
חלטתו של הנשיא הטרי של צרפת ה
עמנואל מקרון למנות נשים לחצי 
מתפקידי השרים בממשלתו, כמו גם 
מינויה של סילבי גולאר לתפקיד שרת ההגנה - 

־מעידים על שינוי משמעותי באיוש נשים בתפ
קידים שנחשבו בעבר “גבריים”. מינויים אלו 
עולים בקנה אחד עם החלטה 1325 של מועצת 
הביטחון של האו”ם, משנת 2000, המציינת 
שקובעי מדיניות ואנשי המשפט הבינלאומי 
צריכים להתבונן על חוויותיהן של הנשים 
החיות באזורי מלחמה מנקודת ראות מגדרית 
ולהכיר בהשפעה הייחודית של המלחמה עליהן. 
כמו כן, יש לשתף נשים בתהליכי משא ומתן 

לשלום וכן להטמיע נקודת ראות מגדרית.
מספרי  לייצוג  מתייחסת  האו”ם  החלטת 
שווה של נשים במנגנוני קבלת ההחלטות, אך 
לא פחות מכך לייצוג הייחודי של שפתן, צורת 

ול להן  הייחודיים  הצרכים  ואיתור  ־חשיבתן 
כמו  ושלום,  מלחמה  של  בהקשרים  זכויותיהן 

בפי והבינלאומי.  המדיני  הפוליטי  בשיח  ־גם 
תוח מודל זה בישראל עוסקת התוכנית “בונות 
עתיד משותף”, ביוזמת “מדרשת אדם”, עמותת 
“איתך־מעכי” ו”נשים עושות שלום”, הפועלות 

־להכשרת מאות נשים ולהבאת קולותיהן הייחו
דיים בענייני שלום וביטחון למרחב הציבורי. 

־מהי מלחמה, וכיצד יש למדוד את משך התנה

־לותה? נשים משלמות את מחיר המלחמות ועו
סקות בו באופן אינטנסיבי לפני, אחרי ובמהלך 
המלחמה. מאחר שעומס הטיפול בבני המשפחה 
הפצועים, הלומי הקרב והנכים נופל בעיקר על 

־כתפיהן של נשים, המלחמה נמשכת עבורן מת
חילתה ועד סיום הטיפול בתוצאותיה. לראייה זו 

־השלכות מרחיקות לכת מבחינת היערכות העו
רף והחזית ומבחינת השיקולים הכלכליים.

בשיח נשים על המלחמה נעדרים משמעותית 
מונחי הניצחון וההפסד, ויש נשים הרואות בעצם 
ההפסד  להשקפתן,  כישלון.  למלחמה  הכניסה 

־אינו דווקא בקרב מול האויב, אלא בשלב המק
־דים שבו לא השכילו הצדדים למנוע את המל

חמה. עבור נשים המלחמה מתחילה בהפסד, ויש 
לבחון אותו בכל תהליך של הפקת לקחים הבא 

בעקבותיה.
־לתפיסתן, יש לראות את השלום כמטרת המ

לחמה ולנהל את המלחמה מתוך מודעות לכך 
שהאויב של היום הוא השותף של מחר; הבנה 
המשנה מהותית את היחס לשבויים ואת היחס 

־לפגיעה בחפים מפשע. שימוש באמצעים קיצו
ניים להשגת ניצחון בשדה הקרב פירושו צמצום 

האפשרויות לקידום שלום לאחריה. 
־בשאלה מה בין מלחמה לביטחון, נשים סבו

“ניצחנו במלחמה”, אין  רות שגם אם לכאורה 
ערובה לכך שהביטחון שלהן יגבר. הן חוששות 

מפני ההשפעות לרעה של המלחמה על ביטחונן. 
הן סבורות שזמינות הנשק בידי הגברים השבים 

־מהקרב או מפעילויות הלוחמה מסכנת את בי
־טחונן, שכן הנשק - בתום מצב החירום - מכ

וון לעתים נגדן. כך למשל, הביטוי “האקדח על 
שולחן המטבח” מתייחס בישראל להכרח לאסוף 
מידי המאבטחים את אמצעי הנשק שברשותם, 
באמצעותם  התבצעו  מהמקרים  שבחלק  לאחר 

מעשי רצח של נשים. 
־נשים כוללות במונח הביטחון גם חשש מה

טרדה מינית מתמשכת, בשעה שנערך עליהן 
חיפוש גופני במחסומים ובשדות התעופה. לא 

־פעם ההגנה על ביטחונן טומנת בחובה גם פגי
עה בביטחונן.

