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תקציר. במשך שנים רבות הוגבל שילוב הנשים בצה“ל לתפקידי מנהלה, הדרכה 
ותמיכה באופן ששעתק בידול ונחיתות מגדרית בצבא ולאחר מכן באזרחות. קורס 

טיס, שהחל לקלוט נשים כבר ב–1996, נתפס כמקרה מבחן להשתלבות. מחקר זה 

מנתח באופן איכותני וכמותני את תחילת כניסתן של נשים כחניכות לקורס טיס 

בשנים 1999-1996. נמצא שדפוס השילוב נע מבידול בגיבוש להיטמעות במבחני 

האידיאלי,  הטייס  לדמות  להידמות  ארגונית  דרישה  משקף  זה  תהליך  הטיסה. 

הקבלה לנשים,  רף  העלאת  עם  בבד  בד  גבריים,  מאפיינים  בסיס  על  המובנית 

קבלה שמלכתחילה ייצגה שינוי תפעולי ולא ערכי ומהותי. נוכח ממצאים אלה 

ושימור  האחדה  סוציאליזציה,  כמנגנון  טיס  קורס  תפקידו של  את  הדיון  מבהיר 

תרבותי, ותורם להבנה של ממדי התהליך, ההדדיות והמורכבות הכרוכים בשילוב 

של מיעוט בתוך רוב בארגון ששואף לשמר את תרבותו הקיימת. 

הישראלית  החברה  ושל  העם”  כ“צבא  צה“ל  של  הרווחים  הקולקטיביסטיים  הדימויים 
כ“אומה במדים” משדרים לכידות מגויסת ומכסים על מציאות של בידול מגדרי. החוק מחייב 
גיוס חובה לגברים ולנשים כאחד, אך בתוך הצבא התפתחו מנגנונים של אי שוויון: נשים 
משרתות שירות קצר יותר מגברים, הן משוחררות מהשירות ביתר קלות )עקב נישואין, לידה 
או מטעמי דת ושמירת מסורת( ובדרך כלל אינן נקראות לשירות מילואים. יתר על כן, עד 
לפני כעשר שנים היו רוב תפקידי הלחימה חסומים בפניהן, אף שאלו התפקידים החשובים 
ביותר בצבא, המקנים סטטוס גבוה ואפשרויות קידום לתפקידים בכירים בצבא, ולאחר מכן 
 Ben-Ari & Lomsky-Feder, 2001; Izraeli, 1997; Kimmerling,( גם בחברה האזרחית
1993(. כך נוצרה חלוקה מגדרית ברורה בצה“ל: הגברים בחזית והנשים בעורף, בתפקידים 
גם בהיבט הסמלי של   .)Yuval-Davis, 1985( ותמיכה  סיוע  נשיים מסורתיים של שירות, 
שמות היחידות שיוחדו בעבר לנשים מצוי ביטוי לתפיסה זו: חיל הנשים, ח“ן בראשי תיבות, 
ועדינות  יופי  חן,  שמביא  כגורם  נשים  של  התפיסה  את  מייצגים  וחיב“ה,  יח“ס  ויחידותיו 

 .)Gal, 1986( לסביבה הצבאית הגברית, הקשוחה והאגרסיבית
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תודה לפרופ‘ איילה מלאך–פיינס, שהייתה שותפה להנחיית עבודת הדוקטורט שבבסיס מאמר זה, על   

תרומתה הרבה. תודתנו גם לשני הקוראים האנונימיים ולעורכת על הערותיהם הבונות ועל תרומתם 

לפיתוחו של המאמר.
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מאמצע שנות התשעים החל צה“ל לשלב נשים בצוותי אוויר, במשמר הגבול, בחובלים, 
בנ“מ, בתותחנים ובחי“ר קל )קרקל(. פעמיים בעבר ניסו לשלב נשים בקורס טיס: בשנות 
החמישים הוכשרו כמה נווטות וטייסת אחת )יעל רום ז“ל, ששירתה כטייסת מטוסי תובלה 
והשתתפה בהצנחת הכוחות בִמתלה(, ובשנת 1975 נכנסו לקורס ארבע נשים, אך אף לא אחת 
מהן סיימה את ההכשרה. מאמצע שנת 1996 נמצאות נשים בהכשרה בקורס טיס, ובסוף שנת 
1999 הוסמכה הבוגרת הראשונה כנווטת קרב והחלה לשרת כלוחמת צוות אוויר בחיל. עד 
13 בוגרות בתפקידי קצינות  סוף 2006 סיימו את הקורס בהצלחה ומשרתות בחיל האוויר 
לוחמות בצוות אוויר )מהן שתיים כבר בשירות מילואים(. היום, כעשר שנים לאחר שהתחיל 
סוציולוגית  מפרספקטיבה  הצלחתו.  לגבי  ולשאול  השפעותיו  את  לבחון  אפשר  המהלך, 
המגדריים  הכוחות  ביחסי  ממש  של  שינוי  אכן  הוא  זה  יזום  שילוב  אם  השאלה  נשאלת 
ובתרבות הארגונית הצה“לית. שאלה זו מציבה אותנו בצומת שאליו מתנקזים כמה כיווני 

חשיבה תיאורטיים: סוציולוגי, פמיניסטי וארגוני.

השתלבות נשים בתפקידי לחימה: התייחסות תיאורטית

כשנשים סובלות מפער באפשרויות ההתפתחות בצבא, ופער זה מקטין את סיכוייהן להשתלב 
במשרות בכירות גם בחברה האזרחית, תראה זאת הגישה הביקורתית–פמיניסטית כמנגנון 
שעתוק פטריארכלי, שכן בדרך זו צה“ל מעצים את הבדלי המגדר הקיימים ממילא בחברה 
הישראלית, שמצדה מספקת צידוק אידיאולוגי להדרת הנשים מתפקידי הלחימה שבליבת 
צה“ל )ג‘רבי, Izraeli, 1997 ;1996(. אחדים מחסידי גישה זו יתייחסו בביקורתיות לניסיונות 
השילוב ויראו בהם עלה תאנה שמכסה על אפליה עמוקה ורחבה: כששילוב הנשים מוליך 
בעיקר לתפקידי הדרכה ועורף כדי לשחרר יותר גברים לתפקידי לחימה בחזית, הוא בעצם 
מנציח ומרחיב את הפער המגדרי ומשמר את מערכת הערכים הגברית שבבסיס מבנה העומק 
 )Sasson-Levi, 2002 ;2006 ,2001 ,של הארגון הצבאי. כך למשל מראה ששון–לוי )ששון–לוי
בעבודתה המקיפה על זהויות גבריות ונשיות בצה“ל שבראש הפירמידה מצויה זהותו הגברית 
וההגמונית של הלוחם הקרבי; נשים שמאמצות לעצמן זהות זו בעצם משמרות את הגבריות 
כנורמה של המערכת הצה“לית. ניתוח מסוג זה ממשיך את הדיון הפמיניסטי על מקומן של 
נשים בארגונים פורמליים בשוק העבודה, שלפיו ההבחנות המגדריות המייצרות אפליה נגד 
נשים מוטמעות בתשתית של התבנית הארגונית: בשפה, בעולם המושגים, בתהליכי העבודה 
ובהגדרות התפקידים, שכולם בנויים סביב הגוף הגברי. ואם ארגונים פורמליים ממוגדרים 
כך באופן סמוי, הרי שבצבא משמש המגדר עיקרון גלוי. מכאן צומחת הטענה הפמיניסטית 
הרדיקלית שרק שינוי כללי של מהות הארגון ומבנה העומק החברתי יוכלו להוביל לשינוי 
 Acker, 1990; Connell, 1987; Ferguson,( של סטטוס הנשים בארגון ולצמצום אי השוויון

.)1997
קבוצת  שבו  מקרה  לחימה  בתפקידי  נשים  בשילוב  יראו  ארגוניות  סוציולוגיות  גישות 
מיעוט מהגרת לתוך ארגון שנשלט על ידי רוב בעל תרבות שונה. כדי להסביר את תוצאת 
השילוב הוצעו גורמים שונים ברמת הארגון, כגון היחס המספרי בין המיעוט לרוב, היחס 
 Kanter,( בין קבלה להידמות ואופי התרבות הארגונית. מחקרה הקלאסי של רוזבת‘ קאנטר
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1993 ,1977( בנושא מגדר וארגונים מצא שליחס המספרי בין נשים לגברים יש השפעה 
רבה על שילוב הנשים במקום העבודה. כשהמיעוט קטן מאוד, של יחידים ־ כמו במקרה 
תרבותה,  ועל  הקבוצה  על  שולט  הרוב  שבו  מצב  קאנטר  תיארה  ־  טיס  בקורס  נשים  של 
והמיעוט הופך לסמל )token( שחבריו נתפסים באופן סטריאוטיפי כנציגי הקטגוריה שאליה 
הם משתייכים, ולא כאינדיבידואלים בזכות עצמם. ביקורת מאוחרת יותר על קאנטר טענה 
שהיחס לנשים כסמל במצבים אלה לא נוצר רק בגלל מספרן הקטן, אלא בגלל מגדרן, כלומר 
משום היותן מיעוט של נשים בסביבה גברית. כשהמגדר הוא העיקר, ולא היחס המספרי, 
בעוד  גבריים,  בארגונים  להשתלב  כשינסו  בקשיים  ייתקלו  נשים  מדוע  להסביר  אפשר 
כאלה.  בארגונים  ובקידום  נשיים  עבודה  למקומות  בקבלה  מיתרונות  ייהנה  גברי  שמיעוט 
הביקורת הפמיניסטית טוענת שקאנטר, וכמוה התיאוריה הארגונית המקובלת, מתבססת על 
ההנחה שארגונים ותהליכים ארגוניים הם ניטרליים מבחינה מגדרית )gender neutral(, אף 
שבמציאות, הפעילות בארגון ־ יחסי ניצול ושליטה, פעולות ואמוציות, משמעויות וזהויות 
־ ממושטרת באמצעות הבחנה בין גברי לנשי )Acker, 1990(. במילים אחרות, המגדר אינו 
מתווסף לארגון ולתהליכים שמתרחשים בו, אלא הוא חלק אינטגרלי של התהליכים המבנים 
את הארגון ואת התבנית שלו, ואלה אינם ניתנים להבנה מלאה ללא ניתוח ההיבט המגדרי 

 .)Acker, 1990; Connell, 1987; Martin, 2003(
 .)Hood & Koberg, 1994( גישה ארגונית אחרת התמקדה ביחס שבין קבלה להידמות
ערכי  את  לחקות  המיעוט  קבוצת  לומדת  שבה  המידה  את  מייצגת  )אקלטורציה(  הידמות 
הקבוצה הדומיננטית ואת דפוסי ההתנהגות שלה, כלומר עד כמה נשים נוטלות את תפקידי 
הגברים או יוצרות ומשמרות דפוסי התנהגות משלהן. קבלה )אסימילציה( מייצגת את המידה 
שבה מקבלת קבוצת הרוב הדומיננטית את קבוצת המיעוט, למשל מבחינת שיעור הנשים 
בעמדות בכירות או היקף ההשתתפות של נשים ברשת החברתית הארגונית. משילוב של 
בידול  )אינטגרציה(,  היטמעות  סינתזה,  השתלבות:  דפוסי  ארבעה  נוצרים  וקבלה  הידמות 

והפרדה )ראו תרשים 1(.

