדתיות. חלק פמיניסטיות הבכלל, וה

 ,שהישל הא מהחיילות ביטאו בראיונות כפיפות מועטה לקוטב העבר ולתפיסה הקלאסית

נמצאת במרכז העשייה הציבורית. מי ששה בקוטב העתיד, כיופתיחות לתפיסת מקומה של הא

אותן מרואיינות חשפו בעדויותיהן יכולת הפעלת שיקול דעת וגמישות בצומת ההתנגשות בין 

סינתזה מלאה וליישב את ההתנגשות. חלקן  יצורדתיים. חלקן הצליחו לו ערכים חברתיים

המתנגדת פמיניזם הליברלי, נרתעות מחיקוי הבנים, ומיישרות קו עם הגישה מסתייגות מה

 בין אם מתוך פמיניזם מודע ובין אם שלא במודע, המתגייסותבתפקידי לוחמה. נשים  לשיבוץ

 הדתיות היוצרות מסה גדלה והולכת, משפיעות על הפמיניזם הדתי. הנוהג של קוטב העבר משתנה

פמיניסטיים חודרים לשיח הדתי. ניתן להקביל את הסוגיה ללימוד עבור הבאות אחריהן וערכים 

שנים משפחה שרצתה שבתה תקדיש שנה ללימוד תורה במדרשות נתקל  30תורה לנשים. לפני 

בתגובה עוינת. כיום, התופעה הפכה למיינסטרים. לא מן הנמנע שתהליך דומה יתרחש גם 

ר שבשיח הדתי מדברים על התרומה בסוגיית גיוס נשים דתיות לצה"ל. זה למעלה מעשו

בנקודה זו נפקד  ה.המשמעותית של הבנים ועל שאיפת החברה הדתית לשירות משמעותי של בני

מקומן של בנות הציונות הדתית ונראה כי בדומה לשאלת לימוד התורה הן שואלות מדוע לא גם 
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רבנים. ל ירות הדתיותיחסי הגומלין שבין הצעל מוסיפה רובד נוסףהסוגיה הפמיניסטית אנחנו? 

ישות חילונית, מאתגר גם את הגברים הדתיים כ ,הצבאש כךהרבנים אינם מתכחשים ל

מעלים , סכנת חילון. אולם, הרבנים סומכים על הבניםל הם חשופיםגם שהמתגייסים לשורותיו, ו

את הבנות הם בולמים. ו, מתאימות על נס את שירותם הקרבי ובונים להם מסגרות חינוכיות

 ,על הבניםשהם סומכים  כפיינם סומכים עליהן אשהרבנים  מרגישותייתכן שהצעירות הדתיות 

 כפי שהתגלה באשכול התמיכה הממסדית.  ,רבניםלמקרינה על יחסן ותחושה זו 

 

  זהות חברתית .ה

ממצאי המחקר מראים שהתלמידות שבחרו בשירות לאומי מייחסות חשיבות רבה יותר 

. הפער הבולט ביותר ישארות בסביבה החברתית המוגנת מאשר התלמידות שהחליטו להתגייסלה

בלבד מהתלמידות שבחרו בשירות  7%בנות דתיות.  תשארות בחברילשיקול של הביחס  נמצא

 40%כמעט בהשוואה לבצה"ל רואות חשיבות "רבה ביותר" בהישארות בחברה של בנות דתיות, 

מהתלמידות המתגייסות לצה"ל סיווגו את השיקול  27%-אומי. כמהבוחרות בשירות הל מתוך

 . חסר משמעותכ

אף מרגישות והמוכרת, והן  החיילות הדתיות בחרו במודע לא להיצמד לחברה הסביבתית המוגנת

חלק מהצעירות מייחסות משמעות רבה לשבירת החומות בין  דתית.ה החברהצורך להתנתק מ

יכולתן להתמודד עם האתגרים . הן בטוחות בעצמן ובהישראליתהמגזרים המרכיבים את החברה 

. הן מביאות את ערכי החברה שבה גדלו לחברה שהקבוצות החברתיות השונות מזמנות להם

החדשה שהן פוגשות בצבא. הן משפיעות על דעות, על התנהגות ועל פרקטיקות בחברה הצבאית. 

נהנות ממפגשים עם . הן לחברה הדתית הן עדיין מרגישות שייכות ,להתגייס למרות החלטתן

חיילים דתיים אחרים ומדווחות על יחסים מיוחדים בין דתיים שחוצים את גבולות ההיררכיה 

כמו לדוגמה יהודים או  ים בחברת הרוב,הצבאית. התנהגות מעין זאת מתאימה לבני מיעוט

, כניסוחו של רגשית" "התקשרותעל  ראיונות העומק הצביעו ,עם זאת .מוסלמים בצבא האמריקני

והיותן  ,לחברה הדתית הוא חיבור רגשי החיילות הדתיות . החיבור שלקלמן, עם החברה הדתית

חלק מהחברה הציונית דתית הוא מרכיב חשוב בזהותן. על אף שהן אינן רואות את עצמן כפופות 

 לך השירות. לממסד הדתי, הן מרגישות חלק מהקבוצה הדתית, והיא נותנת להן עוגן זהותי במה

ראוי שסוגיית השתלבותן של החיילות הדתיות בצה"ל תשפיע על סוגיית ניהול השונות החברתית 

והתרבותית בו. סוגיית ניהול השונות החברתית והתרבותית תופסת מקום מרכזי בדיונים על מה 

 הצבא המודרני. הסוגייה נובעת מתפיסת הכוחות המזוינים כבעלי תפקיד חברתי המשפיע אל
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של קבוצות  ןסוגיית השתלבות 199מחוץ לגבולותיו, על מרקם היחסים החברתיים גם באזרחות.

תרבותיות שונות מייחדת את צה"ל, כצבא המבוסס על גיוס חובה. כך, לצד המשימות 

 טחוניות המוטלות עליו, מתמודד צה"ל גם עם מגוון הזהויות של חייליו. יהב

בשונות תרבותית ונועדה ליצור חיילים אחידים, המגיבים מדיניות "כור ההיתוך" איננה מתחשבת 

לאותם סמלים תרבותיים, הדבקים באותן משימות. מבחינה זו נוח ומועיל לצבא שלא להתחשב 

בשונות תרבותית. יחד עם זאת ישנם מצבים שבהם אי ההתחשבות התרבותית עלולה להצמיח 

 של קבוצת הרוב על קבוצת המיעוט תופעות שליליות של חשדנות, דעות קדומות או התנשאות

 . (2 , עמ'2011חיים, -)בר

בחברה הישראלית. צה"ל בצבא וממצאי המחקר מוכיחים שהחיילות הדתיות מבקשות להתערות 

כוח הוא מרוויח  ,לשרת בצבא. בהיבט המקצועי עוניינותהמהדתיות  הנערותלעודד את  מבקש

שירותן בצה"ל, יש לשער, ישפיע בשלבים מאוחרים יותר גם על  ,אדם איכותי, ובהיבט הממלכתי

צה"ל  ,על כןעיסוקן בתוך החברה הישראלית ויפתח בפניהן מנעד רחב של אפשרויות תעסוקה. 

