
י

 שלא מפני איתם, לעבוד או להם זור
 מאוד שהיתה זו, לעבודה הוכשרתי

מיקצועית.
 בש־ מתייצבת הייתי בבוקר 10״ב־

אכל בצהריים, קבוע, באופן תמיד, !£,2•
בח נחתי אחר־כך בחרר־האוכל, תי
 אחר־הצהריים במגורי־הבנות. שלי, דר

 שיחות־טל־ ,חיילים עם פיטפוטים שוב
 בערב: הארץ. רחבי בכל לחברותי פון

 וקריאת בסרטים צפייה חדר־אוכל, שוב
 חודשים. שלושה עברו ככה ספרים.

 על־ למה אבל בחינם, נחמד, בית־מלון
המדינה? חשבון

 נחוצה הייתי האחרים תפקירי ״בשני
 באחד וחרוצה. יעילה כן ועל מאוד,

 בחריצות ביום, שעות שמונה עבדתי
 חשובה, היתה שביצעתי המשימה רבה.

 לעיתים זאת הדגישו עלי שפיקדו ■**
 למצב־רוחי גם שתרמה עובדה קרובות,

התפוקה. להגברת וגם
 עד מהבוקר עבדתי האחר ״בתפקיד

 בלילות. גם לפעמים יום, בכל הערב,
 מיקצועית, מיומנות דרשה העבודה
עבו כדי תוך במקום, רכשתי שאותה

רה.
 לתועלתי והן הצבא מבחינה ״הן

 ביותר היפה התקופה היתה זו האישית,
בצבא.״ שלי

 הן שוחחתי שעימן שהחיילות נניח
 אם יודו? שלא מדוע וכי מייצג. מידגם

מאוד. עגומה התמונה כך,

ביקוד
בחזית

 שהגיעו בני־הנוער 76,500 בין
ל י ג ל /  סביר מחציתם, ,1987ב־ 18 ^

 אינן שליש .38,250 נערות: להניח,
ל התגייסו 25,500 כלומר: מתגייסות.

 חיילות, 12,250 מחציתן, האם צבא.
 כקישוט משמשות מיותרות, מובטלות,

ועמדה? כוח חסרות כמשרתות או חינני
קח־ אז תומר, דבורה אל"מ ושוב

תומר אל״מ(מיל׳)
מאחור!־ ושארת׳ ואני יצאו, ;,הזקנים

ל־ בראיון (קצינת־חן־ראשית). נ״רית
ה,[  הקו־ תפקידי ״בתוקף :1973ב־ במחנ

 של סיור פעם לארגן צריכה הייתי רדם
התעלה, לאורך בכנסת ועדת־הכספים

 מסובך אירגון זהו במילחמת־ההתשה. .
 מאור בהרבה רב טיפול הדורש ^למרי,

וכא מפרכת. עבודה בקיצור, שאלות.
 והסיור טוב במזל גמרתי סוף־סוף שר

 יצאו ועדת־הכספים חברי מה? אז יצא,
 בכוח מאחור. נשארתי ואני לסיור

 על אסרה אשר הרמטכ״ל, של הוראתו
בקו.״ חיילות הימצאות
 יחס את הן הממחיש מדהים, סיפור

 לעצמן. יחסן את והן לנשים הצבא
 מחתה. לא גבוהה, בדרגה קצינה תומר,

נש ועתירת־ניסיון, ותיקה חיילת היא,
 זקנים חלקם חברי־כנסת, בבית. ארה

 יצאו רובה, ראו לא רבות שנים ■שמזה
לסיור.

 זה כך כי סבורה בו״יהודה נתיבה
 זוכות נשים האנושית. בחברה תמיד

 כשאין בשעת־חירום, רק מלא בשיתוף
 עובדת. יד לכל זקוק והמשק גברים, די

 של מספיק ימיספר כשיש רגיל, במצב
 המישרות כל את התופסים הם גברים,

המעניינות. הטובות,
 שנים כמה לפני כי מספרת בן־יהודה

 שלח־ ,אמריקאית קצינה בארץ ביקרה
)37 בעמוד (המשך

השמש תחת חדש אין
המת שרות־הנשים, על כתבות ^

נש מזכירות זה, בגיליון פרסמות \ (
 האירועים באחד קשור הנושא כחות.