)Hood & Koberg, 1994( תרשים 1. דפוסי השתלבות נשים בארגון גברי על פי הוד וקוברג
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מהתרבות  גם  מושפעים  והדרה(  בידול  של  )וכן  וקבלה  הידמות  של  תהליכים  היווצרות 
נורמות וסממנים  יסוד, ערכים,  הארגונית. תרבות ארגונית כוללת כמה רבדים של הנחות 
שמשקפים הצהרות ניהוליות–אידיאולוגיות. שילובם מתרחש בפועל באמצעות פרקטיקות 
קונקרטיות ומתפרש באופנים שונים על ידי המשתתפים, חברי הארגון )רז, 2004(. מחקרים 
והיררכי שבנוי  כוללני  שעסקו בתרבות ארגונית צבאית מצאו כצפוי מאפיינים של ארגון 
 .)Boene, 1990; Soeters & Recht, 1998( על שרשרת פיקוד, שליטה ריכוזית ומשמעת
פרקטיקות ארגוניות אלה בנויות על מיון, הכשרה וסוציאליזציה, שבמקרים רבים אינם אלא 
טקסי חניכה לגבריות )שיאון, Ben-Ari & Darbashti, 2001 ;1997(. מאפיינים אלה באים 
לידי ביטוי ביתר שאת ביחידות הלוחמות בצבא ויוצרים שם מחסומים סימבוליים ופרקטיים 

בפני הידמות וקבלה של נשים. 
בה  להשתמש  תשאף  ניהולי,  כלי  הארגונית  בתרבות  שרואה  פונקציונליסטית,  גישה 
 Deal( כדי להקטין את הפערים בין הרבדים ולהגדיל את השילוב בהתאם לערכי ההנהלה
Kennedy, 1982; Schein, 1985, 1990 &(. גישה ביקורתית, שרואה בתרבות הארגונית 
מכשיר לשליטה ולפיקוח נורמטיבי, תדגיש את הפערים בשילוב כמייצגים יחסי כוח ותחרות 
 Hochschild, 1983; Martin,  ;2000 )קונדה,  בארגון  סטטוס  קבוצות  בין  אינטרסים  על 
1992(. הגישה המוסדית אף מקצינה את ההסתכלות הביקורתית ורואה בתרבות הארגונית 
 Donaldson,( מסך עשן של יחסי ציבור לצורך הגדלת הלגיטימציה החברתית של הארגון
גישה  מנקודת המבט של   .)1995; Meyer & Scott, 1983; Tolbert & Zucker, 1996
הארגון  את  להתאים  סימבולית–טקסית שמטרתה  פעולה  בגדר  הוא  הנשים  של  שילובן  זו 
ארגונים שמצהירים  בלגיטימציה חברתית, ממש כשם שיש  לזכות  כדי  חיצוניות  לאופנות 
אקולוגיות  ניהול  שיטות  יישמו  ולא  הפנימו  שלא  אף  לסביבה,  וידידותיים  ירוקים  שהם 

יעילות יותר )וילנאי–יעבץ ורפאלי, 2004(.
נשים בתפקידי לחימה במדינות מערביות מעלה תמונה  בדיקה השוואתית של שילוב 
מורכבת. לאורך המאה העשרים ־ ובכלל זה בשתי מלחמות העולם ־ הדירו צבאות המערב 
נשים מתפקידי לחימה, אך נטו לשלבן בעתות מלחמה )Harries-Jenkins, 1992(. בשלהי 
המאה העשרים, מתחילת שנות השבעים ואילך, הולכת וגוברת הנכונות לשלב נשים בצבא גם 
בתפקידי לחימה, וצבאות אחדים אף נפתחו לחלוטין בפני נשים, למשל הצבא הקנדי והצבא 
)Nilsson & Gobel, 1992(. שילוב נשים בצבא הבריטי מתבסס על אפקטיביות  השוודי 
 Woodward &( מבצעית, ובחיל האוויר ובצי רוב המקצועות והתפקידים פתוחים לנשים 
Winter, 2004(. מ–1988 פועל גם הצבא האמריקאי לשילוב נשים בשורותיו, פרט לתפקידים 
העלות  שבהן  וליחידות  מיוחדים  למבצעים  ליחידות  ופרט  ישיר  יבשה  לקרב  שקשורים 

.)Harrell & Miller, 1997( להתקנת תנאים הולמים לנשים אינה סבירה, כגון צוללות

שדה המחקר: קורס טיס כפרקטיקה ארגונית של מיון, הדרכה 
וסוציאליזציה

האוויר  חיל  שבבסיס  לטיסה  הספר  בבית  מתקיים  הישראלי  האוויר  חיל  של  הטיס  קורס 
בסיסי,  מכין,  שלבים:  מארבעה  הטיס  קורס  הורכב  המחקר  נערך  שבה  בתקופה  בחצרים. 
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ראשוני ומתקדם, כשכל שלב נמשך כחצי שנה, ובסך הכל נמשך הקורס שנתיים.1 במסגרת 
בעיקר  וסוציאליזציה.  הדרכה  מיון,  מרכזיים:  תהליכים  בזמן שלושה  בו  הקורס מתבצעים 
מתאימים”  “לא  שנמצאים  וחניכים  מתמיד,  מיון  מתרחש  לקורס  הראשונה  השנה  במהלך 
והכשרה  טירונות  לימודים,  היא הכשרה קרקעית:  רוב הפעילות  זו  מורחקים ממנו. בשנה 
באמצעות  השנייה  בשנה  בעיקר  החניכים  לומדים  המטוסים  הטסת  מיומנות  את  לקצונה. 
ביצוע טיסות רבות, ולאורך הקורס כולו מתרחשת סוציאליזציה לתרבות הארגונית של אנשי 

צוות אוויר בחיל האוויר.
הגיבוש  הקורס:  שבתחילת  במיון  ביותר  החשובים  השלבים  בשני  מתמקד  זה  מחקר 
נדבכים חשובים של הסוציאליזציה,  זאת מכיוון ששלבים אלה הם  וטיסות המיון בפייפר. 
ובהם מובנית הזהות של החניכים שנשארים בקורס. ההתמקדות מאפשרת לבחון באופן ישיר 
כיצד מבנה התרבות הארגונית את תהליך המיון והסוציאליזציה. זאת ועוד, בשלבים אלה 
השתתפו חניכות רבות יחסית, ואילו בשלבים הבאים של הקורס נותרו רק חניכות יחידות 

שההבדלים האישיים ביניהן מקשים על ביצוע הכללה.
כדי להתקבל לקורס יש לעבור את הגיבוש בהצלחה. רוב החניכים בגיבוש הם בני נוער 
מבחני  של  שרשרת  בהצלחה  שעברו  ביטחון(  לשירות  מועמדים  ־  )מלש“בים  גיוס  לפני 
מיון ייעודיים לקורס טיס. מקצת מהחניכים הם חיילים בשירות סדיר שמקבלים “הזדמנות 
שנייה”. הגיבוש הוא מבחן מצב שנמשך כשבוע בתנאי שדה ומתבצע בבית הספר לטיסה על 
ידי סגל מדריכי קורס טיס. המדריכים מתפקדים במהלך שבוע זה כמפקדי פלוגות ומחלקות, 
ואילו חניכי קורס טיס מהשלב המתקדם ביותר בקורס הופכים למפקדי כיתות )מ“כים(. כל 

מ“כ מפקד על קבוצת חניכים )כיתה( לאורך כל הגיבוש.
מבחינה מיונית, הנחת היסוד בתרבות הארגונית של הגיבוש היא שחוסר ודאות ולחץ 
)פיזי ונפשי( הם המפתח לאבחון אופיו האמיתי של האדם. לשם כך עוצבה סביבה ארגונית 
שיוצרת תנאים קשים מבחינה פיזית ופסיכולוגית. החניכים חיים במאהל בתנאי שדה, ללא 
מקלחות, עם שינה קצובה )שמופרעת לעתים בהקפצות(, אוכל קצוב, ללא קשר עם העולם 
הסובב ובאווירה מתמדת של חוסר ודאות. בתחילת הגיבוש הם נדרשים לאפסן את שעוניהם 
ואת הטלפונים הניידים, ולא נמסר להם שום מידע לגבי סדר היום והפעילות המיועדת להם. 
הפעילות עצמה כוללת מאמץ פיזי רב בצד משימות ואתגרים קוגניטיביים. חלק מהמשימות 
אישית.  התמודדות  דורשות  ואחרות  מנהיגות,  וכושר  בצוות  השתלבות  ומחייבות  צוותיות 
לאורך כל הגיבוש שומר הסגל על יחס קורקטי ומרוחק )אך לא עוין(. אי הוודאות בגיבוש 
מתבטאת גם בהסתרת הקריטריונים של המיון. לחניכים ברור שהם נבחנים, וסגל המדריכים 
מבטא זאת באמצעות תצפיות ורישומים בפנקס, אך החניכים אינם יודעים דבר מלבד הנחיות 
לקוניות שקיבלו לביצוע. ככלל, לא ניתן לחניכים משוב, ובייחוד לא משוב חיובי, כדי ליצור 
הגיבוש,  בסוף  הערכה  דו“ח  חניכיו  על  ממלא  מ“כ  כל  להצלחתם.  ביחס  ודאות  אי  אצלם 
וועדת מיון משקללת את הערכות המדריכים עם שאר נתוני המיון שנאספו על החניך לאורך 

הדרך ומחליטה אם יתקבל לקורס.

בשנת 2003 הוחלט בחיל האוויר לשנות את מבנה קורס הטיס: הקורס הוארך לשלוש שנים וכולל שישה   1

שלבים. נוספה שנה של לימודים אקדמיים, ובמסגרת הקורס משלימים החניכים תואר ראשון.
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היא  ־  בפייפר  המיון  טיסות  ־  המחקר  מתמקד  שבה  השנייה  הארגונית  הפרקטיקה 
שלב מאוחר יותר שנמשך כארבעה שבועות במהלך חצי השנה הראשונה של קורס הטיס. 
בשלב זה החניכים מבצעים 15 טיסות במטוס פייפר עם ארבעה מדריכים שונים שבוחנים את 
כישוריהם ואת התאמתם להיות טייסים בחיל האוויר. מדריכי הטייסת הם טייסים ותיקים 
של חיל האוויר, ורובם מועסקים כאזרחים עובדי צה“ל בתפקיד זה. הם מבצעים את הטיסות 

הללו שוב ושוב ורוכשים ניסיון רב בהדרכה ובמיון.
במהלך הטיסות מתקיימת הדרכה, ובכל טיסה נדרש החניך לבצע כמה תרגילים. הטיסות 
אינם  המדריכים  כשלעצמו.  מבחן  הם  תרגיל  וכל  טיסה  כשכל  מתוחה,  באווירה  נערכות 
מספקים משוב לחניכים על רמתם, אלא רק על הביצוע וכיצד להשתפר. כל מדריך שטס עם 
חניך ממלא עליו דו“ח הערכה בסוף כל טיסה, וכן דו“ח הערכה מסכם. דו“חות אלה כוללים 
מסוימות  ולתכונות  ולהצליח  בקורס  להמשיך  לפוטנציאל  הטיסה,  לרמת  מספריים  ציונים 
של החניך, וכן הסברים מילוליים לציונים. בסוף השלב מתכנסת ועדת מיון שמשקללת את 
על  ומחליטה  הדרך  לאורך  החניך  על  שנאספו  המיון  נתוני  שאר  עם  המדריכים  הערכות 
המשך דרכו בקורס. המיון בשלב זה הוא קריטי, וחניכים רבים מסיימים במהלכו את דרכם 

בקורס טיס.