ספק להן מידע במטרה להגדיל את מספר המתגייסות הדתיות. הוא מאת מדיניותו  מתאים

 על מהלך שירותן. קל מובשלבי תהליך גיוסן מקדים 

 

ציבורי, -אתי-קיבלתי את הרושם כי נחקרותיי הנן חלק מזהות בעלת משקל מוסרילסיכום, 

בעלות תודעה מעמדית ותפיסת תפקיד תרבותי, ולא רק אוסף של יחידות הפועלות במקביל. 

ת פמיניסטי-קריטריונים שונים בזהויות הנחקרות )זהות דתית, לאומית, משפחתית, נשית בבחינת

צעירות לתמהיל הזהות הייחודי שמאפשר אישיות היוצרים את  ארבעה מאפייני נמצאווחברתית( 

אליה בדרך שאינה נורמטיבית בחברה ש לבחורהנורמה המקובלת בחינוך הממלכתי דתי ולחרוג מ

. ארבעת המרכיבים הם: דעתנות אידאולוגית ונכונות לממשה; צורך בנראות הן משתייכות

כוונות להגשמה עצמית; יכולת להפעיל שיקול דעת עצמאי וגמישות בצמתי ובייצוגיות; מו

התנגשות בין ערכים וזהויות שונות. ארבעת המרכיבים שזיקקתי מתוך הראיונות חוזרים אצל 

 פרופיל של הבת הדתית הבוחרת לשרת בצה"ל. מרכיבים יחדו צורות שונותהצעירות ב

נחשפו מרכיבי אישיות מסויימים, ואני ה, אלא ששזהותן של החיילות הדתיות זהטוענת  איני

חלקן הגדול של הבוחרות בדרך זו. ברי כי הפרופיל אינו מתיימר לשקף ל מניחה שהם משותפים

                                                 

 (2006פדר ובן ארי, -)לומסקיפדר ואיל בן ארי -אצל עדנה לומסקיעל "ניהול שונות" בצה"ל ניתן לקרוא  199
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במלוא מאת האחוזים את הדתיות שתבחרנה לשרת בצה"ל, וברי כי תתכנה חריגות אצל צעירות 

 דתיות הבוחרות לשרת בצה"ל.

רות יולוגית יופיע גם אצל התלמידות אשר בחרו לשרת בשאאידייתכן שמרכיב הדעתנות ה

ולוגיה שלהן עולה בקנה אחד עם זו של הממסד, או שהן מעדיפות את אידאהלאומי, אולם ה

הצורך בהשתייכות לקהילת המוצא הדתית, ואת הגברת הסיכויים לשידוך הנחשב בחברה הדתית 

עוין או לאכזב את הממסד וקיים בהן  לבן תורה. אולי יש להן חשש גבוה יותר להיתקל ביחס

  הצורך ללכת בדרכה החינוכית של החברה בה הן גדלות ומתחנכות.

. יאיר שלג טוען שהחברה בהקשר של החברה הדתית מרכיב המוכוונות להגשמה עצמית מעניין

דאולוגיים יהדתית מבקשת להצטייר כחברה אידאולוגית, בה נקבעים תהליכים לפי שיקולים א

מרכיבים אידאולוגיים, גם יש להכוונת גדולי התורה. לטענתו, לצד התפקיד החשוב שולפי 

. (2000)שלג,  , יש מקוםהנובעים מהיותה של החברה הדתית חברה אנושיתאחרים, שיקולים ל

קיים בחברה המודרנית בת זמננו, אינו פוסח גם על צעירות הציבור ה ,מימוש העצמיהרצון ב

  .מהווה שיקול משמעותי בבחירת מסלול השירות , והואהציוני דתי

ואלה מהווים תחליף  ,חשוב לציין שבמעטפת הפרופיל יש קבלת גיבוי מהמשפחה או מהסביבה

 ממסד. תמיכת הל

בצבא על רמת דתיות  בדבר הקושי לשמוראת תפיסות הממסד הדתי  קבלותמרבית הנסקרות מ

הצעירות הדתיות בחרו להתגייס לצבא  ת.אך למרות החשש, הן מתגייסו 200.ועל ערכים דתיים

מערכת אזהרות ואת שאיפתן להגשמה עצמית, חרף  שעליה חונכוולוגיה אידאולממש את ה

עולים מהמחקר, הם כפי שהם  זהות הייחודיים,אפשר שמרכיבי ה החינוך הדתית והרבנים.

  להן להתגייס למרות הקשיים הצפויים.מאפשרים ש

מנית בציונות הדתית. בצידו האחד של הספקטרום מגמות של שני תהליכים מתרחשים בו ז

בדלות חברתית, ומצידו השני תפיסה משלבת ערכים יהודיים עם ערכי תהמובילה לה הקצנה דתית

החברה הכללית, המובילה להתערות מכוונת בתוכה. הצעירות הדתיות המתגייסות לצה"ל הן 

ור במסלול המקובל של השרות הלאומי חלק מהמגמה השנייה. בהחלטה לשרת בצה"ל ולא לבח

מובלעת הבחירה להתנתק ממגמות ההסתגרות והבדלנות ולהתערות בחברה הישראלית הכללית. 

למעשה, תופעת הגיוס לצה"ל בקרב נשים דתיות, עשויה לשמש בבואה למאפייני הציונות הדתית 

את השינויים  ולתמורות המתרחשות בה. המתגייסות לצה"ל מקרב הציונות הדתית משקפות

                                                 

 בפרק זה 8ראו תרשים  200
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החברתיים החלים בקבוצה הסוציולוגית המכונה הציונות הדתית. בהחלטתן להתגייס מקופלות 

מיניזם ושיוויון תפיסות ביחס לקבלת סמכות רבנית, הטמעת ערכי החברה הכללית כגון פ

 המשפיעות על אופי החיים בחברה הדתית בתחומים רבים. הזדמנויות לנשים. תפיסות 

ת בדבר התמורות בציונות הדתית ניתן להניב מהשוואת השתלבותן של נשים מסקנה מעניינ

 קיימתההיסטורי  בכוחות המגן בימי טרום קום המדינה, לבין תופעת הגיוס העכשווי. ברקע

 נוכחות נשים במחתרותדרך ניל"י, הארגון המחתרתי בכוחות המגן למן דתיות נוכחות נשים 

עד נשות היישוב לצבא הבריטי בימי מלחמת העולם השניה, ו, התגייסות בתקופת המנדט הבריטי

בבחינת צו  הייתה. נוכחות נשים דתיות ערב קום המדינה ותהלוחמות והנופלות במלחמת העצמא

י, לעומת זאת, והשעה ונבעה בראש ובראשונה מן ההיבט הלאומי הקולקטיבי. הגיוס העכשו

מגדר חדשות. המניע היום הוא אישי ואישיותי, מקורו גם בשינוי תפיסות אישיות ואימוץ תפיסות 

מרכזי. לפיכך, בשונה מהעבר, תופעת הגיוס העכשווית  תפקידבו ודעתנות ומימוש עצמי משחקים 

 מהווה בבואה לשינוי מגדרי של נשים דתיות גם בחייהן האזרחיים. 

