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הוא להגן על מדינת ישראל ולנצח במלחמה. זה הערך העליון שהנחה את ייעודו של צה"ל 
ותכנון כח האדם. תמוה הדבר שבפקודת הנהגת המדינה וצה"ל לאורך השנים בבניין הכח 

ומובילים  )ראו נספח מצורף( השרות המשותף ערכי שוויון עומדים בראש סדרי העדיפויות
 את צה"ל לפשרות והתאמות מבצעיות שאינן משרתות את המטרה.

 וויון ערך הש
 מעל 
 ערך הניצחון

צה"ל דורש מלוחמיו להקריב את חייהם למען הגנת המולדת. צה"ל גם דורש מחייליו להגיע 
לשדה הקרב דרוכים וערוכים ברמה המקצועית הגבוה ביותר, כך שיוכלו לבצע את המשימה 
על הצד הטוב ביותר. מה התועלת בהכשרת לוחמות ויחידות קרביות שאינן עומדות ברף 

 (1ד )ראה נספח מצורף שינוי הדרישות בבה" .ות קרביות בצה"להמבצעי הבסיסי שנדרש מיחיד

מבצעיות, 
 מקצועיות

כדי לעמוד במשימה, נדרש צה"ל להעמיד את אנשיו במציאות אנושית, בכדי שיתפקדו כבני 
להתפנות אנוש ולוחמים טובים. חיילת שנדרשת להשתתף בפעילות מבצעית ללא אפשרות 

"האדם שבטנק ינצח"  אך הוא צריך להישאר אדם, לדרוש מחייל  –כראוי זה לא הגיוני 
וחיילת להיות סגורים יחד בטנק או בנגמ"ש ולעשות את הצרכים אחד מול השני זה לא 

 אנושי.

 חוסר 
 אנושיות

בחיל הרפואה של צה"ל ובצבאות העולם נערכו מחקרים רבים הקובעים חד משמעית כי 
שירות קרבי אינו מתאים לנשים. באופן סטטיסטי, דרישות קרביות מנשים פוגעות בהן באופן 

לקבל את העמדה המדעית, ממשיך נפשי ופיזי בלתי הפיך, למעט יוצאות מן הכלל.  במקום 
צה"ל באופן תמוה לפתוח עוד ועוד תפקידי לחימה לנשים, ולהביא בהכרח לפגיעה 

 במבצעיות ולפגיעה בחיילות.

 נגד כל 
 הגיון מחקרי

צה"ל ומדורי הגיוס מפעילים קמפיין אגרסיבי המשווק את השירות הקרבי לבנות. דובר דובר 
נתונים וסיפורים על פציעות  .צה"ל לא פרסם את הדוחות הרפואיים של הגדודים המעורבים

המינימום הנדרש הוא  .ונזקים בלתי הפיכים שחוו לוחמות בגדודים המעורבים מושתקים
 ים שהן לוקחות על עצמן.לפרסם למלשבי"ות את הסיכונ

טשטוש וערבול 
 העובדות

ראש אכ"א התריע בתחילת השנה על עלייה במספר ההטרדות המיניות בצה"ל. כמענה, דובר 
הם מפספסים.  צה"ל וחיל החינוך מרבים בהסברה נגד הטרדה מינית בצה"ל. אבל, את העיקר

כשמכריחים חיילים וחיילות לשרת יחד בחיכוך גבוה ובמציאות  מורכבת ולוחצת, כשנמצאים 
שעות יש סיכוי שתישמר אווירה מבצעית? שירות משותף  72שני בנים ושתי בנות בפילבוקס 

 בהכרח מוביל לעיסוק המיני בתוך היחידות, ולגידול בהטרדות.

