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תודות
מחקר זה נכתב בעידודם ובתמיכתם של פרופ' אייל בן ארי ודר' עדנה לומסקי פדר,
בלעדיהם ,מחקר זה לעולם לא היה מתגבש לחיבור זה .תודה לאייל ,על כך
שהסכמת לסייע לי לחקור נושא כה לא מובן מאליו ,תודה על הנחייתך המדוקדקת,
עוד כשהעבודה הייתה בשלביה הראשונים ועל העזרה בהרחבתה לכדי מחקר זה.
תודה לעדנה ,על ההנחיה המסורה ,על שפע של רעיונות ,עצות ותובנות ויותר מכל,
על התמיכה והדחיפה בשלבים האחרונים.
תודות רבות אני חבה למרואייני ,מרביתם זרים גמורים ,שהסכימו לחלוק עמי את
חוויות השירות הצבאי שלהם ,פיסות חיים מעברם הקרוב והרחוק ,שהיוו עבורי
חומרים אמפיריים .נכונותם לחלוק עמי ועם קוראי חוויות אלו ,הנה אבן הבסיס
למחקר זה ואין ביכולתי להודות להם במידה הראויה על היכולת המדהימה לשתף,
לספר ,להעביר את החוויות שעברו בדרך כה חיונית ועל הזמן והאנרגיות הנפשיות
שהושקעו בנושא.
ברצוני להודות לפרופ' ויקטור עזריה ,על המון תמיכה ,עידוד ,הקשבה ואכפתיות,
וכמובן על נקודת המבט הרעננה והחדה והיכולת המופלאה להפוך תסבוכות
אמפיריות ותיאורטיות לנהירות.
תודה גדולה ברצוני לשלוח גם לפרופ' מריו שניידר ופרופ' לואיס רוניגר ,על שהכניסו
אותי לעולם המושגי המרתק של הפרת זכויות אדם ועל כך שהרעיון למחקר זה נבט
בעבודת סמינר שכתבתי בהנחייתם.
תודה נוספת ,לשירה ריבנאי ולמורן גודלניק ,על קריאה סבלנית ומדוקדקת ואינסוף
הערות ותיקונים.
תודה מיוחדת להורי ואחי ,ניר ,על אמונה ואהבה אינסופיים ,שעזרו לי להתקדם
צעד אחרי צעד עד להשלמתו של מחקר זה .תודה על הסובלנות ,הסבלנות,
ההתחשבות והתמיכה התמידיים ,ולא פחות חשוב ,ניר ,על התמיכה הטכנית...
בלעדיה לא הייתי מגיעה רחוק...
אני אסירת תודה לחברי ,על התמיכה והעידוד האינסופיים .אם לא הייתם שם,
בעצה ,במילה טובה ,בחיבוק ,בניסיון מתמיד לעזור להבין ,לפענח את השאלות עמן
התמודדתי במחקר זה ולהתמודד עם הקשיים שעלו במהלכו ,מחקר זה לעולם לא
היה קורם עור וגידים ,על כן אני חבה תודה מיוחדת לכל אחת ואחד מכם.
כמו כן ,ברצוני להודות למחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה על התמיכה והליווי
הצמוד לאורך כל התואר ובייחוד על הפתיחות המחשבתית ,וכמובן ,למרכז שיין
למחקרים במדעי החברה על תמיכתו במחקר זה.

תקציר
מחקר זה עוסק בתופעה שכיחה בהיסטוריה האנושית ,אונס צבאי ,מציע מודל
הסברי לתופעה ומתמקד בנדירות אונס צבאי בסכסוך הישראלי פלשתיני כמקרה
בוחן .המחקר מתבסס על מודל לפיו אונס צבאי הנו פועל יוצא של מצבם של גבולות
קבוצתיים .כלומר הוא תוצר של מצב חברתי בו גבולות חברתיים :השתייכות
לקבוצה ויחסי הכוח בין קבוצות ,גבולות פיזיים – מרחביים ,וגבולות התנהגותיים:
מקצוענות ומוסריות ,הנם מעורפלים ,ובו בזמן ,הגבולות המגדריים ברורים
ואיתנים .על פי מודל זה ניתן לראות שני טיפוסי אונס צבאי ,הראשון ,אונס צבאי
מכוון ,הוא אקט שנועד להשיג מטרות פוליטיות ,הבהרת הגבולות שהיטשטשו
ומתבצע בסיועה או הנחייתה של יד מכוונת .השני ,אונס צבאי סימפטומטי ,הוא
אקט שנועד להשגת מטרות אישיות ,ומתבצע כסימפטום של חולשת גבולות
חברתיים ויכולות פיקוח.
המחקר מתמקד במקרה בוחן יחיד; נדירות האונס בסכסוך הישראלי פלשתיני.
הטענה הבסיסית הנה שמקרי האונס הצבאי שהתרחשו בעבר ויתכן שמתרחשים
בהווה ,על ידי חיילים ישראלים ,בסכסוך הישראלי פלשתיני ,משתייכים לטיפוס
האונס הצבאי הסימפטומאטי ,ולא המכוון .פרקי הניתוח מתארים עד כמה ברורים
גבולות ההשתייכות לקבוצות השונות ועד כמה ברורים יחסי הכוחות ביניהן ,את
הדרכים בהם מובנים ,מונחלים ומפוקחים גבולות ההתנהגות המקצועיים
והמוסריים ואת הפרקטיקות בעזרתן מנוהלים ומתוחזקים גבולות המרחב .בו בזמן,
ניתן לראות כיצד מטושטשים ומעורפלים הגבולות המגדריים.
טענה חשובה העולה מן המחקר היא שבשל עמימותו של הגבול המרחבי בסכסוך
הישראלי-פלשתיני ,הגבולות האתנו לאומיים נחקקים בתוככי תוכם ,בגופם של
החיילים וחציית הגבולות נדחית באופן פיזי ,כמעיין מנגנון משמוע עצמי המלווה
אותם לכל מקום אליו יפנו.
טענה נוספת הנה שהעדרו של אונס צבאי מכוון מהווה דרך חלופית למימוש אותן
מטרות פוליטיות .בסכסוך הישראלי-פלשתיני ניתן לראות כי נדירות האונס הצבאי
אך מחזקת את הגבולות האתניים ומבהירה את האבחנות הבין אתניות ,כפי שאונס
צבאי מכוון היה עושה זאת.
הטענה המרכזית הנה שבעוד העדרו של אונס צבאי מכוון מהווה דרך חלופית
למימוש אותן מטרות פוליטיות ,העדרו של אונס צבאי סימפטומאטי אינו מהווה
דרך חלופית למימוש אותן מטרות אישיות ,אלא מעיד על מדיניות ברורה הדוחה
אותו ופועלת במרץ למניעתו .הווה אומר ,היעדרות מוצהרת של אונס צבאי

סימפטומאטי משיגה את המטרות הפוליטיות שהעדר אונס מכוון משיג .מאחר
ואונס צבאי מכוון הוא רתימת התנהגותו של היחיד לצורכי הקולקטיב ,אזי אי אונס
סימפטומאטי מהווה צעד נוסף בהכפפת היחיד לצורכי החברה .זוהי למעשה היכולת
לחדור לגופו של היחיד ולחקוק בו דחייה מפעולות שהוא עשוי לבצע למען עצמו,
כיוון שהן אינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים של הקולקטיב.
זהו מחקר איכותני ,המנסה לפענח את חווייתם של חיילים הפועלים כיחידים
וכקבוצה בקרב אוכלוסייה אזרחית פלשתינית .על מנת להבין מצבי מלחמה ולחימה
נסקרת ספרות מקצועית בנושא קונפליקטים אתניים וטריטוריאליים ואונס צבאי.
ההתמקדות בקונפליקט הישראלי – פלשתיני ,מתבססת על ספרות בנושא
הקונפליקט ,על דוחות של ארגוני זכויות אדם מקומיים ובינלאומיים ועל כתבות
עיתונאיות בנושא .כמו כן ,לצורך הבנת מקומו של החייל הישראלי ,השחקן הראשי
במסע חיפוש זה ,מנותחים כעשרים וחמישה ראיונות עומק עם גברים ישראלים
בגילאי  23-32ששרתו בקרב אוכלוסייה פלשתינאית במהלך שירותם הצבאי הסדיר
או בשירות המילואים.
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Siempre igual y siempre diferente
Marta Vassallo1
הקדמה

שורשיו של המחקר
באביב  ,2003כשעסקתי במחקר בנושא גולות פוליטיות מאמריקה הלטינית ,נתקלתי
באמירה זו של מרתה וסאיו" .תמיד אותו הדבר" אמרה פעילת השמאל
הארגנטינאית ששבה מן הגלות" ,ותמיד שונה" .באמירה זו היא התייחסה לדבריו
של חייל סרבי שסיפר בטלוויזיה כי אנס על פי פקודה .מכאן ,בייחוד על רקע
החומרים הקשים של התעללויות מיניות בחדרי חקירות ,להם נחשפתי במסגרת
אותו מחקר ובעיצומה של אינתיפאדת אל אקצה ,התחלתי לתהות האם אמירה זו
תקפה גם לגבי הסכסוך ארוך הימים המלווה את החברה בה אני חיה .ככל
שהעמקתי בלימוד הנושא ,גיליתי שבמרבית המלחמות והסכסוכים האתניים,
הלאומיים והטריטוריאליים המתחוללים כיום ,אונס של בני קבוצה אחת את בנות
הקבוצה השנייה הוא דבר שכיח ולעיתים אף תוצר של מדיניות ברורה .בחינת
ההיסטוריה של המלחמות מגלה כי אונס היה מאז ומתמיד חלק אינטגראלי
מהתנהלותן )בראונמילרRupp,1998:303; Sancho,1997:153; ;31-165 : 1980 ,
 .(York ,1998:23עם זאת מפתיע היה לגלות כי בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,לא
ניתן למצוא דיווחים עדכניים באמצעי התקשורת ,כמו גם בארגוני זכויות האדם
המרכזיים הפועלים באזור זה ,על מקרי אונס של נשים פלשתיניות על ידי חיילים
ישראלים ,כלומר שבסכסוך הישראלי-פלשתיני המצב "יותר שונה מאשר אותו
הדבר" .תובנה זו ,שמשהו בסכסוך "שלנו" שונה ,הובילה אותי למסע ארוך בניסיון
לספק לעצמי תשובה לשאלה שמצאתי כה חידתית .2שאלה זו תעמוד במרכזו של
המחקר :מדוע תופעת אונס נשים פלשתיניות ,אזרחיות על ידי חיילים נדירה
בקונפליקט הישראלי-פלשתיני?

"1תמיד אותו הדבר ותמיד שונה" ) ,(Vassallo,2000:28תגובתה של מרתה וסיו ,פעילת שמאל ארגנטינאית שעברה
התעללות מצד כוחות המדינה הארגנטינאים בתקופת משטר הגנרלים ,בשובה מן הגלות לבואנוס איירס למול מראות המלחמה
הקשים בבלקן.
 2יש לציין שלא הייתי הראשונה שסוגיה זו הטרידה אותה .גדעון קרסל ,במאמרו "מנטאליות אינטליגנציה ומוסר" ,מצטט קטע
שיחה בין היסטוריונית וסוציולוגית המשוות בין האלימות המינית בבוסניה ל)אי( האלימות המינית בסכסוך הישראלי-פלשתיני
)קרסל.(53-54 :1996 ,
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לשאול למה לא
חקירת נדירות תופעה חברתית אינה דבר שכיח .במקרים של הימנעות מאלימות
מינית ,טוען היידן ,הקושי אף גדל ,בגלל ההנחה שהמעשים הם פתולוגיים ,כלומר
שאנשים נורמאלים לא ינהגו בדרך זו .מסגרת נורמטיבית ומוסרית זו הובילה צופים
רבים להתעלם מהמקרים בהם נמנעו מלבצע אונס צבאי ,3אונס המבוצע על ידי
לוחמים כלפי נשות הצד השני ,בהנחה שאי ההתרחשות היא למעשה הכלל .בניגוד
להנחה זו ,ניתן לשאול האם קיימים תנאים בהם פעולות כמו אונס המוני הן
סבירות ,והגיוני להניח שאנשים נורמטיביים יבצעו אותן? ).(Hayden,2000:34
סקירת מתחים אתנו-לאומיים ,קונפליקטים אלימים ומלחמות בין מדינות
מאפשרת לנו להתבונן בתדירות הגבוהה של מקרי האונס הצבאי המתחוללים בהם.
שכיחות זו מלמדת אותנו כי קיימים תנאים חברתיים ופוליטיים בהם סביר שגברי
קבוצה אחת יאנסו באופן המוני את נשות הקבוצה היריבה .במצבים שכאלה ,אי
האונס ,הופך לתופעה יוצאת הדופן ,המעוררת עניין מחקרי.

מדוע ניתן היה לצפות שאם היה אונס הוא היה מדווח?
כפי שנראה בתת פרק אותו ייחדתי לנושא ,הדיווחים שניתן למצוא בדבר מקרי אונס
שבוצעו על ידי חיילים ישראלים ,כלפי נשים פלשתינאיות ,מתייחסים לאירועים
שאירעו עד אמצע שנות החמישים של המאה הקודמת .עם זאת ,פעמים רבות כאשר
עולה הנושא לדיון ,עולה מיד שאלת חוסר הדיווח ,כלומר הטענה כי חיילים
ישראלים אונסים נשים פלשתיניות ,אך אלו אינן מתלוננות ואינן מדווחות .כלומר
שאין מדובר במצב של "אי -אונס" ,אלא במצב של חוסר דיווח .כיוון שאונס הנו
פשע המתאפיין בתת דיווח גם בחברות מערביות ליברליות ,אכן ניתן לצפות לדיווח
נמוך בהרבה בחברה פטריארכאלית ,כמו החברה הפלשתינית ,בה נערה או אישה
שתדווח או תתלונן על אונס עלולה להיות מואשמת ,מנודה או להיפגע פיזית
) .(Shalhouv-Kevorkian,1998:232-241עם זאת ,כפי שאיני מקבלת את הטענה

 3המינוח אונס צבאי ) (military rapeאינו מדויק לחלוטין ומרמז על אונס המתבצע על ידי צבאות ,למרות שפעמים רבות
האונס מבוצע על ידי קבוצות פארה מיליטריות ,בעוד שצבאות ממוסדים נמנעים מביצוע הפרקטיקה .עם זאת ,אני תופסת את
הביטוי המקובל הנוסף ,אונס במלחמה ) ,(rape during warבעייתי אף יותר ,כיוון שאונס שכזה מתחולל גם )ויש הטוענים
שבעיקר( לאחר המלחמה .מכאן ,בחרתי להשתמש במונח אונס צבאי ,בו אני מתכוונת להכיל את מגוון המקרים בהם בוצע אונס
)באופן ישיר או עקיף( בבנות הצד היריב ע"י מי שתופסים עצמם כלוחמים ,כחלק מארגון צבאי זה או אחר.
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שמשמעותו המוחלטת של אי הדיווח היא אי אונס ,כך איני יכולה לקבל את ההנחה
שמאחורי אי הדיווח מסתתרת מסכת התעללות מינית נרחבת ,משמעותית ומכוונת,
הסותרת את ההנחה העומדת בבסיס מחקר זה ,נדירותו של אונס צבאי בסכסוך
הישראלי-פלשתיני.
שלוש סיבות עיקריות ,מלבד אי המצאות הדיווחים ,מובילות אותי להאמין שאי
הדיווח מעיד על נדירות התופעה בסכסוך הישראלי-פלשתיני .מניתוח אירועי אונס
צבאי שנחשפו בעבר ,ניתן לזהות שלושה גורמים מדווחים :הנשים עצמן ,החיילים
)בין אם התוקפים עצמם או צופים( וארגוני זכויות האדם הפעילים באזור.
ראשית ,למרות הטענות החוזרות ונשנות בדבר העובדה שמדובר בנשים מסורתיות,
נשים מוסלמיות ברובן ,שהסבירות שידווחו על אונס נמוכה במיוחד ,בשל המחירים
שהן עתידות לשלם על כך ,ניתן לראות שבארבעה מן הקונפליקטים שנחשפו בהם
מקרי אונס קשים לאחרונה; סודן )דארפור( ,רואנדה ,יוגוסלביה לשעבר וצ'צ'ניה,
מדובר בנשים מסורתיות ,וברובן מוסלמיות .כלומר גם נשים מסורתיות ומוסלמיות
מסוגלות ,בעקבות פגיעה חמורה ,לדווח על תקיפות מיניות .עניין נוסף הנו העובדה
שבתקופות מוקדמות יותר בהיסטוריה של הקונפליקט המקומי ,לדוגמא בתקופת
המסתננים ,בשנות החמישים של המאה הקודמת ,ישנם דיווחים מוכרים על תלונות
שהגישו נשים .מוריס מספר על מסתננת שנאנסה ונותרה בחיים ,4התלוננה על
המעשה ותלונה רשמית הוגשה בשמה מטעם ממלכת ירדן בפני הועדה הבינלאומית
של הצלב האדום )מוריס .(195 :1996 ,יתר על כן ,הדיווח אינו דפוס האופייני לשנות
החמישים בלבד ,אלא התנהלות בת ימינו ,שניתן לראות כיום בדו"ח בצלם הדן
בתלונות של פלשתיניות בדבר הטרדות מיניות שחוו בזמן חיפוש בבתיהן )שטיין,
 .(1996כלומר ,נשים מסורתיות ומוסלמיות בעולם מדווחות על אונס ,כפי שנשים
פלשתיניות בעבר ובהווה דיווחו ומדווחות על תקיפה מינית ,למרות הפגיעה הצפויה
בכבודן וההאשמות הקשות שהן עלולות לספוג.
שנית ,הנשים עצמן אינן היחידות המדווחות על מקרי אונס .פעמים רבות החיילים
עצמם ,הן החיילים שביצעו והן חיילים שצפו באירוע או ידעו עליו ,מדווחים
לרשויות על המקרה .האונס במשלט נירים ,למשל ,התגלה בעקבות דיווח של אחד
החיילים שהתנגד למעשה ונסע לבאר שבע לדווח למג"ד על האונס )לביא:31.10.03 ,
 .(22דיווח זה אינו מקרה יוצא דופן .בראונמילר מתארת מקרים רבים בהם חיילים
 4חשוב לציין כי בתקופה זו ,מרבית הנשים שנאנסו ,נרצחו לאחר מכן .לפירוט ראו ":הסכסוך הישראלי פלשתיני" ,עמ' 17-
.19
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דיווחו על מקרי אונס בוייטנאם .לטענתה חיילים מעטים מדווחים על חבריהם
במהלך האירועים עצמם בפני האחראים הישירים או כותבים מכתבי תלונה ,כיוון
שחיילים אלו זוכים בתגובה לסנקציות חברתיות קשות .מכאן ,מרבית המדווחים
עושים זאת בדיעבד ,רק לאחר שהתרחקו מהקבוצה ויכולת ההשפעה שלה על
חייהם .בדיווחים אלו הם מספרים על מקרים עליהם שמעו ,בהם צפו ,או על אונס
קבוצתי בו נטלו חלק פעיל .הדיווח נובע משני טעמים עיקריים :טיעונים מוסריים
ומניעים פוליטיים )בראונמילר .(97-108 :1980 ,מניתוח הדיווחים שפורשת
בראונמילר ניתן לראות מספר תנאים הדרושים לדיווחים מסוג זה .ראשית יש צורך
בריחוק מהקבוצה והשפעותיה .שנית ,ידיעה שהחברה הכללית או חלק ממנה יקבלו
את המדווח כקורבן )של המערכת ו/או המלחמה( ולא כתוקף ,ובנוסף ,שהגילוי יעזור
לקידום מטרות פוליטיות בהן הוא מאמין ,במקרה זה כחלק מהמאבק לסיום
המלחמה .את תגובתו של החייל שדיווח על האונס בנירים ניתן לסמן כאחת מאותן
תגובות נדירות הנעשות במהלך האירועים ,ונובעת ממניעים מוסריים .אך כיוון
שמרבית החיילים מדווחים בדיעבד ,יש לבחון האם מתקיימים בישראל התנאים
שעלו מניתוח הדיווחים מוייטנאם .אם נבחן לדוגמה קבוצה כמו "שוברים שתיקה",
ניתן לראות ששלושת התנאים הללו מתקיימים  -החשיפה נעשית לאחר השחרור,
כלומר ממרחק ,תוך ידיעה שיתקבלו ,לפחות חלקית ,כקורבנות ומתוך מטרה לחולל
שינוי פוליטי .מכאן ניתן היה לצפות שוידוייהם של "שוברים שתיקה" יהיו שזורים
בתיאורי אונס ,אך אין לכך ולו לא אזכור.5
שלישית ,פעמים רבות נחשפים ומובאים לידיעת הציבור הגלובלי מקרי אונס על ידי
ארגוני זכויות אדם ובסיוע התקשורת .כך גם כאשר קולן של הנשים בקושי נשמע
וקולם של חיילים המנסים להתריע לא מוצא אוזן קשבת ,משמשים ארגונים אלו
שופר לקולות המהוסים וההסויים .ארגוני זכויות האדם לא רק מפיצים את
העדויות ,אלא לרוב עוסקים בחשיפתן ותיעודן .אין ספק שבישראל ישנה נוכחות
אינטנסיבית מאוד של ארגוני זכויות אדם ,ישראלים ,פלשתינים ובינלאומיים .6בזמן
שניתן להבין אם יוטל ספק מסוים במהימנותם של ארגוני זכויות אדם ישראליים
ופלשתינים ,כמעורבים בסכסוך ,קשה להטיל ספק זה בארגונים הבינלאומיים .יתר
על כן ,בישראל ובשטחים פועלים ארגוני זכויות אדם שהיו מעורבים בחשיפת מעשי
 5בשיחה לא רשמית עם אחד ממקימי הארגון ביולי  2005הוא הבהיר כי "על הכל שמעתי ,הכל .חוץ משני דברים :אונס
ונקרופיליה".
 6יש הטוענים כי נוכחות פעילי ארגוני זכויות האדם והתקשורת הבינלאומית בישראל היא מהגבוהות בעולם ,בשל העניין הרב
המספק הקונפליקט הישראלי-פלשתיני במקביל ליכולת לחיות חיים נוחים ,מערביים ומוגנים בקרבת מקום.
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זוועות מיניים במגוון זירות קונפליקט בעשור האחרון ,אך הם לא מדווחים על
מקרים דומים באזורינו.7
סקירה זו עוזרת לי לבסס את הנחת היסוד עליה נשען המחקר ,כלומר שאונס צבאי
אכן נדיר בקונפליקט הישראלי-פלשתיני.

האידיאולוגי  ,הפוליטי והאישי
חשוב לציין כי בה בשעה ששאלת המחקר עוררה עניין אינטלקטואלי ופתיחות
מדהימה בקרב רבים מהאנשים עמם שוחחתי בנושא ,היא יצרה התנגדות גדולה
בקרב אחרים .8נראה שרבים חשים שעיסוק בשדה מחקרי רגיש שכזה ,חייב להיות
מתויג כ"ביקורתי – מתערב" או "מגויס" .זה המקום לומר כי מטרתו של המחקר
אינה לחזק את עמדותיהם הפוליטיות והאידיאולוגיות של מי מבין הצדדים .אין
בכוונתי להלל את מוסריותו של הצבא הישראלי או לקלס את התרבות הישראלית
כגזענית .מטרתו של המחקר היא לזכך תופעה מההקשר בה היא מתרחשת ולהציבה
בהקשר תוכני גלובלי רחב ,ובכך לאפשר ניתוח מעמיק שלה ושל ההקשר בו היא
מתרחשת .ניתוח מעמיק זה מאפשר לנו לחשוף את התובנות הבסיסיות ביותר שלנו
באשר למי אנחנו כחברה ולחתור תחת התפיסות שלנו את המציאות בה אנו חיים.
הוא מאפשר לנו להאיר על המנגנונים דרכם מופעלים על היחידים כוחות
הקולקטיב ,מנגנונים המכתיבים ומנתבים את התנהגותנו .זהו ניסיון להציע דרך
אלטרנטיבית להתבוננות בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,דרך שתאפשר את ניתוח
הקונפליקט והחברה הישראלית מנקודת מבט השואבת מן האישי ביותר ומשקפת
את הפוליטי במובנו הרחב ביותר .דרך שתצביע על הכוחות המשפיעים על הדברים
הנתפסים כפרטיים והקהילתיים ביותר בחיינו -הנורמות המתוות את הממדים
המיניים והמוסריים של התנהגותנו היומיומית.

 7בארגוני זכויות האדם נעשה חיפוש דרך אתרי האינטרנט ,לחלקם הוספתי שיחות טלפון או שיחות לא רשמיות עם פעילים
בארגון .הארגונים היו :אמנסטי אינטרנשיונל ,אל חאק ,בצלם ,הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ,המוקד להגנת הפרט ,מחסום
ווטש ,רופאים לזכויות אדם ,שוברים שתיקה ,האגודה הערבית לזכויות האדם Human Rights Watch (HRW), Women
 .War Peace (UNIFEM),כמו כן ,מעבר לחיפוש דיווחים בנושא בתקשורת ,בכדי לוודא את העניין פניתי לשני עיתונאים
העוסקים בתחום זכויות האדם של הפלשתינים בשטחים )גדעון לוי ועמירה הס( ,כמו גם ל Donatella Roveraנציגת אמנסטי
אינטרנשיונל )ארגון שהיה ועדין מעורב בחשיפת מקרי אונס צבאי במגוון זירות בעולם( החוקרת את המצב בישראל ובשטחים
הכבושים ,והם טענו כי הם לא שמעו על מקרים כאלו.
 8היו שתפסו את המחקר כעשייה פוליטית בכסות אקדמית או כהיטפלות קטנונית לבעיות שאינן קיימות .הגדילו לעשות באחד
מארגוני זכויות האדם בו הודיעו לי שתופעה ממין זה לא קיימת בישראל וסרבו להמשיך את השיחה.
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פרק א'  -מבוא
בכדי לנסות לספק הסבר לנדירותה של תופעה ,יש לעמוד על הקיים לפני שפונים
לדיון בהעדר .שני תחומי ידע קיימים בנושא ,הראשון עוסק בתופעת האונס הצבאי
בראיה היסטורית עולמית :כלומר כאן נשאלות שאלות לגבי ייחודו ומשמעותו של
אונס צבאי ומדוע ומתי הוא מתרחש .השני עוסק בקונפליקט הישראלי – פלשתיני,
תוך שימת דגש על ממדי התרחשות התופעה בקונפליקט זה ,מתי וכיצד התרחשה.
לאחר התבוננות באונס צבאי כתופעה היסטורית עולמית ובחינת ממדי התרחשותו
בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,אטען כי ניתן לנתח את פרקטיקת האונס הצבאי הן
כאמצעי לאכוף ,לשמר ולייצר גבולות חברתיים ,והן כתוצר של גבולות חברתיים
חדירים .כלומר הן ככלי להבהרת מצבים חברתיים מעורפלים והן כנובעת מניצול
מצבים חברתיים לא ברורים והעדר אכיפה ,שימור וייצור גבולות קבוצתיים.
המחקר יתמקד בבחינת הנסיבות בקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,תוך שימוש
בחוויותיהם ופרשנותם של החיילים .מכאן ,אנסה להראות כי אי התרחשות האונס
הצבאי מובילה למעשה למימוש אותן המטרות הפוליטיות המושגות במקומות
אחרים בעזרת אינוס ואעמוד על האמצעים הננקטים בכדי למנוע את התופעה.
חשיבותה המעשית והערכית של השאלה נובעת מהעובדה שאם נדירות התופעה
באזורינו נובעת מקיומם של מנגנוניים מוסדיים ,חברתיים הבולמים את
התרחשותה ,הם יוכלו לסייע במניעת אונס צבאי באזורי קונפליקט קיימים או
עתידיים.
בניסיון לתאר מנגנונים אלו ,אתבונן תחילה באונס צבאי כתופעה עולמית שכיחה,
אבחן את מאפייניה ואפנה להתבונן בממדי התרחשותה בקונפליקט הישראלי-
פלשתיני .בהמשך ,אציג שישה סוגים של גבולות קבוצתיים ,הרלוונטיים ,לשיטתי,
לביצוע ואי ביצוע אונס צבאי .תחילה אבחן את הניסיון לבצר ולשמר שני גבולות
חברתיים :הגבול השבטי ,המיצג את רמת האחידות והבהירות של ההשתייכות
השבט ,גבולות
הקבוצתית ,הן בממד הפרימורדיאלי והן בממד התרבותי ,וגבולות ֶ
השליטה ,המיצגים את רמת המובהקות של יחסי הכוח בין הקבוצות השונות.
השבת ,כלומר גבולות המרחב בו יושבות
בהמשך אבחן את ניהול ותחזוק גבולות ֶ
ופועלות קבוצות אלו .הפרקים הרביעי והחמישי יתמקדו בהבניית ושימור גבולות
התנהגותיים ,המהווים אמצעים מובילים לביצור ,שימור ותחזוק הגבולות
הקבוצתיים בהם דנתי מוקדם יותר ,גבול מקצועי וגבול מוסרי .גבולות מקצועיים,
מייצגים את רמת ואתוס המקצועיות של הלוחמים ,והגבולות המוסריים ,גבולות
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הפעולה שהוגדרו והוסברו לחיילים כצודקים והולמים ,והשפעתם על הגבולות
הקבוצתיים .הגבול המגדרי הוא בעל חשיבות מכרעת בניתוח זה ,אך מאחר ומדובר
בגבול שהוא בעיקרו פנים קבוצתי ,ביטוייו השונים שולבו בחמשת פרקי החיבור
ולא ייוחד לו פרק בפני עצמו.

אונס צבאי
מחקר זה עוסק בתופעת האונס ,שהיא הביטוי הקיצוני ביותר במכלול רחב מאוד של
תקיפות מיניות .התמקדות זו נובעת מקיצוניותו של המעשה כמו גם מהפשטות
היחסית של הגדרתו :החדרת איבר מאיברי הגוף ,או חפץ לאיבר המין של האישה,
לפי הטבעת שלה ,או החדרת איבר מין לפיה ,ללא הסכמתה .9למרות הפשטות
היחסית בהגדרה זו בחוק הישראלי ,אין הגדרה זו חלה ומוסכמת על כלל הארגונים
המטפלים בנושא ברחבי העולם .במדינות וארגונים רבים התופעה הנבדקת אינה
אונס ,אלא תקיפה מינית ,המתפרשת על מגוון מקרים רחב בהרבה .עובדה זו מקשה
לעיתים על ההשוואה עם מדינות אחרות ,מאחר ולא תמיד ברור מהו החלק היחסי
בנתונים המתייחס לאונס.
במונח אונס צבאי אני מתייחסת למגוון המקרים בהם מבוצע אונס בבנות הצד
היריב על ידי מי שתופסים עצמם כלוחמים .10זוהי תופעה מורכבת ומגוונת הנושאת
עמה מטען רחב של משמעויות ומניעים ומתבטאת בקשת רחבה של סכסוכים
וקונפליקטים .היסטוריונים ומדינאים נטו להתעלם מהקשר בין אונס למלחמה ,אך
זו אינה תופעה חדשה וניתן למצוא התייחסויות אליה החל מהתקופה העתיקה ועד
ימינו ) .11(Cockburn,1998:170; Nagel 2003: 19, 181;Turpin, 1998:5כיום,

9למרות עליה ניכרת בדיווחים על הטרדות מיניות ,ישנו קושי משמעותי להוכיח הטרדות מיניות ותקיפות מיניות מסדרי גודל
משתנים נוספים .כמו כן בתקיפות מיניות מסדרי גודל משניים יותר ,קיימת בעייתיות בהגדרה ,ייתכנו מגוון מצבים עמומים,
שיובילו לעיסוק בפרשנויות של אירועים ספציפיים ולאו דווקא באירועים עצמם .לכן אני מעדיפה לעסוק בנקודה הקיצונית של
התופעה שהגדרתה ברורה ומובנת לכל הצדדים -הפוגע הנפגע והמפרש .לצורכי הבהרה ניתן להשתמש בחוק העונשין
הישראלי :חוק העונשין ,תשל"ז ] ,1977תיקון אחרון ,[31/10/02 :סימן ה' :עבירות מין .345.אינוס] .תיקון :תשמ"ח,
תש"ן ,תש"ס ) ,(5תשס"א )) [3(5א( הבועל אישה -לא בהסכמתה החופשית; ) ....ג( בסימן זה" ,בועל" המחדיר איבר מאיברי
הגוף ,או חפץ לאיבר המין של האישה .החוק הישראלי מפריד אמנם בין חדירה לאיבר המין הנשי לבין חדירה לפי הטבעת
והפה ,אך מכיל עליהם ענישה זהה ,לכן הגדרת האונס במחקר זה נשענת גם על סעיף  347לחוק העונשין .מעשה סדום] .תיקון:
תשמ"ח ,תש"ן ,תש"ס ,תשס"ד[ )א( העושה מעשה סדום באדם) ...ג( לעניין סימן זה" ,מעשה סדום" – החדרת איבר מאברי
הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם .לפרטים נוספים ר' http://www.knesset.gov.il :או
.http://www.1202.org.il
10במקרים מסוימים האונס לא מבוצע למעשה על ידי הלוחמים ,אלא הוא תוצר של אילוץ אחרים )בד"כ בני הקבוצה( לבצע
אונס.
11
בתנ"ך ניתן למצוא הוראות לטיפול בשבויות מלחמה )מצוות דין יפת תואר( ,במאה הראשונה לספירה נשים בריטוניות
וגרמניות הצטרפו לגברים במלחמות וחשפו את שדיהן כשראו שהם מתחילים להיחלש ,בכדי להזכיר להם מה עלול לגרור
ההפסד .בתקופת ימי הביניים שבירת המצור על עיר כללה את אינוס הנשים ואונס המוני נעשה על ידי חייליו של שרמן
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ארגוני זכויות אדם מדווחים על אונס ותקיפה מינית כחלק אינטגרלי מקונפליקטים
בינלאומיים או לאומיים ).12(HRW, 1996, 2004
ההתעניינות והמודעות לאונס צבאי כתופעה חברתית ופוליטית התעוררה עם
הדיווחים על ההתרחשויות במדינות יוגוסלביה לשעבר .העניין נבע מהטענה שמדובר
באונס שיטתי ,במדיניות מכוונת ,מהעובדה שמדובר במקרה זה בנשים לבנות,
אירופאיות ,מהעובדה שארגוני הנשים וזכויות האדם הגיעו למעמד המאפשר להם
להשפיע על דעת הקהל העולמית ובשל סיקור תקשורתי נרחב שגובה באופן חסר
תקדים בעדויות

(Cockburn,1998:169 -171; Copelon, 1998:64; Enloe,

 .(2000:109,134,139; Littlewood, 1997:8המודעות לאונס כפרקטיקה שגורה
במלחמה לא הסתכמה בעניין תקשורתי  -רכילותי או בניסיונות מקומיים להושטת
סיוע ,אלא הובילה לשינוי במעמדו החוקי של האונס הצבאי .שינוי זה התבטא בכך
שבבוסניה ,ובהמשך ברואנדה ,ניתן היה להעמיד לדין יחידים באשמת פשעים נגד
האנושות ,בעקבות ביצוע אונס ).13(Meron,1993:424
חוקרים רבים שכתבו על אונס הגדירו אותו כאלימות שכמעט אין לה קשר למין.
אנתוני ביוור ,שכתב על נפילת ברלין והאונס המסיבי שהתלווה אליה ,טוען כי זוהי
הגדרה הנובעת מנקודת הראות של הקורבן ,ובכדי להבין את התופעה הנפשעת הזו
יש לבחון אותה גם מנקודת המבט של האנסים .בכדי לתמוך בטענה זו ,הוא מבחין
בין ארבעה שלבים של אונס שהתרחשו במהלך כיבוש גרמניה על ידי הצבא האדום.
תחילה ,בשלבים הראשונים של הפלישה וכיבוש גרמניה ,מדובר באונס ללא הבחנה,
אותו הוא מכנה "התקיפה שלא תדע רחמים" .בשלב השני ,לאחר כיבוש ברלין
ומימוש השליטה בה ,מתחולל אונס מסוג אחר ,אותו הוא מגדיר "שאינו כה אלים".
שלב זה התאפיין בכך שהחיילים הרוסים נדדו ממרתף למרתף ,ובחרו את
במלחמת האזרחים האמריקנית ) .(Van Creveld, 2001:17,30-32הצבא האדום אנס כשני מליון נשים עם הפלישה למזרח
גרמניה ,חיילים פקיסטנים אנסו מאתיים אלף נשים בבנגלדש וחיילים עיראקים אנסו למעלה משלושת אלפים נשים בכווית
).(Turpin,1998: 5
להרחבה נוספת בנושא ר' ,Littlewood,1997:8;Rupp,1998; :306 ,Turpin,1998: 5 :בראונמילר .1980:31-165 ,
12כמו כן באתר של  WomenWarPeaceניתן לראות שכמעט בכל קונפליקט המתרחש היום ישנן הפרות זכויות אדם כלפי
נשים המתבטאות באונס.
13אונס צבאי לא מוזכר באמנת ז'נבה או בנספחיה וניתן להתייחס אליו במסגרת הסעיפים הדנים בפגיעה בכבוד ,בטיפול בלתי
אנושי ,כסוג של עינוי .הוא לא מוכר כרדיפה ולא ניתן לבקש בעקבותיו מקלט פוליטי .עדויות על אונס צבאי הועלו לראשונה
במשפטי פשעי המלחמה בנירינברג ,אך לא הוכרזו בסיכומים .אונס זוהה בפירוש כפשע מלחמה במשפטי טוקיו ,לפשעי
מלחמה ,כאשר המפקדים הואשמו במקרי האונס שביצעו פקודיהם ,אך שוב ,לא היו הרשעות ) .(Swiss,1993כיום אונס צבאי
מוכר כפשע מלחמה וכפשע נגד האנושות .אלו הישגים מרשימים ,אך הם לא מסייעים להגשת כתבי אישום כלפי מבצעי אונס,
מאחר ואונס לא הוכר כפשע מלחמה חמור ,סטטוס שהיה מאפשר שיפוט בבית דין בינלאומי .כמו כן ,ההכרה כפשע נגד
האנושות מחייבת הוכחת מדיניות ושיטתיות ,עניין קשה להוכחה .ההכרה באונס בסכסוך במדינות יוגוסלביה לשעבר )ובהמשך
ברואנדה( כשיטתי ועל כן שפיט ,הייתה צעד משמעותי וחשוב ,אך היא מותירה את הצורך להמשיך ולהוכיח בכל סכסוך את
השיטתיות ,בכדי שניתן יהיה להתייחס אליו כפשע נגד האנושות .להרחבה בנושאMeron ,1993; Copelon,1998 :
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קורבנותיהם בעזרת פנס .בשלב זה רוב החיילים האנסים לא הפגינו אלימות לשמה,
בתנאי שהאישה לא התנגדה .תהליך הבחירה מצביע בעיניי ביוור על שינוי מובהק.
בשלב הזה התייחסו החיילים הרוסיים לנשים הגרמניות כאל שלל מלחמה יותר
מאשר תחליפי וורמאכט ,שעליהם שפכו בעבר את חמת זעמם ,כלומר שבשלב זה
האונס היווה סיפוק של צורך מיני לאחר שהייה ממושכת בחזית .בשלב השלישי
והרביעי הגדרת האונס היטשטשה והפכה ל"כפייה מינית" .לא היה צורך באיומים
בנשק או בנקיטת אלימות נגד נשים הרעבות ללחם .בשלבים אלו מדובר בנשים
שהציעו שימוש בגופן תמורת מזון ונשים שהתגוררו עם קצינים סובייטים כ"נשות
כיבוש" ).(Beevor,2003 :326,414
בראונמילר ,כמו כותבות פמיניסטיות רבות אחרות התופסות את האונס כאלימות
בעלת ביטוי מיני ,מתנגדת נחרצות לטענה כי אונס צבאי הוא תוצר של תשוקה או
צורך אדיר למין אצל הזכר )בראונמילר .(119 :1980 ,מנגד ,ניתן לראות שמחקרים
הבוחנים תופעות של אלימות מינית מנקודת המבט הגברית ,מעלים תמונה שונה
במקצת .הרן ,שבדק כיצד גברים מדברים על אלימות כלפי נשים ,טוען כי גברים לא
תופסים אונס ותשוקה כנפרדים ,אלא כממוקמים על קו רצף ,בו אלימות מינית היא
רק שלוחה של תשוקה ,וכי תשוקה ואהבה מחזקות אלימות מינית (Hearn, 1998:
 .(152בעקבות מחקר דומה ,העוסק במה אומרים גברים על אלימות מינית ,טוען
בנקה כי גברים מבלבלים בין אונס לתשוקה  -ומבינים אונס כיחסים מיניים כפויים
עם מישהי שחשקו בה ) .(Beneke, 1982: 21לטענתו ,עבור גברים רבים המחפשים
סקס עם אישה ,יש לסקס הרבה יותר משמעות מאשר הנאה חושנית או סיפוק מיני.
הוא מראה כיצד ביטויים יומיומיים משקפים תפיסות של גברים על יחסי מין -
כהישג ,טובין .התייחסות זו תואמת לטענתו מונחים המשמשים לתיאור התנהגותם
של אנסים בניתוחים פסיכולוגים קליניים .לכן ,טוען בנקה ,לאונס יש קשר לסקס
כפי שהוא לעיתים קרובות מובן ומדובר על ידי גברים ).( Ibid:15-19
אין מטרתו של מחקר זה להכריע האם אונס צבאי הוא אלימות שכמעט ואינה
קשורה למין ,או שמא מדובר באמצעי דחק לפורקן מיני נורמטיבי .בשלב זה ,כיוון
ששלושת הכותבים הללו ,כמו גם מרבית ,אם לא כל ,מרואייני טענו בין היתר כי
אונס צבאי נמנע כיוון שצורכיהם המיניים מסופקים באופן תדיר על ידי בנות זוג
נורמטיביות וכיוון שהנשים הפלשתיניות מתוארות כלא מושכות ,כלומר אינן מהוות
אובייקט מיני ,אניח כי בקרב גברים קיימת תפיסה שאונס הוא לקיחת שירותים
מיניים בכפייה .חשוב להכיר בקיומה של תפיסה זו ,מאחר ובין אם היא משקפת
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מציאות קיימת ובין אם היא נובעת מהבנייה חברתית ,היא מייצרת דפוסי פעולה
בקרב לוחמים .אם נחזור לאמירתו של ביוור ,לפיה ההבדל בין האלימות האטומה
במזרח פרוסיה לבין תפיסת הנשים הגרמניות כשלל מיני בברלין ,מלמדנו שלא תתכן
הגדרה אחת כוללת של אונס )(Beevor 2003:326
נוכל לטעון כי אונס ובייחוד אונס צבאי ,הוא פרקטיקה הנעה על ציר דו ממדי של
אלימות ומיניות ,כאשר בנקודות שונות על הציר ,ניכר יחס שונה בין ממד האלימות
לממד המיניות של הפשע.

אפיונים ייחודים של אונס צבאי
חשוב להבין כי אונס צבאי אינו "עוד מקרה אונס" הנבדל מן האונס הפלילי רק
בעובדה שבוצע על ידי לוחמים .נשים ,נערות וילדות נאנסות במגוון מיקומים
וסיטואציות המקנים לכל מקרה את ייחודו הסמלי .נשים נאנסות בבתי כלא או
מחנות מעצר כפרקטיקה של עינויים ,נשים שהן שבויות ,אסירות פוליטיות ,פליטות
השוהות במחנה פליטים או נשים שהביעו התנגדות לסדר חברתי פטריארכלי
נאנסות על ידי שומרים או חוקרים .אונס מבוצע על ידי חיילים הפולשים
לטריטוריה או במהלך חיפוש בבתים ,כאשר גוף האישה הנכבש מדומה ומדגיש את
כיבוש הטריטוריה .לעיתים חיילים אונסים נשים מתוך תפיסתן כשלל מלחמה או
בכדי להכינן למחנות זנות כפויה ) ,14(Enloe,2000:109-10; Sancho, 1997פעמים
אחרות האונס מבוצע כסוג של ענישה מרתיעה בעקבות סיוע או חשד בסיוע לאויב
).(Turshen et al.,1998:122
בעבר תויג אונס צבאי כעניין פרטני ומיני ,אך אונס צבאי אינו אישי ,הוא אינו תלוי
גיל או הופעה חיצונית וישנם דיווחים על אינוס נשים מבוגרות כמו גם ילדות
) .(HRW,2004; Turpin,1998:5; Turshen et al.,1998:123בכדי להסביר "מיניות
סוטה" זו ,טוען היידן כי אונס צבאי אינו פשע הנובע מתשוקה ,15אלא פשע
רציונאלי ,מכוון ,שמטרתו לגרום לקורבן לשנוא ולפחד מהתוקף ,לברוח
מהטריטוריה המותקפת ולעולם לא לחזור ,פשע שמטרתו להפריד בין קבוצות באופן

14באופן דומה ניתן לאפיין תקיפות מיניות של פליטות במחנות פליטים המותקפות על ידי השומרים המופקדים על הגנתן .גם
השומרים רואים את הנשים הללו כרכוש ,כמצרך שבעל השליטה יכול ליהנות ממנו כראות עיניו ,יכול להוכיח דרכו את
שליטתו וניתן לסחור בו.
15מקינון ,לעומת זאת ,מדגישה ממדים של ארוטיות במעשה ,עד לכדי הפיכתו לסרט פורנוגראפי ) .(McKinnon, 1993יתר
על כן ,היא טוענת כי אונס כהשמדת עם נעשה סקסי ומלהיב יותר עבור התוקף ככל שהוא מבין עד כמה מוחלט כוחו כלפי
הקורבן ושמעשי האונס הופכים מהנים ומפתים כאשר הקורבנות צפויים להיאנס למוות )מקינון.(116-115 :2005 ,
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בלתי הפיך ) .(Hayden,2000:31מאחר ואינו נובע מצורך לספק צרכים מיניים ,אלא
פוליטיים ,שובר האונס הצבאי הגדרות נורמטיביות של מושאי תשוקה ,מאידך ,הוא
משמר גבולות נורמטיביים מיניים ואתנו גזעיים ) Enloe,1998:56; Rejali,
.16(1998:28
בכדי להבין את משמעותו של האונס הצבאי ,יש לבחון את מגוון השפעותיו על
היחיד ,הקבוצה וחומרתן .לאונס צבאי ישנן השפעות פיזיות קשות ,אך לפעמים
הנזק הנפשי גדול יותר ,טוענות דיקן ולאוסטסן ,המתבססות על תיאוריות בנושא
תועבה וזיהום .הקורבן ,לטענתן ,חשה מזוהמת על ידי החדירה ,כאילו קועקעה
עליה סטיגמה בלתי נמחקת .גם ילד כפוי נתפס בדרך כלל כזיהום וכמזהם ,זוהמה
המאיימת על הנורמאליות ) .(Diken & Laustsen, 2005:113קורבן האונס נפגעת
למעשה פעמיים ,על ידי האנס המשתייך לקהילת הנגד ועל ידי המקורבים לה,
משפחה שכנים וקהילה ,המנדים אותה .קוויגלי גורס כי נשים נמנעות מלספר על
הזוועות שעברו ,מאחר והודאה בכך כרוכה בהשפלה אישית ,בסיכוי לנידוי משפחתי
ובפגיעה בגברי המשפחה ותיוגם כחלשים ) .(Quigley, 1999:80השפעה נפשית
אנושה נוספת הנה תוצאת תקיפתן כמשתייכות לקבוצה כלשהי .סביר להניח ,טוענת
מקינון ,שמעשי זוועה מיניים יניבו סלידה כלפי הזהות שסימנה את האדם כניתן
לפגיעה אינטימית ויגרמו לנאנסת לרצות לנטוש את זהותן לעד .האונס מחלל את
החלק של האישה המזוהה כנשי ואת זיהויה עם הקהילה )מקינון.(159-158 :2005,
אם כן ,האונס צופן בחובו משמעויות עמוקות בהרבה מביצוע אקט מיני ,גופה של
האישה הופך לשדה קרב סמלי ומילולי ,ומשקף את המלחמה המתחוללת בין גברים
)בראונמילר .(38:1980 ,גוף האישה המעונה ,הנחדר ,המועבר מאדון לאדון מסמל
את המאבק המתנהל בין קבוצות גברים על טריטוריה ועל השליטה בה ובמשאביה.17
בית הדין לעניין רואנדה קבע כי הקורבן המותקף נבחר על פי השתייכותו הקבוצתית
בלבד ,ועל כן קורבן הפשע הוא הקבוצה עצמה ,ולא רק היחיד )מקינון.(155:2005,
באופן דומה טוענת בוריק כי המשמעויות הסימבוליות של אונס הנן כה עמוקות ,עד
כי אונס צבאי מתפרש כאונס של אומה או קהילה שלמה ,בה במידה שהקהילה
שמנגד מתפרשת כאומה שאנסה ) .(Boric,1997:39בכדי להבין תחושה זו של אומה
16לפי רג'לי האונס ההטרוסקסואלי הנו תחליף בלבד לאונס הומוסקסואלי .לטענתו ,האונס משמר גם גבולות אתניים ,וטוען כי
בפרו ,בה הופעל אונס כחלק מטרור מדינתי ,חיילים לבנים לא אנסו אינדיאניות ,אלא רק חיילים מסטיצוס ).(Rejali,1998:28
17היידן מתאר למשל סיטואציה בה נשים הודיות שנחטפו לפקיסטן והקימו משפחות חדשות הוחזרו להודו בעל כורחן ,בשם
הכבוד הלאומי ).(Hayden,2000:35
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שנאנסה ,ניתן להתבונן באלמנט ייחודי נוסף של אונס צבאי ,העדר הדיכוטומיה של
אנס – קורבן .פעמים רבות אולצו אנשים לאנוס או לצפות בבן משפחה נאנס ,כך
אבות אנסו את בנותיהן ובנים את אמותיהן ונוצרה תחשה שכלל הקהילה נאנסה.
לעיתים האונס היה אמצעי לגיוס כפוי של לוחמים .גברים צעירים אולצו בגיוסם
לאנוס )מי שלא השתתף הושפל ונענש קשות( ולאחר מכן ,כאנסים ,נזקקו להגנת
הקבוצה ושימרו לה נאמנות .הקשר שלהם לקבוצה נחקק באונס & (Diken
.(Laustsen, 2005:112

מלחמה כמנגנון חברתי המניע אונס
מרבית ההסברים לאונס צבאי מגיעים מהחשיבה הפמיניסטית ,המקשרת בין אונס
לאגרסיביות מינית גברית ומיקום דומיננטי בחברה ,אל מול הפסיביות לכאורה של
נשים .הטענה היא שחברה מבנה את הגבריות סביב כוח ושליטה ,כתוצאה מכך
גברים חשים זכאות לממש כוח ושליטה אלו באונס ) (Hague,1997:51ולעיתים
בעזרת

אונס

הם

מנסים

ליצור

מחדש

גבולות

מגדריים

שהתערערו

) .18(Enloe,2000:126; Reardon, 1985:44כאשר המערכת החברתית בנויה על
הפרדה מגדרית ,לפיה מתאפשרת פגיעה בנשים בחיי היומיום ,ועל מוסר כפול לפיו
גברים לא נענשים על פשעים מיניים ,הפגיעה בנשים גוברת בתקופת מלחמה
) .(Rupp,1998:306גישה סוציו ביולוגית תוסיף על כך ותטען כי מיניות ואלימות
קשורות באופן אינהרנטי אצל גברים ,מאחר והן מקושרות לפוריות והמשכיות,
בהקבלה לטבע בו החזק ,המנצח הוא השורד והמתרבה ).(Littlewood,1997:13
כלומר ,במילותיה הרהוטות של מקינון )מקינון:(114:2005 ,

"נשים במלחמה מתמודדות עם שני רבדים של גברים הנערמים עליהן במקום עם
רובד אחד ,כשאחד הרבדים עסוק בהכחדת משנהו ,ועם שני רבדים של צידוקים:
"ככה זה במלחמה" ו"ככה זה בחיים".
המלחמה מאגדת קהילה גברית ,מרוחקת מחיי היומיום ,ממעטפת של תרבות
ושליטה .קהילה זו יוצרת לחץ חברתי להוכחת גבריות ,כלומר כוח ושליטה ,הבאים
לידי ביטוי באלימות ואלימות מיניות ומספקת להם את הכלים לעשות זאת .מקינון
טוענת כי גברים אונסים כיוון שהם יכולים וכשהם יכולים ,לכן כל מה שמאפשר
הזדמנויות רבות יותר נגישות ופטור מענישה מגביר את היקף התקיפות המיניות
18אישה שמרדה בתפיסה המסורתית השמרנית של החברה הצ'יליאנית ויצאה לפעילות קהילתיות או פוליטיות מחוץ לביתה,
נתפסה על ידי המשטר הצבאי כזונה ,כראויה לאונס ,ונאנסה מתוך תפיסה ששליטה במיניות האישה משמעותה שליטה ארוכת
טווח בה ).(Enloe,2000:130
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)מקינון .(151 :2005 ,בהתאם לכך ,המלחמה היא מנגנון אלים המקטין את הרגישות
לחיי אדם ,מאחר ובמהותה היא מתירה פגיעה בחיי אדם .כך היא שוברת מנגנוני
איסורים פנימיים אחרים )אבנרי (Copelon,1998:75 ;49,86 :1990 ,ובמקביל
מעצימה את כוחו של היחיד אל מול האחר ) (Littlewood,1997:11והופכת אותו
למכונה שכל מטרתה היא פגיעה ).(Rejali,1998:27
המלחמה מגבירה גם את סיכויי המפגש בין הלוחמים המנצחים או הפולשים
לאוכלוסייה נשית אזרחית נטולת הגנה .לעיתים לא מדובר במפגש בין לוחמים
לאוכלוסייה שכבשו ,אלא בין חיילים לאוכלוסייה שנכבשה .נשים שורדות מלחמות
באחוזים גבוהים בהרבה מהגברים בקהילתן ,אך היוותרותן בחיים לאחר הרס
הקהילה והתמוטטות מנגנוני התמיכה הכלכליים ,הביטחוניים ,הרגשיים ,מעמידה
אותן במצב פגיע מאוד .מנגד ניצבת אוכלוסיית גברים מאומנת ומצוידת להפעלת
אלימות ,מרוחקת מביתה ובעלת שליטה על תנאי הקיום של נשים אלו .נראה כי
במצב זה הפיתוי לממש שליטה זו ,ו"ליהנות מפרותיה" הוא עצום .כך נשים,
המרכיבות כשמונים אחוזים מן הפליטים המוכרים בעולם מותקפות מינית גם
במחנות הפליטים ,לעיתים על ידי המשגיחים עצמם ) Enloe,2000:
.(110;HRW,2002; York ,1998:24; Yuval- Davis,1997:109
המלחמה אינה מספקת רק הזדמנות גדולה יותר ,אלא יוצרת תנאים המובילים לכך.
חיילים במלחמה ,השוהים הרחק מהבית ,חשים צורך לקיים יחסי מין .לעיתים
הדבר נובע מרצון לממש צורך פיזי אנושי או כדרך לבילוי שעות הפנאי ,פעמים
אחרות הצורך במין נובע מהעובדה שפעילות מינית מפחיתה חרדה ,מצב שכיח
במלחמה .19במהלך הקרב ,בשיאה של החרדה לא מתקיימים אקטים מיניים אלא
רק לאחריו ,כמנגנון מפחית חרדה ,מאשש קיום .20ליטלווד גורס כי גבר החש באיום
קיומי מצד גברים אחרים ,ברגע שיחוש שוב ביטחון יקיים יחסי מין עם האישה
הראשונה שתקרה בדרכו ) .(Littlewood,1997:12אנלו טוענת שמימוש יחסי המין
הללו מתבצע עם הנשים המקומיות בהתאם למערך הכוחות הכלכלי פוליטי בין
הצדדים; לעיתים מדובר ביחסים בהסכמה שנשות הצד השני רואות בהם יחסים בין
שווים או שדרוג מעמד ולעיתים בשימוש בזונות .במצבים מסוימים הצבא יוצר

19מלחמה היא מצב פיזיולוגי המגביר את הסיכוי לאונס ,כיוון שפעילות מינית מפחיתה את החרדה שנוצרת במצבים
קונפליקטואלים .מנגד ,פעילות מינית כפויה עלולה להחריף את הקונפליקט ).(Littlewood,1997:13
20ליטלווד טוען כי לא ניתן להגיע למצב של עוררות מינית בזמן שהגוף נמצא ברמת חרדה גבוהה ,כמו במהלך קרב
).(Littlewood,1997:12
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תופעה של זנות כפויה ולפעמים הדבר בא לידי ביטוי באונס ;(Enloe,2000:122
.(Yuval- Davis, 1997:106
אם כן ,אונס צבאי הוא תופעה בעלת מאפיינים ייחודיים ,נובע ומונע ברובו מעצם
התחוללות המלחמה ,אך שורשיו טמונים בחלוקת העבודה המגדרית החברתית ,או
כפי שמנסחת זאת מקינון )מקינון:(112:2005 ,

מעשי האונס הצבאי הם למעשי האונס היומיומיים מה שהייתה השואה
לאנטישמיות היומיומית .בלי אנטישמיות יומיומית השואה לא הייתה אפשרית,
אך כל מי שחווה פוגרום על בשרו מבין את ההבדל.
עם זאת ,חשוב לזכור כי לא כל הגברים הלוחמים מבצעים אונס ולא כל הקורבנות
הן נשים ) .(Hague,1997:52בספרות מועלים מגוון הסברים המנסים לתאר באיזה
הרכב נסיבות מלחמתי אכן מופעל אונס צבאי .בסקירה זו אתמקד בשלוש קטגוריות
נוספות למלחמה כמנגנון המניע אונס צבאי ,המועלות בספרות המקצועית כהסברים
אפשריים לביצועו :מאפייני הקונפליקט ,הצבא והחברה.