מערך המחקר

כל מחקר שעוסק בשילוב מעוניין לבחון את הגורמים המשפיעים עליו. יש לציין שבמחקר זה 
איננו מתיימרים לבדוק את הצלחת השילוב, מאחר שהגדרת ההצלחה היא עניין שבשיפוט 
ותלויה בקריטריונים של המגדיר. אחוזי ההצלחה של הנשים היו נמוכים מאלה של הגברים 
זו נמשכה  בארבע השנים הראשונות מיום שנפתחו שעריו של קורס הטיס לנשים, ומגמה 
גם בשנים שלאחר מכן. לפי המודלים התיאורטיים שהוצגו במבוא, דפוס השילוב של נשים 
בקורס טיס צפוי להיות קבלה נמוכה )מבחינת הארגון( והידמות גבוהה )מצד הנשים(, כלומר 
היטמעות. זו תהיה אחת משאלות המחקר שלפנינו. שאלה נוספת היא האם נותרה התרבות 
הארגונית של קורס הטיס ללא שינוי גם לאחר כניסת נשים, אשר נכפתה על צה“ל בידי 
אם  אך  נשים,  שילוב  של  למשימה  התגייס  אמנם  האוויר  חיל   .)1994 מילר,  )בג“ץ  בג“ץ 
הסוציאליזציה והמיון המשיכו להיעשות בהתאם לתרבות הגברית המסורתית ובידי גברים, 
הרי שבמונחים ארגוניים שילוב זה הוא בגדר שינוי ממעלה ראשונה, כלומר תפעולי וטכני, 

ואינו מלווה בשינוי ממעלה שנייה, קרי ערכי ומהותי.
שאלות אלה ייבחנו כאמור באמצעות ניתוח של שלבי הגיבוש וטיסות המיון. כדי להגיע 
)עמדות  והסובייקטיביים  )התנהגותיים(  האובייקטיביים  ממדיה  על  התופעה  של  להבנה 
 Raz &  ;2004 )רז,  ומתפרש  מוצהר, מתרחש  רבדים:  הניתוח בשלושה  יתמקד  ותפיסות(, 
Fadlon, 2006(. ברובד המוצהר ינותחו הצהרות הארגון ומנהליו ביחס לשילוב הנשים ולדרך 
שבה יש לבצע את השילוב כחלק מהייעוד והאידיאולוגיה של התרבות הניהולית בבית הספר 
לטיסה ושל חיל האוויר. ברובד המתרחש יוצגו נתונים של השילוב בפועל, למשל השוואת 
ביצועיהם של חניכים וחניכות בגיבוש ובמבחני הטיסה. ברובד המתפרש יוצגו נתונים בדבר 
הדרך שבה תופסים המשתתפים ־ חניכים, חניכות, מ“כים, מדריכים ומפקדים ־ את השילוב 
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החוקרים  של  גישתם  לחלוטין(  נמנעה  שלא  )אף  הוגבלה  בפועל  המיון.  ובטיסות  בגיבוש 
של  בהשוואה  בעיקר  המחקר  יתמקד  ולכן  הקורס,  במהלך  וחניכות  חניכים  עם  לראיונות 
ביצועי החניכים  בין  ובראיונות שנערכו בדיעבד. ההשוואה  התנהגויות כפי שנצפו בקורס 
והחניכות, ציוניהם וההחלטה המתקבלת על המשך דרכם בקורס יאפשרו למדוד את קבלתן 

של נשים בקורס טיס ואת הגורמים או ההטיות העלולים להקטין קבלה זו. 
הנתונים נאספו ונותחו במסגרת עבודת הדוקטורט של יובל צור, שבשנים 2000-1994 
שימש יועץ ארגוני פנימי )“סוציולוג” בלשון הארגון( של חיל האוויר בבית הספר לטיסה 
וליווה את תהליכי העבודה שם. איסוף הנתונים לצורך המחקר התבסס על שילוב של שיטות 
אחדים:  חוקרים  בשיתוף  איכותני  ניתוח  כלי  כמה  של  הצלבה  ועל  וכמותניות  איכותניות 
תצפית משתתפת, ניתוח טקסטים ארגוניים )ספרי נהלים, סיכומי דיונים, הנחיות ודו“חות 
הערכה( וראיונות. כל זאת במטרה להקטין את ההשפעה של מעורבות החוקר בשדה ולהגדיל 
את התוקף המבני )Denzin, 1978; Newman & Benz, 1998(. חלקו הכמותני של המחקר 
מתמקד בניתוח של דפוסי הערכה וציון. בחלק זה הושוו ציונים מספריים והערכות מילוליות 
לקבוצת  החניכות  קבוצת  בין  השוואה  בוצעה  ולחניכים.  לחניכות  הטיסה  מדריכי  שרשמו 
חניכים באותה רמת טיסה כללית. המחקר עשה גם שימוש שניוני בנתוני תצפית על שני 
שני  לתואר  תזה  מחקר  במסגרת  שפיגל–עיני  לאה  ידי  על   1999 בשנת  שנערכו  גיבושים 
)שפיגל–עיני, 2001(. מלבד אלה כולל המחקר 19 ראיונות עם מדריכים, חניכים וחניכות. 11 
מהראיונות בוצעו בשדה המחקר בזירת ההתרחשות )שבעה מדריכים בגיבוש וחניכה בקורס 
רואיינו על ידי שפיגל–עיני, שתי חניכות בקורס וקצינה שהדריכה בגיבוש רואיינו על ידי 
צור(. עוד שמונה ראיונות בוצעו על ידי צור בשנים 2004-2003 )חניך אחד, שלושה מדריכים 
מיון  בטייסת  הדריכו  שגם  לטיסה  הספר  מבית  בכירים  מפקדים  שני  פייפר,  מיון  מטייסת 

פייפר, ועוד שני מדריכים בגיבוש(. 
במחקר מסוג זה, שנערך בארגון צבאי אודות פרקטיקה של מיון, מוטלות מטבע הדברים 
שאלות  על  לענות  שמאפשר  באופן  יוצגו  והמסקנות  הנתונים  חיסיון.  של  רבות  מגבלות 
המחקר שהוצגו, וזאת בלי לחשוף את סודות המיון, שאחד מהם הוא הקריטריונים העומדים 
מקורות  על  גם  מתבססים  טיס  בקורס  המתרחש  והרובד  המוצהר  הרובד  תיאורי  בבסיסו. 
שברשות הציבור, כגון כתבות בביטאון חיל האוויר והסרט גיבוש 144 שהוקרן בשנת 2000 
בערוץ השני )במאית: רונית ויס–ברקוביץ(. הסרט צולם בתנאי השדה של גיבוש אמיתי, אחד 

מאלה שתוצפתו במסגרת המחקר.

הנחות יסוד וערכים מוצהרים בקורס טיס 

בית הספר לטיסה מכשיר את אנשי צוות האוויר שנחשבים חוד החנית של החיל והופכים 
בהמשך למפקדים הבכירים. זהו הערוץ המרכזי לצמיחת האליטה הארגונית בחיל: 

כאן אתה בוחר את התשתית של חיל האוויר. נכון שזה בסוף מעט מאוד צוות אוויר 
והמפקדים  האוויר  צוות  לוחמי  הלוחמים,  זו תשתית  אבל  גדול,  חיל  מאוד  והרבה 

)מפקד בבית הספר לטיסה(.
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ברמה המוצהרת כוללים המאפיינים האידיאליים של איש צוות אוויר את היותו אדם ערכי, 
לוחם נחוש, קצין משימתי, ומקצוען במקצועו הטיסתי )טייס, נווט או מכונן(. אף שהיבטים 
אלה מנוסחים בלשון זכר, הרי לכאורה אין מניעה שאישה תוכל לממש אותם. ואולם, בבסיסם 
וככאלה הם מבנים את דמותו  פי דמות הלוחם הצבאי הגברי,  ובמהותם הם מעוצבים על 
צוות האוויר כגבר. כך למשל ערכי הלוחם המוצהרים בקורס טיס הם “גבריים”  של איש 

במהותם:2 

בלחצים,  עמידה  רצון,  כוח  סיכונים,  לקיחת  אומץ,  במשימה,  דבקות  לוחם:  ערכי 
תחרותיות, מקצועיות, מוסר לחימה )תכנית ההכשרה הכוללת בבית הספר לטיסה, 

1997, עמ‘ 11(.

לחץ  בתנאי  אופיו האמיתי של האדם  בדבר חשיפת  המיונית  היסוד  הנחת  בגיבוש, מלבד 
פיזי ומנטלי, מחפשים המ“כים אחרי אנשים בעלי תכונות מסוימות מבחינה פיזית, אישית 

וחברתית, כפי שמתאר מפקד הגיבוש, רס“ן ש‘:

כדי לעבור את הגיבוש חניך צריך שיהיו לו את התכונות הבסיסיות שאנחנו מחפשים, 
שכוללות מנהיגות, תחרותיות, חשיבה מקורית, יכולת לספק פתרונות לבעיות בזמן 
נתון ושיהיה נחוש לעמוד במשימה, שירצה לנצח. אלה שהגיעו לסוף הגיבוש כבר 
עמדו במשימה שהם הגדירו לעצמם ... כמובן שאחת התכונות החשובות שצריכות 
להיות לחניך היא חברות, רעות ועבודת צוות )ליעד ברקת, “קבוצת לחץ”, ביטאון 

חיל האוויר, יוני-יולי 1997, עמ‘ 34(.

החניך  הטיסה.  בקורס:  המרכזית  הפעילות  סביב  סובבות  המיון  טיסות  הגיבוש,  כמו  שלא 
נבחן בשלושה ממדים: רמת הביצוע בתרגילי הטיסה, התרשמות הממיין מהפוטנציאל שלו 
אחד  וההתקדמות.  הלמידה  ויכולת  בעתיד(  מימוש  לידי  לבוא  שיוכלו  חבויים  )כישורים 
כדי  הנבחנים.  לכל  המבחן  בתנאי  שוויון  ליצור  השאיפה  הוא  במיון  המרכזיים  העקרונות 
לקבל הערכה מהימנה ולאפשר השוואה בין חניכים שונים יש כוונה מוצהרת ליצור מבחן 
נגזרת  ובאותה רמת קושי. מכאן  סטנדרטי שחוזר על עצמו עם כל חניך, באותם התנאים 

פעילות רוטינית לפי מתכונת קבועה. 
כמו בגיבוש, גם במבחני הטיסה נתפסת ההתמודדות עם הלחץ כעניין ערכי וככלי מיוני 

מרכזי, כפי שהסביר אחד ממפקדי המגמות בבית הספר לטיסה:

איננו נכנסים במאמר זה לדיון בהגדרה המדויקת של מושג הגבריות ומרכיביו ולוויכוח המורכב שבין   2

ומתבטאת  כמעוצבת  הגבריות  את  שרואה  פרגמטית  גישה  נוקט  המאמר  חברתית.  להבניה  מהותנות 

באופן שונה בסביבות ובתרבויות שונות ועל ידי פרטים שונים. בהתאם לגישה זו נתייחס בהמשך המאמר 

לגבריות בקורס טיס כמתבססת על דמות הלוחם הקרבי בצה“ל ומכוננת כזהות צבאית גברית באופן 

כללי וכזהות של איש צוות אוויר בקורס טיס בפרט. כמו כן, נתייחס לאופן קבלתה של זהות זו על ידי 

החניכות. 
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עצם  בלחץ.  לעמוד  פה  לפילוסופיה. מלמדים  דוקטורנטים  להיות  פה  לא מחנכים 
היותך מתפקד בתנאי לחץ מהיום הראשון זה כלי מיון וזה כלי הכשרה. כשאתה טס, 
ובכלל לא משנה מה, אתה כל הזמן בלחץ, וכשאתה מתמודד עם אירוע אמיתי הלחץ 
גדל עשרות מונים. לכן הלחץ בעיניי הוא בכלל חלק מהתהליך, אסור שהוא ייפסק 
אף פעם. יש לחץ חזק בשלבים הראשונים בקורס, ויש לחץ כל הזמן. הניפוי שם הוא 
מסיבי, המערכת לא צריכה לייצר לחץ... החניכים לבד מייצרים את הלחץ... הניפוי 

מייצר את הלחץ )מפקד בבית הספר לטיסה(.