ומתן  נשים חשובה בתהליכי משא  שותפות 
לשלום גם בשל יחסן המיוחד לקדושת החיים, 
כמי שמביאות חיים לעולם ונושאות אותם על 
המקבל  פורום  שבכל  מאמינות  נשים  כפיהן. 

־החלטות על שלום ומלחמה צריכה להיות לפ
־חות אמא “היסטרית” אחת. רק כך יובטח שקו

מנדקרים חסרי מיגון לא יישלחו לשדה הקרב, 
ושהיציאה למלחמה תיעשה במשנה זהירות. ד

הכותבת היא מנהלת עמיתה במדרשת 
"אדם", השותפה לפרויקט “בונות עתיד 
משותף". הסמינר הקרוב של הפרויקט 
יתקיים ב־7־8 ביולי בבית ברל

עצם, לא צריך קוד אתי באקדמיה. ב
הרי כבר יש קוד אתי באקדמיה: לפי 
הקוד הקיים, אסור למרצה להביע דעות 
שעלולות להישמע כימניות, ואסור לו ללמד את 

־הסטודנטים עובדות שעלולות לגרום לסטוד
נט לפתח עמדות ימניות. הקוד האתי הזה ברור 
וידוע לכל. כל אחד, גם הסטודנטים, יודע מה 

העונשים שיוטלו על מי שלא מציית לו.
ישראלים,  אקדמיה  אנשי  של  ניתוחים  יש 
חוקיו,  את  ומכירים  הזה  הממסד  בתוך  החיים 
שמסבירים עד כמה האקדמיה מוטה לכיוון אחד 
בלבד, ועד כמה היא מתנהגת באופן כמעט אלים 

כלפי מי שחושב אחרת, מרצה או סטודנט. 
־פרופ' זיוה שמיר, מן הגדולות שבחוקרי הס

"האקדמיה,  כך:  באומץ  כתבה  שלנו,  פרות 
לע ולנסות  סימני שאלה  להציב  ־שמתפקידה 
־נות עליהם, משמיעה בדור האחרון מיני אמי

תות מוטות וחד־משמעיות המסתיימות בסימני 
קריאה כמקלות המתופף במצעד צבאי, אמיתות 
המתאימות אולי להופיע על עמוד מודעות או 

־להישמע מעל בימת הנאום הפוליטי, אך מקו
־מן לא יכירן במוסדות המחקר וההוראה האק
והמגמ הפלקטית  חד־צדדיותם  מחמת  ־דמיים 

תית". והיא מוסיפה: "כל מי שינסה לבדוק את 

תקפות האקסיומות של ה'דתות' החדשות הנ"ל, 
שהסתפחו למדעי הרוח, למדעי החברה והמדינה 
ואפילו למשפטים, יוקא עד מהרה מן הקהילייה 
האקדמית ויוקע אל עמוד הקלון". היא מעידה 
עוד: “בחוגים מסוימים כבר אי אפשר להשמיע 

־כל דעה, כי ‘אבירי חופש הדיבור’ יזדעקו לאל
תר ויחרימו ללא דיחוי כל דיבור ‘בלתי תקני’, 
ירעישו עליו עולמות ויערכו לו דה־לגיטימציה 

פומבית ומתוקשרת”. 
תענוג לי לקרוא ולשמוע את פרופ’ זיוה שמיר 
ולהתבשם מעומק ידיעתה בספרות העברית. עד 

־קריאת המאמר הזה לא הכרתי את דעותיה הפו
ליטיות, וגם אחריו בעצם לא ניתן לקבוע מה הן. 