ת להתגייס תפיסת קדושת הממלכתיות המאפיינת את הציונות הדתית היא המניעה נערות דתיו 

נוספות תפיסות פמיניסטיות וחברתיות. בניסיון ליישב מתחים בין זהותן כנשים אליה ו ,לצה"ל

דתיות ובין זהותן כנשים ישראליות מודרניות ומשכילות, במקרה של שרות נשים בצה"ל נראה כי 

לדת, שנציגיה הרשמיים מנסים לבלום את הגיוס, יש דווקא חלק חשוב בהמרצת הצעירות 

הן מממשות גם את  ,לצד מימוש זהותן כנשים ישראליות מודרניות ,תגייס: באותו מהלך עצמולה

זהותן כדתיות, גם אם הסמכויות הדתיות ברובן המכריע לא רואות זאת כך. העובדה כי מרבית 

המשפחות של החיילות הדתיות תומכות בהחלטתן מצביעה על מגמה סוציולוגית רחבה בפלג זה 

תוך קבלה מוגבלת ומסויגת, אם בכלל, של  ריבוניתקבלת החלטות  עברתית לשל הציונות הד

 סמכות רבנית.

מגמה זו של גיוס צעירות דתיות הלכה והתרחבה בשנים האחרונות. במידה ומגמה זו תימשך עשוי 

השירות הצבאי לחיילות דתיות להפוך לדפוס מאפיין ולגיטימי בעל השלכות משמעותיות על 

  .ואופייה המורכב יים של הציונות הדתיתהתהליכים הפנימ
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 מקורות )ביבליוגרפיה( .7

 

 ספרים ומאמרים .7.1

 

 משרד הביטחון/מנה"ר. .עשה חיל, מדריך לחיילת הדתייה בצה"ל (.2015אבידן, נ'. )

דת וחברה בין שמרנות לחידוש: השיח הציבורי בחברה היהודית אומיאל, ש' מ'. )תשע"א(. 
עבודה לשם קבלת תואר . סוגית העקרות ההלכתיתאורתודוכסית בישראל אודות 

 רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. .מוסמך, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן

בין ז' ספראי וא' שגיא )עורכים(, -(. "מתחים ותמורות במנהיגות הדתית". ב1997אחיטוב, י'. )
 (. תל אביב.83-56)עמ'  סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל

עין טובה, דו שיח ופולמוס נ' אילן )עורך(, -(. "צניעות בין אתוס למיתוס". ב1999אחיטוב, י'. )
(. הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ 263-224)עמ'  בתרבות ישראל, ספר היובל לטובה אילן

 ונאמני תורה ועבודה. 

מנקודת מבטי  דבריםט' אילן, -אילן, ט'. )תשס"ז(. "החינוך בקיבוץ הדתי ערכים ודילמות". ב
 (. עין צורים: מרכז יעקב הרצוג.67-55)עמ'  )אסופת מאמרים(

 תל אביב: עם עובד. .בפסח הבא, נשים ואוריינות בציונות הדתיתאלאור, ת'. )תשנ"ט(. 

ר' אלבוים דרור )עורך(, -(. "מאפיינים ארגוניים של מערכת החינוך". ב2000אלבוים דרור, ר'. )
 (. ירושלים: מאגנס.131-116)עמ'  מדיניות ומינהל

 .35-30, עמ' ירבגונאליאור, ר'. )אלול תש"ס(. "ברוך אתה ה' ... שלא עשני אשה". 

זרמים אידיאולוגיים וסגנונות חיים באוכלוסיה הדתית לאומית, (. 2008אלמוג, ע', ופז, ד'. )
 מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. .החברה הדתית לאומית בישראל

ראיון עם מיכל  –ר, י'. )תשס"ו, שבט(. "אינני מחפשת את המאבק אלא את השינוי שלי" אנגלנד
 .26(, עמ' 25) דעותנגן. 

יהודים ישראלים דיוקן אמונות, שמירת מסורת וערכים (. 2009שוגרמן, א'. )-אריאן, א', וקיסר
 מרכז גוטמן עבור קרן אביחי. .של יהודים בישראל

 (.46) דעות"היפרד נא מעלי גבולות הגזירה של הציונות הדתית". (. 2010ארליך, ושקדיאל. )

 (.43) במחנהבנובמבר(. "לימודי תורה ושירות בצבא".  12, 2015ארצי, נ'. )

. חיבור לשם קבלת 1967-1948להיות חיילת דתית בצה"ל בין השנים דוידי, ד'. )תש"ע(. -בוני
 תואר דוקטור, המחלקה לתולדות עם ישראל. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

 .64-5)ו(,  פלילים(. "נשים מוכות: מהגנה עצמית להגנת העצמיות". 1997בילסקי, ל'. )

)כרך  בצומת התורה והמדינה-בינה, א'. )תשנ"א(. "משפט המלחמה ושיתוף האשה במלחמה". ב
 צוותי מדע ותורה.-צומת (.221ג', עמ' 

שרות י' לוי )עורך(, -(. "שירות אזרחי חובה: ההשלכות על נשים דתיות וחרדיות". ב2015ביק, א'. )
 (. האוניברסיטה הפתוחה.95)עמ'  חובה או חובה לשרת

(. "בינוי גוף, בינוי אופי ובינוי אומה: המגדר והשירות הצבאי 2001שרייבר, ע'. )-בן ארי, א', ולוי
 .100(, 4-5) תרבות דמוקרטיתשראל". בי

(. מכון ון 52)עמ'  לאום מלאוםא' שבייד )עורך(, -(. "היהודים והלאומיות". ב2008בן ישראל, ח'. )
 ליר והקיבוץ המאוחד.

מושב  -כנס דת, פוליטיקה וצבא (. "האם צה"ל נתון בתהליכי הדתה?" 2010מאיר, י'. )-בן
 ה, ביטחון ושלום ע"ש רא"ל דן שומרון.מכון כנרת למחקר קשרי חבר .ישליש

 .37-32(, עמ' 48) במחנהצור, י'. )תשס"ז, כ"ח חשוון(. "רעיון כור ההיתוך רלוונטי גם היום". -בן
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הרקע העמדות והמשמעויות".  –(. "פולמוס דעת תורה בציונות הדתית בישראל 2004בראון, ב'. )
 אסופת מחקרים לזכר זבולון המר –הציונות הדתית: עידן התמורות א' כהן )עורך(, -ב

 (. ירושלים.474-422)עמ' 

 .מדיניות ופרקטיקות של ניהול שונות תרבותית בכח האדם בצה"ל(. 2011חיים, א'. )-בר
 האוניברסיטה הפתוחה.

 .59-51(, 17) פנים(. "גבר ואישה, מלחמה ושלום". 2001גור, ח', ומזלי, ר'. )

 ., תל אביב: דבירהאני בחיי היום יוםהצגת  [(.1950] 1989('. א ,גופמן

, התמורות התרבותיות והחברתיות עם כניסתן של נשים לשדה השיח ההלכתי(. 2005) גורדין, ר'.
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, לימודים בינתחומיים, התכנית ללימודי 

 פרשנות, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. 

ה הרבנית של הציונות הדתית לאחר ביצוע תכנית "ההתנתקות" קווים גייגר, י'. )תשע"ג(. "האליט
(. מכללת אורות 63-62)עמ'  מנהיגות והנהגה –עמדו"ת ה' -לצמיחתה ולמאפייניה". ב

 ישראל.

 ירושלים: כתר. .פרשנות של תרבויות (.1973גירץ, ק'. )

פרשנות של ק' גירץ, -(. "תיאור גדוש: לקראת תיאוריית תרבות פרשנית". ב1990גירץ, ק'. )
 (. תל אביב: כתר.39-15)עמ'  תרבויות

מקרה מבחן: אמהות מהיישוב בכוחות -(. "חשבון ציבורי או חשבון פרטי2011הכהן, ע'. )-גרנית
מגדר )סדרת נושא(  עיונים בתקומת ישראל-הבריטיים במלחמת העולם השנייה". ב

 והציונות. . מכון בן גוריון לחקר ישראל (227-198)עמ'  בישראל

תל  המחיר הכפול: מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות נשים בצה"ל.(. 1996ג'רבי, א'. )
 אביב: רמות.