לגבי כל טיסה וכל תרגיל מתקיים תחקיר, אך הוא מתמקד באופן הביצוע ובדרכים לשפר 
אותו בהמשך, ואינו כולל משוב על רמת הביצוע. החניך מצוי באווירה של אי ודאות לגבי 
אף  ביצועיו.  יכולתו בשיפור  ככל  ולהשקיע  לו להמשיך  לגרום  וזו אמורה  מידת הצלחתו, 
ותומכים בלי לפגוע בחוקי המיון, רובם שומרים על  יכולים להיות אמפתיים  שהמדריכים 
מרחק. קיים פער גילים גדול מאוד בין מדריכים לחניכים בטייסת המיון, וכמובן פער עצום 
בניסיון המקצועי. המדריך מצוי בעמדת כוח ברורה מול החניך: בידיו הכוח לקבוע את גורלו 

ובידיו כל המידע והנתונים.

המדיניות המוצהרת לגבי שילוב נשים בקורס

לאחר הכרעת בג“ץ הוחלט בחיל האוויר לאפשר לנשים להשתלב בקורס הטיס )אף שפסיקת 
בג“ץ עסקה רק במבחני המיון לקורס, היה ברור שזו כוונתה(. שילוב הנשים הוגדר על ידי 
פיקוד החיל כמשימה, וברוח חיל האוויר, משימה צריך לבצע. כפי שתיאר מפקד בבית הספר 
ניתן לסכם במשפט אחד: שוויון  לטיסה: “את המדיניות להשתלבות החניכות בקורס טיס 
בעמימות  לוותה  זו  מוצהרת  מדיניות  אך  זה”.  על  מדברים  לא  ויותר  מלא,  וחובות  זכויות 
ובכפילות: השאיפה היא “שוויון זכויות וחובות מלא”, אבל כפי שנראה להלן, ברור ומקובל 
היה שיבוצעו התאמות לגבי נשים, כגון במגורים, במאמצים פיזיים ובעקרונות מיון. “יותר 
אף,  על  ותעשייתי,  תקשורתי  לשקט  הארגונית  השאיפה  את  מבטא  זה”  על  מדברים  לא 
ואולי בגלל, העניין הרב שעורר תהליך ההשתלבות של נשים מבחינה ציבורית, תקשורתית 
החניכות  להשתלבות  להתייחס  שאפה  לטיסה  הספר  בבית  המוצהרת  המדיניות  וצה“לית. 
כעניין ש“עושים אותו ולא מדברים עליו”. בד בבד נדרשו המפקדים לתת לכך תשומת לב 

מיוחדת.
לקליטת  להיערך  החיל,  מטה  של  ובגיבוי  בליווי  לטיסה,  הספר  בית  החל   1995 מסוף 
כאמור,  לגיבוש.  הראשונות  החניכות  הגיעו   1996 במרס  וב–24  בקורס,  כחניכות  נשים 
המדיניות להשתלבותן בקורס התבססה על שאיפה לשוויון מלא בזכויות ובחובות, ולפיכך 
הוגדר שהקורס לא ישתנה עקב קליטת נשים. עם זאת, נערכו כמה התאמות: לפני הגעת 
הנשים הותאמו תנאי המגורים עם ההפרדה הנדרשת לפי פקודות הצבא, ולשם כך התקבלו 
נפרדת תחת סגל  יהיו בקבוצה  בגיבוש הוחלט שהחניכות  בינוי.  ובוצעו עבודות  תקציבים 
פיזיים  במאמצים  חיילות  בהדרכת  ניסיון  בעלת  מקצינה  שיורכב  מהמקובל  שונה  פיקודי 
)למשל מדריכה מקורס קצינות( ומקצין צוות אוויר מסגל הקורס, שיבצע את התפקיד המיוני 
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של הערכת החניכות )בתקופות שבהן כבר הייתה חניכה בשלב המתקדם בקורס, היא שימשה 
כמ“כית לכיתת החניכות בגיבוש ללא עזרה נוספת(. בהיבט של המאמצים הפיזיים היה ברור 
סביב  מסורתי  באופן  בנוי  למשל  הגיבוש  שונה.  להיות  צריכה  ומגברים  מנשים  שהדרישה 
מאפייני הגוף הגברי, כשהעומסים והמאמצים מוגדרים לפי יכולות של גברים. לכן הוחלט 
לתת לנשים הקלות במאמצים הפיזיים, הן בגיבוש והן בקורס כולו, וזאת בתיאום עם מחלקת 
כושר קרבי של צה“ל שאישרה את תכנית האימונים ואת סרגל המאמצים לנשים. כלי המיון, 
שפותחו אף הם על פי ביצועים של גברים, נבחנו על ידי הנהלת בית הספר, והוחלט שהם 
יהיו אחידים לגברים ולנשים. עם זאת, הוגדרה מדיניות מקלה, מעין העדפה מתקנת לנשים: 
במקרה של התלבטות, נקבע שיש לתת לנשים עוד סיכוי, לעתים קצת מעבר לזה שחניך גבר 
היה מקבל במצב דומה. במבחן המיון הטיסתי )טיסות המיון בפייפר( לא ראתה הנהלת בית 
הספר צורך בשינוי, מאחר שהמבחן אישי, אינו כולל קושי פיזי ואינו נערך בתוך קבוצה )זאת 

בניגוד לעיסוק הרב בהתאמת הגיבוש לנשים(.

השילוב בפועל: פעילות בגיבוש 

רוב הפעילות בגיבוש מתבצעת במסגרת הכיתה, כך שהחניכות ־ שהוצבו כאמור בכיתה 
התרשמו שמאפייני  בגיבוש  הצופים  כל  עצמן.  לבין  בינן  התמודדו  ־  נשים  של  הומוגנית 
ההתנהגות של כיתת הנשים היו שונים מאלה של כיתות הגברים. בתחקיר הגיבוש שכתב 

קצין המיון של בית הספר לטיסה נאמר:

להערכת הסגל, הפגינו הנשים התמודדות מלוכדת ופחות תחרותית עם המשימות. 
יותר  בחניכות  להבחין  היה  ניתן  פיזיים,  הפחות  והתרגילים  הדיונים  במהלך 
היתה  לא  הדעה.  והבעת  הדיבור  זכות  על  היתה  התחרות  מאחרות.  אסרטיביות 
כמעט תחרות בתרגילים פיזיים או בתרגילים טכניים... )הנשים( לא התאמצו לעמוד 
במשימות שהוטלו עליהן. הן עבדו בקצב הנוח להן, ואף רצו וביצעו מאמצים בקצב 
הנראה להן ולא תמיד התאמצו לעמוד בזמנים. בהשוואה, כיתת מועמדים שקיבלה 
הספר  בית  מיון  )קצין  במשימה  לעמוד  מנת  על  יותר  רב  מאמץ  השקיעה  משימה 

לטיסה, תחקיר שיתוף נשים בגיבוש 1/96, 2 במאי 1996(.

מגובשת שאי אפשר  כחבורה  הנשים  כיתת  את  המ“כים  תיארו  הגיבוש  של  הסיכום  בדיון 
לפרקה או להלחיצה בכלי הגיבוש הרגילים. לדבריהם התאפיינה הכיתה בעבודת צוות טובה, 
טכנית  רמה  בנות(,  של  כללי  מאפיין  זה  אין  שלדעתה  הוסיפה  )הקצינה  תחרותיות  חוסר 
נמוכה ורמת ביטוי גבוהה. הן הרבו לדבר ביניהן והעלו רעיונות מקוריים, אם כי לא תמיד 
פרקטיים, והיה ברור לכול שיש להן מוטיבציה גבוהה מאוד. למעריכים הייתה תחושה שלא 
מצליחים להלחיץ את החניכות, בניגוד למטרת הגיבוש. הן נלחצו פחות מעמידה בזמנים 
ועשו את הדברים לאט, בקצב שלהן, כך שהיה קשה להפעיל אותן. בדיון הסיכום של הגיבוש 

אמר מפקד הפלוגה שבה הייתה כיתת הנשים:
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אני אישית ניסיתי להכניס אותן ללחץ ולא היה ניתן. תחושה שהן היו כמו בקייטנה. 
הדיונים שלהן ־ כמו מסביב לשולחן קפה. הן לא היו בלחץ, אף אחת! הן נבדקו 
נרשם  הגיבוש,  של  הסיכום  בדיון  הנשים  פלוגת  )מפקד  מלאה  נינוחות  של  במצב 

במחברת התצפית של צור, 29 באוגוסט 1996(.

התנהגות זו אכן הייתה שונה מאוד מהמקובל בכיתות הגברים בגיבוש. החניכים הגברים פעלו 
ניגשים לעשייה ורק אחר כך חושבים.  במשימתיות מופגנת, בפעלתנות, ברעש ובצעקות; 
בלט אצלם המאפיין של “כל אחד לעצמו”. בהיבט הכישורים נראה שלגברים יכולות טכניות 
ומוטוריות טובות משל הנשים, ואילו לנשים נראה שיש יכולות קוגניטיביות וכושר ביטוי 

גבוהות יותר. 
באינטראקציות שבין החניכים לחניכות בגיבוש לא נראו תופעות יוצאות דופן. החניכים 
קיבלו את נוכחות החניכות בטבעיות, לעתים באדישות. יש לציין שהגיבוש מתבצע במסגרת 
של שלוש פלוגות, שרק באחת מהן הייתה כיתה של חניכות, כך שכשני שלישים מהחניכים 
בסמוך  שתרגלו  חניכים  החניכות.  בקרבת  כלל  נמצאו  לא  הפלוגות(  שלוש  מתוך  )שתיים 
לכיתת הנשים הציעו סיוע ועזרה לחניכות, בעיקר במטלות פיזיות )כגון להחזיק את המוט 
הכבד כשמנסים לבנות אוהל(, אך דוגמאות אלה מועטות, כי במשך רוב הזמן תנאי הגיבוש 
ציינו  רטרוספקטיביים  ראיונות  בכמה  הכיתות.  בין  הדדית  ועזרה  קשר  מאפשרים  אינם 
המרואיינים )מפקד ומ“כ( שהתגלה גם יחס שוביניסטי מצד חניכים בגיבוש, אך לא תוארו 

דוגמאות קונקרטיות.
מקרים  בשני  בלט  והוא  הפיזית,  בהתמודדות  החניכים  מול  ברור  קושי  היה  לחניכות 
מרכזיים: במסעות הלכו החניכות עם החניכים, אך ביצעו מסלול קצר יותר )הפסיקו באמצע(, 
תרגול  של  סמל, שהיא שעה  הוא שעת  השני  החניכים.  של  בקצב  לעמוד  התקשו  כך  וגם 
פעילות גופנית מאומצת ומלחיצה. מאחר שהתרגול מחלקתי, כיתת החניכות ביצעה אותו עם 
שתי כיתות חניכים שהיו באותה מחלקה. אף שלמחלקה זו הוגדר מראש תרגול מעט שונה 

ועם יותר הפסקות, החניכות התקשו מאוד:

בשעת סמל פעם ראשונה הריצו את כולם בצורה אמיתית, בנים ביחד עם הבנות. 
 13 או   12 בהתחלה,  היו  כמה  זוכר  לא  )אני  בנות  שבע  ריצה,  של  שעה  חצי  אחרי 
משהו כזה(, שבע בנות אני זוכר את המספר, באו אלי לחתום ויתור בו זמנית... היה 
לנו ברור שזה מין אקט קולקטיבי כזה, שגם אחת קצת שכנעה את השנייה כנראה. 
באופן חריג אמרנו להן שאם הן רוצות לחתום ויתור אז רק בסיום השעת סמל. אף 
אחת לא חתמה ויתור בסיום השעה הזאת... היה איזה מסע אלונקות, הן היו אחרונות 
מהתחלה ועד הסוף, ולא היה להן שום אינטרס לנסות ולהשיג את הבנים. העיקר 
שהן ביחד, כל עוד הן ביחד זה בסדר. כולם הולכים, והן הולכות אחרונות, משתרכות. 

