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90 פלאש זינדל, יונתן צילום:
 הדתית המכינה הקמת אחרי עשורים שלושה מעט

 המכינות הקמת אחרי עשורים ושני בעלי, הראשונה

 האחרונה בשנה נדרשו הכלליות, הקדם־צבאיות

 לדרכם בנוגע מחדש מסלול לחשב בישראל המכינות ראשי

 דוד׳ ׳בני מכינת ראש של דבריו שעוררו הסערה המשותפת.

 ב׳נאום כך ואחר הסוטים' ב׳נאום לוינשטיין, יגאל הרב בעלי,

 אולם ופומבי. מתוקשר באופן התנהלה הלא־החמות', הבנות

 האחרון, בחודש בעיקר שנערכו פנימיות, ובשיחות במפגשים
 השבר על לגשר דתיות, מתוכן 24 המכינות, 54 ראשי ניסו

 הבנים הכנת - המשותפת החינוכית במשימה ולהתמקד

בצה״ל. משמעותי לשירות והבנות

 הקדם־צבאיות המכינות מפעל נהנה שנים עשרות במשך

 שבהם הבודדים המקומות אחד זהו מגזרים. הוצת מתמיכה
שונים, מגזרים בין מכבד שיח בישראל מתקיים עדיין

 ימין וחילונים, דתיים של משותפת עבודה בו ושנעשית

 עובד זה איך להבין כדי ודרוזים. ערבים יהודים, ושמאל,

 על הדרך, ראשית על לשוחח מכינות ראשי שישה זימנו

 הביטוי חופש עקרון על הכלליות, במכינות האליטיזם סוגיית

 בצבא הבנות של מקומן על לוינשטיין, הרב של דבריו מול

המשותף. השירות עתיד ועל

 הגר־ משה במיל׳ אל״מ הרב השתתפו שכינסנו בשיחה

 המכינה וראש הקדם־צבאיות המכינות מועצת ראש לאו,

 למנהיגות ׳עלמה׳ מכינת ראש ברקאי־ברודי, מיכל ביתיר;

 ׳נחשון׳; מכינת ראש נתיב, זאב במיל׳ אל״מ נשית(אופק);

׳צהלי/ מכינת ראש נגן, מיכל בינ״ה; מכינת ראש לינדן, יובל

 תיכון ומנהל לשעבר שדה־בוקר מכינת ראש אושרי, ותומר

 מורי של והדתי הרעיוני הגיוון למרות בירושלים. סליגסברג

 נשמע עולמם השקפת את מציגים כשהם לעתיד, החיילים

 הברק את בישיבה. או באולפנה יחד התחנכו כולם כאילו

 כשזה לפספס. קשה שלהם השליחות תחושת ואת בעיניים

מתוך נידונים ביותר החריפים הדעות חילוקי גם המצב,

המטרה. למען פתיר שהכול הסכמה

 נער כל מגיע הדתיות הקדם־צבאיות שלמכינות בעוד

 למכינות הגבוה הביקוש לצה״ל, הכנה בשנת נפשו שחשקה

 מביאים הביטחון משרד של השירות דחיות ומכסת החילוניות

 פונים שמונה מכל אחד רק שבסופו מאוד, סלקטיבי לתהליך

מתקבל.

 הכלליות למכינות כאשר המטרה, את החמצתם לא האם

האליטות? הטובים, כני רק מתקבלים
 לאחרונה אבל תלמידים, אחרי חיזרנו הראשונות "בשנים

 משיב הוריהם", בעידוד הנוער, בקרב לטרנד הפכו המכינות

 אפשר מיון של למצב "כשמגיעים ׳נחשון׳. ממכינת נתיב זאב

 הטרוגנית. קבוצה להקים או ביותר, הטובים את לבחור

 זקוקים שמאוד אנשים גם לקבל כדי הלב את פותחים אנחנו

 כשהחניכים אחרת, אליטיסטים. נהיה שלא כדי למכינה,

צוחק. הוא מכה", חוטפים הם גבוה האף עם לצה״ל מגיעים

 ׳מסבחה׳(מסע פרויקט בראש גם העומד לינדן, יובל

׳הינם' ולמרכז בינ״ה למדרשת המשותף הישראלית), בחברה



 כי מניסיונו מסביר קנר, ירון בראשות חברתית לסובלנות
 רוצים "אנחנו מבחירה. ולא מכורח נובעים והמיון האליטיזם

 החברה קצות מכל להגיע יכול והוא ומסוגל, מחויב נוער
 נגיע לא שאם ספר בתי ויש לכולם, להגיע צריך הישראלית.