מאפייני הקונפליקט
לאלימות אתנו-לאומית ,טוענים ברובייקר ולייטון ,ישנו אלמנט מגדרי ברור שהופך
את סוג מערכת היחסים האתנו לאומית לאחד המדדים המשמעותיים ביותר
להתרחשותו של אונס צבאי .לטענתם פעמים רבות חסים במכוון על נשים ופעמים
אחרות מתבצעת כלפיהן פגיעה מכוונת .לעיתים האיום על האישה הוא חלק מרכזי
מהקונפליקט ולפעמים האיום ממומש ) .(Brubaker & Laitin,1998:444שני
ממדיה הבולטים של האתניות – שייכות ותרבות קשורים לתפקידיה המסורתיים
של האישה; השייכות נתפסת כמולדת ועל הנחלת התרבות ושימורה מופקדת
בחברות רבות האישה .מכאן שפגיעה באישה מהווה בהכרח פגיעה קשה בעצם
קיומה של הקבוצה היריבה.
אונס צבאי הוא אמצעי להוכחת שליטה באוכלוסיות ובטריטוריות .ככזה ,הוא
מנוצל לרוב במצבים בהם הקבוצה התוקפת מנסה להשיג ,להוכיח או לבסס שליטה
שכזו .תובנה זו מסייעת לנו להבין מדוע מיושם אונס באדיקות שכזו במרבית סוגי
הקונפליקטים והסכסוכים ,שהרי מטרתם של אלו היא למעשה מאבק על שליטה
ויישומה .במלחמות "קלאסיות" ,בהן מדינה כובשת נתח טריטוריאלי של מדינה
אחרת ,על יושביו ,הכיבוש הפיזי של נשות הצד המפסיד משמש כמטפורה לכיבוש
הטריטוריה ולשליטה בה ,זורע פחד בקרב האוכלוסייה הנכבשת ומוביל להפנמת
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הכיבוש או הימלטות מהאזור .מכאן שהאונס משמש בעיקר בשלבי הכיבוש
הראשונים ועד להתבססות מערכת יחסים ממוסדת בין הקבוצות .מרגע שהוסדרו
יחסי השליטה ,אין עוד צורך להפעיל אמצעי מרתיע זה )בראונמילר.(43-42 :1980,
גם במלחמות "פחות קלאסיות" ,במגוון מאבקים וקונפליקטים אתניים ,אונס צבאי
מהווה כלי משמעותי ליצירת הבחנות היררכיות .בניסיון להסביר מתי נעשה שימוש
בכלי זה ,עוסק הורביץ בשני סוגי מערכות אתניות; הראשונה נשלטת על ידי קבוצה
אתנית אחת והשנייה היא מערכת שוויונית יותר .לתפיסתו ,מבנה היררכי מכונן או
נאכף דרך גוף האישה ,על ידי שליטה בנשות הקבוצות האחרות ובמיניותן .לפיכך,
החרפה באלימות נוצרת בקבוצה הראשונה עם התערערות שליטת הקבוצה
ההגמונית ,המנסה להשיב לעצמה את השליטה תוך נקיטת אמצעים אלימים מאוד.
בקבוצה השנייה מצבים קשים של אלימות נוצרים כתוצאת ניסיון של אחת
מהקבוצות להשתלט על עמדות המפתח וליצור מבנה היררכי ) Horowitz
 .(1985:194-196כתוצאה מכך מופעלת בקונפליקטים אלו אחת הפרקטיקות
המגדריות האלימות הקשות ביותר ,אונס.
האונס הצבאי משמש כפרקטיקה משמעותית בשלב יצירת הגבולות הפיזיים
והחברתיים בין לאומים וקבוצות אתניות .שלב זה מצריך הרתעה שתוביל למיסוד
יחסי כוחות וקבלת סמכותו של ריבון מסוים ,לבריחת אוכלוסיות לא רצויות
מאזורים מסוימים עד ליצירת "שטחים מטוהרים" והפרדה חברתית בין קהילות.
היידן טוען כי במקרים אלו ,השימוש בגופה של האישה מסתיים בשלב בו נוצרת
הסכמה כלשהי על הגבולות הקבועים ).(Hayden,2000:31
אונס צבאי משמש אם כן בייחוד במצבים לימינליים ,בהם הוא מאפשר להגדיר
מחדש את יחסי הכוחות ולמסד ,בהתאם להם ,סדר חברתי ומרחבי חדש .לפיכך
ניתן יהיה למצוא אונס במערכות שיעבוד ,במערכות קולוניאליות ,במהפכות
ובמאבקים על הגדרה עצמית .מנגד ,נמעט לחזות בתופעה בסיטואציות בהן תפקיד
החיילים הוא אך לשמר את ההסדרים המוסכמים ובסכסוכים ארוכי טווח בהם
הצדדים הגיעו למיסוד היחסים ביניהם.

מאפייני הארגון הלוחם
אונס צבאי מתרחש כאמור במגוון סכסוכים ,על כן המבצעים אותו נמנים על מגוון
ארגונים לוחמים .באופן גס ,ניתן לחלק את סוגי הארגונים הלוחמים לשתי קבוצות
עיקריות :צבאות "מסודרים" ,בעיקרם כוחות מדינתיים או בין מדינתיים כמו
האו"ם או נאט"ו ,וכוחות "לא סדירים" כמו קבוצות מהפכניות ,אנשי גרילה ,או
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לוחמי חופש .בחינת סיטואציות בהן התרחשו מעשי אונס צבאי מראה כי לסוג
הכוחות המשתתפים השפעה על ממדי התופעה .ראשית ,ככל שהמלחמה
"מסודרת" יותר ,כלומר ניטשת בין שני צבאות ,ישנה הפרדה ברורה בין אזרחים
ולוחמים ועל כן האזרחים נפגעים )ונפגעות( באחוזים נמוכים יותר .יתר על כן,
כאשר המלחמה ניטשת בין צבאות של מדינות ,הגבולות האתנו-לאומיים ברורים
למדי ואין צורך לנסות ולחקוק אותם מחדש דרך גוף האישה .בנוסף ,צבאות
מדינתיים נוטים להיות מקצועיים יותר ,היררכיים יותר ובעלי יכולת אכיפת
משמעת גדולה יותר .חיילים מקצועיים פחות נוטים ליזום ולהשתתף במעשי אונס
מאחר והאתוס הצבאי רואה בנשים מטרה קלה מדי ,על כן נוטה להימנע מפגיעה
בהן ) ,(Littlewood,1997:10ובאונס צבאי כמעשה בלתי מוסרי כיוון שהוא מהווה
פגיעה מכוונת באוכלוסייה אזרחית ).(Turner- Johnson, 2000:422
אף-על-פי-כן ,גם חיילי צבאות מאורגנים ,כמו חיילי ארה"ב בוייטנאם ,או חיילי
הצבא האדום בפרוסיה ,אנסו בצורה אינטנסיבית את נשות הקבוצה מולה
התמודדו .עם זאת ,פעמים רבות ,כאשר מבוצע אונס על ידי חיילי צבא ממוסד,
מרבית האנסים מגיעים מיחידות תומכות לחימה ,ולא מיחידות של לוחמים
מקצועיים .ניתן להסביר זאת בכך שחרדתם של הראשונים גדולה יותר ,הם אינם
לוחמים מקצוענים ובעת קרב אין להם את הכלים הדרושים ,כמו כן ,הם קרובים
יותר פיזית לנשים לאחר ירידת רמת החרדה ולכן יש יותר סיכוי לאינוס
) .(Littlewood, 1997:12הסבר נוסף הוא חוסר היכולת של קבוצות אלו להוכיח
את "גבריותם" במהלך הקרב ,אל מול יריבים גברים ,על כן הם עושים זאת אל מול
האוכלוסייה הנשית )בראונמילר .(64 :1980 ,כמו כן ,ניתן לשאול את טענתו של בן
ארי שחיילים תומכי לחימה מוכשרים פחות מלוחמים לשליטה עצמית ) Ben Ari,
 (1998:85ולהניח שהדבר עלול להוביל לפגיעות מיניות בנשים העומדות מולם.
לעומת זאת ,במלחמות בהן יש השתתפות של קבוצות גרילה ,הן נסמכות לעיתים על
אספקת כל צורכיהם מהאוכלוסייה המקומית ,מרצון או כורח ,כך נלקח רכוש ,מזון
וגם מין ) .(Turshen,1998:2לעיתים מדובר דווקא בקבוצות פארה מיליטריות
שנשות הצד השני מסופקות להם כסוג של תשלום על השתתפותם
במלחמה ) .(Quigley,1999:79במקרים כאלו ההפרדה בין לוחמים ואזרחים
מתערפלת ,כיוון שהמסייעים ללוחמים נתפסים כחלק בלתי נפרד מהמלחמה ,כך
גדלה הפגיעה באזרחים ובייחוד בנשים ) .(Turshen,1998:12מאבקים שכאלו
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עלולים להוביל למצב כאוטי ,נטול מנגנוני פיקוח וענישה על הלוחמים ,מה שמאפשר
פגיעה יתרה ,ללא חשש מסנקציות ) .(Turshen,1998:3-4לוחמים לא מקצועיים,
שאינם מפוקחים תדיר ,נוטים לפעמים לצריכת אלכוהול גבוהה ,המובילה לאובדן
זהות ייחודית בקבוצה ולעליה באלימות המינית ) .(Hague,1997:57לוחמים כאלה
משתמשים לרוב בנשק פשוט ,מאחר וטכנולוגיות מורכבות יותר דורשות משאבים
כלכליים משמעותיים שלרוב יש רק לצבאות של מדינות מבוססות .ככל שרמת
הטכנולוגיה של הנשק עולה היא מרחיקה את הלוחמים מזירת המלחמה
ומהאוכלוסייה האזרחית ).(Turshen,1998:7; Yuval- Davis,1997:99
בניגוד לטיעון הקודם ,המוביל אותנו לחשוב כי צבא בעל מנגנון היררכי ,לא מעורב
במקרי אונס ,ניתן לראות כי לעיתים חיילים אונסים מאחר שקיבלו פקודה לעשות
כן .לפעמים מדובר בפקודה ישירה ,שביצועה מובטח על ידי מנגנון פיקוח חברתי
פשוט ,כדוגמת אונס קבוצתי ) .(Enloe,1998:58פעמים אחרות לא מדובר בפקודה
ישירה אלא במדיניות כללית ברורה שיכולה להתבטא בהתייחסות סלחנית או
ביצירת אתוסים המשתרשים במסורת הצבאית המסוימת ) .(York,1998:24אנלו
טוענת כי מרבית מקרי האונס הצבאיים מתבצעים כמילוי פקודה ישירה ,או תחת יד
מכוונת בכדי לממש מטרה גדולה בהרבה בניהול המלחמה ).(Enloe, 2000:141
מטרות אלו עשויות להיות :יצירת גיבוש קבוצתי ,העלאת מורל הלוחמים ,ליבוי
שנאתם כלפי הצד השני ,חיזוק תחושת השייכות שלהם לקבוצה )לעיתים מתוך
תחושת אשמה משותפת( ,השפלת האויב וחיזוק השליטה בו ,יצירת תחושת עליונות
כלפי הקבוצה האחרת ובאופן כללי לעורר את המלחמה ולגרום לגברים להרגיש
חזקים ומוכנים ;(Abdel Halim,1998:97;Copelon,1998:69; Harris,1993:188
.(Nagel, 2003:181
סוג נוסף של ארגון צבאי הוא ארגון שחרט על דגלו שאיפה להגנה על אוכלוסייה
מסוימת .ארגונים ממין זה עשויים להיות פורמאליים ,ממוסדים ,כמו האו"ם ,או
כוחות לא סדירים ,כמו מליציות או קבוצות גרילה .באופן פרדוכסלי ,נראה כי אתוס
הגנתי אינו מבטיח הימנעות מאונס ,אלא הימנעות מאינוס נשות הצד היריב.
לעיתים צבאות הפועלים מתוך אתוס של הגנה והצלה ,כמו למשל צבא ההצלה של
קאוקג'י )מוריס ;142 ,7-96 :1991 ,להב ,( 83:2000,מגוון קבוצות גרילה
) ,(Turshen,1998:2או חיילי או"ם )מקינון;116-117 ,111 :2005,

Nagel,

 (2003:189,193פוגעים באוכלוסייה עליה הם מתיימרים להגן ,על ידי שוד ,רצח
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ואונס .כפי שחיילי גרילה ומיליציות דורשים ולוקחים מנשים באזורים בהם הם
מוצאים מסתור ,שירותים מיניים כתשלום כפוי על ההגנה עליהן ,כך חייליו של
קאוקג'י אנסו רק פלשתיניות ולא יהודיות וחיילי האו"ם בבוסניה אנסו נשים
מוסלמיות וקרואטיות ,עליהן נשלחו להגן ,ולא נשים סרביות )מקינון110- :2005,
 .(111במצב זה הנשים נקלעות למצב חסר סיכוי ולחוסר אונים ,כפי שנוסח באופן
טראגי ומדויק על ידי מקינון ):(117 :2005
"מי ישמור על הגברים ששומרים על הגברים שאמורים לשמור על הנשים?"

מאפייני החברה
אחד הגורמים המשפיעים ביותר על דרך התנהלותו של סכסוך הוא הקהילות
הלוקחות בו חלק ,המבנה החברתי שלהן ומטענן התרבותי .מאחר ועל פי אמות
מידה מערביות אונס צבאי נתפס כפשע חמור ובלתי מוסרי ,21סביר להניח שחברה
התופסת עצמה כמוסרית תסתייג ממימוש עשייה זו ,תנסה לפעול למניעתה
ולהסתרתה .זאת ועוד ,ככל שהחברה תלויה יותר בדעת הקהל העולמית ובסיוע
עולמי לצורכי שרידתה ,סביר יותר שהיא תפגין צייתנות גוברת לנורמות אלו ,ותמנע
משימוש באמצעים העלולים לסכנה ).(Ben Ari et al.,Forthcoming:137
לתפיסות המוסריות של חברה ושל קבוצות ההתייחסות שלה יש אמנם חשיבות
עצומה בשאלת הפעלת אונס צבאי ,אך נראה כי המדד המשמעותי ביותר לנקיטתו
היא הדרך בה החברה מפרשת את חלוקת העבודה המגדרית .כלומר האפיונים שהיא
מייחסת לגברים ונשים והדרך בה היא מפרשת חלוקת עבודה זו בקהילה היריבה
) .(Enloe,2000:134מכאן ,מודל הגבריות המונחל לגברים הוא גורם חשוב בשאלת
ביצועו של אונס צבאי .כאשר גבריות נמדדת בדומיננטיות ,אגרסיביות ,בתוקפנות
מינית )לעיתים גם כלפי גברים( ושליטה באוכלוסייה הנשית ,היא מייצרת תופעות
שונות מגבריות הנמדדת באומץ ,נחישות ,תחרותיות ,מוסריות ,שליטה עצמית
והתמודדות אל מול יריבים שווים .יתר על כן ,דיקן ולאוסטסן טוענות כי האונס
בבבלקן היה כה תדיר ושיטתי בשל העובדה שמדובר בחברות החולקות את התפיסה
כי הילד הוא של האב ויורש את כל זהויותיו .מכאן ,הקושי מתעצם והעינוי "פועל
כהלכה" כשהנשים חולקות עם המענים את תפיסת הנשיות (Diken & Laustsen,
 21טוטילה האוסטרוגתי שכבש את רומא ב 546לספירה אסר על חייליו לאנוס את נשות העיר .חוקת הצבא שפורסמה ב1385
על ידי ריצ'ארד השני מאנגליה אסרה על החיילים לאנוס וקבעה עונש מוות בתלייה למבצעים .במאה ה ,17המשפטן ההולנדי
גרוטיוס שעסק בחוק הצבאי הבינלאומי ,טען ש"העמים היותר מתורבתים" הם שאסרו אונס צבאי לעומת מדינות שקיבלו אותו
כמעשה מותר )בראונמילר.(34 :1980,

20

 .(2005:115זהות גברית אגרסיבית ,אלימה וכוחנית גובשה בבוסניה ,הועמדה
לבחינה ונתפסה כמאפייני הלאומיות הסרבית ,טוען ליטלווד .המודל הגברי הבלקני
עודד לטענתו את האונס ההמוני .על ידי האונס חיזקו הסרבים את תחושת
הלאומיות שלהם והחלישו את הדרך בה נתפסים הלאומים האחרים .ריבוי מקרי
האלימות והאונס הובילו לכך שהזהות הסרבית נתפסה כזהות החזקה ביותר בבלקן
).(Littlewood,1997: 53-55
התפקידים החברתיים המיוחסים לנשים הם גורם מכריע בשאלת אינוסן של נשים
במלחמה .כשאישה נתפסת כרכושו של הגבר ומסמלת את כבודו ומכאן את כבוד
המשפחה והקהילה כולה ,היא מתפרשת כאובייקט אותו ניתן לקחת ,להעביר את
השליטה בו מגבר אחד למשנהו ,כהוכחת ניצחון ,כפרס .מטעם זה נאנסת אישה
כשלל מלחמה ,כרכוש המועבר מאדון לאדון לו היא מחויבת לציית .אינוסה,
השליטה בגופה ,מעידים על ניצחונו של גבר אחד על גבר אחר ,על שליטתה של
קבוצה אחת באחרת ;(Abdel Halim, 1998:92-96; Cockburn, 1998:170
.(Copelon,1998:71;Nagel, 2003:181
כשאישה מתפרשת כמשעתקת הדור הבא ,כהתגלמות המשכיותה הפיזית של
הקהילה ,תקיפתה היא ניסיון להשמדת הקהילה כולה .אונס ,בייחוד אם הוא
קבוצתי וחוזר באופן שיטתי ,יכול לפגוע אנושות ביכולת הפריון של האישה .בחברות
פטריארכאליות עצם האונס עלול לפגוע בסיכוייה של האישה להינשא לאחר מכן לבן
קבוצתה ולהיות חלק ממערך הריבוי הטבעי שלה .במקרים בהם נוצר היריון
כתוצאה מהאונס ,מערכת הרבייה שלה "נתפסת" על ידי גורם אתני שונה ,תוצר
ההיריון יירש את אתניות האב ,כך שהיא לא יכולה למלא את ייעודה כמשעתקת
קבוצתה שלה .לעיתים כתוצאה מהיריון כפוי שכזה היא אף תנודה מקהילתה ,בין
אם כאות קלון בלתי רצוי או ככלי שרוקן מתוכנו .לעיתים ,עצם החשש מפני אונס
שכזה עלול לגרום לבריחתן של נשים הרחק מקהילתן ולהוביל לתוצאה דומה:
מניעת התרבות קהילת המקור ).(Turshen, 1998:11; Copelon, 1998:70-71
בדרך זו ,אונס יכול להביא לשינויים דמוגרפים משמעותיים עד לכדי השמדת עם.
כאשר אישה נתפסת כעמוד השדרה של הקהילה ,כמי שמקיימת ומשמרת את החיים
החברתיים ,תרבותיים וכלכליים ,22הפגיעה בה הורסת את הקהילה כולה ,שוברת
22לעיתים מרכזיותן של נשים בקיום היומיומי של הקולקטיב נובעת מהמלחמה עצמה .כתוצאה מהמציאות המשתנה הן
מתחילות להיות פעילות בכדי לסייע ולתמוך במשפחותיהן ולאחר מכן ביצירת מנגנונים חלופיים לקהילה כולה
).(Boric,1997:37
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את התנגדותה ומערערת את יציבותה (Abdel Halim, 1998:98; Benderly,
 .(1997:62; Rejali, 1998:28;Turshen, 1998:11במקרה כזה ,הפגיעה בנשים,
תתבצע בדרך כלל באופן פומבי ,במטרה להפחיד את הקהילה כולה ,בין אם בשל
הרצון להוכיח שליטה באזור ,למנוע סיוע מקבוצות יריבות או לגרום לקהילה שלמה
להימלט מהאזור בכדי להגן על המשך קיומה ועל כבודה או למטרת טיהור
אתני.(Twagiramariya & Turshen,1998:105)23
כאשר האישה נתפסת כמשעתקת גבולות בין קבוצות אתנו-לאומיות ,יצרנית
ביולוגית כמו גם מנחילת התרבות והאידיאולוגיה של הקולקטיב ,תקיפתה תעשה
בכדי ליצור מיפוי אתני מחודש .שבירת הקשרים הבין אתניים מתבטאת בין היתר
באונס על ידי אדם מוכר,קרוב ,אונס המבהיר לאישה כי אין מקום בטוח ,מוביל
לבריחתה )ולבריחת נשים החשות באיום זהה( ,מה שיוצר למעשה טיהור אתני .כך
נוצרת הפרדה מחודשת בין קהילות שהמודרנה ערערה את ההבחנות ביניהן )למשל
לבוש ,שפה ,עיסוק ,דת ,נישואים( .האונס מגדיר את האנס כמשתייך לקבוצה אתנית
מסוימת אל מול קבוצה אחרת ,לכן הוא מתבצע בפומבי ,אל מול גברים אחרים
שצריכים להכיר בהשתייכותו ובזהותו ).24(Rejali,1998:31
מכלול הסברי מורכב זה מדגיש עד כמה משמעותית תפיסתה החברתית של האישה
להתרחשותו של אונס צבאי ,כשכל נדבך הסברי מוסיף לקודמיו ומחזקם .יתר על כן,
לא ניתן להתעלם מתובנה מרתקת העולה מניתוח זה :כאשר אישה נאנסת במלחמה,
היא נאנסת "כהכל וכלא כלום" ,הן כבסיס לקיום חברתי תרבותי והן כרכוש ,מצרך,
טובין .לכאורה נראה כי מדובר במצב בלתי אפשרי ,אך כיוון שמדובר במצבים
קונקרטיים ,יש להתמודד עם פרדוכס זה .לדעתי ,כבסיס לקיום חברתי האישה
הופכת למטרה מאוד רצויה ,בעוד שתפיסתה כרכוש ,משקפת את חולשתה
החברתית ,ואת היותה מטרה קלה במיוחד .צירוף זה יכול להבהיר את שכיחותה של
פרקטיקה זו ,המאפשרת להשיג הישגים צבאיים ופוליטיים משמעותיים בעזרת
הפעלת כוח מינימאלי.

23אנלו מדווחת על תבנית פעולה בה ,באמתלא כלשהי ,אחת מבנות הכפר נאנסת אונס קבוצתי פומבי ע"י חיילים במרכז הכפר.
מספר ימים לאחר מכן מגיעה משלחת צבאית ומציעה לאנשי הכפר להתפנות מהאזור ,והגברים ,בכדי להגן על הנשים ,על
כבודם ועל שלמות הקהילה מחליטים לעזוב ).(Enloe,2000:140
24לפי תפיסה זו ,רמת האלימות האתנית בקונפליקט באזור אתני מעורב תשכך ככל שתיוצר הפרדה אתנית גדולה יותר ,כלומר
האונס ,לטווח הרחוק ,מהווה מנגנון להפחתת האלימות בקונפליקט ).(Rejali,1998:32
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הסכסוך הישראלי-פלשתיני
הקונפליקט הישראלי-פלשתיני הוא קונפליקט אתנו לאומי ,לעיתים דתי ,בו נאבקות
שתי קבוצות על אחיזה בטריטוריה אחת .בקונפליקט זה נעשה שימוש תדיר
בפרקטיקות של הוכחת שליטה וזריעת פחד ,כך שניתן היה לצפות להפעלת אונס
צבאי ,כמנגנון יעיל לצורכי הבטחת הביטחון וההישרדות של מדינת ישראל
היהודית .מנגד ,קשה מאוד למצוא דיווחים על מעשים שכאלו בחיי היומיום .עם
זאת ,שיעורי התקיפה המינית בישראל אינם נמוכים משיעורם במדינות אחרות .על
פי נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית כל אישה שלישית בישראל מותקפת
מינית 25ועל פי מחקר של צה"ל שנערך לפני ארבע שנים ,אחת מכל חמש חיילות
מעידה כי הוטרדה מינית ,שבעים ושמונה אחוזים מהן מעידות על תקיפות פיזיות.26
זאת ועוד ,אורנה ששון-לוי מתארת את המצב בצה"ל כ"תרבות של הטרדות
מיניות" .היא מתארת הטרדות קולקטיביות ואישיות ודנה בטריוויאליזציה של
הטרדות אלו )ששון-לוי.(174-184 ,2006 ,
לצורכי ניתוח ניתן לחלק את הסכסוך הישראלי-פלשתיני לחמש תקופות בהן נוצרו
סוגי מאבקים שונים בין שתי האוכלוסיות :תקופת סוף המנדט הבריטי ,עצמאות
ישראל וביסוסה ,1967 ,אינתיפאדה ,אינתיפאדת אל אקצה .27שתי התקופות
העיקריות בהן ניתן היה לאתר מקרי אונס על ידי לוחמים ישראלים נשים
פלשתיניות היו התקופה שקדמה למלחמת תש"ח ולאחריה .הפרדה זו ,המפצלת
למעשה את מלחמת תש"ח לשני חלקים ,לפני הכרזת המדינה ולאחריה ,משמעותית
בעיני מאחר והפיכתה של ישות למדינה מקנה לה אחריות ,כמו גם כוחות אכיפה
נרחבים בהרבה.
החל מראשית ימי המנדט ניתן למצוא אזכורים לאונס וקשרים מיניים הנתפשים
כבעיתיים בין הקהילות.28

 25השימוש במושג תקיפה מינית ולא אונס נובע מהנתונים הקיימים הן בארגוני הסיוע ,והן במחקרים מוכרים .קשה לדעת מהו
החלק היחסי של אונס בדיווחי תקיפות אלו ,אך כיוון שכל הנתונים )מטעם ארגוני סיוע וזכויות אדם בישראל ומחוצה לה(
עוסקים בתקיפה מינית ,ושהם דומים )אחת משלוש( ,אני מניחה שגם שיעורי האונס דומים.
26
כאמור ,מחקר זה מתמקד באונס ולא בהטרדה מינית ,אך קיים קשר בין התופעות ומאחר שאלו הנתונים היחידים שמשחרר
הצבא ,אני לא חושבת שניתן להתעלם מהם .נתונים סטטיסטים נוספים לגבי תקיפה מינית בישראל ניתן למצוא ב"מקום":
 . http://www.macom.org.ilעוד לגבי מחקר הטרדה מינית בצה"ל  2002ראו ב.http://www.aka.idf.il :
27
בחרתי שלא להתייחס למלחמת לבנון ,מאחר ומדובר במאבק המתרחש מחוץ ל"שטח המריבה" ומעורבים בו גורמים רבים
שאינם משתייכים לצד הישראלי או הפלשתיני ,כלומר ההתייחסות אליה ,כמו למלחמות חיצוניות נוספות שחוותה ישראל כמו
מבצע קדש ,או יום הכיפורים ,מחייבת התייחסות למשתנים חיצוניים נוספים.
 28ב 1920הוצג מחזה בשם "חורבן פלשתין" בו נערה יהודיה פיתתה שני גברים ערבים וכך גזלה מהם את אדמותיהם וכבודם
)מוריס.(42 :2003,במאורעות  1920-21נאנסו מספר יהודיות ביפו ובירושלים )מוריס .(98,103 :2003,במאורעות 1929
קראו הכרוזים למוסלמים לפעול נגד האויב היהודי ש"חילל את כבוד האסלאם ,אנס נשים ורצח אלמנות" )מוריס.(113 :2003,
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חשוב לציין כי לגבי מרבית דיווחי האונס קיימת חוסר הסכמה בקרב היסטוריונים
האם אכן התקיימו או שמא היו חלק מן התעמולה הערבית והיהודית .התעמולה
הערבית הדגישה את מקרי האונס או לחילופין המציאה או "ניפחה" אותם בכדי
ליצור לגיטימציה להשתתפות מתנדבים וצבאות ערב בסכסוך ולעורר לחץ בינלאומי
על הציונים )גלבר ;159 :2004,מוריס ,(158 :1991,כדי לעודד את הפלשתינים עצמם
להשתתף בלחימה )גלבר (159 :2004,וכפי שמציינים מספר מחברים בהסתמכם על
עדויות פלשתינים ,גם מאחר והם היו נוהגים כך בעצמם )להב;316 :2000,
מוריס .(537-538 :1991,מנגד ,השתמשו גם היהודים ,אם כי במידה פחותה באופן
משמעותי ,בהפצת שמועות ואיומים מעין אלו ,בכדי לזרז את יציאת הפלשתינים.
יגאל אלון למשל ,הזהיר את תושבי כפרי החולה כי אם לא ימלטו מיד הם יומתו
ובנותיהם יאנסו )מוריס .(205 :2003 ,יש לציין שגם הבריטים לקחו חלק בתעמולת
אימה זו ,ובכדי לזרז את יציאת הפלשתינים מטבריה איים עליהם המפקד הבריטי
ב"דיר יאסין נוסף" כשיעזבו הבריטים )להב .(49 :2000,מכל מקום ,קשה להבחין בין
אירועי אונס על ידי לוחמים ישראלים לבין גילויי חרדה של הפלשתינים שמא
נשותיהם ובנותיהם יותקפו.
האירוע הראשון ,המדובר והשנוי במחלוקת מכולם הוא הטבח בדיר יאסין ,באפריל
 ,1948שנערך על ידי לוחמי אצ"ל ולח"י .חלק מן החוקרים טוענים כי בנוסף לטבח
התרחשו גם מקרי אונס )מוריס .(Yong,1992:162 ,200 :2003 ;158 :1991,אחרים
טוענים כי מדובר בשמועות ובניסיונות מגמתיים ליצור דה לגיטימציה לציונים )מצד
הערבים( או לפורשים )מצד הבריטים והנהגת הישוב( ,חלקם מתבססים על עדויות
של תושבי הכפר עצמם )להב ;100 :2000,גלבר .(157-161 :2004,בהמשכו של אפריל
נרשמו עוד שני מקרים שנויים במחלוקת ,שמלבד תיאורים אלו ,לא נמצאו להם
סימוכין נוספים .בעקבות כיבוש הכפר אבו זוריק נפוצו שמועות על התהללותו של
אחד החיילים באונס )מוריס ,(163 :1991 ,ובמהלך כיבוש חיפה ,מתארים רבינוביץ
ואבו בקר אונס צבאי קבוצתי )רבינוביץ ואבו בקר.(139-40:2002,
שני מקרים נוספים שנרשמו בתקופה זו מביאים לוחמים שמקרה אונס התרחש
ביחידתם ,במחצית מאי  .1948הראשון מובא על ידי אורי אבנרי ,בכפר אבו שושה
בנפת רמלה )אבנרי (166-167 :1990,והשני בכפר בורייר ,על ידי משה גבעתי )גבעתי,
 ,47 :1994להב.(320 :2000,

בתקופת המרד הערבי תוארו מספר מקרי אונס של נשים פלשתיניות ,הן על ידי כנופיות המורדים והן בשל התעוררות יריבויות
מוסלמיות נוצריות )מוריס.(150,152 :2003,
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בתקופה שלאחר הכרזת מדינת ישראל תועדו מקרים נוספים ,שנראה שקיימת
הסכמה נרחבת יותר לגבי התרחשותם .דיווחים לא ברורים ,אך חוזרים ונשנים
קיימים לגבי כיבוש לוד ורמלה במהלך מבצע דני ,ביולי  .1948ברונשטיין מדווח על
אונס צבאי קבוצתי שהתרחש בלוד )ברונשטיין ,(2003,שגב מביא מדבריו של השר
ציזלינג בישיבת ממשלה בדבר אונס ברמלה )שגב (85 :1984,ולהב מצטט מיומניו של
בן גוריון את התרחשותם של מקרי אונס בלוד ורמלה )להב .(320 :2000,כאמור
התיאורים נקודתיים לחלוטין ולא ברור האם מדובר בשני מקרים בלבד או בתופעה
רחבה יותר .דיווחים מוסכמים נוספים ישנם בסוף אוקטובר  1948הן בנגב ,בכיבוש
הכפר דויימה )מוריס ;296 :1991,להב ,341-346 :2000,גלבר (348 :2004,והן בגליל,
במסגרת מבצע חירם ,בכיבוש הכפר ספסף )להב ;192 :2000 ,גלבר.(352 :2004,
מוריס טוען שבין  1949-1953ביצעו חיילים כמה וכמה מעשי זוועה )שכללו אונס(,
מרביתם במסתננים )מוריס .(192-193 :1996,הוא מתאר באופן מפורט יותר ארבעה
מהם .הראשון והמוכר יחסית ,הוא סיפור אונס ורצח של נערה בדווית במשלט נירים
על ידי פלוגה שלמה )מוריס;194 :1996 ,לביא .(31.10.03,באפריל  ,1950פחות משנה
לאחר מכן  ,שתי נערות ערביות שנתפסו בנגב על ידי קבוצת חיילים נאנסו ונרצחו
)מוריס .(194 :1996 ,בנוסף הוא מתאר אונס ורצח של שתי נערות מהכפר עבסאן
שברצועה במרץ ) 1950שם (215:ואונס של מסתננת על ידי קבוצת שוטרים בתחנת
אבו גוש באוגוסט )שם.(195 :
בראיון עם שביט מסכם מוריס את ממצאיו בנוגע למעשי האונס הישראלים
שהתרחשו בתקופה זו :שנים עשר מקרים שהם רק קצה הקרחון בעיניו ,בהם נערך
אונס קבוצתי במגוון מקומות בארץ ,בבחורה אחת או יותר ובדרך כלל הסתיים
ברצח )שביט .(9.1.04,גם מן הצד הפלשתיני ישנם דיווחים על מקרי אונס ,שהובילו
להחמרה בפיקוח החברתי ובמגבלות שהוטלו על הנשים במחנות
הפליטים ) .(Abdo,1994:162; Berger, 1997:106חשוב לציין כי מכלול המקרים
שהתחוללו )או לא( בתקופות אלו ,מצוין בכרוניקות הישראליות ולא היה צורך
לפנות למקורות חיצוניים ,בניגוד לתיעוד מקרי )או טענות בדבר( אונס בשלבים
מאוחרים יותר של הקונפליקט ,אותם ניתן למצוא רק במקורות חיצוניים ,הן
בינלאומיים והן פלשתינים.
לאחר המלחמה ב 1967אף אחד מן החוקרים לא דיווח על התרחשות מקרי אונס.
להב מביא את עדותו של כתב של הוושינגטון פוסט מה ,23.7.67בו הוא מדווח שבכל
הסיורים שהוא וכלל העיתונאים המוכרים לו ערכו בשטח ,הם לא שמעו על אף
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מעשה ברוטאליות ספציפי המיוחס לישראלים" .מעשי שוד היו מינימאליים ואונס
לא היה קיים" )להב .29(459 :2000,גם שליחו של או-טאנט לבדיקת המצב ,השוודי
 , Gussingכתב בדו"ח שלו ב 15.9.67כי לא מצא הוכחות לטענת הערבים על מעשי
אכזריות וכי הגורם העיקרי למנוסה הייתה השפעה בלתי נמנעת של פעולות האיבה
והכיבוש הצבאי בתור כאלה על האוכלוסייה המפוחדת )להב.(459 :2000,
תקופה נוספת בה ניכרת עליה בדיווחים על אונס שכזה היא תקופת האינתיפאדה
הראשונה .נשים החלו להשתתף באופן פעיל יותר בהתקוממות ,נאסרו ודיווחו על
יחס קשה ומשפיל בבתי הסוהר .לרוב הדיווחים סובבים סביב הטרדות מיניות
קשות ,איומים חוזרים ונשנים באונס )אונס שיעשה ע"י חוקרים ,בני משפחה,
אסירים אחרים( ותקיפות מיניות ,30היוצרים חשש גדול בקרב
האוכלוסייה ) .(Shalhouv–Kevorkian, 1993, 1998; Yong, 1992:31-36כמו כן
מצוינים בספרות גם מספר מקרי אונס שבוצעו ע"י חיילים ישראלים או משתפי
פעולה פלשתינים ,אך לא מובאים סימוכין מתלונות או דוחות של גורמים רשמיים
או לא רשמיים ).31(Abdo,1994:162; Berger,1997:115; Cockburn,1998:128
בתקופה שלאחר האינתיפאדה ובאינתיפאדה הנוכחית אין דיווחים מוכרים על מקרי
אונס שבוצעו על ידי חיילים ישראלים .גם כאן ניתן למצוא במהלך חקירה איומים
באונס בנות משפחה ) (Felber,1994:6או של הנחקר עצמו )הועד הציבורי נגד
עינויים בישראל,11.8.2002 ,האגודה הערבית לזכויות האדם .32(6.4.04 ,שטיין
מדווחת על עשרים מקרים של נשים המתלוננות על הטרדה מינית שעברו במהלך
חיפוש בביתן על ידי שוטרות מג"ב ,בהם נאמר להן להתפשט ונערך עליהן חיפוש
)שטיין .33(1996 ,אבו א -רוב מדווח על שני מקרים קשים של הטרדה מינית שנעשו
על ידי שוטרי מג"ב )אבו א-רוב .34(2003a, 2003bהראשון עוסק בהפעלת לחץ על
אישה לקיים יחסי מין עם שוטר מג"ב תוך איום בהגבלת חופש התנועה של

 29מצוטט אצל להב מתוך הNear east report, Vol. 14(1), January 7, 1970,published biweekly :
30שלהוב-קוורקיאן דנה בייחוד בחששן של נערות פלשתיניות מאיסקאט ) (iskatדפוס בו נערות סוממו ,נחטפו ,הופשטו
וצולמו בעירום בכדי להשתמש בתמונות כאמצעי לחץ למסירת מידע ) .( Shalhouv - Kevorkian,1993:173,176
31לגבי מקרי אונס ממשיים ,שלהוב מציינת כי קיימים מקרים ,אך הם אינם עניין יומיומי ).(Ibid:176
32לפרטים נוספים ר'http://www.stoptorture.org.il/heb/press.asp?menu=7&submenu=2&item=93 :
http://www.stoptorture.org.il/heb/press.asp?menu=7&submenu=2&item=81
http://www.arabhra.org/publications/wrap/2004/wrap160.pdf
 33הנשים דיווחו שאולצו להתפשט ,בנפרד ,ליד קרובות משפחה ו)פעמיים( בנוכחות שוטר ועברו חיפוש גופני ע"י שוטרות
מג"ב.
34אני מציינת מקרים אלו למרות שאחד המקרים דן בהטרדה מינית "בלבד" ,והשני בתקיפה מינית של גבר ,כיוון שחשוב לשים
לב שכן מתרחשות תופעות מסוימות על ציר התקיפה המינית ,ומעניין יהיה לנסות לנתח את המנגנונים המאפשרים את
התרחשותן של תופעות אלה.
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משפחתה ואונס באם תסרב והשני באילוץ גבר לבצע אקט מיני באתון .התייחסות
נוספת לתופעה ניתן למצוא בספרו של רון-פורר "תסמונת המחסום" ,בו הוא מתאר
פנטזיות אונס של חיילים בעזה ,אונס קבוצתי אכזרי במיוחד המסתיים ברצח )רון-
פורר.35(73-68 :2003,

35יש לציין כי האכזריות המובעת בפנטזיה לא הייתה חלק ממקרי האונס שכן תועדו בישראל ,לכן אני מניחה שיש כאן השפעות
זרות ,חיצוניות .מעיין שילוב של שבירת טאבו חברתי יהודי -ישראלי עם השתקפויות של זוועות בינלאומיות בשיח העכשווי.
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יש גבול  -אין אונס ,מסגרת מושגית
אונס צבאי ,אם כן ,הנו תופעה מורכבת וסבוכה ,בעלת משמעויות אישיות
וקבוצתיות ,טקטיות ואסטרטגיות .למרות זאת ,כיוון שמדובר בתופעה שעניין
מחקרי התעורר בה באופן משמעותי רק לפני כעשור ,קשה למצוא ספרות מחקרית
המתיימרת לספק הסבר כוללני להתרחשות אונס צבאי .שלושה מחברים מציעים
התייחסות רחבה יותר מאחרים ובהם אתמקד בניתוח זה .בכדי לנסות להעמיק
בהבנת התופעה ,מציעה לנו אנלו לסווג את האונס הצבאי לשלושה סוגים ,אונס
למטרות שעשועים ובילוי ,אונס תחת תפיסה של ביטחון לאומי ואונס המוני
במלחמה פתוחה .חלוקה זו מאפשרת לה לנתח מגוון גדול של מקרי אונס צבאי
כנובעים מיחסי שליטה מגדריים ,כלומר מתפיסות חברתיות הקשורות בשליטה
גברית ) .(Enloe,2000בניגוד לאנלו ,מציעה מקינון שני מודלים לאונס צבאי,
הראשון ,הנו אונס אתני מאורגן ,שמשמש במלחמה ככלי נשק לפגיעה בנשים
ובקהילתן והשני הוא סוג של ג'נוסייד .לטענתה ,הממד החשוב ביותר בסיווגם של
פשעי מלחמה מיניים הוא שאלת הכוונה .לשיטתה ,אונס שביצעו חיילים גרמנים
במלחמה העולם השנייה כלפי נשים רוסיות ,שונה לחלוטין מהאונס שביצעו
בשכנותיהן היהודיות .הסוג הראשון בוצע בכדי להפחיד ולהשפיל ,לסמל בעלות
ועליונות בעוד השני בוצע כחלק מפרויקט ההשמדה )מקינון .(2005 ,היידן טוען כי
מטרתו של אונס צבאי לזרוע פחד ,להפריד בין קהילות ,לעצב גבולות ולפגוע ,אך
הוא אינו סוג של רצח עם .לדבריו ,הטוענים לרצח עם מקבלים ומנחילים את נקודת
מבטם של התוקפים ,לפיה אכן לא נותרה ברירה לקורבנות אלא לעזוב ,מאחר וקיום
משותף אינו אפשרי עוד .בעיה נוספת הנובעת מתפיסת הג'נוסייד ,היא שהיא
מתעלמת ממקרים רבים של הימנעות מאונס .לתפיסתו של היידן ,אונס והימנעות
מאונס הם שני צדדיו של מטבע ,המבטאים את אותו המסר ,בהקשרים שונים.
לטענתו של היידן ,אונס צבאי מתרחש במהלך חלוקה של טריטוריה ואוכלוסייתה,
כאשר המדינה נמצאת במצב לימינאלי ,בו רמת יציבותה ויכולת השליטה שלה
נמוכות .לעומת זאת ,השימוש בפרקטיקה כאובה זו ימנע כאשר המדינה עצמה אינה
מאוימת ,והקבוצות בה חשות שהן ימשיכו להתקיים יחד ).(Hayden, 2000
בעוד התמקדותה של אנלו בציר המגדרי היא בעייתית ,כיוון שאינה יכולה להסביר
מצבים בהם לא מתרחש אונס צבאי ,המודלים של מקינון והיידן לא מסוגלים
להסביר את טיפוסי ה"אונס למטרות שעשועים ובילוי" ,ו"אונס תחת תפיסה של
ביטחון לאומי" ,שסוקרת אנלו .מכאן אני מסיקה כי יש צורך במודל הסברי רחב
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יותר ,שינסה להטמיע לתוכו מגוון תובנות ויתבסס ,בין היתר ,על שלושה מודלים
אלו.
לאחר שבחנתי מאות מקרים של אונס צבאי ,שהתרחשו לאורכה ולרוחבה של
ההיסטוריה האנושית ,וסקרתי מאפיינים ,גורמים והשפעות של התופעה ,ארצה
לטעון כי הסיבות להימנעות מביצוע אונס צבאי ,על אף תפוקותיו הניכרות ככלי נשק
וכאמצעי לחימה ,מושפעות אמנם מיחסי שליטה מגדריים ומרמת שליטתה של ישות
פוליטית באוכלוסייה או טריטוריה מסוימים ,אך מורכבות יותר .ברצוני להציע
מודל רחב וכוללני יותר ,שינסה להסביר את תופעת האונס הצבאי ,ולהסתייע בו
בכדי לפענח את ייחודיותו של המצב בקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,כמקרה בוחן
פרטי.
היידן ) (Hayden, 2000מציע כאמור ,כי גבולות פיזיים מעורערים הם גורם המניע
אונס צבאי .ברצוני להרחיב טענה זו ולטעון ,כי אונס צבאי מונע על ידי תלקיט של
גבולות קבוצתיים מעורערים וגבול מגדרי מובהק .על כן ,אם נשוב לסקירה
הספרותית נראה כיצד ניתן לאמץ את טענותיהם של חוקרים שונים ולהתאימן
למודל ההסברי המוצג בחיבור זה .ראשית ,כפי שראינו אצל רג'לי ,אונס צבאי
משמש לרוב אמצעי קיצוני בניסיון לשרטט מחדש גבולות קבוצתיים שהיטשטשו
) .(Rejali,1998:31כלומר כאשר גבולות ההשתייכות לקבוצה חברתית אינם
ברורים ,עשוי להיות שימוש באונס צבאי בכדי להבהיר גבולות אלו .שנית ,ראינו כי
אונס צבאי משמש פעמים רבות ,לטענתו של הורביץ ,כאמצעי לכינון ואכיפת מבנה
היררכי אתנו-לאומי ) ,(Horowitz,1985:194-196לאמור כאשר גבולות השליטה
בין קבוצות שונות אינם ברורים ,הדרך ליצירתם מתאפיינת בניסיון חקיקת
ההגמוניה דרך גוף האישה ,על ידי שליטה בנשות הקבוצות האחרות ובמיניותן.
שלישית ,ליטלווד טוען כי ככל שהצבא פרופסיונאלי ,מקצועני יותר ישנו סיכוי פחות
לפגיעה באזרחים ולביצוע מעשי אונס ) .(Littlewood,1997:11היינו כאשר הגבולות
המקצועיים אינם ברורים ,כאשר ללוחמים לא מוקנה אתוס מקצועי וכאשר קשה
להבחין בין לוחמים לאוכלוסיות אזרחיות ,עלול להתרחש אונס צבאי .רביעית,
במושגיו של טרנר-ג'ונסון ניתן להצביע על אונס צבאי כאקט מלחמתי לא מוסרי
) ,(Turner-Johnson, 2000:422הווה אומר ,אונס צבאי הוא תוצר של גבולות
מוסריים מעורערים.
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לבסוף ,טוענת אנלו ,כי המדד המשמעותי ביותר לנקיטת אונס צבאי היא הדרך בה
החברה מפרשת את חלוקת העבודה המגדרית ,האפיונים שהיא מייחסת לגברים
ונשים והדרך בה היא מפרשת חלוקת עבודה זו בקהילה היריבה ).(Enloe,2000:134
משמע ,מצב חברתי בו חלוקת התפקידים המגדרית ברורה ומתאפיינת בדומיננטיות
גברית ,הוא מצב העלול להניע אונס צבאי.
המודל ההסברי אותו ברצוני להציע מתבסס על טענתן של למונט ומולנאר,
שהתמקדות בחקר גבולות יכולה להוביל לתובנות תיאורטיות חדשות לגבי תחום
שלם של תהליכים חברתיים ) .(Lamont & Molnár, 2002: 168גבולות אלו מהווים
למעשה הבחנות קונספטואליות הנעשות על ידי שחקנים חברתיים בכדי לקטלג
אובייקטים ,אנשים ,פרקטיקות ,זמן ומקום ,כלים באמצעותם יחידים וקבוצות
מגדירים את המציאות הסובבת אותם .ככאלו ,הם מאפשרים לנו לבחון את
הממדים הדינאמיים של היחסים החברתיים ,להפריד אנשים לקבוצות ולייצר
רגשות של דמיון והשתייכות קבוצתית .כאשר הם מוסכמים באופן רחב ,הם
מקבלים אופי ָמבנה ומעצבים התנהגויות חברתיות ).(Ibid:168-169
במחקר זה אטען כי אונס צבאי הוא תוצר של סיטואציה חברתית בה קיימים מגוון
גבולות חברתיים חדירים ,ומותנה בקיומם של גבולות מגדריים ברורים .שישה
גבולות קבוצתיים חשובים כאמור לסקירה זו .ראשית ,שלושה טיפוסי גבולות
חברתיים :גבולות ההשתייכות ,המעידים על יכולת הבחנה ברורה מי שייך ומי אינו
שייך לקבוצה חברתית מסוימת ,גבולות השליטה ,המבהירים מי משתייך לקבוצה
השלטת ומי לקבוצה הנשלטת ,וגבולות מגדריים ,המגדירים באופן מדויק תפקידים
חברתיים של נשים וגברים .שנית ,גבולות פיזיים ,היוצרים הפרדה מרחבית בין
הקבוצות השונות .לגבולות אלו מצטרפים שני טיפוסי גבולות התנהגותיים :גבולות
מקצועיים ,התוחמים בין לוחמים מקצועיים לאזרחים ,ומעצבים דפוסי התנהלות
המוגדרים כמקצועיים ,וגבולות מוסריים ,המבהירים מהם דפוסי פעולה הנתפסים
כצודקים והולמים .פעמים רבות הגבולות המוצגים במודל חופפים זה לזה ,מוכלים
או מכילים זה את זה ,אך לצורכי ניתוח ,בחרתי לנסות ולהבחין ביניהם.
כאמור ,התרחשותו של אונס צבאי תלויה מחד ,במובהקותו של הגבול המגדרי,
כלומר היא מצריכה הבחנה ברורה בין תפקידים נשיים לתפקידים גבריים ,כאשר
ישנה היררכיה בין המגדרים והגבריות דומיננטית ומובנית סביב כוח ושליטה
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) .(Hayden, 2000: 32מאידך ,היא מצריכה מגוון גבולות קבוצתיים חדירים .אונס
צבאי מתרחש כאשר גבולות ההשתייכות הקבוצתיים אינם ברורים ,הן מבחינת
המוצא המשותף )נישואי תערובת( והן מבחינת החיים התרבותיים )דמיון בשפה,
לבוש ,ערכים ונורמות( .במצב שכזה ,מטרתו של האונס היא להבהיר מי חבר מוגן
ומוערך ,בעל זכויות בקבוצה )קבוצת האנס( ומי לא )קבוצת הנאנסת( .האונס הוא
תוצאה של גבולות שליטה מעורפלים ,מצב בו מערכת יחסי הכוחות בין הקבוצות
אינה ברורה ,לכן מטרתו של האונס היא להבהיר מיהי הקבוצה העוצמתית ,השלטת
)הקבוצה האונסת( ומיהי הקבוצה החלשה ,הנשלטת )הקבוצה הנאנסת( .האונס
הצבאי מתרחש כאשר אין הפרדה פיזית בין הקבוצות ,מצב המזמן מפגשים בין
לוחמים לאוכלוסייה אזרחית נשית וניסיונות לטיהור טריטוריאלי ,אתני .בנוסף
לכך ,האונס הוא תולדה של גבולות מקצועיים מטושטשים ,מצב בו לא ברור מי
לוחם ומי אזרח ,והנלחמים נמנים על קבוצות שאינן מעצבות ואינן מחויבות לדפוסי
התנהלות המוגדרים כמקצועיים ,או נטולות יכולת לאכוף התנהלות זו .בה במידה,
האונס הוא פועל יוצא של גבולות מוסריים עמומים ,מצב בו לא ברור מהם דפוסי
הפעולה הנתפסים כצודקים )לעיתים בשל תחושת איום המספקת הצדקות
להתנהגויות בלתי הולמות בעליל( ,כלפי מי ראוי להפעיל עקרונות אלו )כאשר
מיוחסים ליריב אפיונים לא אנושיים ודמוניים( ומחסור ביכולת אכיפה )נורמטיבית
ומעשית( של התנהגות הולמת.
בנוסף ,ברצוני לטעון כי לעיתים האונס הוא תוצאה של מדיניות מכוונת ,שמטרתה
להבהיר את הגבולות ,לכן אכנה אותו אונס צבאי מכוון ,ולעיתים הוא סימפטום של
חדירותם של הגבולות ,על כן אכנה אותו אונס צבאי סימפטומאטי .אונס צבאי
מכוון הוא אם כן ,חדירת גבולות שמטרתה ליצור ולבסס גבולות ,אקט כמו -
אינטימי של חדירת הגבול האישי ,הפרטי ביותר ,המשמש להגשמת מטרות ציבוריות
ופוליטיות .הוא נועד לחדד ,להבהיר ואולי אף לאטום את הגבולות החברתיים
והפיזיים ,תוך הסתייעות בערפולם של הגבולות ההתנהגותיים ,והשענות על
מובהקותו של הגבול המגדרי .לעומתו ,האונס הצבאי הסימפטומאטי ,מתרחש
במצבים בהם הגבולות החברתיים ברורים ,אך הגבולות הפיזיים וההתנהגותיים
עמומים .אונס מסוג זה לא נועד להבהיר או לחדד גבולות ,אלא מהווה ניצול של
המצב החברתי בכדי להשיג מטרות אישיות :הבניית או הוכחת גבריות ,פורקן
תשוקה מינית ,שעשוע והשפלה .כלומר אונס מסוג זה מהווה ניצול הזדמנויות של
יחידים וקבוצות ,ניצול של הקרבה לאוכלוסייה חלשה והכוח היחסי של התוקפים,
תוך התעלמות מדפוסי התנהגות מקצועיים ומוסריים .כיוון שכך ,ניתן לטעון כי על
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ציר האלימות מול מיניות עליו משתרע האונס ,במקרים של אונס צבאי
סימפטומאטי ,ממד המיניות משמעותי יותר מאשר במקרים של אונס צבאי מכוון.
עם זאת ,חשוב להדגיש כי לא מדובר באונס הזהה לאונס פלילי ,כיוון שחלק ניכר מן
המוטיבציות ,היכולות וההזדמנויות לביצועו הן תוצר ישיר של הקונפליקט ,של מצב
הלחימה.
בכדי להבהיר את המודל ,ניתן לבחון מספר דוגמאות :האונס הצבאי ברואנדה
בקונפליקט האתני שהתנהל בין קבוצת ההוטו לקבוצת הטוטסי בשנות התשעים של
המאה העשרים ,היה אונס צבאי מכוון .שתי הקבוצות חלקו מרחב פיזי משותף,
ההשתייכות הקבוצתית הייתה מעורפלת ,התקיימו נישואי תערובת וחיים
קהילתיים משותפים ,ויחסי הכוח בין הקבוצות ,למרות המתיחות המתמשכת ,לא
היה ברורים .הלוחמים לא היו חיילי צבא סדיר ,אלא השתייכו למגוון מליציות והם
תקפו אזרחים ולא חיילים ,יתר על כן ,נשות הטוטסי כונו לכלוכים וג'וקים ונתפסו
כמי שראויות להיאנס ,כלומר הגבול המוסרי הותר .זאת ועוד ,בתקופה זו היה
עיסוק רטורי רב בעיצוב מעמדן של נשים כאמהות ,מטפחות ואוהבות ,צייתניות
וחלשות מטבען ,כלומר הובהרו הגבולות המגדריים )אבירם  ;2002,באר
וגיטיס.(Enloe, 2000:132;2001,
לעומת זאת ,האונס הצבאי שביצעו חיילי ארה"ב בוייטנאם היה אונס צבאי
סימפטומאטי .36שתי הקבוצות התנהלו במרחב פיזי משותף ,כשהחיילים
האמריקנים נכנסים ויוצאים תדיר מהשטחים שהוגדרו כשטחי אויב ,שגם הגדרתם
השתנתה מדי פעם .במקרה זה ,הגבולות החברתיים היו ברורים למדי ,שתי קבוצות
עמדו זו מול זו ,כשהמשתייכים אליהן התייחדו מבחינת שפה ,לבוש ,ערכים ומוצא.
יתר על כן ,יחסי הכוחות בין הקבוצות היו ברורים לחיילים ,וכאשר היו ניסיונות
לערער שליטה זו ,או בכדי להוכיח ולהפגין גבריות ,ביצעו החיילים אונס .לרוב,
החיילים אנסו מתוקף השליטה ,כיוון שידעו ששליטתם בחיי העומדים מולם היא
מוחלטת ,שאין בידי הקורבנות להתנגד .בזירה הוייטנאמית ,אל מול צבא מקצועי,
מסודר ,המלווה בכמות אדירה של מערך חיילי תומך ,לא קרבי ,עמד צבא לא
מקצועי ,שהתבסס על אזרחים ואזרחיות ,כלומר מדובר בשני ממדים של חוסר
בהירות מקצועי :מיהם הלוחמים ומיהם האזרחים הוייטנאמיים ,וקבוצה עצומה
של "לא לוחמים" אמריקנים .גם הגבול המוסרי היה מעומעם למדי ,הן בשל הריחוק
מבסיס האם ,על הנורמות השרירות בו והיכולת לפקח על מימושן ,והן בשל
 36גם הלוחמים הדרום וייטנאמיים ביצעו אונס ,אך לא בשיתוף עם החיילים האמריקנים .בראונמילר דנה בנימוקים שהובילו
אותם להימנע ולבצע אונס בתקופות שונות של המלחמה )בראונמילר.(84-85 :1980 ,
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דמוניזציה קשה שנעשתה לאויב ורימזה כי אין צורך לפעול כלפיו על פי אמות
המוסר המופעלות כלפי בני אדם .זאת ועוד ,ההבחנה המגדרית הייתה ברורה
והודגשה על ידי ההבדל בגודל הפיזי בין הגברים האמריקנים לנשים הוייטנאמיות
)בראונמילר.(83-108 :1980 ,
על פניו ,כמעט ולא ניתן להבחין בין אונס צבאי מכוון לסימפטומאטי .עם זאת,
קיימים שני ממדים נראים באופן יחסי ,המסייעים בניסיון להבחין בין הטיפוסים
השונים .ראשית ,בעוד באונס צבאי מכוון קיימת לעיתים אי בהירות לגבי ההבחנה
בין קורבן ותוקף )אינוס לאנוס בני משפחה או בני ערובה ,אינוס לצפות באונס(,
באונס צבאי סימפטומאטי ההבחנה ביניהם ברורה למדי .שנית ,בדרך כלל ניתן
לראות אכזריות גדולה יותר באונס הצבאי המכוון ,העשוי להתבצע באופן פומבי,
קבוצתי ,רפטטיבי ולהסתיים במוות ובהתעללות בגופות ,אך גוף האישה עשוי לחוות
את אותה התקיפה בדיוק גם במצב של אונס צבאי סימפטומאטי .לפיכך אני
מאמצת את אמירתה של מקינון ,כי הממד החשוב ביותר בסיווגם של פשעי מלחמה
מיניים הוא שאלת הכוונה )מקינון ,(153-154 :2005 ,כלומר שבאונס צבאי מכוון
ניתן לראות יד מכוונת ,ושאיפה להשיג מטרות פוליטיות ,בעוד באונס סימפטומאטי
החיילים פועלים ברשות עצמם ,כיחידים או קבוצות ,במטרה להשיג מטרה אישית,
לא מוצהרת.
מחקר זה אינו עוסק בהתרחשותו של אונס צבאי ,אלא בתופעה ההפוכה (Hayden,
 ,(2000:32אי התרחשותו של אנס צבאי .כתופעה ההפוכה ,אצפה להסביר את אי
התרחשותו של אונס במודל הסברי הפוך :כלומר אונס צבאי לא יתרחש כאשר
גבולות חברתיים ,הן השתייכותיים והן גבולות שליטה ,יהיו מובהקים ומבוצרים,
כאשר הגבולות המרחביים יהיו ברורים ,כאשר הגבולות ההתנהגותיים ,הן
המקצועיים והן המוסריים יהיו מוצקים ובו בזמן ,תפיסת יחסי הכוח המגדריים
תטושטש ,ולא תהיה כה ברורה מאליה ומובהקת.
כפי שבמודל העוסק בהתרחשות אונס צבאי הצבעתי על שני טיפוסי אונס צבאי ,ניתן
לעשות זאת גם בדיון העוסק באי התרחשותו של אונס צבאי .הווה אומר ,אי אונס
צבאי יכול להיות תוצר של מדיניות מכוונת ,או היכולת לשלוט בצורה טובה בכלל
הלוחמים המשרתים בכוח זה .לא ניתן לקבוע בצורה נחרצת מהם הגבולות
המשפיעים יותר על כל טיפוס ,אך ממבט על ,ניתן לטעון כי אי התרחשותו של אונס
צבאי מכוון מושפעת לרוב מגבולות חברתיים ופיזיים מוצקים ,בעוד אי התרחשותו
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של אונס צבאי סימפטומאטי מושפעת בעיקר מגבולות התנהגותיים איתנים .טשטוש
תפיסת יחסי הכוח המגדריים משפיעה ,לדעתי ,באופן דומה על שני הטיפוסים.
כעת ,הגיעה השעה לשוב אל הקונפליקט הישראלי-פלשתיני ואל נדירות האונס
הצבאי .בחינת המצב במקרה הישראלי מראה כי המקרים המוכרים שסקרתי לעיל,
שבוצעו בתקופת מלחמת תש"ח ,הם מקרים של אונס צבאי סימפטומאטי ולא
מכוון .כאמור ,מתוך התבוננות בטקסט המתאר אונס צבאי )ואולי אף בהתרחשות
עצמה( ,קשה להבחין מהו אונס צבאי מכוון ומהו אונס צבאי סימפטומאטי .כיוון
ששאלת הכוונה היא העומדת במרכז האבחנה ,יש צורך לשאול האם מוכרת כוונה
מוצהרת לאנוס ,כמו למשל במקרה של רואנדה ,בו מוכרות התבטאויות של השרה
לענייני האישה והמשפחה ,נוסח" :יש לאנוס את הצעירות )בנות הטוטסי( ולרצוח
מיד )אותן ו( את האחרות" )אבירם (2002 ,או כרוז של איליה ארנבורג ,סופר
סובייטי וכתב צבאי ,הקורא לחיילים הסובייטים" :הפעילו כוח ושברו את גאות
הגזע של נשים גרמניות אלו .קחו אותן כשללכן החוקי) "..בראונמילר,37(67 :1980 ,
אך הצהרות ממין זה הנן נדירות .אל מול הצהרות אלו ,ניתן לראות את הצהרתו של
בן גוריון בפני הפיקוד הבכיר של צה"ל לאחר מבצע חירם" :יש חוקי מלחמה ,יש

