
 שעשית שלד בנשיות פגם לא זה •
גבר? של תפקיד
מינית? זהות על מדברים אנחנו

בדיוק. 9
 הסיבות אחת וזו מאוחרת התבגרות לי היתה
 נערית הייתי התפקיד. את לעשות שיכולתי

 פריבילגיות. לך אין טיס. בקורס בעיה יש מאוד.
כך. זה ובצה״ל לבד. הולך אתה שבהם מקומות יש

 מפריכי־ ביותר הנקיים המקומות אחד זה
 האישיות את מביאה את קדומה. דיעה אין לגיות.

 ובקורס לעשות. מסוגלת שאת מה ואת שלך
 כולם הבדל! שום בלי ואני. בחורים וכך כך היינו

 אוברול נתנו זוכרת, אני ולי, תלוי באוברול הלכנו
 והתלונות באוברול הלכתי שבוע תכלת. בצבע

 כמו הצבע בגלל אותי ראו עפו. והריתוקים
 ואמר לטיס בית־הספר מפקד לי קרא ואז רמזור.

 בתוך תיעלמי אותך! לראות רוצה לא אני לי:
 עם תתמזגי באוברול. מדי בולטת את הקבוצה,
במין. שונה שאת מספיק הקבוצה,
 נכון לאיבוד. הלכתי אמר, שהוא וכמו

 הייתי אשה, הייתי לא כי לאיבוד ללכת שיכולתי
 לא מאוד עכשיו, כמו לא רזה, מאוד תומבוי, מין

 בלימודים החברה עם הייתי שלי. לנשיות מודעת
 .4 מקורס החברה על־ידי אומצתי הפנאי ובזמן
מישפחה. כמו היינו

 בכל זה ובגלל חץ במגורי כמובן, גרתי, אבל
 טיס. ובקורס בח״ן מיסדרים: שני לי היו שישי יום

6ב־ יוצאת הייתי כפול: עומס עלי היה בכלל

 1958 נישואין רום, ויוסף יעל
- הצנחנים של הפחד .זיעת

1983 חיפה רום, ויוסף יעל
שוכחים־ שלא ריח היה זה -

 הס־פודיס, ליפי ל
 לחשב אפשר

 קרעו שב״מימע
 הטסתי
4 ד־וו־זיו̂ת

 הייתי בלילה. ב־סז וחוזרת מהמגורים בבוקר
לקורס. וגם לח״ן גם כפופה
 טסו כנפיים מיסדר לפני לד, אגיד אני מה
 לי סיפרו חיל־אוויר. של הבחורים כל איתי

 חמישה לי עשו הבנתי. לא טמבל, ואני מעשיות
 וניווט וארובטיקה ולילה, יום מיבחנים

ומכשירים.

 אני היום בזה. רוצה אם.את רק אטרקציה את
 הולכת אני זה. על עובדת אני כי אטרקציה,

 הולכת אני תיסרוקת. לי שיתקין לספר־צמרת
 אז מתראיינת. אני אותי. שיצלם לצלם־צמרת

 רציתי המוות. ממלאך כמו מעיתונאים ברחתי
 יכביד זה אבלוט שאם וידעתי מקומי את לרכוש

 כשחילקו הקורס, בסוף בלטתי. לא ולכן עלי
היה 1 מס׳ בקורס. 2 מם׳ יצאתי וציונים, תוויות

 שהוא חשבו כולם מפקד־כנף. שהיה יענקלה,
חיל־האוויר. מפקד יהיה

והפ ילדים ילדת התחתנת, ואז •
לטוס. סקת

בצו. ממילואים אותי שיחררו
 הצבא של שהטענה מראה וזה •

 למה הון־עתק. עולה טיס קורס מוצדקת.
 מתחתנות שהן שברגע נשים לאמן

 יורדת בהן ההשקעה בל ויולדות
״ לטמיון?
 לפני. הרבה לטוס הפסיקו מהקורס שלי חבר׳ה

עזר הזאת: השוביניסטית הגישה את שונאת אני

 שערוריה. והקים טיס בקורס אותי מצא וייצמן
טיס. בקורס עושה אני מה הבין לא הוא

בסיפרו? עליך בתב הוא •
 זה. מה לו הראיתי ואני אותי לדפוק רצה הוא

 לקרב נכנסנו בפוקר. ואני בספיטפייר היה הוא
אותו. ודפקתי
משהו? פעם זה על לו אמרת •
של מיוחדת מאוד יחסים מערכת בינינו יש

 שלי בחיים פעם אף אני אבל והערכה, הדדי כבוד
 וסגדמישנה צעירה נערה שבתור אשכח לא

 שאשה אמר איש, 500 לפני הוא, בחיל־האוויר,
 מיזרחית. תנועה ועשה אחד דבר בשביל רק טובה

 זה. בשביל אותו לאהוב יכולה לא אני מצטערת,
שוכחים. שלא דברים יש

זה? את לך אמר הוא מתי •
 מפקד היה הוא בתל־נוף. קצינים בנשף

 מישהו אלי בא תובלה. טייסת ואני חיל־האוויר
 כולם, נוכח ואז, משהו. לך להגיד רוצה עזר ואמר:

אבל כלום. לו אמרתי לא שאמר. מה את אמר הוא

 אמרו: ללהילדים
 שאת גת תעשי אמא,

 את אבו חצה,
 ש שו להשיג גונוחה
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 עוד למה לו הוכחתי האווירי. בקרב אותו דפקתי
אשה. טובה