הבנות מאחורה והבנים מקדימה )מפקד מחלקה בגיבוש(.

התנהגותן של החניכות זכתה לפרשנויות שונות של סגל ההדרכה: היו שראו בה התמודדות 
של קבוצה נגד המערכת, מעין לכידות נשית, והיו שראו בה הבנה של חוקי המשחק בגיבוש. 
להן  ייחסו  כולם  ולהצליח,  להשקיע  רצון  כחוסר  להתפרש  יכולה  הייתה  שהתנהגותן  אף 
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מוטיבציה גבוהה. אחד הביטויים לכך היה בהקשר הבריאותי. בשיחה עם רופא הגיבוש הוא 
סיפר שחלק ניכר מהבנות ביקרו במרפאה לפחות פעם אחת בגיבוש. לדבריו, בדרך כלל היו 
להן בעיות אמיתיות, כי הן “שבריריות” יותר מהבנים. ברוב המקרים הן הראו מוטיבציה 
גבוהה לחזור לפעילות, ומהר, והיו שהסבירו: “אנחנו בתחרות עם הבנים”. בחלק מהמקרים 
חניכות סירבו להפסיק פעילות וללכת למרפאה והתווכחו עם הרופא כדי לחזור לפעילות. 
או  התנועה  הנשים,  של  כמייצגות  לקורס  שהגיעו  מרגישות  שהן  אמרו  מהחניכות  חלק 
הקיבוץ, תחושה אופיינית לנציגים של קבוצות מיעוט שהצליחו לפרוץ מחסומים חברתיים. 
ללכת  אותה  עודדו  גדלה  סיפרה שבקיבוץ שבו   1996 גיבוש מרס  שוויתרה במהלך  חניכה 
לקורס טיס, גם כי זה מתאים לאופי שלה ולכישוריה וגם כדי “לייצג את הקיבוץ” ולהיות 
השלבים  באחד  חניכה  לצור  אמרה  הפוכה,  ומגישה  זה,  לנושא  בהתייחסות  “מפורסמת”. 
המתקדמים בקורס בשיחה בשנת 1999: “אני לא באתי כנציגת המין הנשי, אי אפשר לגמור 

קורס טיס על נקמה”.
נגעה  הנשים  שילוב  לגבי  המדריכים  בקרב  הרווחת  ההתייחסות  לצפות,  שאפשר  כפי 
לחידוש ה“נשי” שאלה הביאו עמן. היו מדריכים שתיארו מתח מיני שהתלווה לאינטראקציה 

עם החניכות: 

קצת קשה להיות נוקשה אתן, לי בכל אופן היה קשה... )מדריך אחר( סיפר לי שחבר 
אמר לו: “תשמע אני לא יכול להדריך אותה, אני בן אדם, אני מתחיל להידלק עליה, 
היא כזו חמודה... אי אפשר שלא...” יש מתח מיני, קיים מתח, זה לא יעזור, זה גם 

גיל כזה וגם כולנו רווקים )סמל מחלקה בגיבוש(.

היו מדריכים שביטאו חוסר הערכה להתנהגויות “נשיות” שפורשו כחוסר משימתיות, ויתור, 
אטיות בביצוע, התנהגות ודיבור “של בנות”:

אחרי  מתקשקשות  הבנות  את  שומע  אתה  באוהל  בלילה  אותם  להקפיץ  בא  אתה 
שהם  לראות  לאוהל  בא  אני  חורפים.  כבר  מזמן  הבנים  למיטות.  אותן  ששולחים 
ישנים... הן עושות כל מיני שיחות כאלה של בנות באוהל, ומתתי מצחוק שם, שיחות 
של בנות. בהתנהגות שלהן יש להן סגנון אחר של תקשורת, אני לא יודע להגדיר את 
זה... בעיקר שיחות כאלה, שמדברות על רגש, שמדברות על מה קרה אתם... הבנים, 
יאללה שורדים, הולכים לישון, שותקים עכשיו אין שם רעש. ...להקשיב להן באוהל 
לפני ההזנקה, השיחת בנות שלהן, הן קרעו אותי מצחוק. בלי חשבון כזה, “יש לנו 
וופלים”, “יש לנו זה”, “אוי בנות, מישהי עשתה פה פוק”, חופשי הן צועקות את 
זה. בחוץ שיחקו איזה משחק, נכנסו לאוהל, וחזרה עם השטויות של בנות, כמו איזה 

מסיבת פיג‘מות )סמל מחלקה בגיבוש(.

כיצד אפשר לאפיין את המתרחש בגיבוש בממדים של קבלה והידמות? בית הספר לטיסה 
ביצע את המשימה שקיבל עליו ־ שילוב הנשים לתוך התרבות הניהולית הקיימת ־ בלי 
לשנות מעיקרם את תכנית הגיבוש, סדר היום, התרגילים ואופן ההערכה. במישור התפעולי 
התבטאה קבלתן של החניכות בהתאמות טכניות, כגון התאמת הקושי הפיזי, גישה מקלה 
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במיון, יצירת כיתות נפרדות והצבת מדריך ומדריכה בסגל הפיקוד של החניכות. מדד נוסף 
והחניכות  החניכים  שיעור  השוואת  הגיבוש.  בסוף  בהצלחה  העוברים  שיעור  הוא  לקבלה 
שעברו בהצלחה את הגיבוש בשנים 1999-1996 מלמדת שסיכויי ההצלחה היו בערך שווים 
ובתמים  באמת  קיבל  טרם  נראה שהארגון  יותר  עמוק  במישור  זאת,  עם  ולנשים.  לגברים 
את שילובן של חניכות על כל השוני הכרוך בכך. ההתנהגות של החניכות בגיבוש, שהייתה 
שונה מההתנהגות המקובלת )זו של החניכים(, נתפסה על ידי הסגל כהפרת ציפיות ותויגה 
באופן שלילי כ“לא רצינית”. אבחנה זו תואמת את הסברן של ססיליה רידג‘וויי ושלי קורל 
)Ridgeway & Correll, 2004( לגבי הדרך שבה ארגונים ־ ובייחוד כאלה שהתוצר שלהם 
נחשב גברי ושילוב הנשים בהם הוא תופעה חדשה ־ ממשיכים לשמר הטיה )שהיא לעתים 
צנועה ומוצנעת, אולם שיטתית ועקבית( לטובת גברים בתהליכי הערכה. חלק מהמעריכים 
שהופתעו מההתנהגות הרגועה )“לא נלחצות”( והמלוכדת של הנשים הפחיתו מערכה וראו 
תחרותית,  משימתית,  פעולה  של  הגברית  מהנורמה  כלומר  בגיבוש,  מהמצופה  סטייה  בה 
נורמות  את  משקפת  זו  ארגונית  הסתכלות  צורת  וצעקנית.  מהירה  אינדיבידואליסטית, 
חלופית,  הסתכלות   .)Acker, 1990  ;Ridgeway & Correll, 2004( הגבריות  ההערכה 
פמיניסטית, הייתה אולי רואה בדפוס הפעולה של הנשים התמודדות עם מצב לחץ שהיא 
אפקטיבית בדרכה שלה. כך גם ביחס להתנהגותן של החניכות לפני השינה: הנשים משוחחות 
בעוד הגברים נרדמים מיד. התנהגות הגברים נתפסה על ידי חלק מהמעריכים כבעלת ערך 
פונקציונלי, ושל הנשים כפחותת ערך, ילדותית ופטפטנית. אולם מניתוח חלופי, פמיניסטי, 
אפשר היה לנתח את ההתנהגות של החניכות כדוגמה נוספת להתמודדות עם מצב לחץ בדרך 

.)Gilligan, 1984( של פיתוח יחסים חברתיים וזהות שמושקעת גם באחר
להשתלב  ורצון  רבה  מוטיבציה  הראו  החניכות  נמוכה.  הייתה  החניכות  של  ההידמות 
בעצם הגעתן לגיבוש, בהתמודדותן עם המאמצים הפיזיים ובחוסר המוכנות לוותר ולהיכנע 
למגבלות רפואיות. ואולם, הגם שניסו להתנהג כנדרש בתרגילים, ברמת הקבוצה הופיעה 
ומופגנת של תמיכה הדדית, חוסר תחרותיות, רמה טכנית נמוכה ורמת  התנהגות מובחנת 
ביטוי גבוהה, היעדר לחץ ואי עמידה בזמנים. קשה יותר להגיע לאבחנה חד משמעית לגבי 
הרובד העמוק והערכי של ההידמות, ויש כמה פרשנויות אפשריות: ראשית, ייתכן שהיעדר 
המתרחש  של  מתוחכמת  מהבנה  מהמקרים,  בחלק  לפחות  נבע,  החניכות  שהפגינו  הלחץ 
בגיבוש, היות שבחלק מהתרגילים הלחץ לעמוד בזמנים לא היה קריטריון ממיין. מצד שני, 
במיון צריך לשחק לפי כללי המיון, והיעדר הלחץ המופגן של החניכות הבדיל אותן בבירור 
מיתר החניכים ונתפס כשלילי על ידי סגל הממיינים. יתר על כן, ייתכן שהחניכות העדיפו 
לתמוך זו בזו מכיוון שבניגוד למסה של החניכים, מספרן היה קטן, והתנהגות אגואיסטית 
את  אתך  שהתחילו  הנשים  אותן  עם  שתיעשה  הדרך,  בהמשך  מחיר  לגבות  יכולה  הייתה 

המסלול. 
לסיכום, בחינת המתרחש בגיבוש מציגה מצב של בידול, כלומר הידמות נמוכה וקבלה 
גבוהה, וזאת מתוך הכרה במורכבות של הממדים הללו. ההתנהגות המוחצנת והמופגנת של 
החניכות, על אף האפשרות שייצגה בחלק מהמקרים הבנה של ערכי המיון, בסופו של דבר 
הגבריות  בעיני הסגל הפיקודי. מצד הארגון, שימור הציפיות  אותן לרעה  ותייגה  הבדילה 
נותר כהנחת היסוד מאחורי השילוב, גם אם מבחינת פתיחתו למתנדבות וסיכויי ההצלחה 
השווים של נשים וגברים, שיקף הגיבוש קבלה גבוהה. בסיכומו של דבר, החניכות בגיבוש 
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היו ונתפסו כאי נשי בים גברי. כאמור, הקבלה יורדת בהמשך הקורס, מכיוון שאחוז הנשים 
המסיימות בהצלחה את הקורס כולו נמוך מזה של מהגברים, כשבפועל מדובר רק בנשים 
בקורס  קורה  מה  ולבדוק  להמשיך  אפוא  מתבקש  בהצלחה.  הקורס  את  שמסיימות  אחדות 

עצמו, ושאלה זו מעבירה אותנו לפרקטיקה הארגונית הבאה: טיסות המיון.