(. "התבנית הנפשית הנשית הנאלמת של בוגרות החינוך הממלכתי דתי בישראל". 2006גרוס, ז'. )
 .134-97, 10, תרבות דמוקרטית

, ירושלים: מרכז הודיות באירופה בימי הבינייםחסידות ומורדות, נשים י(. 2001גרוסמן, א'. )
 זלמן שזר לתולדות ישראל. 

תל  .מגדר וצבאא' אידן )עורך(, -(. "שירות הנשים בצה"ל במבט היסטורי". ב2010גריסרו, י'. )
 אביב: משרד הביטחון הוצאה לאור.

. משרד הממלכתי דתיקוים מנחים למדיניות החינוך (. 2008דגן, מ', לאבל, מ', וגרינבוים, נ'. )
 החינוך, מנהל החינוך הדתי, מחלקת הפרסומים משרד החינוך.

צ' -ב" 1958 –דון יחיא, א'. )תשס"ב(. "דת, זהות לאומית ופוליטיקה: המשבר בשאלת מיהו יהודי 
. : דת ומדינה בראשית דרכה של ישראלשני עברי הגשרצמרת, מ' בראון )עורכים(, 

 ירושלים: יד בן צבי.

מהסתגרות למעורבות? תופעת הגרעינים התורניים כביטוי לתמורות (. 2014ובסקי, מ'. )דומבר
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור . בתפיסה החברתית והתרבותית של הציונות הדתית

 רמת גן: בר אילן. .לפילוסופיה

המכון  שירות נשים בצה"ל המשך תקדמות או נסיגה לאחור?(. 2013הבר, כ', ושרביט ברוך, פ'. )
 למחקרי ביטחון לאומי/המכון הישראלי לדמוקרטיה.

בפברואר(. פרוטוקול מס'  3, 2014. )19-הוועדה לקידום ממעמד האשה ולשוויון מגדרי, הכנסת ה
60. 

  . תל אביב: עם עובד.חברה בעומס יתר –ישראל  –מצוקות באוטופיה (. 1990הורוביץ, וליסק. )

חיבור לשם . צבא כניסיון להגדרה מחודשת של האזרחותהסירוב לשרת ב(. 1993הלמן, ש'. )
 .רופולוגיה חברתיתתקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה לסוציולוגיה ואנ

 ירושלים: האוניברסיטה העברית.

ד' יזרעאלי, וט' כהן -הלפרין קדרי, ר'. )תשס"א(. "הדת כגורם מעצב של מעמד האשה בישראל". ב
 (. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.16-13)עמ'  במדינת ישראל אתגר הפמיניזם)עורכים(, 

הלברטל, ט'. )אלול תש"ס(. "בין מסורת למהפכה: מפגש של קולות נשים עם מקורות -הרטמן
 .49-44, עמ' רבגוניהסמכות היהודיים". 
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אומיים! דתיים? ל(. 2014הרמן, ת', בארי, ג', הלר, א', כהן, ח', לבל, י', מוזס, ח', ונוימן, ק'. )
 ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. .המחנה הדתי לאומי בישראל

המכון הישראלי  .מדד הדמוקרטיה הישראלית(. 2015הרמן, ת', הלר, א', כהן, ח', ובובליל, ד'. )
 לדמוקרטיה.

  .שו"ת הגרי"א הרצוג או"ח נ"בהרצוג, ה'. )אין תאריך(. 

מכון ירושלים לחקר  .בפוליטיקה המקומית בישראל נשים –נשים ריאליות (. 1994הרצוג, ח'. )
 ישראל.

דפוסי הקשרים בין מתבגרים דתיים לבין הורים, חברים ומחנכים (. 1999וינוגרד ג'אן, ת'. )
 רמת גן. .כסוכני סוציאליזציה לדת

, בין הדתי, הליברלי והציוני, מבט אתנוגרפי על ריבוי מוסדי בבית הספר פלך(. 2011ולדמן, ל'. )
 ירושלים: האוניברסיטה העברית. .עבודת גמר למוסמך

-הרבנות הראשית לישראל: שבעים שנה לייסודה, תרפ"א(. 2002ורהפטיג, א', וכ"ץ, ש'. )
 (. ירושלים: היכל שלמה.3)כרך  תנש"א: סמכותה, פעולותיה, תולדותיה

 המידע של הכנסת.ירושלים: מרכז המחקר ו .שירות לאומי לבני מיעוטים(. 2003ורצברגר, ר'. )

הפנמת חובת השירות וההתנהגות הדתית בקרב מתבגרות מן הציבור הדתי (. 1998זלינגר, י'. )
ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה  .. עבודת מחקר לתואר שנילאומי

 לפסיכולוגיה.

 (.1949חוק שירות ביטחון. )

 .40-34(, עמ' 450) מערכות(. "לנפץ את הבועה". 2013חכמון, ל'. )אוגוסט 

מכון  .מאוהלה של תורה למאהל טירונים: מפגש בין מודלים תרבותיים(. 2003חקק, י'. )
 פלורסהיימר למחקרי מדיניות.

היבטים פסיכולוגיים של גיבוש כספא שמעוני, מ', פרג, ד', ומיקולינסר, מ'. )התשס"ד(. -טור
רמת גן:  .מחקריתזהות ותרומתם להבנת מושג הזהות היהודית: סקירת הספרות ה

 מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות, אונירסיטת בר אילן.

 .תוצאות סקר בוגרות תכניח "משרתות באמונה"(. 2012טל כהנא, הערכה, מדידה ומחקרי שוק. )

(. "מבחוץ ומבפנים, זהות לאומית בישראל והשתקפותה דרך דימוייו המשתנים של 2009ידגר, י'. )
 .103-73(, 12) קרטיתתרבות דמוהאחר הלאומני". 

-רמת גן: התכנית הבין .אתגר הפמיניזם במדינת ישראל(. 2001ד', וכהן, ט' )עורכים(. ) ,יזרעאלי
 תחומית ללימודי מגדר והמרכז לחקר האשה ביהדות, אוניברסיטת בר אילן.

 .109-85(, 14) תאוריה וביקורת(. "מגדור בשירות הצבאי בישראל". 1999יזרעאלי, ד'. )

 משרד הביטחון. .יצבא העם או צבא מקצוע -צה"ל יחזקאלי, פ'. )תשס"ט(. 

ירושלים: ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה  .משנתו של הרב קוקירון, צ'. )תשל"ד(. 
 לחינוך ולתרבות תורניים בגולה.

 (.8) עמודיםכאהן, א'. )אלול תשנ"ח(. "כמעיין המתגבר". 