דברים אסורים ,גם בשעת מלחמה (...) .על המפקדים מוטלת האחריות למעשים
אלו" )גלבר .(355 :2004 ,כיוון שהמידע לגבי מקרי האונס המוכרים מצומצם מאוד,
הדבר מוסיף קושי לניסיון לקבוע באיזה סוג מדובר .למרות חוסר המידע לגבי
האירועים עצמם ,קיימים פרטים לגבי התגובות למקרים אלו ,כלומר לא רק שלא
זוהתה מדיניות מכוונת לאונס ,אלא שברור כי קיימת הסתייגות של הממסד
והאליטות ממימוש אמצעי שכזה .הסתייגות זו ניכרת במגוון התבטאויות :בגינוי
המוחלט של אירועי דיר יאסין על ידי מוסדות הישוב המאורגן ,ובהם ההגנה,
הסוכנות היהודית והרבנות הראשית )מוריס ,(158 :1991 ,במברק ששלח בן גוריון
למלך עבדאללה ,בו הוא מביע את "רגשי זוועתה וסלידתה של הסוכנות היהודית
מהאופן הברברי שבוצעה הפעולה" וטוען ש"מעשים אלו נוגדים לרוחו של הישוב"
)להב ,(2000:335 ,ובדרישתו כראש הממשלה בעקבות אירועי מבצע חירם "להעניש
בחומרה רבה את המבצעים" )גלבר .(353 :2004,בנוסף להצהרות חוסר הכוונה ,ניכר
כי החיילים מודעים להיותה של עשייה ממין זה נוגדת את מדיניות הצבא וברת
ענישה ,כפי שניתן ללמוד מאמירתו של חייל המספר לחבריו שאנס ערבייה ו"נאלץ"
 37בראונמילר מציינת כי למרות שמספר היסטוריונים מיחסים התבטאויות אלו לארנבורג היהודי ,יתכן שמדובר בהאשמת
שווא ,כפועל נלווה לפרוטוקולים של זקני ציון )בראונמילר.(67-69 :1980 ,
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להרוג אותה כדי שלא ייענש" :הייתה לי ברירה? ) (...לו הייתה הקטנה רצה אליו
)מפקד הפלוגה( ומקימה צעקה ,היה עושה לי משפט צבאי!" )אבנרי.(166 :1990 ,
כלומר ברור היה לו שמדובר במעשה שייתפס על ידי הפיקוד כבעייתי ,על כן ניתן
להסיק שלא מדובר במדיניות מכוונת .בהסתכלות רחבה יותר ,ניתן לומר כי הן
גבולות ההשתייכות והן גבולות השליטה ,שניים מן הגבולות העשויים לעודד
פרקטיקה של אונס צבאי מכוון בהיותם חדירים ,ברורים למדי בקונפליקט
הישראלי-פלשתיני ,ואין צורך להבהירם על ידי אונס צבאי .זאת ועוד ,בכל המקרים
המוכרים ברורה היטב ההבחנה בין תוקף לקורבן ,ולא מוכרים מקרים בהם האונס
היה פומבי )אל מול בני הקבוצה( או שהוא התמשך על פני תקופת זמן ארוכה.
גופותיהן של הנשים שנרצחו לא נתלו ,עוותו או פוזרו בכדי ליצור הרתעה ,אלא
נקברו או הוסתרו – כלומר הרצח לא היה מגנון שתפקידו לעורר חרדה ולהפגין
שליטה ,אלא תוצר של צורך להעלים עדויות ,עקב חשש מתמיד מגילוי וענישה .אם
נבחן את המקרה המפורט ביותר שפורסם ,מקרה האונס בנירים )לביא,(31.10.03 ,
ניווכח כי מדובר באונס סימפטומאטי .החיילים שהו במרחב משותף עם הבדווים,
בתקופה בה הייתה הבחנה השתייכותית ברורה בין שתי הקבוצות ,והשליטה
היהודית  -ישראלית הייתה ברורה )התקיפה התבצעה לאחר המלחמה( .מדובר
בקבוצה של חיילים לא מקצועיים ,המכונה "פלוגה של ערב רב" ,השרויים במרחק
רב מאוד מ"בסיס האם" )בשל התפתחויות טכנולוגיות ,נראה כי היום לא ניתן היה
לראות בכך מרחק של ממש( ,מהנורמות ויכולת האכיפה שלהן ,ובנוסף ,כיוון שזה
עתה הוסר איום קיומי ממדינת ישראל ,ושחלק מן החיילים היו פליטי שואה
שהפנימו את התנהגות הצבא האדום כמוצדקת )גלבר,(355-356 :2004,לא עמדו
בפניהם מחסומים מוסריים .גם במקרה זה ברורה מאוד ההבחנה בין תוקף וקורבן,
האונס אינו פומבי ,אלא נעשה הרחק מקבוצת המקור ,ולמרות שנעשה בהקשר
קבוצתי ,האינוס עצמו התבצע באופן יחידני ופרטי בצריף בו הוחזקה הנערה ובאוהל
המפקד .הוצאתה להורג נועדה להעלים את המקרה ולא לזרוע חרדה בקרב
האוכלוסייה המקומית .העובדה המשמעותית ביותר המעידה על חוסר המדיניות
המכוון ,נובעת מעצם העמדת כלל החיילים ששהו במוצב לדין ,הרשעתם ושליחתם
לתקופות מאסר.
אם נסכים כי אונס צבאי מכוון ,לצורכי מימוש מטרות פוליטיות ,לא התרחש
בקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,ואונס צבאי סימפטומאטי ,למימוש מטרות אישיות,
היה נדיר מאוד ,יעמדו בפנינו שתי שאלות חשובות בדרך להבנת נדירות האונס
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הצבאי בקונפליקט זה .ראשית ,מדוע דוחה ישראל )על הנהגתה ,מוסדותיה,
עקרונותיה החברתיים והתרבותיים( את הרעיון של שימוש באמצעי האונס להשגת
מטרות פוליטיות )בייחוד טיהור טריטוריאלי( .שנית ,איך מבטיחה ואוכפת ישראל
את אי רצונה זה על היחידים הנמנים על הכוחות הלוחמים.
בעקבות פוקו ,המציע לבחון גורמים מקריים הקשורים בהפעלת הכוח ולא דגמים
של סיבה ותוצאה ,אתמקד גם אני במחקר זה ,בבחינת האופן בו הכוח פועל ביחסים
היומיומיים שבין אנשים ומוסדות וכיצד השליטה מנותבת באמצעות מגוון של
מנגנונים וטכניקות )פוקו .(Foucault, 1991;1996,כלומר מחקר זה יתמקד בשאלת
האיך ,בממדים הנראים יותר של הפעלת והנעת הכוח ,המתאימים יותר למחקר
אנתרופולוגי ,ופחות בסיבות להפעלת כוח זה .שאלת האיך מציגה בפנינו מערכת
מגוונת של פיקוחים המופעלים על היחיד ,פיקוח פורמאלי ובלתי פורמאלי ,היררכי
וקבוצתי ,מנהלי ותרבותי .מערך מורכב זה של מערכת פיקוח מבהיר לנו עד כמה
מסובכת משימת המניעה שנטלו על עצמם החברה הישראלית ומוסדותיה ועד כמה
מובנת מאליה תופעת האונס הצבאי בה בחרו להלחם .כפי שמצטטת בראונמילר את
הגנרל פטון ,מגיבורי מלחמת העולם השנייה:
"אמרתי לו כי למרות מאמצי הבלתי נלאים ,יהיו ללא ספק מקרי אונס אחדים".
)בראונמילר(31:1980 ,
גישה זו לנושא האונס הצבאי ,טוענת בראונמלר ,היא גישה משונה .יהיו ללא ספק
מקרי אונס אחדים ,בניגוד לכל הגיון או מוסר ,ובכל זאת ,בלתי נמנעים )בראונמילר,
 .(31 :1980כך היה לאורך ההיסטוריה ,וכך הווה כיום :חיילים אמריקנים אונסים
נשים בעיראק )איי.פי ;10.7.06 ,.וונג ,(2.7.06 ,וביפאן )גוטמן ,(3.7.01 ,אנשי מליציות
אונסים נשים בדרפור )סנגופטה ;10.6.03 ,פולגרין ,(15.2.05 ,כוחות האו"ם אונסים
ילדות בקונגו )באוקוט; 9.3.05,לייסי ,(21.12.04,מורדים וכוחות הממשלה אונסים
נשים בליבריה )קארול ,(10.8.03 ,חיילים אינדונזים חוטפים ואונסים נשים ממזרח
טימור )מידנס (4.3.01 ,והרשימה אך מתמשכת.
היחס כלפי מעשי אונס אלו הוא כאל תוצר לוואי בלתי נמנע של סכסוך מזוין,
בבחינת תמיד כשיש מלחמה ,יש אונס .מנגד ,הן מההתבטאויות הפומביות
המסתייגות ממעשים אלו שציטטתי לעיל ,והן מתגובותיהם של המרואיינים ,נראה
כי בישראל עצם המחשבה על מעשה שכזה מעוררת תגובת דחייה מידית ,לא רק
מנטאלית ,אלא פיזית.
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כל יריבות טומנת בחובה ממדים של משיכה ודחייה .המשיכה ללא מוכר ,לזר ואפילו
לנחות ,כמו במשטרים קולוניאליים ,במערכות של עבדות או של טיהור גזע,
מתקיימת תמיד .אינדיקציה לכך ניתן לראות בקיומו של אונס תדיר ושיטתי,
במלחמות ,בסכסוכים אתנו-לאומיים בין ובתוך ישויות פוליטיות .הדחייה היא ממד
ברור בקונפליקט הישראלי-פלשתיני וכל המנגנונים וההשפעות שאסקור בהמשך
יראו כיצד היא נטוות ומתחזקת לכדי אריג בלתי חדיר ,ממנו נעקר ממד המשיכה,
ממד שאמור להוות את צידה השני של הדחייה.
מחקר זה יעסוק אם כן ,במערכת הבלמים ,הן הנסיבתית והן המכוונת ,המאפשרת
"לאטום" את הגבולות הקבוצתיים החדירים ולערפל את הגבול המגדרי ,בסכסוך
הישראלי-פלשתיני ,כך שלא מתאפשר לחיילים ,כיחידים וכקבוצות ,לנצלם לצורך
הגשמת מטרותיהם האישיות דרך אונס צבאי.
בכדי להתחקות אחרי מצב הגבולות הקבוצתיים בסכסוך הישראלי-פלשתיני,
אתמקד הן בבחינת מאפייני הגבולות ,חוזקם וחדירותם ,והן במנגנונים המייצרים,
משמרים ,מערערים גבולות אלו ) .(Lamont & Molnár, 2002: 186-187בכדי
לעשות זאת ,אנסה לענות על השאלות הבאות :מהם המנגנונים המובילים לביצורו
ולחיזוק ביצורו של הגבול השבטי ,גבול ההשתייכות? מהם המנגנונים המשמרים את
גבולות השבט ,גבולות השליטה ,הברורים למדי בקונפליקט זה? כיצד מובנים
ומתוחזקים גבולות השבת ,הגבולות המרחביים ,החדירים למדי ,ומהן הפרקטיקות
המשמשות לצורך תחזוקה זו? כיצד מובנים ומפוקחים גבולות המקצוענות? כיצד
מחוזקים ומונחלים גבולות המוסריות? כיצד מטושטשות תפיסות יחסי המגדר
וכיצד הדבר משפיע על ביצור גבולות השבט?
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שיטת המחקר
מחקר זה מתבסס על ניתוח מבני וניתוח פנומנולוגי המשלימים זה את זה .הניתוח
המבני מסתמך על מחקרים קיימים בנושא קונפליקטים אתניים וטריטוריאליים,
אונס צבאי והקונפליקט הישראלי – פלשתיני ,דוחות של ארגוני זכויות אדם
מקומיים ובינלאומיים וכתבות עיתונאיות בנושא .בניתוח זה אני מנסה לפענח את
משמעותו וייחודו של האונס הצבאי ,ואת המאפיינים החברתיים המבניים העשויים
להוביל לביצועו .הניתוח הפנומנולוגי בוחן באמצעות ראיונות עומק עם חיילי
מילואים ישראלים ,השחקנים הראשיים במסע חיפוש זה ,את חוויתם האישית ואת
נקודת המבט הייחודית שלהם לפירוש המציאות החברתית בה הם פועלים .במובן
זה ,מדובר במחקר ייחודי ,שאני מקווה שיוכל להצביע על תובנות שונות במקצת,
הנובעות מנקודת מבטם הסגולית של החיילים ,שיחדדו את הקשר בין החברה אליה
משתייך היחיד לבין הבניית זהותו.
אידיאל העבודה האנתרופולוגית הוא עבודת שדה ותצפית משתתפת בקרב הקבוצה
המתועדת .אולם נראה שאופיו של הנושא אותו בחרתי לחקור ,אי התרחשותו של
אונס צבאי ,אינו מאפשר עבודת שדה משמעותית ,על כן המחקר מתבסס על ראיונות
עומק עם חיילים .היתרון בבחירת הראיונות היה שהם אפשרו לי להיחשף למגוון
רחב של אנשים ,תפקידים ויחידות ,ולבחון את התנהלותם בתקופות זמן שונות בהן
התמודדו חיילים שונים עם מגוון משימות ואילוצים ביטחוניים ופוליטיים ,בניגוד
לעבודת שדה בה הייתי יכולה להצטרף ליחידה אחת ,בעלת מאפיינים ,גילאים,
ומציאות מדינית ביטחונית משותפת ,ולהתעמק בהתנהלותה.

ראיונות
בין אביב  2004לקיץ  2005ערכתי  25ראיונות עם מילואימניקים ישראלים בגילאי
 23-32ששרתו כחיילים קרביים בקרב אוכלוסייה פלשתינית במהלך שירותם הסדיר
או בשירות המילואים במהלך אינתיפאדת אל אקצה ולפניה .כלומר גברים ישראלים
ששירתו עד עשר שנות מילואים ,היכולים לדווח על אירועים שהתחוללו בעימות
הנוכחי ,ולעיתים להוסיף ולהשוות להתנהלות הצבא בתקופות ובעימותים מוקדמים
יותר.
המרואיינים מגיעים ממגוון רחב של יחידות קרביות הבאות במגע עם אוכלוסייה זו,
חיילות הנדסה ,רגלים ,שריון ,תותחנים ומג"ב ,המשרתים בגדודים וסיירות .ביניהם
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קצינים ,מפקדי כיתות וחיילים מן השורה .38כל המרואיינים ,מלבד שלושה )חייל
דרוזי ,חייל יליד בריה"מ לשעבר וחייל יליד אתיופיה( ,הם יהודים חילונים 39ילידי
הארץ .המרואיינים מגיעים ממגוון אזורים בישראל ורובם סטודנטים למגוון
תארים .אל חמישה עשר מהם הגעתי דרך מכרים משותפים ולא הייתה בינינו
היכרות מוקדמת .העשרה הנוספים נמצאו באופן ישיר באוניברסיטה ,ללא קשר
מוקדם ,שניים מהם עובדים כמאבטחים בקמפוס הר הצופים ושמונה הם
סטודנטים במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית .העובדה
שמדובר בסטודנטים לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה העשירה את הניתוח ,מאחר
ומדובר בסטודנטים שהכשרתם האינטלקטואלית מתמקדת ביכולת ניתוח של
סיטואציות חברתיות ובביקורתיות .כך בנוסף לתרומה האמפירית שלהם למחקר,
הייתה תרומה משמעותית גם לנקודת המבט הייחודית שלהם ,כמי שיכולים הן
לתאר את המצב והן לנסות לפרק ולבאר אותו .מלבד ארבעה ראיונות שהתנהלו
טלפונית )בשלב המחקר המקדים( ,כל הראיונות התנהלו פנים אל פנים וכל
המרואיינים נקראים בשמות בדויים על מנת להגן על פרטיותם.
כל הראיונות )מלבד הארבעה שנערכו טלפונית וסוכמו תוך כדי הראיון( שוקלטו
והועלו על הכתב על ידי .לטקסט המתומלל הוספתי בסוגרים הערות שכוונתן
להבהיר את ההקשר בו נאמר המשפט ,כמו גם תיעוד של שפת הגוף שהופגנה על ידי
המרואיין .סימן ) (...מעיד על השמטת טקסט לצורכי עריכה ,בעוד ששלוש נקודות
ללא סוגריים מעידות על דיבור מתמשך ,לא ברור או קטוע .הקטעים מן הראיונות
מובאים ללא עריכה ותיקוני שפה.
הראיונות התנהלו כמפגש אחד ,וארכו כשעה עד שעתיים וחצי ,בהתאם לרמת
הכימיה האישית והפתיחות שנוצרה עם המרואיין ,כמו גם בהתאם לדרך בה תפס
את שירותו הצבאי ואינטנסיביות המפגש שלו עם האוכלוסייה הפלשתינית .מאחר
ונושא המחקר קשה להתמודדות ,הנחתי שהצגתו עשויה לפגוע בנכונותם של
המרואיינים לשתף פעולה או להוביל אותם לנסות ל"התאים" את תשובותיהם
לכיוון נושא המחקר .על כן ,בכדי לאפשר את קיום הראיונות ולהימנע מיצירת
הטיות בתשובותיהם הצגתי את נושא המחקר כ"בחינת הקשרים בין חיילים

38רשימה מלאה של המרואיינים ,שיוכם היחידתי ודרגתם הצבאית מצויה בנספח :המרואיינים.
 39עובדת היותם חילונים הנה משמעותית ,כיון שחלקם העלו באופן לא צפוי הסברים וטיעונים שמקורם בדת היהודית .כאשר
החלו להצטבר הסברים מסוג זה ,נמנעתי באופן מכוון מהכנסת חיילים דתיים למאגר המרואיינים ,בכדי להבטיח שהסברים מסוג
זה אינם תוצר הטיה ,הנובעת מאמירותיהם של חיילים דתיים.
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ישראלים ואוכלוסייה פלשתינית אזרחית ,עם דגש על האוכלוסייה הנשית".
הראיונות התנהלו כראיונות עומק ,כלומר שיחה פתוחה בה ביקשתי מהמרואיינים
לספר לי על משימותיהם הצבאיות השונות ,תוך דגש על מפגשים עם אוכלוסייה
אזרחית פלשתינית ובייחוד הקבוצה הנשית בה .בכדי לנסות להשלים את תמונה
המצב ,ביקשתי ממרואייני לתאר לי בפרוטרוט בתים ,אנשים ,מקומות,
התרחשויות ,בבחינת היו מוסרים לי את אותו "תיאור גדוש" שלא יכולתי לייצר
בעצמי .תיאורים רחבים אלו שמשתקפים בהם שפת גוף ,ריחות ,דפוסי התנהגות
ותנאי החיים של הפלשתינים ,סייעו לי ,ללא ספק ,להבין טוב יותר את התופעה
אותה אני חוקרת .השאלות נבעו מסיפוריהם של החיילים ולא משאלון מובנה .רק
בשלבי סיום הראיון הועלתה למעשה שאלת המחקר ובשלב זה הראיון הפך לדיאלוג
פתוח עם המרואיין.
חשוב לציין כי באופן מכוון בחרתי לראיין חיילי מילואים ,גברים צעירים שהמערכת
הצבאית אינה מהווה עוד חלק יומיומי מחייהם ,אך בו בזמן ,הם אינם מנותקים
ממנה לחלוטין .החוויות שעברו גברים צעירים אלו במהלך שירותם הצבאי היו
בחלקן קשות מאוד ,והדיון בהן הצריך בגרות ויכולת נפשית להתמודד עמן ,שהיה
חשוב לי לדעת שיהיו להם ,בכדי שלא יפגעו מהתמודדות מחודשת זו .בחירה זו
הייתה נכונה בעיני בייחוד כיוון שחלק מן המרואיינים פתחו בפני בראיונות אלו
אירועים עמם לא התמודדו מאז שחרורם או אפילו מאז התרחשותם ,ומאחר ואני
נטולת הכשרה טיפולית ,יכולתם להתמודד עם האירועים אותם העלו באוב הייתה
תלויה ברובה ביכולות שלהם .עם זאת ,השתדלתי לחזור אל המרואיינים מספר
ימים לאחר התנהלות הראיון בכדי לוודא שהם צלחו אותו בשלום .בכדי שיוכלו
להתמודד בנינוחות המרבית עם שאלות בנושא אונס על ידי חיילים ,ניסיתי לגרום
להם להסתכל על התופעה בפרספקטיבה גלובלית ,לצורך כך היה עליהם להיות
מסוגלים להתבונן בתקופת השירות ממרחק מסוים .בעיה נוספת בקרב חיילים
בשירות חובה היא מגבלות צנזורה או "בטחון שדה" ופיקוח חברתי לא פורמאלי
המונעים מהם לדבר בחופשיות .לא ביקשתי ממרואייני לחלוק עמי סודות צבאיים,
אך חיילי סדיר כה חוששים לעיתים מ"גילוי סודות" או מענישה עד שהיכולת שלהם
לדבר בחופשיות על חוויותיהם מוגבלת למדי .הייתה להחלטה זו גם סיבה פרקטית
יותר ,חיילי סדיר מבלים את מהלך השבוע בצבא וחוזרים לבתיהם רק מדי שניים או
שלושה סופי שבוע .בהינתן מצב זה ,ניסיון לקבוע ראיון עשוי להיות מורכב עד בלתי
אפשרי.
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חשוב לציין שבשל נדירותה של התופעה ,הניתוח שלפנינו מציג את הנורמטיבי ,לא
את יוצאי הדופן ,כלומר אף אחד מן המרואיינים לא לקח חלק באונס צבאי .דרך זו
אפשרה לי להבין את המנגנונים החברתיים המובילים למניעת אונס ,אם כי אני
מניחה שהייתי עשויה להגיע לתובנות שונות במקצת באם הייתי מראיינת אדם
שלקח חלק בהתרחשות שכזו.
עניין נוסף שכדאי להעלות הוא העובדה שהראיונות עסקו והתנהלו במציאות
פוליטית דינאמית מאוד .סביר להניח שאירועים רלוונטיים בזירה הפוליטית
שהתרחשו במקביל לעריכת הראיון יצרו שינויים עובדתיים במציאות כמו גם
בתפיסותיהם של המרואיינים )למשל ראיון שהתנהל יום לאחר ניסיון דקירה של
חייל על ידי בחורה פלשתינית(.

מיקומי כחוקרת
האשליה בדבר צופה אובייקטיבית היכולה לתאר את תרבותם של הנחקרים באופן
פוזיטיביסטי ולהביא לעולם את האמת כפי שהיא "במציאות" ,נופצה זה מכבר .כפי
שלא קיים סיפור חיים אובייקטיבי ,כך גם הטקסט שלי ,החוקרת ,איננו טקסט
אובייקטיבי ,שכן התצפיות שלי והפרשנויות שאני מציעה לגביהן נובעות ממיקום
ספציפי במבנה החברתי )ששון-לוי .(28 :2006,אין ספק שמיקומי כחוקרת ,אישה,
ישראלית ,החוקרת מלחמה ואלימות מינית בצה"ל השפיע על התובנות המובאות
במחקר זה ,לכן אנסה להבהיר אותו ואת השלכותיו.
הראיונות חשפו בפני את מציאות השירות של החיילים; שירות ביחידה קרבית ,אל
מול אוכלוסייה פלשתינית אזרחית ,הכולל שגרת מחסומים ,מעצרים והשתלטויות
על בתים .אין ספק שסיפורים אלו היו שונים למדי מחוויות השירות הצבאי שלי
כנח"לאית ששרתה כמורה חיילת .תיאורים הקשורים בהרג ,שליטה באוכלוסייה,
פגיעות מכוונות ושאינן מכוונות ברכוש ,בגופם של בני אדם ובכבודם ,מעולם לא היו
חלק מחיי .על כן ,סיפוריהם של החיילים נחוו על ידי כחוויות מזעזעות מביקור
בארץ זרה ,ממגעים עם תרבות מרוחקת ובלתי נודעת .השתדלתי לא להיות
שיפוטית ,ביקורתית או לכוון את סיפורו של המרואיין לכיוון זה או אחר ,אלא לתת
לו לספר את סיפורו ,בדרכו שלו ,מתוך נקודת המבט האידיאולוגית והפוליטית שלו.
איפוק זה הוביל לא פעם לכך ששמעתי אמירות כה קשות ,שעצם היכולת לבטא
אותן בקול רם ,זעזעה אותי .בניגוד גמור לכך ,נדהמתי מרמת הפתיחות שהפגינו
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מרבית המרואיינים ,מיכולתם לפתוח בפני את סיפוריהם האישיים ואת חוויותיהם
ותחושותיהם הפרטיות ביותר.
כאישה החוקרת מלחמה ,הצגתי את עצמי כבורה במציאות המלחמה ,והשתמשתי
בבורות זו בכדי לעודד את מרואייני לספק לי "תיאור גדוש" ,לפתוח עבורי חלון
לעולם ולחוויות בלתי מוכרות .בורות זו אפשרה לי לשאול כל שאלה שעלתה בדעתי,
גם אם הייתה פשטנית או שעסקה במונחים צבאיים המתארים נוהל זה או אחר
) .(Lomsky-Feder ,1996למעשה ,במהלך חלקו הראשון של הראיון ,הצבתי את
המרואיינים כמומחים; ובחלקו השני ,העוסק באונס צבאי ,הצבתי את עצמי
כמומחית .כתוצאה מכך ,הראיון הסתיים כ"דיון בין מומחים" ,שנטרל תחושה של
אצבע מאשימה ,יצר אוירה של דיון מקצועי ואפשר פתיחות גדולה יותר .
מנקודת המבט של החוויה הצבאית ,אין ספק שהתבוננותי במציאות חייהם של
גברים אלו הייתה "מבחוץ" ,כמי שאינה משתייכת ואינה מכירה תרבות זו .מנגד,
מצאתי את עצמי חולקת אתם תפיסות חברתיות ותרבותיות האופייניות לחברה
הישראלית .אני מניחה שמטעמים אלו התנהלו הראיונות ברוח כה טובה ,רובם
שזורים בצחוק ובניתוח המצבים הנוראיים ביותר בדרך מבדחת למדי .לדעתי,
בניגוד לתחושותיי שלי ,לא נתפסתי בעיני המרואיינים כזרה ,אלא כאחת מהם,
החולקת עמם את תרבותם ואת ההנחות החברתיות הבסיסיות ביותר ,אם כי נטולת
מושג קלוש בנושא מרכזי אחד בחייהם .זהותי כאישה ,כאזרחית ,הייתה זרה
לחלוטין לזהותם כחיילים ישראלים .מנגד ,יכולתי להזדהות אתם ,להתרגש ולכאוב
אתם כישראלית החולקת אתם קודים תרבותיים ומציאות חברתית ופוליטית.

סיפורי החיילים – מבט על
כפי שציינתי ,סיפוריהם של החיילים הדהימו אותי ,ויתר על כן ,הפתיעה אותי
יכולתם לחלוק את סיפוריהם ,חוויותיהם ותחושותיהם איתי ,זרה גמורה .קבוצה זו
של חיילי מילואים דנה בממדים שונים של הקונפליקט ,בצורות שונות של הפעלת
אלימות כלפי הפלשתינים ובעמדתם ככל יכולים אל מול הפלשתינים .למרות ששרתו
ביחידות ודרגות שונות ,לא מצאתי הבדלים משמעותיים בחוויותיהם .השונות
המשמעותית ביניהם התבטאה בגיל בתפקיד ובדרגה הצבאית שלהם ,מהם נבעה
שונות ברמת ההבנה ,המחויבות ,וההזדהות שלהם עם מטרות הצבא הישראלי.
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ההבנה וההזדהות המערכתית של מי שהיו בתפקידי פיקוד היו שונים ,אך נבעו בין
היתר מתפקידם.40
חלקם סיפרו על מעשים שביצעו בעבר והיום הם תופסים כבעייתיים או אפילו לא
מוסריים .אחרים דיווחו על מעשים דומים וטענו שבוצעו על ידי חיילים אחרים
בפלוגה ,או על ידי חיילים מיחידות שונות .בין אם הדיווח עסק בהם עצמם או
באחרים ,החיילים דיווחו על מעשים קשים מאוד .היו חיילים שדיווחו על גניבות
מבתים בהם ערכו חיפושים ,או על מעורבות במגוון מקרי התעללויות ואלימות
שבוצעו כנגד פלשתינים .אחרים דיווחו על התעללויות חמורות שבוצעו על ידי שוטרי
משמר הגבול.
אחד מהסיפורים עסק ביחידה שתפסה פלשתיני ולקחה אותו למחנה ,שם הוא
נקשר ,תפוח הונח על ראשו והחיילים הצטלמו בחברתו כשהם מעמידים פנים שהם
יורים בתפוח .סיפור אחר עסק ביחידה שנשלחה למספר מחסומים פלשתינים בכדי
להרוג כמה שיותר שוטרים פלשתינים ,כנקמה על תקיפת מחסום צה"לי .כיוון שהם
חשו נוחות יחסית לדווח על אלימות שהם תייגו כלא מוסרית ,שבוצעה על ידיהם ועל
ידי אחרים ,אני מניחה שאם הם היו מודעים לתקיפות מיניות הם היו מדווחים גם
עליהן ,אם כי מטרת הראיונות לא הייתה "איסוף וידויים".
במהלך הראיון ,בזמן שדנו בחוויות השירות שלהם ,החיילים העלו מגוון רחב של
הסברים אפשריים לנדירות ביצוע אונס צבאי על ידי הצבא הישראלי .כמו בספרות
המקצועית ,הם דנו במנגנונים מבניים ,כמו אורך הקונפליקט ,האינטנסיביות שלו,
המרחק הפיזי והמנטאלי המתקיימים בין החיילים והאוכלוסייה האזרחית ,ובין
החיילים וחברת המקור ממנה הגיעו .כמו כן ,הם ציינו את נוכחות אמצעי התקשורת
וארגוני זכויות אדם כגורמים מפקחים .הם ציינו גם את רמת המקצועיות הגבוהה
בצה"ל ,את הנוכחות המתמדת של מפקדים ,את הנהלים המיוחדים על פיהם פעלו
ואת הרמה הטכנולוגית הגבוהה של ציוד הלחימה.
באופן בלתי צפוי ,למרות שתיארו את עצמם ככל יכולים ,הם ציירו את הפלשתינים
כשחקנים פועלים ומשפיעים על התנהלות הקונפליקט .במידה מסוימת החיילים
תפסו את הפלשתינים כשותפים בבניית גבולות ודרכי פעולה .זאת ועוד ,הם הציגו
יחסים מגדריים מורכבים ,בהם הנשים הפלשתיניות היו לעיתים חזקות
ודומיננטיות .מנגד ,הם ביטאו לא פעם רחמים ואמפתיה כלפי הנשים הפלשתיניות
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כך בעוד מפקדים דיברו על הנחלה ,פיקוח )של נהלים ,משמעת ,מוסר( החיילים דיברו על הדרכים בהן פיקחו עליהם
והנחילו להם )נהלים ,משמעת ,מוסר(.
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הכפופות למשטר פטריארכאלי מדכא ,ובו זמנית ניכר היה שהם משתמשים,
מפעילים ומשתפים פעולה עם משטר זה.
בסיום הראיון ,כאשר הצגתי לחיילים את שאלת המחקר ,אווירת הראיון השתנתה,
ועמה השתנו ההסברים שנתנו החיילים .שני שינויים מהותיים התרחשו בשלב זה,
ראשית ,למרות שבאף שלב לא שאלתי על השתייכותם האתנית או הדתית,
החיילים ,שאף אחד מהם לא מציג את עצמו כיהודי דתי ,מיצבו את עצמם
כיהודים)מלבד החייל הדרוזי ,כמובן( .בהתאם לכך ,הם גזרו את ההסבר הראשון:
כיהודים הם מוסריים מכדי לאנוס .שנית ,האישה הפלשתינית שתוארה עד לאותו
רגע כדמות מורכבת למדי ,חלשה – חזקה ,שונה  -דומה ,כעורה  -יפה ,מתוארת
במונחים של דחייה וגועל .מכאן נגזר ההסבר השני ,הן מגעילות ואף אחד לא היה
רוצה לגעת בהן ,לא כל שכן לאנוס אותן.
הפער בין הצגת העצמי הפעילה שלהם כמוסריים באופן מעשי ומהותני ,אל מול
שלילת האנושיות של הפלשתינים ובייחוד הפלשתיניות ,המתוארות כדוחות באופן
מהותני ,ילווה אותנו לאורך כל המחקר .זאת ועוד ,לשלילת האנושיות של
הפלשתינים לא התלווה ייחוס ממדים דמונים ,אך לאורך כל הראיונות בלטה
האבחנה התרבותית שהחיילים ערכו "בינינו לבנם" ,כשהקולקטיב הישראלי משויך
למודרנה ,לקדמה ,לנאורות ,למערב ולמוסר ,בעוד האוכלוסייה הפלשתינית שויכה
למסורתי ,פרימיטיבי ,גס ,חשוך ,ונטול מוסריות.
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פרק ב' -ביצור הגבול השבטי )גבולות השתייכות(
הסכסוך הישראלי – פלשתיני על התנהלותו האלימה ,הוא ארוך ימים .נראה כי
מדובר במאבק שהתנהל באזור מאז ומתמיד והוא נתפס כנורמאלי ,שגור ומובן
מאליו )קימרלינג .(1993,התמשכותו של הקונפליקט הובילה הוסיפה וביצרה את
ההבחנה בין שתי הקבוצות האתניות המעורבות בקונפליקט ,הישראלית
והפלשתינית .41בהינתן שהקונפליקט קיים ,יחידים וקבוצות מנסים לבצר לעצמם
גבולות ברורים ,שיסייעו בהגדרת ההשתייכות ל"שבט" הישראלי או ל"שבט"
הפלשתיני .רוזנס טוען כי הבחנה בין שתי קבוצות חברתיות מתבססת על שתי
תכונות :תפיסה של מוצא משותף ותפיסה של תרבות משותפת ,אותנטיות וייחודית
) .(Roosens,1991:12כאמור ,לא תמיד מדובר בהשתייכות שהיא אכן
פרימורדיאלית ,אם כי נראה שבמקרה הישראלי-פלשתיני ההשתייכות לכל אחת
משתי הקבוצות היא ברורה למדי ומצבים של נישואי תערובת ,או אפילו קשרים
זמניים בין בני הקבוצות נדירים מאוד .על ציר הזמן ניתן לראות איך שני
הקולקטיבים מתרחקים זה מזה גם מבחינה מוסדית; ככל שעובר הזמן ,ההפרדה
מתמשכת ומתמסדת וכמעט ולא מתקיימת תקשורת בין שתי הקהילות .42להיבט זה
תפקיד מרכזי במניעת התרחשות מעשי אונס צבאי ,המשמש לרוב ,לטענתו של רג'לי,
כאמצעי קיצוני בניסיון לשרטט מחדש גבולות קבוצתיים שהיטשטשו
) .(Rejali,1998:31ככל שהגבולות ברורים ,ככל שההבחנות ברורות יותר ועומדות
כחומה בצורה המפרידה בין הקבוצות ,הסיכוי להתרחשותו של אונס צבאי נמוכה
יותר .בבוסניה ,טוענת נג'ל ,השימוש באונס ועינויים מיניים היה אמצעי אגרסיבי
במיוחד בכדי ליצור מחדש גבול אתני שיפריד בין סרבים מקרואטים ומוסלמים,
הבחנה אתנית שהיטשטשה במהלך העשורים לאחר מלחמת העולם השנייה ,כאשר
חברים בקהילות האתניות נישאו בנישואין מעורבים ויצרו קשרים חברתיים ,מיניים
וקשרי שכנות ,בייחוד באזורים עירוניים כמו סרייבו .הבחירה אילו נשים לאנוס,
עיצבה מי היה ומי לא היה חבר מוגן ומוערך בקהילה .הווה אומר ,אונס בוצע בכדי
למתוח קו שיפריד בין קבוצה אתנית אחת לשנייה ) .(Nagel,2003:27בפרק זה

 41האלימות מתנהלת לרוב בין שתי קבוצות מובהקות יותר היהודית – ישראלית והמוסלמית – פלשתינית .אוכלוסיית
הפלשתינים אזרחי ישראל ,הן הנוצרים והן המוסלמים ,מעורבת אמנם בקונפליקט ,אך לא מהווה בו צד לוחם של ממש.
האוכלוסייה הנוצרית הפלשתינית לא נתפסת בד"כ כצד פעיל ואלים בסכסוך והחיילים מדגישים את אי השתייכותם.
 42תחת השלטון העותמני ובמידה פחותה הבריטי ,התנהלות הקולקטיב היהודי והפלשתיני היו דומות בהרבה ,וחיי היומיום
שלהן נוהלו חלקית על ידי אותם המוסדות .ככל שאנו מתקדמים על ציר הזמן ,ניתן לראות כיצד גוברת ההפרדה :בין בסממנים
חיצוניים :לבוש ,תרבות ,שפה ,אזורי מחיה ובסיפוק עצמאי או נפרד של שירותי חינוך ,בריאות ,רווחה ועוד .יהיו מי שיטענו כי
לא מדובר למעשה בחיי קהילה משותפים אלא במיתוס בלבד ,אך אין ספק שגם מיתוסים יש לנפץ ,ללא קשר לדרגת אמיתותם.
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אעסוק בשתי רמות ההתרחקות וביצור הגבולות ,ראשית בתפיסת המוצא המשותף
ושנית בתפיסת התרבות המשותפת והייחודית .ניכר כי מדובר בשתי רמות
שההפרדה ביניהן לא תמיד ברורה ,אך אנסה להפעילה בכל זאת ,בכדי לחדד את
הניתוח.

"אנשים שלא מתבוללים אתם"
מן השיחות עם החיילים ניתן לראות עד כמה משמעותיים גבולות ההשתייכות,
וכיצד הם מבוצרים הן בחיי היומיום האזרחיים והן במסגרת השירות הצבאי .כיוון
שמדובר בגבול מובהק למדי ,פרק זה יעסוק בעיקר בפרקטיקות המבצרות את
ההפרדה השבטית .בהתאם למרואיינים ,נראה כי חלק משמעותי מן ההפרדה
הקבוצתית מתבסס על הימנעות מקשרים בין קבוצתיים .המרואיינים עומדים על כך
שיחסים בין קבוצתיים )ישראלים ופלשתינים( הם בבחינת הבלתי אפשרי .לטענתם
לא מדובר בהתרחשות שאינה אפשרית רק בזירה הצבאית ,אלא גם בזירות
אזרחיות וגם בתקופות רגועות יותר לא יתכנו קשרים רומנטיים ומיניים בין
קבוצתיים .חשוב לציין שכאשר העליתי את שאלת האונס בסוף הראיון ,שוב עלה
נושא התכנות הקשרים הבין קבוצתיים ,אך במקרה זה ,תגובותיהם בוטות וקשות
בהרבה מאלו שהושמעו בשלבים מוקדמים יותר של הראיון ומובאות בפרק זה.
תגובות אלו יפורטו בפרק האחרון ,המציג בפנינו את המהלכים הסופיים לביצור
הגבולות ,בבחינת נעילת המנעול האחרון.
סמ"ר חן ,מסביר את ההפרדה כנובעת מתפיסה חברתית גורפת ששורשיה נעוצים
במאבק ארוך שנים שיצר ,ממשיך וימשיך ליצר שתי קבוצות נפרדות ,העומדות זו
מול זו:
זה טאבו .גם באזרחות כאילו ..עם הסטודנטיות הערביות למשל ..שלום  -שלום ,אבל
זה לא מגיע לקטע רומנטי .זה עניין של טאבו .אני לא רואה את עצמי מביא להורים
שלי ...הנה תכירו זאת א ...נזרין (...) .זה עניין של טאבו .זה משהו שכבר השתרש .לא
שוכבים עם האויב ,נגיד את זה ככה (...) .העימות הישראלי פלשתיני מושרש במשך
 150שנה .ההשתרשות פשוט ממדרת .אנחנו מול הם .אין מצב כאילו ..אנחנו מול ..אף
אחד לא רואה מצב שאני אתחתן עם ערבייה ,אני אשכב עם ערבייה אוwhat ..
 ..everכאילו ..היא האויב גם אחרי שיהיה שלום) .סמ"ר חן(
תיאורו של סמ"ר חן יוצר הבחנה ברורה בין שני צדדים" :אנחנו" ו"הם" ,שנאכפת
בעזרת טאבויים וסנקציות חברתיות .לשיטתו ,בשל התקופה הארוכה שאורך
הסכסוך ,לא יתכן קשר בין שני הלאומים .מעניין לראות כי את ההבחנה בין שתי
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הקבוצות הוא מכנה מידור ,כלומר הוא מסביר את השונות בין הקבוצות בעזרת
מינוחים הלקוחים מאוצר המילים הצבאי ולא האזרחי.
אני גם רואה את זה באוניברסיטה ) (...זה יותר רך ,אבל עדיין (...) ..יצא לי לדבר עם
בחורה ערבייה בפעם הראשונה בחיים שלי שיחה רצינית ,היא ישבה איתי בכיתה,
ואמרתי לעצמי ,אתה אפילו לא חושב על זה ,נכון?  ..כאילו ..להכיר אותה מעבר או..
ושאלתי את עצמי למה ..ואני חושב שעדיין יש איזשהו פער ..או איזשהו טאבו
שהוא ..הוא שם ,אבל הוא לא מוצהר .או שאולי במקום אחר הוא כן מוצהר ,אצלי
אבל הוא לא ..זה לא חומה שאני רואה מולי ..אלא זה משהו שכרגע הוא בתת מודע,
אני לא יודע להסביר אותו .ש ..טוב לי שהיא שמה ואני פה ,אפשר לדבר ,אין שום
בעיה ,אני גם יהיה מאוד ידידותי ונחמד ,אבל מבחינתי זה מצב שלא יקרה ,אין לו
צ'אנס מבחינתי(...) .משהו שלא נגיש כזה וגם לא מרגיש צורך לגשת (...) .הפער
התרבותי (...) ..אני רואה חברה ערבית ,ה ..הקונוטציה היא מייד שלילית ,באיזשהו
מקום .אסוציאציה של משהו שהוא גס יותר ,של משהו שהוא יותר  ..יותר מחוספס,
כאילו ..בילאדי ,מול איפה שאני ממקם את עצמי ,שהוא ..בקיטוב ,בצד שני(...) .
התרבות ,ה ..נאורות ,ה ..כמובן אני מקצין את זה ..אבל אני לא מתבייש להגיד את זה.
וזה גם בא לידי ביטוי .זה משפיע ישירות גם על האישה ..אני רואה את האישה
הערבייה בתור משהו יותר גס ,בתור משהו ..סליחה ,אבל מלוכלך ..משהו שאני..
פיזית ,יש לי רתיעה ממנו .וזה אני חושב ..אחד החסמים היותר גדולים ,א ..כמו יליד
והאדם הלבן ..ממש ככה) .סמ"ר דביר(
בדבריו של סמ"ר דביר בולטים הפן התרבותי בנוסף לפיקוח הפנימי המופנם היטב.
האיסור ,הטאבו ,הוצפן היטב בתת המודע ומונע נגישות בין הקבוצות .אי הנגישות,
לדבריו ,היא עובדה מבנית קיימת ,שאין אינטרס לפעול לשנותה .בנוסף ,הוא מעלה
ומפתח את הבעיה התרבותית .לדבריו מדובר בשתי אוכלוסיות שהפער התרבותי
ביניהן עצום ומהותני .הוא ממקם את הקבוצה התרבותית אליה הוא משתייך
כמקוטבת לקבוצה השנייה ,מולה הוא עומד וממנה הוא נרתע .קבוצה זו מתאפיינת
בלכלוך ,חספוס ,גסות מסוימת ,סוג של ראשוניות ,אולי פרימיטיביות אותן הוא
מדמה לילידים אל מול האדם הלבן ,הנאור ,המתקדם והמעודן.
זווית נוספת להסבר הפיקוח הפנימי ,שמוטמעת בה הנחת יסוד בדבר השתייכות
הקולקטיב הישראלי לחברה "המערבית" ,ניתן לראות בדבריו של סמ"ר רון .בדבריו
אלו הוא מבהיר למעשה מהי קבוצת ההתייחסות התרבותית אליה הוא משווה את
עצמו ואת נקודת המבט ממנה חבריו מסתכלים על הפלשתינים " -מערביות",
"מודרניות" ,נוסח ארה"ב.
היחסים שלנו עם הערבים ,עם כל הגזענות ..היא תוצאה של המון זמן שאנחנו פה מול
הערבים .האמריקאים אין להם ..אין להם לכאורה דעה ..מבחינתם אין הבדל מהותי בין
פורטוריקני לבין א ..ערבי לבין ..מלזי .ולנו יש (...) .אדם חילוני ,אין לו בעיה ..כאילו
להתחתן עם ערביה או להתחתן עם פיליפינית? להתחתן עם פיליפינית אין בעיה.
להתחתן עם ערביה ..אוי אוי איך אתה עושה דבר כזה .זה מזעזע .ואצל האמריקנים
אין הבדל כזה) .סמ"ר רון(
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נקודת מבט משולבת זו מעצימה את ייחודיותו של המקרה הישראלי .נראה כי מחד,
אנו נוטים להשוות את עצמנו לבני תרבות המערב ,ובשם ייחוס זה ,לדחות כל קשר
עם נשות הקבוצה הפלשתינית .מאידך ,בני תרבות המערב ,לפחות חלקים ממנה,
האמריקנים ,היו בוחלים פחות ,אם בכלל ,טוען סמ"ר רון ,בקשר עם אישה
פלשתינית .תפיסות אוריינטליסטיות ,התופסות את האחר המזרחי כפרימיטיבי ,אך
בו בזמן כמושך ,בעיקר מושכת ,מינית ,אינן מתקיימות כאן .כלומר אנו נתפסים
כשונים ,מובחנים ,גם ממי שאנחנו משווים את עצמנו אליו .זאת ועוד ,הקבוצה
האמריקנית ,אליה בחרו החיילים להשוות את עצמם ,נמצאת הרחק  -הרחק מעבר
לאוקיינוס ,והזיקה אליה נראית כפוערת פער גדול אף יותר בין שתי הקבוצות
המתקיימות במרחב זה .ההבחנה התרבותית בין הקבוצות ,בנוסף ליריבות,
ממשיכה ומייצרת את הקבוצות כשונות ,כנפרדות ,וככל שהאבחנה ברורה יותר,
היא מתחזקת.
בנוסף לפיקוח הפנימי המשפיע על פעולתם של החיילים ,הגברים הישראלים
הצעירים ,ניתן לראות שהם מודעים לעובדה כי במקרה ומישהו יתגבר על מגוון
המכשלות התרבותיות העומדות בדרכו וינסה ליצור קשר עם בחורה פלשתינית ,הוא
יזכה לסנקציות חברתיות שליליות מיידיות.
אני לא מכיר הרבה יהודים שיסתובבו עם ערביות או יהודיות עם ערבים .ברגע שזה
קורה ,זה סנקציות לשני הצדדים (...) .אחרי הכל יש את האיסורים ..את הטאבויים
האלה שאתה ..אתה לא עובר עליהם) .סמ"ר חן(
בעוד סמ"ר חן מדבר על סנקציות באופן כללי ,אחרים ממקדים את התגובה
בסנקציות שליליות בלתי פורמאליות ,העוסקות בעיקר בלעג מצד חבריהם
והחיילים עמם הם משרתים ,כלומר קבוצת השווים שלהם ,המציבות את התנהלות
רעיון הקשר הבין קבוצתי כמגוחך ,בלתי אפשרי .כיוון שבשלב זה של חייהם קבוצת
השווים מלווה אותם באופן צמוד בחיי היומיום ,וכיוון שמדובר בגוף מולו הם
מאשרים את גבריותם ,זו סנקציה עוצמתית במיוחד.
בוא נגיד שהיו צוחקים עליו בפלוגה (...) .אם אני ככה ..לוקח את התמונה ומדמיין
אותה ,די א ..יורדים עליו .לא בקטע של זה ..ערבייה?  (...) ..אותם זה מאוד יצחיק.
הם ירדו עליו ..הם יצחקו עליו די הרבה זמן .יקראו לו חיזבאלון ..מחבל ..את יודעת..
חיילים) .סרן שי(
ניתן לשער שכיוון שהחייל מבלה את כל זמנו בקרב קבוצת החיילים ,הוא לא יוכל
לעמוד זמן רב בפני הסנקציות שיוטלו עליו ,גם אם יסתכמו בלעג בלבד .לכן ,סביר
להניח כי הוא ינהג בהתאם לנורמות המוכרות.
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עד כה ראינו כי החיילים מפרשים את אי קיום הקשר בין שתי האוכלוסיות בעזרת
מספר הסברים :ראשית ,ההפרדה בין שתי האוכלוסיות והיריבות ביניהן ,יוצרת
מערכת איסורים שלא ניתן להתגבר עליהם ,כלומר היא תוצאה של פיקוח חברתי
חיצוני הבא לידי ביטוי כטאבו חברתי נושא סנקציות הממשמע את היחיד לצייתנות.
פיקוח חיצוני זה כולל ,לדברי החיילים ,בעיקר סנקציות בלתי פורמאליות שליליות,
הבאות לידי ביטוי בביטויי לעג )"צוחקים עליו"" ,יורדים עליו"( כלפי מי שעשוי
לעבור על נורמה חברתית זו ,מצד החיילים המשרתים עמו ,החברים ,המשפחה
והחברה כולה .שנית ,כפיקוח פנימי ,כלומר בהפנמת הנורמות ,הטאבו והשלכותיו
האפשריות על היחיד ,עד ליצירת מצב של "אי היתכנות" ,אותו מכנה סמ"ר דביר
"בתת מודע" וסרן שי "לא נתפס" .על שני ממדי פיקוח אלו הם מוסיפים ממד
רציונאלי יותר להימנעות זו ,הנובעת לטענתם ממפגש בלתי אפשרי בין תרבויות.
ממד תרבותי נוסף ,המתגלם בתפיסות לאומיות דתיות ניתן לראות בדבריו של סרן
דניאל .הוא מאפיין את הקבוצה אותה הוא תופס כקיצונית ביותר בקרב חיילי
הפלוגה בה הוא משרת ,ומסביר מדוע הם לא מבצעים אונס צבאי .לשיטתו ,דפוסים
תרבותיים – דתיים  -לאומיים עתיקים ,הם ממד חשוב במניעת התרחשות זו.
גם אם תתייחסי למתנחלים שעושים מילואים ..יש להם כבוד גדול לפלשתינאים .לא
לעם הפלשתיני ,אבל לאנשים ,אדם לאדם ,כי הם דתיים .מעבר לזה שהם רואים את
עצמם כנעלים ,אז זה לא יקרה ...מקרה של אונס .לפי דעתם האוכלוסייה הפלשתינית
נחותה מהם .הדתיים ,בייחוד ,רואים אותנו כעם הנבחר ,וככאלה ,הם לא מתבוללים
אתם .לא ...מלבד הסכסוך ,הם לא ירצו להתחכך בקבוצה שהיא לא קבוצת אליטה.
הצורת חשיבה שלהם היא שונה) .סרן דניאל(
ההפרדה בין הקבוצות נשמרת ,לטעמו של סרן דניאל ,גם מטעמים דתיים לאומיים.
המילה התבוללות במובן זה היא משמעותית ביותר ,ומחזירה את הדיון לממדים
לאומיים עתיקי יומין ,מעמיקה את משמעותו של אותו טאבו חברתי ומעניקה לו
ממד דתי עמוק ,מסורתי ובכך הופכת אותו למחייב יותר .עם זאת ,היא מהווה
מצרף של ישן מול חדש  -הדהוד משמעותי לעבר היהודי ,הפרדה דתית לאומית
המשמרת את גבולות השבט ,אך בו בזמן מסתמכת על רטוריקה של נבחר ,נעלה מול
נחות או פשוט ,בדומה לתפיסות התרבותיות שהעלו החיילים באשר למודרני מול
פרימיטיבי ,גס .אי התבוללות זו מונעת למעשה התבלבלות בין קבוצות .כלומר
העובדה שההפרדה בין שתי הקבוצות ברורה מאוד ,כמעט ולא קיים קשר בין
יחידים הנמנים על שתי הקבוצות והתרחשותו נתפסת כבלתי הגיונית ולא רק בלתי
ראויה .ההבחנה נשמרת הן כתוצר של אויבות והן של תרבות ומתוחזקת היטב.
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התבטאות דומה ,אם כי "רכה" יותר ,נטולת העומק הלאומי – דתי שניכר בהצהרתו
של סרן דניאל ,ניתן לראות בדבריו של סמ"ר כפיר:
זה נמצא בראש אצלך שהם ערביות ,o.k ,אין מה לעשות .אתה לא אמור להתערבב
עם האנשים האלה) .סמ"ר כפיר(
במקרה זה ,איסור ההתבוללות מעודן ל"אי התערבבות" ,אך נתפס ככוללני יותר.
היחיד ,ולא "הם"" ,הדתיים המתנחלים" ,מצופה שלא ליצור תערובת אנושית,
שתצריך לאחר מכן חיפוש פרקטיקות לפירוקה .מאחר וככל שהגבול מבוצר יותר,
קטן הצורך לפרק ,להבהיר את הבלבול ולהבחין בין שתי קבוצות בתוך הקשר.
ההימנעות הכה מובנת מאליה מקשרים בין קבוצתיים בסכסוך הישראלי-פלשתיני
מובילה למצב בו אין צורך להפעיל אמצעים אלימים וקיצוניים בכדי ליצור הבחנה
מחודשת בין קבוצות ,כפי שנעשה בסכסוכים אחרים .עם זאת ,מאחר ותחושת
ההשתייכות לקבוצה לא נשענת רק על אמונה במוצא משותף ,בפרימורדיאליות,
אלא גם על אמונה בקיומה של תרבות משותפת וייחודית ,אפנה כעת לעסוק בממד
התרבותי.