 ספר בבית בכלל. המכינות על ידעו לא הם אקטיבית אליהם
 את ולא העיוניות הכיתות את רק שלי להרצאה הביאו אחד

 במסלולים לחברה אומר זה מה מזעזע. זה מב״ר. כיתות
 במכינה אצלנו מהמחזור רבע בשבילכם'. לא המיוחדים?'זה

 לעשות עבודה עוד לנו ויש מלגות, על חי כיום בתל־אביב
הכלליות". במכינות
 מהאליטיזם מסתייג ביתיר מהמכינה הגר־לאו הרב
 להיות אמורה המטרה לדבריו, החילוניות. במכינות שנוצר
 רק יש "אצלנו טייסים. יצירת ולא טובים חיילים חינוך
 והן קטנות, הכלליות המכינות אליטיסטיות. מכינות שתי

 מייצר מי המכינות בין תחרות יש המשובחים. את בוחרות
 סמלים מייצר אני הזאת; בתחרות לא אני אבל הטייסים, את

אם גדלו. שבהם לשכונות שיחזרו טובים ומנהיגים טובים

 ויובילו לבית יחזרו הם בפריפריה, מנהיגים מייצרים אנחנו
 הישראלית". בחברה גוברת למעורבות שלהם הציבור את

 למכינות כולם הבאת כי מודה הוא גם דבריו בסיום אולם
מנהיגות. לייצר יכולה לא

חשובות" לא "הבגרויות
 למעשה, הלכה שמחזרת, היחידה היא ברקאי־ברודי מיכל

 הזדמנות להם גם להעניק כדי מהפריפריה, הנוער בני אחרי
 מכינת להצלחה. וכלים ערכים מערכת עם לצה״ל להגיע

 של החצי־שנתיות אופק מכינות 17מ־ אחת היא 'עלמה׳
 וכולן המכינות במועצת חברות שאינן היהודית, הסוכנות

 ישראל. של והגיאוגרפית החברתית לפריפריה פונות
 את ואנחנו מטכ״ל, סיירת את מייצרות השנתיות "המכינות

 ישראל עם לכל העשייה את מרחיבים אנחנו הגולנצ׳יקים.
 ברקאי־ברודי אומרת לכולם", המכינות בשורת את ומביאים

 לבתי ונכנסתי את'עלמה׳ "כשהקמתי מדבק. עשייה בלהט
אף מכינה, זה מה בכלל ידע לא אחד אף בפריפריה הספר

לפניי". אותם לחפש בא לא אחד
 בפריפריה. ההשקעה לגבי ברודי עם מסכים הגר־לאו הרב

 את לצטט מרבה היה מוויז׳ניץ, האדמו״ר שלי, "סבא־רבא
 שלי אבא תורה׳. תצא שמהם עניים בבני ׳היזהרו חז״ל: דברי
 אני ענקיים. אנשים משם ויצאו ערב, ספר בית מנהל היה

 אני מקפצה. להיות עשויה נמוכה פתיחה שנקודת מאמין
האלה". באנשים מאמין

 ופקידות אפסנאיות להיות אמורות שהיו בוגרות לי "יש
 מצטיינות". וקצינות מפקדות הן והיום בשק״ם, ומוכרות

 אלף לשלם שיכול לילד רק "למה ברקאי־ברודי. אומרת
 14 מגיל במספרה שעובדת ולילדה לחלום, מותר שקל

 אנחנו משרתת. אליטה מייצרות השנתיות המכינות אסור?
 רוצה אני עניים'. בבני ׳נזהרים אנחנו אליטה, על מדברים לא

 מאמינים לא ׳אופק׳ במכינות הבאים. המפקדים את לייצר
כסף". הרבה לשלם שיכול מי אצל רק צומחת שמנהיגות

 ממשרדי מלא לתקציב זוכות השנתיות המכינות בעוד
 תקציב על להישען נאלצות אופק מכינות והביטחון, החינוך
 עכשיו בנו, להכיר התחיל בנט "השר בלבד. החינוך משרד

 ברקאי־ברודי. אומרת להצטרף", צריך הביטחון משרד גם
 מלאה, לימוד מלגת מקבלים שלנו מהחניכים אחוז 70־60״

 לגייס הולכת כשאני בפילנתרופיה. תלויים אנחנו ולכן
 לוקחת לא המדינה ׳למה הזמן: כל אותי שואלים כספים

 מהפעילות ביותר הגדולה המרוויחה היא המדינה אחריות?׳
בטוחה". השקעה זו שלנו.

