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צה”ל  מדובר  אלינו  פנו  כשבוע  לפני 
ושאלו אותנו אם מעניין אותנו לראיין 
שהתגייסה  השומרון  שער  תושבת 
ומשרתת בתפקיד משמעותי. “בוודאי” 
השבנו וזכינו להכיר את טוראית ניצן 
התגייסה  ניצן  מאורנית.   )19( מוסקט 
כסמב”צית  ומשרתת   2015 באוגוסט 
מאתגר  תפקיד  עזה.  באוגדת  חי”ר 
ונמצא  אישית  שדורש הרבה הקרבה 

בגזרה חמה – עוטף עזה.

לאורך  מהשירות  מתרגשת  לא  ניצן 
הייתי  הגיוס  לפני  “עוד  עזה.  רצועת 
במכינה קדם-צבאית בקיבוץ עלומים, 
נקראת  המכינה  עזה.  בעוטף  כן  גם 
לבנים  מיועדת  והיא  יונתן”,  “מכינת 
הכרתי  למעשה  כך  דתיים.  ולבנות 
את הגזרה וגרתי בה עוד לפני הגיוס” 
ניצן. “כבר מתחילת השירות  מספרת 
אחרי  בה,  לשרת  רוצה  שאני  ידעתי 

שהתאהבתי בה בזמן המכינה”.

ילדי  שלושת  מבין  הבכורה  ניצן, 
הרצון  את  מסבירה  מוסקט,  משפחת 
בערכים  משמעותי  שירות  לשרת 

ניצנים נראו בארץ
בצה”ל מתגאים בתושבות שער השומרון 
המשרתות שירות משמעותי. ניצן מוסקט 
מאורנית, בוגרת אולפנת השומרון 
באלקנה, המשרתת כסמב”צית בגזרת עזה 
היא אחת מהן. אחת משלנו.

אמה   – מהבית  שספגה  ובציונות 
עלה  ואביה  המודיעין  בחיל  שירתה 
יחסית.  מאוחר  בגל  מארה”ב  לארץ 
את אותם ערכים ספגה גם במסגרות 
באורנית,  עקיבא  בני  בסניף  ביישוב, 
 - למדה  בהם  החינוך  וממוסדות 
אולפנת בני עקיבא השומרון אלקנה 

ומכינת יונתן.

ניצן התייחסה לגיוס לצה”ל של בנות 
באולפנת  “למדתי  וסיפרה  דתיות 
באלקנה.  השומרון”  עקיבא  “בני 
בנות,  כ-30  התגייסו  שלי  מהשנתון 
בערך  מדובר  שכן  מרשימה,  כמות 
היתר  שבין  חושבת  אני  שכבה.  בחצי 
זה נבע מהעובדה שהצבא נהיה יותר 
כך  כל  לא  אנחנו  הכול  בסך  פתוח. 
חילוניות,  ממשפחות  מבנות  שונות 
ברור  לי  היה  ולתרום.  לשרת  רוצות 
תמכו  לחלוטין  וההורים  שאתגייס 
ואפילו דחפו לכיוון הזה. הם שמחים 
משמעותי  משהו  עושה  אני  עוד  כל 
ומביאה את היכולות שלי לידי ביטוי. 

והמדרשות  הקדם-צבאיות  “המכינות 

וקל”,  נגיש  ליותר  השירות  את  הפכו 
התקופה  על  ומספרת  ניצן  מסבירה 
בשבוע  פעמיים  “עבדנו  במכינה. 
תכנים  למדנו  הימים  ובשאר  בקיבוץ 
שונים בנושאי ציונות, יהדות, מנהיגות 
וללמוד  בקבוצה  לחיות  לי  יצא  ועוד. 
מסוגלת  שאני  למדתי  לחלוק.  איך 
לעשות כל דבר, אם רק ארצה מספיק. 
המכינה לחלוטין מעודדת את החניכים 
משמעותיים  בתפקידים  לשירות 
רבות  בנות  שיש  יודעת  אני  בצבא. 
שמעוניינות  שמתחתיי  מהשכבות 
זה  באורנית  ובמדרשות.  במכינות 
יותר מקובל מאשר באלקנה, אבל גם 

באלקנה יש גידול במוטיבציה.

