שילוב נשים בתפקידי לחימה – בואו נדבר במספרים
 10גדודים
כיום ,בצבא ישנם  10גדודים
לוחמים מעורבים
 4גדודי חי"ר קל (קרקל ,אריות הירדן,
ברדלס ,לביאי הבקעה)  4גדודי חילוץ
והצלה של פיקוד העורף ,גדוד איסוף
קרבי וגדוד הגנ"א .בנוסף ,ישנן יחידות
רבות נוספות המשלבות שירות נשים
וגברים.

לוחמות על ציר הזמן .מתוך נתונים שהוצגו ע"י צה"ל בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת

400%

בה"ד  8 – 1צוערות

גדילה של  400%בהיקף
בנות בתפקידי לחימה החל
מ2012-

במחזורים האחרונים של הכשרת קציני החי"ר בבה"ד ( 1גדוד גפן)
שובצו  8צוערות וחולקו בין כל  4הפלוגות
צילום :דו"צ

צוערת אחת בכל צוות | אין אף פלוגה שאיננה מעורבת

מימיה אחת ,שתי מחסניות וספסל
דרישות בוחן "מסלול":

ריצה עם:
טיפוס קיר:
בוחן "לורן" בבה"ד :1

גברים
 2מימיות
 5מחסניות
ללא סיוע
לורן משופר  -כ 40-דק'
(כולל טיפוס הר)

נשים
מימיה אחת
 2מחסניות
ע"י ספסל
לורן רגיל – כ 20-דק'

בבה"ד  ,1בכל ריצה מוגדר זמן/מרחק שונה לבנים ולבנות
צילום :ערוץ 10

 802דיווחים על הטרדות מיניות בתוך צה"ל ב2016-
 802דיווחים על הטרדות מיניות בנסיבות צבאיות בצה"ל ב2016-

צילום :דו"צ

כ 800-הריונות בשנה
בקרב חיילות החובה
חיילת שנכנסה להריון:
במידה ותבחר להמשיכו ,תשתחרר
מצה"ל תוך  3ימים.
במידה ותבחר להפסיקו – תקבל
ליווי צמוד ומימון מלא לתהליך
ההפלה.

מעל  400מקרים של הטרדה מינית ב 2016-היו בין
חיילים וחיילות המשרתים יחד בשירות חובה
בכל שנה ,מעל  500מקרים של הטרדה מינית בתוך
יחידות צבאיות ו/או בין אנשי צבא
עלייה של כ 20%-במספר הדיווחים על פגיעות מינית
בצה"ל ב ,2016-שהגיעו לידי מהו"ת

 600הפלות ממומנות ע"י
צה"ל בשנה
 602הפסקות הריון לחיילות
בשירות חובה בשנה ()2014
צה"ל מעניק מימון מלא לתהליך
ההפלה

שילוב נשים בתפקידי לחימה – בואו נדבר במספרים

 10מחקרים
צה"ל מתעלם מ 10-מחקרים מקיפים לפחות
שערך בעצמו בשנים האחרונות ,הקובעים כי
נשים אינן מסוגלות לעמוד בדרישות
המבצעיות בתפקידי לחימה

פציעה באזור האגן גורם
שכיח לנשירת לוחמות
 30%מהנשר הרפואי בגדוד מעורב הוא
פציעות באזור האגן (שאר סוגי
הפציעות באחוז נמוך יותר)
 69%מתוך נשר הלוחמות הוא עקב
סיבה רפואית – בדגש על אורתופדיה

 46%מהלוחמות נפצעות
 46%מכלל הלוחמות נפצעות במהלך שירותן (בתותחנים .)68%
לעומת  24%מכלל הלוחמים.

פציעות בקרב לוחמות – נתוני צה"ל:
(למרות סרגל מאמץ שונה)

שכיחות פציעות כללית
בגברים  24%מכלל הלוחמים
 46%מכלל הלוחמות
בממוצע בין היחידות
(בתותחנים )68%
סוגי פציעות שונות
פי  10- 2מגברים
שברי מאמץ
פי  3מגברים
כאבי ברכיים
פי  10- 2מגברים
קרעי רצועות ברך
פי  5מגברים
תמס שריר
נשר רפואי כתוצאה מפציעות פי  5- 2מגברים
אובדן ימי אימונים גדול יותר

חיילת בטירונות מאבדת
כ 7-ימי אימון בממוצע
בבדיקה של כ 400-לוחמות ,הממוצע של אובדן
ימי אימון לחיילת במהלך הטירונות בגלל טיפול
רפואי (ב' ,ג' ,הפניות) הוא  6.8ימי אימון לחיילת.

הנשר בטירונות גבוה פי  2.5בנשים מאשר בגברים
נשים צורכות פי  9.2יותר שרותי רפואה מגברים
כ 30%מהחיילות מקבלות ימי "ב" במהלך הטירונות

נתוני צה"ל – לאשה יכולות מבצעיות נמוכות מלגבר
הבדלים גברים נשים – גורמי סיכון פיזיולוגיים  -נתוני צה"ל
גובה
משקל
אחוז שומן
מסה שרירית
יכולת אירובית
יכולת אנארובית
צפיפות עצם
וחוזקה
קוטר עצם
שברי מאמץ
מרכז הכובד
דופק
ויסות חום
אמוגלובין
חוסר ברזל

בקרב נשים לעומת גברים:
נמוך 10%-5%
נמוך 25%-15%
גבוה % 100 - 70%
נמוכה ב 50%פלג גוף עליון ו 30%תחתון
נמוכה יותר
נמוכה יותר ב20%
נמוכה יותר
קטן יותר
פי  / 6 – 3פי 10 -2
נמוך יותר
במנוחה – גבוה יותר
במאמץ – זהה או נמוך
סף זעה גבוה יותר
 % 15- 10%מהלוחמות סובלות מאנמיה טרם גיוסן
 40%מהלוחמות סובלות מחוסר בברזל טרם גיוסן

משמעות מבצעית:
יכולת סחיבה נמוכה
צריכת האנרגיה בזמן פעילות גבוהה
יותר .איטיות יותר מגברים
יכולת סחיבת משקלים נמוכה

ריבוי פציעות שריר ושלד

יציבות וסחיבת משקלים שונה מגדיל
סיכון לפציעות
קושי בהתמודדות עם מאמץ עצים
סיכון למכות חום גבוה יותר
מוביל לפציעות שימוש יתר