מאפייני השילוב בטיסות המיון

בשנת 1999 העביר צור שאלון לרוב מדריכי טייסת מיון במסגרת עבודתו בבית הספר לטיסה. 
11 מתוך 13 הנשאלים היו בני 35 ומעלה עם ותק של חמש שנים או יותר בהדרכה ובמיון. 
אם  וחניכות,  חניכים  של  הבסיסיים  הטיסה  בכישורי  ממש  של  הבדלים  שאין  ציינו  רובם 
ציינו  רובם  זאת,  לעומת  בסיסית.  ומוטוריקה  בהטסה  מתקשות  שהחניכות  שציינו  היו  כי 
הבדל התנהגותי בולט: התנהגותן של החניכות תוארה כעדינה ורכה יותר, חסרת אסרטיביות 
ואגרסיביות, התנהגות שנתפסת על ידי הממיינים כפחות מתאימה לנדרש בתפקידי הלחימה 
יותר  הנלמד  החומר  של  והבנה  ידע  גילו  החניכות  המדריכים,  לדברי  הקרבית.  והטיסה 
גם  התקבלה  דומה  תמונה  פרטים.  על  יותר  והקפידו  יותר  ממושמעות  היו  וכן  מהחניכים, 

בראיונות שנעשו לצורך מחקר זה:

הטסה עדינה מאפיינת בנות... אפשר להיות גס ואגרסיבי בהטסה ועדיין להיות טייס 
טוב, אבל אני חושב שהטסה עדינה זה חיובי. הן לא הטיסו גס ועצבני. הייתה גם 
בת אחת שטסתי איתה והטיסה עדין ומדויק מאוד. היא הזיזה את המצערת בשתי 
אצבעות, בעדינות ובדיוק. חשיבה טובה וזיכרון טוב באוויר אפיין אותן. ראש טוב. 
הן גם השקיעו הרבה ולמדו המון, באו תמיד מוכנות לטיסה ויודעות טוב על הקרקע. 
וגם  פרט,  כל  זוכרות  יפה,  תחקיר  לעשות.  צריך  מה  ויודעות  זוכרות  באוויר  וגם 
יישום סביר. יודעות מה לתקן. באופי הן לא אגרסיביות. פחות אגרסיביות מבנים. 
יותר ממושמעות, מסודרות. עשו מה שאומרים להן.  ההתנהגויות שלהן היו הרבה 
הבנים לפעמים מזייפים, מרמים קצת ולא מדייקים בהוראות. הבנות היו ממושמעות 

עד הסוף )מדריך בטייסת מיון פייפר(.

מאחר שהמבחן בטייסת מיון אינו מעמיד קושי פיזי, לא נדרשו התאמות והקלות לנשים, 
והמדיניות הייתה של שוויון מלא. החניכות שולבו בקבוצות מעורבות עם חניכים והשפיעו על 
האווירה בקבוצה כך שתהיה מעודנת, ממושמעת ומשקיעה יותר. כמו כן, הן טסו את טיסות 
המיון באותו הזמן ובאותם התנאים בדיוק כמו החניכים הגברים. אך שלא כמו החניכים, הן 
זכו ליחס תומך, סבלני ואבהי יותר מצד המדריכים בטייסת, וזאת בסתירה לציפייה ליחס 

אחיד וסטנדרטי ובניגוד לנהוג בהדרכת חניכים ובטיסות המיון ככלל.

שאלה: איך זה להדריך חניכות, זה שונה להדריך חניכה מאשר להדריך חניך?
תשובה: שוב אני אנסה להיות פה כנה. התשובה אמורה להיות לא, אבל זה לא בדיוק 
ככה. זה משהו אחר. אני מוצא את עצמי יותר סבלני, ובלי שאני רוצה השיעורים 
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בדרך כלל יותר ארוכים... זה באמת לא מכוון, אבל זה מה שיוצא )מדריך בטייסת 
מיון פייפר(.

ניתוח השוואתי של ציוני הטיסה של נשים וגברים בוצע על מדגם מזווג: כל 65 החניכות 
שהשתתפו בטיסות המיון בתקופת המחקר ו–65 חניכים שטסו באותן קבוצות עם החניכות 
ותאמו להן בציוני הטיסה המסכמים. במדגם נכללו 17 זוגות שעברו בהצלחה את המיון, 42 
זוגות שלא עברו )נכשלו(, ו–6 זוגות שעברו הסבה )כלומר המשיכו בקורס אך במסלול יוקרתי 
פחות, של ניווט(. התאמת הקבוצות בציוני הטיסה המסכמים אפשרה להשוות את ההבדלים 
הטיות  על  ללמוד  כדי  וזאת  המסכם,  הציון  מורכב  שמהן  ספציפיות  תכונות  של  בציונים 
דו“חות ההערכה של המדריכים, שבהם  ציוני הטיסה מחושבים מתוך  מגדריות אפשריות. 
חושב  ואופי/התנהגות.  קוגניטיבית  פסיכומוטורית,  הערכה מספרית:  קטגוריות של  שלוש 
מתאם פירסון לזוגות מתואמים כדי לבחון את ההתאמה )מתאם גבוה מעיד על התאמה טובה 
בזוגות(, ונערך מבחן t בתכונות הערכה ספציפיות לזוגות מתואמים לצורך בדיקת הבדלים 
בין נשים לגברים. להערות המילוליות שמלוות את ההערכה המספרית שנותן המדריך בוצע 
ניתוח תוכן: הן חולקו למשפטים קצרים שמכילים הערה ספציפית אחת וסווגו לפי עולמות 
התוכן )פסיכומוטורי, קוגניטיבי, אופי/התנהגות( ולפי חיובי/שלילי, כך שבסך הכול התקבלו 
הערות משישה סוגים. בכל סוג נספרו ההערות ובוצע מבחן חי בריבוע של טיב ההתאמה כדי 

למצוא הבדלים בין הקבוצות. 
בבדיקה כללית של ציוני הטיסה התקבלו מתאמים מובהקים וגבוהים מאוד בציוני הטיסה 
והנכשלים(.  )העוברים, המוסבים  בין הקבוצות  )r=0.92, p<0.001( ללא הבדל  המסכמים 
לא  הזוגות  בתוך  כשגם  והחניכות,  החניכים  זוגות  של  טובה  התאמה  על  מעיד  זה  ממצא 
ניכרים הבדלים. על רקע זה בולטים הבדלים מובהקים בין ציוני החניכים והחניכות )כשתי 
יותר מציוני החניכות  גבוהים  היו  ציוני החניכים  קבוצות( בכל שלוש קטגוריות ההערכה. 
וכן  הקוגניטיביות  בתכונות  יותר  גבוה  הוערכו  החניכות  ואילו  הפסיכומוטוריות,  בתכונות 
באופי ובהתנהגות. הבדלים אלה נמצאו מובהקים בקרב העוברים בהצלחה והמוסבים, ואילו 

בקרב הנכשלים לא התקבלו הבדלים מובהקים )לוח 1(. 
לתכונות  יותר  גבוהה  הערכה  על  מצביעה  וחניכות  חניכים  של  הטיסה  ציוני  השוואת 
זה סותר לכאורה  ולתכונות האופי של החניכות, בהשוואה לחניכים. ממצא  הקוגניטיביות 
את התפיסה שביטאו המדריכים בשאלון ובראיונות, שלפיה הבעיה המרכזית של החניכות 
הייתה האופי. למעשה, אם נביא בחשבון שמדובר בזוגות מתואמים בעלי אותה רמת טיסה 
כללית, הרי שההבדלים בתכונות הספציפיות שמהן מורכב הציון הכללי מראים שכדי לקבל 
את אותו ציון סופי, העמידו המדריכים רף גבוה יותר בפני החניכות, בעיקר בהיבט האופי, 
ובייחוד בקרב העוברות בהצלחה. מן הראוי לציין שאפשר לפרש ממצא זה גם בדרך אחרת: 
בציונים המספריים ניכרת הערכה נמוכה במעט לחניכות ביכולת הפסיכומוטורית של כושר 
ההטסה. אם הדבר משקף הבדל אובייקטיבי בביצועים, הרי שכדי להגיע לאותה רמה סופית 

כמו חניכים נדרש מהחניכות פיצוי ביכולות אחרות, כלומר באופי וביכולת קוגניטיבית. 
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לוח 1. ציונים לתכונות טיסה

מתאם בין חניכותחניכיםקטגוריה
הקבוצות

הפרש בין 
הקבוצות

MSDMSDrT

)df=64 ,זוגות מותאמים N=65( כל המדגם

ציון טיסה 
 69.-***1.59.671.62.67.92מסכם

ציון 
 *2.05***1.83.541.74.56.77פסיכומוטורי

ציון 
***3.59-***1.79.511.94.55.80קוגניטיבי

ציון אופי 
 **3.06-***1.84.572.02.61.71והתנהגות

)df=16 ,זוגות מותאמים N=17( עברו בהצלחה

 ציון טיסה 
 1.00- *2.27.252.31.19.57מסכם

 ציון 
 *2.50 **2.39.262.26.24.64פסיכומוטורי

 ציון 
**3.50-***2.33.282.48.26.78קוגניטיבי

 ציון אופי 
 *2.76 *2.38.382.62.36.52והתנהגות

)df=41 ,זוגות מותאמים N=42( נכשלו

 ציון טיסה 
18.-***1.29.621.30.60.89מסכם

 ציון 
 1.74***1.60.491.49.52.66פסיכומוטורי

 ציון 
1.94-***1.54.431.66.44.63קוגניטיבי

 ציון אופי 
1.65-***1.60.521.72.51.52והתנהגות

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001
M = ממוצע, SD = סטיית תקן, N = מספר הזוגות במדגם.

r = מתאם פירסון בין זוגות, T = ערך מבחן t לזוגות מתואמים )דו–זנבי(.

החניכות  שש  כל  הוערכו  שם  המוסבים,  בקרב  מופיעה  יותר  ברורה  ואף  דומה  תמונה 
מאוד  קטן  במספר  שמדובר  מכיוון  יחסית.  גדולים  בהפרשים  החניכים,  מששת  יותר  גבוה 
אינה  היא  )ולכן  סטטיסטיים  מבחנים  זו  קבוצה  על  לערוך  טעם  אין   )N=6( נבדקים  של 
מופיעה בלוח 1(. בהמשך לניתוח הסטטיסטי של העוברים בהצלחה אפשר לומר שגם ההבדל 
בציונים הגולמיים של המוסבים מראה שכדי להגיע לאותו שלב כמו החניכים )במקרה זה 
הסבה( נדרשו החניכות להשיג ציונים גבוהים יותר בהערכה של תכונות קוגניטיביות, אופי 
והתנהגות. בתקופת המחקר, מתוך מעט החניכות שהצליחו לסיים את הקורס בהצלחה, רובן 
סיימו כנווטות. גם בקרב העוברים בהצלחה וגם בקרב המוסבים אפשר לראות הבדל בדפוסי 
ההערכה בין חניכים לחניכות. האם מקור ההבדלים הוא בהטיות לא מודעות של מדריכים, 
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או שמא ברמת ביצוע אובייקטיבית של חניכים וחניכות? זו נשארת שאלה פתוחה, וייתכן 
ששתי ההשפעות מתקיימות בעת ובעונה אחת.

לוח 2. הערכה מילולית לתכונות טיסה

הפרשחניכותחניכיםקטגוריה

N% N%χ2

כלל ההערות

**759459245516.18 כלל ההערות

 הערות 
חיוביות

182422525811.29**

 הערות 
שליליות

57746672547.23**

הערות חיוביות

 57554745.96 פסיכומוטורי

 40513949.01 קוגניטיבי

 אופי 
והתנהגות

85341666626.14** 

הערות שליליות

 10945134552.57 פסיכומוטורי

 23446277543.62 קוגניטיבי

 אופי 
והתנהגות

2254824352.69 

*p<0.05   **p<0.01   ***p<0.001
N = מספר ההערות, % = אחוז מתוך כלל ההערות בקטגוריה ספציפית.