האחר ,המוכר והמזעזע
ההפרדה המוסדית והתרבותית מעמיקה את התרחקות הקהילות ,והופכת את בני
הקהילה האחרת לזרים ,לאחרים לא מוכרים .הריחוק מקשה על הבנת האחר כאדם
בעל מניעים וצרכים אנושיים לגיטימיים ,על הבנתו מתוך אמפתיה ,מהווה שלב
חשוב בהדגשת האחרות של הקבוצה שמנגד ובעקיפין מיצר מנגנון מונע אונס .בקטע
הקודם ראינו כיצד תפיסות תרבותיות משמשות כהצדקה למניעת קשר בין
הקבוצות .בחלק זה נראה כיצד מובנית הבחנה תרבותית זו ,המשפיעה בתורה על
ביצור תחושת המוצא המשותף .במהלך השירות הצבאי ,המהווה לרוב את המפגש
הראשוני בין בני שתי הקבוצות ,עוסקים החיילים באופן מתמיד בהבחנת עצמם
מהעומדים מולם ,בעזרת הדגשת שונות תרבותית משמעותית בין שתי הקבוצות.
בדרך זו ,המפגש ,שעשוי היה להוות גשר על פני התהום הפעורה בין שתי הקבוצות,
מגלם מנגנון מפריד נוסף ,המעמיק את אותה תהום.
בדבריהם של החיילים המרואיינים ניתן לראות כיצד ההפרדה נעשית הן על ידי
גורמים חיצוניים ,והן על ידי החיילים עצמם .ראשית ,הם פוגשים את הפלשתינים
המוגדרים להם כאחרים ,כאויבים .סרן שי מתאר כיצד הפקודות והנהלים
היומיומיים מחזקים את הגבולות בין שתי הקבוצות:
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תחשבי שמעמידים אותך במקום מסוים ואומרים לך ,פה ,לצד השני ,לאלה ,אסור
לעבור .הוא אויב ,אז אסור לו לעבור .זה תפיסה של ..עוד פעם ,של ילד מפגר ,אבל
א ...אין מה לעשות .כאילו ככה זה גם ...האויב הנצחי שלנו זה הערבי) .סרן שי(
ניתן לראות שעיקר העיסוק הוא בהפרדה בין שתי הקבוצות ,קבוצת ה"אנחנו"
וקבוצת ה"הם" ,אך ההפרדה בין הקבוצות לא נשארת ניטרלית .הקבוצה השנייה,
הנפרדת והרחוקה ,לא נותרת רק אחרת ,זרה ,אלא מתפרשת באופן מכוון כאחרת
שלילית ,כמסוכנת לקולקטיב ,כאויב .תפיסה זו מקלה על החייל הן לשמור על
ההפרדה והן להפעיל סנקציות ,במקרה זה הגבלת תנועה ,על חברי הקבוצה שמולו.
סמ"ר רון מסביר מנקודת מבטו כחייל את הצורך בפעולת ההזרה .לטענתו מדובר
בפרקטיקה הכרחית עבור הפעולה הצבאית ,פרקטיקה המאפשרת לחייל לתפקד
ומגינה עליו.
אני רק אגיד לך שההזרה הזאת או הגזענות ,מה שמתקף אותה ..זה באותו זמן המעגל
הזה ..זה בעצם העניין הזה של הכיבוש ..זאת אומרת ..אתה לא יכול להיות ב ..ברגע
שאתה חייל בכיבוש ,אתה לא יכול להתייחס ל ..לבנאדם שמולך כמאה אחוז בנאדם,
אחרת זה לא ילך .הפער הוא גדול מדי .כשאתה ברחוב ואתה חייב לעצור רכב אתה
אומר סליחה .שם אתה רוצה לעצור רכב אתה אומר דיר באלק תעצור או שאני יורה
בך (...) .כשאתה חייל אתה חייב להיות עם גזענות מסוימת .מהבחינה הזאת של ...מה
זה גזענות? ...שכל מי שעומד שם ...היחס אליו הוא אחר .אחרת אתה לא תסתדר.
אתה תגיד שלום וזה ו ..סליחה ...אז בסוף ...אתה תפגע) .סמ"ר רון(
בדומה לתובנות המובאות בדברי החיילים ,הטענה הרווחת בספרות הנה שאדם חייב
לראות את אויבו כמרוחק ושונה ממנו על מנת להזיק לו .וינסלאו טוענת כי על מנת
לפגוע בבני אדם  -ולאחר מכן להיות מסוגלים לחיות עם הפגיעה ,ישנו הכרח בהבניה
חברתית המציירת אותם כשונים מאתנו ) .(Winslow,1997:86בן ארי מרחיב טענה
זו וטוען כי שלילת האנושיות הכרחית עבור התפקוד הצבאי גם מפני שהיא מאפשרת
ניהול רגשות ומונעת הזדהות ) .(Ben Ari,1998:83התפיסה הבינארית של האחר
גורסת שעל מנת להזיק לבן אדם יש לאחוז בדמות מושחרת ושלילית לגביו
ולהרחיקו מדימוי העצמי שלו עד כמה שניתן .בספרות מופיעות שתי דרכים מרכזיות
אשר באמצעותן נהדף האויב הרחק מעבר למעגל הזהות ,הרחק מעבר לתחומם של
"בני אדם כמונו" .הדרך הראשונה היא דה הומניזציה ,שלילת אנושיותו וייחודו של
האויב ,תפיסתו כמי שאינו שייך למין האנושי .הדרך השנייה היא הדמוניזציה,
כלומר ייחוס מאפיינים שטניים לדמותו )בר .(72 :2003,בן ארי טוען כי למרות
שקיים בספרות בלבול מסוים בין דה הומניזציה ודמוניזציה ,ניתן לראות כי למעשה
כל אחת מהן מלווה ברגשות שונים ,ועל כן מתווה דרך התנהגות אחרת ) Ben Ari,
 .(1998:86בהסתמך על החיילים שרואיינו לצורך מחקר זה ,נראה כי בסכסוך
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הישראלי-פלשתיני ישנה דה הומניזציה של האחר .עם זאת ,באופן דומה למחקרים
מוקדמים יותר שנעשו בנושא )Ben Ari,1998:33-88; Bar & Ben Ari,2005:143-
 (144ניכר כי במקרה הישראלי החיילים נמנעים בדרך כלל מיצירת דמוניזציה של
הפלשתינים ,אם כי עם השתרשות תופעת המחבלים המתאבדים ,ניכרים סימני
שינוי ומבעי דמוניזציה.
נראה כי הפרקטיקה השגורה ביותר בקרב חיילי צה"ל היא שלילת אנושיותו של
האויב .כך ,מיקומו של הפלשתיני כאויב ,כ"סכנה פוטנציאלית" ,כפי שמתאר סמ"ר
רון את הבניית הפלשתינים בתדרוכים ועל ידי החיילים ,הופכת להיות הסטאטוס
הבולט שלהם ,המחליף את סטאטוס בן האדם.
הם כולם סכנה פוטנציאלית .זה הסטאטוס שלהם ,ואין להם סטאטוס של בני אדם .זו
האמת .ואני שוב ,אני אומר את זה עכשיו ,לא כשאני שם ,אבל אין להם סטאטוס של
בני אדם .באופן הזה שאני לא חושב על הרגשות שלו .הרגשות שלו לא מעניינים
אותך .מעניינת אותך הסכנה שהוא ..שהוא עלול לשלוף אקדח עוד רגע .גם בתדריכים
הרי הם כל הזמן מחזקים את זה) .סמ"ר רון(
גם סרן תומר מדבר על שלילת סטאטוס האדם מהפלשתינים העומדים מולו.
לטענתו ,שימור סטאטוס האדם מקשה על החייל ,מעמיס עליו ,לכן הוא נאלץ לשלול
מהם את האנושיות ,הייחודיות שלהם כבני אדם ול"סגור" אותם בחוץ ,מחוץ
למשפחת בני האנוש .היכולת להותיר אותם בחוץ מאפשרת לו הקלה באותו עומס,
מאפשרת לו לתפקד.
סוגרים .כאילו נסגר ...אין ...נסגר הקו .קודם כל ,לדבר עם בנאדם ,אז קודם כל הוא
בנאדם ,ואז צריך להקשיב למה שהוא אומר ,ואז צריך להאמין ,או לא להאמין,
ולחשוב על זה ,ולשמוע ..ולא היה לזה מקום (...) .זה היה כזה עומס מטורף להתחיל
לחשוב עליהם כעל בני אדם ,עם סיפורים אישיים ,שאת סוגרת .לא מעניין אותי מה
הסיפור שלה) .סרן תומר(
הזרת הפלשתינים מתוארת ומסופרת במינוחים צבאיים והנה כלי המשרת את
הפעולה הצבאית .לעיתים ,כפי שניתן לראות בדבריו של סמ"ר רון מדובר בכלי
המשרת את המערכת ,לעומת דבריו של סרן תומר ,המציג את ההזרה כמשרתת את
צרכי החייל ,מה שבהמשך יטיב את פעולת המערכת .כיוון שהדיון בהזרה נעשה
ממרחק ,במהלך חייהם האזרחיים של החיילים ,ניתן להניח שהדבר נובע מכך שהיא
התבססה באותה תקופה בה עמדו אל מול הפלשתינים ונאלצו ,מטעמים מקצועיים,
"לסגור אותם בחוץ" .שלב מתקדם יותר של נישול זה ניתן לראות בדבריהם של סרן
שי וסמ"ר עוז ,המדגישים את המחויבות לנהוג בפלשתינים "כפי שראוי לנהוג
באנשים"" ,בבני אדם" ,ובכך מבליעים את העובדה שאנושיותם של הפלשתינים
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נשללה מהם זה מכבר .נראה שהעובדה שהם תופסים עצמם כמתנהגים כלפי
הפלשתינים כבני אדם נחווית בעיניהם כעדות למוסריותם שלהם ,ולא כזכותם של
הפלשתינים ליחס זה כבני אדם דה-פקטו.
בגדול אני חושב שהיחידה שאני משרת בה ,דוגלת בזה ש ...לכבד את הבנאדם ,לא
משנה אם הוא פלשתינאי או לא) .סמ"ר עוז(
ואתה צריך לנהוג בהם כמו שצריך לנהוג באנשים .למרות שהם הרעים בסיפור הזה.
)סרן שי(
סרן שי בוחר לתאר את הפלשתינים כ"רעים" ,ולא כ"אויבים" ,כפי שמגדירים אותם
סרן תומר וסמ"ר רון ,אך הכוונה היא דומה .השימוש במילה רעים הוא מעניין ,כיוון
שזהו מונח משחקי וילדותי ,המדמה את העולם לסיפור ילדים בו מתקיימת חלוקה
ברורה בין טובים ורעים .באופן זה הוא מפשט את הסיטואציה ,וכך מקל על
התמודדותם של החיילים עמה ועל ביצוע הפקודות .מחד ,הוא מבצע דה הומניזציה
שלהם ,ומאידך נמנע מהשלב הנוסף של דמוניזציה .הפלשתינים נתפסים כאויבים,
כ"רעים" ,אך אין כאן מבעים של דמויות דורשות השמדה ,דמויות המסכנות את
האנושות כפי שמתאר בן ארי את הדימויים שהצמידו האמריקנים כלפי היפנים או
הוייטנאמיים ) .(Ben Ari,1998:83-85הצגתם של הפלשתינים כאויבים ורעים לא
הופכת אותם לדמונים ,ובמידה מסוימת משיבה להם ממד אנושי שניטל מהם
בתהליך הדה הומניזציה ,כיוון שמדובר בתופעה אנושית מוכרת :אויבים או "אנשים
רעים".
כאמור ,יצירת דה הומניזציה תוך הימנעות מדמוניזציה היא סממן בולט של
פרקטיקת ההתרחקות המאפיינת את הקונפליקט הישראלי-פלשתיני ) Ben
 .(Ari,1998:33-88; Bar & Ben Ari,2005:143-144החייל לא מושפע רק מן
הפקודות ,אלא גם מן המפגש האישי שלו עם האוכלוסייה הפלשתינית .במפגש זה
הוא מפרש את המראות אותם הוא רואה ואת ההתנהגויות עמן הוא מתמודד ודרכן
יוצר סדרת הבחנות נוספת ,המבחינה בינו לבין הפלשתינים העומדים מולו .תפיסה
בינארית המבחינה בין ה"אני" ל"אחר" ואת השניים כהיפוכם של טוב ורע ,חיובי
ושלילי ,אור וחושך ,מאפיינת את הרמה הבינאישית והקבוצתית .43ארליך טוען כי
האחר הוא ישות נבדלת ומוגדרת הממוקמת בסובייקט או בזולת שהם שונים
ונבדלים מן העצמי .לטענתו ,היחיד תופס את האחר כשונה ממנו ,כמעט כל חברה
 43במחקר זה ניכרת אחרות שאינה מתגלמת ב"טוב מול רע" ,אלא בעיקר כ"מתקדם" מול "פרימיטיבי" .על ערעור של
הבינאריות והדיכוטומיה בין "אני" וה"אחר" ,ראו חבר ואופיר ) (1994ובאבא ).(1994
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מגדירה את עצמה בדרך כלשהי המאפיינת אותה ושוללת את מי שאינם חברים בה.
ברמה החברתית ,האחר הוא לעיתים קרובות השונה ,הבלתי מוכר והבלתי ידוע
)ארליך .(27 :2001,חשוב לציין שבמקרה בו עסקינן ,אין מדובר באפיונים של טוב
מול רע או אור מול חושך ,בדמוניזציה ,אלא ברטוריקה דומה לרטוריקה בה
השתמשו החיילים בטיעוניהם נגד קשרים רומנטיים עם פלשתיניות  -פער תרבותי
המציג את החייל הישראלי כנאור ,מערבי ,מודרני ,אל מול הפלשתיני הנתפס
כפרימיטיבי ,גס ,ובעל מוסריות מפוקפקת ,מבעים המשולבים מדי פעם גם בהבעת
רחמים ואמפתיה .העובדה שאין מדובר כאן בדמוניזציה הנה בעלת חשיבות גדולה,
כיוון שציור האויב כשטני ,נאלח ומרושע ,כבלתי נשלט ,יוצר אצל החייל לחץ ,רגשות
תיעוב וצורך קיומי להכניע את הדמון המאיים עליו ,המקלים עליו ברגע האמת
להרוג גם חפים מפשע ולבצע מעשי זוועה ,בעוד ההימנעות מדמוניזציה מאפשרת
יחס רציונאלי יותר לטיפול באויב )בר .(Ben Ari, 1998:87;76 :2003,החיילים ,כפי
שראינו עד כה ,תופסים את הפלשתינים כ"רעים" ,וכמי שמידת אנושיותם אינה
ברורה ,ממדים המדגישים את ההבדל ביניהם לבינינו ,הנתפסים כאנושיים במיוחד.
במקום בדמוניזציה ,עוסקים החיילים בפרקטיקה אותה ניתן לכנות "דה
מוסריזציה" ,כלומר עיסוק מתמשך בהבחנות קבוצתית תרבותית המעמידות אותם
כעליונים מוסרית על פני הפלשתינים ,ומכאן ,נבדלים מהם.
כניסתם של החיילים לבתי הפלשתינים מחזקת בעבור החיילים את תפיסות
הנבדלות התרבותית .הכניסה לבתים כרוכה לעיתים קרובות במראות של דלות
גדולה .העוני והמצוקה קורמים עור וגידים בפניהם והופכים לישות ממשית שסרן
שי מדווח כי הוא "נרתע מלדרוך עליה" .לכאורה ,מראות שכאלו היו אמורים לעורר
אמפתיה ורחמים כלפי דרי הבית ,אך זוהי לא התגובה האופיינית .החיילים
מאתרים את התופעה כמצוקה ,אך מקשרים אותה מייד להזנחה וחוסר היגיינה של
דרי הבית ,כלומר להתנהגות תרבותית שונה.
נכנסים לבית ורואים איך הם חיים בצורה מזוויעה .אם זה אוכל מפוזר על הרצפה
מתחת למיטה בחדר השינה ,ארון בגדים מסריח ..לגמרי ,בגדים זרוקים ,בגדים במטבח.
בארונות מטבח ,בלי שום קשר בכלל למיקום .כל מני דברים ...שאריות ...אני חושב
שזה כבר עניין של היגיינה .זה לא קשור לחוסר אמצעים .זה פשוט ..איזשהו סוג של
הזנחה ,מצדם .אבל בלי קשר ,רואים שאין להם יותר מדי כסף) .סמ"ר עוז(
סמ"ר עוז מבין את המראה העומד מולו כתוצר משולב של הזנחה וחוסר אמצעים
כלכליים ,אך מרבית התיאור שלו עוסק בהזנחת הבית – לכלוך ,בלגאן ,סרחון
ופחות עוסק במצבם הכלכלי .סביר להניח שההכרה באוכלוסייה הפלשתינית
"כמסכנים" מקשה על החייל התופס את עצמו כמוסרי להתנהל מולם ולמשטר את
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חייהם כאילו היו אויב בעל שיעור קומה .בכדי להימנע מהתחושה שהוא פוגע
ב"חלשים"" ,מסכנים" ,החייל מספק לעצמו הסברים אלטרנטיביים למצבה של
המשפחה – קהילה שחבריה מתאפיינים בהזנחה ,חוסר היגיינה ולכלוך .הלכלוך
והעוני מצטיירים כתכונות תרבותיות ,שונות "מאתנו" ,המאפיינות "אותם"
ומסייעות להפרדתם ,לדחיקתם לשולי השוליים של הקולקטיב הישראלי .תיאורים
אחרים מדגישים בצורה ברורה יותר את הסתייגותם של החיילים מן המראות בהם
הם נתקלים:
א ...בטח שזה שונה .יש ריחות שונים ,הכל נראה שונה .מסריח .זוועה ,היום אני יכול
לחשוב על הריח הזה ..ואני חוטף חלחלה .פשוט מסריח .לא יודע אם זה אוכל,
תבלינים ,לא יודע מה .הכל ביחד ,פשוט מסריח .האנשים האלה גם לא מתקלחים.
מסריח (...) .זה מה שאתה מרגיש במחסומים גם .כשאתה בא אתם במגע .הם
מסריחים .לא נעים להגיד ,אבל הם מסריחים ,מה אני אעשה .והבגדים שלהם בכלל...
כאילו .אין ...זה מגעיל .ואז אתה נמצא שם )בתוך הבית( וזה מגעיל .אתה מרגיש מן
תחושת גועל כללית כזאת .הכל מטונף כזה (...) .ריח .אני לא יודע אם לא נקי שם...
אבל זאת הרגשה כזאת ...מטונפת (...) .יש פה איזה אלמנט פסיכולוגי של ...וואללה,
אתה נמצא בבית של האויבים שלך ,כאילו ..לא יודע ...מגעיל פה .מבחינתי זה שהם
ערבים זה לא הופך את זה לאיזה זה ..הם האויבים שלי ,לצורך העניין ,את מבינה?
למה מגעיל? לא יודע ..זה תחושה כזאת .מסריח ,לא מפותח ,לא יודע) .סמ"ר כפיר(
לדבריו של סמ"ר כפיר ,תפיסתם של הפלשתינים כאויבים ,מובילה לתיוגם כדוחים,
מלוכלכים ומסריחים .תיוגם ככאלה עוד מגביר ומצדיק את ההפרדה בין שתי
הקבוצות .מחד ,הוא מבין אותם באופן מהותני כמסריחים ,מעצם היותם
פלשתינים .מאידך ,הוא מתנצל .ברור לו שזו אמירה בעייתית ,אך כיוון שהוא חושב
שהיא אמיתית ,הוא חוזר עליה .מעניין לראות כיצד הוא מנסה לעגן את "תחושת
הבטן" המגדירה את המצב כמגעיל ,הוא שב לנסות להסביר את תחושותיו באופן
לוגי יותר ,ומשתמש בהצהרה "לא מפותח" ,כלומר משיב אותנו לאותה מטאפורת
פרימיטיביות וחוסר פיתוח .תכונה בולטת נוספת המסווגת את הפלשתינים כשונים,
היא תיוגם כגנבים.
רובם עניים .כולם עניים .חוץ מהאלה שגונבים רכבים) .סרן שי(
גנבה אמנם אינה מן הפשעים הנוראים ביותר ואפילו נתפסת לעיתים כנסלחת,
בייחוד לאור תיאורי העוני והמצוקה שפורשים החיילים ,אך אין ספק שזהו פגם
מוסרי ,שהחיילים מדגישים כאופייני לאוכלוסייה הפלשתינית .בקטע נוסף הדן
בגנבי רכבים פלשתינים ,סרן שי מאפיין אותם גם כטיפשים:
גנבי רכב ניסו להכניס רכב לתוך השטחים .ו ...באו עם רכב אופל ,והם עשו לו
רישיונות חדשים (...) ,אבל הבעיה ..שיש להם בעיה עם פ' וב' ובמקום אופל ,הם
רשמו אובל) .סרן שי(

55

הפלשתינים אינם רק גנבי רכב ,אלא עוסקים גם בגניבה הנתפסת כפגיעה גדולה
יותר במוסריות:
הוא גנב שני במבים .במבי ,כמו בסרט .יום אחד עברנו ליד הבית שלו וראינו שיש לו
במבי קשור בחצר ,ואז אחרי כמה ימים באנו עם המשטרה ...ובכלל גילינו שיש לו שני
במבים ...אז הוא קיבל קנס ,וחצי שנה בכלא ואנחנו שחררנו את הבמבים (...) .הוא
החזיק חיית בר מוגנת ,קשורה ...זה שהוא קשר אותם זה רק מחמיר את זה ...אסור
לקשור חיית בר .למרות שאם הוא לא היה קושר אותם ,הוא לא היה יכול להחזיק
אותם ,נכון? ...זה במבי ,הוא היה רץ) .סרן דניאל(
הפגיעה ב"במבי" ,כפי שמתאר אותה סרן דניאל ,נתפסת כאקט לא מוסרי .נראה כי
הדגש אינו על העבירה על חוקי מדינת ישראל ,אלא שה"במבי" אינו רק חיית בר
מוגנת ,אלא "כמו בסרט" נתפס כחיה פגיעה ,הזקוקה להגנה .מכאן ,הפגיעה בו,
שלילת החופש שלו ,אינה מוסרית .תיאור זה מפגין בפנינו את רמת מוסריותם
הגבוהה של החיילים ,כמי שהגנו על הבמבי ,הצילו אותו משבי .יתר על כן ,לא ניתן
להתעלם מהפער בין אותו מפגן מוסריות ,היחס העדין ומלא הדאגה שהופנה כלפי
הבמבי ,אל מול שלילת אנושיותו של הפלשתיני.
בעיה מוסרית נוספת המאפיינת את הפלשתינים לתפיסת החיילים המרואיינים היא
היותם שקרנים.
זה עוד קטע ,כאילו הם ...לא יודע אם אנחנו לימדנו אותם את זה ,אבל הם פשוט לא
יכולים להגיד את האמת .הם לא מסוגלים (...) .בוא נגיד אנל'א יודע אם פלשתינאים
משקרים אחד לשני .אין לי מושג .אבל כל התקשורת שלהם לגבי צה"ל ...בנויה על זה
שהם אומרים משהו ואתה יודע בוודאות שהוא לא נכון .מאה אחוז .הוא בטוח לא
נכון) .סמ"ר איתן(
אם כן ,כפי שההפרדה בין הקבוצות יוצרת ניתוק וחוסר היכרות ,גם המפגש בין שתי
האוכלוסיות לא יוצר היכרות ודיאלוג .נראה שדווקא המפגש ,אולי בשל אופיו
הכוחני הטעון ,הוא המחזק סטריאוטיפים מאושש דעות קדומות ויוצר התרחקות
וסלידה גוברות ,מאחר ופרשנותם של החיילים את המציאות כפי שהיא נפרשת
בפניהם מתבססת על היותם בשטח ,היותם עדים אמינים ובבחינת מדווחים
אובייקטיביים בלבד.
למרות שנראה כי שתי הקבוצות שונות אחת מן השנייה ואין קל מלהבדיל ביניהן,
החיילים מתמודדים למעשה עם מצב מורכב בהרבה ,בו עליהם להתאמץ לעיתים
בכדי ליצור ולבצר את הגבולות השבטיים.
זה חיילים ,אנחנו לא רואים הרבה את הבית ,ואנחנו הרבה זמן לא היינו בבית אמיתי,
אז אתה מגיע לאיזה בית ואתה אומר לעצמך ,וואללה ,זה בית כמו כל בית ,אבל מצד
שני יש בו משהו מאוד שונה ...כי מבחינה ..אתה רואה שם ..שטיחים כאלה שאני לא
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הייתי שם בבית שלי ...וזה טעם שהוא ...רחוק מלהיות שלי (...).יש טלוויזיה ,ויש
סלון ,ויש ...הכל ,אבל באיזושהי מידה אני חושב שאנחנו ניסינו ...לא דיברנו על זה גם
אף פעם ,אבל ...אולי צחקנו על זה ...תראה את ה .(...) ...את הטעם המגעיל הזה
שיש להם .וכל מני שטויות כאלה ,או ...אבל יש בו הרבה מאוד מערבי ...כלומר אתה
תראה שם מערכת סטריאו אפילו ...ואתה תראה שם הרבה דברים שהם ...שהם מאוד
מערביים .כלומר זה לא איזה בית תפילה או מסגד ...אם זה מה שציפית לראות שם.
)סמ"ר גד(
כלומר לדבריו של סמ"ר גד המצב בשטח לא מקרין שונות כה גדולה כפי שמעידים
החיילים ,אלא ניתן לראות אף ממדים של דמיון ,בהם החיילים נאבקים בכדי ליצור
הזרה של הפלשתינים ,להבחין בין "הם" ל"אנחנו" .כדי להבנות אותם כיותר שונים
מאשר דומים ,לדחוק אותם אל מעבר לגבולות הדמיון התרבותי ,החיילים עסוקים
ביצירת והגברת הבדלים מזעריים והעצמת סימנים והבדלים שיעזרו באבחנה בינינו
לבנם ) .(Erlich,1997:133בהתאם לכך ,סוג השטיח או סגנון הריהוט הופכים
להבדלים משמעותיים ,מכונני אחרות .ההתנערות מקווי הדמיון בין הבתים,
הישראלי והפלשתיני ,כמו הפיכת האישה הפלשתינית לבלתי אפשרית כבת זוג,
נעשים בעזרת לעג ,ההופך את התכנות הדמיון למעוררת גיחוך ובלתי אפשרית.
נראה כי החייל הישראלי מתבונן בחברה הפלשתינית ורואה את הפלשתיני העומד
מולו כיצור נחות מבחינה תרבותית ,מוסרית ,היגיינית .כלומר בנוסף להבחנה
הפרימורדיאלית הקיימת בין שתי הקבוצות ,החיילים יוצרים הגדרות השתייכות
נוספות ,תרבותיות באופיין ,המבחינות אותם בצורה מוחלטת מן הקבוצה שעומדת
מולם .הערבי הוא פרימיטיבי ,מלוכלך ,חי בסביבה מוזנחת ,שקרן ,גנב ומטומטם.
המוסריות והמודרניות מהוות סמלים סביבם מתכנס המעגל אליו משייכים עצמם
החיילים ומפרידים אותם ממעגלים אחרים .הפלשתינים מוגדרים כאחרות חיצונית,
הנגזרת מן הכלל ,המודרת אל מחוץ לגבול ומורחקת מן הסמל סביבו מתכנס המעגל.
החיילים מציבים את הפלשתינים כיוצרי קו האופק של קבוצת הזהות הישראלית,
ובכך מתאפשר להם לבנות עולם שבו "אני אני ואנחנו אנחנו ועל כן הם הם" .זוהי
הגדרת השתייכות על צד השלילה של הקבוצה ,מה שמחוץ לגבול המגדיר את הגבול
)גורביץ'.(38 :2001,
תפיסתם של הפלשתינים כרחוקים ,נפרדים ונחותים ,מובילה לחוסר עניין של החייל
ביצירת קשר עם מישהו מבני החברה ,ומשמרת את ההפרדה בין שתי הקבוצות .יתר
על כן ,החייל לומד להבין את התופעה העומדת מולו כ"אויב" ,ככזו יש להתרחק
ממנה ובעת הצורך ניתן לפגוע בה בכדי להגן על הקולקטיב הישראלי – יהודי.
תפיסת האחר הלא מוכר כאויב נצחי ,מקשה עוד יותר על האפשרות לגישור על
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המרחק הפעור בין שתי הקבוצות .תפיסתה של היריבות כנצחית הופכת אותה לידע
חברתי שגור ,התואם את אופיו המתמשך של הקונפליקט .במצב שכזה ,דמותו של
האחר נותרת מרוחקת ,שונה ומשמשת למעשה מנגנון מגונן ,מאחר ואונס הוא בין
היתר מנגנון המשמר ויוצר מחדש את הסדר החברתי הנורמטיבי )(Rejali,1998:28
ולא יתכן אקט מיני עם מי שנתפס כלא אנושי .ביצור הגבולות הקבוצתיים לא נועד
באופן ישיר להגנה על האישה הפלשתינית מפני תקיפה מינית על ידי חיילים
ישראלים ,אך אין לי ספק שלניכור הקיים בין הקבוצות ישנה השפעה משמעותית,
גם אם עקיפה ,על נדירות מקרי האונס הצבאי בסכסוך הישראלי-פלשתיני.
אם כן ,ראינו כי הגבול השבטי ,על שני ממדיו העיקריים – תפיסה של מוצא משותף
ותפיסה של תרבות משותפת ,כה ברורים עד כי הם נדמים לחומת ביצורים .תפיסת
המוצא המשותף ,העדר הקשרים הבין קבוצתיים ,שנקשר בין היתר לאישה
ולגבולות מגדריים ,נראית כמוצקה במיוחד וישנם מנגנונים חברתיים ,בייחוד בלתי
פורמאליים ,המסייעים לשימורה .בהמשך ,ראינו כיצד מכוננת שונות תרבותית בין
הקבוצות ,הבחנה המתבססת על תפיסת המשתייכים לקבוצת ה"אנחנו" כמוסריים,
אל מול אי מוסריותם של קבוצת ה"הם" .גבול שבטי ,השתייכותי עמום עשוי
להוביל לאונס צבאי מכוון ,בכדי להבהיר את גבולות ההשתייכות .כיוון שכפי
שראינו ,הגבול השבטי בסכסוך הישראלי-פלשתיני מבוצר למדי ,לא מתעורר צורך
פוליטי להפעיל פרקטיקה קיצונית כאונס צבאי בכדי להבהירו .למרות זאת ,חשוב
לציין כי העובדה שגבולות ההשתייכות ברורים ,אינה מונעת את התרחשותו של
אונס צבאי ככלל .במקרה זה היא עלולה להוביל לאונס צבאי סימפטומאטי,
בהסתמך על כך שזהות בני הקבוצות השונות ברורה ,כלומר שקל לפגוע אך ורק
בבנות הקבוצה השנייה ,פגיעה שמטרתה השגת מטרות אישיות של התוקף או
קבוצת התוקפים.
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השבט )גבולות השליטה(
פרק ג' -שימור גבולות ֶ
הסכסוך הישראלי – פלשתיני והתמשכותו ,על התנהלותו האלימה ,ביצר ,כפי
שראינו ,הבחנות ברורות בגבול השבטי .במקביל להתהוות הקבוצות כשונות
ונפרדות ,התהוו ביניהן יחסי כוח ,יחסי שליטה .בפרק זה אטען כי יחסי הכוח נוצרו
זה מכבר ,ולשני הצדדים ברור מיהו האוחז בשבט ובידי מי היכולת להשתמש בו
בכדי למשמע את האחר .מאחר ומדובר ביחסי שליטה ברורים ,הפרק יעסוק בדרך
בה מפרשים החיילים את יחסי הכוחות ובפרקטיקות המשמשות אותם לשמר את
יחסי השליטה .להבחנה זו ישנה חשיבות גדולה במניעת התרחשות מעשי אונס
צבאי ,שמשמש פעמים רבות ,לטענתו של הורביץ ,כאמצעי לכינון ואכיפת מבנה
היררכי אתנו-לאומי .לשיטתו ,מצב בו קבוצה הגמונית המנסה להגן ,לשמור על
מעמדה המתערער ,או ניסיון השתלטות של קבוצה אחת על אחרות לצורך יצירת
מבנה היררכי חדש ,מתאפיינים בניסיון חקיקת ההגמוניה דרך גוף האישה ,על ידי
שליטה בנשות הקבוצות האחרות ובמיניותן ) .(Horowitz,1985:194-196מקינון,
הגורסת כי אונס צבאי הוא אסטרטגיה של השמדת עם ,עומדת על העובדה
שהסרבים הבוסנים בפיקודו של רדובאן קרדיץ' לא שלטו במדינה ,אלא ניהלו
מלחמה נגד העם ונגד ממשלתה הלגיטימית והדמוקרטית של בוסניה הרצוגובינה.
מי ששולט במדינה ומעוניין לבצע השמדת עם ,כפי שעשו הנאצים בתקופת הרייך
השלישי ,היא טוענת ,אינו זקוק למלחמה )מקינון .(112 :2005,כלומר האונס
בבוסניה הרצוגובינה הוא אקט המעיד על מצב של יחסי שליטה לא ברורים בין
קבוצות ,כשקבוצה אחת מנסה להשתלט על קבוצות אחרות וליצור מצב היררכי
חדש ,בו הסרבים הבוסנים יהיו בעלי ההגמוניה הפוליטית .רג'לי מוסיף וטוען כי
כיוון שאונס צבאי הוא האמצעי דרכו מוגדרים הבדלי העוצמה ,ככל שההבחנה בין
הקבוצות וביחסי השליטה בינן תתבהר ,צפויה ירידה באלימות המינית בבוסניה
) .(Rejali,1998:32מאחר וככל שיחסי הכוחות ברורים יותר ,ככל שהקבוצה
ההגמונית ,במקרה זה הישראלית-יהודית ,חשה שמעמדה איתן ,לא מתעורר הצורך
להשתמש בגופה של האישה הפלשתינית כשדה קרב סמלי ,כקרקע הנרמסת בצעדת
גדודי המנצחים.

לא כיבוש אלא תחזוקה שלו
במובנים צבאיים ניתן לומר כי המלחמה נוצחה לפני זמן רב; הגבולות ויחסי
הכוחות התמסדו והתפרצויותיה דוכאו .המלחמה הממשית ,המתאפיינת בביטויי
כאוס וליבוי יצרים בלהט הקרב ,המשמשים לעיתים כסיפור מסגרת למקרי אונס
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צבאיים ,תמה .במקומה ,מתנהל היום "סכסוך סטטי" ,רגוע יותר ונשלט באופן
יחסי ,בו המערכת הצבאית משמרת יחסי שליטה ברורים מול הפלשתינים .החיילים
אותם ראיינתי ,דנים בכך שבשלב בו נמצא הקונפליקט ,אין עוד צורך ליצור יחסי
כוחות ,מאחר ואלו כבר קיימים .בנקודת זמן של יצירה ,כמו בתקופת כיבוש ,אונס
צבאי הוא סממן ,הם טוענים ,אבל לא בתקופה המתאפיינת בשליטה .השליטה
קיימת ,ברורה ,לא מעורערת ,לכן אין צורך לחקוק אותה גופנית .כפי שמציין סמ"ר
ברק ,הלחימה אתה מתמודדים היום החיילים שונה בצורה משמעותית ממצבי
המלחמה עמם התמודדו בעבר ולכן התנהגותם שונה.
זאת לא מלחמה כמו שהייתה בדיר יאסין שבאים לכבוש מקום ולפנות אותו .המלחמה
היום היא הרבה יותר רגועה (...) .לא הורסים יישובים ...מה ,פרקו את דיר יאסין,
מחקו אותו .לא עושים יותר את הדבר הזה .נגמרו המלחמות התנ"כיות) .סמ"ר ברק(
המלחמה ,כפי שמתאר אותה סמ"ר ברק ,היא רגועה יותר מבעבר .לא עוד מלחמה
מיתית שגורלה והמשכיותה של הקבוצה תלויים בתוצאותיה ,מלחמה לחיים
ולמוות .זו גם אינה מלחמה שמטרתה כדבריו "פינוי שטח" ,המהדהד מיתוס של
כיבוש והתנחלויות .בדומה ,קינן טוען כי מלחמת תש"ח הייתה המלחמה התנ"כית
הראשונה והאחרונה מאז ימי התנ"ך .תנ"כית במובן של נדידת עם ,התנחלות,
מלחמה על זהות ועל מקום ונחלה תחת השמש לבני עם או שבט המחפשים להם
נחלה .מלחמה בה ערביי ישראל מילאו את תפקיד עמעמי כנען שבאנו להוריש כאילו
מתוך הבטחה אלוהית )קינן .(204 :1998,זו השוואה מרתקת ,כיוון שכפי שראינו,
כמו באותן מלחמות מיתיות" ,המלחמות התנ"כיות" ,בהן אונס צבאי היה
פרקטיקה מוכרת ,גם במלחמת תש"ח התרחשו מספר מקרי אונס צבאי על ידי חיילי
צה"ל .השוואה זו מחזקת את האונס הצבאי כפרקטיקה הנהוגה בתקופות כיבוש
והתנחלות ,מטאפורה של חקיקת הכיבוש הטריטוריאלי על גופן של הנשים
המאכלסות את הטריטוריה וניסיון להפחדה שתוביל לבריחת אוכלוסיות ,אך מאחר
ומדובר בשימור שליטה ,אין צורך להפעיל פרקטיקה זו.
אני חושב שאם היה מדובר על כיבוש של כפר זה )העדר אונס( היה שונה .אני חושב
שמעבר שגרתי של עשרות אלפי פועלים ,של חיילים שחוקים ..המעבר הוא כל כך
שגרתי ..אז גם סוג ההשפלה שלו היא קצת אחרת (...) .ההשפלה שלך ככובשת ,אז
באמת חלק מהלכבוש ,מלשים אצבע ,על משהו שהוא שלך .במקרה הזה ...זה
תחזוקה יומית .של הכיבוש .ההשפלה היא בגלל שמישהו מעצבן ועייפים .לא כדי
לכבוש) .סמ"ר אבנר(
סמ"ר אבנר ,בדומה לסמ"ר ברק ,טוען כי כאשר מדובר ב"תחזוקה יומית של
הכיבוש" ,אין מקום לשימוש באונס צבאי ,לעומת מצבים של פעולת כיבוש ,בה יש
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צורך להדגיש לאוכלוסייה הכבושה ,בצורה פיזית ,מיהו השליט .חוסר הצורך
בשימוש בפרקטיקה זו נובע על פי החיילים גם מן המצב הסטטי של המלחמה ,בו
יחסי הכוחות וכללי המשחק ברורים ,השליטה ברורה ויש רק לשמר אותה .מכאן
נראה שאונס צבאי נתפס כאמצעי לא רלוונטי למצב ,אין בו צורך ,או לחילופין אין
מצב חברתי שיוביל להפעלתו .מעניין לציין שהמרואיינים לא מזדעזעים מפרקטיקת
האונס הצבאי ,אלא תופסים אותה כמקובלת או מובנת ,אם כי לא במצב שלהם,
דחיית הפרקטיקה לא נובעת מטעמים מוסריים אלא פשוט מחוסר צורך.
בד"כ במלחמות יש תוהו ובוהו ,ברדק אטומי ,שוטפים כפרים ,חיילים כבר במצב נפשי
רע ,לא חושבים ישר ומגיעים למצבים של אונס והתעללות .אצלנו זה שונה ,זה לא
שאתה מגיע אחרי שבועות של לחימה לאוכלוסייה אזרחית ורק מחפש פורקן .יש
מצב של רגיעה ,הכל בשליטה .הכל כל כך בשליטה ,שאני לא מצליח לחשוב על
סיטואציה של מגע ,אפילו לא על לתת סטירה ...שום דבר שאפילו יתקרב לזה) .רנ"ג
אורי(
מלחמה "של ממש" ,מתאפיינת בחוסר סדר ,חוסר שליטה ,המובילים להתלהטות
יצרים .מנגד ,במקרה של הסכסוך הישראלי-פלשתיני ,כפי שמתאר את המצב רנ"ג
אורי ,השליטה כל כך מוחלטת ,כל כך ברורה ,עד שאין צורך להפעיל ולו אמצעי
כוחני לא משמעותי כמו סטירה ,וודאי שלא יותר ממנו .עם זאת ,חשוב לזכור כי
מצבו השקט ,הסטטי של קונפליקט הוא אמנם מאפיין חשוב במניעת מקרי אונס
צבאי ,אך הוא ,בפני עצמו ,אינו יכול למנוע אינוס נשים .נשים נאנסות גם כשהמצב
בשליטה יחסית ,למשל כאשר נשים שוהות במחנות פליטים ,ואפילו על ידי חיילי
או"ם שגויסו לשמור עליהן במחנות אלו )וולטר ,22.6.05:לייסי.(21.12.04:

תיאור יחסי השליטה
המלחמה כפי שחווים אותה החיילים הישראלים כיום היא סוג של עימות מוגבל,
פעיל אך נשלט .הם אינם חווים קרבות פנים אל פנים מול צבא או גוף לוחם
המשתווה להם בעוצמתו .נוכחותם בשטח מלמדת אותם כי יחסי הכוחות בין שתי
הקבוצות ברורים ואינם ניתנים לערעור .בזירות המאבק עליהן בחרו המרואיינים
לספר" ,האויב" מתואר כעומד אל מול החייל הישראלי מובס ,חלש ,מפוחד ,צייתן
וכמעט נטול יכולת התנגדות .לעיתים החיילים מסבירים את חוסר ההתנגדות
בעוצמה הצבאית הנראית של צה"ל ,כפי שמתארים סמ"ר אבנר וסגן יובל:
הרי חייל הוא צעיר ויש לו נשק ,והוא עומד עם האפוד שלו במחסום ..והוא מוגן
יחסית ,והוא עם כל החברים שלו והקצינים והכל ...בשליטה צבאית .זה מתקן צבאי,
ברור שהצבא הוא זה ששולט שם .לא הערבי שבא עם סנדלים וקצת חומוס ופיתה
בשקית כדי שיהיה לו לארוחת צהרים .והוא הולך לעבודה בשלוש בבוקר ,הלום שינה.
אז ברור שהכוח הוא נמצא אצלנו) .סמ"ר אבנר(
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הסיטואציה היא שנכנסים לבית חמש עשרה חבר'ה חמושים מכף רגל ועד ראש,
)(...אין להם כל כך מה לעשות ,אין ניסיונות להתנגד .אני יכול להגיד לך שפעם )(...
היו ניסיונות התנגדות בכוח ,היום אין .הכי הרבה זה שהבנות מתחילות לבכות ,אבל
אין התנגדות פיזית ,יש פחד .הם מפחדים) .סגן יובל(
אל מול הנשק והעוצמה הצבאית ,הם מתארים את חולשתם של הגברים
הפלשתינים ,את נטרולם של היריבים הפוטנציאלים .ראשית ,בהגחכת דמותם
ובעמידה על ההבדלים הכלכליים המשמעותיים שעוד מוסיפים ליחסי העוצמה
הברורים בין הצדדים .שנית ,בהדגשת העובדה כי ההתנגדות היחידה העשויה
להישמע ,מגיעה מהנשים ,עניין שמחזק את תחושת חולשתם של הגברים
המקומיים .סגן יובל מוסיף את ממד הזמן ,כלומר יחסי הכוחות הם לטענתו דבר
שמתהווה לאורך זמן .ככל שהזמן עובר ומאזן הכוחות נשמר ,יחסי הכוחות הופכים
להיות ברורים ומובנים מאליהם .בהמשך לדבריו ,ניתן לראות חיילים אחרים
מתארים את המצב כנתון ,מעבר לאיום המיידי ,המשתק בנשק ,אלא כמצב חברתי
שהתהווה זה מכבר .יש המביעים הפתעה או תרעומת מן המצב ,אך יחסי הכוחות
הם ברורים ונראים לכל.
הכל מלווה בפחד מאוד גדול מצדם .זה לא שיש התנגדות או משהו כזה .הם משתפים
פעולה בדרך כלל(...) .זה היה ממש ...זה משהו שהפתיע אותי ,כמה בקלות ...כל
דבר ...לא היה התנגדות יותר מדי .בסה"כ ...אין פה מאזן כוחות שאנשים בכלל יגידו
משהו) .סמ"ר עוז(
את יחסי הכוחות בין החיילים לאוכלוסייה האזרחית אפשר לראות מנקודת מבט
אחרת ,נקודת מבטה של צעירה פלשתינית העוברת במחסומים על בסיס יומיומי.
בראיון שערכתי אתה בשלב המחקר המקדים ,היא מספרת כי כאשר באחד הימים
חייל נגע בכתפה בזמן ששהתה במחסום והיא העירה לו על כך ,תגובתו הבהירה לה
את יחסי הכוחות בין הצדדים כפי שהוא רואה אותם.
It’s easy for me if I want to ... you know... like to take you … and no
one could... you know no one could see it. And I am the power here
(…) and I was scared too... and I started saying very stupid questions
?(...) and he started laughing, he said: do you remember who I am
)(Nadia
כלומר החייל עצמו מפגין את תחושת האומניפוטנטיות ,שלו ,מצהיר אותה ,הן
בפניה והן בפני עצמו .מנגד ,נראה שככל שיחסי הכוחות ברורים יותר לחיילים,
נוצרת התנהלות צבאית שונה .כאשר היריב העומד מולך הוא חלש ,כנוע ,צייתן ואינו
מנסה להתנגד ,לא ניתן להפעיל מולו כוח של ממש.
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האוכלוסייה שאני נתקלתי בה ,היא כל כך מיואשת ...כבר לא מעניין אותם ..הם כל כך
עייפים ,מהמאבק הזה ...כאילו הפלשתינאים .שגם ..זה כאילו אתה משחק מול עצמך,
אתה ממציא לעצמך תקנות ) (...והסיבה היחידה שאתה מעכב אותו זה כדי להראות
לו מי הגבר פה .הוא לא מפריע לך לביטחון (...) .סתם ,אתה רוצה ..שיהיה ברור מי
שולט (...) .כבר אין להם חשק ,אין להם כוח (...)..הם לגמרי ...במצב של תבוסה
מוחלטת .לפחות אלה שאני פגשתי .אז אתה כאילו מרגיש ...כאילו אם מישהו נלחם
נגדך ,אז יש לך מה להפעיל כוח ,אז יש לזה טעם .אבל ברגע שהצד השני לגמרי הרים
ידיים ...הוצאת לו את החשק לחיות כבר ,אז גם אתה יכול כבר להוריד את השקעת
האנרגיות בצד שלך) .סמ"ר איתן(
סמ"ר איתן טוען שאי האיזון ביחסי הכוחות מוקצן עד לרמה שבה הכוחות לא
מתנהלים אל מול הפלשתינים ,אלא אל מול עצמם .כלומר החיילים תופסים את
העומד מולם בבחינת חלש עד בלתי קיים .נראה כי חולשתם של הפלשתינים לא רק
מבהירה את יחסי הכוחות ,אלא כפי שראינו בפרק הקודם ,ונראה שוב בהמשך,
"מוציאה אותם מהמשחק" .הם לא חזקים ,הם לא "צד" .אם הם לא צד במלחמה
הזו ,אין סיבה להפעיל כלפיהם כל סוג של אלימות ,וודאי שלא פרקטיקות קיצוניות
כמו אונס צבאי.
אונס זה יותר להשפיל (...) .במובן של שני צבאות או שני מחנות שרבים ביניהם,
שפחות או יותר שווים בכוח .ופה אנחנו מדברים על מעצמה מול מישהו שאין לו כוח.
) (...פה אין צד שני) .סמ"ר חביב(
במצב כזה של שליטה מוחלטת נראה שאין שום צידוק להפעלת כוח מיותר ואמצעי
קיצוני כמו אונס צבאי .לכן ,טוען סרן דניאל ,במצב שכזה החברה הישראלית
מרגישה צורך גובר לא להפעיל כוח מיותר ,להפגין ריסון.
ונראה לי שהחברה הישראלית מרגישה כבר קצת  overכובשת ...וברגע שזה קורה...
כל המחסומים הרגילים יותר חזקים) .סרן דניאל(
העצמה הצבאית של צה"ל משתקת למעשה את האוכלוסייה האזרחית ולא
מאפשרת פעולות נגד .ההרתעה היא כה גדולה ,עד כי תוצאותיה מפתיעות אפילו את
החיילים .במצב עניינים שכזה ,אין צורך בהפעלת אמצעי נוסף להוכחת שליטה
באוכלוסייה ,כלומר שליטה על נשות הקבוצה היריבה ואת אין האונות של גבריה.
במערך יחסי הכוחות המצטייר כאן ,הפעלת כוח נוסף ,בייחוד כלפי נשים אזרחיות,
מתפרשת כהתנהגות לא הוגנת ,כהתעללות בחלש .כל עוד נשמרת היררכיה זו ,החייל
הישראלי לא מרגיש מאוים ואין מוטיבציה ולגיטימציה להפעלת אלימות מינית,
שתוכיח את שליטתו על האישה והגבר הפלשתינים ,אלימות שתגדיר מחדש את
מערך הכוחות בין הקבוצות ).(Rejali,1998:30
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שימור השליטה
היום" ,המלחמה" מתאפיינת בעליות ומורדות ,בתקופות שקטות אל מול סוערות
יותר .ככזה ,הסכסוך מכתיב לחיילים שתי משימות צבאיות עיקריות :שימור השקט
והשקטת המצב בנקודות בהם נעשים ניסיונות לערעור שקט זה .המטרה היא לשמר
את כפיפותה של האוכלוסייה ,להוכיח שוב ושוב ,הן לאוכלוסייה הפלשתינית והן
לחיילים עצמם את יחסי הכוח בין שתי הקבוצות .כתוצאה מכך ,תפקידי החיילים
כוללים אלמנטים רבים יותר של שיטור מאשר של לחימה ומכאן ישנו ניסיון לניהול
האלימות בדרך שתמנע יצירת בעיות מיותרות וזעזוע מצבו הסטטי של הקונפליקט
ואונס צבאי הוא מנגנון שעשוי להחריף קונפליקט ) ,(Littlewood,1997:13לעיתים
עד לכדי הפיכת המשך החיים המשותפים של הקהילות לבלתי אפשריים
).(Hayden,2000:32
במובן זה ,ניתן לראות דמיון בין עשייתם של החיילים הישראלים לבין המצב אותו
מתאר היידן בהודו בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים .שלא כמו בסוף
שנות הארבעים של המאה הקודמת בהן אונס צבאי היה תדיר ,בתקופה המדוברת,
בכדי לשמר את כפיפות אחת הקבוצות ,הייתה התעללות ואף רצח של גברים ,אך
הייתה הימנעות מחושבת מפגיעה חמורה בנשים ) .(Hayden,2000:30-31הווה
אומר במצבים בהם השאיפה היא אך לשמר את השליטה ,החיילים מבינים שישנם
אקטים העלולים להפר את האיזון שהושג.
אם עכשיו אני מעמיד מישהו ,פלשתינאי ,ואני לידו ,מרביץ לאשתו ,אז אולי הוא ינסה
להתנגד .אם אני ארביץ לו ,הוא לא יתנגד (...) .אבל אם תרביץ לאשתו אולי הוא כן
ינסה להחזיר לך) .סמ"ר איתן(
כפי שמתאר סמ"ר איתן ,הפגיעה באישה ,ולו רק הכאתה ,בנוכחות גבר בן משפחתה
עשויה להפר את מאזן הכוחות .פגיעה ממין זה עלולה להוביל ,למרות חולשתו של
הפלשתיני ,למבעי התנגדות ,שעשויים לערער ולו לרגע ,את מאזן יחסי הכוחות ,לכן,
נראה שמוטב להימנע מכך.
מאחר ויחסי השליטה הם כה ברורים ,החיילים עוסקים בשימור השליטה בלבד.
שימור זה בא לידי ביטוי בשתי פרקטיקות עיקריות .הראשונה  -הפגנת כוח ונוכחות,
בייחוד באצטלא של פעילות צבאית ,כאשר לא מדובר בפעילות צבאית אלימה
במיוחד ,שמטרתה לפגוע באופן פיזי וקשה ,אין מדובר פה ב"פגיעה אמיתית" ,אלא
במה שהחיילים תופסים בהטרדה בלבד .השנייה  -הפגנת כוח בצורה משחקית,
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כביכול לא מזיקה ,אלא רק מחדדת את ההכרה בזהותו של החזק ,המנצח במשחק,
ובזהותו של החלש ,המפסיד.