 חמש לאחר בשדה־בוקר המכינה את עזב אושרי תומר
 אותו ולהטמיע במכינות שעושים מה לקחת כשביקש שנים,

 ולשם לגדודים, הולכים מהמכינות "רבים הפורמלי. בחינוך
 עם היום מתמודדים הכלליות במכינות אבל מחנכים. אנחנו

 מתאים מי לבחור יכולים הם שנוצרה התהודה ובגלל הצלחה,
 מהלך איתם לעשות שאפשר אלו את בוחרים והם להם,

 מילה לא היא אליטה בזה, רע אין וטובה. נכונה בצורה חינוכי
להם". שאכפת חבר׳ה משרתת, אליטה צריכים אנחנו גסה.

 החינוכית. משנתו את הנוכחים בפני ופורס ממשיך אושרי
 לי אומרים היו לחניכים מעביר שהייתי מנהיגות "בקורס

 קלטו לא הם בתיכון מהבגרות׳. כזה משהו בערך זוכר 'אני
 חודשיים רק במכינה, ואילו במבחנים, חומר הקיאו רק כלום,
 הבנתי השתנה? מה לידע. צמאים שהם ראיתי מהתיכון, הבדל

 מכריע. תפקיד משחקים העצמי והניהול הבחירה שאלמנט
 מהרכז וביקשתי שלי, מהרעיון שהתלהב מורים צוות גיבשתי
 התוכנית במסגרת הספר. בבית ׳המכינה׳ את לבנות החברתי

 כמו ולומדים לחודש, י״ב בכיתה הלימודים את עוצרים אנחנו
 אחוז 20ו־ הספר, בית כל את ׳צובעת׳ המכינה היום במכינות.
למכינות". הולכים שלנו י״ב ממסיימי

 הקיימות המכינות מספר הכפלת גם אושרי, לדברי
 טוען הוא לכן, הכללי. הציבור לכל מענה לתת תצליח לא

 החינוך למשרד להתחבר צריכות "המכינות בנחרצות,
 חשובות. לא הבגרויות מכינה. לשנת י״ב שנת את ולהפוך

 חלקת כל הורם הזה המרוץ החינוך. בעולם הרוע מקור הן
 גם מחדש, ולהקים הספר בתי את לשבור צריך טובה. חינוך

 עם לשבת צריך מורה רעיונית. מבחינה וגם פיזית מבחינה
העתיד". זה במעגל, תלמידים עשרה

 הפיס בפורום החודש נידונה במכינות האליטות סוגיית
 הוא כי הנוכחים הסכימו שם וגם ירושלים, וכלכלה לחינוך

 במכסת הצמצום בשל הכרחי כורח הוא אך למטרה חוטא
השירות. דחיות

מתפרץ כאב
 מגיעים הקדם־צבאיות המכינות מתלמידי שליש

 במכינות חלקם בעוד אולם הגר. הרב מסביר מהפריפריה,
 לגדודים שמתגייסים הם בפועל יחסית, קטן "האליטיסטיות"

 קשרים ובסיוע הוריהם בהדרכת הלחימה. בנטל ונושאים
 נשלחים היכולת בעלות מהמשפחות הנוער בני שונים,

 תל־ בצפון רוקח לי "סיפר המובחרות. וליחידות למודיעין
 לא שלהם שהילדים כדי עזרה ממנו ביקשו שהורים אביב
 מגיעים בפריפריה "היום הגר־לאו. הרב מספר לצבא", יגיעו

 צה״ל". במרכז נמצאים והם מבעבר, יותר לחימה לתפקידי
 הדתית והציונות העולים שהפריפריה, לטענה מסכים אתה

הישראלית? החכרה של התותחים כשר להיות הופכים
 את הגר־לאו הרב בורר עליהם", נופלת בעול "הנשיאה

 אחוז 80 היום שנה. שלושים לפני המצב היה לא ״זה מילותיו,
 הכלליות המכינות לצערי דתיים. הם במילואים מהמפקדים