פמיניסטית? את •
 שמגיע שאומרות נשים פמיניסטית? זה מה

 מהחיים טיים־אאוט להן שלקחו מפני יותר להן
 רוצות הן מישפחה! ולגדל ללדת צריכות הן כי
החובות? עם ומה זכויות, רק

 בעיה. אין ולי פמיניסטית לא אני לא,
 עצמם. בעד מדברים שלי והחיים ההיסטוריה

 חשבתי לא בנים של מפקד־מחלקה כשהייתי
 ולא חזיות כששרפו הלכתי לא דופן, יוצא שזה

 אנשים, הם באשר שאנשים חושבת אני צעקתי.
רוצים. שהם מה לעשות יכולים מין, הבדל ללא

 הרגשתי את ביטאו למשל, בארצות־הברית,
 ״צ׳יר־ בשם יושב־ראש לכנות האם ויכוח כשהיה

 וזה על.צ׳ירפרסוך, התפשרו ״צ׳ירוומן״. או מך
הרגשתי. את מבטא וזה לי מתאים
 בחוזק הבדל יש ואשה. גבר בין הבדל אין

 של במישקל ברזל כדור אהדוף לא אני השרירים.
 חמישה זרקתי מסוגלת. לא אני קילו. עשרה
קילו.

 להילחם לא אותי שלימדו זוכרת תמיד אני
 אלא להטסה, מאוד קשה שהיתה בדקוטה,

בשכל. אותה להטיס
 בלימודי נשים קידמתי בטכניון בתפקידי

מהדימוי שישתחררו כדי הכל ועשיתי הנדסה

 לעס יכולה אשה גברי. מיקצוע היא שהנדסה
בה. ורק אך תלוי זה דבר, בכל

 או ,ולאשר, לגבר קשה דבר זה טיס קורס
 א׳ אשה, שהיא מפני לא קשה. יותר זה לאשה
 1כל־ בקורס נמצא כשאתה חריגה. שהיא מפני
 ז אותן. נושאת הקבוצה שבו שלב יש קשה,
נופל. אתה משתלב, לא אתה אם חריג, אתה

 החבר חריג. הייתי קשה. נורא היה לי
 ישני הם הלימודים, שעות אחרי מתפרקים

 יכולו איפה ואני, אחד. בחדר קדטים ארבעה
 כפקידוח שעבדו בנות עם המתח? את להפיג

 ע הוא טיס בקורס חיילים של מהבילוי חלק הרי
 ל בזה. חלק לקחת יכולתי לא מיני. בסיס

האלה. בבילויים אתם להיות יכולתי
 טובו לארוחה אחר־כך לסרט, הולכים היו הם

 למגוו חוזרת הייתי ואני חתיכות, לחפש אחר־כך
הפקידות.

 נתו היה חיל־האוויר התקופה: את תשכחי אל
 חלי אז היו וניאוף ושתיה זרים מדריכים בידי אז

 ל היה ולא בזה חלק היה לא פשוט ולי מהעניין.
 יכולו טיס בקורס אשה איך אז להתפרק. איפה

 שאנ זה הבעיה. בעצם זו מעמד? להחזיק
 הזהוו אילו נערית. הייתי מיקרי. לא זה הצלחתי,
 לפג קודם, מתפתחת היתה כאשה שלי המינית

צרות. רק לי עושה היה זה הטיס, קורס
 לעכור יכולות אינן נשים ולכן •
טיס? קורם
 צרין טיס, בקורס יצליחו שנשים רוצים אם

 זהו תהיה ההצלחה ואז הומוגנית, כיתה שתתארגן
 לך יש יעל, לי: אומרים היו אם הגברים. של לזו

 הייתי טיס, קורס בנות קבוצת להעביר משימה
כקבוצה. כל קודם אותן ובונה אותן לוקחת

 קצין לסרט המישפחה כל את לקחתי
 לראות הולכים חברה, להם: אמרתי וגינטלמן.

 מתעלס כשהאב הסרט, כשהתחיל חינוכי. סרט
 אותו להוריד מנסה ובנו בפיליפינים זונה עם

 סרט שזה אמרת אמא, בני: לי אמר מעליה,
חינוכי?
 בכל חובה סרט הוא הזה הסרט לדעתי, אבל,

 בא לא הוא טעון־טיפוח. הוא הגיבור צבאי. קורס
 נלחם והוא האחרים של השכלתי רקע מאותו
 ומוכיח אותו שובר היה לא הכושי הרס׳׳ר אם לבד.

 עובר היה לא הוא ביחד, יש לבד, אין שבקבוצה לו
 צבאי בקורס טוענת: שאני מה וזה הקורס. את

 הקבוצה, את לגבש צריך חריגים. שיהיו אסור
 בזמן מעמד, יחזיקו לא שחריגים מכיוון

 יקחו אם לכן, עצמה. את נושאת שהקבוצה
 ויהיו בקורס יצליחו הן הומוגנית, נשים קבוצת

גברים. כמו בדיוק טייסות,
ככחירות? לנצח הולכת את יעל, •

£1:>£זי 1־0 בתחרות שאני נאמר בואי

 כאשר סיסים, רוצי ממי הלקוח ביטוי ״
 ראש. לצד ראש לגמר סוסים שני מגיעים
שווים. הסיכויים - כלומר

אטרקציה. היית י

לעכודה חברים עם (במרכז) בטייסת רום יעל
אין - פמיניסטית לא .אני !־בעייה לי ו

85