המכינות  לפעילות  החשיפה  את 
שירות  לשרת  וליכולת  והמדרשות 
לזכות  גם  ניצן  זוקפת  משמעותי 
יזם  הארגון   “אלומה”.  ארגון  פעילות 
הדתייה’,  הבת  ‘יום  שנקרא  מה  את 
אביב  בתל  החייל  בבית  שמתקיים 
ומאגד בתוכו מגוון רחב של תפקידים 
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ובמקביל  לבנות,  חושפים  אותם 
מאוד  זה  מכינות.  של  רחב  מגוון 
על  המון  למדתי  שלי  במקרה  עוזר. 
אחת  כל  בפניי.  שמונחות  האופציות 
צריכה לעשות את זה, במיוחד כאשר 
כל תפקיד פתוח בפנינו ואין מגבלות 
מכירה  שאני  מישהי  יש  כלשהן. 
שנמצאת בקורס טיס כבר כשנה וחצי 

ואפשר ללמוד ממנה הרבה.

של  תפקיד  דווקא  למה  לשאלתנו 
בכנות  משיבה  היא  חי”ר,  סמב”צית 
“אני מודה שזה לא התפקיד שחלמתי 
עליו. באלומה שמעתי שמנסים ליצור 
יחד  שיגיעו  דתיות  בנות  של  גרעין 
אותי.  עניין  וזה  בסיס  באותו  לתפקיד 
יצא לי לדבר עם לא מעט בנות דתיות 
הבנתי  דבר  של  ובסופו  התפקיד,  על 

שזה בשבילי”.

הוא  גדול  הכי  שהקושי  “כמובן 
כשהיא  ניצן  מספרת  השבתות” 
כחיילת  שלה  להתמודדות  מתייחסת 
“למזלי  מבצעי.  בתפקיד  דתיה 
שהיו  בנות  שתי  עם  יחד  התגייסתי 
איתי במכינה, וגם הן וגם בנות הגרעין 
עוזר,  זה  השנייה.  את  אחת  מחזקות 
מעצים ומחזק כשיש מישהי שאפשר 
מה  שמבינה  מישהי  איתה,  לדבר 
בדיוק,  הדבר  אותו  את  וחווה  עלייך 
באוקטובר  והבעיות.  הקשיים  כל  על 
וכבר  נוספת  מישהי  לחמ”ל  הגיעה 
חנכתי אותה והסברתי לה איך הדברים 
את  עושים  דבר,  של  בסופו  עובדים. 
מדובר  אם  גם  הנדרשות.  ההתאמות 
בכך שכאשר אני בחמ”ל הבנות יכבדו 
מוזיקה; מעבר לכך  ישמעו  ולא  אותי 
אני לא נדרשת לעשות דברים שאינם 
אם  לדוגמה,  והכרחיים.  מבצעיים 
הלא-מסווג  לטלפון  מתקשר  מישהו 
מבצעי  לא  זה  הנראה  ככל  בחמ”ל, 
אם  אענה.  אני  שדווקא  צורך  ואין 
הקצינה מתקשרת, היא תמיד תבקש 
לדבר עם אחת הבנות האחרות. זה לא 
וזה  קל להסתגל למשהו שהוא אחר, 

נכון לשני הצדדים”.  

כתובת  הפכה  ניצן  טבעי  באופן 
השומרון  משער  יותר  צעירות  לבנות 
בשירות  ומתעניינות  אותה  שמכירות 
אלי  פונות  “בנות  בצה”ל.  משמעותי 
מיני  כל  על  כללי  באופן  ושואלות 
פחות  ומה  יותר  מה  על  תפקידים, 
בד”כ  הוא  שלי  התפקיד  אטרקטיבי. 
לא הבחירה הראשונה של רוב הבנות 
שיבחרו תפקידי הדרכה. אני מסבירה 
להן למה כדאי להגיע דווקא לתפקיד 
ממודר  בקורס  מדובר  ושלא  הזה 
ישתלבו  שהן  אלא  דתיות,  לבנות 

כגרעין בקורס הכללי. 