◄ בצה״ל״. הארוך הפיקוד נושא את לעבור הצליחו לא
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נגדי".יהיה
מיעםנמניתדתיות,לבנותמכינהעלהמופקדתנגן,
אתמבקרתהיאאליהן.כוונולוינשטייןהרבשלשדבריו
מקומוהקשותהאמירותשלמרותסבורהאךבחריפות,דבריו

מתפקידוחרגהביטחוןשרוכיהמכינות,ראשיביןעדיין
שערורייה"זויתפטר.לוינשטייןהרבכישהשמיעבתביעה
מתנגדתאניחינוכי.בשיחלהתערבמנסהפוליטישדרג

פה.שהואשמחהאניאבלולסגנון,יגאלהרבשללתכנים
שיחותלנוהיוכמחנכים.משתפריםאנחנואיךלראותצריך
לנואמרווהחילוניםשלו,הדבריםאחריהמכינותראשיבין

זה.אתתעשואללהם,אמרתינלך'.שלאאותנו'תחזיקו
יקר".ערךהיאהמחלוקתתרבות

כשהרברקלשולחןשעולהערךלאהואהביטויחופש
והרבהמכינות,ראשימסכימיםלמתקפה,יוצאלוינשטיין
מכינה"ישאישי:באופןמכירשהואמקרהעלמספרהגר־לאו
אתיודעואניבשטחים,לשרתלאקוראבההמרכזישהאיש

עודכלכילתקשורת,זהאתהוצאתילאשנה.18כברזה
מאמין.שהואכמולחנךצריךהואהחוקעלעוברלאהוא
הרבשלנו".החינוכית־עצמאיתהדרךבהמשךמאמיןאני

מכינות"ישבמחלוקת.שנויהדוגמהעודמוסיףהגר־לאו
נכון,שזהחושבלאאנישתיקה'.'שובריםאתשמזמינות

החניכיםכיהפוך,הואשלהםהחינוכיהאפקטלבסוףאבל
נגדם".יוצאיםתמיד

אצלה:המצבהיהשזהבחיוךמאשרתברקאי־ברודי
חניכההייתהלאשתיקה''שובריםאתשהבאנו"בשנתיים

הבנותאתחושפיםאנחנולמטרה.להצטרףשרצתהאחת
עליהןסומכתשאניבגללהזה,בתחוםעמדותשיותרלכמה
הןישראל.מדינתשלהבאהמנהיגותדוראתבהןורואה

אתיפגשושהןמעדיפהואניקשותשאלותלשאוללומדות
מעמיק".שיחמתוךהמכינהבתוךהקשיםהדברים

מרחיקותאמירות
שרשלשניסיונוכךעלמסכימיםהמכינותראשיכל

ליצורעלולבמכינותבנעשהלהתערבליברמןהביטחון
שהמכינותהיאשלהםהחינוכיתהמוצאנקודתמסוכן.תקדים

במחלוקתהשנוייםהנושאיםכלעלבולדברבטוחמקוםהם
מדוברכישאמרוישאותם.להשתיקולאהישראלית,בחברה
לאהוא"הענייןהקדם־צבאיות.במכינותמקודש"ב"ערך
בכנסישבנושעברה"בשנהלינדן.אומרלוינשטיין",הרב
הנדרשתהאתיקהבנושאודנובנס־הריםמכינותראשישל

גםאלאדולקות,כשהמצלמותקורהמהרקלאמאיתנו.

הגיוסאחוזיאתמפרסםצה"לכאשרשנה,בכל
המציאותטייסים,הרבההכימגיעיםומהיכןבעריםהגבוהים

הקיבוציםבניבמקוםטבלאות.גביעלשחורנצבעתהזו
היוםהלחימה,בנטלבנשיאההשורותאתבעברשמילאו
שדרותאופקים,תושביבגדודיםהלוחמהתפקידיאתממלאים

ואור־עקיבא.
"היוםמבטה:מנקודתהבעיהאתמסבירהברקאי־ברודי

מפיקיםהםואיךלהםטובמהעצמםאתשואליםהנוערבני
'מהלשאוללעבורחייביםאנחנוהצבאי.מהשירותתועלת

הספרכשבבתייקרההשינוישלי'.המדינהלמעןנותןאני
ורקולהישגיםלבגרויותמרוץעלולאערכים,עלידברו
זהאםגםלשריון,שהולכיםהאנשיםאתייצרזהואני'.'אני
נוח".הכיהשירותלא