פנומנולוגיה של דרכי שליטה  -פרקטיקות צבאיות לשימור שליטה
שימור הכפיפות הפלשתינית והוכחת הדומיננטיות של החיילים נעשים הן כתוצאה
ממדיניות מכוונת והן מעצם הכוח העצום שהואצל להם לצורכי שליטה
באוכלוסייה .לעיתים הפרקטיקה היעילה ביותר לשימור השליטה מתבטא
בהפגנתה .כלומר אם נשתמש במונח הפרפורמנס של באטלר ,החיילים מייצרים מצב
עניינים על ידי ביצוע דפוסי התנהגות המתפרשים לאורך זמן כנושאי משמעות
מסוימת ) .(Butler,1990במקרה זה ,הם מבצעים דפוסי התנהגות שמתפרשים
כהפגנת שליטה ,הפגנת כוח ,וככל שהשליטה מופגנת יותר ,ככל שכוח גדול יותר
מוחצן ,מצב השליטה משתמר.
המרואיינים מפרשים את התנהגותם ,את מגוון הפעילות המבצעיות בהן הם
עוסקים ,כפעילויות שנועדו לממש מטרה אחת ויחידה  -הפגנת עוצמה ,ולא כמימוש
מטרות צבאיות נקודתיות .סמ"ר איתן טוען כי מרבית הפעילות הצבאית בשטחים
היא למעשה התנכלות ,מופע כוח וגבריות שאינו משרת צורך בטחוני:
תשעים וחמישה דברים מהאנרגיה שמבוזבזת בצה"ל בשטחים ,לפחות מהנקודת ראות
שלי ,היא למטרת התנכלות נטו .או כמו שאז אמרתי מפגינים נוכחות ...למטרת ראווה/
להראות מי הבוס /מאצ'ו אין בזה תועלת ביטחונית אמיתית .מבחינת ביטחון ...אין לזה
שום זה ..זה הכל כאילו ..משחקי כוח) .סמ"ר איתן(
בהמשך להצהרתו הכללית של סמ"ר איתן ,ניתן לראות התבטאויות דומות בקרב
מרבית המרואיינים ,העוסקות במגוון פעולות מבצעיות צבאיות .סרן דניאל מתאר
את הטלת העוצר כסוג של הצגה ,ששני הצדדים מודעים להיותה כזו .לטענתו,
הרעיון הוא ליצור אווירה של עוצר ,ולאו דווקא לאכוף עוצר.
באכיפת עוצר ,רואים מישהו ברחוב אז צועקים עליו .ואז או שהוא הולך הביתה ,או
שהוא הולך בדרך אחרת לאן שהוא רצה להגיע (..).אנחנו מוגבלים .יש לנו שלושה
ג'יפים על כל הכפר ..אי אפשר להיות בכל מקום בבת אחת .הרעיון הוא יותר ליצור
אוירה של עוצר מאשר ממש עוצר) .סרן דניאל(
כלומר העוצר לא נועד לאלץ את התושבים להיוותר בבתיהם ,אלא ליצר אווירה של
כליאה ,של נשלטות בקרב הפלשתינים .כמו העוצר ,גם המחסום ,טוען סמ"ר ברק
נועד לא בכדי לבצע בדיקה בעלת משמעות ביטחונית של העוברים ושבים ,אלא
הפגנת נוכחות והפגנת כוח:
מדי פעם מבקשים ממך להקים מחסום ,או כדי לעצור איזו תנועה לטווח זמן מסוים,
או כדי לעשות מה שנקרא ,ביקורת פתע .זאת אומרת להראות להם ,לאנשים נוכחות.
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אתה בודק תעודות זהות ,משחק אותה אבו עלי ונותן להם להמשיך לעבור) .סמ"ר
ברק(
כלומר מחסום הפתע משמש להפגנת נוכחות הכוח בשטח ,נוכחות שמשמעותה
שליטה בשטח ,וכתזכורת עבור האוכלוסייה מיהו החזק ,כפי שהוא מגדיר זאת:
"לשחק באבו עלי"  .לבדיקת תעודות הזהות ,לעומת זאת ,הוא מתייחס כלאחר יד,
כפרקטיקה המדגישה שליטה ,ולא כפרקטיקה ביטחונית נצרכת.
פרקטיקות אלו של הפגנת ,חיזוק ואישרור השליטה מתנהלות באופן יומיומי ,הן
באופן מערכתי והן כיוזמות פרטיות של חיילים שיכורי כוח .למרות שמצב יחסי
הכוח הוא ברור ,בשטח ממשיכות פעולות השימור והתחזוק שלהם .תחזוקה זו
נעשית בדברים הקטנים ,במעשים שניתן להגדירם כהטרדה .באופן דומה מתוארת
מדיניות החיפושים ,שהחיילים מפרשים כהצקה ,בייחוד כיוון שאלו נעשים גם
בידיעה שהאדם המבוקש אינו נמצא בבית.
הם יודעים ואת יודעת שהתפקיד הוא להציק .את באה והם אומרים כן ,אתם כל פעם
באים ,לא מוצאים ואתם רק מפריעים מה לעשות .את מרגישה שאת מציקה .לפעמים
זו המטרה להציק) .סמ"ר ליאור(
בנוהל כזה הולכים ,לא משנה איזה שעה ,איזה מצב (...) ,מעירים את כולם ,לוקחים
תעודות של כולם ,הופכים את הבית ...כי יש בזה גם חלק של הרתעה ,לא רק של
החיפוש עצמו) .סמ"ר חביב(
באופן ברור משתקפת מדבריהם תפיסה שלא מדובר במלחמה אמיתית ,אין קרבות
או לחימה ,גם מי שהוגדר כאויב לא נוכח בשטח .הפעולה הצבאית מסתכמת
במושגים כמו הצקה ,הטרדה ,במהלכן לא מופעל כוח פיזי משמעותי ולא נעשה נזק
"אמיתי" .עם זאת ,בתיאורי החיפושים בבתים חוזר ועולה המונח הרתעה ,כלומר
החיילים מבינים שגם פעילות שאינה מסבה נזק "אמיתי" ,היא בעלת ערך מבצעי.
היא מהווה מנגנון מפחיד ,מאיים ,מבהיר ומשמר את יחסי השליטה .זוהי פרקטיקה
מובהקת של שימור גבולות שליטה על ידי חדירת גבולות ,אך חיילי הצבא הישראלי
חודרים למרחבה של הקבוצה האחרת ,ולא ,כפי שקורה במקומות אחרים ,אל גופם
של היחידים הנמנים עליה .גם פרקטיקת הסיורים מתפרשת בעיני החיילים כפעילות
שמטרתה פרפורמטיבית ,או בשפת ילדים "להראות להם".
נוסעים עם הג'יפ .בתוך הכפר .להפגין נוכחות שיראו שאנחנו שם .כדי להראות
שצה"ל נמצא שם .להראות נוכחות ..זה נקרא להפגין נוכחות ,כאילו להראות שאנחנו
שם ,שאנחנו לא ישנים) .סמ"ר איתן(
אותו "להראות להם" עליו מדברים החיילים ,או הפגנת הנוכחות ,מהווים הופעה,
בה החיילים חוזרים ומציגים את שליטתם במצב ובאזור ,הופעה שהם מציגים בפני
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הפלשתינים ובפני עצמם ,המחזקת ומשמרת את גבולות השליטה .חיזוק נוסף
לטענות החיילים כי מטרת הפעילות הצבאית היא פרפורמטיבית ,ניתן לראות
בדבריו של סרן שי ,המציג את הפרקטיקה העיקרית והמשמעותית ביותר בעיניו
בהתנהלות מול הפלשתינים.
רוב הצבא שלנו מסתמך על מודיעין הרבה יותר מאשר על בדיקות גופניות (...) .יש
את הקטע של המודיעין ,עוד פעם ...צה"ל עובד בשיטה של מודיעין בגדול ,ובדיקות
בקטן) .סרן שי(
השימוש במודיעין הוא כה יעיל ,עד כי הוא מהווה תחליף למגע פיזי עם
האוכלוסייה .המידע המודיעיני הוא זה שמכתיב את נחיצות הפעולה ,את דרך
הפעולה ,האם הבדיקה או המעצר נחוצים ,או שמא הם מהווים עוד חוליה בדפוסי
הפעולה המתפרשת כהפגנת שליטה.
לעיתים לא מדובר בהפגנת כוח בעזרת פעולה צבאית הנתפסת כמבצעית ,אלא
בהפגנת כוח נטו :בהרעשה ,בהפגנת אגרסיביות או בהפגנת  -ואולי נפנוף בכלי הנשק
הקיימים בארסנל הישראלי.
במקומות מסוימים ספציפיים רצו שנראה נוכחות רועשת בלילה ) (...כשידעו שמכפר
מסוים יצא פיגוע ,אז דווקא לבוא ולעשות רעש בקסבה של הכפר ודווקא להפריע
להם ...כאילו להגיד להם אם היהודים לא ישנו בשקט ,גם אצלכם לא ישנו בשקט.
)סגן שחר(
בהצגה הזו ,המתקראת מלחמה ,קיימים שני צדדים ,אך יחסי הכוחות הברורים
גורמים לחיילים ולמפקדיהם לא לראות את הצד השני ,בשל חולשתו ,כצד במערכה.
כיוון שכך ,התגובות הישראליות באות לידי ביטוי לא בהפגנת אלימות נוקשה ,אלא
בעשיית רעש ,והפגנת כוח .בנוסף למבצע עשיית הרעש ,שמן הסתם מטריד ואולי אף
מפחיד את האוכלוסייה ,אך לרוב לא גובה מחיר גבוה מכך ,משתמשים בצה"ל
באיום מוסווה נוסף ,הצגת כלי הנשק העתידיים להיזרק למערכה "באם" .סמ"ר
דביר מתאר את התחושה של חיילי היחידה המיוחדת עליה נמנה ,שצה"ל השתמש
בהם בכדי "לדגמן" את הציוד המשוכלל שברשותו:
אני חושב שניצלו את זה שאנחנו יחידה מיוחדת ,שנראה מאובזרים מאוד ,נראה מאוד
רציניים ומקצועיים ) (...נראים יותר מאובזרים .יותר מוכנים לקרב נגיד) .סמ"ר דביר(
באופן דומה לתיאור ציודם המתקדם של החיילים כמוצג ראוותני ומאיים אל מול
הפלשתינים ,מתאר טנקיסט המצוטט במחקרם של בן ארי ואחרים ,את נוכחות
הטנקים בעיבורי ירושלים .פעמים רבות ,מוסיף בן ארי ,ניתן לתאר את האלימות
המתנהלת בימים אלו בשטחים ,כמו ירי לשטחים פתוחים ,כפרפורמטיבית ,כהופעה
של אלימות ) .(Ben Ari et al.,Forthcoming:140-141מכלול דפוסי העשייה
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המבצעית הצבאית שהוצגו מוביל אמנם לפגיעה מינורית באוכלוסייה ,אך החיילים
מודעים למצוקה שהם גורמים לצד השני .העובדה ששימור גבולות השליטה,
שיצירת הרתעה מתאפשרים בעזרת נהלים יומיומיים של "הצקה" או חדירה
"פשוטה" למרחב בלבד מעידה על יחסי הכוחות הברורים בין הקבוצות.

משחקי מלחמה -פרפורמנס של שליטה
באופן פרדוכסלי ,ניתן לראות ש"מלחמה" זו באה לעיתים קרובות לידי ביטוי
בעשייה שהתיאור ההולם אותה ביותר יהיה משחק .44המאבק בין הקבוצות הפך
למשחק בו ברור מי החזק ומי החלש ,ומאפשר לחיילים להפגין את עוצמתם אל מול
הפלשתינים דרך משחקי תחרות ילדותיים ,לא מזיקים לכאורה .כפי שראינו קודם
לכן ,יחסי הכוח הם כה ברורים ,עד כי אין צורך להפגינם בפעילות מבצעית צבאית
של ממש ,ואפשר להסתפק במשחק ,שהניצחון בו ימשיך וישמר את יחסי הכוחות.
המשחק ממשיך להתנהל ולהיתפס כמשחק כל עוד הוא מאשרר ומשמר את יחסי
הכוח בין הקבוצות .שיאון ,בהתבסס על ניתוח ספרי מסלול של חיילים ,טוענת כי
רק כאשר ישנם נפגעים אמיתיים מרגישים החיילים כי מדובר בחיי אדם ולא
במשחק ,רק פגיעה מוחשית יכולה להפוך את ההתרחשות ממשחק לאירוע אמיתי
)שיאון.(116,118 :1997 ,
המחסום ,שנועד לטענתו של סמ"ר חן ,לווסת את נסיעתם של הפלשתינים ,הופך
לזירת משחק.
בשביל לווסת את הנסיעה שלהם ..היינו עושים להם כל מני מחסומים בדרכי עפר.
היינו מביאים שופל ,עושים ערמת אדמה ,עאלק מחסום ,הם היו מביאים שופל בחזרה
וחוזר חלילה .פשוט משחק מטומטם כזה .אז זה הגיע למצב כאילו ...שלוקחים
משאית ,מעמידים אותה שם ,ועושים ממנה מין מחסום ..מה שהתברר לנו קצת
באיחור ש ...זה משאית משנות השבעים ,ולכולן יש את אותו מפתח ...עכשיו מגיע
מישהו ,מזיז אותה ונוסע בחזרה .זה היה נחמד ,זה היה מצחיק) .סמ"ר חן(
תאור זה של פעילות מבצעית ,ויסות התנועה הפלשתינית ,מנותק כאן מההקשר בו
הוא פועל .כמו משחק תמים ,זוהי סיטואציה נטולת קונטקסט ,אין אזכור לעובדה
שהמחסום מונע את תנועתם של הפלשתינים או את הסיבות מהן נובעת ההחלטה
למנוע תנועה זו .השליטה ,הכיבוש ,הניהול הכוחני של חיי היומיום של הפלשתינים
נמחקים .העניין העומד במרכז התיאור הוא החסימה ונטרולה ,משחק תחרותי,
נחמד ,מצחיק וילדותי .תיאור יחסי השליטה בצורה כה משחקית וחביבה מדגיש עד
כמה אין צורך להשקיע מאמץ בהכנעתו של היריב ,עד כמה קל לשלוט בחייו ועד
 44גם סמימיאן –דרש מרחיבה בנושא תפיסת העשייה הצבאית כמשחק וטוענת כי המינוח מעיד על הדרך בה חיילים
מתמודדים עם מעברים בין פעילות ומנוחה ,מתפיסת הלחימה כ"לא אמיתית" ,ומיכולתם ליהנות מתחושת הניצחון .לתפיסתה,
המשחק ,כלא אמיתי ,מסייע לנטרול הפחד של הלוחם מאימת הקרב )סמימיאן-דרש.(68-71 :2004,
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כמה הוא חלש .גם התגובה הקלילה לניסיון ההתנגדות שלו ,הסטת המחסום ,מעיד
כי אין בכך איום אמיתי על השליטה בפועל .באופן דומה ,גם ניהול עוצר מתנהל
כמשחק:
הם השתכללו והביאו מגפון וצעקו כל הזמן חייל מאנייק ,חייל מאנייק ,אימשך' זונה...
ועם המגפון הם עקפו את הטווח של הרימוני גז .אז כשהוא )חייל( נסע הביתה הוא
חזר עם מגפון ,והתחיל לצעוק עליהם בחזרה :איפה יאסין? איפה רנטיסי? והוא דובר
ערבית ,הוא אמר את זה בערבית ,כדי שהם יבינו .וכדי שמי שלא הבין יבין בכל זאת,
הוא היה עושה להם עם הידיים סימנים של כסא גלגלים) .סרן דניאל(
לעיתים התחרות סובבת סביב "מי צועק חזק יותר" ,או מי מצליח לפגוע ברגשותיו,
בנקודות החלשות ,בכבודו של השני .בעזרת פירוש התנהלותם כמשחק ,החיילים
יכולים להפגין ולשמר שליטה ,אך להרגיש שהם לא באמת פוגעים בפלשתינים,
הנתפסים כחלשים .הכנעת הנערים הפלשתינים המתגרים ,יכלה לבוא לידי ביטוי
בשימוש בנשק חם ,או בפגיעה פיזית קשה ממין אחר .אך החיילים אינם חשים
מאוימים ,אינם מרגישים צורך לנקוט באמצעים קיצוניים ,ומסתפקים בפעולה
נגדית מקבילה  -שימוש בנשקם של הפלשתינים :מגאפון.
זה קטע שגם אני בתור חייל צעיר ..משעמם לך .אתה שלוש שנים כל הזמן עומד
באיזה מחסום ,עושה אותו דבר עושה אותו גל"ב ,אותו דבר ,משעמם לך .אני גם
מאוד מבין את החיילים האלה .אז כשמישהו סוף כל סוף זורק אבן ,אתה זורק עליו
בחזרה גז והוא זורק עליך אבן ואתה זורק עליו גז .אין מה לעשות ,זה אותם גילאים .זה
בן  ,18זה בן  ,18לזה קוראים חייל לזה קוראים לוחם חופש .לא יודע ..הם זורקים אחד
על השני ...הם משחקים את המשחק הזה (...) .אין הבדל בין זה לבין לשחק חתול
ועכבר .אין הרבה הבדל בין זה לביו ילדים שמשחקים  !hands upבשכונה .כאילו.
אבל משעמם .משעמם לחיילים ,משעמם לילדים ,לכולם משעמם .אז מתחילים לזרוק.
מתחיל להתפתח תגרה) .סמ"ר עודד(
סמ"ר עודד מצייר את הקונפליקט כתחרות כוחנית בין שתי קבוצות של ספק נערים,
ספק גברים צעירים ,שאף אחת מהן אינה טובה יותר או פחות .אך נשקו של הצעיר
הפלשתיני הוא אבן ,ושל החייל גז וגומי .כאן מתערער שוב השוויון הדמיוני בין בני
הקבוצות .כלומר מעבר למשחקים התחרותיים מונחת ההנחה כי יש צד אחד חזק
יותר ,הצד שניצח ומנצח .סמ"ר כפיר ממשיך תפיסה זו ומסביר דרכה את הביזה
שמבצעים חיילי צה"ל כסוג של השתובבות ילדותית לא מזיקה ,אך מכוננת גבריות.
אם אתה מוצא דגלים ,או כרזות של מתאבדים ,כל מני דברים פיקנטיים כאלה
שקשורים לכל ה ..טרור ,לא יודע מה ,אז זה אחלה .המסבחות (...) ...לוקחים אותן
המון ...ככה ,אני גבר ,וואללה ,יש לי מסבחה .זה גם לוקחים אפילו מאנשים
במחסומים (...) .חייל שלוקח משהו אז הוא לא לוקח את זה כי זה במיוחד טוב לו,
אלא כי הוא אח"כ חוזר לפלוגה ו ...וואללה ,הורדתי חבילת מרלברו תראו איזה..
וואללה ,יש'ך ביצים .כי זה מתחת לעיניים של המפקד נגיד .לא יודע ,זה שטותי ,אבל
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זה עובד ככה (..) .אתה חוזר מפעילות בשטח  Aלבסיס שלך ומראה דגל פלשתיני ,אז
וואללה ,גנבת דגל של פלשתין) .סמ"ר כפיר(
לכאורה ,איבוד מסבחה או חפיסת סיגריות אינן חוויות קשות במיוחד ,עובדה
המנומקת לנו בעזרת ההסבר שאין מדובר במצרך חיוני עבור החייל ,כלומר זהו
משחק ותו לא .יתר על כן ,קשה להתעלם מהקריצה לאותו משחק ילדות מוכר,
"גניבת הדגל" ,שבא בשורות אלו לביטוי המושלם ביותר .דגלו של היריב נגנב והובא
אל הטריטוריה הנגדית ,מה שהוביל לניצחון וסיום המלחמה ,המשחק .שוב ניכר כי
מדובר במשחק ,נטול דם ,כאב ,אובדן ,משחק שהניצחון בו מעיד על גבריות .מאחר
והחיילים חווים את המלחמה כמשחק ,אין בה מקום לכאורה לפגיעה "אמיתית",
כואבת ,מדממת ובלתי הפיכה כמו אונס ,על כן הוא אינו אמצעי רלוונטי ל"משחק"
זה .החיילים מוכיחים שוב ושוב כי הם חזקים ,כי השליטה נמצאת בידם,
הפרקטיקות שהם מפעילים בכדי לשמר את הכוח הן פרפורמטיביות ומשחקיות .אין
צורך להכניע ,להפעיל כוח רב על הצד השני ,לכן אונס הוא מחוץ לתחום ההתנהגות
הרלוונטית.

פרדוכס השליטה באישה
עד כה ראינו כיצד הגברים מפגינים את כוחם היחסי אל מול גברים אחרים ,הן
בפעילות צבאית והן בדרך משחקית ,אך יחסי הכוח והפגנתם הופכים להיות
מורכבים בהרבה בנוכחותן של נשים פלשתיניות ,אזרחיות ,שאינן חלק מאותו
משחק .ההמצאות של האישה בשטח מבלבלת את הלוחם ,את יחסי הכוחות
הברורים ,ונוכחותה האזרחית בשטח מלחמה מנכיחה את העובדה שאין מדובר רק
במשחקי שליטה בין קבוצות גברים המתחרות זו בזו ,אלא בכיבוש .בניגוד
לשליטתם הברורה של החיילים בגברים הפלשתינים ,שליטתם בנשים הפלשתיניות
ברורה הרבה פחות .החיילים לא יכולים להפעיל על הנשים כוח באופן ישיר ,הם
עושים זאת דרך הגברים בני קבוצתן ,או הנשים בנות קבוצתם .החיילים בשטח
נחשפים למגוון תופעות שמפתיעות אותם .ככל ששהותם בקרב האוכלוסייה
הפלשתינית ארוכה יותר הם מגלים עד כמה היא מורכבת יותר מהפלקט הדו ממדי
אותו הם דמיינו לעצמם ,חברה מסורתית ,בה האישה חלשה ומוחלשת על ידי
תפיסות פטריארכאליות .המפגש מוביל חיילים לתאר את האישה הפלשתינית
כחזקה ,פיזית ונפשית ,כעמוד השדרה של המשפחה ,כדמות המרכזית והמובילה את
חיי היומיום ,כפי שמתאר סרן שי:
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חום אימים ...אני זוכר 40 ...מעלות חום ו ...פשוט ...אני לא יודע איך הם הולכות...
קילומטרים .הם הולכות קילומטרים אני לא יודע איך ..אני ארבע מטר ומתעלף עם
הבגדים שלהן .וכולם כאלה מלאות כאלה גדולות (...) ...באמצע החום ...והם חזקות.
זה פשוט לא יאמן ...הן הולכות קילומטרים ...הן הולכות מסע ...מה זה מסע כומתה
שעשינו ,זה כלום ...וזקנות ,מבוגרות כאלה שהולכות בקושי מצליחות לעלות מדרגה,
אבל הן הולכות איזה  20-30ק"מ בשביל לעבור והם חזקות ...שזה פשוט לא יאמן .הן
באמת חזקות (...) .הן חזקות מבחינה פיזית .כלומר ...פיזית ורוחנית כמובן) .סרן שי(
סרן שי משווה את יכולותיה הגופניות של הפלשתינית המבוגרת ,המלאה ,לו עצמו,
קצין ביחידה מובחרת ,ומפקפק בשאלה האם היה מסוגל לעמוד בקשיים הפיזיים
עמם היא מתמודדת .לעניות דעתי ,מדובר בביטוי משמעותי ביותר לחוסן שהוא
מייחס לה ,ולהערכה הנובעת ממנו .אך לדבריו ,חוסנה של האישה הפלשתינית לא
מתבטא רק ביכולותיה הפיזיות ,אלא גם בהקרבה שהיא עושה עבור משפחתה
ובמקום החשוב שהיא תופסת במשפחה .לדבריו ,בניגוד לתפיסה הרווחת ,האישה
היא הציר המרכזי סביבו סובבת המשפחה הפלשתינית ,ברמה של המשפחה
המורחבת והמצומצמת כאחד:
היא הולכת להביא אוכל או שהיא הולכת להביא כסף או שהיא הולכת לבקר משפחה,
) (...המשפחה הערבית נשענת על האימא .כולם אומרים על האבא ,אבל בתכלס' זה
על האימא ,מי מגדל את הילדים? האימא ...ואם האימא תהייה חלשה ,אז הילדים
שלה ...היא הבסיס של המשפחה (...) .הנשים שם הם קצת יותר חזקות מהגברים.
תחושה שלי .את רואה אצל הנשים שהם יותר) .סרן שי(
גם בדבריו של סמ"ר חביב ניכרת התפיסה של האישה כחזקה .הוא מאפיין אותה
כאמיצה ,לא מפונקת ,מקריבה מעצמה וכמי שמבצעת תפקידים של גברים ,כלומר
הוא מזהה בה ממדים לא נשיים ,אולי אפילו תכונות הראויות לתיאור לוחם  -אמיץ,
לא מפונק )=קשוח?( ,בעל יכולת הקרבה ועיסוק בפעילות "של גברים" .בין אם הוא
אכן משווה אותה בעקיפין ללוחם או רק מקנה לה מאפיינים התנהגותיים גבריים,
ברור כי הוא רוכש כלפיה הערכה רבה .
את יכולה להגיד שהיא עברה את הכי קשה עד הכי קל .בעיני אישה אמיצה ,שעושה
את הכל .המצב ואיך שהיא התרגלה ,כבר עברה ממקומות ,נדדה ממקום למקום(...) .
שיש להן אומץ וכבר הן עושות עבודה של גברים .בהרבה מובנים (...).מקריבה
מעצמה .לא אישה מפונקת) .סמ"ר חביב(
שניהם מעניקים לה מעמד דומיננטי ,היא חזקה מהגבר או מושווית אליו .הכוח שלה
נובע הן מביצוע עבודות הנתפסות כנשיות  -טיפול בבית ובמשפחה והן כתוצאה של
ביצוע עבודות גבריות .כמעט כל החיילים תארו אותן כ"צועקות" בשלב זה או אחר
של הראיון .הצעקה היא מהנשקים הבודדים שנותרו לאישה ,ונראה שהיא
משתמשת בו למכביר ,כפי שמתאר סמ"ר דור:
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הפלשתינאיות במחסום ,הן היו תמיד צווחות המון וצועקות ו ...חלק ,חלקן זה אולי
היה אמיתי ,הרבה אני די בטוח שזה היה כדי להלחיץ ולתת לרכב שלהן לעבור .היו
צועקות (...) ...זה היה מן קטע היסטרי כזה ...כן ,אבל מה זה צורחות ,צרחות
היסטריות כאלו לא צרחות אימה .צעקות כאלה של תן לנו כבר ללכת .אני לא יודע
מה הן אמרו שם ,אבל זה לא היה משהו של ...זה לא היה נראה כמו משהו של פחד
ואימה אלא ..יותר כעס ,למה אתה עוצר אותנו למה זה .אנחנו צריכים) .סמ"ר דור(
כלומר הצעקה ,כפי שמפרש אותה סמ"ר דור היא כלי של התנגדות .לא מדובר
בזעקות פחד אלא כעס המופגן כלפי החיילים .בהתחשב ביחסי השליטה שתיארו
החיילים קודם לכן ,נראה כי מדובר בפרקטיקה יוצאת דופן למדי .אך לדברי
החיילים ,גם פרקטיקה זו היא חלק מיחסי השליטה הברורים  -יכולתה להשתמש
בצעקה נובעת ,לדבריהם ,מהעובדה שברור לה שהם לא יפגעו בה אם תצעק ,בניגוד
לתגובתם כלפי גבר .כלומר מחד ,הצעקה ,היא אמנם אקט חלוש של התנגדות ,אך
זוהי התנגדות שהנשים ,בניגוד לגברים ,מביעות ,ומכאן הן זוכות להערכה מסוימת.
מאידך ,הצעקות נתפסת בעיני החיילים כאקט שהם למעשה התירו ,כלומר הם
ממעיטים מערכו.
בגדול ,אני מרחם עליה .באיזשהו חלק בדמיון שלי היא יותר צועקת .כי היא יודעת
שלה החיילים לא ירביצו (...) .ככה עולה לי היא צועקת .אישה ...גדולה כזאת(...) ,
היא שמנה כזאת ,מבוגרת ,שלא נותנים לה לעבור או מעצבנים אותה .והיא צועקת.
אבל היא לא צועקת כי היא מרגישה נורא חזקה ,אני חושב שהיא צועקת כי ...כי
הבחור הראשון שיצעק ,יכסחו אותו ,אותה לא יכסחו) .סמ"ר ברק(
שלא כמו במחסום ,צעקותיה של האם במהלך מעצר של אחד מילדיה מוסבר בצורה
שונה .לא עוד "צעקות ברישיון" ,אלא התנהלות הנובעת מהיותה אם ,הכוללת
התנגדות פעילה לחיילים.
האימא צורחת ...כמו מימונה ,רק רע ) (...לא דופקת חשבון לחיילים (...) .מקללת,
מתעצבנת ,צורחת ...לא סותמת את הפה כשסותמים לה את הפה (...) ,זה אימהית...
) (...זה לא תגובה רציונאלית ,הגברים בדרך כלל נוטים לתגובות רציונאליות של שקט
אל מול הקנים של הנשק ,אבל הנשים ,לא ...כמו חיה פצועה ,צורחת ,מתעצבנת...
אני לא זוכר אם היו מקרים שהן ממש ...היו קצת התנפלויות ,אבל הן ישר נהדפו
והבינו שזה לא כוחות) .סגן שחר(
כאם ,היא אינה מתוארת כגיבורה הרואית ,אלא צורחת ,משתוללת ,לא רציונאלית
כמו הגברים .לכאורה היא אינה מבינה כי אל מול קני הנשק עליה לשתוק ולהירגע,
כפי שמבינים הגברים .את חוסר ההבנה הזה מסביר סגן שחר בכך שאימהותה
שוללת ממנה את ההיגיון .מלבד איבוד ההיגיון ,נראה שהיא מאבדת גם את
אנושיותה ,כאשר התנהגותה מתוארת כאמהות חייתית ,לא כאמהות אוניברסאלית.
למרות חוסר ההיגיון לכאורה שמפגינה האישה ,המשתוללת אל מול קני הנשק,
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נראה כי החיילים אינם נוהגים לפגוע בנשים ,לכן השתוללות זו היא למעשה
רציונאלית מאוד .כאשר היא ממשיכה ובוחנת את גבולות ההתנגדות שמתירים לה
החיילים ומתנפלת עליהם ,הם עוצרים אותה מיד ,מה שמבהיר ,שוב ,לשני הצדדים,
את מערכת יחסי הכוחות.
מלבד הצעקה ,לאישה יש נשק נוסף ,המבט ,הנתפס כבבואת הנשמה .הצעקה והמבט
הנתפסים מחד כשיא האנושיות ,מוצגים מאידך כחייתיים .שני האמצעים הם
אילמים  -המבט שמטבעו הוא אילם ,והצעקות הן ללא הבחנה ,ללא מילים ,רק קול.
אני זוכר שהמבט היה שם נקודה מאוד ) (...כשהוא היה ...אז הוא היה מאוד קשה.
הוא היה חודר כזה (...) .כשיש דיבור וצעקות אז ...זה בעיקר מתמקד במה שמדברים,
כשאין דיבור ..אז אתה מתמקד במבטים שלהם ,ואז המבטים הופכים לשנאה הרבה
פעמים ) (...הנשים אני חושב שהן ידעו יותר לשדר את זה .את השנאה (...) ...זה
משתיק אותנו אני חושב באיזושהי מידה .א ...אני חושב שזה גורם לי ...לי זה גרם
הרבה יותר לחשוב .לחשוב על מה שאני עושה ולחשוב ...כמה זה מוצדק )סמ"ר גד(
במפגשים של החיילים עם הנשים הפלשתיניות ,החייל מתמודד עם מציאות יוצאת
דופן .האישה העומדת מולו היא פלשתינית ,בת לקבוצה שכפי שראינו נשלטת על ידי
קבוצתו ,אך כפי שנראה בהמשך ,ישנה הגבלה ברורה על יכולת הפעלת הכוח
והאכיפה שהחיילים יכולים להפעיל על נשים ,מה שמקטין את יכולתם להפעיל
עליהן את כוחם ,עניין המכרסם למעשה ברמת השליטה שלהם בנשים אלו .בכדי
לשלוט בהן ,החיילים יכולים להפעיל שתי קבוצות הנתפסות כחלשות מהם,
הלוחמים הקרביים :הגברים הפלשתינים או חיילות ולוחמות ישראליות,
שבפעילותן אדון בפרק העוסק בהימנעות ממגע .כיוון שמדובר בקבוצת נשים
מסורתית ,שנוטות לא להסתובב לבד ,במקרים בהם יש צורך להפעיל כלפיהן ענישה,
הסמכות לכך מואצלת לגברים הפלשתינים ,בין אם הם קרובי משפחה או נהגי
מוניות אקראיים .כלומר האישה ,הנתונה באופן מסורתי למרותם של הגברים
הפלשתינים ככלל ובייחוד לקרובי משפחתה ,מוכפפת להם שנית גם על ידי החיילים,
ולו רק מתוקף חוסר יכולתם לפעול מולה.
בדרך כלל היא מלווה בבעל ,אז אומרים לו ,תיקח אותה ,אחרת ...תיקח אותה אחרת...
בדרך כלל ...אם זה במונית אז פשוט מחזירים את המונית אחורה) .סמ"ר חן(
לעיתים החיילים חווים את חוסר יכולתם להפעיל כוח על האישה ,המתוארת כלא
הגיונית ומעצבנת ,כבעייתי .בעוד הגבר כנוע ,צייתן ,האישה ,שכאמור יודעת שלא
יופעל כלפיה כוח ,מפגינה התנגדות ,אותה התנגדות שלמעשה הייתה מצופה מן
הגבר .התנגדות זו ,הנתפסת כחוסר הגיון ,חוסר הבנה ,מעצבנת את החיילים,
שערים לכך שהם לא יכולים להפעיל כוח מולן ,ולכן מפעילים מולן את הגברים.
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הגברים היו עומדים באותו זמן לצורך העניין בפינה ,מחכים שאנחנו נחזיר להם את
התעודת זהות (...) ,והנשים עומדות בצד ,ומתחילות לצעוק לך ו ...ודברים כאלה שהם
חסרי ...אולי באיזושהי מידה גם חסרי הבנה כי ...רק התעצבנו מזה ) (...היא לא
שותקת (...) .ואולי אחרי הרבה זמן ,כשהיא מבינה ,או כשהגבר אומר לה ,אז היא כן.
) (...הגבר ...הרבה פעמים צריך להגיד לה שהיא תשתוק) .סמ"ר גד(
מבנה יחסי הכוחות המגדרים הנחשף כאן מורכב ביותר .הגבר הפלשתיני הנתפס
כמסורתי ופטריארכי ,שותק אל מול החייל בכדי לא להיפגע .האישה ,שנתפסת בדרך
כלל כחלשה ,היא המוחה ,צועקת ומשתוללת .כאשר החייל מכפיף את הפלשתינית
לפלשתיני,לא נוצרת הרתעה זהה לזו המסופקת על ידי הפעלת כוח ישירה .כך ,הוא
עצמו ,ואולי גם היא ,מרגישים שהיא חזקה מהגבר ,כלומר הכפפתה לגבר הפלשתיני
מעמידה אותה במצב טוב יותר ממנו בעודם עומדים שניהם אל מול החייל .כפי שאנו
רואים באמירתו של סמ"ר איתן.
נשים הן א ...יותר בזות לנו ,אני חושב .לחיילים ,כאילו .אתה לא מדבר איתן )(...
תמיד התקשורת תהייה דרך הבעל והוא יגיד לאישה את מה שאתה אמרת .וגם אסור
לך לגעת בה כמובן (...) .היא במצב יותר טוב מהבעל ,כי היא יותר רחוקה ממני .הבעל
צריך לבוא ולתווך בינינו (...) .המצב שלה עדיף על המצב של בעלה ,בקיצור .היא לא
יודעת את השפה ,היא לא יוצרת שום מגע עם האויב ,היא נמצאת תמיד במין ריחוק
כזה) .סמ"ר איתן(
העובדה שהתקשורת מתבצעת דרך הגבר הפלשתיני מחזקת ,כאמור ,את האישה ,עד
לכדי מצב בו החייל חש שחוסר היותה תחת שליטתו מוביל אותה להקרין כלפיו בוז.
עם זאת ,כאשר נשאל האם יתכן שהאישה כה חזקה עד שהיא יותר חזקה ממנו ,ענה
בתמציתיות:
מה פתאום ,לי יש נשק .אף אחד לא יותר חזק ממני .זה כל הקטע של הכוח .זה
הנשק) .סמ"ר איתן(
אם כן החיילים מתמודדים עם פרדוכס מורכב מאוד של יחסי עוצמה .לפרדוכס זה
מספר ההשלכות חשובות .ראשית ,השליטה באוכלוסייה הפלשתינית נשמרת ,ואף
מתחזקת .החייל מעיד על עצמו בביטחון שהוא עדיין הגורם החזק באזור ,אך
הדומיננטיות הנשית ,גם אם היא רגעית ,מדגישה את חולשתו של הגבר הפלשתיני,
אותו יריב לגיטימי .כיוון שאונס צבאי הוא פרקטיקה המופעלת על ידי גברים כלפי
גברים ,על פני גופה של האישה ,ככל שהגבר נחלש ,הצורך להוכיח שליטה בדרך זו
קטן.
שנית ,הבהרת מורכבות יחסי הכוח המגדריים יוצרת טשטוש מסוים של הגבול
המגדרי ,שמובהקותו חשובה עד מאוד להתרחשותו של אונס צבאי .האישה לא
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מתפרשת עוד רק כחלשה ,חסרת אונים ,תלויה בגבר כרכושו ,אלא פעמים רבות ניכר
שמעמדה מורכב בהרבה.
עניין נוסף הוא חיזוק שלילת אנושיותה של האישה ,בדומה למה שראינו בפרק
הקודם .הנשיות ,האמהות שלה מתוארות כחייתיות ,חסרות שליטה ,היגיון .גם
הכוח היחסי שניתן לה נשלל ממנה – החיילים היו אלו שהתירו לה לצעוק ,הכוח
שלה התבטא בצעקה ומבט ,אפיונים חייתיים ,המרחיקים אותה מהאדם,
מהקבוצה ,מהאפשרות להיאנס .בו בזמן ,מחוזקת גם תפיסת המוסריות כאלמנט
תרבותי מבחין של החייל הישראלי.
בפרק זה ראינו עד כמה ברורים גבולות השבט ,גבולות השליטה בסכסוך הישראלי-
פלשתיני .ראינו עד כמה מובהקים יחסי השליטה מנקודת מבטם של החיילים
הישראלים ,וכיצד הם פועלים בכדי להמשיך ולשמר שליטה זו ,הן דרך פרקטיקות
הנתפסות כפעילות צבאית שגרתית והן דרך פרקטיקות משחקיות .גם הממד הנשלט
פחות באוכלוסייה הפלשתינית ,הנשים ,הן עדיין קבוצה נשלטת ,ניתן לומר שאפילו
הנשלטת ביותר ,כיוון שהיא מוכפפת הן לחיילים והן לגברים הפלשתינים .מכל
מקום ,גבולות שליטה מעורפלים הם גורם העשוי להוביל לאונס צבאי מכוון ,אונס
שמטרתו להבהיר את יחסי השליטה בין הקבוצות .כיוון שכפי שראינו ,יחסי
השליטה בסכסוך הישראלי-פלשתיני ברורים ,לא מתעורר צורך פוליטי להפעיל
פרקטיקה קיצונית כאונס צבאי בכדי להבהירם .עם זאת ,חשוב לציין כי העובדה
שגבולות השליטה ברורים ,אינה מונעת את התרחשותו של אונס צבאי ככלל ,ואף
עלולה לעודד אונס צבאי סימפטומאטי ,אונס הנובע מהאפשרות לנצל את יחסי
השליטה הברורים לקידום מטרות אישיות .הן גבולות השתייכות והן גבולות שליטה
מוצקים מונעים אונס צבאי מכוון ,אך שתי התופעות עלולות להוביל דווקא לאונס
צבאי סימפטומאטי .בהתחשב בנדירותו של האונס הצבאי ,המכוון והסימפטומאטי,
בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,מתחזקת ההבנה כי התשובה לנדירותו היא תוצר של
מודל מורכב ,ואינה יכולה להישען על התערערותו של גבול יחיד.
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השבת )גבולות המרחב(
פרק ד' -ניהול ותחזוק גבולות ֶ
הסכסוך הישראלי – פלשתיני הוא ארוך ימים ,סכסוך שהצליח ליצר ולשמר גבולות
חברתיים ברורים למדי בין שתי הקבוצות ,הן ברובד ההשתייכותי ,והן ברובד יחסי
הכוח ,אך המצב ברובד המרחבי ,בו יושבים בני שתי הקבוצות שונה למדי .ניתן
לומר כי הגבול המרחבי הוא הגבול הקבוצתי החדיר והמעורפל ביותר בסכסוך
הישראלי-פלשתיני .קמפ מתארת כיצד החל משנות הקמתה המדינה עסקה בו זמנית
בטשטוש גבולותיה הפיזיים ובביצורם ,כלומר בהפיכת קווי הגבול בו זמנית לחומה
איתנה המקיפה את המולדת ולבסיס זינוק אל המרחבים שבשטח האויב
)קמפ .(23 :2000,גם היום ,טוענת קמפ ,בדומה לשנות החמישים ,אנו עדים לשיח
טריטוריאלי שמתקיימות בו שתי תפיסות שונות ,ואף סותרות ,באשר למשמעותם
העכשווית של גבולות .האחת מדברת על "הפרדה" ,ואילו האחרת מדברת על יצירת
מרחב פעולה משותף בדמותו של "מזרח תיכון חדש" )שם .(26,ערפולם של הגבולות
נובע בין היתר מן המצב המעשי בשטח ,בו לא ברור היכן מתחילים ומסתיימים
גבולותיה של מדינת ישראל .מערפול זה נגזרת מרבית פעילותם של החיילים,
הממונים על ניהול יומיומי של הפרדה מסוימת בין הקבוצות .כפי שראינו בפרק
הקודם ,דרכם לנהל את ההפרדה קשורה בהוכחת שליטה הן בשטחים הנתפסים
כישראלים ,והן בשטחים הנתפסים בשליטת ישראל .מלבד המחסומים ,המפלחים
את השטח ויוצרים הבחנות קבועות ודינאמיות של השליטה בשטח ,החיילים
עוסקים בחדירה שיטתית של גבולות מרחביים ,הן בזירה הציבורית באמצעות
"סיורי נוכחות" ,והן בזירה הפרטית באמצעות "חיפושים" .כלומר פעילותם
העיקרית של החיילים סובבת סביב עיצוב דינאמי של מרחבי השליטה וחדירה
מתמדת למרחבו של האחר .עם זאת ,לא מדובר בחדירה משולחת רסן ,אלא
בפרקטיקה מחושבת ומנוהלת היטב ,המאפשרת למדינה להמשיך ולהציג גבולות
פיזיים מעורפלים ,לא סופיים .היידן טוען כי אי בהירותם של גבולות מרחביים היא
גורם מוביל לביצוע אונס .לשם כך הוא מדגים את ההתנהלות השונה שהייתה
בשלושה מאבקים אלימים בהודו .תחילה הוא סוקר את האירועים שהתרחשו
בפנג'ב ב ,1947כאשר הודו קיבלה את עצמאותה וחבלי ארץ מסוימים הופרדו ממנה.
בתקופה זו ,הוא טוען ,נחטפו ונאנסו כ 45,000נשים ,הינדיות ,סיקיות ומוסלמיות,
הן על ידי הודים והן על ידי פקיסטנים .הייתה זו תקופה של יצירת גבול פיזי בין
שתי הקבצות ,לכן השימוש באונס צבאי היה כה אינטנסיבי .לעומת זאת ,במאבקים
ומהומות אלימות שהתחוללו בדלהי ב 1985בין הינדים לסיקים ,וב 1990בהידרבאד
בין הינדים למוסלמים ,נשים כמעט ולא נפגעו ,והייתה הקפדה על הימנעות מפגיעות
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מיניות .הסיבה להימנעות בשתי התקופות האחרונות היא ,לטענת היידן ,העובדה
שבתקופה זו היה מאבק על יחסי כוחות ולא על טריטוריה ).(Hayden,2000:29-33
בחזרה לקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,ניתן לראות כי למרות ערפול הגבולות
המרחביים ישנו ניסיון מתמיד ודינאמי להבחנה בין "שטח שלנו"" ,שטח
בשליטתנו" ,ו"שטח שלהם" .שלא כמו שני הגבולות הקודמים שסקרתי ,גבולות
ההשתייכות וגבולות השליטה ,שנעשה מאמץ מתמיד לחזק ולבצר אותם ,הגבול
המרחבי מצטיין בעמימות ,שכפי שראינו קודם ,עשויה להיות גורם המניע אונס
צבאי .כאמור ,את הגבול המרחבי אין ניסיון להבהיר ,אלא דווקא להמשיך
ולטשטש ,על כן הוא מהווה פתח מתמיד לסכנה.
החיילים מתמודדים עם חדירות שגרתיות לשטח הפלשתיני ,שעצם הגדרתו מורכבת
למדי ,לא מדובר בכניסה ויציאה ל"שטחים" ,אל מעבר ל"קו הירוק" ,אלא במגוון
גדול בהרבה של חלוקות מרחביות .ראשית מחולק השטח לשטח יהודי ,השטח בו
מתנהלים המתנחלים ,שטח שנתפס כ"שלנו" ,אל מול שטח פלשתיני ,הכפרים בהם
חיים הפלשתינים ,שטח שנתפס כ"שלהם" .בתוככי השטח הפלשתיני ,המחסומים
בהם עומדים החיילים משרטטים את גבולות המרחב ,שאינם גבולות קבועים ,אלא
גבולות דינאמיים הנעים בהתאם להתפתחויות מדיניות וצבאיות באזור ,פעם
"שלהם" ,פעם "שלנו" .בנוסף למחסומים בין הכפרים והערים הפלשתיניות ובינם
לבין ישראל ,קיימים מחסומים גם בתוך הערים הפלשתיניות ,המפלחים אותן
לשטחים "שלנו" ושטחים "שלהם" .בנוסף ,החייל חודר ,נוכח ומנהל לא רק את
הזירה החיצונית ,אלא נכנס גם לזירה הפרטית .במרחב זה ,החייל מודע יותר
לחדירה שלו לשטח שהוא כל כולו "שלהם" .בניגוד למרחבים אחרים ,כאן הוא אינו
מתיימר לשלוט בשטח ,אלא מאבחן אותו כ"שייך להם" ,ואת עצמו כחודר לתוכו.
למרות עמימותם של גבולות המרחב והדינאמיות המאפיינת אותם ,החיילים
ומפקדיהם מנהלים מאבק מתמיד לסימון ,ולו רק זמני ,של הגבולות המרחביים.
מספר מנגנונים מופעלים על הגבולות המרחביים בכדי לנהל אותם ,להגן עליהם
ולשמר אותם .ראשית ,העובדה שאזור הקונפליקט קרוב לאזור המחייה המקורי של
החיילים הנה מנגנון ממתן ,המקשה באופן ניכר על התרחשות מקרים שכאלו .שנית,
התפתחויות טכנולוגיות משפיעות באופן משמעותי על רמת הנראות של האזרחים על
ידי החיילים ושל החיילים על ידי קבוצת המקור ועל ידי קבוצות חיצוניות ,מה
שלמעשה מגדיל את ההשפעה הממתנת של הקרבה הפיזית בין אזור הלחימה
והחיים האזרחיים .כמו כן ,החיילים חוזרים ומבהירים כי ניהול גבולות יומיומי זה
מתנהל תחת נהלים ברורים ,שאינם מאפשרים מגע פיזי עם האוכלוסייה הפלשתינית
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הנשית .מעניין לשים לב שנהלים אלו מעוגנים בתפיסה של כיבוד גבולות הכבוד
הפטריארכאלי הפלשתיני .בנוסף למנגנונים אלו ,ניכר כי החיילים תופסים את
הפלשתינים כשחקנים פעילים ,המשפיעים על התנהלות החיילים והקונפליקט ,על כן
חשוב לבחון גם את התנהלותה של האוכלוסייה הפלשתינית ,ואת השפעתה על
חשיפת הנשים למגע עם החיילים הישראלים.45

קרבה פיזית למלחמה
הקונפליקט הישראלי – פלשתיני מתרחש "ליד הבית" עבור שני הצדדים ,כלומר
ישנה קרבה פיזית בין החיים האזרחיים הנורמטיביים של לוחמים לאזור בו
מתנהלת לחימה או עימות אלים ,עובדה שאין להמעיט בערכה.
שלא כמו במדינות המנהלות מלחמות הרחק מן הבית ,לעיתים ביבשות אחרות,
במקרה הישראלי-פלשתיני ,המלחמה מתחוללת באופן מתמיד בקרב ריכוזי
האוכלוסייה ומהווה חלק בלתי נפרד ממציאות היומיום .עם זאת ,במועד לא ידוע
המלחמה עשויה להסתיים ,ושתי הקבוצות הכה סמוכות יאלצו לשתף פעולה ברמות
אלו ואחרות .היידן טוען כי אונס צבאי הוא אמצעי שבעקבות הפעלתו שתי קהילות
לא יכולות להמשיך לחיות יחדיו ) .(Hayden,2000:31כלומר בכדי שתוותר אפשרות
של פיוס ,של חיים משותפים ,יש להיזהר משבירת כלים כללית ,ואונס הוא שבירת
כללים כללית .סגן ניר מגדיר זאת בהתאם:
חלק נוסף מזה )אי אינוס( ,זה שאנחנו חיים אתם ,היום אנחנו נלחמים ,אבל מחר
אנחנו לוחצים ידיים .ובגלל זה גם הצבא ..לאורך כל האינתיפאדה ...ואני הייתי ברמות
מאוד גבוהות ,לא שברנו את הכלים (...) .כי אנחנו נצטרך לחיות אתם) .סגן ניר(
הוא מציג טיעון רחב ,בעל משמעות חברתית כוללת  -טובתה של החברה היא
הימנעות מעשייה ממין זו .אך עבור מרבית החיילים ,משמעותה של הקרבה לבית
הנה אישית וישירה יותר .הווה אומר ,השפעתה של הקרבה לאזור המלחמה משמשת
בעיקר כמגוון פרקטיקות התומכות ומפקחות על התנהגות החיילים והצבא ,הן
באופן ישיר והן באופן מתווך ,ומונעות התרחקות מהתנהגויות נורמטיביות
ומקובלות.

הקרבה הפיזית כמנגנון תמיכה ופיקוח
ברמה האישית ,המשפיעה על החייל כיחיד ,הקרבה הפיזית מאפשרת תנאי שירות
נוחים באופן יחסי .תנאים אלו מתבטאים בקשר קרוב עם הבית ,קשר למציאות
 45ברור שלא ניתן להשוות בין עוצמתן של פרקטיקות הנובעות מהתנהלותו של הצד החזק בקונפליקט לאלו של הצד החלש,
כפי שלא ניתן לשאול נשים כיצד הן מגנות על עצמן מפני אונס פלילי .אך נראה שהחיילים מייחסים להתנהגות הפלשתינית
השפעה ברורה ,על כן בחרתי בכל זאת להביאה כאלמנט מונע.
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נורמטיבית של חיי יומיום ולא רק לשגרת מלחמה ,שעלולה להשכיח ערכים ונורמות
המאפשרים את הקיום החברתי התקין .46חשוב לציין כי הצורך בתמיכה ובקרבה
לאווירת ה"נורמאליות" עולה לא רק בשגרת מלחמה ,אלא גם בתקופת אימון ,בה
מורחקת קבוצת גברים מן הכלל ,מתקיימת בתנאי שדה ,כוננות ואימונים.
התרחקות שכזו ,טוענת שיאון ,עשויה להוביל לפיתוח התנהגויות לא מקובלות או
הולמות אוכלוסייה תרבותית )שיאון ,(66 :1997,על כן המפגש עם הבית והמציאות
החברתית היומיומית הם חלק מן המנגנון המונע היווצרות דפוסי פעולה שכאלה.
השיתוף "בחוויות מהצבא" הוא בבחינת בלתי נמנע .חיילים מספרים לחבריהם ובני
משפחתם רסיסי מידע או חוויות מפורטות .להתנהלותם כלוחמים ישנה השפעה
גדולה על חיי המשפחה בה במידה שלחיי המשפחה ,השותפות ,הסיוע והתמיכה יש
השפעה על התנהלותם כלוחמים .כך מתאר סרן שי את מערכת היחסים עם משפחתו
בתקופת שירותו הצבאי:
אני הולך לפה אז אני אומר לאימא ) (...מספרים לה כמה שאפשר ...כדי שלא תדאג.
)(...לפני שיוצאים למבצע זה ...ישר אימא .אל תעשה ככה ,אל תעשה ככה ,תהיה
זהיר ,תהיה ככה ,אימא זה אימא .אני מאמין שזה אצל כולם ככה (...) .אבא שואל
איך היה? ואני אומר בסדר ) (...גם האחים שלי היו חיילים .גם אני הייתי מתקשר ו...
היית פעם שם? ) (...כן ,אז תזהר אל תעשה פה אל תעשה את זה) .סרן שי(
המשפחה כולה ,ובייחוד "אימא" הם חלק בלתי נפרד מחייו של החייל בשטח .מה
שמשמר באופן תמידי קשר לעולם נורמטיבי ,בעל מוסכמות אותן אסור לשבור .יתר
על כן ,הקשר המתמיד מול אימא משמר נוכחות נשית נורמטיבית בחייו של הגבר
הצעיר ומחבל בהיווצרות קהילת גברים סגורה ואלימה ,העלולה להיות מסוכנת.
זאת ועוד ,קשר זה מפחית בצורה משמעותית את היכולת לפגוע באישה הפלשתינית,
שכפי שאראה בהמשך מזוהה באופן מיידי כ"אימא" ,ואפילו "אימא ככל
האימהות" .בניגוד לסרן שי ש"מספר לאימא" ,בין היתר כדי להרגיע אותה ,חיילים
אחרים מוצאים אוזן קשבת במקומות אחרים ,ונמנעים מ"לספר לאימא" ,או לפחות
לא עושים כן ,כדי לא להדאיג אותה ,אלא אם היא שואלת.
אני חושב שגם בכלל שאני באופן אישי מרגיש יותר קרוב לאבא שלי ,וגם זה מאוד
טבעי לדבר עם אבא על צבא ו ..דברים שאתה עובר ...גם בגלל הרקע הצבאי שלו...
ספציפית (...) ...אני חושב שגם ..אני מאוד בונה על זה גם שכאילו באיזשהו מקום...
) (...הוא גם יותר יתחבר ,גם יותר יבין ,וגם יכול להיות יהיה מקור ל ...לאיזשהו יעוץ
ב ..איך להתנהג ,לשמוע ממנו חוות דעת ..אני חושב שזה דבר שחסר לאימא
בסיטואציה הספציפית הזאת .היא לא יכולה פה ...לתת משהו שהיא חוותה ,כדי
להשלים את התמונה ,או ...כדי לפשט דברים שנראים לי קצת מסובכים) .סמ"ר דביר(
46כמיהתם של חיילים לקשר עם מערכת חיים נורמטיבית באה לעיתים לידי ביטוי באינוס נשים "דומות" בביתן ,במיטתן
ואילוצן לבשל לחייל ולישון אתו במהלך הלילה ).(Beevor,2003; Harris,1993;Quigley,1999
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הפנייה לבית מתקשרת לעזרה ,תמיכה ויעוץ .כמו אחיו של סרן שי שסייעו לו
בהכרת מצבים אליהם הוא עלול להיקלע ,כך גם סמ"ר דביר מקווה לסיוע כמעט
מקצועי מאביו .בנוסף לקשר המשמעותי עם בני המשפחה ,מתקיים גם קשר תומך
ומפקח עם החברים .החייל מצופה לחלוק עמם את חוויותיו ,ואלו צריכות להתאים
לנורמות המקובלות ,עליהן עומד סמ"ר איתן:
אם אתה בחור צעיר ,ואתה רוצה לספר לחברה' ,הם יותר יתלהבו אם תספר להם איך
פירקת אותה ממכות מאשר איך אנסת אותה ...יש משהו פסול ,בסיסית ,אצל כל
החיילים בעולם לדעתי בלהפעיל אלימות כלפי נשים .כאילו יש משהו בסיסי שהוא
פסול לגבי זה .בכל סוג של אלימות) .סמ"ר איתן(
כיוון ש "הלספר" הוא חלק נכבד מהעשייה ,חשוב לעשות את הדברים הנכונים,
שייצרו את הסיפור הנכון ,הן בכדי לקבל תמיכה והערכה ,כלוחם ,כגבר ,והן כדי לא
להיחשף לביקורת וסנקציות שליליות .סמ"ר איתן עומד על כן על מהותה של עשייה
הנתפסת כבעייתית ,ממנה כדאי להימנע.
מדברים עם חברים .חברים ש ...שבדרך כלל גם ביחידות קרביות(...) .אתה מספר נגיד
על פעילויות ...השבוע היינו ברמאללה ,היינו ככה .או מבוקשים (...)...מספר כאילו
על מקרה ספציפי שהיית מעורב בו ואתה מבסוט על זה (...) ,נניח וואוי ,תפסנו איזה
מישהו והוא התחיל לבכות .דברים כאלה) .סמ"ר כפיר(
סמ"ר כפיר מספר לחבריו על תוצאות הפעילויות הצבאיות ,על ההישגים בשטח ועל
מה שהוא תופס כהצלחה וכינון גבריות; ניצחון מוחלט על הגבר האחר ,שבא לידי
ביטוי בהפיכת המחבל האימתני לנערה בוכייה .כלומר החייל מספר על חוויותיו
הצבאיות ,לבני המשפחה או לחברים בתקווה לקבל מהם אישור ותמיכה על
התנהגותו הנכונה .עם זאת ,הוא עשוי לזכות גם לגינוי ,באם דיווחיו יהיו בעייתיים,
לא מתאימים להתנהגויות הנתפסות כהולמות חייל ישראלי.
השפעה נוספת של תנאי השירות בצבא הישראלי ,היא מעורבותם הגוברת של
ההורים בהתנהלות הצבא ככלל והחיילים  -ילדיהם בפרט .כלומר הקרבה לבית
מהווה מנגנון תמיכה המשמר נורמאליות ,דיווח או התנגדות .דיווח והתנגדות אלו
נסמכים לעיתים על זמינות אמצעי התקשורת ,המקלה על חשיפת מחדלים ובעיות
בשטח.
אנשים לא אומרים אוקיי ,קיבלנו פקודה לאנוס ,אז אנחנו ..יש כאלה שיגידו לא.
אנחנו לא נעשה ,וגם ילכו עם זה הלאה .שגם ,האפשרות של הדיווח היום ...אם מפקד
צעק על חייל אז הוא יכול להרים טלפון לכרמלה מנשה ,47ולהגיד לה ,שומעת ,המפקד
שלי צעק עלי (...) .הצבא שלנו מתוקשר מדי ..מאוד מתוקשר (...) .אם יש לך בעיה

 47שדרנית וכתבת רדיו שהפכה בשנים האחרונות לכתובת לפניות של חיילים שנתקלים בבעיות בשירותם הצבאי.
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בצבא אתה מתקשר לאבא אימא ...אם מכירים איזה מישהו מהצבא ,מכירים איזה
עיתונאי ..מכירים איזה ..בצבאות אחרים זה לא היה קורה) .סרן שי(
הפתיחות היחסית של צה"ל לקבילות חיילים ,למעורבות הורים יכולה להוביל
לפרסום נרחב ומיידי של כל תופעה שלילית ,גם ללא נטילת סיכון מצד החייל
המדווח ,מאחר והדבר יכול להיעשות על ידי הוריו או ישירות לאמצעי התקשורת.
יתר על כן ,הקשר עם הבית ומעורבותם של ההורים בחיי החיילים ובהתנהלות
הצבא מתוארים על ידי סרן שי כייחודיים לישראל .ייחודיות נוספת של המקרה
הישראלי נובעת מהיכולת להשפיע על המערכת הצבאית ההיררכית והנוקשה,
בעזרת גורמים מקורבים למשפחה ולצבא כאחד .כלומר המציאות החברתית של
הדיקות הרשתות החברתיות בישראל מאפשר צינורות קשר פורמאליים ובלתי
פורמאליים בין הורי החיילים לממסד הצבאי .תיאור מעורבות זו מצייר את שגרת
הצבא כחיי מחנה קיץ נוקשה במיוחד" ,שהורי הילדים" המשתתפים בו מפקחים
מרחוק על התנהלותו .אך פיקוחם של ההורים והקהילה כולה אינו מוטל רק על
המפקדים והממסד הצבאי ככלל ,אלא גם על התנהגות "הילדים" – הלוחמים.
הקרבה לבית משמשת בין היתר כמנגנון פיקוח על הלוחמים .החיילים מודעים
תמידית לסיכוי שהתנהגות המנוגדת לנהלים והפקודות הצבאיים או לנורמות
חברתיות שגורות ,תגיע לידיעת הפיקוד העליון ,הזוטר או אפילו לידיעת בני
המשפחה והחברים ,המרחק מבטל נורמות ומקשה על הפיקוח ,כפי שניתן לראות
בדבריהם של סמ"ר יוני וסמ"ר חן:
כי זה במקום שלנו .אני לא יודע איך זה במקומות אחרים .ברגע שחיילים אמריקנים
נוסעים לאפגניסטן ועיראק ,אולי הם מחוץ לנורמות שלהם ,מחוץ לחברה שלהם...
אולי יש להם יותר חופש )סמ"ר יוני(
זה גם קורה רחוק מהבית .כאילו וואללה ,אני אונס פה ,מי יתפוס אותי בארה"ב?..
כאילו זה  20,000 fuckingקילומטר מפה .הם ..מרשים לעצמם הרבה יותר(...) .
כלומר ,הם )ארה"ב( הטובים .מי שאתם זה הצד הטוב ,ומי שנגדם ..זה שווה ערך
ג'וקים ,באמת ,זה משהו שיוצר תחושה שאפשר לעשות כאילו ..אפשר לנהוג כלפיהם
יותר באלימות ,אפשר להתעלל בהם ,ואחרי הכל ..אנחנו כאילו מבקרים שם ..אנחנו
חוזרים הביתה אחרי זה .לא תפסו אותנו ..וואללה ,פה זה ארץ קטנה ,אחרי הכל.
)סמ"ר חן(
הקרבה הפיזית מהווה מנגנון פיקוח; באם יעשה מהלך דרסטי ,ישנה סבירות יחסית
גבוהה שהוא יגיע לידיעת בני המשפחה והחברים .זאת ועוד ,הקרבה הפיזית יוצרת
תחושה של מקום קטן ,נגיש ,שקל יותר "להיתפס" בו .הקרבה הפיזית מובילה
למפגשים מתמידים עם האויב ולא מאפשרת יצירת דמוניזציה מוחלטת ,שהייתה
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יכולה להיווצר כתוצאה מקונפליקט מתמשך בלבד .היא עושה זאת בכך שהיא
חוזרת ופוגעת ,באופן שגרתי ,באותה הפרדה נחוצה ,מטשטשת את ההפרדה
המובילה ליכולת לתפוס את האויב כג'וק ,כמועמד למרמס רגל אדם ,כלומר זוהי
פרקטיקה המייצרת הפרדה ,אך לא דמוניזציה.

