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של שגיא: "לוחמות קרקל, לדוגמה... מעריכים כי מרבית 
בדרך  חמורות.  רפואיות  מבעיות  סובלות  הלוחמות 
דיסק, אולם חלקן  ובפריצות  כלל מדובר בשברי מאמץ 
והפסקת  הרחם  צוואר  דלקות  רחם,  מצניחות  סובלות 
בצה"ל,  משירות  שחרורן  אחרי  ...גם  החודשי  המחזור 
להן  שנגרמו  מהפציעות  לסבול  ממשיכות  הבנות  רוב 

בתקופת השירות".
על הבעייתיות של השירות הקרבי לנשים יש להוסיף 
גם את יחידות החילוץ של פיקוד העורף שבהן הרוב הוא 
מכשירים  נשיאת  דורשות  החילוץ  עבודות  חיילות.  של 
ק"ג,  מ־18  גבוה  רובם  אשר  כבדים  במשקלים  וכלים 
המשקל המותר לנשים להרים לפי הוראות קצין רפואה 

החילוץ  בכלי  או  הרס  באתר  אלמנט  כמעט  אין  ראשי. 
התדהמה,  למרבה  הצבא.  שקבע  בקריטריונים  שעומד 
חיילות מסורות אלו, אשר מתאמנות על חילוץ והצלת 
חיי אדם, אינן מודעות להוראה זו ועוברות על פקודות 
מודעים  אינם  הם  שגם  המפקדים,  בהוראות  הצבא 

למגבלת המשקל שקבע צה"ל. 
נשים  שירות  של  האנומליה  את  להמחיש  כדי 
ראה  הוא  אם  עצמו  את  הקורא  ישאל  חילוץ,  ביחידות 
פעם אישה מחזיקה פטיש חציבה או מגבה של משאית. 
העורף:  בפיקוד  שנוצר  באבסורד  זה  עניין  לסכם  ניתן 
כתוצאה  חיים,  למנוע  עלולות  חיים  המצילות  חיילות 

מהנזק שייגרם להן בשירות. 

מלחמה אינה 
משחק

יכול  אשר  לאשה,  הגבר  בין  זה  יסודי  להבדל  הסבר 
גבר  של  לצידו  לחיות  האישה  של  כוחה  את  להסביר 
פצוע או הלום קרב, נמצא בדבריו של זאב ז'בוטינסקי: 
"מחשיב אני את האישה על הגבר בכל שטח יסודי של 
ופראי, שבו  גס  וחיי בית; חוץ מיגיע כפיים  חיי הציבור 
הייתי  שלא  ומקצוע  תפקיד  אין  השרירים,  כוח  מכריע 
מעדיף בו את האישה על הגבר. אצלי זהו חוש אורגני, 
למעלה מכל ויכוח... בתוך תוכי יש מושג של נפש ארוגה 
אישה.  קוראים  הזה  ולמושג  משי,  וחוטי  פלדה  מחוטי 
אחותך,  שאמך,   - מהן  אחת  וזו  הן.  מעטות  אמונתי 

אשתך הן בנות מלכים, אל תיגע ובל תגיע."
המקום שבו באות לידי ביטוי באופן מובהק המילים 
הקרבי.  השירות  הוא  ופראי"  גס  כפיים  מיגיע  "חוץ 
לוחם  הבחין  כזה  לשירות  הנשים  של  התאמתן  בחוסר 
ניצחון  'עוד  מספרו  שעולה  כפי  סווט,  צבי  הקומנדו 
שבהם  מהקרבות  זיכרונותיו  את  שהעלה  סווט,  כזה...'. 
השנייה,  העולם  במלחמת  ואיטליה  באלבניה  השתתף 
תיאר כיצד "הבחורות הפרטיזניות... הסתובבו בחשיבות 
גיבורים, אך גם  נוכחותן אומנם חייבה התנהגות  רבה... 
הפריעה למהלך חיים חיילי תקין. והייתה מכשול ומקור 
קנאה לבחורים... הוסיפו מתח הרסני לאווירה... ריחמתי 
עליהן. מלחמה אינה משחק... ודאי שאין מקום האישה 

בעמדות הקדמיות, מול אויב". 
ואחרי ההסברים הללו ניתן לפנות לנשים הצעירות 
למשל  אפשר  עיניהן.  את  לפקוח  ולנסות  והמסורות 

בנותיהם  משרתים  היכן  יודעות  הם  אם  אותן  לשאול 
גם  אולי  חתרניים.  ארגונים  חברי  אותם  של  ובניהם 
שלחו  לא  מעולם  החמאס  שראשי  לפניהן  לציין  כדאי 
משולי  קורבנות  להם  מצאו  הם  להתאבד.  בניהם  את 

החברה. 
מופיע  הצעיר  לאידיאליזם  קלאסי  דרמטי  ביטוי 
"אתם  טורגנייב:  איוון  הרוסי  הסופר  של  בשירו 
לכם?/  מצפה  מה  התדעו  זה,  מפתן  לחצות  המבקשים 

ייתכן  כי  יודעת את  יודעת, השיבה הנערה/... האם  אני 
את  שהרסת  טעית,  כי  שתגלי  מאשליותייך,  שתתפכחי 

חייך הצעירים לשווא?" 

ד"ר יהודה שלם הוא חבר הנהלת חוג הפרופסורים 
לחוסן לאומי. ספרו, 'עוז לתמורה - עמוס עוז מכשף 

השבט', ראה אור לאחרונה בהוצאת כרמל.

הקתדרה של פורום קפה שפירא | הבית האינטלקטואלי של הימין 

"מחשיב אני את האישה על 
הגבר בכל שטח יסודי של חיי 

הציבור וחיי בית; חוץ מיגיע 
כפיים גס ופראי, שבו מכריע 

כוח השרירים, אין תפקיד 
ומקצוע שלא הייתי מעדיף בו 

את האישה על הגבר. אצלי זהו 
חוש אורגני, למעלה מכל ויכוח"
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סגל איכותי, יחס אישי באווירה תורנית

להרוויח 
שכר הוגן

מהיום 
הראשון!
מסלול מהיר 

לתארים 
ראשון+שני 
ב-4.5 שנים

רק אצלנו! מלגת קיום של-3,000 ₪ 
בתואר ראשון לנשים - שנה א' 

כולל תוכנית מצויינות

 מלגה לבוגרות שירות לאומי

 שנתיים - 10,200 ₪ 

 שנה - 5,100 ₪  
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פתוח 
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