־אני מכיר אותה, אבל הופתעתי מהאומץ שבני
תוח הזה, שנכתב כבר לפני כחמש שנים, בלי 

קשר לקוד האתי של אסא כשר. 
פעם פורסם מחקר של פרופ’ יורם פרי, שניתח 
את הקשר בין עדה לבין השקפה פוליטית. הוא 
התראיין אז בגלי צה”ל, והמראיין שאל: “המחקר 

־שלך מצביע על קשר בין עדתיות והשקפה פו
ליטית, ונמצא כי בני עדות המזרח נציים יותר”.
“נכון”, הודה החוקר, “יש קשר”. לכן טלפנתי 

־אליו מיד בעצמי ותהיתי: “המחקר שלך ומחק
רים דומים מטילים כתם על עדה שלמה. אתם 

־טוענים שהאשכנזים אינם נציים. אדם יכול לח
שוב כי מישהו, רק משום שהוא אשכנזי, לא מבין 
זה נאה להכפיש ככה עדה  אין  את המציאות. 

שיש לה זכויות לא מעטות”.
כאילו  נדמה  צודק,  “אתה  ואמר:  צחק  הוא 
נקודת המוצא היא שהעמדה היונית היא המצב 
הרצוי”. המשכתי: “המחקר שלך מצביע גם על 
דהיינו  הנציות,  לבין  ההשכלה  רמת  בין  קשר 
פוחתת,  הנציות  עולה,  ההשכלה  שרמת  ככל 

־בלי קשר לעדה. הרי זה מסוכן לנו. מה מלמ
את  שהורס  הישראליות  באוניברסיטאות  דים 
הנציות?” הוא ענה גם לזה. לא שוכנעתי. אני 
יודע את התשובה הנכונה: עושים לסטודנטים 

אינדוקטרינציה. 

־לא מלמדים את הסטודנטים לפילוסופיה תו
רות של פילוסופים שאינם מתאימים לקו, לא 
סרט  לעשות  לקולנוע  סטודנטים  על  מטילים 
מטילים  כן  )אבל  התבוסתנות  הוא  שנושאו 
עליהם לעשות סרט שנושאו הכיבוש(. גם לא 
ייתכן שמרצה ידון בשאלה המעניינת: “הרחבת 
גבולות ישראל, תוכניות וסיכויים?” או, בכיוון 
להשתמע  שעלולה  דעה  לימוד  יאפשר  אחר, 
ממנה ביקורת על הקהילה הלהט”בית או תמיכה 
במאבק של החרדים ברפורמים. ובכוונה בחרתי 
לסיום בשני נושאים שלגביהם ארגיש לא נוח 
לשבת בשיעור שבו כל הדעות הן שוות ערך, 

כמו שראוי שיהיה באקדמיה. 
באקדמיה שולטת במידה רבה מהרצוי תרבות 

פוגע מ”רעיונות  והפחד  קורקט  ־הפוליטיקלי 
ניים”. נוצר קוד אתי פנימי שדוחק מה שאינו 

־חלק ממוסכמות החשיבה ולא מאפשר דיון חו
בעלי  הם  השונים  והדוברים  הדעות  שבו  פשי 
גרוע מכך, אנשים המכירים את  מעמד שווה. 
האקדמיה מאשימים שהקוד האתי הסמוי יוצר 
בוגר אוניברסיטה חסר כלים לחשיבה עצמית, 
כי חלק מהמרצים בוחר עבור הסטודנטים רק 
חלק מתוך רשימה ארוכה של חומרים שהם היו 
אמורים להיחשף אליהם בתנאי לימוד הוגנים. ד
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לא מטילים על 
סטודנטים לקולנוע 

לעשות סרט שנושאו הוא 
התבוסתנות, וגם לא ייתכן 

שמרצה ידון בשאלה המעניינת: 
“הרחבת גבולות ישראל, 

תוכניות וסיכויים?" 

