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 טובות לטיסה

ניון, חלמה תמיד להיות טייסת, ואף שסיימה לימודי אווירונאוטיקה בטכ עתודאיתמילר,  אליס

קורס טיס אזרחי. כשהתקרב מועד הגיוס שלה פנתה לעזר וייצמן, שהיה אז הנשיא,  בהצלחהסיימה 

, אתן נסרוגשיעזור לה להתקבל לקורס טיס. הוא השיב לה משהו בנוסח 'מיידלע, כשאנחנו  וביקשה

 אל רחל בנזימן פנתהסת נעמי חזן. זו תטוסו'. היא לא אמרה נואש וביקשה את עזרתה של חברת הכנ

באגודה לזכויות  המשפטיתהיועצת המשפטית של שדולת הנשים, וכיום מנהלת המחלקה  -אז )

דיונים בהנהלות  נערכו. "ץ"לבג, ואל נטע זיו באגודה והציעה ששני הארגונים יעתרו יחד (האזרח

ה שאלות: ראשית, האם הצבא הוא כמ ועלוזיו, " מספרתובוועדות המשפטיות של שני הארגונים", 

טענו שעזרנו לנשים היו שעל שוויון לנשים? )בשלב מאוחר יותר  להילחםהמקום שבו אנחנו רוצות 

הפוגעים בזכויות האדם(. שנית, היו שראו בעייתיות בכך שאנחנו  מעשיםלהיות שותפות לביצוע 

וחדים לגבי שירות נשים את האופציה להמשיך וליהנות מכל התנאים המי נשיםמבקשות עבור 

 האפשרותרלוונטית  לשני לדרוש שוויון. ושלישית, לכמה נערות שמתגייסות לצה" ומצד לבצה"

 .עתירהשנשקלו השאלות הללו הוחלט בכל זאת להגיש  לאחרלהתקבל לקורס טייס?" 

יו. אפשרי", אומרת נטע ז שזהולי היה חשוב להשיג תמיכה של אנשים שהיו בצבא, שיאמרו  לרחל"

מכון כרמל למחקר צבאי )אליס מילר הכירה אותו  מנהלראובן גל,  רליווה את התיק ד" מההתחלה"

אתגרי(. פנינו למפקדי חיל אויר לשעבר, שלא הסכימו  ספורט -דרך התחביב המשותף של שניהם 

טייסת קרב. אחר כך עלתה טענה, שנשים לא יוכלו לטוס  ממפקדלעזור לנו. בסוף השגנו תצהיר 

דעת מרופא נשים שאין מניעה שנשים יטוסו עד חודש חמישי. התיק  חוותשיהיו בהריון והשגנו כ

עזרה רבה מאשה שהייתה ממונה על שילוב נשים ביחידות מוטסות של חיל  קיבלנוצבר פרסום. 

. ארגונים פמיניסטיים מארצות הברית ומקנדה עזרו בחומר השוואתי ונתונים על האמריקאיהים 

 סות מטוסים". שמטי נשים

בכך  הקושילא העלה טענות צפויות, כמו  ל"צההיה קל", ממשיכה זיו, " לא המשפטי המאבק"

שרוב  בכךשנשים יפלו בשבי, אלא התמקד בטענה שההשקעה הגבוהה בהכשרת טייס מוצדקת 

נישואין  לגביואילו נשים, בשל הכללים  45הגברים משרתים בקבע ולאחר מכן במילואים עד גיל 

ההשקעה הכספית  אתובמילואים מספיק שנים באופן שיצדיק  הריון ולידת ילדים, לא ישרתו בקבע

לפרטים נוספים ובה התבקש  בקשההעצומה בהכשרתן". זיו ובנזימן לא ויתרו והגישו לבית המשפט 

. תחילה סירבו נציגי 45במילואים עד גיל  לטוסלמסור נתונים לגבי מספר הגברים הממשיכים  לצה"

חסוי, אולם בית המשפט הורה להם למסור את  שהוא חיל האוויר למסור את המידע, בטענה

. התברר שככל שהגיל עולה מספר הטייסים חסוייםהנתונים בתמורה להתחייבות שהם יישארו 

 במילואים יורד באופן משמעותי. 