הרחבת מרחב הנראות באמצעים טכנולוגיים
לכאורה ,מה שאנו רואים הוא מה שנמצא בטווח הראיה שלנו .גבולות שדה הראיה
נקבעים על ידי מגבלות הזמן והמרחב של כאן ועכשיו ,אך למעשה ,עם התפתחות
הטכנולוגיה ,הנראות משוחררת ממאפייני הזמן-מרחב שהגבילו אותה בעבר .אם
בעבר הנראות התאפיינה בתקשורת פנים אל פנים המצריכה ששני הצדדים יחלקו
זמן ומרחב ,התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות היום תקשורת מתווכת ,הנמתחת
מעבר למרחב ויכולה להימתח ולהתכווץ מבחינת הזמן .היחיד לא צריך עוד לחלוק
מסגרת מרחב וזמן עם האחר בכדי שמעשיו יראו ,כל פעולה יכולה להפוך לנראית על
ידי הקלטתה והעברתה לאחרים שאינם נוכחים פיזית בזמן ובמקום ההתרחשות,
כלומר שדה הראיה נמתח בזמן ובמרחב ) .(Thompson,2005:32,35במובן זה
לטכנולוגיה ישנו תפקיד חשוב בפיקוח על התנהגות הצבא ככלל והחיילים כפרטים.
אמצעים טכנולוגים מתגברים על המרחק בין החייל לביתו הפיזי והנורמטיבי,
מנכיחים אותם בשגרת יומו ומסייעים בפיקוח המתמיד עליו .במובן זה ישנה
חשיבות לשתי התפתחויות טכנולוגיות ,הנובעות ומשפיעות בו זמנית משינויים
חברתיים ועליהם.
הראשונה היא התפתחות הטלפונים הסלולאריים .ב"דור הסלולארי" הקשר עם
אימא ,המשפחה והחברים הוא אף קרוב ומיידי יותר .החייל יכול לתקשר עם עולמו
הנורמטיבי והמשפחה והחברים יכולים להגיע לחייל ולהיות מעורבים בקורותיו גם
כאשר הוא רחוק פיזית .48דוד לוין ,במחקרו על השפעות הטלפון הסלולארי על
שירות המילואים טוען כי אותו מכשיר קטן ותמים ,הטלפון הסלולארי ,מאיים
לערער את יסודותיו של האתוס העתיק בדבר ניתוק הגבר מן הבית למשך כחודש
ושהייתו בחברה גברית .לטענתו ,שיטות התקשורת עם "הבית" שרווחו לפני תקופת
הסלולארי  -המרכזייה והטלפון הציבורי ,חיזקו את תחושת הקבוצתיות ,את הצורך
לחלוק ,הדגישו את גבולות המחנה הצבאי והציגו את הבסיס כמקום מרוחק
 48באזורים מסוימים ובמהלך פעילות מבצעית אין שימוש בסלולארי ,אך חיילים מדברים לפני ואחרי )השמירה ,החיפוש וכו'(.
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ומנותק .הטלפון הסלולארי לעומת זאת ,מנתק את בעליו מן החברותא הגברית של
היחידה ומחבר אותו חזרה אל חי היומיום ,למשפחתו הגרעינית ומקום העבודה .כך
בעזרת הטלפון הסלולארי עורק חייל המילואים מיחידתו ,או לפחות מהחברותא
הגברית שלו .לוין מציין כי הצבא לא נלחם בפלאפונים אצל אנשי המילואים ,ואפילו
מעודד את השימוש בהם ואת ההתקשרות התכופה הביתה ,בין השאר כדי להפחית
את רמת החרדה בעורף ,שאינה נוחה לו )לוין .(11-10 :2005 ,מכאן אנו למדים כי
הסלולארי מקשה על יצירת קבוצת הגברים המבודדת פיזית .הוא מחדיר לתוכה,
בעידוד הממסד הצבאי ,את הבית והנורמות שלו .מדברי המרואיינים עולה כי
השפעותיו של הטלפון הסלולארי דומות גם בקרב החיילים הסדירים .מתיאורו של
סמ"ר גד ניתן להסיק כי הפלאפון נתפס כמכשיר בסיסי ,הנחוץ לחייל כמים ,מה
שמאפשר התנהגויות ייחודיות ,כמו שימוש בחשמל פלשתיני.
מותר כל דבר שהוא בסיסי ,כלומר אם זה חשמל לצורך ) (...להטעין פלאפונים זה
בסדר .אם זה דברים כאלה שנחשבים בסיסיים או להפעיל ברז כדי לשטוף את הידיים
או לצחצח שיניים).סמ"ר גד(
סרן שי ממשיך ומפרט על הדרך בה מתנהל הקשר המשפחתי דרך הטלפון
הסלולארי ,כיצד מתאפשרת בעזרתו לא רק העברת ידע ,אלא גם תמיכה.
עכשיו יש לי עוד חייל בצבא ...כאילו אח שלי (...) ...הוא מתקשר ,אומר תשמע,
אנחנו הולכים לשם ,אני אומר לו ...בסדר ,הולכים לשם ,בסדר .אבל תזהר ,אל תעשה
את זה ואת זה .מתייעץ ,ללכת לפה? ..מה עושים? אתה מכיר את זה? )סרן שי(
הקשר היומיומי עם המשפחה והחברים מהווה מנגנון תומך ומפקח בו זמנית ,מותיר
את החיילים בקרבת העולם הנורמטיבי ,הערכי ,ממנו הגיעו ,ומקשה על יצירת
חברה גברית מבודדת לחלוטין מתרבות ,המקושרת ,כפי שראינו קודם לכן ,לנשיות.
נוכחותן של הנשים "של החייל" גם בזירת המלחמה לא מתירה לו לשכוח את קיום
הנורמות ,ולא מאפשרת לו להתעלם מהעובדה כי הוא פועל בקרב אוכלוסייה
אזרחית ,הדומה לאוכלוסייה האזרחית "שלו"" ,בבית".
אמצעי טכנולוגי נוסף המשפיע באופן משמעותי על נראות החיילים ,וכך על
התנהלותם ,הן מצלמות הטלוויזיה .הקונפליקט הישראלי – פלשתיני מתנהל אל
מול מצלמות התקשורת הישראלית ,הפלשתינית והעולמית .בנוסף ,בזירת הלחימה
שוהים באופן תדיר נציגי ארגוני זכויות אדם המתעדים ומדווחים על התנהלותה.
כזכור ,חשיפת ממדי הזוועות במדינות הבלקן נעשתה על ידי ארגוני זכויות האדם
והופצה על ידי תקשורת פעילה .התנהלות שני הצדדים נעשית בהתאם לנוכחות זו,
המהווה מנגנוני פיקוח לאומי ובינלאומי משמעותיים .כלומר הטלוויזיה וארגוני

83

זכויות האדם הופכים את ההתרחשות האלימה לנראית ,מכניסים אותה למרחב
הגלוי ,כביכול הייתה במטווחי זרוע מהמביט בה.
בן ארי ואחרים טוענים כי שיח זכויות האדם והחוקים והציפיות שהתפתחו
במסגרתו לשימוש נכון ,הולם בכוח הוא אלמנט מגביל משמעותי על התנהלות
הצבא .לטענתם החוקים החברתיים והתרבותיים השולטים בדרך בה מדינות
וחיילים נלחמים ,המבחינים בין חיילים לפושעים ובין הרג לרצח הפכו גלובליים ועל
לאומיים .כתוצאה מכך ,הארגונים החדשים ,נטולי העמדה הממשלתית יכולים
להכתיב את חוקי המלחמה ) .(Ben Ari et al.,Forthcoming:136מרואיינים רבים
עמדו על רמת התערבותם של ארגוני זכויות האדם בשטחים ועל נוכחותם ונוכחות
מצלמות התקשורת כמנגנון פיקוח המפחית את הסיכוי להיווצרות מקרים שכאלו.
נראה כי החיילים מודעים עד מאוד להשלכות העתידיות של פיקוח זה והם
משתדלים לפעול בהתאם.
יש פה כל מני ארגונים של זכויות אדם שנמצאים באמצע .ארגונים להגנת הפרט,
שאפילו על עיכובים ,עיכובי אמבולנס אנחנו מקבלים תלונות ,אז יותר גרוע לא נראה
לי שאפשר ...זה לא שטח הפקר) .סמ"ר חביב(
ויש פה הרבה יותר ...בתור אחד שעמד במחסום במילואים האחרונים שלו ...יש את
בצלם ש ...יושבים על הוריד פה ,יש את כל הנשים בורוד ,כתום ירוק ...לא יודע איזה
צבעים יש להן ...שפשוט כאילו אני בא לבדוק ...אני בודק מישהו ,זה כאילו ...מצב
שהם יותר גרועים כבר מהערבים ,הם כבר הגיעו לכזה מצב ..אני בודק מישהו ,הן
פשוט כאילו עומדות משהו כמו עשר מטר ...לא מתייחסות אלינו ,49כאילו ..אנחנו כוח
כובש ,אנחנו מבחינתם האויב .עוצרים מישהו ופשוט :מה הם עשו לך? הן עוצרות
את הערבי  -התנהגו כלפיך באלימות? וואללה ,כן ,וזה וככה וככה ...הגענו ...הן הגיעו
כבר למצב ש ...א' כל אתה לא יכול לגרש אותן .שטח צבאי סגור שטח צבאי סגור,
אבל הן עומדות בתוך שטח ישראל ,לצורך העניין .עדיין הן פשוט מפריעות .מפריעות
לעבודה) .סמ"ר חן(
בדבריהם של סמ"ר חביב וסמ"ר חן ניתן לראות את המודעות התמידית לרמת
השתתפותם של ארגוני זכויות האדם ,ואת מידת ההגבלות הנוצרות כתוצאה
מפיקוח חיצוני זה .בנוסף לפיקוח מצד המפקדים והפקודות ,נתון כעת החייל גם
לפיקוח חיצוני של קבוצה זו .פעילותן של נשות מחסום ווטש וכמוה פעילותם של
ארגונים נוספים פועלת במגוון מישורים .ראשית ,הפיקוח נעשה על ידי התבוננות
ישירה במעשיהם של החיילים ,החשים שהם נבחנים בכל מעשיהם .שנית ,הן

 49במובלע ניכר כאן העלבון של החיילים מהתנהגותן של נשות מחסום ווטש .באופן מסורתי ,על הנשים המבקרות במחסום,
בשטח הפעילות המבצעית ,היה להריע לחיילים ,לחבק אותם ולפנק אותם במגוון חבילות של האגודה למען החייל .במקום ,הן
"לא מתייחסות לחיילים" ,והיחס היחידי אותו הן מפגינות הוא כאל כובש ,אויב .החיילים מצדם נעלבים מחד ומאידך לא יכולים
לפעול נגדן כי הן אזרחיות ישראל בשטח ישראל.
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מדברות באופן ישיר עם הפלשתינים ,הנתונים למרותם של החיילים במחסום ובכך
הן מערערות במידת מה את סמכותם של החיילים כמו גם מגלות דברים נוספים
שאולי נעלמו ממבטן .כלומר הן רואות הן את החיילים והן את הפלשתינים ,ובכך הן
מראות לשתי הקבוצות כי החיילים מפוקחים ,מה שמהווה ערעור ברור של סמכות
החיילים בשטח .כמו כן ,במידע הנאסף הן יכולות להשתמש בכדי לשנות את המצב
בשטח באופן מיידי ,על ידי פניה לרמות פיקוד גבוהות יותר או להפנותו לאמצעי
התקשורת .כלומר הן יכולות להראות את מה שראו הן לפיקוד הגבוה והן "לעולם"
כולו .כך ,החייל חש שהפיקוח עליו גדל באופן משמעותי .לטענתו של סמ"ר חן,
התנהלותן זו ,מפריעה לעשייה הצבאית ,עד לכדי התערבות פוגעת בהתנהלות הצבא.
בן ארי ואחרים טוענים כי כל המפקדים ומרבית החיילים בשטח מודעים לכך
שלהתנהגותם עלולה להיות השלכות גלובליות ,ולכך שהתנהגותם מכוונת לא רק על
ידי היררכיה צבאית ,אלא גם על ידי התקשורת הבינלאומית ) .(Ibid:139בדומה
לכך ניתן לראות כיצד סמ"ר כפיר מדגיש את מודעותו ,כחייל ,לנזק שעשוי להיגרם
כתוצאה מדעת קהל שלילית ,ואת עצמתם של כלי התקשורת הנוכחים בהתנהלותו
היומיומית של הסכסוך:
אני אגיד לך .אנחנו חיים בעידן ש ...שנורא חשוב לך איך זה יצטייר בעולם .כל דבר
יוצא החוצה ,לא רק במדינה ,אלא יוצא לכל העולם .אוקיי? ...זה ...אנחנו נמצאים
במאבק ,שהתדמית שלנו מאוד חשובה בו .אז זה חלק מזה .כשהערבי מנגן בכינור )(...
אתה רואה את זה גם ב ,CNNוזה לא טוב .אז אולי זה קטע של אגואיסטיות -
וואללה ,אני רוצה שאני אראה בסדר בעולם ,וזה מה שחשוב ..כן ,יכול להיות .עזבי
אותך מוסר רגע ...חשוב לי איך הצבא שלי יראה (...) .אני נגיד ...א ...לא מסמפת
ערבים ,אוקיי ,אז הקטע של הכינור ,נגיד? אז סבבה .זה משפיל והכל (...) ,אבל
ההפסד הגדול שלנו הוא לא הערבי ,זה מה שקורה בעולם) .סמ"ר כפיר(
עבורו ,תדמיתו של הצבא משמעותית בהרבה מהתנהגותו בפועל .השיקול המוסרי
אינו מוביל את החלטותיו ,אלא הדרך בה דברים עשויים להראות בעינו המתבוננת
של העולם ,ב .50CNNמה שמבהיר עד כמה גדולה השפעתם של אמצעי התקשורת
ועד כמה משמעותית נוכחותם באזור .בהמשך ,הוא מאפיין גם את התנהגות
האוכלוסייה הפלשתינית אל מול התקשורת .כפי שחיילי צה"ל מודעים להגבלות
שכלי התקשורת מטילים עליהם ,בבחינת פיקוח בלתי פורמאלי ,העלול להוביל
לנקיטת מגוון סנקציות כלפי המדינה ,גם האוכלוסייה הפלשתינית מבינה את

50העולם עליו מדבר סמ"ר כפיר אינו כלל האנושות ,אלא אותו פלח מערבי שאליו שואפת ישראל להשתייך ולהיות מקובלת
עליו ,אותן מדינות בעלות ההשפעה הכלכלית והפוליטית הגדולה ביותר ,המקיימות שיח של זכויות אדם ואזרח.

85

התקשורת כאמצעי מפקח ומשתמשת בו בהתאם ,מה שכמובן מוביל את החיילים
למודעות וריסון גוברים.
הם )האוכלוסייה הנוצרית האמידה ברמאללה( יודעים מה זה תקשורת ,הם יודעים מה
זה כל דבר ...זאת אומרת אתה לא יכול לשגע אותם ,אתה לא יכול ...כל התייחסות לא
יפה שלך אליהם יכולה ...להיות משמעותית ,כי הם ירוצו אל ה ...אל ג'זירה ...לא יודע
מה) .סמ"ר כפיר(
במובן זה מעניין לראות כיצד תפיסה זו של התקשורת כמתגייסת לסייע לפלשתינים
דומה להצהרה מוקדמת יותר של סרן שי אודות התגייסותה של התקשורת לטובת
החיילים הישראלים אל מול מפקדיהם .ככלל ניתן להרגיש כיצד נוכחות התקשורת
מקשה על התנהלותו של הצבא כארגון שמטרתו הפעלת אלימות .סרן שי ממשיך
ומדגיש את נוכחותה המסיבית של התקשורת באזור הלחימה ,בניגוד למה שמקובל,
לדבריו ,בסכסוכים אחרים בעולם ,כהסבר לריסון אותו מפגינים החיילים באופן
כללי וכלפי הנשים בפרט .נוכחותן של מצלמות הטלוויזיה מהווה לטענתו גורם חשוב
בדרך התנהגותם של החיילים .51הם מודעים לביקורת שעשויה להיות מושמעת
בעקבות עשייה זו או אחרת ,שתתפרש כפגיעה בזכויות אדם ,ונמנעים ממנה.
הכל מלא מצלמות ,מלא זה ...כי הלחימה בג'נין נראה לי הייתה המלחמה הכי
מתוקשרת ...ב ...בעולם .מלא מצלמות ...מצלמות טלוויזיה ..צילומים ,מלא...
עיתונאים ...היו שם עיתונאים כמו חיילים .ובצ'צ'ניה ...לא יודע .אני לא זוכר שראיתי
תמונות מהמלחמה בצ'צ'ניה ..חוץ מבאוויר ...כמה תמונות לווין .או במלחמות
אחרות ..או ביוגוסלביה שם ...היה להם אפשרות לאנוס )סרן שי(
בן ארי ואחרים טוענים כי התקשורת וארגוני זכויות האדם מתפרשים בצה"ל כעניין
נוסף עמו יש להתמודד בקרב ,ממד נוסף העשוי להשפיע על תוצאות הלחימה ,על כן
מצריכים הערכות מיוחדת ) .(Ibid:141-142באופן דומה ,טוען סרן שי כי עובדת
נוכחות מצלמות התקשורת לא משנה רק את התנהלות החייל בשטח באותו רגע
ספציפי ,אלא מובילה לשינוי מדיניות ושינויי נהלים משמעותי.
כי העולם מסתכל עלינו קצת יותר ...כשהורגים ...פלשתינאי אז רשתות טלוויזיה ,ו...
זה עושים המון רעש שהרגו פלשתינאי ) (...בחיילות אחרים ,אתה רואה מישהו..
מזהה נשק ,אתה יורה .נקודה .פה אצלנו כשאתה מזהה נשק אתה צריך לזהות כוונה,
וגם אמצעי (...) ...צה"ל מנסה ...למתן את זה ,שלא יקבל על הראש יותר מדי(...) .
פעם היו מסתכלים עלינו פחות ,וההוראות פתיחה באש היו הרבה יותר קצרות .או
כשהורגים איזה ..מישהו שהוא חשוד ...כאילו פלשתינאי ,זה פעם היה פחות רעש .אז
פעם היה פחות טלוויזיה ,זה היה פחות מתוקשר .היום ,בגלל שזה מתוקשר ,בגלל
שזה ...אז הורגים אך ורק במצב של (...) ...התקשורת משנה את צה"ל .התקשורת
שינתה את צה"ל לגמרי .צה"ל התחיל לחשוב על מה יגידו לו בעולם ,יותר מאשר מה
 51בן ארי ואחרים מתארים אלו שינויים מבניים עבר הצבא הישראלי בכדי להתאים את עצמו למציאות התקשורתית ,וכי פעמים
רבות ניתן לראות כיצד מפקדים הפכו את התקשורת ממכשול למשאב ).(Ben Ari et al., Forthcoming:137-138
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זה יעשה תכלס' בשטח (...) ..והם הופכים להיות אנושיים .מאוד .מאוד .יותר מדי
לפעמים) .סרן שי(
לטענתו ,נוכחות התקשורת מובילה את הצבא להתנהל בעיקר מולה ומול עינו
המתבוננת של העולם כולו דרכה ,ופחות מול המצב בשטח .ההריגה ,אותה פעולה
צבאית שנעלמה עד כה ,מוכרזת כעת כעשייה ייעודית של הצבא ,עשייה חיונית
שנבלמת בשל עניינים חיצוניים ,אותם הוא מגדיר "רעש" .לטענתו ,ההתבוננות
והפיקוח הללו הופכים את הצבא לאנושי יותר מדי .אנושיותו של הצבא הישראלי,
תכונה שנרמזה מוקדם יותר ואדון בה בהרחבה בהמשך כחיובית ורצויה ,הופכת
כאן למוכתבת חיצונית ובעיקר לבעייתית" .בעייתיות" זו נובעת ,לתפיסתו של סרן
שי ,מהעובדה שבמקום לעסוק בביצוע מיטבי בשטח ,הצבא עוסק ב"מה אומרים
/חושבים עלי" .זאת ועוד ,כיוון שהדגש על זכויות אדם ,ושיקולים מוסריים הם חלק
מן הפעולה הצבאית ) ,(Ibid:146הנראות התקשורתית עשויה לפגוע לא רק
בתדמיתה של המדינה ,כפי שהוצג עד כה ,אלא גם בחייל הבודד ,המבצע את
הפגיעה .אותו חייל שנראה ,מצולם ומוקרן כמבצע מעשה הנתפס כלא מוסרי ,נתון
לפיקוח ומישמוע גדול בהרבה.
זאת גם מלחמה יותר תקשורתית .נורא מסוכן לפגוע במישהו בצורה קשה .בשביל
החייל הפוגע (...).זה דבר שקשה נורא להסתיר (...) .זה )הלחימה כיום( ,תחת עינם
הפקוחה של כל שאר הגורמים ,ושם )דיר יאסין( מישהו רואה אותם? זאת התחושה
שלהם ,שאף אחד לא רואה אותם ,אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים .והנה זה
בדיוק הדוגמה של דיר יאסין .מי ראה אותם? מי? מישהו ידע? )סמ"ר ברק(
החיילים עצמם משווים בין ההווה המתוקשר לעבר ומסבירים את השינויים
כפיקוח .התקופה בה לא הייתה נוכחות פעילה של תקשורת מתפרשת כתקופה
נטולת פיקוח ,ולא כתקופה נטולת דיווח עיתונאי ,כחוסר פיקוח המאפשר פגיעה.
בניגוד לטענות אלו ,ואולי אף בהמשך למודעותם הגוברת של החיילים לנוכחותם
והשפעתם של אמצעי התקשורת ,הם מעידים לעיתים על ביצוע פעולות אלימות
במקומות נסתרים מעין התקשורת .סמ"ר אבנר מספר על "נוהל השירותים" שהיה
נהוג בתקופה ששרת במחסום ארז:
אפשר לקחת לשירותים ובשקט ...את יודעת ,לא צריך מול מצלמות ומול אנשים...
אפשר לקחת בנאדם הצידה בשקט ולעשות את הדברים האלה (...) .בזמנו ,כשאני
הייתי במחסום ,אז הנוהל ...נוהל שירותים ,היה שכשבאמת פשוט השירותים זה מקום
מבודד וסגור ,ואף אחד לא היה תופס (...) ...ברגע שאתה גורר אותם לשם זה כבר
מאיים .וגם שם אין מי שרואה אותך ואפשר להרביץ מכות) .סמ"ר אבנר(
יתר על כן ,עצמת יעילותם של נורמות של זכויות אדם מושפעת מרמת פגיעותה של
אותה מדינה לביקורת פנימית ובינלאומית ,מהדרך בה היא מציירת את עצמה
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ומיכולתה להתמודד עם סנקציות כלכליות ופוליטיות .נוכחות התקשורת וארגוני
זכויות האדם השפיעה באופן ישיר על שחרור הנשים מאומרסקה ,מחנה אונס
בבוסניה ,לאחר שקבוצת עיתונאים זרים הודיעה על ביקור באתר .52מנגד ,ממשיך
להתחולל אונס נשים שחורות מכוון בסודן על ידי ממשלת המיעוט המוסלמית
למרות נוכחות והתרעות עיתונאים וארגוני זכויות אדם )קריסטוף;17.6.05:
אמנסטי :אפריל ,יולי  .(2004מכאן ניתן להסיק כי גם נוכחותם של אמצעי
התקשורת וארגוני זכויות האדם אינה מנגנון המבטיח מניעת הפעלת אלימות ,מכל
סוג שהוא ,כלפי האוכלוסייה הפלשתינית .אך מאחר וישראל תלויה מאוד בתמיכה
בינלאומית ,מסחר ולגיטימציה של הקהילה הבינלאומית ,ורואה עצמה כשייכת
לחברה המערבית הבינלאומית ,כפי שטוענים בן ארי ואחרים ) ,(Ibid:137היא ללא
ספק מושפעת ממנגנונים אלו.

בנות זוג -פורקן
בנוסף לתמיכת המשפחה והחברים ,תנאי השירות מאפשרים לחייל הישראלי שימור
ויצירת מערכות יחסים מיניות נורמטיביות .עם זאת ,כפי ששיאון מראה ,לחיילים
קרביים קשה לשמר קשר משמעותי ,והחברות נתפסות כמי שאינן מבינות את
מציאות החיים בה מתנהלים החיילים )שיאון .(73-78 :1997,בדרך כלל מדובר
בקשרים צעירים ,המתאפיינים במחויבות נמוכה והחברות מוצגות כ"לא מבינות",
לכן לא תמיד משתפים אותן במתרחש.
זה פשוט לא מעניין אותה )החברה( מספיק (...) .לי היה בעיות נגיד לספר לה דברים
מהצבא כי וואללה ..היא לא מספיק נגיד הבינה מה קורה ...אז וואללה ,היא לא יכולה
מספיק לעזור לי .אז לא משנה ..אז אתה מספר לה שקשה לך ו ...אתה לא מספר לה
את הדברים הזה ...אולי זה מזלזל ,אבל היא באמת לא יכולה להבין) .סמ"ר כפיר(
מאחר והיא לא מבינה את המצב לאשורו ,נמנעים החיילים מלשתף אותה
בחוויותיהם ,כפי שהם עושים לעיתים עם אמהותיהם .אך בניגוד לאימא ,הקשר עם
החברה נוטה להיות ארעי וחוסר השיתוף שלה במציאות החיים של החיילים מעיד,
לדעתי ,על כך שהן פחות משמעותיות כמנגנון תמיכה או פיקוח .מנגד ,החיילים
מציירים אותן כאמצעי לפורקן מיני ושוב ושוב מעלים אותן בשיחה בהקשר
להימנעות מאונס פלשתיניות.

52ביקורם של העיתונאים נערך למחרת היום בו הצהיר אחד ממנהיגי הסרבים הבוסנים הלאומיים כי לא קיימים מחנות ריכוז
בבוסניה .הנשים הועברו תחילה למחנה ריכוז סמוך ומספר ימים לאחר מכן ,בעקבות לחצים בינלאומיים ,שוחררו לחלוטין
)אושפיז.(27.03.02,
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אין מה להשוות בין חייל אמריקאי שנמצא בעיראק ולא יראה את הבית שלו שלוש-
ארבע שנים לבין חייל ישראלי ,שכמה שהוא טוחן ,פעם בשבועיים שלושה הוא יחזור
הביתה ,בכל מקרה .אז ...המפלס ...יצר מיני ...מפלס החרמנות פשוט הוא לא אותו
דבר כמו חייל אמריקאי שנמצא בעיראק ,או חייל איטלקי שנמצא ...אנא עארף
איפה ...בסומליה ...וחייל ישראלי שחוזר כל שבועיים שלושה הביתה .אחרי הכל
העימות שלנו הוא מאוד קרוב לבית .אנחנו מגיעים הביתה מדי פעם ,רואים את
החברה ,פורקים לחצים .זה לא אותו דבר כמו מדינה כמו וייטנאם שנשלחים אליה
חיילים אלפי קילומטרים מהבית ו ...וואללה ,צריך למצוא איזה משהו) .סמ"ר חן(
למרבית החיילים הקרביים אין חברות קבועות בתקופת השירות )שיאון,(73 :1997,
למרות זאת ,הם עדיין מדברים על פורקן מיני .בנות הזוג הנורמטיביות ,בין אם
מדובר ב"חברות" ,ב"בחורות ללילה" ,או ביכולת התיאורטית "למצוא מישהי
ללילה" ,מתפרשות כמי שמונעות היווצרות פער במילוי הצרכים המיניים ,מצב
המונע ניסיונות למלא צרכים אלו בדרך זו או אחרת .בספרות המחקרית ,אלימות
מינית נתפסת כאקט אלים המקבל ביטוי מיני ולא כאקט מיני אלים ,אך חיילים
טוענים כי הפורקן המיני הנורמטיבי פורק בבית לחצים שהיו עלולים להתפרץ כלפי
הנשים הפלשתיניות.53
בנאדם לא סוגר יותר מדי .הרצון לחיים מיניים לא מתעורר ואז אין לגיטימציה לאונס
כי אני רוצה מין .אם יש לגיטימציה ,אז אולי אותו חייל יראה את זה ש"אני רוצה
להעניש את אותה הבחורה" וינצל את זה) .סמ"ר דימה(
אם כן ,חברות ,בחורות ופורקן מיני הם חלק בלתי נפרד מהבילוי של החייל
בחופשה .אך שלא כמו חיילי צבאות אחרים ,החופשה שלו" ,זמן הפורקן המיני"
שלו ,מתנהלים בבית ,היכן שחלות עליו הנורמות והוא תחת פיקוח חברתי ,משפחתי,
חברי ,ולא במקום רחוק .יתר על כן ,כפי שראינו ,כיוון שזמן הפורקן מתרחש
"בבית" ,נמצאות סביבו מגוון בנות זוג נורמטיביות איתן הוא יכול לקיים יחסי מין.
הצהרות אלו של החיילים מחזקות את הגישות הטוענות כי לאונס יש קשר ליחסי
מין כפי שהם לעיתים קרובות מובנים ומדוברים על ידי גברים ).(Beneke,1982:16
כלומר גישות המקשרות בין אונס ומיניות ולא רק אונס ואלימות .באופן אישי
התקשתי לקבל אמירות אלו ,אך מאחר והן שבו ועלו בראיונות ,אניח כי בקרב
גברים קיימת תפיסה שצורך מיני שאינו ממומש בדרך נורמטיבית עשוי להתפרק
בכפייה .בהנחה שזו תפיסה העשויה ליצר דפוסי פעולה בקרב חיילים ,העובדה שאכן
מתאפשרת להם גישה לבנות זוג נורמטיביות ,היא מנגנון מונע.

53בדומה לכך ,זמינות יחסי המין היה טיעון בניסיון להסביר את נדירות יחסי המין ההומוסקסואליים )בהסכמה או מאונס(
בבתי כלא בישראל ,במחקר שנערך ע"י דר' תומר עינת .המחקר הוצג בכנס הסוציולוגי הישראלי השנתי  ,2005וסקר עבודת
שדה שארכה כשבע שנים בשישה בתי כלא בישראל) .שפה אסורה -החיים והמילים בין כתלי הכלא(89-104 .2005 ,
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הקרבה הפיזית בין המקום בו מתנהלת מלחמה למקום בו מתנהלים חייו האזרחיים
של הלוחם ,יוצרת מקבץ מנגנוני מניעה נסיבתיים חשובים .הקרבה לבית מאפשרת
קשר עם אורח חייו האזרחי; מפגש מתמיד עם אורח חיים ,אנשים והתנהגויות
"רגילים" כמו גם פורקן מיני נורמטיבי מחד .מאידך ,תנאי השירות מאפשרים
פיקוח חברתי קרוב על התנהגותו ,בהתאם לנורמות המקובלות בחברה הישראלית.
החברה הסובבת מאששת ,מחזקת נורמות אלו ומכוונת את החייל )ואת הצבא(
לפעול בהתאם אליהן.

השבת על ידי הצבא הישראלי
ניהול גבולות ֶ
כפי שראינו עד כה ,התמשכות הקונפליקט הישראלי-פלשתיני סייעה לביצור ושימור
גבולות ההשתייכות והשליטה ,אך לא קיבעה גבולות פיזיים ברורים ומוסכמים.
בניגוד למנגנונים החיצוניים לצבא שסקרתי עד כה ,המשמשים לניהול ותחזוק
הגבולות הפיזיים ,הצבא עצמו ,כשחקן בולט ודומיננטי באזור ,סיגל לעצמו נהלים
ודפוסי פעולה שמטרתם המובהקת הנה ניהול גבולות אלו.
התמודדותו היומיומית של החייל הישראלי עם האוכלוסייה האזרחית הפלשתינית
מתנהלת לרוב בארבע סיטואציות :סיורים ,מחסומים )בין אם קבועים או מחסומי
פתע( ,כניסות קצרות טווח לבתים לצורכי מעצרים וחיפושים קצרים בבתים ושהיות
ארוכות בבתים .באופן כללי ניתן לראות כי הנשים זוכות ליחס ייחודי ,ושקיימים
מגוון נהלים ופרקטיקות הפועלים למניעת פגיעה בנשים.

תיפגע?(
תיפגע ) ְ
סטריליזציה של המגע -אל תיגע פן ָ
להתפתחות הטכנולוגיה יש ,כפי שראינו ,השפעה גדולה על התנהלות המלחמה .בן
ארי ואחרים טוענים כי ככל שאמצעי הלחימה מתקדמים יותר טכנולוגית,
מתאפשרת לחימה מדויקת יותר ) ,(Ben Ari et al., Forthcoming:142בה
מתרחשת פגיעה נקודתית באויב ,ונמנעת פגיעה בחפים מפשע ,בעוד אונס צבאי,
חשוב להבין ,לעולם אינו נקודתי .מטרתו היא לפגוע בקבוצה כקבוצה ,ולא ביחידים
בעייתיים .זאת ועוד ,ככל שאמצעי הבידוק ,שהם חלק בלתי נפרד מן הלחימה
ומניעתה ,מתקדמים יותר ,הם מייצרים מרחק גדול בין הלוחמים ,כלומר קיים
פחות מגע פיזי ישיר בין שני הצדדים.
במחסומים מסוימים ,מספר סגן ניר ,נוכחים מתווכים פלשתינים ,הניצבים
כחוצצים בין החיילים לפלשתינים ,ובגופם מייצרים ומשמרים את המרחק ,את אי
המגע בין שתי הקבוצות.
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אנשים היו עוברים ,והמגע היחידי שהיה להם ,היה עם ערבים שעובדים במחסום.
ערבי היה בא ,לוקח ממנו את התעודת זהות ,מביא את זה לחייל ,החייל היה מסתכל,
מאשר ומעביר את זה הלאה (...) .והמרחק בין החייל לבין הפלשתיני הכי קרוב ,היה
משהו כמו חמישה מטרים ,או משהו כזה) ...סגן ניר(
יתר על כן ,עם התפתחות הטכנולוגיה נכנסו לשימוש גם מכשירים המאפשרים
בידוק תוך שמירת ריחוק מהאוכלוסייה הפלשתינית.
כשהייתי חייל ,אז היינו – כל בנאדם  -בודקים אותו – פיסוק רגלים ,בודקים לו את
הרגליים ,בודקים לו את השקיות רואים מה יש לו בפנים ) (...כשהייתי כבר קמב"ץ,
אז היו מגנומטרים והיו מגלי מתכות והם היו צריכים לעבור דרך ה ..זה ולהשאיר את
ה ..ולא היה בדיקה פיזית ,ורק אם המגנומטר היה מתקלקל ,אז היו מביאים מגלה
מתכות ידני (...) ,לא נגענו .לא כמעט .לא נגענו .אנחנו מסתכלים על הציוד שלהם.
מגע פיזי אין .ברגע שיש מגע פיזי ,זה ...אז באים עם רימונים ,באים עם אקדחים ,הם
באים עם חגורות נפץ ..ולכן אין את הדבר הזה (...) .כל נקודת חיכוך כזו היא נקודה
שבה חייל יכול להיפגע(...) .אצלי ..אני יודע בוודאות שלא היו )מקרי אונס( ,כי לא
היה את המגע הזה עם האנשים )סגן ניר(
סגן ניר עומד על המרחק שנוצר ביו החיילים והאוכלוסייה האזרחית ומדגיש שוב
ושוב את חוסר המגע הפיזי בין הצדדים ואת המאמצים שנעשים בכדי למנוע אותו.
חוסר המגע נועד ,לטענתו ,להגן על חייהם של החיילים ,אך כפי שהוא עצמו מציין,
אחד מתוצרי ההפרדה הפיזית ,הנו בעל משמעות עצמאית ומסייע למניעת מגע
"מיותר" ,העלול להוביל לפגיעה בנשים .באופן דומה ,ככל שהנשק חדשני ומתוחכם
יותר ,בין אם מדובר בנשקו של הלוחם הפלשתיני ,נשק קל ואוטומטי המחליף קלע
אבנים וסכין ,או בציודו של החייל הישראלי ,כוונת טלסקופית ומטוס קרב ,קיים
פחות מגע בין הלוחמים משני הצדדים; בין החייל לאוכלוסייה האזרחית .מכאן ישנו
סיכוי פחות למגע בלתי רצוי בין הצדדים ,אם כי השיח עדיין סובב סביב הגנת החייל
הישראלי.
אז זהו ,יש סיכול ממוקד כמו שהיום אנחנו רואים ,שזה דרך המסוקים .שצה"ל הגיע
למסקנה הזאתי רק אחרי הרבה הרבה הרבה זמן .עד אז הסיכולים הממוקדים היו על
ידי חיילים בשטח .זאת אומרת שצוות ,פלוגה נכנסים לרמאללה או לתוך עיר סואנת
במחבלים וצריכים להרוג בנאדם ספציפי או לחטוף בנאדם ספציפי .פעם לא היה את
הקטע של לשלוח מזל"ט ומסוק לאוויר ,מ 4ק"מ ,ירי של טיל ונגמר הסיפור (...) .טיל
של מסוק עולה הון תועפות ,למה לבזבז כסף? אנחנו נשלח פלוגה של חי"ר ,או צוות
של דובדבן או צוות של המסתערבים של מג"ב ואנחנו נהרוג את הבנאדם ,זה הרבה
יותר פשוט) .סרן שי(
הטכנולוגיה אם כן ,משמשת להרחבת הנראות .כפי שהטלפונים הסלולאריים
מנכיחים את המשפחה ,מצלמות הטלוויזיה משדרות כל תנועה ופעולה הרחק מעבר
לתחומי הזמן והמרחב בהם התבצעה הפעולה ,כך גם הטכנולוגיות המשמשות את
אמצעי הבידוק והלחימה מאפשרות ראיה מרחוק של הפלשתינים ,שלא מצריכה
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קרבה פיזית בין הצדדים .ההפרדה הפיזית ,תוצאת המכשור המתקדם נתפסת כאן
כגורם מונע מגע פיזי מיותר עם האוכלוסייה הפלשתינית .מגע הנמנע הן בכדי להגן
על החיילים ,והן כגורם המגן על האוכלוסייה האזרחית ,הנשים במקרה זה ,ממגעים
לא נחוצים ורצויים .מנגד ,חשוב להבין כי ריחוק פיזי של הלוחמים בעת הקרב אינו
מבטיח את אי אינוס הנשים לאחריו .אם נאמץ את טענתו של ליטלווד
) ,(Littlewood,1997:12כי גברים אונסים לאחר שוך הקרבות ,נראה כי ניתן
להשתמש ממרחק בנשק מתוחכם וטכנולוגי בכדי להרוג אוכלוסיות גדולות ,ולאחר
מכן להתקרב פיזית עד לכדי חדירה לגופם של השורדים .מכאן אני מסיקה כי
ההימנעות המכוונת ממגע פיזי הנה אך צעד אחד בדרך למניעת אונס צבאי.

סטריליזציה של השטח
מלחמה קלאסית מתנהלת בין צבאות ,אך לא זה המצב בסכסוך הישראלי-פלשתיני.
כאשר הלחימה מתבצעת בשטח אזרחי ,בו נוכחים אזרחים ולוחמים שאינם חיילי
צבא מסודר ,ישנו צורך מתמיד להבחין בין אזרחים ,לוחמים וחיילים .כפי שראינו
בתחילת הפרק ,ההבחנות הפיזיות מתרחשות בכל סוגי המרחבים ,מהציבורי ועד
לפרטי ביותר ,הן דינאמיות ,ומייצרות מרחבים נפרדים לחיילים ולאזרחים .כיוון
שלא קיים גבול מרחבי ברור ומוחלט ,יש צורך מתמיד ליצור הפרדות אלו.
פרקטיקה שחוזרת על עצמה פעמים רבות באנתיפאדת אל אקצה היא השתלטות
ארוכת טווח על בתים והפיכתם למוצבים .ההפרדה המדוברת הופכת למשמעותית
בהרבה כאשר אנו בוחנים את המקרה של ההשתלטות על בית ,התרחשות המזמנת
התמודדות ייחודית:
בחומת מגן ..,ממש נכנסנו לבית של משפחה וגרנו שם .תקופה ארוכה .אתם(...) .
אנחנו תפסנו את הגג של הבית ,בית גבוה ,תצפתנו ,זאת הייתה העבודה שלנו בגדול,
ולמטה היה .,.הם קיבלו את החלק התחתון של הבית ,כל המשפחה) .סמ"ר עודד(
כאשר משתלטים על בית ,נהוג להפריד את המשפחה מהחיילים ,להקצות לה חלק
מסוים בבית בו מותר לה לנוע ,לעיתים תוך מגבלות נוספות בשעות הלילה או
לפנותה .בסיטואציות של השתלטויות ארוכות טווח על בתים ,הנהלים משתנים
בהתאם למצב בשטח וטווח השהייה בבית .הנימוק להפרדה הוא צבאי ,במקרה זה,
כדי ש"הם" לא יראו את הפעילות המבצעית .אך שוב ,חשוב להדגיש את התוצאה

92

בשטח :הפרדה דה פקטו ,המשמשת למעשה מנגנון המגונן על גופן של
הפלשתיניות.54
לא היה שם תושבים ,פינו אותם פשוט לפני .לא היה מצב שהם פשוט יושבים ורואים
מה אנחנו עושים להם בתוך הבית .הבית שלהם נהיה מוצב) .סמ"ר כפיר(
עניין חשוב נוסף שכדאי לציין הוא העובדה שמרבית החיילים ציינו שהבית נתפס
מסיבות אסטרטגיות בלבד וש"המשפחה בסדר" .כיוון שהם נתפסים כמי שלא פגעו
בביטחון המדינה ,הם לא אויבים ,על כן הם פחות מועמדים לפגיעה ,בייחוד כאשר
הצבא טוען ל"מלחמה מדויקת" ) (Ben Ari et al.,Forthcoming,143המכוונת
לפגיעה באשמים בלבד .חוסר הפגיעה נובע גם מפקודות ברורות ופיקוח מתמיד ,כפי
שמציין סרן שי.
מחלקים את הבית לשנים .פה החיילים ופה הם .הם לא עוברים את הקו הזה..
מגדירים להם שפה הקו שלהם .החיילים ..אין ..הם לא יעברו את הקו הזה ,יש להם
מפקד בשטח ,והם לא עוברים את הקו .יש הפרדה מאוד מוחלטת .אם יש שתי קומות
אז קומה למטה קומה למעלה ופה זה נגמר) .סרן שי(
שוב ושוב ניתן לראות את הניסיון ליצור מרחב לחימה סטרילי ,נטול אזרחים ,את
הניסיון להפרדת האזרחים מהמרחב הצבאי ,את אכיפת ההפרדה על ידי החיילים,
ואת אכיפתה עליהם .השאיפה להפרדה בין שתי הקבוצות בבית מנוהלת ומתוחזקת
על ידי הצבא ,ומייצרת הבחנה פיזית ברורה בין שתי הקבוצות .אך הטיהור המלא
הנו עניין בעייתי ,ואינו מתאפשר תמיד ,בייחוד במקרים מורכבים כמו כניסה לבית
לצורך שהייה ארוכה ,לכן לעיתים החיילים מדמיינים את ההפרדה:
באיזושהי מידה אתה מנסה כאילו להרחיק את האוכלוסייה ממך כדי שלא לראות
אותה .כדי שלא להתעסק בכלל עם הדברים האלה וכדי שבכלל לא ...יעלה בדעתך
איזשהו משהו .כלומר ...תמיד הם בצד .הם תמיד למטה ,הם תמיד בצד )(...
הסיטואציה לא נוחה לי ,ואני לא אוהב אותה ואני רוצה להתעסק עם המשימה שלי
ואני רוצה להתעסק עם עצמי ..ואני לא רוצה להתעסק אתם בכלל .הם לא חלק ממני,
הם לא חלק ממה שאני .הם המשימה שלי אבל ) (...יש לך איזו אמונה כזאת שהם לא
באמת מחבלים ,אז הם לא המשימה שלי ) (...הם נמצאים ברקע ,הם רק דמויות.
)סמ"ר גד(
לדבריו של סמ"ר גד ,מדובר במאמץ מודע .הוא דוחק את הפלשתינים בביתם הוא
שוהה ,ואותם אינו מחשיב כאויביו ,למטה ,הצידה ,הרחק ממנו ,שלא יוותרו אל מול
עיניו ,ויאלצו אותו להתמודד עם קיומם .לכן הוא הופך אותם לדמויות רקע
מרוחקות שאין צורך להתייחס אליהן .באופן דומה מצליח גם סמ"ר רון למחוק את
קיומם של הפלשתינים עמם הוא מתמודד.
 54יתכנו התקפות בעלות אופי מיני גם על הגברים הפלשתינים ,אך במסגרת מחקר זה נבצר ממני להרחיב בעניין.
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אין לי דימוי עליהם כל כך ,את מבינה? אין לי עליהם דימוי כל כך ...הם מן תפאורה
כזאת .זה תפאורה מסוכנת מאוד ,שצריך להיזהר ממנה תמיד ,אבל הם כאילו ..מאוד
לא במוקד )סמ"ר רון(
תיאור נוסף העוסק בהעלמות הפלשתינים ,הוא תיאורו של סמ"ר גד ,שלאחר
שתיאר את המאמץ המכוון להעלמת הפלשתינים והסביר מדוע הדבר קורה ,מגיע
לשלב בו גם הוא מסוגל לשכוח כי הם קיימים בבית בו הוא והם נוכחים יחדיו.
באיזושהי מידה כבר אתה שוכח שיש שם אנשים .אם אתה נמצא שם שהות ארוכה...
זה בדרך כלל בתים גדולים כאלה ,המשפחה נמצאת למטה נגיד בקומה תחתונה )(...
והם לא נמצאים שם .אז אין כבר את העיניים שלהם .ואז אני שוכח שזה הבית שלהם
וזה הופך להיות יותר מוצב שלנו) .סמ"ר גד(
האמירה המשמעותית ביותר בעיני בנושא זה היא של סרן שי ,כאשר הוא מתאר את
המעבר לשימוש בטילים בסיכול ממוקד ואת מטרותיה:
והמטרה ...העיקרית ,אבל ממש העיקרית ,לפני המעצר ,זה שאף אחד לא יפגע .זו
המטרה .בגלל זה עברו לסיכול ממוקד ,עם טילים .ולא להכניס א ...חיילים ,כי כשאתה
מכניס חיילים יש יותר סבירות שמישהו יפגע ,כשאתה שולח טיל ...אף אחד לא יפגע.
)סרן שי(
לא ניתן להתעלם מהעובדה שמדובר בפעולת חיסול ,שתוצאותיה הצפויות
והמצופות הן מותו של לפחות אדם אחד .הצהרה זו חושפת בפנינו מיהו הקולקטיב
הרלוונטי ומיהו בחזקת לא קיים ,גם כשמשתמשים בטילים בכדי לסיים את חייו.
כלומר ניתן לראות כאן את העמימות בשאלת הגדרתם של הפלשתינים .סגן שי,
שסיווג אותם קודם כ"רעים" ,לא מתאר כעת סיטואציה של הצלחה ,של ניצחון
הטובים על הרעים ,אלא מחיקה .למעשה ,עוד לפני שנורה הטיל כבר נמחקה
אנושיותו של האויב והוא הפך לכלום ,לאף אחד.
גם כאן ניתן לראות כיצד האויב עובר דה הומניזציה ,ללא דמוניזציה .הדה
הומניזציה היא הסופית והמוחלטת ביותר ,הפלשתיני אינו קיים .עם זאת ,חשוב
לשים לב כי לא מדובר בכתישת רמשים בעזרת טיל ,אלא בטיל שפוגע באופן ישיר
ב"אף אחד" .דה הומניזציה זו משרתת גם היא כמנגנון מונע כיוון שאם הם והן לא
שם ,לא ניתן לפגוע בהם או בהן.
חוסר הגבולות הפיזיים הברורים מוביל לחתירה מתמדת להבהרה ,ולו זמנית ,פיזית
או מדומיינת של הגבולות המרחביים .אך כאשר מדובר בכניסה לבית לשם חיפוש או
מעצר ,לא ניתן להפריד את החיילים מהאוכלוסייה או לדמיין כי הם לא קיימים.
במקרים אלו לא ניתן להרחיק את המשפחה בצידוק שהם אינם המשימה ,כיוון
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שכאן מדובר בקבוצת אנשים ,שלפחות חלק ממנה ,בהחלט מהווה את המשימה .זהו
מצב בו לא מדובר בלחימה מול לוחמים נטו ,אלא בקבוצה מעורבת של לוחמים
ואזרחים .בכדי להיות מסוגלים לפעול כראוי ,החיילים מנסים ליצור הפרדה פיזית
שתבחין בין הגברים שעשויים להיות אותם לוחמים אותם הם מחפשים ,וקבוצות
אוכלוסייה אותן הם לא תופסים כברי סיכון :נשים ,ילדים וזקנים.
הם יוצאים ודבר ראשון מפרידים בין גברים ונשים .נשים וילדים בד"כ לא כל כך
מעניינים ,אז שמים אותם בחדר נפרד ואת הגברים כופתים ,הם לוקחים תעודות זהות,
מתלבשים ויוצאים החוצה .בודקים לפי תעודות זהות שהם לא הרעים ...אם יש את מי
לקחת ,לוקחים ,ואם לא ,שלום וכל טוב) .רנ"ג אורי(
כלומר הנשים והילדים זוכים לכינוי "לא מעניינים" ,וככאלו המגע שהחיילים
מנהלים עמם הוא מינימאלי .שלא כמו הגברים הנבדקים ,נכפתים ,כחשודים
בהיותם "הרעים" ,הנשים נסגרות בחדר ,מנותקות פיזית מהגברים ,מהחיילים
ומההתרחשות כולה .לצורך העניין החדר בו הן נסגרות מהווה מרחב סגור ,בעוד
שאר אזורי הבית הופכים ,לפחות באופן זמני ,לאזור פעולה צבאי.
ההפרדה הפיזית של ה"מסוכנים" מ"הלא מעניינים" ,מכתיבה גם שוני בהתנהגות
כלפי הקבוצות השונות:
ואם אתה נגיד נמצא בבתים אז אתה משתדל נגיד ש ...הנשים והילדים לא יהיו
חשופים יותר מדי למה שקורה .אתה מדבר עם בעל הבית נניח או עם הגבר או עם
ה ...לא יודע מה ואותם אתה שם נגיד בחדר (...) .כדי שהם לא יהיו חשופים למה
שקורה .כמה שפחות .פחות נזקים לא יודע איך לקרא לזה ...נפשיים ...לילד או
לאימא .אבל כמה שפחות ...בסופו של דבר אתה לא בא להשליט טרור שמה .אתה
מחפש מישהו ספציפי) .סמ"ר כפיר(
ניכר כי "עבודתו" של החייל היא לחפש מישהו ספציפי ,אל מול הסתייגותו מהכינוי
טרור ומפגיעה בלתי מובחנת באוכלוסייה .סמ"ר כפיר אף מדגיש שהפעולה
ההתקפית שהוא מבצע מכוונת כלפי יחיד בעייתי אחד ,בעוד כלפי יתר בני המשפחה
מופנית פרקטיקה של הגנה .הפרדת הנשים מהאוכלוסייה הגברית ,ה"בעייתית
יותר" ,מעבירה מסר ברור שלא מדובר בפגיעה בלתי מובחנת ,פעולת טרור ,שנתפסת
בדרך כלל כמאפיינת את הצד הנגדי .מעניין לשים לב שלמרות שיח ההגנה על הנשים
והילדים ,הם נוכחים בבית שהחיילים נכנסו אליו בשעות הקטנות של הלילה,
נקרעים ממטותיהם ,מאכסנים בחדר סגור ומהווים חלק בלתי נפרד מההתרחשות
הקשה בביתם ,כלומר אותם נזקים נפשיים עליהם הוא מדבר אינם נחסכים מהם.
מנגד ,ניכר ששיח ההגנה על נשים וילדים ,כלומר על אוכלוסייה אזרחית מובהקת,
רווח בקרב החיילים .ברור להם ש"לא אמורים" לפגוע בקבוצה זו ,הם מנסים למנוע
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זאת במידת האפשר וסביר להניח שלא יזמו פגיעה מכוונת ,כמו אונס ,באוכלוסייה
זו.
הצבא אם כן ,פועל ללא הפסק ליצירת הבחנות מרחביות בתוך הזירה הפנימית,
שיאפשרו לו לדעת היכן הוא אזור הקרבות ,את מי מותר ואת מי אסור לתקוף ,וממי
יש להתרחק .מגוון גורמים אלו מחזקים את המרחק הנפער בין החיילים הישראלים
לנשים הפלשתיניות ,הן כפלשתיניות והן כנשים .ככל שמרחק זה גדול יותר,
הסיכויים להתרחשותו של אונס צבאי נמוכים יותר.