חלטתו של הנשיא הטרי של צרפת ה
עמנואל מקרון למנות נשים לחצי 
מתפקידי השרים בממשלתו, כמו גם 
מינויה של סילבי גולאר לתפקיד שרת ההגנה - 

־מעידים על שינוי משמעותי באיוש נשים בתפ
קידים שנחשבו בעבר “גבריים”. מינויים אלו 
עולים בקנה אחד עם החלטה 1325 של מועצת 
הביטחון של האו”ם, משנת 2000, המציינת 
שקובעי מדיניות ואנשי המשפט הבינלאומי 
צריכים להתבונן על חוויותיהן של הנשים 
החיות באזורי מלחמה מנקודת ראות מגדרית 
ולהכיר בהשפעה הייחודית של המלחמה עליהן. 
כמו כן, יש לשתף נשים בתהליכי משא ומתן 

לשלום וכן להטמיע נקודת ראות מגדרית.
מספרי  לייצוג  מתייחסת  האו”ם  החלטת 
שווה של נשים במנגנוני קבלת ההחלטות, אך 
לא פחות מכך לייצוג הייחודי של שפתן, צורת 

ול להן  הייחודיים  הצרכים  ואיתור  ־חשיבתן 
כמו  ושלום,  מלחמה  של  בהקשרים  זכויותיהן 

בפי והבינלאומי.  המדיני  הפוליטי  בשיח  ־גם 
תוח מודל זה בישראל עוסקת התוכנית “בונות 
עתיד משותף”, ביוזמת “מדרשת אדם”, עמותת 
“איתך־מעכי” ו”נשים עושות שלום”, הפועלות 

־להכשרת מאות נשים ולהבאת קולותיהן הייחו
דיים בענייני שלום וביטחון למרחב הציבורי. 

־מהי מלחמה, וכיצד יש למדוד את משך התנה

־לותה? נשים משלמות את מחיר המלחמות ועו
סקות בו באופן אינטנסיבי לפני, אחרי ובמהלך 
המלחמה. מאחר שעומס הטיפול בבני המשפחה 
הפצועים, הלומי הקרב והנכים נופל בעיקר על 

־כתפיהן של נשים, המלחמה נמשכת עבורן מת
חילתה ועד סיום הטיפול בתוצאותיה. לראייה זו 

־השלכות מרחיקות לכת מבחינת היערכות העו
רף והחזית ומבחינת השיקולים הכלכליים.

בשיח נשים על המלחמה נעדרים משמעותית 
מונחי הניצחון וההפסד, ויש נשים הרואות בעצם 
ההפסד  להשקפתן,  כישלון.  למלחמה  הכניסה 

־אינו דווקא בקרב מול האויב, אלא בשלב המק
־דים שבו לא השכילו הצדדים למנוע את המל

חמה. עבור נשים המלחמה מתחילה בהפסד, ויש 
לבחון אותו בכל תהליך של הפקת לקחים הבא 

בעקבותיה.
־לתפיסתן, יש לראות את השלום כמטרת המ

לחמה ולנהל את המלחמה מתוך מודעות לכך 
שהאויב של היום הוא השותף של מחר; הבנה 
המשנה מהותית את היחס לשבויים ואת היחס 

־לפגיעה בחפים מפשע. שימוש באמצעים קיצו
ניים להשגת ניצחון בשדה הקרב פירושו צמצום 

האפשרויות לקידום שלום לאחריה. 
־בשאלה מה בין מלחמה לביטחון, נשים סבו

“ניצחנו במלחמה”, אין  רות שגם אם לכאורה 
ערובה לכך שהביטחון שלהן יגבר. הן חוששות 

מפני ההשפעות לרעה של המלחמה על ביטחונן. 
הן סבורות שזמינות הנשק בידי הגברים השבים 

־מהקרב או מפעילויות הלוחמה מסכנת את בי
־טחונן, שכן הנשק - בתום מצב החירום - מכ

וון לעתים נגדן. כך למשל, הביטוי “האקדח על 
שולחן המטבח” מתייחס בישראל להכרח לאסוף 
מידי המאבטחים את אמצעי הנשק שברשותם, 
באמצעותם  התבצעו  מהמקרים  שבחלק  לאחר 

מעשי רצח של נשים. 
־נשים כוללות במונח הביטחון גם חשש מה

טרדה מינית מתמשכת, בשעה שנערך עליהן 
חיפוש גופני במחסומים ובשדות התעופה. לא 

־פעם ההגנה על ביטחונן טומנת בחובה גם פגי
עה בביטחונן.