האמיתי של שוויון הוא בהגשמתו, הלכה למעשה,  מבחנואת העתירה. " ץבג" קיבל 1995 בנובמבר

 בחילהדין התחולל שינוי מיידי -ית", כתב השופט מצא. בעקבות פסקחברתית תוצאת כנורמה

זו  בתקופההשתתפו עשרות חיילות בכל אחד מקורסי הגיבוש לטייס;  1996-2002האוויר: בשנים 

לא  אך למבדקיםסיימו קורס טיס בהצלחה שלוש נווטות וטייסת קרב אחת. מילר עצמה ניגשה 

לא הגשימה   עצמהדיעה, שהיא פילסה דרך לאחרות והיא התקבלה. למרות שלא היה לה קל עם הי

  .ללהיות סמל של המאבק לשוויון בצה" ממשיכההחלום, אין ספק שהיא  את
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שלו  שהבתהתקשר למשרד בתל אביב אדם ואמר  אחד יוםקציר היה הפוך. " אוריתשל  המקרה

שירתה בחיל  לאה כי על לא מקבלים אותה לעבוד-היא טייסת אזרחית שעובדת בארצות הברית ואל

את כל הפרטים והבטחתי  רשמתיהאוויר", מספרת אורנה הדר, שהייתה אז מנהלת סניף תל אביב. "

קציר,  אוריתברור שמדובר במקרה עקרוני.  היהלחזור אליו ומייד רצתי לחדרה של הדס תגרי." 

אזרחי ישראלי, תשע שנים, בעלת רשיון טייס  מזה, טייסת 30אזרחית ישראלית, הייתה אז כבת 

הציגה קציר מועמדות לקורס  1993 בספטמברשעבדה כטייסת בחברת תעופה אמריקאית גדולה. 

מתקבלים בדרך כלל לעבודה כטייסים  בוההכשרה לטיס שעורכת החברה, קורס שהמשתתפים 

על -אל ללקורס נדחתה, מבלי שניתנו נימוקים לדחייה. היא נפגשה עם מנכ" מועמדותהבחברה.  

 האוויררפי הרלב והוא אמר לה כי החברה שוקלת את מועמדותם של טייסים יוצאי חיל  דאז,

 הישראלי בלבד, וסירב לשקול את כישוריה המקצועיים בתחום הטייס לגופם. 

כוכבי, עורכת דין -באגודה, ולאה גליקסמן דיןהפנייה לאגודה, הגישו הדס תגרי, עורכת  בעקבות

 על,-אביב, נגד חברת אל-הדין האזורי לעבודה בתל בביתמשפטית תביעה  1996בפברואר מתנדבת, 

פסולה מטעמי מין, שכן באותה עת לא  אפליהלקורס הוא  קצירבטענה שהסירוב לקבל את אורית 

טייסות בחיל האוויר. עוד נטען בתביעה, כי שירות בחיל האוויר אינו הכרחי  להיותיכלו נשים 

 שיכולותייתה מאוד חריגה כי יש בישראל נשים ספורות ה קצירטייס תובלה אזרחי. " להכשרת

נעתר לבקשה  לאשבית הדין האזורי  לאחרתגרי.  אומרתלהיות טייסות בלי לשרת בחיל האוויר" 

בו נדחתה  המיוןעל להציג נתונים על המועמדים האחרים שהתקבלו בתהליך -לחייב את אל

החל באוקטובר . הדיון בתביעה לעבודהמועמדותה של קציר, ערערה האגודה לבית הדין הארצי 

על כי החליטה לבטל את הדרישה שטייסי החברה יהיו  אלחברת  הודיעהוזמן קצר לאחר מכן  1997

על כטייסים גם נשים וגברים שאינם בוגרי -להתקבל לאל יכוליםרק יוצאי חיל האוויר. כיום ואך 

להישאר בארצות הברית.  והחליטהקציר עצמה התקבלה לקורס, אך ויתרה  אוריתחיל האוויר.  

על התקבלה אשה אחרת לעבודה -באלתגרי שמחה לגלות לא מכבר שבעקבות שינוי הנהלים 

 כטייסת בחברה.