.df=1 כאשר ,)Goodness of Fit( טיב ההתאמה = χ2

מניתוח חלקו המילולי של טופס ההערכה התברר שהמדריכים רשמו הערות מילוליות רבות 
יותר לחניכות מאשר לחניכים )55% מההערות נרשמו לחניכות ורק 45% לחניכים(, וזאת 
לחניכות,  מההערות  ו–54%   58%( והשליליות  החיוביות  ההערות  של  בנפרד  בבחינה  גם 
בהתאמה(. בבחינת קטגוריות ההערכה הספציפיות נמצא הבדל מובהק רק בהערכת אופי/
התנהגות חיובי, שבו נרשמו רוב ההערות לחניכות בהפרש גדול מהחניכים )66% מההערות 
לחניכות(. בכל שאר הנושאים לא התקבלו הבדלים מובהקים. מההשוואה מתברר שהחניכות 
יותר.  רבות  מילוליות  בהערכות  שמתבטאת  יותר,  רבה  לב  תשומת  מהמדריכים  מקבלות 
שנית, נראה שמהחניכות נדרשת רמת ביצוע גבוהה יותר בהשוואה לחניכים בהיבט האופי: 
הממצאים מראים שלחניכות שציונן הכללי גבוה נרשמו במובהק יותר הערות על אופי חיובי, 
וכן ציונים מספריים גבוהים יותר בהיבטים של אופי והתנהגות. מאחר שהממצאים נבדקו 
עבור חניכים וחניכות בעלי רמת טיסה שווה, הרי נראה שכדי לקבל ציון מסכם גבוה כמו זה 
של חניך, נדרשה החניכה לרמה גבוהה יותר של ביצועים, בעיקר בהיבט האופי. ייתכן שגם 
בכך פעלו המדריכים כשומרי התרבות הארגונית הגברית בקורס, במטרה למנוע חדירה של 
התנהגויות נשיות מאיימות לתחום ההגמוניה הגברית. טענה זו עולה בקנה אחד עם הדיון 
הפמיניסטי שלפיו הדינמיקה של שילוב נשים לעומת בידול תעסוקתי מוכתבת פעמים רבות 



השילוב הראוי  יובל צור ואביעד רז    98

על ידי התנגדות של קבוצת הסטטוס הגברית לכניסת נשים, שנתפסת כמאיימת על היוקרה 
 Maume, 1999; Reskin & Roos,( והתגמול השמורים בשוק העבודה למקצועות גבריים

 .)1990

דיון

כשמשווים את הגיבוש ואת מבחני הטיסה ־ שתי הפרקטיקות שנבחנו במחקר ־ מתקבלת 
מן  אותן  נבדלת שמבחינה  בגיבוש מציגות החניכות התנהגות  לכאורה תמונת מצב שונה. 
וקבלה  נמוכה  הידמות  של  מצב  זהו  לקבלה.  שווה  סיכוי  להן  מותירה  עדיין  אך  החניכים 
גבוהות  הערכות  שהשיגו  החניכות  הטיסה,  במבחני  בידול.  כלומר  גבוהה,  )פוטנציאלית( 
רף  העלאת  שני,  מצד  הארגוניות.  לדרישות  גבוהה  הידמות  משקפות  הנדרשות  בתכונות 
הדרישות ומיעוט העוברות בהצלחה מבטא קבלה נמוכה מצד הארגון. זהו מצב של היטמעות: 
הידמות גבוהה וקבלה )בפועל( נמוכה. סביר להניח שהשוני בין הבידול בגיבוש להיטמעות 
במבחני הטיסה נגרם בגלל השוני המצבי בין שני השלבים האלה. הגיבוש הוא מבחן פיזי 
בעיקרו, שמתרחש בתנאי שדה ובקבוצות הומוגניות מבחינה מגדרית )נשים וגברים לחוד(. 
מבחני הטיסה, לעומת זאת, אינם בעלי היבט פיזי, הם אישיים, והקבוצה הנבחנת הטרוגנית 

מבחינה מגדרית )נשים וגברים ביחד(. 
מבחינה תיאורטית מציג המחקר שלוש תוספות חשובות למודל הקבלה וההידמות בהיבט 
של התהליך, ההדדיות והמורכבות. ראשית, מבחינה תהליכית מתברר שהשינוי בשני צירי 
השילוב המגדרי אינו מתואם. ההידמות לכאורה הולכת וגדלה, לפחות בהקשר הקוגניטיבי 
“נפילה”.  לכאורה  מתרחשת  הקבלה  בממד  אך  בפסיכומוטורי(;  לא  אם  )גם  וההתנהגותי 
בגיבוש נמצאה קבלה שווה יחסית של חניכים וחניכות, ואילו במבחני הטיסה נמצאה קבלה 
נמוכה יותר של החניכות, המתבטאת ברף דרישות גבוה יותר שמוצג להן ־ כנראה לא במודע 
־ על ידי המדריכים הגברים. ניתוח זה מראה שדפוס השילוב בארגון מייצג תהליך דינמי. 
 Hood( וקוברג  הוד  הארגוניות  הסוציולוגיות  ידי  על  כפי שהוגדרו  השילוב,  סוגי  ארבעת 
מוסיף  זה  מחקר  מקרה  סטטית.  מצב  הגדרת  מקורי  באופן  מייצגים   ,)& Koberg, 1994
את הממד הדינמי ומראה כיצד הידמות וקבלה יכולים לעבור שינוי תוך כדי הסוציאליזציה 

והמיון הארגוניים. 
שנית, מבחינת ההדדיות מראה המחקר שיש לשאול לא רק אם המיעוט המהגר לתוך 
הארגון מצליח לשנות את זהותו ולהידמות לרוב, אלא גם ־ ולא פחות חשוב ־ האם הרוב 
מצליח להשתנות ולקבל לתוך הגדרת הזהות המשותפת מאפיינים שמביא אתו האחר והשונה. 
נדגים זאת באמצעות ההיבט השלישי, המורכבות. הניתוח שהוצג מוסיף מורכבות להגדרת 
ההידמות והקבלה באופן שמדגיש את ההבדל בין שתי רמות: רמת פני השטח ורמת העומק. 
רמת פני השטח מתייחסת לביטויים התנהגותיים, אינסטרומנטליים וטכניים. רמת העומק, 
לעומת זאת, מתייחסת לביטויים ערכיים, קונסטרוקטיביים ומהותיים. המחקר ממחיש ששתי 
רמות אלה אינן תמיד תואמות. ביחס לקבלה הראה המחקר שגם כשהסיכוי לעבור בהצלחה 
)רמת פני השטח(, הרי שמתחת לפני השטח, ברמת  וגברים  את הגיבוש היה שווה לנשים 
העומק, המשיכה להתקיים הנחת יסוד גברית שמתייגת לשלילה מה שנתפס בעיניה כשונה. 
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כלומר השינוי הכרוך בשילוב לא היה הדדי. אפשר לומר שמבחינת הקבלה לא היה באמת 
תהליך של “נפילה” )קבלה גבוהה בגיבוש ונמוכה במיון בקורס(, אלא רק אשליה של קבלה 
בגיבוש, שכן ברמת העומק, לא הייתה קבלה מתוך מוכנות אמיתית להכיר ולקבל את השוני 
שמביאות עמן הנשים. במובן זה שילוב הנשים היה כאמור בגדר טכני ותפעולי בלבד, ולא 

שינוי מהותי וערכי בתרבות הארגונית.
ביחס להידמות התמקד המחקר בהתנהגות המופגנת ובביצועים הנמדדים. באלה הראו 
במובן  מהן.  שנדרש  את  ולבצע  לקורס  להגיע  מאוד  והשתדלו  להשתלב  עז  רצון  החניכות 
זה הראו החניכות הידמות גבוהה, וגבוהה יותר ככל שהתקדם תהליך המיון )מהגיבוש אל 
הקורס(. אולם נראה שמתחת למראית עין זו של הידמות והתנהגות על פי קודים “גבריים”, 
הביאו הנשים לידי ביטוי סגנון התמודדות שונה: עדין, מנומס וחברי יותר. גם בדיון בהידמות 
אפשר להבחין בשתי הרמות: ברמת פני השטח של ההתנהגות המופגנת וביצוע תרגילי הקורס 
ניכר רצון ברור של החניכות להידמות, ואילו ברמת העומק של הערכים ותפיסת העולם קשה 
היה לבחון ולראות שינוי. באופן כללי, קשה יותר לבחון מבחינה מדעית )והמחקר הנוכחי 
וכמה כשמדובר במיון, שהוא  לא התמקד בכך( מה מתחולל ברמת העומק, על אחת כמה 
משחק של מסכות ורצייה חברתית שמטשטש גבולות בין פנימי לחיצוני, אותנטי ומזויף )רז, 

.)2004
כסיכום לדיון בניתוח דפוסי השתלבות נשים )וקבוצות מיעוט בכלל( בארגונים גבריים 
בצירי  ודינמי שפועל  ברצוננו לטעון שיש לראות בשילוב תהליך משתנה  רוב(  )ותרבויות 
הקבלה וההידמות, אך בכל אחד מהם יש להתבונן בנפרד ברמת פני השטח )היבטים טכניים 
של ההשתלבות( וברמת העומק )היבטים תרבותיים של ערכים והנחות יסוד(.3 מנקודת המבט 
מטבען,  ממוגדרות  ישויות  בהם  הרואה  ארגונים,  של  לתיאוריה  הפמיניסטית  הגישה  של 
יכולים ממצאים אלה להסתכם בטענה שאין חדש תחת השמש: תהליך השילוב של הנשים 
וקבלה, אבל בפועל לא השתנה מבנה העומק של  עין של שילוב  יצר מראית  בקורס טיס 
המשטר המגדרי בארגון. בסיכום מחקר שבחן את ההכשרה לקצונה, שהחלה להיות משותפת 
ואחידה לגברים ולנשים משנת 2003, הציעו עמרם–כץ וששון–לוי )2005( לבחון את הדינמיקה 
שבין תהליכים של דה–מגדור )תהליכים שמנטרלים את החלוקה המגדרית ההיררכית ואת 
החשיבה הסטריאוטיפית( לתהליכים של רה–מגדור )שמייצרים מחדש את החלוקה והחשיבה 
הסטריאוטיפית מגדרית, אם כי באופן שונה(. בהסתכלות על ממצאי המחקר מזווית זו אפשר 
לראות תהליכי דה–מגדור על פני השטח, כתיקונים טכניים שנעשו עם כל הרצון לאפשר 
לנשים להשתלב, אולם ברמת העומק פעלו תהליכי רה–מגדור כמייצרים מחדש ומשמרים את 
ההבחנות המגדריות המקובלות. הדינמיקה שבין תהליכים אלה יוצרת את דפוס ההשתלבות 

ומאפייניה.
תרומה נוספת של המחקר היא בהצגת חשיבותם של מנגנוני מיון, הדרכה וסוציאליזציה 
בוצעה  שבו  האופן  זה(.  במקרה  והצבאי  )הגברי  אופיו  את  לשמר  שמעוניין  ארגון  עבור 
ההיערכות לקליטת הנשים, על ידי התאמות תפעוליות חשובות וגילוי של מעורבות מצד סגל 
הפיקוד, מעיד על השתדלות והתגייסות למשימה. עם זאת, לא הייתה סובלנות להתנהגויות 
מכוון  שאליה  הזהות  והמקובלת.  הרגילה  הגברית  מההתנהגות  וכשונות  כנשיות  שנתפסו 

תיאור מפורט של מודל כזה מצוי אצל צור )2004(.  3
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דבקות  ־  המרכזיים  שערכיו  בוגר  היא  והחינוך  ההכשרה  המיון,  בתהליכי  הטיס  קורס 
גבר  של  מאפיינים  הם  ־  ואמינות  מקצוענות  לניצחון,  חתירה  נחישות,  יוזמה,  במשימה, 
לוחם וקצין צבאי. השתלבות הנשים בקורס טיס לא הובילה לשינוי בהגדרות אלה, ונותרה 
ציפייה מהחניכות להתאים עצמן לזהות הגברית הצבאית המסורתית כדי להצליח במבחני 
המיון וההכשרה בקורס. חניכות שהתנהגו על פי מאפייני מגדר שנתפסים באופן מסורתי 
כנשיים )עדינות, לא משימתיות, בוכות( הוערכו נמוך, אף שהתנהגות זו אינה מלמדת שהן 