לתת כבוד לכבוד
חלק ניכר מן הפעילות המבצעית אותה מתארים החיילים היא למעשה פעילות
מתמדת ליצירת הפרדות מרחביות בינם לבין הפלשתינים ובייחוד בינם לבין
האוכלוסייה האזרחית ,על מרכיביה "הבלתי מזיקים" .אך למרות ניסיונות
ההפרדה ,מתקיימים מפגשים בין החיילים לאוכלוסייה זו .החדירה למרחב האזרחי
והטיפול באזרחים מתווים על ידי נהלים הקובעים מתי לחדור ומתי לא לחדור
למרחבים הנתפסים כ"שלהם" ,ואיך לעשות זאת .מן הדרך בה מתארים ומפרשים
החיילים עצמם את התנהלותם ,ניתן לראות כי אחד הקווים המשותפים לטיפול
הישיר באוכלוסייה האזרחית הוא כיבוד ערכי המסורת הפטריארכאלית
הפלשתינית ,ממד משמעותי שרק פנומנולוגיה של החיילים יכולה לחשוף.
מנסים לשמור שהן לא יראו את זה )כבילת הגברים( .כבוד המשפחה ,זה מאוד חשוב
בחברה שלהם ,אז לא להשפיל את הגבר ליד האישה ,לא לכפות אותו ,או להרביץ לו
ליד אשתו ,לא לתת לאימא שלו לראות אותו ככה קשור על הרצפה (...) .זה חשוב
לנו ,לחיילים שלנו זה חשוב .כי אצלנו כאילו באים עם ערכים (...) .אם יש אישה
באזור ,לא להשפיל את הגבר לפניה) .סגן יובל(
סגן יובל מתאר כיצד החיילים משתדלים לשמור על מה שהם מכנים "כבוד
המשפחה" הפלשתיני במהלך מעצר .זאת ועוד ,הוא מגדיר את השמירה על כבוד
המשפחה כערך עבורו ועבור חבריו וחייליו ,מה שמעלה את התפיסה שפגיעה בכבוד
הפטריארכאלי נתפסת כלא מוסרית .נראה כי לפחות ברמה הממסדית ,אחת מדרכי
ההתנהלות של צה"ל היא קבלת התפיסות המגדריות הפלשתיניות והנחלת הרעיון
כמוסרי לחיילים .גישה זו אינה מובנת מאליה ,ומעלה את השאלה מדוע צבא
שחייליו מגדירים את עצמם שוב ושוב כמשתייכים לקבוצה מודרנית ,מערבית ,כפי
שראינו בפרק הראשון ,יתייחס לנורמות מסורתיות פטריארכאליות כעניין שההגנה
עליו הוא מדד לערכיותו? שמירת כבוד המשפחה הפלשתינית אינה ייחודית לחיילי
דובדבן:
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ניסינו גם לא ליצור קשר עין עם הנשים .כן ,מה עם הכבוד של המשפחה ..לפחות
לתת את הכבוד המינימאלי) .55סמ"ר חן(
סמ"ר חן ממשיך ומדגיש את שמירת מה שנתפס בעיניו ככבוד המשפחה ,ועומד על
כך שבזמן ההשתלטות ארוכת הטווח על בית ,החיילים נמנעו אפילו מלהביט וליצור
קשר עין עם הנשים הפלשתיניות ,בכדי לא לפגוע בכבוד המשפחה .אך שמירת כבוד
המשפחה אינה מהווה רק פרקטיקה ,אלא יכולה לשמש גם כתובנה המובילה
להתנהגויות צבאיות ,כפי שמראה סמ"ר איתן ,פענוח הקודים התרבותיים של
הפלשתינים מוביל להתנהלות טובה יותר מולם ,המאפשרת יכולת שליטה מתוחכמת
יותר בגברים הפלשתינים.
אני חושב שכאילו כל הסיטואציה הזאת של הלהשפיל ,אז א ..כאילו זה מאוד מאוד
קשה לגבר ,בייחוד כשהוא נמצא ליד אישתו (...) .אם הם לא ליד הנשים שלהם ,אז
זה פחות מעצבן אותם .כאילו ליד האישה שלו אני מרגיש שהפגיעה היא עוד יותר
עמוקה) .סמ"ר איתן(
כלומר נראה כי העובדה שצה"ל מגן על תפיסת הכבוד המשפחתי הפלשתיני
מאפשרת לשמר על הגמוניית הפטריארכיה ,שפגיעה בה עלולה לפגוע באיזון
הכוחות .פגיעה שכזו עלולה להצית תגובות והתנגדות במקומות בהם כבר התקבל
ונשמר איזון ,לכן השמירה על כבוד המשפחה מסייע לשמירת השקט היחסי באזור.
הסברים נוספים יכולים להיות ששימור הסדר החברתי הפטריארכאלי מותיר את
החיילים במצב של "מלחמה" בעוד התמוטטות הפטריארכיה תדגיש אלמנטים של
כיבוש .הנשים נתפשות כאנושיות ,כחלשות אך גם כמחוסרות הגיון ,כמי שאינן
מבינות שרובה המכוון מולן אמור להשתיקן .כיוון שההתנהלות מול נשים מורכבת
יותר עבור צבא ,ישנה העדפה להגנה על הפטריארכיה .מכל מקום ,הדגשת שימור
כבוד המשפחה הפלשתינית מחדדת את ההסתייגות מאונס צבאי ,המהווה פגיעה
ברורה בכבוד המשפחה.
בכדי לשמר את כבוד המשפחה האמור ,החיילים מוכפפים למגוון נהלים ,בהתאם
למצבים ולפעילויות השונות בהם הם משתתפים .תחילה מובהר כי קיימים כללי
התנהגות שונים כלפי גברים ונשים ,כפי שמציין סגן יובל:
יש הוראות שונות )להתנהגות מול גברים  /נשים( ,לא להרביץ ,להשתדל בכלל לא
לגעת) .סגן יובל(

55בניגוד לשימור והחיזוק הממסדי של הגורמים הפטריארכליים ,חלק מן החיילים רואים את המצב בצורה שונה ,המדגישה את
הפגיעה בכבודן של הנשים .הרטוריקה הממסדית ,כפי שראינו שונה באופן משמעותי מהצהרות החיילים הבודדים ,המסתייגים
מכיבוד נורמות אלו.
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היחס כלפי הנשים ,הוא עדין יותר בהשוואה ליחס המופנה כלפי הגברים
הפלשתינים ,מבהיר סמ"ר חביב:
לגבר אפשר להשתמש ביותר כוח .אישה ,בכל זאת זה עניין של ...יותר רגיש .אתה
לא יכול לבוא לאישה ,להביא לה סטירה או משהו כזה .לצעוק כן ,להחזיר אותה
אחורה ,להרתיע אותה ,שתבין .אפשר להסביר יותר) .סמ"ר חביב(
כלומר היחס המופנה כלפי הנשים הפלשתיניות עדין ורגיש יותר .פעמים רבות לא
ברור אם מדובר בנוהל מדויק המוכתב מלמעלה ,כפי שטוענים חלק מהחיילים ,או
בהתנהגות שנובעת מתובנות שהופנמו.
הנשים פחות ...כלומר בכלל לא בדקנו תעודות זהות (...) .אני לא זוכר אם זה הנחייה,
אבל באיזשהו מקום זה היה מובן מאליו (...) .אני לא זוכר שאמרו לנו במפורש,
כלומר .היינו יכולים לכאורה לבדוק את הנשים ,אבל פשוט לא בדקנו כי ...כי מי
שחשדנו בו כמובן מאליו זה היה הגברים (...).כי גם היא הייתה מבוגרת ) (...וגם היא
הייתה אישה ...כאילו ...שאתה צריך מאוד לשמור את הכבוד שלה כאילו ...ומאוד...
גם אתה יודע שהוא קיים מאוד בתרבות הערבית ) (...אני אתנהג אחרת עם גבר
מאשר עם אישה ...כלומר עם הגבר אני ...אהיה הרבה יותר א ..חופשי ,כלומר ...עם
אישה מבוגרת ,אני אנהג הרבה יותר ב ...כבוד אני חושב ...בנימוסים מסוימים) .סמ"ר
גד(
ההבחנה בהתנהלות ובתגובות המופנות כלפי גברים ונשים ,בין היא מוכתבת
למעלה ,ובין אם היא תוצר של הפנמת רעיון הגנת הכבוד המשפחתי ,מהווה מנגנון
מגונן על האישה .היא נתפסת כמי שיש להתנהג כלפיה במשנה זהירות .עם זאת,
לעיתים חודרים למרחב הפרטי בלילה ,זמן בו אין הפרדה בין גברים לנשים .בנקודת
זמן זו עלולות להיגרם בעיות הנובעות מפגיעה בצניעותם של בני הבית ,ובייחוד
בצניעותן של הנשים .בכדי להימנע מאירועים בעייתיים העלולים לנבוע מכך ,נהוג
להודיע מראש לבני הבית לפני הפריצה לתוכו ,או במקרים אחרים לבצע כניסה
מדורגת .נוהל זה מאפשר לבני הבית ,ובייחוד לנשים ,להתארגן ולהתלבש לפני
כניסת החיילים.
אנחנו אומרים להם להתלבש .או שאנחנו אומרים בכריזה שיתלבשו ויצאו החוצה ,או
שהשכן בדלת אומר להם להתלבש ולצאת ,אבל נותנים להם זמן לזה) .רנ"ג אורי(
סרן שי ממשיך ומתאר התנהלות חיפוש בבית ,במהלכה ברור הצורך להישמר
מפגיעה בצניעותה של האישה.
החיילים לא כאלה מטומטמים ויבואו ויאירו עליהן עם פנס .יעשו בדיקת פנים כדי
לראות שזאת בחורה ולא המבוקש ,יעשו בדיקה באזור שלה שהיא לא מחביאה אותו
באזור שלה או מתחת לשמיכה .אבל חוץ מזה .אף אחד לא ישלוף את השמיכה ממנה
ויתנו לה להתלבש ויתנו לה לעשות הכל) .סרן שי(
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חייל שלא מבין שההתנהגות הנדרשת היא שמירה על צניעותה של האישה מתויג על
ידו כמטומטם .כלומר הוא מניח שזו התנהגות ברורה והגיונית ואין צורך בפקודות
ספציפיות בכדי להבין שזו התנהגות לא רצויה.
כפי שראינו קודם ,לא תמיד קיימים דפוסי פעולה ספציפיים אך נראה כי השמירה
על כבודה של האישה הוא תובנה בסיסית שכל החיילים מצופים להבין.
הן הפעולה בזירה הפרטית והן בזירה החיצונית ,מזמנים לחייל מפגש ישיר עם
אוכלוסייה פלשתינית ,עליה הם אמורים לערוך חיפוש .אך שלא כמו בדפוסי פעולה
אחרים ,בכל הנוגע בטיפול בנשים ,מוטל על החייל ,אותה דמות אומניפוטנטית,
איסור מוחלט על נגיעה בנשים פלשתיניות .פרקטיקה זו מותרת לשוטרות וחיילות
בלבד .כלומר מימוש השליטה על הפלשתיניות ,באופן פיזי ,מתאפשר אך ורק לנשים
הישראליות ,החיילות והשוטרות ,הפועלות בשטח ,56כפי שמתאר סמ"ר ליאור:
תראי ,יש עניין של כבוד .עניין שבשום פנים ואופן לא עושים חיפוש על נשים .לא
גבר (...) .מקסימום זה ...מג"בניקית או שוטרת שתעשה חיפוש ,לא אנחנו) .סמ"ר
ליאור(
כלומר ההיגיון המוצהר מאחורי הנוהל הוא שימור כבוד המשפחה ,כבוד האישה,
כפי שראינו בנהלים הקודמים .תיאור מפורט יותר של המציאות במחסום ניתן
לראות בדבריו של סרן שי ,המתאר אותה ככזו שלא כוללת שום מגע פיזי עם הנשים
העוברות בו .את המגע הוא מתאר כלא קיים ואת ההרחקה כנובעת מן הסיטואציה
המבנית והנהלים:
אז אתה לא מגיע למצב של לנגוע בהן וזה ...אין מצב כזה ...אין לך גם טווח נגיעה.
אין לך ...הן עוברות במחסום ,הדבר היחיד שאתה עושה זה תעודת זהות ,בודק
מוודא ...ונגמר הסיפור (...) .רוב הנשים הן דתיות ,אז זה בעיה שגבר יעשה עליהן
חיפוש גופני (...) .אם יש בחורות בשטח אז הרבה יותר טוב ,אפשר לעשות אפילו
בדיקה גופנית ,שזה מקביל פה ...לשמירה בקניונים או לכל מני מוסדות ציבוריים
למיניהם) .סרן שי(
מגע פיזי מתאפשר לטענתו רק כאשר נוכחות נשים בשטח ,וישנה הקפדה להיעזר
בהן ,להביא בודקת )אישה( ולהמשיך להימנע ממגע של גבר .מעניין לראות כי גם
כאן ,ישנה הקבלה מסוימת לחברה הישראלית ,הבדיקה במחסום מושווית לבדיקה
שגרתית שכל ישראלי וישראלית עוברים בכניסה לקניון ,ודתיותן של הנשים
מודגשת כעניין שיש להתחשב בו ,כפי שנהוג להתחשב בצניעותן של נשים דתיות
יהודיות .בדומה לסרן שי ,גם סמ"ר ברק נוטה להשוות בין בדיקת נשים פלשתיניות
במחסום לבדיקות ביטחוניות שגרתיות שעוברות נשים ישראליות.
56חיילות ושוטרות מג"ב מוצבות בעיקר במחסומים הקבועים והגדולים ,אך לעיתים הבדיקה מתבצעת ע"י חיילות מן הפלוגה.
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קודם כל ,אני מניח שעכשיו יש נשים בחזית ,אז זה יותר פשוט )הכוונה היא לחיילות,
לא למתאבדות( .לא צריך הוראות מיוחדות בשביל לא להטריד מינית .אין הוראה לא
להטריד מינית .אני מניח (...) .יש הוראות לא לגעת ,במי מותר לגעת ,במי אסור לגעת.
אני יודע נגיד שב ...עכשיו הייתי בבית משפט ,אז בבית משפט רק אישה תבדוק
אישה .אני מניח שהיום בהרבה מקומות זה גם ככה ,כמה שאפשר .במחסומים
הגדולים אני יודע שזה ככה .יש חיילות מג"ב ,במחסום ארז זה שכירים ,שכירות
במקרה הזה .נשים עושות את זה .להגיד לך שזה מה שפותר ...אני לא אגיד לך
שבמחסומים הגדולים היו מקרי אונס שנמנעו ...או מקרי האונס בעבר) .סמ"ר ברק(
הפקודות הקיימות אמנם אינן מכוונות ישירות למניעת הטרדה מינית ,אך הנהלים
הקיימים אמורים לסייע לחייל להבין מהי ההתנהגות המצופה – ולא מצופה ממנו.
כמו כן הוא מדגיש שנשים הבודקות במחסומים הנן חיילות ואזרחיות שכירות,
כלומר נוכחותן בשטח הולכת ומתעצמת ,וכך גם יכולת הפעלתן.
תיאור חשוב נוסף המראה עד כמה רציני נוהל חיפוש זה ,ניתן לראות בדבריו של סגן
שחר ,המספר כי ברמות הגבוהות ביותר של אישור מבצעים דנים בין היתר בצורך
בהשתתפות אישה בודקת במבצע זה או אחר.
יש לכל מעצר ) (...אישור תוכניות של רמה ממונה  -מג"ד ,מח"ט .ואז באישור
תוכניות ,זה דברים שעולים ,שצריך בחורה בשביל לחפש על נשים) .סגן שחר(
העובדה שהממסד הצבאי מקצה ומכשיר נשים במיוחד לתפקידים אלו מעידה על
הבנתו את הרגישויות הייחודיות של האוכלוסייה מולה הוא פועל ,את הבעיות
העלולות להתעורר כתוצאה מפרשנות תרבותית שונה כמו גם מהקלות בה יכולה
להיווצר פגיעה של ממש בנשים הפלשתיניות .עדות חשובה לשימוש בפרקטיקה זו
ניתן לראות בקריאת דו"ח "בצלם" הסוקר עדויות של עשרים נשים פלשתיניות
שעברו חיפוש על ידי שוטרות מג"ב וחוו אותו כהטרדה מינית )שטיין .(1996,בעיני,
זוהי עדות למידת ההימנעות ממגע עליה מקפידים החיילים הגברים ,כיוון
שחיפושים אלו הם עניין שבשגרה עבור הגברים הפלשתינים והנשים חוות אותו
לראשונה דרך הנשים השוטרות והחיילות.
עד כה ראינו כיצד מגון נהלים מסייעים לתחזוק וניהול המרחב הלא מוגדר .כדאי
לעמוד על העובדה שבמקביל לגבול המרחבי המעורפל" ,נהלי הכבוד" מתוחזק באופן
תמידי גבול ברור בין החיילים לבין הנשים הפלשתיניות .בכל מרחב בו מתקיים
מפגש בין שתי האוכלוסיות ,משורטט מיד גבול וירטואלי איתן ,המגביל את יכולת
המגע בין החיילים והפלשתיניות .ההתרחקות המופגנת מן הנשים אינה מסתכמת
רק בהימנעות ממגע ,אלא מתרחבת לעיתים גם להימנעות מקשר מילולי ,מעיין
יישום סמלי של אותו גבול מרחבי דינאמי.
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כאמור ,מעבר להרחקה הפיזית מכלל האוכלוסייה האזרחית וההימנעות המיוחדת
ממגע פיזי עם הנשים ,נראה כי החיילים נמנעים אף מצורות תקשורת טעונות פחות
ומשתדלים שלא לדבר עם הנשים ,אלא עם גבר .כפי שניתן לראות מסיפורי
החיילים ,ניהול ההשתלטות על הבית ,כמו המעבר במחסום והלחימה ,מתבצעים בין
גברים ,תוך הדרת הנשים .בזמן הכניסה לבית ,בין אם כניסה ארוכה או קצרת טווח,
החיילים מתנהלים תמיד אל מול גבר ,כפי שמתאר סרן שי:
חייב להיות תקשורת כי כולם באותו בית .אבל א (...) ...תמיד יש להם את ראש הבית.
תמיד יש את ה ...אב הבית ,ואתו סוגרים את כל העניינים) .סרן שי(
כאשר מדובר בתנועה בזירה החיצונית ,גם במקרה בו האישה אינה מלווה בבני
משפחה ,אלא בגבר זר ,נהג מונית ,הקשר בין החייל לבינה מתנהל דרך אותו נהג,
ולא באופן ישיר.
גם בדרך כלל דרך הגבר .אני חושב ...בדרך כלל גם אם זה נהג מונית ולא בעלה ולא
כלום ...רק נהג מונית מסיע אותה ואת סבתא שלה ו ...לא יודע מי ,חברה ...אז הוא
יסתובב אחורה ,אני אדבר עם הנהג מונית ,והוא יסתובב אחורה ,יגיד להם תביאו לי
תעודות ,ועוד פעם ,אני מדבר רק עם הגבר) .סמ"ר דור(
סמ"ר דימה מוסיף הסבר נוסף להימנעות המכוונת מקשר מילולי עם הנשים
הפלשתיניות .לטענתו מדובר במצב בעייתי ,העלול לייצר "תסבוכת" ,ממנה הצבא
משתדל להימנע.
לדבר ,אתה לא מדבר איתן (...) .זה מדיניות של צה"ל מבחינת התנהגות לוחמים .לא
מרשים לעצמם לדבר עם ...מבחינת הוראות .אין משהו משותף עם האוכלוסייה שם.
כל הדיבור הוא לצורך מבצעי ,בייחוד לנשים (...) .זה עניין של הטרדה .יש סיכוי שאם
תדבר עם הגברת תגיע אחר כך איזו תלונה ,וזו תסבוכת שמנסים להימנע ממנה -
תסבוכת מיותרת) .סמ"ר דימה(
מעניין לציין כי הצהרה זו בנוגע להטרדה או לתלונה באשר להטרדה עלתה לפני
שהראיון הגיע לשלב בו דנו באפשרות שתהיה תקיפה מינית של נשים פלשתיניות.
כלומר אירועים ממין זה קיימים בתודעתם של החיילים ,או לפחות מתקיימים
ברמה של תלונות שווא כנגד הטרדה ,כפי שמתאר זאת סמ"ר דימה.
חוסר האינטראקציה בין החיילים והנשים הפלשתיניות הוא כה מוחלט ,ההפרדה
וההתרחקות הן עובדה כה ברורה ,עד כי אפשרות של מגע נתפסת כלא רלוונטית.
החיילים מקפידים להתרחק מן הנשים בכל ממד אפשרי .נראה כי הם מאמצים
למעשה את כללי החברה הפלשתינית כפי שהם מבינים אותה ,כלומר שהגברים
בלבד מנהלים את חיי המשפחה .אפשרות נוספת היא שהם בעצם מקבלים בכך את
הרתיעה וההתרחקות שמשדרות הנשים ,כמעין דרישה להתרחקות סמלית ,בה אדון
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בהרחבה בהמשך .מכל נקודת מבט ,המציאות הנוצרת דה פקטו היא מציאות של
הפרדה בין הקבוצות ,המקטינה את הסיכויים לאונס ,הן בשל קיום ההפרדה
הפיזית ,והן בשל המודעות אליה ,המובילים למצב בו אין צורך להפריד לכן אין צורך
להפעיל אונס צבאי.

השבת על ידי האוכלוסייה הפלשתינית
ניהול גבולות ֶ
אם עד כה דנו במאפיינים מבניים של הקונפליקט ובפעילות מכוונת של הצבא
הישראלי הפועלים הן בעקיפין והן במישרין לתחזוק וניהול הגבולות המרחביים,
נעבור כעת לבחינת התנהלותו של שחקן נוסף בסכסוך ,האוכלוסייה הפלשתינית.
דיון זה מועלה במישרין כתוצאה מהדרך בה מפרשים החיילים את האוכלוסייה
העומדת מולם .הם אמנם מגדירים את הפלשתינים כחלשים ,אך לא כמנועים
מלקיחת חלק בתחזוק הגבולות .נהפוך הוא ,חיילים רבים הקנו לחברה הפלשתינית
ככלל וליחידים הפועלים בה ממדי פעולה ) (agencyמשמעותיים.
החברה הפלשתינית הנה חברה פטריארכאלית שמרנית במהותה .חוקרות
פמיניסטיות גורסות כי במהלך המאה העשרים החברה הפלשתינית עברה תהליכים
שהובילו להטלת מגבלות חמורות אף יותר על הנשים הפלשתיניות ,על עצמאותן ועל
החופש שניתן להן .אנטוניוס סבורה כי השינוי חל במעבר למחנות הפליטים במהלך
מלחמת  .'48הגבר הפלשתיני הפך לפליט ,חסר כל ,מלבד כבודו .מאחר שכבודו של
הגבר הפלשתיני מתגלם בגופן של נשות המשפחה ,הוא הפך קפדן בהרבה ,אפילו
פנאטי בניסיון לשמר את כבודן ,את כבודו שלו ,נכסו האחרון ).(Antonius,1983:72
עבדו מוסיפה וטוענת כי תקיפות מיניות ,שמטרתן הייתה פגיעה בכבודו של הגבר
והאומה הפלשתיניים ,שבוצעו על ידי חיילים ישראלים בתקופת הקמת מדינת
ישראל הובילו ליצירת מגבלות נוספות על הנשים במטרה להגן עליהן ועל כבוד
המשפחה ) .(Abdo,1994:162מלבד ההגבלות שגברי המשפחה מטילים על
התנהגותה היומיומית ,החמרת הגבלת עצמאותה של האישה הפלשתינית מתבטאת
בהתווספות מנגנוני פיקוח וסנקציות קהילתיים )כך על אישה שהותקפה מינית
יופעלו סנקציות חברתיות נוספות( ופנימיים .הילדה – נערה הפלשתינית לומדת
מסביבתה הקרובה וממערכת החינוך הפורמאלית לתפוס את עצמה כקורבן
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פוטנציאלי לתקיפה מינית ,(Shalhouv-Kevorkian,1993:172) 57בהתאם לכך היא
גוזרת על עצמה מגבלות נוספות בכדי לשמור על בטחונה האישי ועל כבוד המשפחה
גם יחד.
אחד המאפיינים הבולטים בקשר בין הנשים הפלשתיניות והחיילים הישראלים הוא
הריחוק ,הניתוק בין שתי הקבוצות .כפי שטענתי בפרק הקודם ,הממסד הצבאי
מבנה הפרדה זו כנוהל עבודה ברור ,אך ההפרדה נובעת ומתאפשרת גם בשל
התנהגות האוכלוסייה הפלשתינית .המרחק בין שתי הקבוצות מתהווה בשני
ממדים ,הממד הפיזי והממד הסמלי.

חתירה להפרדה פיזית
הדרך הפשוטה ביותר להימנע ממגע עם גברים זרים ,במקרה זה ,החיילים
הישראלים ,היא יצירת מרחק פיזי גדול ככל האפשר .המרחק הפיזי נוצר ראשית כל,
על ידי מיעוט נוכחותן של נשים ברחוב ,בזירה הציבורית ,כפי שמתאר סגן ניר את
נוכחותן המועטה במחסום ,נקודת המפגש הציבורית בין החיילים לאוכלוסייה.
אין )אונס( כי ...לא היינו במחסום של מעבר רגלי .אבל נגיד ..במחסומים של המעברי
פועלים ,אני לא זוכר שעברו נשים במחסומים האלה ...אני חושב שעברו רק גברים,
לכן ,גם כן ,לא היה שם) .סגן ניר(
הנשים הפלשתיניות אינן אסירות בביתן ,אך כאשר הן נוכחות בזירה הציבורית ,הם
מנסות לשמר את המרחק הגדול ביותר בינן לבין כלל הציבור .הן נוטות שלא
להסתובב לבדן ,אלא בליווי בן משפחה גברי ,קבוצת נשים או לנוע רק בתוך גבולות
הקהילה המגוננת .כך הן בטוחות יותר ,באם המלווה הוא גבר בעל סמכות או
קבוצת נשים ,העובדה שהן אינן לבד מחזקת אותן ומגוננת עליהן .כמו כן ,הימצאותן
בזירה הציבורית היא תמיד פונקציונאלית ,הן יוצאות למקום העבודה ,לענייני ניהול
חיי המשפחה ,לביקורים בכלא ,ולא מעורבות במגע מיותר עם החיילים.
מי שנוהג באוטו בדרך כלל ,זה הגברים ,לא הנשים .הן בדרך כלל יושבות ליד הנהג ,או
מאחורה .אם זה מוניות אז הן מאחורה (...) .ב 99%מהמקרים היא מלווה בבעלה ,או
בבן שלה .באיזשהו זכר מבני המשפחה .יוצאת מהבית בדרך כלל לקניות ,ו ...אולי
טיפול רפואי לבן או לעצמה .המגע ממש  -ממש מינימאלי) .סמ"ר חן(
הן לא מגיעות לבד .בד"כ הן מגיעות ...שוב פעם ,הן מגיעות פחות מגברים (...) ,בדרך
כלל את תראי אותן במוניות גדולות ,ממוניות הטרנזיט הגדולות שפתאום יוצאים איזה
עשרים אנשים ואתה לא יודע מאיפה הם יצאו .ואישה לבד .אין סיכוי) .סמ"ר כפיר(

57הכוונה היא לאו דווקא לחשש מפני תקיפה מינית על ידי חיילים ישראלים ,אלא תקיפה מינית על ידי גבר ,בין אם הוא קרוב
משפחה ,שכן ,זר או חייל .מנגנוני ההגנה מכוונים לשמר באופן כללי על כבודה ובטחונה.

103

בדרך כלל הן מגיעות עם הילדים שלהן ) (...הם תמיד באות בחבילה .איזה ארבע נשים
לבושות בשחור ככה ...מהלכות להן בזה) .סרן שי(
אם כן ,גם כאשר האישה יוצאת אל המרחב הציבורי היא מעלימה את עצמה בחסות
גברים בני משפחתה ,ילדיה ,או בתוך קבוצת נשים ,היוצרת מעין גוש נשי מהלך ,בעל
עצמאות משלו ,כמו הטרנזיט ממנו יוצאות נשים בהמוניהן או אותה חבילה אותה
מתאר סרן שי ,משהו ארוז שלא ברור בדיוק מה תוכנו ,דימוי שלא מעיד על משהו
מסתורי ,מעניין ,אלא פשוט ארוז ונעלם .ההתנהלות המוגנת הזו בזירה החיצונית
לא מאפשרת לכאורה לחייל לראות אותן כנשים בודדות כעומדות בפני עצמן ,אלא
תמיד כחלק ממשפחה או קולקטיב ,גוש אנושי נע .יכולת ההעלמות הזו ניכרת
בדבריו של סמ"ר דביר:
הערבייה היא מין נעלם כזה בשבילי .אמרתי לך ,אני לא מכיר אותה ,אני לא מבין
אותה ,אני לא מין מה מוביל אותה .היא נעלם .היא גם תמיד מוקפת ,או הבעל ,או
הילדים ...היא עצמה נעלמת) .סמ"ר דביר(
דרך הפרדה משמעותית נוספת בהיותן בזירה הציבורית היא הלבוש המסורתי,
שלרוב הן אינן נחשפות לזרים ולא יוצאות לרחוב בלעדיו .הלבוש המסורתי מכסה
את כל גופן ויוצר דמות מעורפלת ,לא ברורה ,לא נשית .כפי שמתארים אותן סרן שי
וסמ"ר כפיר:
הן גדולות ,לבושות שחור ,תכלס' חוץ מזה שהן גדולות ולבושות שחור אי אפשר
לראות כלום .חוץ מהעיניים) .סרן שי(
זה לא כמו נשים פה ,זה נשים ערביות ,עם רעלות וזה (...) ...עם המון וילונות) .תנועת
כיסוי פנים( ) (...אתה רואה פנים בדרך כלל ...רואה פנים ,לא רואה שיער אני חושב.
לא ,לא נראה לי) .סמ"ר כפיר(
הלבוש המסורתי מכסה את הגוף ,מטשטש את גבולות הגוף הנשיים ,מסתיר את
הקימורים שהופכים גוף לנשי ,מה שמדווח להלן כ"אי אפשר לראות כלום" .הבחנה
מעניינת נוספת ניתן לראות בדבריו של סמ"ר כפיר ,המגדיר את כיסויי הראש של
הנשים כוילונות ,כלומר מסכי בד שנועדו לחצוץ בין מרחבים ,ליצור הבחנות פיזיות
ולהסתיר את הנמצא במרחבים שמעבר להם.
לעיתים נוצרות סיטואציות של מפגש בין שתי הקבוצות דווקא בזירה הפרטית,
בביתן של הנשים ,מעוז כוחן .במקרים כאלו בהם נכפית עליהם הקרבה לחיילים ,הן
עצמן ,או בני משפחתן עושים את מירב המאמצים כדי ליצור הפרדה מחודשת ,כפי
שמתאר סרן שי:
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כלומר היא לא תישן עם הרעלה ,אבל איך שמגיעים אנשים היא פשוט תשים את
הרעלה) .סרן שי(
החיילים מודעים לעובדה כי הן משתדלות לעשות ככל יכולתן בכדי להימנע ממגע
ישיר עמם ,כלומר הן לא יוזמות מגע או אפילו קרבה עם החיילים.
עכשיו הן לא יבואו אתך במגע מרצונן בחיים .זאת אומרת ...מה זה בחיים ,זאת אומרת
אולי רק כשחטפת להן את הבעל הן יעשו ֶא) ...מין קול בכייני חלוש() .סמ"ר כפיר(
אם כן ,ניתן לראות שהחברה הפלשתינית והנשים בפרט ,מציבים מרחק פיזי בינן
לבין החיילים .מרחק זה נסמך על נדירות נוכחותן בזירה החיצונית .כאשר הן
נוכחות בזירה החיצונית הן מקיפות את עצמן במלווים ,תנועתן פונקציונאלית,
"מוצדקת" ,תוך הימנעות מחיכוכים מיותרים עם החיילים .מנגנון משמעותי נוסף
הוא הדרך בה הן מעלימות את עצמן כנשים כשהן נמצאות בזירה הציבורית ,בעזרת
לבוש ומגוון התנהגויות.

חתירה להפרדה סמלית
הנשים המסתובבות בזירה הציבורית ונתקלות בחיילים ,משתדלות לשמר ככל
יכולתן את המרחק בין שתי הקבוצות .מעבר למרחב הפיזי ,הן נוקטות גם טכניקות
הפרדה סמליות יותר ,קשות יותר לגישור .אחד המנגנונים העיקריים בו הן נוקטות,
הוא אי קיום תקשורת מילולית עם החיילים .מרבית הנשים ,בניגוד לתיאורי
הצעקות וההיסטריה שראינו בפרק הקודם ,בוחרות בפרקטיקה של שתיקה ,לכן
לרוב התקשורת עמן מתנהלת דרך צד שלישי ,בדרך כלל גבר בין אם זר או בן
משפחה.
הרבה מאוד פעמים הן לא היו עושות את הסצנות האלה .כאילו כשהן לא היו עושות
את ההצגה הזו הן היו בעצם תפלות ,לא יכולתי לאפיין אותן חוץ מלהגיד שהן
שקטות ,יושבות ,אתה אומר להן תביאו תעודות זהות אז הבעל אוסף אותן או הגבר
שנוהג ..אתה אין לך אפילו תקשורת אתן .אבל יש משהו שאפשר לאפיין אותן ..זה
כשהן היו קצת אקטיביות ..זה היה הצגה שלמה של היסטריה).סמ"ר דור(
פעמים החיילים מפרשים את חוסר התקשורת המילולי המדובר כאקט מכוון,
שמטרתו יצירת מרחק נוסף בינן לבין החיילים ,כפי שניתן לראות הן בדבריו של
סמ"ר איתן ,וכן בדבריה של נדיה ,המאשרת עשייה זו:
אלה) ,נשים משכילות ומערביות יותר( ידברו אתך באנגלית .גם ,זאת אומרת ,זה מין
רצון כזה להפגין ריחוק .לא נדבר בשפה של האויב .ככה אני מפרש את זה .אולי
בצדק ,אבל א ...הנשים הנאורות האלה ידברו אתך אנגלית) .סמ"ר איתן(
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In English,. Because I don't speak Hebrew. English, or... Some of them
Arabic. Who speaks Arabic. (Nadia)58
בנוסף לעובדה שהנשים אינן מדברות עם החיילים ,הן גם ממעטות ליצור אתם קשר
עין וכל הופעתן משדרת התכווצות אל תוך עצמן ,כפי שמתאר סמ"ר דור:
הן מאוד צנועות כאלה ,עם עצמן ,או ...לא יסתכלו בעיניים יותר מדי ,הם לא ינסו...
הם לא יעזו לנסות לגרות ,אפילו במבט ארוך מדי (...) ,הן לא משדרות מיניות ...כאילו
משהו מיני .אפילו מינימאלי .זה מתחיל בא"ב של הלבוש ,וזה ממשיך בעניין של
ההתנהגות ,הן עם עצמן ,עם מבט כזה די למטה ,מצחקקות בינן לבין עצמן .כן ,היא
לא פה ,כמו ...פשוט לא מתקשרת אתך .אתה שואל משהו היא עונה ,היא מרימה את
הראש ,אבל לא משנה ...היא לא) ...סמ"ר דור(
הנשים שפופות ,כפופות ,אינן יוצרות קשר עין עם החיילים וכל הופעתן אומרת חוסר
תקשורת עם החייל והתכנסות ,לתוך עצמן .במצב עניינים שכזה הן מייצרות גבול
בלתי נראה ובלתי חדיר בינן לבינו.
דרך נוספת לשימור מרחק מן החיילים היא הדגשת מיקומן החברתי המסורתי .כפי
שהקהילה אליה הן משתייכות לא מפרשת אותן כלוחמות ,אלא כאמהות ורעיות,
כקשורות לתחום הפרטי ,הן מצפות מן החיילים שיתנהגו כלפיהן בהתאם ,כצללים
העוברים ושבים ,ללא כל עניין ומעורבות בחיי היומיום .החיילים נוטים לקבל אותן
כמי שאינן מעורבות בלקיחת ההחלטות ,בהתנגדות אקטיבית ,בניהול עצמי ,מה
שמזכה אותן בהקלות משמעותיות במחסומים .סמ"ר כפיר מתאר כיצד הוא אינו
נוהג לדבר עם נשים במחסום כיוון שהן לא הצד מקבל ההחלטות במשפחה ,על כן
הוא מתעלם מהאישה הפלשתינית.
אין ...אין שום צורך בזה )לדבר עם אישה במחסום( .אין לי ֶלמהֶ .למה אני אדבר
אתה? ֶלמה? אני מדבר עם הזה ...הוא מבין יותר טוב ,הוא זה שלוקח את ההחלטות,
כאילו ...הוא זה שבסוף אני אגיד לו ...וואללה ...תגיד ...תגיד לכולם לצאת החוצה ,או
משהו כזה) .סמ"ר כפיר(
הן לפעמים לא רואות את עצמן כחלק מהכלל ,אם אני אומר לכולם לצאת מהמונית,
אז כולם יצאו חוץ מהן .רק אם אני אגיד להן ,ספציפית ,גם הנשים ,אז הן יצאו .והן
צייתניות לכל הגברים ,פלשתינאים או חיילים) .סרן דניאל(
סרן דניאל ,לעומת סמ"ר כפיר ,אינו מקבל בהשלמה את תפיסתן של הנשים
כחיצוניות לזירה הציבורית ,ושלא כמוהו ,הוא דורש מהן לצאת מן המונית ו"להיות
כמו כולם" .אך גם לו ברור כי הנשים שונות מן הגברים ,עניין שהוא מגדיר כצייתנות
מוחלטת ,לכל גבר ,הן פלשתיני והן חייל ישראלי.
 58מהתבטאות זו יכול להשתמע כי היא אינה מבינה עברית ,אך לא כך הדבר .היא בוחרת ,במודע ,שלא לדבר עברית .גם
בראיון אותי ניהלתי עמה היא דיברה באנגלית ,אך כשעלה הצורך בהבהרות היא גלשה לעברית.
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נראה כי מנגנוני ההפרדה שנסקרו כאן יכולים להבטיח את הריחוק בין אוכלוסיית
הנשים לבין החיילים ובכך למנוע ככל האפשר קשר פיזי בין הצדדים .מנגד ,מרבית
המנגנונים הללו אופייניים לחברות מסורתיות רבות ואין ערובה לכך שהפעלתם
תמנע יצירת מגע בין הצדדים .הנשים הכוויתיות משתייכות גם הן לחברה
מסורתית ,שמרנית ,פטריארכאלית ושמירת כבודן וכבוד המשפחה היא אלמנט
מכונן בדרך התנהלותן היומיומית .אך עניין זה לא מנע מהחיילים העיראקים לאנוס
כ 3200נשים כוויתיות בין אוגוסט  1990לפברואר  .(Turpin,1998:5) 1991יתר על
כן ,קיימים בספרות דיווחים )אם כי לא כמותיים( על מקרי אונס שביצעו במלחמת
 '48חיילי צבא ההצלה של קאוקג'י בנשים פלשתיניות ,אירועים שהיוו חלק בבהלת
הבריחה של הקהילות הפלשתיניות העירוניות )מוריס.(152,204 :2003,

נוכחות הגברים הפלשתינים
עניין חשוב נוסף שכדאי לציין הוא שלא כמו בקונפליקטים אתניים אחרים ,במקרה
הישראלי -פלשתיני לא מתנהלת בדרך כלל מתקפה כוללת וטוטלית על כפרים
ומחנות פליטים והגברים ,הלוחמים הפלשתינים לא מתרחקים באופן ממשי והמוני
מקהילת הנשים ולא מותירים אותה חשופה למגוון פגיעות כמו בקונפליקטים
אחרים ) .(Yuval- Davis,1997:109כלומר הגברים הפלשתינים נמצאים לרוב
בקרבת הנשים הקשורות אליהם ,המסמלות את כבודם ,ובכך מהווים מעטה הגנה
מסוים מפני תוקפנותם של החיילים .ראשית ,כהתנגדות והגנה אפשרית על הנשים
באם יותקפו על ידי החיילים ,כיוון שבדרך כלל הנשים נאנסות לאחר שהכוחות
התוקפים הרגו או הבריחו את הגברים המקומיים ) .(Nagel,2003:184שנית,
נוכחותם מאפשרת לחיילים לפעול מולם ,להוכיח את גבריותם אל מול גברים
אחרים ,ללא הצורך להטביע את ניצחונם על פני גופן של הנשים ,כפי שנוהגים
לעשות חיילי קו שני במלחמה ,שקרב מול גברים לוחמים נמנע מהם
)בראונמילר .(64 :1980,עם זאת ,בתקופות מסוימות ,כמו למשל במבצע "חומת
מגן" ,רמת נוכחותם של הגברים הפלשתינים יורדת בצורה משמעותית.
בחומת מגן נכנסו וכל גבר שתפסו פשוט ...קשרו ,ושמו בצד .לא באו וזיהו בנאדם
ספציפי ) (...פה הלכו לחפש בתוך העיר .אז הולכים ,מגיעים לנקודה ,רואים אזרחים
בטווח גילאים מסוים ,באים עוצרים אותם .עוצרים אותם ואז עושים את כל הבדיקות.
) (...עוצרים המון אנשים ו..מה לעשות ,נשארות נשים ...תחשבי על כל אלה
שנהרגים .בכל מבצע של צה"ל נהרגים איזה חמישה שישה ...ועדיין ,התמותה של
הגברים שם היא הרבה יותר גדולה .יש הרבה יותר נשים מגברים .בטוח) .סרן שי(
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אי נוכחותם של הגברים ברורה לחיילים ,אם בשל העובדה שהם האחראים הישירים
להרחקתם או בשל מפגש עם מציאות זו בכניסה לבתים .אך למרות חוסר נוכחותם
של הגברים בזמן הכניסה לבתים ,נראה שלא היו אירועים חריגים ממין זה בתקופת
המבצע.
בפרק זה ראינו כיצד גבולות השבת ,גבולות המרחב שחולקות שתי הקבוצות ,אינם
ברורים ומשתנים תדיר .בניגוד לגבולות ההשתייכות והשליטה שבחנו קודם ,כאן
מדובר במצב בו ערפול הגבולות משומר ומנוהל על ידי החיילים .כאמור ,חדירותם
של גבולות פיזיים היא עובדה העשויה להוביל לאונס צבאי ,הן מכוון – בכדי לאטום
אותו ,והן סימפטומאטי  -מתוך ניצול שלו .עם זאת ,קיימים מגוון מנגנונים
הפועלים ,הן באופן עקיף ,והן באופן ישיר ,למנוע את התרחשותו של אונס צבאי
בקונפליקט זה .מנגנונים מבניים ,הנשענים על קרבתו של אזור העימות לחייו
הנורמטיביים של הלוחם ,בין הממשית ,ובין זו שהושגה באמצעים אלקטרוניים,
ומנגנונים אקטיביים של הצבא הישראלי המנסה לתחזק מתחמים נפרדים
דינאמיים ,להבחין באופן תמידי בין אויבים ל"לא מסוכנים" ולפעול כלפי כל קבוצה
באופן שונה .כלומר נראה כי ערפול הגבולות הטריטוריאליים מעובד לגבולות
איתנים ודינאמיים הנקבעים ומשתנים על פי סיווגים שונים של האוכלוסייה.
מנגנונים אקטיביים נוספים מופעלים על ידי האוכלוסייה הפלשתינית ,הנתפסת על
ידי החיילים כשחקנית והפעולות שהיא נוקטת מסייעות לניהול מרחבי השליטה
הדינאמיים של כל קבוצה בסכסוך.
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פרק ה' -הבניית גבולות מקצועיים ותחזוקתם
עד כה עסקנו בגבולות החברתיים המגדירים את החברה ובגבולות הפיזיים בהם
החברה יושבת ,אך לכל קבוצה ישנם גם גבולות מקצועיים המתווים את התנהגות
הנמנים עליה .כיוון שבסכסוך הישראלי-פלשתיני קיימים גבולות השתייכותיים
וגבולות שליטה ברורים למדי ,לעומת גבולות פיזיים דינאמיים ומעורפלים ,מרבית
העשייה המקצועית קשורה בתחזוק גבולות אלו .החיילים הם המיישמים את
מדיניות הקבוצה ,וככאלו ,יש להכשירם כ"מוציאים לפועל" לוחמים מקצועיים.
פרק זה יעסוק לכן בהבניית הגבולות המקצועיים המאפשרים את תחזוק הגבולות
המרחביים ,כמו גם את ביצור גבולות ההשתייכות ושימור גבולות השליטה,
ובמנגנונים אקטיביים ומבניים המפקחים על מימוש הבניות אלו.
לגבולות המקצועיים ישנה חשיבות גדולה במניעת אונס צבאי ,הן מכוון והן
סימפטומאטי .ליטלווד טוען כי ככל שהצבא פרופסיונלי ,מקצועני יותר ישנו סיכוי
פחות לפגיעה באזרחים ולביצוע מעשי אונס .לטענתו קיים "אתוס מקצועיות",
הרואה את הנשים שאינן לוחמות כזקוקות להגנה ,ולא כראויות לאונס .הן נתפסות
כטרף קל מדי ,וכיוון שהפגיעה בחלש אינה מסממני האתוס המקצועי ,נמנעת פעמים
רבות הפגיעה בהן ,אם כי העובדה שמדובר בצבא מקצועי אינה מבטיחה הגנה על
נשים ) .(Littlewood,1997:11למקצוענות ישנם ממדים נוספים ,כפי שניתן לראות
במחקרו של בן ארי על יחידת מילואים באינתיפאדה .במחקר זה הוא עומד על
תכונותיהם של החיילים המקצועיים ,ביניהן היותו של החייל המקצועי מכוון
מטרה ,שולט בעצמו ונשלט היררכית על ידי מפקדיו ) .(Ben Ari,1998תכונות אלו,
אם כי לא קושרו באופן ישיר לאונס צבאי ,משמשות כמנגנוני מנע עקיפים
להתרחשות מקרי אונס צבאיים בסכסוך הישראלי-פלשתיני.
בכדי שגבולות מקצועיים יהיו ברורים ויאפשרו התנהגות מקצוענית ,החיילים
צריכים ללמוד מהו אתוס הלוחם המקצועי ולשאוף להתנהג בהתאם .הם זקוקים
למנגנונים מחברתים למקצוענות זו ,לפיקוח חיצוני בשלבים הראשונים כחיילים,
מתוך תקווה שבהמשך מנגנוני הפיקוח יוטמעו וייחקקו בהם עצמם ,ולמצב חברתי
בו יוכלו לפעול ,או יוכלו לפרשו ,על פי האתוס הנרכש .המסלול הצבאי ,טוענת
שיאון ,מכשיר את החייל לשני תפקידים מרכזיים ומשלימים; הכשרתו כלוחם
מקצועי המוכן לקרב ,והפיכתו לגבר .שני התפקידים תלויים זה בזה ,לא ניתן להיות
לוחם בלי להיות גבר )שיאון .(49 :1997,מכאן ,הדיון במקצועיותו של החייל עוסקת
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במידה רבה בכינון אתוס הלוחם ,כמו גם בכינון גבריות .יתרה מזו ,מדובר בכינון
גבריות מסוג מסוים ,כזו המקנה כרטיס כניסה להוויה הגברית הישראלית.
הלוחם מוצב בפני סדרות של מבחנים ,בהם הוא נדרש להוכיח את יכולותיו אל מול
גברים אחרים או אל מול עצמו .הוא נדרש להפגין שלוש תכונות הנתפסות כגבריות:
יכולת פיזית גבוהה ,מיומנות ותושייה צבאית )חיילות( ותכונות אופי כמו אומץ לב
ושליטה עצמית )נפשית ופיזית( .כמו כן ,הוא נדרש להפגין אגרסיביות ,המהווה את
סכום שלוש התכונות העיקריות; הפגנת כוח נשלטת על ידי חוקים ,מחושבת ולא
כעוסה ,המשרתת את הסמכות ואת הסולידאריות הקבוצתית )שיאון.(41-68 :1997,
כיוון שהראיונות שערכתי לא עסקו בהכשרת גופו של לוחם ,אלא רק ב"תוצר" ודרך
פעולתו ,כאשר מתעורר צורך לדון בנושאים רלוונטיים ,אני מסתמכת על מחקרים
קודמים בנושא )סמימיאן-דרש ;2004,שיאון ;1997,ששון-לוי.(2006,
ממד חשוב של הגבולות המקצועיים הוא סוג הלוחם העומד אל מול החייל .ככל
שהיריב מוכר כמוכשר ומסוכן יותר ,כך ההתמודדות עמו תיתפס כמשמעותית יותר.
יתר על כן ,לוחם התופס עצמו כמקצועי ימנע מפגיעה באוכלוסייה אזרחית ,וישאף
למאבק "טהור" ,אל מול יריבים הולמים .במקרה הישראלי-פלשתיני ,לא עומד מול
החייל צבא ממוסד ,כלומר למרות "עבודת הגבולות" המקצועיים שמנהלים מוסדות
הצבא ,הפעולה הצבאית המקצועית נותרת ,במידה מסוימת מעורפלת ,בשל
השתתפותם המסיבית של לא לוחמים במלחמה.
תחילה אעסוק בכינון גבריותו ושליטתו העצמית של החייל ,בהמשך אבחן את
האגרסיביות כמהלך מחושב  -אל מי היא מופנית ואל מי נמנעים מלהפנותה ,ולסיום
אבחן מנגנונים אקטיביים שמפעיל הצבא לפיקוח על הפעלת האגרסיביות ,ואראה
כיצד גורמים מבניים בצבא הישראלי ,משמשים כמנגנונים למשמוע אתוס הלוחם.
להיות לוחם ,להיות גבר
ג'ודית באטלר טוענת שהמגדר מכונן על ידי אקטים ומחוות ,אותם היא מכנה
פרפורמטיביות )ביצועיות( ,כלומר ייצור מצב עניינים על ידי תיאורו בשיח או על ידי
ביצוע דפוסי התנהגות חקייניים ) .(Butler,1990אם נשתמש במושגים שטבעה
באטלר ,נוכל לראות כי הנערים המתגייסים לומדים אלו תפקידים הם נדרשים
למלא בכדי להיות לוחמים ,בכדי להיות גברים ,וכיצד עליהם לשחק אותם .ההופעה
המגדרית שלהם היא פרקטיקה חקיינית ,המהווה רק חוליה אחת בשרשרת
אינסופית של חיקויים ונתמכת על ידי תיאור התנהגותם בשיח .החיילים הצעירים
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מתארים ומייצרים את עצמם כגברים לוחמים הן על ידי אימוץ וחיקוי התנהגויות
הנתפסות כגבריות ,והן על ידי תיאור התנהגות זו.
ההופעה המגדרית הגברית הציונית ,לקוחה ברובה מן התופעה האירופאית .הגבר
היהודי בגולה נתפס כנשי ,ותואר בטקסטים אירופאים כבעל מאפיינים נשיים ,טוען
בויארין ,ומוסיף כי ייחוס תכונות נשיות לגברים יהודיים אינו רק השמצה
אנטישמית ,אלא שדימויו של הגבר היהודי האידיאלי בטקסטים תלמודיים ומזרח
אירופאים ,הוא אכן דימוי נשי .מכאן ,הוא טוען ,התנועה הלאומית היהודית ,בדומה
לתנועות לאומיות אירופאיות באותה התקופה ,נועדה בין היתר לרפא את הזהות
המגדרית המעוותת של הגבר היהודי )בויארין .(25 :1997,בדומה לבויארין ,טוען
גלוזמן כי על ידי הפיכת היהודי הישן ליהודי חדש ,שאפה הציונות להבטיח עתיד
גברי לעם היהודי ,כנגד ההווה הנשי שלו ,והחזרה אל הדימוי האירופאי של הגבריות
היא שתאפשר את כינונה של חברה יהודית בריאה ברוחה ובנפשה .הוא מצטט את
"יהדות השרירים" של נורדאו וטוען כי הגוף הגברי התקני שימש בכתיבתו סמל
לחברה הציונית המתוקנת וכאמצעי לכינון האומה )גלוזמן .(25 :1997,חוקרים רבים
עסקו בהמשך התפתחויות הדמות הגברית הנכספת ,טוענת ששון-לוי ,אך אין ספק
כי מקום מרכזי נשמר גם בימנו לדמות הגברית הלוחמת )ששון-לוי.(32-37 :2006,
בכדי לענות על מאפייני גבריות ישראלית זו ,חלק מן החיילים משתמשים באביזרים
חיצוניים המסיעים להם בהצגת הדמות הגברית אותה הם משחקים ,ובדמותה הם
שואפים להתגלם.
את בכל זאת הולכת עם נשק .גדול .ועם אפוד ,ו ...מכשיר קשר .וזה כל הפוזה הזאתי,
וזה כמו בסרטים) .סמ"ר אבנר(
סמ"ר אבנר מתעטף בנשק ,אפוד ומכשיר קשר בכדי ליצר מעצמו "גבר מהסרטים",
אך כדי ליצור דמות משכנעת לא ניתן להסתפק רק בסמלים חיצוניים ,בעזרים או
תפאורה ,אלא יש לאמץ גם התנהגות תואמת .נראה שסמ"ר יוני מודע מאוד למשחק
הזהויות אותו הוא משחק בהיותו חייל ,ומתייחס אליו כאל לבישת דמות ,אולי
כניסה לתפקיד ,בו הוא משחק גבר ,חזק.
אני לובש על עצמי דמות של חייל ,שרחוקה ממני אלפי שנות אור ,ואני פה עם
החברה' שלי ,ואנחנו משחקים איזה משחק .ככה אני תפסתי את הצבא (...) .משחקים
בלהיות חייל ,בלהיות גבר ,בלהיות חזק ...בלהיות כל הדברים האלה (...) .הוא )הגבר
הלוחם( יודע לשפצר כמו שצריך ,בכל התרגילים ובכל הזה הוא באמת יודע להלחם
כמו שצריך .כמו שמבקשים שהוא יהיה (...) .זה באמת ,להיות מדוגם ,הכל אני מדבר
באימון ,לא בזמן שאתה בקו ...זה אחרת .זה הפוך .שמה מי שמתייחס ל ...במקרה
הזה לאוכלוסייה בצורה לא טובה אז הוא ..הוא לא גבר .הוא לא חייל טוב) .סמ”ר
יוני(
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בכדי לבצע את תפקידה של הדמות אותה הוא לובש ,הוא מגדיר כמה תכונות
חשובות :על הלוחם להיות מדוגם ומשופצר ,ולהתייחס לאוכלוסייה האזרחית
העומדת למולו "בצורה טובה" .כלומר דמות החייל ,הגבר ,שהוא בו בזמן לובש
ומפגין כלפיה מרחק תפקידי ,היא דמות מומצאת ,אותה הוא יכול ללבוש ולפשוט
בהתאם לצרכיו .עצם היותה דמות שניתן ללבוש ולפשוט מעידה על כך שיש לה
המשכיות הרבה מעבר לו ולחיקוי שלו אותה .תיאור מורכב יותר של הדמות אותה
לובשים הלוחמים ,והזדהות גדולה יותר עמה ,מתאר סמ"ר דביר .עבורו לא מדובר
רק באביזרים והתנהגות חיצוניים ,אלא בתכונות אופי אותן הוא רוכש ,תכונות
ההופכות אותו לגבר .לא מדובר בדמות הנלבשת ומופשטת ,אלא דמות נרכשת ,אם
כי גם היא חיצונית לו  -היא קיימת והוא מאמץ אותה ,מתעצב בהתאם לה ,והופך
לגבר כמו כל הגברים הישראלים .אך שלל התכונות הללו מתגלם לגבריות רק כאשר
החייל מגיע "הביתה" ומפגין אותן ,מספר עליהן ,והן נוצקות בדמותו.
נכנסתי למערכת הזאתי ,גם ...לתרום ,וגם מצד שני לממש את עצמי ...לבנות לעצמי
איזשהו א ...תכונות שלא היו לי ...או ...להיות חלק מההוויה הגברית הישראלית(...) ,
אחריות ,מנהיגות ,דבקות במשימה ..זה נשמע כמו סיסמא ..אבל זה דבר שאתה
בהחלט לומד שמה .להיות יסודי ...אתה גם מקבל .אתה מתבגר בין לילה ...כאילו
אתה ...ההסתכלות שלך על החיים היא אחרת אחרי זה ...אתה לא ילד כבר(...) .
מצפים ממך להרבה יותר דברים ...לחיי אדם ,זה כבר עולם מושגים אחר וזה מתבטא
בצורה ישירה בשטח וזה ...מה שרציתי כשנכנסתי לצבא ...לראות את עצמי כבר
שמה ,וכשאתה גם חוזר הביתה ואתה מספר על הדברים האלה ,אז שמה זה מתממש
כאילו ...כל אותן תכונות .אתה מראה הנה ,אני בשל ,אני הספקתי את הדברים) .סמ"ר
דביר(.
מודל זה חושף תכונות נוספות מלבד האגרסיביות והרצינות כמכוננות את הגבריות
הישראלית .בכדי לעצב את עצמו כגבר על החייל הצעיר להפגין תכונות כמו אחריות,
מנהיגות ,יסודיות ובגרות .כאמור ,בלבישת תכונות אלו ,החיילים מכוננים את
עצמם הן כלוחמים והן כגברים ישראלים.

