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מדיניות הצבא בישראל ביחס לנשים השתנתה מאוד בשני
העשורים האחרונים והיא מאותגרת מכיוונים שונים .בשנת ,2017
למשל ,שיעור הנשים שהתנדבו לתפקידי לחימה היה הגבוה
ביותר זה שנים ,אולם בה בעת פתיחת תפקידים קרביים לנשים
וביטול ההפרדות המגדריות בקורסים צבאיים מעוררים התנגדות
קשה בתוך הצבא ומחוץ לו .המשטר המגדרי של הצבא שוב אינו
מבנה אחיד וקוהרנטי כפי שהיה בעבר; זהו שדה דינמי הפועל
בהשפעתם של כוחות מנוגדים והוא משליך לא רק על נשים אלא
גם על גברים ועל תפיסות של גבריות בצבא.
לפיכך ,ההנחה ביסודו של הספר מ ג ד ר ב ב ס י ס  :נ ש י ם
ו ג ב ר י ם ב ש י ר ו ת ה צ ב א י היא כי הצבא הוא ארגון הטרוגני;
ארגון שיש בו מופעים שונים של שוויון ואי־שוויון מגדרי בזירות
שונות והוא מנהל יחסים רבי־פנים עם החברה האזרחית .המאמרים
באסופה זו אינם מתייחסים עוד לגברים ולנשים כאל קטגוריות
חברתיות אחידות ,אלא בוחנים את משמעותו של השירות הצבאי
עבור קבוצות שונות המשרתות בתפקידים שונים .הם עוסקים
במופעים הגלויים והסמויים של האי־שוויון המגדרי בצבא ,בוחנים
את המפגש בין מגדר ,מעמד ,אתניות ודת בארגון הצבאי ,ומציגים
את האפשרות להתמקח עם הארגון הצבאי ואף להתנגד לו.
השינויים הארגוניים שחלו בצבא בישראל והפרספקטיבות
התיאורטיות שהתרחבו במרוצת הזמן הביאו להתפתחותו של
שדה מחקר תוסס ואינטנסיבי שעניינו צבא ומגדר בישראל .ואולם
בספר זה נאספים יחד לראשונה כותבים בולטים בתחום ,חוקרות
וחוקרים מתחומי ידע שונים — סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה ,מדע
המדינה ,לימודי מגדר ,לימודי תרבות ,קולנוע וספרות .האסופה
פורשת מגוון רחב של מאמרים המאורגנים סביב ארבעה נושאים
הבונים את שערי הספר :זהויות צבאיות; המדיניות המגדרית
בצבא; היחסים בין צבא למשפחה; והתנגדות למלחמה ולכיבוש
בישראל כיום.
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