ומתן  נשים חשובה בתהליכי משא  שותפות 
לשלום גם בשל יחסן המיוחד לקדושת החיים, 
כמי שמביאות חיים לעולם ונושאות אותם על 
המקבל  פורום  שבכל  מאמינות  נשים  כפיהן. 

־החלטות על שלום ומלחמה צריכה להיות לפ
־חות אמא “היסטרית” אחת. רק כך יובטח שקו

מנדקרים חסרי מיגון לא יישלחו לשדה הקרב, 
ושהיציאה למלחמה תיעשה במשנה זהירות. ד

הכותבת היא מנהלת עמיתה במדרשת 
"אדם", השותפה לפרויקט “בונות עתיד 
משותף". הסמינר הקרוב של הפרויקט 
יתקיים ב־7־8 ביולי בבית ברל

עצם, לא צריך קוד אתי באקדמיה. ב
הרי כבר יש קוד אתי באקדמיה: לפי 
הקוד הקיים, אסור למרצה להביע דעות 
שעלולות להישמע כימניות, ואסור לו ללמד את 

־הסטודנטים עובדות שעלולות לגרום לסטוד
נט לפתח עמדות ימניות. הקוד האתי הזה ברור 
וידוע לכל. כל אחד, גם הסטודנטים, יודע מה 

העונשים שיוטלו על מי שלא מציית לו.
ישראלים,  אקדמיה  אנשי  של  ניתוחים  יש 
חוקיו,  את  ומכירים  הזה  הממסד  בתוך  החיים 
שמסבירים עד כמה האקדמיה מוטה לכיוון אחד 
בלבד, ועד כמה היא מתנהגת באופן כמעט אלים 

כלפי מי שחושב אחרת, מרצה או סטודנט. 
־פרופ' זיוה שמיר, מן הגדולות שבחוקרי הס

"האקדמיה,  כך:  באומץ  כתבה  שלנו,  פרות 
לע ולנסות  סימני שאלה  להציב  ־שמתפקידה 
־נות עליהם, משמיעה בדור האחרון מיני אמי

תות מוטות וחד־משמעיות המסתיימות בסימני 
קריאה כמקלות המתופף במצעד צבאי, אמיתות 
המתאימות אולי להופיע על עמוד מודעות או 

־להישמע מעל בימת הנאום הפוליטי, אך מקו
־מן לא יכירן במוסדות המחקר וההוראה האק
והמגמ הפלקטית  חד־צדדיותם  מחמת  ־דמיים 

תית". והיא מוסיפה: "כל מי שינסה לבדוק את 

תקפות האקסיומות של ה'דתות' החדשות הנ"ל, 
שהסתפחו למדעי הרוח, למדעי החברה והמדינה 
ואפילו למשפטים, יוקא עד מהרה מן הקהילייה 
האקדמית ויוקע אל עמוד הקלון". היא מעידה 
עוד: “בחוגים מסוימים כבר אי אפשר להשמיע 

־כל דעה, כי ‘אבירי חופש הדיבור’ יזדעקו לאל
תר ויחרימו ללא דיחוי כל דיבור ‘בלתי תקני’, 
ירעישו עליו עולמות ויערכו לו דה־לגיטימציה 

פומבית ומתוקשרת”. 
תענוג לי לקרוא ולשמוע את פרופ’ זיוה שמיר 
ולהתבשם מעומק ידיעתה בספרות העברית. עד 

־קריאת המאמר הזה לא הכרתי את דעותיה הפו
ליטיות, וגם אחריו בעצם לא ניתן לקבוע מה הן. 