 בתולדות ביותר והמסעירים הראשונים
הזה. השלם

ה את לידי קיבלתי 1950 באפריל
 בעריכתי הראשון הגיליון הזה. עול□
.651 המיספר את נשא

 שרוב חדשה, מערכת איתי הבאתי
הנוש אחד הצבא. מן ישר באו חבריה

 הביזבוז היה עינינו לנגד שעמדו אים
והי הבנות של שבגיוס־החובה המשווע

לב מייד ניגשנו לכן החיילות. אל חס
 שאין למסקנה והגענו הנושא, דיקת
 הצעה התגבשה זה. לגיוס־חובה מקום
 (ראה הזה בגיליון המוצעת לזו דומה

הנדון).
 הזה. העולם פנה החקירה במיסגרת

 זה היה דובר־צה״ל. ללישכת גם כמובן,
 משה עמד ובראשו חדש, מוסד אז

 אנגלי־ רקע בעל אדם פרלמן, (״מויש״)
לשילטון. מאוד מקורב שהיה סכסי,

 עוסקים, אנחנו במה שמע כאשר
 נפגשנו איתי. להיפגש וביקש סילפו
בתל־אביב. הירקון ברחוב ריץ במלום
 ממש אין כי אותי לשכנע ניסה הוא

השתכ שלא לו כשאמרתי בטענתנו.
 עלי, איים הוא אחר. לסיגנון עבר נעתי,
 נפרסם שאם ומפורשת, פשוטה בצורה

 חרם צה״ל עלינו יטיל הכתבה, את
מוחלט.
 מכל. יותר אותנו הרגיז זה איום

 זר. גוף היה לא צה״ל אז, בשבילנו,
 שאנחנו והאמנו קרביים, חיילים היינו
 פרלמן מויש היו בעינינו צה״ל. בעלי

עלינו. טרמפ שתפסו ג־ובניקים ודומיו
 הופיעה היא הכתבה. את פירסמנו

מיו הבנות גיוס ״האם הכותרת תחת
 ,662 המיספר את שנשא בגיליון תר?״
.1950 ביוני 29ה־ ביום

 הרמטכ״ל מיידיות. היו התוצאות
 חרם, עלינו הטיל אכן ידץ ייגאל

 אז עד מזמץ שהיה צה״ל, כמובטח.
 הזה העולם גיליונות של ניכרת כמות

 והיא — ההזמנה את ביטל שבוע, מדי
ד חודשה לא ם ע צ ם ע ו י ה! ה הז

למ הזכות ניתנה לא הזה להעולם
 התנהל כך ועל מואמן, צבאי כתב נות

חשוב תקדימי מישפס הימים ברבות

הבנות גיוס האם

א״ם דובר־צה״ל

צה״ל. את מאז שעברו הנשים
 ;?עוול
משווע״

 שפורסמה הכתבה, לשון זו ף
 וחצי 38 לפני הזה״ ב״העולם 1

שנים:
 במטכ״ל!" פקידה להיות רוצה ״אני
 ועשרות הבלונדית, כהן לאה אומרת

 מאשרות מסביב המצטופפות הצעירות
במקהלה. זו גישה

 למאות אופיינית נציגה היא לאה
 של הארוכים בצריפים הדרות הצעירות

 לפני גוייסה היא מחנה־האימונים.
 פקידה היא חברותיה כרוב שבועיים.

מש היא חברותיה ככל תל־אביבית.
 את לשכנע כדי עצומים מאמצים קיעה

 כפקידה אותה להעביר המפקדת
למטכ״ל.

 עולות במחנה שאין לב שם אני
נדי עדות־המיזרח בנות ושגם חדשות,

ביותר. רות
הבחו־ בגיוס בינתיים מתרכז ״הצבא

 המגויי־ מכל 90מ־.זל למעלה חקלאית.
 במישרדים פקידות להיות רוצות סות

 לפיריון־העבודה ואשר לבית. הקרובים
 בהרבה ירוד שהוא סוד זה אין הרי —
האזרחיות. העובדות של מזה

 כך? להיות מוכרח המצב היה האם
 תקופת״השרות היתה לוא שלא. בוודאי

 היתה, לוא — הדעת על מתקבלת
 שנה היותר לכל או שנה, חצי למשל,

 כל את לקלוט הצבא יכול — אחת
 היתה הכללית הרוח חייבות־הגיוס,

 את לחסל היה ואפשר מתרוממת,
 בהרגשת־ שמקורה ההשתמטות, מגיפת
העוול.