מ' בנבנישתי -ידן חדש: השסע הדתי חילוני בעידן של שלום". ב(. "שסע ישן בע2002כהן, א'. )
 ירושלים: כרמל ומכון טרומן. .לא אוטופיה –הבוקר שלמחרת: עידן השלום  )עורך(,

(. "הלכה ומדינה 'דעת תורה' ופוליטיקה זיקות גומלין בין מנהיגות דתית ופוליטית 2005כהן, א'. )
שני עברי הגשר: דת ומדינה בראשית דרכה )עורכים(, צ' צמרת, מ' בראון –במפלגות הדתיות" ב

 . ירושלים: יד בן צבי.של ישראל

 שילה: ברכץ, בית אל. .משני עברי המחיצה(. 2007כהן, א'. )

 (.67) דעות , אוקטובר(. "מפלגה בורחת מבשורה".2014כהן, א'. )

 אקדמותת הדתית". כהן, א'. )תשס"ה(. "הכיפה הסרוגה ומה שמאחוריה: ריבוי זהויות בציונו
 .30-9)ט"ו(, 

, עיונים בתקומת ישראל (. "מצווה במדים: השירות הצבאי והציבור הדתי לאומי".2012כהן, ב'. )
22 ,325. 
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(. "מנהיגות דתית נשית: האורתודוקסיה המודרנית בישראל כמקרה מבחן". 2006כהן, ט'. )
 .296-251, 10, תרבות דמוקרטית

 הקיבוץ הדתי. -נאמני תורה ועבודה  .בנות ושירות לאומי עיון בהלכהגיוס כהן, י'. )תשנ"ג(. 

ירושלים: נאמני תורה  .גיוס כהלכה, על שחרור תלמידי ישיבות מצה"לכהן, י'. )תשנ"ד(. 
 ועבודה, הקיבוץ הדתי.

(. "המשמעות החברתית של השירות הצבאי בישראל: בחינה מחדש". 2001כהן, ס', ובגנו, א'. )
 .150-131, דמוקרטיתתרבות 

 .363, , ח'תחומיןכהנא שפירא, א'. )תשמ"ז(. "דעת תורה". 

(. 26-15)עמ'  בת מצווהש' פרידלנד בן ארזה )עורך(,  -(. "מסע הנערה אל עצמה". ב2002כהנא, ב'. )
 מת"ן.

 .36-28(, 436) מערכות(. "הטמעת הראייה המגדרית". 2011אמיר, ג'. )אפריל -כליפי

. פרוטוקול ישיבת הועדה לקידום מעמד האשה ולשיוויון מגדריבמאי(.  28, 2014כנסת ישראל. )
 ירושלים.

ש' נ' -(. "מיון משווה של היחסים בין רשויות אזרחיות לרשויות צבאיות". ב1984לאקהם, א' ר'. )
 (. תל אביב.120-102)עמ'  מדינה וחברהאייזנשטדט, & ואחרים )עורכים(, 

משגב -(. ""ההתנתקות": ניסיון לחילופי אליטות בצה"ל ובחברה הישראלית?". ב2008לבל א'. )
 . ירושלים: הוצאת כרמל. בצל ההתנתקות דיאלוג אסטרטגי במשברח', לבל א' )עורכים(, 

מרכז  .שרות בנות דתיות בצה"ל: תמונת מצב ומדיניות מערכת החינוך(. 2007לוטן, א', וורגן, י'. )
 ל הכנסת.המחקר והמידע ש

 ירושלים: הכנסת, מרכז מחקר ומידע. .מדרשות תורניות לבנות(. 2006לוטן, א', ושוורץ, א'. )

 ירושלים: כרמל. .מצבא העם לצבא הפריפריות(. 2007לוי, י'. )

 אוחזר מתוך המכון הישראלי לדמוקרטיה. מדוע התפתחה הדרת נשים בצבא?(. 2012לוי, י'. )

 תל אביב: עם עובד. .אליון: התאוקרטיזציה של הצבא הישראליהמפקד ה(. 2015לוי, י'. )

משפט וצבא כתב העת של הפרקליטות (. "צבא העם נגד גיוס החובה". 2015לוי, י'. )ינואר 
 .309)א((, עמ'  21) הצבאית

ע' ליבליך, א' שחר, מ' -(. "איכותו של המחקר האיכותני: המקרה הנרטיבי". ב2009לויצקי, נ'. )
(. המרכז הישראלי 13)עמ'  יסוגיות במחקר הנרטיבאג'אי )עורכים(, -ו, ומ' לביאקרומר נב

 למחקר איכותני של האדם והחברה.
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. חיבור לשם קבלת תואר מהלך החיים: ניתוח המקרה של בוגרי מלחמת יום כיפור
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חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב. תל אביב: 

 אוניברסיטת תל אביב.

 מגמותהודים אורתודוקסים בישראל". מסורתיות בקרב י-(. "התפתחות הניאו1982ליבמן, י'. )
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 יוהל"ן. –תל אביב: אמ"ש  .רתבשירות צה"ל מחקר, עיון וביקו

 (.46) דעות(. "שפתי תפתח". 2010מאיר, מ'. )
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ירושלים: המכון  .חברה-נשים בצה"ל, פרויקט צבא-(. "נשים בצה"ל". ב2001נבו, ב', ושור, י'. )
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בין הכיפה לכומתה: ר' גל )עורך(, -"'משרתות באמונה': חיילות דתיות וצה"ל". ב(. 2012סלע, י'. )
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http://heb.hartman.org.il/Dvarim_Achadim_View.asp?Article_Id=74&
Cat_Id=282&Cat_Type= 
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 רמת גן. .בישראל
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 אילן.-בר

בור לשם . חיצבא שקוף חיילים בצבע, הבניית זהויות אתניות בצבא הישראלי(. 2010קחטן, ד'. )
 רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. .קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

 משרד הביטחון. .פמיניזם זכויות ומשפט(. 2002קמיר, א'. )

דתיות בתקופת הישוב". -(. "שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות2014רוזנברג, ל'. )
 חדשים על מגדר בישוב ובמדינהמגדר בישראל: מחקרים מ' שילה, וג' כ"ץ )עורכים(, -ב

 (. ירושלים: מכון בן גוריון לחקר ישראל, ארט פלוס.442-409)עמ' 

זכר ש' גליק )עורך(, -חינוך דתי ציוני בחברה חילונית". ב –רוזנק, מ'. )תשס"ז(. "בכל דרכיך דעהו 
 (. ירושלים: בית הספר לחינוך181-159)עמ'  דבר לעבדך; אסופת מאמרים לזכר דב רפל
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 , תל אביב: משכל.אתיקה צבאית יהודית(. 2013רכניץ, ע', גולדשטיין א' )
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 תל אביב: עם עובד. .היהודי הבודד והיהדות(. 1974שביד, א'. )

 . מוסד ביאליק: , ירושליםדת ואקסיסטנציה, המסע של האני -קירקגור (. 1991א'. )שגיא, 
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 13.4.15, מודיעין, בוגרת אולפנת צפירה במושב צפריה, נטע

 20.4.15, מש"קית הוראה מחווה אלון, בוגרת כפר הנוער הודיות, דנה

 22.4.15, מורה חיילת )תרבות תורנית(, בוגרת אולפנת בני עקיבא באר שבע, נוגה

 10.6.15, מד"נית בסיס, בוגרת אולפנת בני עקיבא נתיבות, מיכל

 11.6.15, , מאבחנת פסיכוטכנית, בוגרת אולפנת מודיעיןאלה

 14.6.15, , עובדת חקר מודיעין, בוגרת אולפנת עפרהערהי

 15.6.15, , שוטרת צבאית, בוגרת אורט דתי בית שאןענבל

 18.6.15, , פקל"ש אשדוד, בוגרת מקיף ב' אשדודלירון
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 שאלון מחקר כמותי –א' נספח  .8

