
 הזאב הגיח מהיער                                                     

רועה מסופר על  בתרבויות העולם,  לבשו גרסאות שונות, שורסמותפזופוס המאיבאחד מאגדות 
כדי להגן כביכול על עדרו מפני בצעקות זאב זאב שלהנאתו משטה באשני הכפר ומזעיק אותם צאן 

עה שוב ואכן מגיח מהיער והר כשאין כלל זאב בסביבה. כשיום אחד הזאבהזאב שהגיח מהיער 
ו והזאב טורף את לש לעזרתו כי אינו מאמין יש אחזאב זאב לא מזעיק את אנשי הכפר בצעקותיו 

 הצאן.
הנוכחית בעימות שבין  להתרחשותה מדויקת רמטאפולטעמי מהווה אגדה המפורסמת הזו ה

 גווניה לבין הנהגת צה"ל.מנהיגי ורבני הציונות הדתית ל
וב בני הציונות ללאחר שקרוב לשנות דור טרחו רבנים מסוימים ובעלי אינטרסים זרים לטובת שי

גם בתקופה שאכפו כמעט בגלוי הטפה לפולחן דתי  הדתית בצהל לזעוק זאב זאב ללא כל הצדקה
סכים ולהבין ל לה", קשה להנהגת צהולהסדרים מפלים ללא שמץ הצדקה לטובת חיילים דתיים

 שהגיח מהיער. ישאכן הפעם מדובר בזאב אמית

והדמוקרטית מחויב בהתנהלותו לשקף  ל כצבאה של המדינה היהודית"צהבסיס העימות ברור: 
כדי לאפשר למקסימום אזרחים  , דמוקרטיה ויהדות, את שני רכיבי המשוואה

 המחויבים לעמם ולמדינתם לשרת.   ואזרחיות

י שהדבר קורה גם בחברה האזרחית. אלא פכ ,בהכרח התנגשות ערכית לעיתים הדבר מנביע
דתית הציונית אוכלוסיה ה שבניגוד לחברה האזרחית צהל שרוצה וזקוק גם לחייילים בני

שרת בו ולהוות מרכבי חשוב בבניין הכח שאינם מחויבים בפועל ואוכלוסיות מיעוטים אחרות ל
נדרש על רק על חילים וחילות חילוניים ועל חילים דרוזים(,   לשירות צבאי )שירות החובה חל בפו

ש מהצדדים יפוטנציאל החיכוך באופן ממתן שאינו דוחק אלהיערך ללהכיל את הקונפליקט ו
 .לפינתו

לכן כאשר יש קונפליקט מהותי בין ערכים של שני האגפים כמו בין ערך השוויון המיגדרי לבין ערך 
ודוכסית בפרשנותה עי מרבית רבני והנהגת הציבור האורתודוכסי מימוש ההלכה היהודית האורת

 על צהל לאמץ דרך ופיתרון של פשרה המאפשרת לשתי הדרכים להתקיים באופן המירבי האפשרי.

כדי לעשות זאת יש הכרח בקיום דיאלוג וברמת ויתור מסוימת על האחיזה במיקסום מימוש 
 הערך של המחנה "שלי".

קס רשמי גם כשיש שירת נשים ומצד שני קיום אפשרות לשירות מיגדרי חיוב חיל בנוכחות בט
 נפרד גם ביחידות מעורבות הוא סוג של פשרה כזו.

 וכך גם בויכוח הספציפי הקיים:
יש לפתוח את כל היחידות לשירות נשים )מקום שפיזית רפואית ומבצעית הדבר אפשרי ויעיל( 

על אי יכולת לשרת בשל "עירוב   ל טענותובלבד שלמעט במקרים של פיקוד )שאז אין לקב
מיגדרי"( השירות יאפשר הפרדה מיגדרית לנשים ולגברים המעונינים בשירות נפרד מטעמי 

 אמונתם.

 מסובך? לא מושלם? נכון.
 אבל ככה זה כשרבים במשפחה ורוצים להישאר משפחה.

 מסתדרים.

יש זאב להאמין לקריאות הסיוע להבין ש -אז יש זאב ויש משפחה ועכשיו צריך להחליט מה הלאה
ולעשות מעשה שיציל את המשפחה או להתעלם ולאבד בטווח בינוני וארוך את השותפות 

 המשפחתית הבסיסית שותפות של אחים מתחת לאלונקה.
 

 .עם האחים שלי מאשר ויתור עליהם אני מעדיף את השותפות

 דני זמיר
 מייס מכינת רבין

 תמנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיו

 