המגמה של גיוס בנות 
דתיות לצה”ל הולכת 
וגדלה משנה לשנה 
ורואים את ההוכחות לכך 
בשטח - במחזור שלי 
התגייסו כמעט 30 בנות, 
ובשנה שאחריה 40 בנות. 
יש ביקוש אדיר אצל 
בנות דתיות לשירות ערכי 
ומשמעותי – כפי שחינכו 
אותנו. 

נכון, תמיד יהיו אלה שיגידו שבנות לא 
לעשות  אלא  בצבא,  לשרת  צריכות 
זאת  דבר  של  בסופו  לאומי.  שירות 
שהוא  באורנית,  שלנו.  ההחלטה 
יישוב מעורב, מדובר בדבר די מקובל. 
די חריג. באולפנה  זה עדיין  באלקנה 
באלקנה לא היו מעודדים גיוס ובאופן 
כללי די דחפו לכיוון של שירות לאומי. 

אני מקווה שזה ישתנה בהמשך”.  

לבנות  עצה  מניצן  ביקשנו  לסיום 
השירות  אופי  בבחירת  שמתלבטות 
לה.  שמתאים  ומה  אחת  “כל  שלהן. 
לא לכל אחת מתאים צבא, כמו שלא 
כל  לאומי.  שירות  מתאים  אחת  לכל 
מרגישה  שאת  משהו  עושה  את  עוד 
בו משמעותית ותורמת, זה לא משנה 
לא  מכירה  שאני  אחת  אף  זה.  איפה 

כולן  קפה,  להגיש  כדי  לצבא  הגיעה 
מי  משמעותיים-  תפקידים  עושות 
פה ומי שם. הצבא מאוד פתוח, מאוד 
רוצה לשלב בנות דתיות ומשקיע בכך 
מאמינה  מאוד  אני  רבים.  משאבים 
בשנת  או  מכינה  בשנת  אישי  באופן 
להתלבט  זמן  יש  הגיוס,  לפני  שירות 
לפסול  לא  חשוב  הכי  ולחשוב. 
היא  שלי  ההמלצה  במהירות.  דברים 
שמארגן  מתלבטות’  ל’שבת  ללכת 
מיני  כל  שומעים  בה  ‘אלומה’,  ארגון 
נמצאות  שכבר  בנות  של  צדדים 
על  הקשיים,  על  ומספרות  בשירות 
השונים  ועל המסלולים  ההתלבטויות 

שקיימים”.

“אנו  נמסר:  השומרון  מאולפנת 
לתרומה  תלמידותינו  את  מחנכים 
במהלך  עוד  מתמשכת  ונתינה 
לשירות  אף  כך  ומתוך  לימודיהן, 
הלאומי.  השירות  במסגרת  משמעותי 
ההכוונה לשירות הלאומי נעשית ע״פ 
לדורותיה,  הראשית  הרבנות  הנחיית 
ואולפנות  ישיבות  מרכז  בהכוונת 
בנ״ע, בראשות הרב דרוקמן שליט״א 
זאת,  עם  החמ״ד.  למדיניות  ובהתאם 
שהחליטו  הבנות  את  מכבדים  אנו 
להתגייס לצה״ל מתוך מודעות שאצל 
לעם  לתרומה  רצון  קיים  ככולן,  רובן 
משמעותי  שירות  באמצעות  ישראל 

בצבא. 

במסגרת ביקורי הבוגרות אנו מבקרים 
אף אותן במידת האפשר, גם במסגרת 
במהלך  וגם  צבאית  הקדם  המדרשה 
הצלחנו  שב״ה  )כפי  הצבאי  השירות 
הנתונים  מבחינת  ניצן(.  אצל  לעשות 
את  סיימו  המדוברת  בשנה  שבידינו, 
לימודיהן באולפנא 62 בנות, מתוכן 26 
התחילו  ורובן  לצה״ל  התגייסו  בנות 
תורה  לימוד  של  בשנה  המסלול  את 
מבורך.  וודאי  שהוא  דבר  במדרשה, 
תלמידותינו  בכל  וגאים  שמחים  אנו 
משמעותית  תרומה  התורמות 
במסגרות  ולמדינה  לעם  ואיכותית 

השונות”.
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