 
 

לנו מאד ללמוד על הרגשותייך שלום רב!, שאלון זה מוגש לך במסגרת מחקר כולל על הבת הדתית. חשוב 
ומחשבותיך לגבי מספר נושאים. לפיכך, נודה לך אם תוכלי להקדיש מספר דקות למילוי השאלון באופן גלוי 

 וכן. השאלון מיועד לבנות דתיות בכיתות י"א, י"ב.
לתשומת לבך, השאלונים הנם אנונימיים וחסויים. הנתונים יוצגו באופן קבוצתי וללא יכולת לזהות 

 תודה על שיתוף הפעולה,       בודדת. משיבה
 רנית היימן

 צוות המחקר
 

 
עם סיום הלימודים בתיכון, עומדות לפנייך מספר אפשרויות. נא צייני את מידת ההעדפה  .1

 טחון שלך שאכן תבחרי בה.ישלך )כרגע( בכל אחת מהמסגרות, ואת מידת הב
 

 

 אפשרויות

 מידת ההעדפה
 שלי כיום

 שאכןטחון ימידת הב  
 אבחר בה

 במידה רבה                         כלל 
 מאד                                    לא

 במידה רבה                        כלל  
 מאד                                   לא

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 שירות לאומי
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 לימודים במדרשה

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 לצבא )רגיל(גיוס 
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 עתודה אקדמית

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 שנת שירות )לפני צבא(
 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 "הסדר" לבנות

 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 אחר: ______________
 

 שימי לב!!!
 .4 ולאחר מכן עברי לשאלה 2נא עני על שאלה  ,בשירות לאומיאת בטוחה שתבחרי אם 

ולאחר מכן המשיכי לענות לפי  ,3 , נא עברי ישירות לשאלהצבאי בשירותאת בטוחה שתבחרי  אם

 סדר השאלות.

  , נא השיבי על כל השאלות הבאות )בלי לדלג על אף אחת מהן(.אם את עדיין מתלבטת

 (4נא השיבי על השאלה הבאה )ואח"כ דלגי לשאלה  – בשירות לאומיאם את בטוחה שתבחרי 

 
 
 
 
 
 

  

 שאלון 
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. נא צייני באיזו מידה משמעותי עבורך כל אחד ביחס לשירות לאומי. לפנייך רשימה של שיקולים 2

  מהם בהחלטה לגבי מסגרת השירות.
 

 באיזו מידה משמעותי השיקול לבחירה שלי  

 במסגרת השירות?

 משמעותי 
במידה 
 רבה מאד

 משמעותי
במידה די 

 רבה

משמעותי
במידה 
 בינונית

 משמעותי
במידה 
 מעטה

 כלל לא
 משמעותי

 
ידיעה מראש היכן יהיה מקום השירות שלי ואיזה סוג של 

 בנות יהיו איתי.

 
5 

 
4 

 
3 

 

 
2 

 
1 

קיום קשרים בין מנהל/ת ביה"ס שלי לבין האגודות לשירות 
 לאומי

5 4 3 2 1 

 ביה"סהכנה לשירות לאומי במסגרת 
 

5 4 3 2 1 

 בית הספר לגבי השירות הלאומי עמדת
 

5 4 3 2 1 

 לשירות לאומי קיומה של תכנית הכנה מסודרת
 

5 4 3 2 1 

 שירות לאומי עמדות של רבנים ומנהיגים דתיים כלפי
 

5 4 3 2 1 

 חברות טובות שלי שישרתו בשירות לאומי
 

5 4 3 2 1 

 העמדה של ההורים שלי ושל המשפחה
 

5 4 3 2 1 

 אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות בשירות לאומי
 

5 4 3 2 1 

 להיות בחברה של בנות דתיות
 

5 4 3 2 1 

 להיות בחברה של בנות )ולא בחברה שרובה המוחלט בנים(
 

5 4 3 2 1 

 קיומו של שוויון בשירות בין בנים לבנות
 

5 4 3 2 1 

 אחר: _____________________
 

5 4 3 2 1 
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 נא השיבי על השאלה הבאה )ואח"כ המשיכי כרגיל( – בשירות צבאיאם את בטוחה שתבחרי 
 

כל אחד מהם . נא צייני באיזו מידה משמעותי עבורך ביחס לשירות בצבא. לפנייך רשימה של שיקולים 3

  בהחלטה לגבי מסגרת השירות.
 

 באיזו מידה משמעותי השיקול לבחירה שלי  
 במסגרת השירות?

 משמעותי 
במידה 
 רבה מאד

 משמעותי
במידה די 

 רבה

משמעותי
במידה 
 בינונית

 משמעותי
במידה 
 מעטה

 כלל לא
 משמעותי

 
ידיעה מראש היכן יהיה מקום השירות שלי ואיזה סוג של 

 בנות יהיו איתי.

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ידיעה מראש שאני עתידה להיקלט בצה"ל במסלולים 
 דתיות יחד"מוגנים" אשר בהם תמיד יש בנות 

5 4 3 2 1 

 קיום קשרים בין מנהל/ת ביה"ס שלי לבין גורמים צבאיים
 

5 4 3 2 1 

 הכנה לצה"ל במסגרת ביה"ס
 

5 4 3 2 1 

 עמדת בית הספר לגבי שירות בנות בצה"ל
 

5 4 3 2 1 

 קיומן של "תחנות יעוץ" לבנות דתיות לפני גיוס לצה"ל
 

5 4 3 2 1 

 דתיים כלפי שירות בנות בצה"לעמדות של רבנים ומנהיגים 
 

5 4 3 2 1 

 חברות טובות שלי שיתגייסו לצה"ל
 

5 4 3 2 1 

 העמדה של ההורים שלי ושל המשפחה
 

5 4 3 2 1 

 אחיות או בנות משפחה אחרות המשרתות בצבא
 

5 4 3 2 1 

 להיות בחברה של בנות דתיות
 

5 4 3 2 1 

 המוחלט בנים(להיות בחברה של בנות )ולא בחברה שרובה 
 

5 4 3 2 1 

 קיומו של שוויון בשירות בין בנים לבנות
 

5 4 3 2 1 

 לשרת ביחידה קרבית 
 

5 4 3 2 1 

 אחר: _____________________
 

5 4 3 2 1 

 
 אלו מקצועות צבאיים לבנות את מכירה? . א.3
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 . מהו שיעור הבנות בשכבה שלך, שלהערכתך יבחרו במסגרות השירות הבאות? 4
 לגבי כל אחת מהמסגרות הבאות נא צייני את אחוז הבנות שיבחרו בו להערכתך. 

 )=כלל הבנות בשכבה שלך בבית הספר(. 100%-סך כל האחוזים צריך להסתכם ב – שימי לב!
 