 הטרדות 
 מיניות

השירות השוויון המגדרי מקודם תחת מעטה של "ממלכתיות", "לכידות", ו"צבא העם". 
המשותף מכניס אג'נדה אזרחית שלא שייכת לחלקים רבים בעם, גורמת למתחים רבים 
בחלקי החברה הישראלית. קצין דתי ומסורתי שיחוייב לשרת בגדוד מעורב, מוכרח לוותר 
על שמירה על אמונתו ואורח חייו, חיילת דתיה שנאלצת לישון באוהל עם בנים במהלך 

ת לעולם הערכים בו גדלה, מצב זה מוביל בהכרח לקונפליקט זה מנוגד בתכלי –הטירונות 
 מיותר בין האוכלוסיות בחברה הישראלית לצה"ל.

 אחדות 
 צה"ל

 Shutterstock, צילום: דו"צ



 

 פקודת השירות המשותף

 השמטת עליונות המשימה המבצעית
 

 

 פקודת השילוב הראוי:

השירות המשותף לחיילים ולחיילות מושתת על ההכרה בעיקרון השוויון ללא קשר למינם או  .6
לנטייתם המינית של החיילים, עיקרון זה כולל זכות שווה למלא תפקיד כלשהו בשירות הצבאי או 

אלא אם מהותם ואופיים של התפקיד או הפעילות אינם מאפשרים לבצע כל פעילות בשירות הצבאי, 
לי צה"ל יפעלו ברוח עיקרון זה, תוך שמירה על כבוד החיילים ולא יפגעו ברגשות חיילים . חייזאת

אחרים על רקע זה בכל דרך, לרבות המפורטות להלן: פרסום, השמעה, אמירה, הצגה, כתיבה, ציור, 
 .שירה, הרצאה, אמצעי הדרכה או הסברה, הכוללים תוכן שיש בו כדי לפגוע

 

 :2000 –תש"ס  11תיקון מס'  –א )ב( 16חוק שירות ביטחון, סעיף 

 לכל יוצא צבא אשה זכות שווה לזכותו של יוצא צבא גבר, למלא תפקיד כלשהו בשירות  )א(   א.16
 הצבאי.            

 אם הדבר מתחייבלא יראו פגיעה בזכותה של יוצא צבא אשה למלא תפקיד כלשהו,   )ב(       
 .ממהותו ומאופיו של התפקיד                 

 

 :2012 –הנחיות הרמטכ"ל 

אסורה  קיים את עקרון השוויון לכל, וכפועל יוצא מכךמלצד עליונות המשימה המבצעית, צה"ל 
לשיבוץ, ובתנאי שהוא עומד בשלושה  נשיםכגברים  - הדרת נשים. כל תפקיד פתוח בפני כל חייל

בסביבה המבצעית ויכולת שיבוץ , יכולת פעולה המבצעית במשימה עמידהקריטריונים מצטברים: 
 השונות. למסגרותבהיקפים הולמים 

 

 במענה למכון הישראלי לדמוקרטיה: – 2013 –דובר צה"ל 

אסורה הדרת  לצד עליונות המשימה המבצעית, צה"ל יקיים את עקרון השוויון לכל, וכפועל יוצא מכך
כאחד, לשיבוץ, ובתנאי  פתוח בפני כל חייל או חיילת, גברים ונשיםהנשים בצה"ל. כל תפקיד יהא 

יכולת פעולה בסביבה  המבצעית, עמידה במשימהשהוא עומד בשלושה קריטריונים מצטברים: 
 .השונות ויכולת שיבוץ בהיקפים הולמים למסגרותהמבצעית 

 

בפקודת השירות המשותף שאושרה ע"י הרמטכ"ל 
 סייג זהלא מופיע  - 2016בספטמבר 



 

 אחרת... קצת במציאות זה עובד
 ':ע"א, מ"מ שריון במבצע 'צוק איתן

  .הייתי מ"מ טנקים בתוך גדוד חי"ר. בתוך שטח הרצועה, לכל מחלקה היה מגנן -בצוק איתן 
  .החי"ר אחראים על הגנת המגנן עצמו. אני הייתי אחראי על יציאות להתקפה