יהיו טייסות טובות פחות מהגברים. 
 Schneider, Goldstein(  ASA–ה מודל  פי  על  גם  להסביר  את ממצאי המחקר אפשר 
מיון   ,)attraction( משיכה  ־  מרכזיים  שלבים  שלושה  זה,  מודל  לפי   .)& Smith, 1995
לאורך  בארגון  שנשארים  האנשים  אופי  את  קובעים  ־   )attrition( ודחייה   )selection(
אלה,  אנשים  מושכים  הארגון  ערכי  הראשון  בשלב  הארגונית.  התרבות  אופי  את  וכן  זמן, 
שרואים בהם התאמה לאישיותם ולערכיהם. באופן זה הגיעו לקורס טיס נשים שלא אותרו 
פרוצדורות  מפעיל  הארגון  השני  בשלב  הקורס.  שמייצג  למה  משיכה  מתוך  התנדבו  אלא 
שהוא  השלישי,  בשלב  לו.  כמתאימים  הנתפסים  האנשים  את  ולקדם  לגייס  כדי  מיון  של 
תופסים  שהם  או  מתאימים  כלא  אותם  שתופס  ארגון  לעזוב  נוטים  אנשים  הדחייה,  שלב 
של  והמיקום  המיון,  שלב  השני,  בשלב  המתרחש  את  ממחיש  המחקר  מתאים.  כלא  אותו 
 ASA–מסייע להבין את קבלתן הנמוכה של הנשים. מודל ה ASA–המיון ברצף של מודל ה
מנבא שלאורך זמן יגבירו המיון והדחייה את האחידות וההומוגניות החברתית בארגון. אי 
הלימה בין ערכי התרבות הניהולית ובין מאפייני האישיות של העובדים תתבטא בתחלופה 
 Chatman, 1989; O’Reilly, Chatman & Caldwell,( מתאימים  הבלתי  של  גבוהה 
1991(. גם אם חלק מהנשים הנמשכות לקורס טיס מאופיינות בערכים וביכולות שהארגון 
התנהגויות  מקבלת  תפיסה שאינה  במיון משקפות  המתבטאות  היסוד  הרי שהנחות  דורש, 
ודחייה. יש  ולכן במקרים רבים תתקבל התוצאה של סלקציה שלילית  שמתויגות כנשיות, 
ניכרה השפעה של הנשים על תרבות  להביא בחשבון, מצד שני, שברמת הקבוצה הקטנה 
מקום העבודה, בניגוד לניבוי של מודל ה–ASA. כאמור, בשלב טיסות המיון, שבו הקבוצות 
מעורבות, הביאו הנשים לקבוצה אווירה מעודנת יותר, ממושמעת ומשקיעה, שכוללת יחס 
סבלני ואבהי מצד המדריכים, באופן שאינו מקובל בהדרכת חניכים ובטיסות המיון ככלל. 
ממצא זה יכול להתפרש לשני כיוונים: מצד אחד, הוא מציג פוטנציאל לשינוי הדרגתי של 
התרבות הגברית, ומצד שני, הגנת היתר שאפיינה את יחסם של המדריכים הגברים כלפי 
החניכות באינטראקציה היומיומית אתן הייתה יכולה להתבטא לעתים גם בתיוג של החניכות 

כנשיות ובעייתיות בתהליך המיון. 
הפיקוד  סגל  השילוב.  על  הארגונית  התרבות  של  השפעתה  את  ממחיש  זה  ניתוח 
והמדריכים משמשים גם כסוכני השינוי וגם כשומרי הסף. באופן לא מודע, ככל הנראה, הם 
מעלים את רף הדרישות מהחניכות בהיבטי האופי הגברי, ובכך פועלים לשימור התרבות 
הארגונית הגברית. עם זאת, אפשר לראות השפעה מסוימת של הנשים על הסביבה הקרובה 
להן. גם אם התרבות הארגונית בכללותה לא הושפעה, הרי שבקרבת הנשים נוצרה אווירה 
זהות  למאפייני  משויכים  אלה  התנהגות  מאפייני  יותר.  “נשיים”  מאפיינים  בעלת  אחרת, 
המגדר הנשית ומעידים על שינוי במאפייניה של תרבות מקום העבודה הספציפית בקבוצות 

אלה, הגם שהתרבות הניהולית נותרה כנראה ללא שינוי. 
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לסיום, אין מנוס מלדון בשאלה של הצלחת התהליך. כאמור, התשובה לשאלה זו תלויה 
קודם כל באופן שבו תוגדר הצלחה. בקורסים שהוכשרו בתקופה שבה עוסק המחקר הוסמכו 
בסך הכול ארבע בוגרות: שלוש נווטות קרב וטייסת קרב אחת. זוהי הצלחה פחותה במידה 
ניכרת מזו של חניכים: בערך בוגרת אחת בשנה, לעומת בוגרים רבים שמסיימים את הקורס 
מדי שנה. עם זאת, אין לראות בכך כישלון. חיל האוויר קלט לשורותיו ארבע קצינות צוות 
אוויר )ועד סוף שנת 2006 נקלטו 13( שהמשיכו והוכשרו כשאר קציני צוות האוויר בני גילן, 
שכן  הצלחתן,  את  ולהעריך  לסכם  מדי  מוקדם  עדיין  מבצעיות.4  בפעילויות  השתתפו  ואף 
אנשי צוות אוויר מצופים להמשיך ולטוס בחיל כעשרים שנה לפחות. יש לציין עוד שמספר 
המתנדבות לקורס, שממנו נגזר מספר החניכות ומספר הבוגרות, אינו גדול ואינו גדל עם 
הזמן. במובן התהליכי של ניהול וביצוע תהליך ההשתלבות ניכרת הצלחה במילוי מטרות 
הארגון בהתאם לדרישות החוק. במסגרת המחקר הנוכחי, המתמקד בתחילת התהליך, אי 

אפשר לתת תשובה חותכת בדבר תוצאותיו, ויש צורך במחקר המשך כדי לענות על כך. 
המקומות  אחד  הוא  טיס  קורס  בצה“ל,  כלוחמות  נשים  השתלבות  של  הרחב  בהקשר 
היוקרתיים ביותר שבו השתלבו לוחמות. כל שאר תפקידי הלוחמות )למעט קורס חובלים 
שדומה במאפייניו לקורס טיס( אינם מצויים בליבה היוקרתית של תפקידי הלחימה. השתלבות 
הנשים כלוחמות בצה“ל נכפתה על הצבא על ידי מערכת המשפט שמבטאת ערכים ליברליים 
שהצבא התבקש לאמץ. כנגד תפיסה זו פועלים כוחות שמרניים )שנתמכים לעתים על ידי 
גורמים מהמגזר הדתי(, ובעידודם התפתחה בצה“ל התפיסה של “השילוב הראוי”. משמעותה 
בפני השתלבות  חדשים  וחסמים  גבולות  הצבת  היא  הראוי  השילוב  מדיניות  של  המעשית 
הנשים בתפקידי לחימה ובצה“ל בכלל. לא מקדמים שירות שוויוני וציפייה לחלוקה בנטל, 
אלא שילוב מידתי וראוי, כלומר מוגבל ומצומצם, מה שיכול להתפרש כסוג חדש של אפליית 
ומשועתקת  בצה“ל  ממילא  הקיימת  לאפליה  שמצטרפת  הצבאי,  השירות  במסגרת  נשים 
לחברה הישראלית. מדיניות השילוב הראוי מכוננת ומנציחה את התפיסה הגברית הרואה 
צו חיצוני שיש להכילו באופן שמשמר את ההגמוניה הגברית ומשעתק  בשילוב הלוחמות 
ולאזורים מסוימים. השילוב הלכאורה  והפניית הלוחמות לתפקידים  מיון  אותה באמצעות 
ראוי בא לידי ביטוי גם בקורס טיס בהקפדה המיונית על אופי החניכות, בדחייה של התנהגותן 
הנשית ובתיוגה כבעיה וכמכשול. ככל הנראה, גם הוצבה בפניהן דרישת יתר בהיבט זה, כדי 

להצליח ולהתקדם בקורס.
מדיון זה עולה שאין תמיכה חברתית של ממש בשירות נשים כלוחמות בצבא ובהכשרתן 
כלוחמות צוות אוויר במסגרת קורס טיס. אמנם היה שינוי ברוח החוק ובלשון החוק בעקבות 
בג“ץ מילר, אך זהו שינוי מוגבל שאינו תובע שוויון. יתר על כן, לא די בשינוי חוקתי כדי 
לחולל שינוי חברתי. בדפוסי ההתנהלות של החברה הישראלית, בהקשר של שירות הנשים 
בצבא, לא ניכר שינוי חברתי של ממש. בלי שינוי שיוביל לתמיכה חברתית ולהכוונה לנשים 
טיס.  קורס  את  “להציף”  החניכות  צפויות  לא  כלוחמות,  משמעותי  צבאי  לשירות  לשאוף 
במצב עניינים זה נראה שצפויות עוד שנים רבות שבהן רק חניכות מעטות יתגייסו לקורס 

כשהפרסומים  השנייה,  לבנון  במלחמת  האוויר  חיל  של  המבצעית  בפעילות  השתתפו  אף  מהן  חלק   4

האחרונים בנושא בעיתונות מדווחים שנווטת הקרב הראשונה טסה במהלך המלחמה כשהיא בחודשי 

ההיריון הראשונים.
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הטיס ורק קצינות צוות אוויר יחידות יוסמכו ויישארו בבחינת סמלים )tokens במונחים של 
קאנטר(.

ואת  החברתיים  המבנים  את  היחסים,  מערכות  את  לשנות  תובע  הרדיקלי  הפמיניזם 
מבני הכוח בחברה. ברוח זו יש לצפות לשינוי במבנה הצבא, כך שיהפוך לשוויוני לנשים 
וגברים, ואפילו לכינון של צבא בעל מאפיינים נשיים ובשליטה נשית. בחברה הישראלית 
ציפייה זו אינה נראית מעשית בעתיד הנראה לעין. כיוון אחר של הפמיניזם הרדיקלי יעדיף 
לצאת מהמשחק ולבחור שלא לשרת כלל בצבא, מתוך חוסר עניין במסגרת הצבאית וחוסר 
זכויות  שוויון  בהשגת  הליברלי מתמקד  הפמיניזם  זאת,  לעומת  פעולה.  איתה  רצון לשתף 
לנשים ושואף לשוויון זכויות )וחובות( גם בשירות הצבאי. גם במובן זה, ההתקדמות שהייתה 
בלשון החוק ובשילוב הנשים בצה“ל היא חלקית בלבד. לא הושג שוויון בין גברים לנשים, 
אלא הייתה התקדמות לקראת שוויון הזדמנויות. נשים שיהיו מעוניינות וייאבקו על מקומן 
ומעמדן יוכלו להשתלב בצבא בתפקידי לחימה ובתפקידים יוקרתיים ואף להתקדם לתפקידי 
והתאמה  אחרים  מפלים  מנגנונים  של  ביטול  גם  כולל  מלא  הזדמנויות  שוויון  אך  פיקוד. 
להתנדב  לנשים  מתאפשר  אמנם  שכיום  נראה  המינים.  לשני  וקידום  הכשרה  מסלולי  של 
ולשרת כרצונן, אך ההבניה החברתית מוסיפה להפנות את רוב הנשים לתפקידי סיוע ותמיכה 
פריפריאליים. אין ציפייה אמיתית בחברה לשינוי דפוסי ההתנהגות ומערכות היחסים בין 
המינים, אלא מסתפקים במתן האפשרות למי שרוצה )ומתאימה( להשתלב כלוחמת, טייסת, 
אלקטרונאית או כל מקצוע אחר שתבחר. אם בצד האפשרות החוקית להשתלב יתאפשר גם 
שוויון הזדמנויות, אולי יהיה גם בכך הישג מספק. נראה שאין לצפות ליותר מכך בחברה 

הישראלית של ימינו.
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