אחוז הבנות שלהערכתי  המסגרת
 זאת יבחרו במסגרת

  שנה אחת –שירות לאומי 
  שנתיים לתקופה של –שירות לאומי 

  שירות בצבא באחת המסגרות הרגילות
שירות בצבא במסגרת "מוגנת" לבנות דתיות )כגון, 

 תרבות תורנית(
 

  שירות במסגרת "הסדר" לבנות
  לא ישרתו כלל

  אחר:
 100% סה"כ

 
 
 הבאים את השירות הלאומי לעומת השירות בצה"ל?. באיזו מידה מתארים לדעתך המשפטים 5

 את התשובה המשקפת  X -אנא סמני ב
 את דעתך הטוב ביותרבאופן 

מתאר 
 בעיקר 
שירות 
 בצה"ל

מתאר 
 יותר

שירות 
 בצה"ל

 מתאר 
באותה 

 מידה

מתאר 
 יותר

 שירות 
 לאומי

 מתאר
 בעיקר
 שירות 

 ילאומ

      
      החששות שלי גדולים מאד

      קיים מגוון גדול של תפקידים מעניינים 
      קשיים לשמור על רמת דתיות ועל ערכים דתיים

      סיכוי להצליח בתפקיד
      תרומה למדינה ולחברה הישראלית

סיכוי לקבל תפקיד שיהלום את אישיותי ואת הצרכים 
 שלי 

     

      אפשרות לשרת בתפקיד ייחודי ובלתי שגרתי
      לי מידה נמוכה של מוכנות לשרת במסגרת זאתיש 

      תורה"-סיכויים להתחתן לאחר השירות עם "בן
 היכרות עם מגזרים שונים ומגוונים בחברה הישראלית

 
     

עשוי לערער את התפיסות והדעות הקודמות של הבת 
 הדתית ולגרום לה לחשוב עליהן מחדש

     

      הדתיתעשוי לתרום לגיבוש הזהות 
מבליט את המשותף בין קבוצות חברתיות שונות 

 בישראל
     

      אחר: __________________________
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. באיזו מידה את מסכימה עם כל אחד מהמשפטים 6
 )נא הקיפי בעיגול את הספרה המתאימה לך בכל שורה(הבאים? 

במידה 
רבה 
 מאד

במידה 
 די רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מעטה

 כלל לא

 
אני מקפידה על שמירת מצוות יותר מהבת הממוצעת בשכבה שלי 

 בבית הספר

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

אם היו חוגי בית עם רבנים למתן תשובות לשאלות הלכתיות לקראת 
 הגיוס לצה"ל, הייתי משתתפת בהם

 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

אם גורמים שאינם קשורים לביה"ס היו מארגנים חוגי בית כהכנה 
לבנות דתיות )מתן מידע על אפשרויות שירות ועדויות של  לצה"ל

 חיילות וקצינות דתיות( הייתי משתתפת בהם

5 4 3 2 1 

בנות שאומרות בגלוי כי  בבית הספר בו אני לומדת יש פתיחות כלפי
 בכוונתן להתגייס לצה"ל

5 4 3 2 1 

 הייתי רוצה להתנתק מהעולם הדתי לתקופה מסוימת
 

5 4 3 2 1 

 התמיכה הדתית בזמן השירות חשובה לי מאד
 

5 4 3 2 1 

בנות בבית הספר שלי שמתייצבות לצווי גיוס או מבחני קבלה בצבא 
 צריכות להסתיר זאת ולהמציא תירוצים להיעדרותן

5 4 3 2 1 

יותר מדי דיבורים על גיוס לצבא בבית הספר רק מזיקים למי 
 שמעוניינת להתגייס

5 4 3 2 1 

 כמה בנות דתיות שהתגייסו לצבא והפכו לחילוניות אני מכירה
 

5 4 3 2 1 

 אני מכירה כמה בנות דתיות שהתגייסו לצבא ונשארו דתיות
 

5 4 3 2 1 

בבית הספר שלי יש העדפה ברורה ומוצהרת בעד שירות לאומי 
 והתנגדות לשירות צבאי של הבנות

5 4 3 2 1 

 

. האם יש לך רצונות מיוחדים, כבת דתית, מבית ספרך לקראת השירות, שלא שאלנו עליהם 7

 (.אם את מתייחסת לשירות לאומי או לשירות צבאי)בתשובתך, נא צייני בשאלון? מהם? 
 

 

 
 

 . האם במהלך השנה האחרונה שינית את דעתך לגבי השירות של בנות דתיות בצבא? 8
 

 א. לא.

 כיוון?      בעד השירות בצבא       נגד השירות בצבאב. כן. לאיזה 
 

 לשינוי בדעתך? נא פרטי מה גרם
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 –לסיום, נבקשך למלא, לצורך המחקר, מספר פרטים אישיים, אשר ישמשו לניתוח הנתונים במחקר. השאלון הוא אנונימי 

 אין צורך לרשום את שמך!

 
 שנת לידה: ______      ישוב מגורים: _______________  בית הספר: ________________    

 איך היית מגדירה את אורח החיים שלך כיום?
 ד. אחר:________ ג. דתי ב. חרד"לי דתי לאומי .א

 איך היית מגדירה את אורח החיים של משפחתך?
 ד. אחר:________ ג. דתי ב. חרד"לי דתי לאומי .א

ה  ד ו !ת ה ל ו ע פ ה ף  ו ת י ש ל   ע
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 נוסח שאלון מחקר איכותני –ב' נספח  .9

 

 תאריך, תמונה, שם החיילת – Xמס' איון יר

 פרטי התקשרות: )מייל +טלפון( .1

  ?אנונימיותהאם מבקשת  .2

  –רקע  .3

 –מגדירה עצמה  .4

 ספרי על ביה"ס והיחס בו לשירות של בנות בצה"ל  .5

  מתי קיבלת את ההחלטה לשרת בצה"ל? .6

 המשפחה?  .7

 ומה אם לא היית עוברת? אם היית "נופלת" בכלל צה"ל?  .8

 איך הכנת את עצמך לשרות?  .9

 מה בדבר פסקי הלכה שאוסרים על שרות בצה"ל?  .10

 התייעצת עם רבנים?  .11

 מנהיגות דתיות? עם  .12

 עד כמה חשוב היה לך להישאר בסביבה חברתית מוגנת? .13

 וזה מחיר שהיית מוכנה לשלם?  .14

 –כה הממסדית? ביה"ס יתה לך התמייעד כמה חשובה ה .15

 היית רוצה הכנה לצה"ל בביה"ס?  .16

 אילו תגובות את מקבלת ברחוב?  .17

 מתי קיבלת את ההחלטה ללבוש חצאית בצבא?  .18

 עבורך?  מה זה פמיניזם .19

 פמיניזם דתי?  .א

  מה גילית על תמיכת הצבא בבת הדתית? .20

 המפקדים מבינים שיש רגישות?  .21

 (31-23)שירות לאומי או צבא?  –למה מתאים יותר  .22
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  –תפקידים מעניינים שהתאימו לי  .23

  –סיכוי להצליח  .24

  –תרומה למדינה  .25

  –תפקיד שיהלום את אישיותי וצרכיי  .26

 –אפשרות לתפקיד ייחודי ובלתי שגרתי  .27

  –היכרות עם מגזרים שונים  .28

 –מבליט משותף בין קבוצות חברתיות שונות בישראל  .29

  –אפשרות להתחתן עם "בן תורה"  .30

 –לגיבוש הזהות הדתית עשוי לתרום  .31

  –ספרי "אנקדוטה" מהחוויה אישית שלך משירות של בת דתית  .32

 חברים בצבא "מתקילים" אותך בשאלות על דת?  .33

 עד כמה קשה לשמור על רמת דתיות ועל ערכים דתיים בצבא?  .34

 –ספרי על חששות  .35

  –צרכים  .36

 את הולכת לימי עיון של הרבנות הצבאית לבנות דתיות?  .37

 –ת בעיות מרכזיו .38

 איך זהותך הדתית משפיעה על השירות?  .39

 "אחוות דתיים" עם הבנים בקורס?  .40

  מה עדיף שיהיו בקורס בנות או דתיים? .41

 –רצונות/צרכים ייחודיים  .42

  –ספרי על התחושות שלך באיסור הלכתי שביצעת  .43

 –כתובת לקשיים  .44

 האם שמעה על הסרן ברבנות?  .45

 יחסים שבינו לבינה  .46

 ? דתית? אישהיו צחוקים? משהו שקשור להיותך ספרי על תגובות החברה' ה .47

 תפיסת השרות כמצווה  .48
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 –יותר דתיים בצבא  .49