המתוקשריםלנאומיםהדיוןאתלהסיטמבקשתכשאני
כינראהבהתנגדות.נתקלתלאאנילוינשטיין,הרבשל
המכינות,מפעללמעןעשייתואתשמעריכיםהנוכחים,כל

לסערהבהקשרהנכונההתמונהאתלהציגמבקשים
נתפסלוינשטייןשהרבהיאהמוצאנקודתהתקשורתית.
הולכיםבצה"לכישהרגישלאחרהקיצוניותבהתבטאויות

בדתייםלהתחשבבליהמשותףהשירותפקודתאתליישם
הבנות.שילובבנושאהצבאמולייצגשאותםהמשרתים,

אניאבלראויה,הייתהלאיגאלהרבשל"ההתבטאות
המטרותאחתבנות.לשירותבנוגעדבריותוכןעםמסכים

הגר־הרבאומרלדבר",לאפשרהיאהמכינותשלהחשובות
"סוטים",ההומואיםאתכינהלוינשטייןהרבכזכור,לאו.

בצה"ל.נשיםשירותנגדבוטהבאופןיצאהשניובנאום
חלקיםמצדגםחריפהביקורתעליונמתחההדבריםבעקבות
הדתי.בציבורנרחבים

הרבכמוהקמתה,מאז'נחשון'במכינתלימדיגאל"הרב
שלהיאשהיהדותהיאשלנו"הגישהנתיב.מספרסדן",אלי

כולקודםוילמדישבחילונישנוערלנוחשובוהיהכולם,
הפרטיים.בחייוגםלמעשההלכההיהדותאתשמקייםממי
מהדבריםמסויגאניאםגםהיום,גםשליחברהואיגאלהרב
האמירותנפש.ידידותבינינווישאותו,אוהבאנישלו.
לאגםככה,התבטאלאמעולםהואכיאותיהפתיעושלו

אחרתהייתהוהדרךההתנסחותכלבסגנון,רקלאאצלנו.
בשינוייםידידושלהחדיםלדבריוהסברמוצאנתיבלגמרי".

תיכוןמנהלאושרי,יובל

"המכינותסליגסברג:

י"בשנתאתלהפוךצריכות

הןהבגרויותמכינה.לשנת

החינוך.בעולםהרועמקור

חלקתכלהורסהזההמרוץ

טובה"חינוך

מכינתראשלינדן,יובל

יוצריםבצה"ל"אםבינ"ה:

השירותשלהמענהאת

בוישכנראההמשותף

היאצה"לשלהמטרהצורך.

ושוםהבאה,במלחמהלנצח

יותר"חשובהלאאג'נדה

מכינתהגר־לאו,משההרב

הדתית"בחברהיתיר:

ויותרתהליך,היוםקורה

בגיוס.בוחרותבנותויותר

הרבנותצוביןקרועאני

בנותגיוסשאוסרהראשית

הצבא"צורכילבין

צחימריםצילום:



בתוכםהכולליםכאלומפעליםהרבהאיןפנימה.בחינוך
צריךאזיחדלעבודבוחריםאםאבלאידיאולוגיים,קצוות
בחשבון".זהאתלקחת

האחרוןבחודששנערכוהגישורלמפגשימתייחסלינדן
הללו"בפגישותוהחילונים.הדתייםהמכינותראשיבין

דורשיםאנחנוומההמשותפתהדרךמהילהבהיררצינו
מפישנאמרוהדבריםשסגנוןמקווהמאודואנימעצמנו,

לחנך,הזכותאתביושרהרווחנויחזור.לאלוינשטייןהרב
לאשהרגולטוריםכדיבתוכנושקורהמהעללשמורוצריך

סדןאלילרבנעוריםחסדלשמורנוטהגםלינדןייכנסו".
הזו".התנועהאתהקימובעלי"הםשלדבריולוינשטיין,ולרב

המשותףהשירותלפקודתגולשתהשיחההדבריםמטבע
נועדוגברים"גםהדתי.הציבוראתאלובימיםשמסעירה

כל"לאורךברקאי־ברודי.אומרתלעולם",חייםלהביא
הגזרה''גבולותאתקבלנוכנשיםאנחנוהיהודיתההיסטוריה
יהודיותכנשיםלנושבומיוחדבדוראנחנוועכשיומגברים,

לייצראחריותישלצה"לבעצמנו.חיינואתלעצביכולתיש
לבנות".וגםהדתייםלבניםגםשירותהמאפשרמרחב