המקרים של מילר ושל קציר מבטאים בעייתיות נוספת והיא קידום השוויון בתחום שהוא במידה 

אקונומיות -כבות סוציורבה אליטיסטי. קורס טיס אזרחי הוא יקר מאוד. נשים הבאות מש

מבוססות מודעות יותר לזכויותיהן ויש להן נגישות רבה יותר למשאבים שמאפשרים מאבק 

לשוויון: כלכליים, משפטיים, תמיכה חברתית. עובדה זו יוצרת הטיה באופי המקרים שמגיעים 

 ם כאלה. למאבק משפטי. מאמץ רב יותר נדרש כדי לקדם שוויון של מי שלא עומדים לרשותו משאבי

 נשים במשטרה

התקשרה אל האגודה אשה בשם פנינה  ,פרסום פסק הדין בעניין אליס מילר בעקבות, 1995 בשנת

שכבר שנתיים היא מנסה להתגייס למשטרה ודוחים אותה באמירות  וסיפרהבן גיאת, 

שים פנתה בעניין למשטרה ואחרי שהדבר פורסם בתקשורת, פנו לאגודה נ תגרישוביניסטיות. הדס 

 90%-בבעיה דומה. בדיקת נתוני כוח האדם של המשטרה העלתה כי נשים היו כ שנתקלונוספות, 

 ללאמשוטרי הסיור. מפקדי התחנות היו כולם,  8.5%-מהחוקרים וכ 31%-במשטרה, כ מהפקידים

מבחינת  מהפכניתעתירה, שהייתה די  ץיוצא מהכלל, גברים. תגרי הגישה בשם הנשים הללו לבג"

 . במשטרהקשה: תכנית לשינוי עתידי וקביעת יעדים להגדלת אחוז הנשים מה שבי
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הייתה דנה שמשון, חובשת במשטרה, שרצתה להתקדם לתפקיד מבצעי ונבלמה רק  העותרות אחת

 18אשה. זמן מה לפני הגשת העתירה היא נפגעה פגיעה קשה בפיגוע באוטובוס בקו  אשהימשום 

להמשיך עם  רצתהרב, אבל על אף מצבה הקשה, מאוד  . היא הייתה מאושפזת זמןבירושלים

נראה לה מובן שזה מגיע  טבעילה כוח פנימי של מישהי שמודעת לזכויותיה, שבאופן  ישהעתירה. "

אותה על תצהיר. המשך העתירה היה כבר  להחתיםבית החולים אליה ל נסעתילה", מספרת תגרי, "

בתפקיד שנמנע ממנה מלכתחילה רק בשל היותה  להיותתיאורטי, כי מצבה הגופני לא איפשר לה 

 אשה". 

העתירה נעשו במשטרה פעולות שונות כדי לקדם את נושא שוויון הנשים בשירות  הגשת בעקבות

 שקבעה, וכדי להגביר את התודעה לנושא בקרב הנוגעים בדבר. האגודה טענה שהיעדים המשטרה

סוף כל  לקראתיבות של המשטרה כי הסתפקו בהתחי ץהמשטרה אינם מספקים, אך שופטי בג"

נשים וקידומן לגבי  גיוסשנה, ייוועדו כל גורמי המשטרה הרלוונטיים על מנת לבחון מחדש את יעדי 

המבוססת על הבחינה  הבאותהשנים הבאות, וכדי להכין תכנית עבודה מעודכנת לגבי השנים 

 מחדש. 

 ניערה. אין ספק שהעתירה ישגים יפיםהגענו בה לה", אומרת תגרי, "הזכינו בעתיר שלא למרות"

יחד עם  , וחייבה אותה להתייחס לנושא, גם אם לא הביאה לפתרון מלא של הבעיה.את המשטרה

יחסה יכלום. המשטרה הת השיגהמאוד ציער אותי שברמה האישית אף אחת מהעותרות לא  ,זאת

שבאות כאילו הן דוגמיות אליהן  והתייחסוברצינות לנושא העקרוני, אבל ממש התעלמו מהעותרות 

לצערי הרב,  להדגים את הבעיה העקרונית ולא נשים בשר ודם שיש לתקן את הפגיעה שנגרמה להן.

זה מאד אופייני למאבקים של שוויון, ובמיוחד בתחום העבודה. מגיעים לעתים להישגים עקרוניים 

 יהנות מפירותיו". ארוכי טווח, אבל רק לעתים רחוקות מי שנשאה על גבה את המאבק זוכה ל

  