 גורמת תקופת־השרות רק לא אולם
 מתאים אינו אדם שום להתמרמרות.

 בימי־ צבאי למישטר בנקל עצמו את
 הבעייה חמורה הבנות לגבי שלום.

במ הראשונה קבלת־הפנים שבעתיים.
 היא — השערות גזיזת — חנה

 הן שאין העובדה לרבות. טראגדיה
 ימים, חודש במשך המחנה את עוזבות

 כל בחורים, עם חברתי מגע כל שאין
הטכסים ושאר ההצדעות מישטר

 שתאפשר בצורה העבודה את יארגן
 פיריון־העבו־ מכסימלי(במקום פיריון

 במישטר בלתי־נמנע שהוא הירוד, דה
 פיקוד תחת כולו ויעמוד — הצבאי)

נשים. של
 של החיובי מיחסן מאוד התרשמתי

 18ו־ 17 בנות בח״ן. המדריכות רוב
 כל לרובן אין טוב. רצון חדורות אלה
 כל אולם ״מיפלצות". להיות נטיה
 הנתונים. בתנאים יועיל לא הטוב רצונן

 גבוה כללי מוראל בעל שרות־נשים
האפ את אלה למדריכות מחזיר היה

 בתנאים הטירוניות את לחנך שרות
טיבעיים.

 אינם חקלאית ועבודה צבאי מישטר
 לא הבנות שרוב להניח יש מתמזגים.

 לוא — חקלאי לשרות מתנגדות היו
 היה ולולא חודשים למיספר הוגבל
 שרות־נשים הצבאי. במישטר מותנה

 ה־ מכבלי משוחרר שנה, חצי של
 — זו בעיה גם פותר היה ״צבאיות״,

 הטראגדיות־ הסצינות את מונע והיה
 כשנשלחות פעם מדי הקורות כמעט
חקלאי. לשרות בנות

טד דומה: הצעה הזה־ .,הנוודם הציע שוים 38 י13ד  דב
קיעתיות. היו התוצאות הבנות. של גיוס־החובה את

 רישמי באופן העליון. בבית־המישפס
איתנו. מגע כל נותק
 לנו שהיו ספני לנו, הפריע לא זה
וא צה״ל, בצמרת ידידים הרבה תמיד

 כי אם טובים, יחסים עימנו קיימו לה
ענ על שלנו המידע סמויים. לעיתים

 קרובות, לעיתים היה, צבאיים יינים
 המיס־ העיתונים של המידע מן טוב

 ריש־ צבאיים כתבים להם שהיו סדיים,
מיים.

 דובר־צה״ל של הרישמית הטענה
הפו התמונה את ״ביימנו" כי אז היתה
 במישרד שצולמה הכתבה, של תחת
 כשהיא חיילת נראית ושבה ביפו, צבאי

 סע- זאת היתה שערותיה. את מסרקת
 טענה עצמה שהחיילת יתכן נת־כזב.

 צפוי שהיה העונש מן להיחלץ כדי כך,
 עם פעולה שיתפה כי התגלה אילו לה

 השבוע (כשצילמנו הנוראי. השבועון
 אין פניהן. את להסתיר דאגנו חיילות,

הניסיון.) כמו
כל מבחינה כמובן, בנו, פגע החרם

הפ היתה גרועה יותר הרבה אך כלית.
והש עלינו החרם בגלל במדינה. גיעה
הווי הוקפא עיתוני־המימסד על פעתו

 שנה 40 ובמשך גיום־הבנות, על כוח
 נושא על אחד רציני דיון אף התנהל לא

אלפי מאות של לחייהן הנוגע זה, חשוב

 מסבירה ביותר,״ האינטליגנטיות רות
חינ צפון־אפריקאית אתיאס, לאה סרן
 אדריכלית עיני־תכלת, בעלת נית