מבקשתבצפון־תל־אביב,חילוניבביתשגדלההיא,
שלההרוחבהלךקיצוניתהיאמשפחתהשבעינילהדגיש
לוחמותביחידותנשיםבשירותאוטומטיתתומךשאינו

ולאבעיניי,מזעזעותלוינשטייןהרבשל"האמירותמעורבות.
שלהמסלולקרבית.להיותצריכהחיילתשכלחושבתאניכי

בזהירות.בולנהוגוצריךמסוימותמאודלבנותמתאיםלוחמה
מעורבות,ביחידותמהשירותמאושרתשאנילהגידאפשראי

בחוכמההזהלמהלךללכתצריךקדושה;פרהלאזוובעיניי
משניתמטרההואהשילובבבנות.פוגעיםלאשאנחנוולראות
ישראל.ביטחוןעלהגנהשהיאצה"ל,שלהעיקריתלמטרה

אסורזה?אתצריךלמהטנק.באותוונשיםגבריםבעדלאאני
נשיםישגבר.כמולאהיאאישההאלה.במלכודותליפול

שהאמירותככלאבלשלא.וישלוחמות,להיותלהןשמתאים
כלאהיהדותאתרואיםהחילוניםיותר,הזויותהרבניםשל

כולנו".שלנכסהיאהיהדותכיפשע,וזהרלוונטית.
הדתיבציבורהלהבותגובהאתלהנמיךמבקשתנגןגם
כניםהידברותמאמצינעשוהאחרונים"בחודשיםבנושא.
אניתיקון.שצריכהמציאותשיששהביןהצבאמצדבעיניי

הואצה"ל'שלהם'.אוכ'שלנו'צה"לעללדיבוריםמתנגדת

נייצראנחנוובחוכמהגוונים,הרבהישובציבורהציבור,של
בכנסתהזההביחדאתעושיםלאאנחנוהזה.הביחדאת
תיקנולאעודשם.היותנובעצםבצבא,אלאבשכונה,או

שלהמטרותאחתהחבורה.אתלפרקסיבהלאזואבלהכול,
וחילונים.דתייםשלהמשותףלשירותלהכיןהיאהמכינות

אחינו.אתלפגושכדילצבאהולכיםאנחנו
באותויחדלשרתואישהלגברבעיהאין"להשקפתי

בעיה,ישהלוחמותביחידות"אבלנגן,מוסיפהמשרד",
היאלוחמיםלהיותמההכנהחלקראוי.לאערבובשםנוצר

גוףלהיותוהופכיםבודדלהיותמפסיקאתהשבובתהליך
שצה"לראוילכןבעיה.כאןישיחד,וגבריםנשיםכשזהאחד.
מהר".זאתויעשההלוחמותהיחידותאתיפריד

בסכנההדבק
השירותלפקודתבנוגעהגר־לאוהרבשלעמדותיו

יפגעמשותףששירותחושב"אניחד־משמעיות.המשותף
ואנילבניםיותרשייךטבעיבאופןהקרביהתחוםבצה"ל.

אלאהדתימההיבטלאהביטחוני,בשירותבנותלערבנגד
טייסותיהיושבנותבעיהשוםליאיןהביטחוני.מההיבט

צבאיתביחידהאבלנפרדים,בגדודיםלוחמותשיהיואו
הזהובגילהחיילים,שללתפקודחשובהכיזהלכידות,יש

בבקו"םהיוםהייתימיותר.מינימתחנוצרמעורבתביחידה
הזה.בציבורלהתחשבצריךאזכיפות,אחוז40וספרתי

ליברורלאמשרתים,דתייםויותרשיותרהיאכשהמגמה
כזו".פקודהיוצריםלמה

שירותבנושאהפנים־מגזריתלבעיהמתייחסהואבהמשך
הייתהשליהבתעשוריםכשני"לפניבכלל.הדתיותהבנות
דרכיםבתאונתנהרגהז"ל,הוריה)הבת,שהתגייסההיחידה
תהליךקורההיוםשא"כ(,ב־1999,הצבאישירותהבמהלך
פניעלבגיוסבוחרותבנותויותרשיותרהדתיתבחברה
-לבניםשמועברהמסראתקולטותהןכילאומי,שירות
הרבנותצוביןקרועאניאותם.צריכיםשהכיבמקוםלתרום

היוםשזקוקהצבאצורכילביןבנות,גיוסשאוסרהראשית
אתהכניסצה"לאיכותי.אדםכוחהןכיהדתיותלבנות
בנותאותו.הצילווהןבקריסהשהיהההדרכהלמערךהבנות

ישועדיין,כתצפיתניות,ומשרתותבמודיעיןגםנמצאות
בהם".להיותצריכותלאשבנותתפקידים

השירותפקודתאתמחדשלבחוןמצה"למבקשנתיבגם
לבנותפיזיולוגיותבדיקותלערוךצריך"הצבאהמשותף.