־אני מכיר אותה, אבל הופתעתי מהאומץ שבני
תוח הזה, שנכתב כבר לפני כחמש שנים, בלי 

קשר לקוד האתי של אסא כשר. 
פעם פורסם מחקר של פרופ’ יורם פרי, שניתח 
את הקשר בין עדה לבין השקפה פוליטית. הוא 
התראיין אז בגלי צה”ל, והמראיין שאל: “המחקר 

־שלך מצביע על קשר בין עדתיות והשקפה פו
ליטית, ונמצא כי בני עדות המזרח נציים יותר”.
“נכון”, הודה החוקר, “יש קשר”. לכן טלפנתי 

־אליו מיד בעצמי ותהיתי: “המחקר שלך ומחק
רים דומים מטילים כתם על עדה שלמה. אתם 

־טוענים שהאשכנזים אינם נציים. אדם יכול לח
שוב כי מישהו, רק משום שהוא אשכנזי, לא מבין 
זה נאה להכפיש ככה עדה  אין  את המציאות. 

שיש לה זכויות לא מעטות”.
כאילו  נדמה  צודק,  “אתה  ואמר:  צחק  הוא 
נקודת המוצא היא שהעמדה היונית היא המצב 
הרצוי”. המשכתי: “המחקר שלך מצביע גם על 
דהיינו  הנציות,  לבין  ההשכלה  רמת  בין  קשר 
פוחתת,  הנציות  עולה,  ההשכלה  שרמת  ככל 

־בלי קשר לעדה. הרי זה מסוכן לנו. מה מלמ
את  שהורס  הישראליות  באוניברסיטאות  דים 
הנציות?” הוא ענה גם לזה. לא שוכנעתי. אני 
יודע את התשובה הנכונה: עושים לסטודנטים 

אינדוקטרינציה. 

־לא מלמדים את הסטודנטים לפילוסופיה תו
רות של פילוסופים שאינם מתאימים לקו, לא 
סרט  לעשות  לקולנוע  סטודנטים  על  מטילים 
מטילים  כן  )אבל  התבוסתנות  הוא  שנושאו 
עליהם לעשות סרט שנושאו הכיבוש(. גם לא 
ייתכן שמרצה ידון בשאלה המעניינת: “הרחבת 
גבולות ישראל, תוכניות וסיכויים?” או, בכיוון 
להשתמע  שעלולה  דעה  לימוד  יאפשר  אחר, 
ממנה ביקורת על הקהילה הלהט”בית או תמיכה 
במאבק של החרדים ברפורמים. ובכוונה בחרתי 
לסיום בשני נושאים שלגביהם ארגיש לא נוח 
לשבת בשיעור שבו כל הדעות הן שוות ערך, 

כמו שראוי שיהיה באקדמיה. 
באקדמיה שולטת במידה רבה מהרצוי תרבות 

פוגע מ”רעיונות  והפחד  קורקט  ־הפוליטיקלי 
ניים”. נוצר קוד אתי פנימי שדוחק מה שאינו 

־חלק ממוסכמות החשיבה ולא מאפשר דיון חו
בעלי  הם  השונים  והדוברים  הדעות  שבו  פשי 
גרוע מכך, אנשים המכירים את  מעמד שווה. 
האקדמיה מאשימים שהקוד האתי הסמוי יוצר 
בוגר אוניברסיטה חסר כלים לחשיבה עצמית, 
כי חלק מהמרצים בוחר עבור הסטודנטים רק 
חלק מתוך רשימה ארוכה של חומרים שהם היו 
אמורים להיחשף אליהם בתנאי לימוד הוגנים. ד

קוד סמוי
באקדמיה כבר יש קוד אתי: תרבות הפוליטיקלי קורקט והפחד מ"רעיונות פוגעניים", שדוחקת כל מה שאינו 

חלק ממוסכמות החשיבה ואינה מאפשרת דיון חופשי שבו הדעות והדוברים השונים הם בעלי מעמד שווה
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לא מטילים על 
סטודנטים לקולנוע 

לעשות סרט שנושאו הוא 
התבוסתנות, וגם לא ייתכן 

שמרצה ידון בשאלה המעניינת: 
“הרחבת גבולות ישראל, 

תוכניות וסיכויים?" 