 –מתח בין מסגרות טוטליטריות  .50

 –כפי שמעוצבת בצבא  אישהביהדות לבין דמות ה אישהמתח בין דמות ה .51
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IV 

An additional component that characterises religious young women who choose to 

enlist in the IDF is self-realisation. Religious society wants to be seen as an 

ideological society, guided by rabbis, in keeping with idealogical considerations ( ,שלג

2000). But the question of religious female soldiers serving in the IDF is additional 

proof that, as in all human society, religious society is influencedby modern social 

processes, one of whose characteristics is individualism. The need for self-fulfillment 

and self-realization is one of the chara self-fulfillment and self-realization is one of 

the characteristics of modern society, which also affects religious Zionist girls. 

Besides ideological and theological considerations, the wish to be self-fulfilled also 

constitutes a major consideration in choosing which service path to follow. 

The religious Zionist public is not homogeneous. It consists of a wide range of groups 

and streams that are divided between themselves as to their perceptions about 

modernity, religion, the State, society and the rabbinical establishment. Its 

relationship to the enlistment of young religious women to the IDF constitutes an 

additional issue which provides another expression of religious Zionist heterogeneity. 



III 

to be partners in the Israeli dialogue and to take part in the experience that is 

perceived as significant in the life of Israeli youth. The fact that the female soldiers 

described their social outlook in religious terms such as " the whole Jewish people" 

and "sanctifying God's name in public " proves that their social identity relies on their 

religious outlook to a significant degree.  

e) Their feminist identity is a complementary component which affects the decision to 

serve in the IDF.Their gender identity is formed by state religious education, 

following the traditional interpretation of Psalm 45:14 "The king's daughter within the 

palace is all glorious". But in the tension between their national-religious ideology 

and the female direction to which their education is directed, 25% of the students 

choose an attitude that is in favour of equality between the sexes. The appearance of 

the feminist paradox characterises some of the interviewees in that, despite the fact 

that in practice values such as aspirations towards equality can be identified amongst 

them, they veer away from being labelled as feminists. In light of the assumption that 

identity is formed dynamically, flexibly and gradually, I identified the fact that 

military service constitutes fertile ground for the development and widening of a 

feminist outlook. 

Four personal components are fundamental and common to the considerations of the 

young women who choose to serve in the IDF. The first component is idealistic 

assertiveness and a willingness to put their ideals into practice. The religious female 

recruits to the IDF are young women full of idealism and religious belief, who are 

prepared to undergo difficulties in order to fulfil their ethical outlook.  

The second component is the ability to exercise independent, flexible judgement at 

the conflict intersection between the values that make up their personalities. By 

deciding to enlist in the IDF, the young religious women are prepared to receive the 

decision independently and to resolve contradictions in values. They do so on the 

basis of their knowledge and their personal value system. 

The third component is that of outward religious appearance.Throughout their IDF 

service, the religious female soldiers show their religiosity, be it by means of their 

dress, including wearing a uniform skirt and not uniform trousers, or be it by their 

general behaviour through expression of religious practises in public. 



II 

a) The main reason for the choice to enlist in the IDF is their religious and national 

identity. Through their decision, a large section of the young women implement the 

idealism in accordance with which they have been educated. According to this, the 

State of Israel is holy and must be protected. The same religious identity that 

sometimes leads those holding it to separate themselves from the general public in 

order to preserve their values, is actually what stands as the basis of the desire on the 

part of these young women to enlist in the IDF.  

b) In addition to their religious and national identity, family support was also found to 

be a central component in the young women's decision. The family was shown as a 

"significant other" (Taylor, 1994), exercising a decisive influence on school girls who 

chose to go against the mainstream. Family support stood out in the array of 

considerations that the young religious women took into account, and few of the 

female soldiers went against their family's opinion in joining the military. 

c) As opposed to the large importance given by the young religious women to their 

family's opinion, the lack of importance they showed to the rabbinical and educational 

establishment's opinion was very apparent. The effect of educational institutions on 

the young women is very limited. Their relationship to schools fits Kelman's 

compliance model, and not that of internalizing or identification with patterns and 

values (Kelman, 1999). The interviewees' relationship to rabbis reflected varying 

levels of acceptance of authority. One I identified as an omission model, in which the 

girls by-pass rabbinical authority and take no notice of it (אומיאל, תשע"א); a second is a 

dialogue model in which they carry out a kind of dialogue with the rabbis and in the 

end make their own decision independently and in accordance with their own opinion 

 and finally there were those who showed basic loyalty to the rabbis and ;(מוזס, תשס"ט)

looked for those who would allow them to enlist. That said, the research shows that 

the religious female soldiers internalize the religious establishment's outlook about 

military service, and also fear that their religious identity would be weakened during 

their service. It is important to emphasise that, despite the fact that the girls renounce 

the support of the religious establishment, they testify to the importance of keeping 

the religious way of life and the connection with the world of the Torah. 

d) An additional consideration which pushes towards IDFservice is social. 

Involvement in Israeli society is important for religious female enlistees. They want 
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Abstract 

An important decision faces 11th and 12th grade girls, studying in the state religious 

educational sector: whether to enlist in the Israel Defense Force (IDF) or to serve in 

the National Service framework. The choice is one of the first decisions that they 

make independently in their adult lives. The decision reflects their understanding of 

their identity and at the same time influences the continued formation of that identity. 

The vast majority of rabbis, as well as the state religious educational administration, 

are opposed to women enlisting in the IDF. Nevertheless, according to various 

estimates, in recent years about 25% of female graduates from the state religious 

educational sector have been doing so. 

In the past, the majority of enlistees who had graduated from the state religious 

educational system had studied in religious high schools (institutions that are thought 

of as less religious and less prestigious). However, recent years have witnessed a 

decline in the rate of recruits from those institutions. Instead, and in parallel, the rate 

of recruitment amongst girls from ulpanot and the more prestigious religious high 

schools has increased. 

Religious young women who enlist in the IDF make a choice that is not acceptable in 

the social grouping to which they belong. At this point they exhibit a preference for 

rejection of their past and choose the freedom that the future has to offer( 2006שגיא,  ). 

This research attempts to check which considerations religious girls take into account 

when they decide whether to enlist or to perform national service, and consequently to 

study the identity characteristics of religious girls who enlist in the IDF. The research 

is based on a study of 744 girls who were surveyed in 11th and 12th grades, in ulpanot 

and state religious high schools. The findings that came from the quantitative data 

were ratified by in-depth interviews that I carried out with 40 female religious 

soldiers. The in-depth interviews added important commentary and interpretation to 

the quantitative findings. 

Research shows that there are a number of factors that affect the young women's 

decision to enlist in the IDF. 
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