האזרחי. במיקצועה
 אחדים חורשים לפני מגוחך. חוק
 שרות את להאריך הכנסת החליטה

 לא הצירים מן איש לשנתיים. הבנות
 הצבא זקוק אמנם אם לשאול טרח

 כראי ואם בנות, של רב כה למיספר
 האמצעים את זה גיוס על לבזבז

 לספק אין ואם הצבא, לחיזוק המיועדים
 זולה בצורה המעשיים הצרכים את

 כחוק־חינוך-החובה ממש זה, חוק יותר.
 כל בלי דמגוגיים, מטעמים נתקבל
מוחשי. חשבון

 חלק שרק היא הפשוטה האמת
 השאר גוייסו. החייבות־גיוס מהבנות

 או דתי״ ״מצפון של באמתלה השתמטו
צורך. בהן אין מדוע? ל״דחיה״. זכו

 של חלק משווע. עוול היא התוצאה
המשכי דווקא (וביניהן החייבות־גיוס

 סמינרים־ ,סטודנטיות אחיות, לות:
 בשטחים להם זקוק שהציבור טיות,

 לשרת חייבות תהיינה אחרים) חיוניים
 לא הבנות של שחלק בעוד — שנתיים

כלל. תשרתנה
 הורס שרות־השנתיים — כן על יתר .

 מן אחת אף הבנות. של התלהבות כל
עבודה לעבוד רוצה אינה הבנות

 לחדר־ תור מיפקדי־בוקר, הצבאיים,
באו המיטות של ״צבאי" סידור אוכל,
 30 יחד חיות שבהם הגדולים, למות
 את לצנן מוכרח זה כל — בנות

ההתלהבות.
 שואל אני הצבא? זקוק למה

 היש אפיקורסית: שאלה הרצינות בכל
 לומדת מה לשם אלה? בכל צורך בכלל

 (תת־מיקלע) בסטן להשתמש צעירה
 בו תשתמש שלא לחלוטין כשברור —

 להצדיע צריכה מה לשם לעולם?
 הממלאה לטוראית־ראשונה (לפעמים

 ב״שמאל־ לשחק או סמלת), של תפקיד
ימין״?

 בנות של מסוים למיספר זקוק הצבא
 חובשות, פקידות, מיוחדים: לתפקידים

לצו האם מקפלות־מיצנחים. קשריות,
 מדוע ב״צבא־נשים״? צורך יש זה רך
 כדוגמת שרות־נשים לבנות יהיה לא

 — ובאמריקה באנגליה הקיים השרות
 יש מדוע צבאי? בולשיט כל ללא שרות

 צבאיים, חאקי מדי הבנות את להלביש
 נאה אחידה תילבושת להן לתת במקום
 המארחות כתילבושת (למשל ונשית

אדעל)? של
 היה מוטב בצבא, לשחק במקום

 לחברותיו שיאפשר שרות־נשים להקים
 יתן האפשר, ?כל רחבים פרטיים חיים
החיוניים, במיקצועות יסודי חינוך להן

 הוויכוחים בכל עולה? זה במה
 נקודה בדרך־כלל, נשכחה, הצבא על

עולה? זה כמה מכרעת: חשיבות בעלת
 לצבא עולה כמה לפרסם לנו אסור

 אם סוד אגלה לא אולם מגוייסת. כל
 המשכורת על עולה זה שסכום אומר

 טלפו־ או אחות פקידה, של המקובלת
 הצבא היה לוא האזרחי. במשק ניסטית

 תקבלנה שחברותיו שרות־נשים מקים
ותח עבודתן תמורת רגילה משכורת

 היו — הפרטיים חייהן את יינה
 ופיריון־ למחציתן יורדות ההוצאות
 היה בשרותי־הצבא הכללי העבודה

שלושה. או שניים פי עולה
 פועלים עשרה מופשט. ויכוח זה אין

 את לשלם כדי מס־הכנסה משלמים
 שאלה אחת. חיילת של הוצאות־המחיה

 יותר כדאי היה לא אם היא גדולה
 ציוד בקניית זה כסף להשקיע לצבא
כבד.

 שרות על הוויכוח סבל מראשיתו
 פיטפטו דמגוגיה. של מעודף הנשים

 יקר (שהוא לנשים שיוויון־זכויות על
 חינוך על לגיל־הגיוס), מעל אשה לכל

 הגיעה דומות. פראזות ועל לאומי
 ולשאול: זו לפטפטנות קץ לשים השעה

 אפשר וכיצד באמת, הצבא זקוק למה
 היעילה הזולה, בצורה צרכיו את לספק

א. ביותר• והצודקת ■ א.
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