 .ק"מ ושניים פנימה שלטח הרצועה, וכל יומיים חוזרים לתדלק ולתיקונים לטנק התקדמנו
באחת הפעמים קיבלתי הנחיה להכניס פרמדיקים שיצטרפו לכח שלנו. עד אז היה לנו רק חובש פלוגתי, 
לא יותר מזה. זה בזמן שהתקבלה החלטה שלכל פלוגה יהיה פרמדיק, שיהיה בשטח מי שיתן מענה 

  .ם מורפיום וכד', ולא רק חובשמקצועי מהיר ע
  .תביאו את החייל, אני אכניס אותו –אמרתי 

 .חיילת. מאורסת. הגיעה עם חיל רפואה –הביאו פראמדיקית 
  .אמרתי למפקד שלה, ואמרתי לו היא בחורה, זה לא מתאים

 .בא נחפש מישהו אחר -הוא הסכים איתי, ואמר
 .ייתי רוצה שאשתי תיכנס למלחמהזה מלחמה, אני נשוי, אבל לא ה –אמרתי לו 

 .עברנו לחפש עוד מישהו, לא מצאנו
 .הכנסנו אותה

ריפדנו לה את כל המושב, שמנו שק"שים מכל הכיוונים כדי לרפד, במסדרון האחורי, ניסינו שיהיה לה 
 .הכי נח שלא תיפצע

ה יהיה בהמשך. היא עצמה הצטלמה, התרגשה, ו'תמסרו ד"ש', כמו ילד שנכנס לסופרלנד. בלי לדעת מ
 .היא לא הבינה מה ההשלכות של להיכנס פנימה להיות במגנן בשטח אויב. התנהגו כמו משחק ילדים

 .הכנסנו אותה לרצועה
 .כאן התחילה המורכבות

 .החי"ר, קבוצת מילואמניקים –המחלקה שאיתי 
מהם. המשמעות הנוהל במקום כזה שלכל אחד יש צמד. הצמידו לה את אחד מהם, שתהיה צמודה לאחד 

של צמד היא שישנים בתוך אותה שוכה, וכשיש הפצצות, הנוהל הוא שהם שוכבים בתוך שוחה 
 .ומתחבקים כמעט בפועל

 .כמה ימים זה התנהל בצורה הזו, שהיא צמודה לגבר, והיא ישנה איתו באותו שוחה
 

 .שירותים –והחלק הכי מורכב 
 .המגנן, והכל שם מזוהם ומגעילבדופן חיצונית של  –הגברים עושים במקום אחד 

 .כלומר, לעמדת טנקים, שנמצאת מחוץ למגנן –היא ביקשה ללכת ל"שירותים הרחוקים" 
כדי להגיע לעמדת טנקים, צריך לצאת מהמגנן, וללכת בצורה חשופה לעמדה שמוגדרת לטנקים בלבד. 

. כי ברגע שיש הקפצה הנוהל הוא שאין שום איש שהולך בדרך לעמדת טנקים, אסור ללכת לשם רגלית
 .לא יהיה זמן לוודא שהוא לא דורס את מי שהולך שם –והטנק צריך לעלות לעמדה 

מבחינה הגיינית, וגם מצד פרטיותה  –אבל, לא הייתה ברירה. לא היה בא בחשבון שהיא תתפנה כמו כולם 
 .ולכן אישרנו שהיא תצא לשם -

יתה כדי לאבטח אותה, אבל בפועל הטנק לא יכול הלכה למקום לא מאובטח, ללא מגנן, ושלחנו טנק א
לא יהיה אפשר  –מ'. אם ח"ו תהיה התקפה  25 –להסתכל עליה כדי לשמור את פרטיותה. השומר הכי קרוב 

 באותו רגע לקפוץ החוצה עם הטנקים לפי הנהלים כדי לא לדרוס אותה

 :ר"ב, קצין בצוק איתן

תוך טנק. מכיוון  שאסור לצאת מהטנק ומתפנים בתוך יום אחד פרמדיקית הצטרפה אלינו ליום שלם ב
. אנחנו רגילים להתפנות בתוך היא התאפקה יום שלם עד הלילה שאז שחזרנו לשטחי כינוס -הטנק 

 .הטנק, אבל הובכנו מאד לעשות זאת בקרבתה