נשיםלהכניסלוכדאיהאםתועלת,מולעלותלבחוןוגם
שלבסופואחרת.בחינהומכלמבצעיותכושר,מבחינת

הפגיעהעללדברמקוםישאבללקבוע,צריךהצבאדבר
בפניאותםומעמידיםאחרתבתפיסהשגדלובאנשים
הנפרד,השירותבפקודתמלווההקמתומאזצה"לבעיה.
לצה"לכך.זההגוייםאצלגםהפקר.להיותרוצהלאהוא
מתקשהאניהדתיות,המכינותבוגריעםיחסיםמערכתיש

אתוימלאאותי'מענייניםלא'אתםיגידשהואלהאמין
בבנות".החסר

בניגודכיטועןאושריהצבא,עםהדתייםליחסיבנוגע
בעיקרלבסוףשפוגעמהלךפהקורההצבאעלהרבניםלאיומי
שלתפיסתמגזרהואהדתי־לאומי"המגזרהדתית.בציונות
הואכיישראל,בעםהמאחדהדבקלהיותאמורהיהעולמי
מחזיקשניומצדהחרדיהציבורעםהדתילמקוםחיבורמחזיק
בסערותהחילוני.לציבורלהתחברויכולהציוניהשיחאת

פוגעהואהמשותף,השירותהפסקתכמוכאלה,מיותרות
בציבורחשובכךכלשהיההממלכתיהחלקאיפהבעצמו.
לאיבוד.הולךהדתיהמגזרגםוכךלאיבודהולךהואהדתי?

דתיותו,בשםמשהומפריעשלמישהופעםשכלאפשראי
אדםאניאחורה.צעדיםשלושהלקחתצריךהחילוניהאדם
תרצהשליהבתואםממך,פחותלאערכיואניחילוני

תעשה".שהיאמהזהלוחמתולהיותלהתגייס
להתגייסבנותשלבמוטיבציההעלייהכיסבורלינדן
במכינות,הנעשיתהעבודהשלתוצרהיאלוחמהלתפקידי

כמותהיום"ישהמשותף.השירותפקודתנוצרהגםולכן
גבוההמוטיבציהבעלותמכיניסטיותשלדופןיוצאת
פקודתאתשמאתגרמהוזהלחימה,בתפקידילשרת

הזה.בנושאאחוזיםמאותשלעלייהישהמשותף.השירות
ואםצורך,בוישכנראההזההמענהאתיוצריםבצה"לאם

שמדינתמאמיןאניהלחימהבתפקידיעצמןאתיוכיחונשים
אבלבצה"להדתייםמקוםאתמאתגרזהמזה.תרוויחישראל
בפרפרזהאומרהואובנחישות",ברגישותזאתלעשותצריך

"המטרהמסייג:הואלבסוףההתנתקות.לתקופתמעניינת
חשובהלאאג'נדהושוםהבאה,במלחמהלנצחהיאצה"לשל

#הזו".מהמטרהיותר

ראשברקאי־ברודי,מיכל

שלהאמירות"'עלמה':מכינת

בעיני,מזעזעותלוינשטייןהרב

נשים?עלככהלדברצריךלמה

שפוליטיקאיםברגעאבל

קוייחצהמכינהלסגוריחליטו

לכולנו"המסוכןאדום

מכינתראשנתיב,זאב

הואיגאל"הרב'נחשון':

אםגםהיום,גםשליחבר

שלו.מהדבריםמסויגאני

כואבמאודשמשהוליברור

הצבאביחסובעיקרלו

האלו"לנושאים

'צהלי':מכינתראשנגן,מיכל

ראשיביןשיחותלנו"היו

אמרווהחילוניםהמכינות,

נלך'.שלאאותנו'תחזיקולנו

אתתעשואללהם,אמרתי

היאהמחלוקתתרבותזה.

יקר"ערך