לעבוד בלהילחם .ורק בלהילחם.
חיילות אינה מתקשרת דווקא לאלמנטים של פיקוד ,ואפילו להפך .חיילי רובאית
שלא פנו למסלול פיקודי אלא נשארו לוחמים נחשבים בדרך כלל למקצועיים מאוד,
מאחר והלחימה היא מקצועם ,וכפועל יוצא – גאוותם )שיאון .(55-56 :1997,לאורך
כל החיבור נשזרים קטעים בהם החיילים ,המפקדים והקצינים מתייחסים לעשייה
הצבאית כאל עבודה .בחלק זה נבחן דימוי זה בצורה ממוקדת יותר ,ונראה כיצד
תפיסת העשייה הצבאית המקצועית משפיעה על אופי הפעול.
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מה המלחמה האחרונה שהייתה נגיד בחו"ל? אני כבר לא זוכר מה היה ...צ'צ'ניה
למשל? ש ...באו הרוסים ,נכנסו לצ'צ'ניה ,ופשוט ...נכנסו והתחילו להפגיז ולהפציץ
ולהרוג וכבשו ו ...זה (...) .צה"ל לא בא ...הוא הרס הפציץ ו ...נשאר להתנחל.
החיילים הגיעו ,חיפשו מטרות מסוימות .ברוסיה לא ממש חיפשו מטרות מסוימות ,הם
באו להפציץ ולהרוג ו ...זה כדי להרתיע .להרתיע בהרג כמובן אנחנו לא חיפשנו
להרוס בתים כדי להרתיע ...אנחנו באנו כדי לעשות עבודה מסוימת (...) ...צה"ל ,כובש
את העיר מנקה את השטח ויוצא החוצה (...) .במצב של לחימה כזה ...אני לא חושב
שיש מצב לאונס) .סרן שי(
סרן שי מנסה לשרטט את השונות הגדולה בין דרך הלחימה של הצבא הישראלי ,כפי
שהוא מבין אותה ,למקרים אחרים .הוא מדגיש שצה"ל אינו צבא כובש "קלאסי",
אלא רק עושה "עבודה" ו"מנקה" את השטח .כלומר צה"ל מתואר כפועל בצורה
נקודתית ,שיטתית מדויקת ,בסיומה ,שלא כמו צבאות אחרים ,הוא עוזב את האזור.
השימוש בביטוי ניקיון הוא מעניין; אין כאן מלחמה או כיבוש ,יש כאן ניקיון ,פעולה
היגיינית שמטרתה לשפר את חייהם של היושבים באזור" .טאטוא הלכלוכים" ,הוא
פעולה קצרה ,ממוקדת ,לא הרסנית ,אלא בעלת השפעות חיוביות .האתגר מולו
עומד החייל הישראלי אינו אויב של ממש ,הוא לא מפחיד ,אלא מהווה סוג של
מטרד שיש להיפטר ממנו לטובת הכלל .גם השימוש במילה עבודה מנטרל למעשה
את עובדת הלחימה ,אין התנגשות אלימה בין יחידים או קבוצות ,אלא ביצוע פעולה
חיובית ,נורמטיבית ופרודוקטיבית.
סמ"ר חביב מעלה עניין נוסף ,לחיילים מקצועיים ,העוסקים בעניינים "חשובים",
משמעותיים ,אין זמן להטריד או להציק לנשים .הם עסוקים בעבודתם ,בפעולה
אותה הם אמורים לבצע:
תנאי השטח שאתה נמצא ,מבחינת חייל שהולך לסריקה ,או כשאתה הולך לפעילות
מבצעית ,אתה ...לא נראה לי שיש לך את הזמן ואת הכוח להתחיל לחשוב על הטרדה
וזה ...אתה חושב על הפעולה עצמה (...) .לא נראה לי שחיילים קרביים עושים את זה.
אין להם זמן לדברים כאלה (...) .נראה לי שבשטחים ,אנשים בתפקידים חשובים לא
עושים את זה .ככה אני חושב) .סמ"ר חביב(
בן ארי טוען כי השליטה הרגשית היא מודל להתנהגות צבאית ועל פיה מוערכים
חיילים .חייל מקצועי הוא חייל השולט בעצמו ,בגופו וברגשותיו .הוא לא יכול
להחצין כעס או רגש אחר כלפי היריב ,בייחוד לא כלפי אוכלוסייה אזרחית,
שההתמודדות מולה דורשת דרגה גבוהה יותר של איפוק .שימוש מופרז בכוח נתפס
כחוסר שליטה ,כלומר חוסר מקצועיות ) .(Ben Ari,1998:43,82בהתאם לכך ,טוען
סרן שי ,שהיות הלוחמים מקצועיים ,מוכווני פעולה ומחויבים לביצועה המיטבי
מהווה מנגנון מונע:
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המקומות שהייתי בהם זה חיילים די מקצועיים שהם ...מתעסקים בלעשות ו ...לא
שום דבר מעבר .פשוט לעשות (...) ...אנחנו עושים את העבודה שלנו .יש לנו עבודה
לעשות ואנחנו באים ועושים את העבודה .לא יותר מזה (...) .מקצוענות ...זה לעשות
את העבודה שלך בלי לערב ...בלי להתעסק יותר מדי ב ...במסביב .כי הכול תפל .זאת
אומרת מחסום ..להיות במחסום ,זה לעשות את העבודה שלך .להכניס אנשים ,להוציא
אנשים ,ולבדוק אנשים .לא להעליב אנשים ,להשפיל אנשים ..זה דברים שלא א ...זה
לא מקצוענות ,זה א ...השתובבות) .סרן שי(
מאחר ומדובר בצוות מקצועי ,העשייה ,העבודה ,היא המובילה את פעולתם של
החיילים .התנהגויות נטולות שליטה ,החושפות רגש ,כמו העלבה או השפלה,
נתפסות כלא מקצועיות ,כילדותיות ,ואולי משחקיות .מכל מקום ,מדובר בדרך
התנהלות שאינה מכבדת את התופסים את עצמם כחיילים מקצועיים .סמ"ר דור
עוד ממשיך ומחדד את עניין השליטה הרגשית .בהתנהלות אל מול האוכלוסייה
האזרחית החייל חייב להיות בשליטה מלאה ,קהה חושים ,לא לערב רגשות ,חיוביים
או שליליים ,כיוון שכל חשיפה רגשית ,עלולה להוביל לתוצאות בעייתיות מבחינה
צבאית.
להיות ענייניים ,תהיו ענייניים .אל תראה סימפאטיה ואל תראה שנאה ,תהייה ענייני,
תעשה מה שאתה צריך לעשות ותסיים את הסיטואציה (...) .אין לנו שום עניין
במשהו אחר .כי כל צד אנושי אחר שתתני הוא בעייתי .אם תראי להם שנאה ובוז ,זה
יוצר מעגל אחרי זה ,זה ייצור איזה ריאקציה ,יכול להביא מישהו על לחשוב להיות
מחבל ,או כל דבר בסגנון הזה .תראי להם אהבה ,אז מתוך מאה מספיק שיהיה אחד
שינצל את זה .בפעם הבאה הוא יתקרב אליך יותר ...ואתם כבר מסתחבקים) .סמ"ר
דור(
להתנהגות בלתי נשלטת ,עשויות כאמור להיות השפעות מבצעיות ,העלולות לסכן
את האזרחים על ביטחונם החייל מופקד או על ביטחונם האישי של החייל וחבריו.
אך בעוד סמ"ר דור מדבר על פגיעה הסתברותית ,רחבה ,סמ"ר יואב וסמ"ר דביר
מבהירים כי להתנהגות שכזו עלולות להיות השלכות מידיות ,העלולות להשפיע על
הצלחת המבצע כולו .הנגיעה באישה עלולה לפגוע בביצוע המשימה ,שהיא מטרתו
הראשונית של החייל המקצועי ,כיוון שהיא עשויה לעורר מחאה ברמה שתפתח ציר
פעולה משני ,שיקשה על מימוש המשימה ,או יצירת שרשרת תגובות בלתי צפויה,
שעשויה לפגוע בהצלחת המבצע.
אתה יודע את זה בצורה מאוד בסיסית ,אתה באת לעשות עבודה .כשיש לך קו ישר
מאוד להגיע אליה .אם אתה תיגע במישהי ,באחת הבחורות ,אתה פתחת ציר משנה,
הציר משנה הזה יכול להפוך את כל הקערה על פיה (...) .זה מצב מאוד מאוד מסוכן,
לפי דעתי (...) ...כשאת מדברת על הטרדה מינית ,אתה נכנס פה למה שנקרא ...לציר
רשע מאוד לא בריא ,לא כדאי לך להיכנס לשם ואני בספק אם חיילים נכנסים לשם.
בספק גדול (...) .אתה מסתכן באלימות מאוד מאוד לא נעימה .וחוצמזה ,יש לך
משימה שאתה באת לעשות אותה .כל דבר שאתה תעשה מעבר למשימה שלך ,אתה
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פוגע באיכות של המשימה עצמה ,ואולי אפילו אתה מסכן את ההצלחה שלה) .סמ"ר
יואב(
הצלחת המשימה היא-היא מטרתו הראשונית והחשובה ביותר של החייל ,לכן פגיעה
בה יוצרת עבורו בעיה .מכאן ,אם הוא תופס סיטואציה מסוימת כעשויה לסכן את
מימוש המשימה ,במקרה זה הנגיעה באישה ,סביר שהוא ימנע ממנה בכל מאודו.
לדברי החיילים ,נקודת המוצא של העשייה הצבאית אינה פגיעה שרירותית
באוכלוסייה ,אלא פגיעה מדויקת יותר במה שנתפס כגורמים בעייתיים ,כפי שמתאר
זאת סרן שי:
המטרה היא לא להרוס להם את החיים ,המטרה היא למצוא את הבנאדם .אז יש לך
לפעמים קטע של לבדוק פה לבדוק שם ,אז אתה עושה את הבדיקות האלה ויוצא
החוצה ,לא יותר מזה כלום) .סרן שי(
המטרה כאמור אינה לפגוע באוכלוסייה באופן חסר הבחנה ,אלא רק לשמר את
כפיפותה ,להוכיח לעוברים ושבים את יחסי הכוח בין שתי הקבוצות .מנגד,
התנהגויות הנתפסות בלתי נשלטות ,המהוות פגיעה ,באוכלוסייה אזרחית ,נתפסות
ממרחק כפסולות וכגוזלות מהלוחמים את גבריותם ,מחזירות אותם אל תקופת
הילדות ואל מעשי משובה בלתי נשלטים ,שאינם ראויים לגברים מאופקים,
השולטים בעצמם ,בייצרם.
זה משהו שהוא שוב ,אני רואה אותו היום )גניבות( ואני חושב ...אני לא יודע אם
בדיעבד ...אבל אני לא רוצה להיות חכם כזה ...היום אני רואה אותו כפסול והוא...
והוא ...לא רק שהוא ילדותי ,לא ...הוא מכוער כאילו) .סמ"ר גד(
הצפייה לשליטה ,איפוק ,ופעולה מכוונת ומדויקת המופנית כלפי החייל ,מופנית
בדבריו של סמ"ר דביר כלפי הצבא ,אך העימות עם המציאות מוביל אותו לתחושת
אכזבה.
זה הענשה קולקטיבית ,59זה לא מהמחסום הזה יצא פיגוע לכן צריך לפגוע בו (...).אני
לא יודע אם להתבייש ...זה הרגשה יותר של קצת אכזבה מהצבא ,קצת אכזבה
מהנורמות שחונכתי עליהן ...גם בבית וגם א ..בצבא .אז זה כבר עבר משלב של בושה
לשלב שכבר א ..אות קין כזה ...דבר שמלווה אותך ...אישי .וגם קולקטיבי .של הצוות,
של הצבא (...).אני חושב שגם מבחינה מוסרית ,וגם נורמת התנהגות בסיסית ,של
מדינה דמוקרטית ,של צבא שהוא א ..מקבל החלטות מדרג מדיני ,אז אני חושב ש...
דרך קבלת ההחלטות מעבר ללא הייתה כשרה .היא הייתה ..יותר דומה אני חושב
לשבט בדואי אני חושב ,שמחליט לנקום .לא משהו ש ..יש פה משהו מאוד פגום ,ב...
איך שדברים התקבלו) .סמ"ר דביר(

59מתייחס למבצע בו חוסלו שוטרים פלשתינים על ידי סיירת יעל וסיירת צנחנים בפברואר  ,2002בעקבות רצח שישה חיילי
צה"ל במחסום עין עריק )קוטס-בר ואסנהיים.(2005,
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סמ"ר דביר מביע את אכזבתו מהצבא בעקבות פעולת נקמה ,חיסול ,בה לקח חלק.
כיוון שנקמה אינה אמורה לאפיין את דרך פעולתו של צבא של מדינה דמוקרטית,
צבא מקצועי ,היררכי המקבל פקודות מדרג מדיני ,אלא היא מאפיין של התנהגות
שבטית ,פרימיטיבית ,נטולת שליטה ואיפוק .בניגוד למצב אותו הוא מתאר ,הוא
שואף ומצפה לצבא נשלט יותר ,צבא המתאפיין בהיררכיה פיקודית עמה נשמר קשר
תמידי ,בביצוע נכון של החיילים ,ובשליטה רגשית שלהם )Ben Ari,1998:81-
 .(85,37-45מכאן שפרשנותו של סמ"ר דביר את דרך קבלת ההחלטות שהובילה
לביצוע הפעולה האמורה פוגמת בעיניו באופן משמעותי בדימויו של הצבא הישראלי
כארגון מקצועי.
בדבריהם של מרבית החיילים ניכרת גאווה מרמת המקצועיות הגבוהה המופגנת על
ידי החיילים הסובבים אותם .כארגון מקצועי ,הצבא יוצר לעצמו מנגנוני הערכה
ומערך ערכי המשקפים את הרצון להוכיח מצוינות בביצוע והענקת משמעות לביצוע
זה .חיילים המחשיבים את עצמם כמקצועיים ,רציניים ,לא יבצעו ולא יקלעו לאונס,
הנתפס כסטייה מן המטרה .משמעות המקצוענות הנה ביצוע מושלם ומהיר ,תוך
מינימום חיכוך עם גורמים אזרחיים .המקצוענות מאפשרת בין היתר ,להסתכל על
העשייה הצבאית כעבודה נטו ,בה הנהלים ברורים וכל סטייה מהם הנה בעייתית.
דגש מיוחד נותנים מרבית המרואיינים לעובדה שהאישה ,כאישה אינה נתפסת
כיריב ,נושא בו אדון בהמשך בהרחבה .עם זאת ,במקרים מסוימים גם חיילים
מקצוענים לוקחים חלק באינוס בנות הקבוצה היריבה .כוחות בעלות הברית
במלחמת העולם השנייה למשל ,אנסו נשים אירופאיות באופן מסיבי; את הילולת
האונס של הצבא האדום במזרח גרמניה הקדימו חיילים אמריקנים וחיילים
צרפתים ממוצא מרוקני ) .(Littlewood,1997:10דוגמא נוספת ניתן לראות באונס
שביצעו חיילי ארה"ב בוייטנאם ,גם המקצוענים שבהם ,השתתפו ואף יזמו מקרי
אונס בוייטנאם )בראונמילר.(98 :1980,
הפגנה מחושבת של אגרסיביות
החיילים עוברים אימונים ומוכשרים להפעיל כוח ולזרוע הרס במגוון דרכים .אך
חשוב להבין כי המיומנות להפגין כוח ,להרוס ולפגוע ,אינה מעידה על מקצוענות,
אלא כאשר היא נשלטת .כלומר על החייל המקצועי להפגין אגרסיביות ,המהווה את
סכום שלוש התכונות העיקריות המצופות ממנו; הפגנת כוח נשלטת על ידי חוקים,
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מחושבת ולא כעוסה ,המשרתת את הסמכות ואת הסולידאריות הקבוצתית
)שיאון.(41-68 :1997,

גבר:גבר
החיילים ,כפי שהם מתארים ,נתונים למכבש לחצים מגוון; המערכת הצבאית,
המפקד ,החברה .כל אלו עשויים לעורר כעס רב ,שבאופן טבעי עשוי היה להתפרץ,
אך נראה שהחיילים סיגלו לעצמם מנגנונים לשליטה באלימות ואת היכולת
להפנותה לאפיקים מתאימים יותר .שליטה זו מאפשרת להפנות את האגרסיביות
כלפי הגורם החלש ביותר הקיים במערכת ,הפלשתיני .כלומר ישנה ציפייה במערכת
שהחייל יפגין איפוק ולא ינסה להתעמת באופן כוחני עם המערכת ,אלא יבחר לו
נתיב חלופי לפורקן העצבים.
המפקד שלך צעק עליך על הבוקר ,אז אתה עצבני ,אתה מגיע למחסום עצבני .על מי
אתה מוציא את העצבים? על אלה שנכנסים ,על החלשים ממך .על מי אפשר להוציא
עצבים? אם אבא שלך צועק עליך ,על מי אתה מוציא עצבים? על האח הקטן ,למה?
כי הוא יותר קטן ,יותר חלש .ואני מוציא את העצבים על החלשים .ואם יש את
הגברים ,אז יש את הנשים ,שהן יותר חלשות ,א ...בסדר עדיפויות ,אבל לנשים פחות
מתחכמים ומענישים) .סרן שי(
צפוי כי הגורם שיבחר להפגנת האגרסיביות יהיה חלש מהחייל ,והדמות החלשה
ביותר באזור ,טוען סרן שי ,הוא הפלשתיני ,לכן האגרסיביות מופנית כלפיו .עם
זאת ,הוא עצמו מצביע על כך שקיימת למעשה דמות חלשה אף יותר בזירה זו,
האישה הפלשתינית ,אך אותה ,ללא הסבר של ממש ,הוא מגדיר כמי שפחות
מענישים ,או פחות מתעמתים עמה .תמונת אלימות נשלטת נוספת מציג סמ"ר חן:
הברוטליות ...אם יש ,היא הרבה יותר לכיוון הגברים מאשר הנשים (...) .לא משנה
מה .ולא משנה כמה עצבניים ...כמה עצבניים על המפקד ,כמה עצבניים על המערכת
הצבאית ,כמה החברה מעצבנת אותי ,את העצבים ,מוציאים על הגברים .תמיד(...) .
מי שמרים ..להרים יד על גבר ,אפשר ...להרים יד על גבר ,להתנהג יותר באלימות,
ויותר בברוטליות כלפי גבר ,מאשר כלפי אישה .מי שמרים יד על אישה נחשב לא
גבר .מה אתה מרים כאילו? ..אז תלך על הגבר .תלך על בעלה ,תלך על אחיה) .סמ"ר
חן(
מחד ,להרים יד על אישה נתפס כמעשה לא גברי ,מאידך ,מקור האגרסיביות המופנה
כלפי הגברים הפלשתינים הוא "עצבנותו" של החייל ,על המערכת הצבאית ,המפקד
והחברה .כלומר מופגנים כאן שני מנגנוני איפוק  -אחד אל מול המערכת והפיקוד
ָ
הצבאי החזק מן החייל והשנייה אל מול האישה הפלשתינית שחלשה ממנו באופן
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משמעותי .כיוון שהמפקד חזק מדי והפלשתינית חלשה מדי ,מאגר האלימות שנצבר
משתחרר באגרסיביות כלפי אותו גבר פלשתיני.
אתוס הלוחם מעלה ציפייה ללחימה ביריב דומה או אפילו זהה בכוחו .החיילים
לומדים בשלב מוקדם כי היריב כלפיו הם עתידים לכונן את גבריותם הוא גבר,
בבחינת גבריות מתכוננת רק בהתגברות על גבר אחר .מכאן ,האגרסיביות אותה הם
אומנו להפגין ,מוחצנת בעיקר כלפי גברים ,תוך ניסיון להימנע מפגיעה בנשים.
אנחנו לא יכולים לדעת ...אבל כנראה שזה )אונס צבאי( לא קורה .אני חושב שיותר...
הילדים האלה עסוקים במשהו אחר .בלהוכיח את הגבריות שלהם על גברים) .סמ"ר
ברק(
הביטחון בקביעת השחקנים הרלוונטיים הוא מוחלט; הגברים הפלשתינים הם
השחקנים הנגדיים ,האויבים ,מולם משוחק המשחק ומולם ודרכם מופגנת ונוצרת
הגבריות .עניינים אחרים ,כמו פגיעה מינית בנשים אינם רלוונטיים ,טוען סמ"ר
ברק ,כיוון שהחיילים ,הגברים הצעירים עסוקים בגברים העומדים מולם .שבירת
הגבריות של העומד מולם היא הישג משמעותי במשחק ,ולמעשה מוכיחה את הפיכת
החיילים לגברים.

חייל :לוחם /חמוש
אתוס הלוחם מתגמל את הלוחם בכבוד רב יותר ,ככל שהאויב מולו הוא נאבק נתפס
כחזק ומאיים יותר .קו הרצף הרשמי של מדיניות הביטחון של ישראל מדרג אויבים
לפי חומרת האיום שהם מהווים עבור המדינה ,טוען בן ארי ,אך קיימות גם
קטגוריות עממיות הקשורות לקו רצף זה .לדבריו ,הקטגוריזציה העממית מדרגת
את האויבים לפי כובד האיום המוצב כלפי החייל ,היחידה ,ותפקודם .היררכית
האויבים משמשת כמדד שעל פיו מדרגים החיילים את חשיבות הפעילויות בהן הם
עוסקים וגם את חשיבותם שלהם ,על סולם היוקרה הצה"לי )Ben 78
 .(Ari,1998:76בר טוענת כי בעקבות היציאה מלבנון ואינתיפאדת אל אקצה חלשינוי בתפיסה זו ,וכיום האויב מדורג לפי הנזק שיכול להיגרם לאזרחי מדינת
ישראל )בר.(71 :2003,
המציאות מולה מתמודדים החיילים הישראלים היא בעייתית .הגברים הפלשתינים
לא מצטיירים כאויבים אימתניים במיוחד ,כפי שמתאר סמ"ר ברק את דמות הגבר
הפלשתיני:
הוא ...יש לו מבט עצוב בעיניים ,כבוי ,מוזנח יחסית (...) ...הוא מושפל ...יש בו
משהו ...רדוף כזה .עוד לפני שהוא מגיע לחיילים .יש בו משהו מאוד עצוב בעיניים,
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זאת אומרת אני לא יודע אם הוא עצוב ,אבל ככה זה נראה לי ...כן .לא לבוש במיטב
האופנה הישראלית) .סמ"ר ברק(
מכאן ,אחת הבעיות המשמעותיות ביותר העומדות בדרכם של החיילים הישראלים
למימוש גבולות מקצועיים ברורים הוא אי ההתאמה של הצד הנגדי למשוואה .הם
אינם נלחמים מול צבא מיומן ומאורגן ,אלא מול יחידים ,קבוצות אזרחיות או
פארה מיליטריות ,מה שפוגע ביכולתם להגדיר את עצמם כמקצוענים .בהתמודדותם
עם מצב בעייתי זה ,החיילים מנסים ליצור "סדר בבלגן" ,ולהוכיח כי הם נלחמים
למעשה מול קבוצות המתאימות לאתוס הלוחם ,במקרה זה ,בגברים חמושים,
המשתייכים לארגוני התנגדות אלו ואחרים .שיוכם לארגוני התנגדות מסייע
להגדרתם כלוחמים ,כאויבים מסוכנים .ההגזמה ביכולת הלוחם הפלשתיני ,טוענת
שיאון ,הופכת את סיטואציית האינתיפאדה למלחמה ממשית ,את החיילים
למתמודדים מול איום של ממש ,ונותנת הצדקה לנקיטת יד קשה כלפי האוכלוסייה
)שיאון .(129 :1997,באינתיפאדה הראשונה ,היא ממשיכה ,האויב היה לא מוגדר,
לכן האויב הוגדר לרוב על פי סממן חיצוני ,רעול הפנים ,אך גם שאר הגברים נתפסו
כמהווים סכנה )שם .(131 :באינתיפאדת אל אקצה ,בה השימוש באמצעי נשק
התרחב ,התיוג נעשה על פי סממן חיצוני אחר ,נשיאת נשק ,המזכה את נושאו בכינוי
"חמוש" ,והופכת אותו ליריב הולם ,ראוי ,מסוכן .גבר אחר ,האוחז בנשק ,הוא יריב
ראוי ,טוענים החיילים .כל תופעה אחרת אינה ראויה לפעולה צבאית ,ואינה צפויה
לפגיעה פיזית.
מקבל פקודה ,רואה בנאדם עם נשק ,אומר זה המטרה שלי ,ויורה .אתה רואה בנאדם
בלי נשק ,אתה אומר אוקיי ,לא בפקודות שלי ,לא יורה .מאוד פשוט) .סמ"ר דביר(
סמ"ר דביר מתאר זאת בצורה הפשוטה והברורה ביותר ,הפקודות מבחינות בין "מי
שבפקודות" ,חמושים ,ו"מי שלא בפקודות" ,בו לא פוגעים .כחייל ,המטרה אותה
הוא מחפש ובה הוא עתיד לירות היא דמות נושאת נשק בלבד .סמ"ר ניר מחזק את
דבריו וטוען שבהתנהלות בתוך אוכלוסייה אזרחית ,גם תחת אש ,הם הקפידו לפגוע
רק בנושאי נשק ,חמושים ,לוחמי האויב.
כל המגע שלנו שמה באמת מול אוכלוסייה אזרחית היה לחטוף אש ולהחזיר .אנחנו...
כעיקרון לא פתחנו באש ,אלא אם כן זיהינו חמושים .רק על חמושים .גם במבצעים
הכי מסוכנים ,הוראות פתיחה באש הן לא לירות אלא אם כן זה חמוש) .סמ"ר ניר(
ההתנהלות המבצעית מוגדרת כמאבק בין שתי קבוצות חמושות ,כלומר הוא הופך
את האינתיפאדה למלחמה של ממש ,בה חוטפים אש וממטירים אש ,תפיסה
ההופכת אותה ממרדף אחרי ילדים לפעולה הרואית וגברית יותר .כך יכולים
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החיילים לא רק לראות במעשיהם פעולה לגיטימית ,אלא אף להתגאות בהם .כלומר
החיילים נזקקים לתפיסה של יריבות ממשית ,מאיימת ,בכדי שיוכלו להפעיל עליה
כוח ,וליהנות מפירות ההצלחה.

האישה כאנטי אויב
כפי שראינו ,החיילים מנסים ליצור ולהוכיח את היותם לוחמים מקצועיים ,בעזרת
יצירת דימוי מסוכן ליריב הפלשתיני העומד מולם .לעומת זאת ,את האישה
הפלשתינית העומדת מולם ,הם מבנים כאנטי אויב .האישה מודגשת כלא לוחמת,
לא מסכנת את הכוח ,את החיילים ואת הציבור שעליו הם נשלחו להגן.
הגדרתה של האישה כלא אויבת ,לא לוחמת ,הנה בעלת משמעות ומגוננת עליה מפני
אונס צבאי .ליטלווד טוען כי כשנשים מתפרשות כלוחמות האיום עליהן גדל באופן
משמעותי .מאחר וגברים תופסים נשים נושאות נשק כפרובוקציה ,התקיפה המינית
משמשת לא רק להכנעת האויב ,אלא גם להשבת הסדר המגדרי ולניצחון .התקיפה
המינית משיבה אותן למצבן ה"לא לוחם" ,למקומן החברתי החלש והפגיע
) .(Littlewood,1997:10יתר על כן ,כאשר נשים נתפסות כלוחמות ,האתוס
המקצועי לא מפרש אותן עוד כברות הגנה ,על כן מותרת הפגיעה בהן ,כל פגיעה.
ניתן לראות שבאופן בסיסי ,נשים פלשתיניות לא נתפסות כאיום ,כאויב וכיוון שהן
אינן נתפסות כמאיימות עליו ,לחייל הישראלי אין שום סיבה או צידוק לפגוע בהן,
בכל דרך שהיא .שלא כמו הגברים הפלשתינים שנתפסים כאויבים מידיים ,הנשים
צריכות "לעשות משהו" ,להוכיח שהן מהוות סיכון כלשהו ,גם אם רק לסדר
הציבורי .ההנחה הבסיסית היא שהאישה ,כאישה ,היא חלשה ואינה מהווה סכנה
עבור החיילים .כיוון שהיא נתפסת ככזו ,הם נוטים להימנע מפגיעה בה.
מי שאנחנו מסתכלים עליו בדרך כלל זה הגברים .הגברים הם הבעייתיים .הגברים הם
היותר לוחמניים ,הנשים כאילו הן ...זה לא בדיוק החברה הישראלית שהן יוצאות
לעבוד ו ...הן בסה"כ די תקועות בבית ,די עם הילדים) .סמ"ר חן(
חלק מתפיסתה של האישה כחלשה נובעת מהשוואתה לאישה הישראלית ,השוואה
שמדגישה הן את חולשתה והן את שונותה ,השתייכותה לקבוצה אחרת ,נפרדת ,מן
החייל ,כפי שראינו בפרק הראשון .המלחמה מסווגת כעניינם של גברים מקצוענים,
ורק גברים מקצוענים ,המסוגלים להוות איום ,ייחשבו ליריבים מתאימים ,בעוד
אזרחים ובייחוד נשים ,לא נתפסים כחלק לגיטימי מהלחימה ,כאויב מאיים .מעבר
לתפיסה כללית זו ,החיילים מדגימים נקודתית עד כמה נשים אלו אכן אינן מהוות
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איום ,לכן אין צורך לפגוע בהן .כך למשל מוסבר פינוי אישה מביתה במהלך חיפוש
מבוקש במבצע "חומת מגן":
כי לא רצינו שהיא תפגע .היא לא חמושה ולא מסכנת אותנו ,היא רק יכולה להפריע
לנו) .סמ"ר עוז(
באופן דומה מתאר רנ"ג אורי את ההימנעות מהפגיעה בנשים .כל עוד הן יושבות
בשקט ,אין צורך לפגוע בהן ,וגם במקרה שהן מגלות התנגדות מסוימת ,הפרקטיקה
שתופעל נגדה תהיה הפחדה ,ולא פגיעה פיזית של ממש.
האמת ,לא ראיתי מצבים שהיה בהם צורך ,(...) ...אם מישהי תעשה משהו ..אולי
יצעקו עליה ,יפחידו אותה אם היא מסכנת משהו ...בכל זאת ,לא רוצים לתקוע בה
כדור .חוצמיזה ,אין סיבה לפגוע בהן .אם הן יושבות בשקט ,אין מה להתקרב אליהן.
)רנ"ג אורי(
חולשתה של האישה היא בבחינת מובן מאליו עבור החיילים .היא מצטיירת כחלשה,
רגשנית וכמי שאינה יכולה להפריע לפעילות הצבאית .סרן דניאל טוען כי הנשים
אינן מטרה כיוון שאינן משתתפות בזריקת האבנים ,וגם אם היו ,הן לא היו
מסוגלות להגיע לטווחים משמעותיים ,כלומר גם אם הן היו פועלות באופן אלים ,לא
היה בכך איום אמיתי על החיילים ,לכן הן ממשיכות לא להוות איום.
הם גם לא זורקות עלינו אבנים ...הן לא מגיעות לכאלה מרחקים (...) .אין לנו מה
לחפש אנשים שלא זורקים אבנים .זאת חברה מסורתית ,לנשים יש את התפקיד
שלהן ,לגברים יש תפקיד אחר) .סרן דניאל(
בדומה לסמ"ר חן ,הוא מוסיף ומדגיש את מקומן המסורתי במשפחה ,המחזק את
ההבחנה ביניהן לבינינו .העובדה שנשים נתפסות כלא מאיימות מאפשרת להן לנוע
בחופשיות גדולה יותר מאשר הגברים ,ולזכות למגוון הקלות מידי החיילים ,לעיתים
באופן בלתי רשמי ,מתוך ההנחה שהן לא מסוכנות .כך סמ"ר כפיר מספר שלא
הוציא נשים מבוגרות מהרכב לצורכי בדיקה ,הן מפאת גילן והן בכדי להימנע
מגרימת מבוכה נוספת .העובדה שהוא אינו מנסה להסביר מהלך זה מבחינה
ביטחונית ,מעידה כי הוא מקביל כמובן מאליו את היותה אישה זקנה לאי היותה
מסוכנת.
לפעמים אתה לא מוציא אותן מהאוטו בכלל .בעיקר אם זה נשים זקנות .יש את
הנשים הזקנות שאתה יודע שזה כאילו ...ואתה לא מוציא אותם מהאוטוֶ (...) .למה?
לפעמים אתה נגיד מוציא אותה ..פעם נגיד ...קורה שאתה אומר לה לצאת" ,לא ,היא
זקנה ...היא זה .תן לה) "...מחקה מבטא ערבי ומתחנן( אתה לא רוצה לגרום להם יותר
מבוכה ממה שיש כבר .מה מפריע לי שהיא יושבת שם באוטו .בסדר ,אז אתה בודק
להם את התיקים שם) .סמ"ר כפיר(
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בעקבות כניסתן של הנשים ל"זירת ההתאבדויות" חל ללא ספק שינוי ביחס כלפיהן
וברמת החשד המופנית כלפיהן .אך בקרב מרבית החיילים לא התרחש שינוי תפיסתי
של ממש .סמ"ר חן טוען ,כי גם כאשר הנשים מוכיחות שהן מסוכנות ואפילו
קטלניות ,החיילים הגברים מסרבים "לשתפן במשחק" ומצביעים על תפיסת הנשים
כשחקניות ,כאבסורד .כאויב פוטנציאלי הן נלעגות.
הרבה פחות קרביות ...הן הרבה יותר ...כאילו ...מי שמתפוצץ ברחובות ,לפחות
בזמננו ,זה היה הגברים .לא היה מצב שנשים התפוצצו .אח"כ ,רק אחרי שהשתחררתי
זה השתנה ,אבל עדיין ,לא ברמה מטורפת .וואללה ,לא ...אנ'לא מסתכל עליהן בתור...
הגברים ,את יודעת ,כל אחד עם הזקן שלו ,נראה כמו ...מחבל בפוטנציה ,כמו מבוקש
בפוטנציה .הנשים ...גם ככה יש עליהן שמונים תשעים מאה קילו ...דבר ענק,
שמתקרב ..מה היא תעשה? ...עם כל הכבוד ...במקרה הכי גרוע היא תיפול על
מישהו ,תשב עליו ,תמחץ אותו .ברמה הכי גרועה ) (..מתייחסים אליהן בתור אדם
שאיכשהו קשור לאויב ,נגיד את זה ככה) .סמ"ר חן(
באופן דומה ממשיך ומקשה סרן שי ,הטוען כי גם לאחר התבססותה היחסית של
תופעת הנשים המתאבדות בתודעת החיילים ,הם עדיין לא ממש מקבלים אותן
כיריבות אמיתיות ,כחלק ממשחק המלחמה של הגברים .בכדי להיות מקובלות
יותר ,עליהן להוכיח את עצמן בקרב "אמיתי" ,פנים אל פנים ,עם נשק חם:
גם הקטע של הנשים מתאבדות זה עדיין לא נתפס לחיילים בראש כי ...איך אישה
יכולה להתאבד? לא ...זה לחימה ...מה ,אישה לוחמת? ) (...אישה תחשב כלוחמת
כשהם יראו אישה יורה עליהם פנים מול פנים או התקלות עם צוות של נשים ,אני
יודע ..אז יראו להם נשים לוחמות .כמו בוייטנאם ,שהבנות שם היו לוחמות ונתפסו
כלוחמות ,כי חיילים אמריקנים ראו ילדות או נשים א ...וייטנאמיות נלחמות בהם .ואז..
וואללה ,נשים לוחמות ,אבל פה ...אין ירי על חייל ...היו מתאבדות ,אבל זה קטע של...
לקחת חומר נפץ ולהתפוצץ ,שזה ...הרבה כוח ,אבל זה לא לחימה .זה אקט מסוים
שהן עשו) .סרן שי(
נראה שלמרות מאמציהן הגדולים של הנשים להתקבל למועדון המלחמה הן עדיין
מודרות ממנו ,נתפסות כחלשות וכיריב לא הוגן .המלחמה משמשת כמכשיר לכינון
גבריות ,וזו מכוננת אך ורק אל מול "יריבים ראויים" ,גברים .החיילים עוסקים
באופן מתמיד בניסיון להפוך את הגבר הפלשתיני ליריב ראוי ,שהלחימה בו נתפסת
כבעלת משמעות .במקביל ,כפי שראינו ,הם עושים ככל יכולתם להבהיר כי האישה
אינה מהוה איום או סכנה ,גם כאשר היא מנסה להתנגד ,לזרוק אבנים ,או
מתפוצצת ,היא נותרת לא מסוכנת ,לכן אין להתייחס אליה כאל אויבת ,ברת פגיעה,
כפי שמסכם סמ"ר אסי:
אני חושב שצריך להרוג רק את מי שפוגע בנו ,לא את כל הערבים (...) .את מי
שנלחם נגדנו צריך להוריד אותו בחזרה .לא את ג'מאל הילד או את פטמה .אבל מי
שפוגע בנו צריך להוריד אותו בחזרה (...).יכול להיות שזה חלק מהעניין )אי אונס(,
צריך לפגוע רק במי שינסה לפגוע בנו)..סמ"ר אסי(
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לא חלשות אלא מוחלשות
פעמים רבות החיילים מזהים את האישה הפלשתינית כחלשה ומדוכאת ,לא רק
מתוקף השתייכותה ל"מין החלש" ,אלא מתוקף השתייכותה לחברה מסורתית
המכפיפה אותה ושולטת בה .החיילים מזהים אותה כמוכפפת לדת ולגברים
המוסלמים ,אותם הם חווים כאויבים .סרן שי מתאר את האופן בו הוא מבין את
יחסה של החברה הפלשתינית – מוסלמית לנשים ,כאובייקטים בלבד ,יחס שהוא
מוצא משפיל ומבזה:
החמאס שזה ...ארגון דתי ) (...נשים זה לא..מבחינתו..הן סתם מותג (...) .כל החוק
המוסלמי ...כביכול ...החוק המוסלמי מוריד אותן לרמה של ...כמו אצלנו כלב וזה...
הדתיות ביניהן הם מגעים לרמה כזאת ...שהן ..לא יכולות להסתכל לגבר ...ואסור להם
לגעת (...) ...התפקיד של האישה הוא להיות במיטה ולטפל ב ...אישה לא יכולה
להיות עם דעה (...) .מבחינה דתית ,יש להן בעיה להסתכל על גברים .גם על הגברים
שלהם הם לא מסתכלות .אז הן משפילות מבט כי זה מה שהן נוהגות לעשות ..אני
מאמין שאם היו מורידים להם את הרעלות אז א ..הן היו מסתכלות לחיילים בעיניים.
)סרן שי(
כמו סרן שי ,גם סמ"ר יוני וסמ"ר ברק מפרשים את האישה הפלשתינית כקורבנם
של הגברים הפלשתינים.
יש השפלה של העיניים (...) .זה תפיסות שלי ,אבל אני תמיד הייתי רואה את זה בתור
איזשהו משהו ...חברתי .ש ..שהיא מתנהגת ככה ,אבל שזה לא משהו שהיא באמת
מאמינה בו (...) .שהחברה מכריחה אותה להשפיל מבט ,או ...להיות יותר כנועה.
)סמ”ר יוני(
מדוכאת )האישה הפלשתינית( .לא בדיכאון ,אלא שמדכאים אותה) .סמ"ר ברק(
נראה כי קשר בין החיילים לנשים הפלשתיניות נמנע בגלל אותם "הם" ,הממסד
הגברי המוסלמי ,הנתפס כמתעלל בנשים ,מדכא אותן ומאלץ אותן לעטות רעלה
להתנהג באופן מושפל .לעיתים נוצרת תחושה שככזו ,החייל מרחם עליה ,ואף חש
כלפיה אמפתיה ,לא רק כאדם ,אלא גם כמי שמוכפפת על ידי אויבו.
מיקומה החברתי כחלשה ומדוכאת ,כמוכה ומושפלת בחברתה ,מחזק את העובדה
שהיא אינה נתפסת כיריב הולם עבורו .כפי שסיכם זאת סמ"ר חן:
עם כל הכבוד ...מה אתה ...מרביץ לפאטימה? ...לא ,באמת ...גם ככה החיים שלה
דפוקים ...בשביל מה? )סמ"ר חן(
יתר על כן ,כיוון שהיא נתפסת כמדוכאת על ידי אותו גורם שהוא תופס כאויב ,הגבר
הפלשתיני ,נראה שנוצר מעין קשר בין שני הצדדים ,ברית פוטנציאלית ,בין החייל
לאשת הפלשתיני ,אשת האויב החלשה והמסכנה .כלומר מעבר לכך שהן אינן
נתפסות כאויב ,ישנה גם הבעת צער מסוימת על מצב חייהן ועל הכאב הנגרם לה
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"באשמת" אותם גברים – אויבים .אני מכנה זאת ברית פוטנציאלית ,כי כפי שראינו
בפרק הקודם ,קיימת למעשה ברית אחרת ,מעשית וממשית ,בין שתי אוכלוסיות
הגברים ,המסייעת לגברים הפלשתינים להמשיך לשמר את המערכת התרבותית
המסורתית ואת הדומיננטיות שלהם במשפחה .ניתן להניח כי שיתוף הפעולה עם
התרבות המסורתית מהווה תכתיב ממסדי ,בעוד הבעות ההזדהות מגיעות
מהחיילים ,כפרטים בודדים ,המתנגדים לפרקטיקה זו .אך גם התנגדותם משקפת
תפיסות פטריארכאליות ,כיוון שהיא מסתכלת על האישה מתוך פטרונות ,ויתר על
כן ,כיוון שהיא מהווה התרסה כנגד הגברים להן "שייכות" נשים אלו .כלומר
באמירה זו עדיין מגולמת התפיסה כי האחריות על רווחתן של נשים אלו נמצאת
באחריותם של הגברים הפלשתינים ,שעושים זאת "פחות טוב" מהגברים
הישראלים .זאת ועוד ,ניתן לראות כי החיילים נוטים להבליע את העובדה שנשים
אלו מוכפפות גם להם ,מושפלות באופן יומיומי גם על ידיהם .כפיפותן לחיילים היא
אפילו כפולה ,מאחר והן כפופות לחיילים ולגברים המוכפפים לחיילים .קשה
להאמין שהחיילים אינם מודעים לעובדת שליטתם בנשים .ברם מאחר וכפי שראינו,
אין לחיילים שליטה פיזית ישירה בנשים ,הם אינם יכולים להפעיל עליהן כוח ,יתכן
שהם פחות מודעים לחלקם במצב הנשים.
הסימפתיה שהחיילים מפנים כלפי הנשים הפלשתיניות נובעת בין היתר מהשוואת
מצב הנשים הפלשתיניות למצב הנשים הישראליות ,הנתפסות כאוטונומיות ,בעלות
חשיבות כאדם בפני עצמו .מנגד ,מרמז סרן דניאל ,האישה הפלשתינית נתפסת
בחברתה יותר כחפץ מאשר אדם ,סובייקט ייחודי ,לכן משמעות השוואתה לאישה
הישראלית ,מהווה התנגדות ,שלא כמו הפלשתינים ,הוא ,כישראלי ,לא מסוגל
לראות באישה חפץ בלבד.
בתרבות הישראלית האישה נתפסת פחות כחפץ ,יש לה יותר כבוד כאדם) .סרן
דניאל(
כפי שראינו מוקדם יותר ,אחד מאפיוניו הפרדוכסליים של האונס הצבאי ,הוא
שהוא תוצר של תפיסה דואלית ודיכוטומית של האישה .כלומר האונס מתאפיין בכך
שהאישה היא הכל ולא כלום ,מרכז הקיום הקהילתי וחפץ .בעוד החיילים מתארים
אותן לעיתים כאמהות על ,הדואגות למשפחתן ומנהלות את הבית ,החייל מסתייג
מתפיסתן כמצרך .כלומר בנקודה זו ,בה הוא מערער על התפיסות המגדריות של
הקבוצה האחרת ,לא מתאפשרת יותר אותה דואליות ,המאפיינת מקרי אונס
צבאיים.
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פיקוח אקטיבי על הפעלת אגרסיביות
הצבא הישראלי הוא צבא ממוסד ,היררכי וממושמע למדי .אפיונים אלו
משמעותיים ביותר בכל הנוגע לתקיפת נשים .כפי שראינו קודם ,אונס צבאי יכול
להיות פעולה מכוונת או סימפטומאטית .כאשר מדובר באונס צבאי מכוון,
בפרקטיקה המונחית מלמעלה ,והחיילים אך מצייתים לה ,היררכיה זו יכולה לשרת
ולהבטיח את מילוי המטרה .אך כפי שראינו מוקדם יותר ,האונס הצבאי שהתבצע
בישראל היה סימפטומאטי ,אונס הנובע מהשתוללות חיילים שהמערכת מתייחסת
כלפיה בסלחנות או כאשר אינה מסוגלת לכפות את מרותה על החיילים .עם זאת,
הצבא הישראלי ,כצבא מודרני שנוסד לאחר התמסדות תפיסות של זכויות אדם
ומחויב להן ולאמנות בינלאומיות ,בעל דימוי מוחצן של צבא מוסרי וכוח מגן בלבד,
כמו גם רטוריקת המלחמה המדויקת בה הוא משתמש בימים אלו ,מובילים אותו
להתנער בכל מאודו ממבעים כאלו .כלומר הוא אינו מאפשר אונס צבאי
סימפטומאטי הנובע מהתרופפות משמעת או חוסר אכיפה .היותו היררכי וממושמע
הם גורמים מובילים בהצלחתו בכך .בכדי לממש היררכיה זו מופעל פיקוח מתמיד
ומגוון על פעולת החיילים.

ציות לפקודות
צה"ל הוא בייסודו צבא ממושמע .מרבית החיילים מצייתים לפקודות ,ואלו בדרך
כלל ברורות למדי .שיאון טוענת כי בשלב הראשון ,החיילים לומדים לציית מתוך
פחד ,בהמשך ,השאיפה היא שיפעלו מתוך הזדהות עם מטרות הצבא ,מתוך הבנה
ומקצועיות )שיאון .(30 :1997,בהתאם לכך ,מתאר סמ"ר איתן את מילוי הפקודות
בתקופת שירותו הסדיר ,כנובעת משילוב של הערצת המפקד ופחד מענישה ,אך ללא
הזדהות והבנה שלהן.
הקשר שלך עם הפקודות וההבנה שלך אותן הוא יותר חלש .זאת אומרת ...אתה
עושה מה שהמ"מ שלך אומר לך כי הוא אלוהים .זה ברור .וגם אם לא תעשה תקבל
שבת ...אז אתה לא מתחיל לחשוב ...מה המנגנונים מה .אתה לא מערב בזה את
ההבנה שלך) .סמ"ר איתן(
בדומה לסמ"ר איתן ,מרבית החיילים נוהגים לבצע את המשימות המוטלות עליהם
גם כאשר הם אינם מבינים ,מזדהים או מסכימים עמן .סרן שי מתאר כיצד כחייל
הוא ציית גם לפקודות שנראו לו בעייתיות ,מתוך תפיסה שתפקידו של החייל הוא
לציית לפקודות.
דווקא נראה לי בנאדם נחמד .וצריך להרוג את  Xבגלל שהוא הוציא פיגועים .אתה
עושה את זה כי אתה בצבא ואתה לא חושב הרבה ...יש לך פקודות רות עבור ואתה
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עושה .כחייל מבחינתי ...כל מה שצה"ל עושה ...קדוש(...) .בצבא אתה לא חושב על
זה ,אתה יודע שאתה חייל .זה התפקיד שלי ,זה מה שאני עושה ,זה העבודה שלי )(...
הביצוע של הפקודות תמיד יהיה ..במאה אחוז )סרן שי(
מנקודת מבטו כחייל הוא רואה את העשייה הצה"לית כמחייבת ,לשיטתו אפילו
כקדושה; ככזו ,הציות לה הכרחי .החשיבה האינדיבידואלית ומערכות שיקולים
חיצוניות נדחקות הצידה על ידי משהו גדול מהחיים עצמם ,קדוש .אין כאן חשש
מענישה ,אלא אמונה מוחלטת במערכת ובהחלטותיה .כמפקד הוא מצפה )ולרוב
זוכה( לאותו ציות מפקודיו ,בייחוד לאור רמת המובהקות של הפקודות.
בתשעים אחוז מהמקרים מבצעים די בקפידה את ההוראות (...) .הם )החיילים( יודעים
בדיוק ,אחד לאחד מה עושים ,איך עושים ,מה הנוהל לגבי כל דבר .צה"ל לא משאיר
חלקים פתוחים .סוגר הכל (...) .כי רוב הדברים שצה"ל כותב זה ללמוד לקח ממקרים
שהיו ויש לנו מספיק מקרים .מוות של חייל זה ...בעיה לצה"ל .והוא לא ...לא רוצה
שאנשים יהרגו ,אז הוא סוגר את כל הפינות (...).יש פקודה לכל דבר .אם המפקדים
מעבירים או לא ...זה בעיה אחרת) .סרן שי(
מובהקות הפקודות נועדה ,לטענתו ,להגן על החיילים .הן מהוות למידה של כשלים
ומתוות דרך למניעת פגיעה עתידית בחיילים .ככל שהפקודות "מקצועיות",
"כירורגיות" יותר ,הן מדגישות את ביצוע המשימה ותו לא ,על כן ,הן מהוות למעשה
הגנה עקיפה על האוכלוסייה הנשית .כמו כן ,הוא מטיל את אחריות מסירת
הפקודות על המפקדים ובכך מטיל עליהם את האחריות במקרים של חוסר ציות.
רנ"ג אורי ,מוסיף כי קיים ממד מסוים של שיקול דעת בפעולה ,אך זה מתאפיין
בדרך ההצגה של הפעילות ונועד לשרת את המטרה הכללית.
לגמרי תלוי פקודות ,אף פעם לא ...לפחות בדברים החשובים ,מה לעשות עם אנשים,
תמיד לפי פקודות .לפעמים ,בדברים קטנים ...כמו איפה לעמוד ...זה מחליטים לבד,
וגם הכל כדי לשרת את הפקודות (...) .בדרך כלל ההוראות מאוד ברורות ותמיד יש מי
שיבהיר אותן אם לא) .רנ"ג אורי(
סרן שי ממשיך ומסביר את דרך ביצוע הפקודות של חיילים ישראלים .לטענתו,
החיילים הישראלים ,מבצעים אמנם את הפקודות ,אך עושים זאת בדרכם שלהם.
הם מפעילים שיקול דעת לגבי אופן הביצוע ,אך לא מערערים על המדיניות ממנה
נגזרה הפקודה .כלומר לשיטתו ,מצב של אי ציות עיוור נתפס כיתרון של הצבא
הישראלי ,ולא כעניין בעייתי .בדומה לכך ,טען בן ארי ,כי בצבא הישראלי היוזמה
נתפסת כמשאב וישנה ציפייה להפגנתה יותר מאשר בצבאות אחרים .אך יוזמה זו
כפופה למבנה ,למערכת הצבאית ,והיצירתיות מתקבלת ונשאפת כל עוד היא תורמת
לפעילות המערכת ).(Ben Ari,1998:40-41
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אבל זה ...ישראלים .את ראית פעם ישראלי שמביאים לו פקודה והוא אומר רות עבור
והוא עושה .מה אני רובוט? עושים את הפקודות ,אבל תמיד יש את הקטע של
להכניס ,לעשות ...לעגל את הפקודה מפה ..אני עושה את הפקודה ,אבל אני עושה
אותה ככה .ואני אעשה אותה ככה ,והוא עושה אותה ככה ..כל אחד בכיוון שלו,
עושים .עושים את הפקודות ,אבל כל אחד יש לו חשיבה משלו (...) ...במיוחד
במצבים כאלה של אונס ...רצח ,גניבה ...כל מיני דברים ...זאת אומרת אנשים לא
אנשים לא אומרים אוקיי ,קיבלנו פקודה לאנוס ,אז אנחנו ...יש כאלה שיגידו לא.
אנחנו לא נעשה ,וגם ילכו עם זה הלאה .בנאדם אחד לא יעשה אונס וזה .חייל בודד
לא ..לא זה .האופי של האנשים ...זה האופי של האנשים שלנו הוא לא מאפשר את
זה) .סרן שי(
את העדר הקונפורמיות וריבוי הדעות הישראלי הוא מצייר באופן חיובי ,כגורם
ממתן .המשמעת המוחלטת היא שעשויה להוביל לקטסטרופות למיניהן .רכיב
תרבותי ישראלי זה מונע לטענתו ציות לפקודות בלתי חוקיות בעליל או בלתי
מוסריות והופך את החייל הישראלי לחייל חושב ,צייתן על תנאי .חייל שמוכן
להתנגד לפקודות בעייתיות ושהצבא מעמיד בפניו אמצעים "ללכת עם זה הלאה",
כלומר לדווח.
נראה שבעיקר במחסומים ,הפקודות נוטות להיות מורכבות ומעורפלות יותר.
החיילים מצופים להתנהל על פי הפקודות ולגשר על הפערים ביניהן בעזרת ההבנה
הכללית של "רוח צה"ל" ,הקוד האתי של צה"ל ,המוקנה להם כבר משלבי השירות
הראשוניים .ביצוע הפקודות המעורפלות באופן המתאים ביותר ל"רוח צה"ל"
ולמצב המסוים בו פועלים החיילים נמצא באחריותו של המפקד הישיר.
זה בעייתי .אין שחור ולבן .לפעמים בהרבה מהדברים האלה (...) .כשאתה עולה לקו
לא אומרים לך אל תיקח סיגריות אל תעשה ככה אל זה ...תדבר יפה ,אל תדבר לא
יפה ודברים כאלה .אולי זה בגלל שלא לתת לנו חומר למחשבה על מה לא צריך
לעשות במחסומים ,אבל אין ממש (...) ...בנאדם הוא ...יש לו את הערכים .הוא יודע
איך עובד הצבא ,הוא יודע איך זה ...הוא יודע שכנראה יש דברים שלא עושים(...) .
זה בעייתי ,בואי נגיד שזה לא תמיד מספיק ברור .וקורים מקרים שתופסים נגיד חיילים
ואז בסוף מאשימים את המפקדים .כי באמת ההוראות לא היו מספיק ברורות) .סמ"ר
כפיר(
המפקדים הם גורם משמעותי לא רק באכיפת הפקודות ,ההתנהגות ההולמת ונתינת
דוגמה אישית .הם מהווים גם גורם מתווך בין החייל הפשוט לבין קובעי המדיניות
וככאלה השפעתם על פקודיהם עצומה .החיילים מצפים לפקודותיהם ומניחים כי הן
נגזרות של מדיניות כוללת אותה הם פועלים ליישם .בסיטואציות בהן המפקד אינו
מכיר את הפקודות ,את המדיניות ממנה יש לגזור פקודות או שאינו מוסר את
הפקודות כפי שהועברו אליו עשויים להיווצר קשיים באכיפת הסמכות .במצבים
שכאלה חופש הפעולה שניתן ללוחמים הוא נרחב ביותר ועלול להוביל להתנהגויות
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בעייתיות מאוד .פעמים אחרות ,כאשר ניתנות פקודות שחיילים ותיקים פרשו
כמונעות מהם לעשות משהו שנתפס בעיניהם כלא כמזיק ,הם לא צייתו להן.
אני לא חושב שאם היו פקודות החיילים לא היו עושים את זה )להיכנס לג'קוזי בבית
שהשתלטו עליו( .אז הייתה פקודה לא להיכנס ,או אמרו לנו ככה וככה ...בכל זאת היו
כאלה שעשו ,הפקודות זה לא מה שמונע) .סמ"ר עוז(
אירוע בעייתי נוסף שהתרחש בתקופת מבצע "חומת מגן" ,נובע גם הוא מהתרופפות
משמעת .זו נובעת משינוי תנאי הלחימה במבצע ומ"ותיקותם" של החיילים,
השתייכותם לפלוגה המסייעת ,המתאפיינת במאבקים מופגנים על שליטה במצב.
ששון-לוי טוענת שכיוון שהם נשארים במעמד של חייל פשוט מרבית השירות הצבאי,
הם חווים סתירה גדולה בין הדגש על עצמאות ואוטונומיה בהבניית הגבריות,
לפרקטיקה מעשית של צייתנות .סתירה זו מביאה אותם לחפש אתרים בהם הם
יכולים להיות לא ממושמעים )ששון-לוי.(86 :2006,
בפלוגה המסייעת אז היו הרבה יותר מקרים של התפרקות .כלומר כי כשהנהלים היו
הרבה פחות חמורים ...מבחינה כללית גם ,לא רק מבחינה של אוכלוסייה פלשתינאית,
אז הייתי רואה נגיד ותיקים ,גם רואים טלוויזיה נגיד (...) .אני זוכר איזשהו מבצע )(...
בחומת מגן ואז היה את המונדיאל (...) .ואנשים פשוט באו ונכנסו לאיזשהו בית )(...
באיזשהו מחנה פליטים ,היינו צריכם להיכנס אליו ולעבור מבית לבית ...פשוט נכנסנו
לשם (...),ואנשים ראו שם את המשחק .ובאותו זמן ,המשפחה כמו שאמרנו ,נמצאת
לפי הנוהל בחדר ליד כאילו (...) .זה סיטואציה שהיא מאוד שחור לבן שאסור לראות
טלוויזיה .אבל כשאתה נמצא בשהות ארוכה ...אז הנהלים פחות (...) ...זה מעין
נהנתנות כזאת) .סמ"ר גד(
לתפיסתי ,בכניסה לג'קוזי ובצפייה בטלוויזיה ,החיילים מערערים על נכונות
והתאמת הפקודות שנגזרו מן המדיניות המקורית .הם לא יוצאים להשתולל
ברחובות ולפגוע ללא הבחנה בתושבים ,אלא משתכשכים בג'קוזי ,או צופים
בטלוויזיה ,תענוג שכביכול אינו מהווה פגיעה באף אחד ,על כן הוא תואם את
המדיניות הכללית .עבורם זהו רגע של התפנקות ,פיצוי על תלאות הקרב ושגרת
החירום המעיקה ,פינוק שנראה שאינו פוגע באיש ,מאחר ובמקרה הראשון המשפחה
ששהתה בבית פונתה ממנו ובשני ,הועלמה אל חדר אחורי וניתן לשכוח מקיומה.
חשוב לזכור שבסיטואציות דומות ,במלחמות אחרות לאחר תום הקרב ,עם הכיבוש
והניצחון ,חיילים ולוחמים "פיצו" את עצמם בבזיזה אלימה ובתקיפת נשים.
הסקוטים היו בין הראשונים שתיעדו השתוללות ממין זו ,כאשר חיילים אנגלים
אנסו את נשותיהם באופן שיטתי לאחר כשלון המרד ההררי ב1746
)בראונמילר .(38-40 :1980,דוגמה נוספת ניתן לראות במלחמת האזרחים
בגואטמלה ,בה בתום השתלטות על כפר וטבח תושביו הגברים ,פעמים רבות דרשו
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החיילים מן הנשים השורדות לבשל למענם ,לרקוד בפניהם ולבסוף אנסו אותן
) .(Quigley,1999:74-5אין ספק שהכניסה לג'קוזי ,או הצפייה בטלוויזיה בניגוד
מפורש לפקודות מעידה על התרופפות המשמעת ,אך בהינתן הנסיבות ,קשה להימנע
מאנחת רווחה ,שהתרופפות המשמעת בקרב החיילים הישראלים מסתכמת ,לפחות
במקרים אלו ,בנהנתנות שהמחיר אותו היא גובה מן האוכלוסייה האזרחית נמוך
באופן יחסי.
פעמים אחרות אי הציות לפקודות הוא תוצר של שחיקה ואטימות של הכוח הלוחם,
המתגברות ככל שהחיילים שוהים במרחב זמן ארוך יותר .התמשכותו של הסכסוך
מטילה עומס רב על החיילים .במשך שלוש שנים ויותר הם חלק ממערך אינטנסיבי
של שמירה על גבולות המדינה ,דאגה לביטחון אזרחיה והתמודדות יומיומית עם
אוכלוסייה כבושה .שגרה זו יכולה להוביל לשחיקה ולמיאוס מן העבודה הסיזיפית
והרוטינית .היא עלולה ליצור בקרב החיילים טינה ,כעס ,חוסר סבלנות .במקביל,
עשויה להיווצר תחושה של שעמום ,שתי תחושות אלו -השעמום והשחיקה ,עלולות
להוביל לתגובות אגרסיביות ולא שקולות ,כפי שתיאר סמ"ר חן את השינוי
בהתנהגותם של חיילי הסדיר הצעירים ממנו ,שמרבית שירותם התנהל בתקופת
האינתיפאדה:
בהתחלה כאילו ...לפחות היחידה שאני הייתי בה ,איך שאני רואה את זה ...הסדירים
של מתי שאני הייתי ,נתנו הרבה יותר כבוד לאוכלוסייה מאשר הסדירים של היום.
כלומר עשיתי גם מילואים עם סדירים ו ...כנראה השחיקה -תשמעי ,לעבוד שלוש
שנים עם אוכלוסייה אזרחית ,ואת יודעת ,עם כל המחסומים ,עם כל ה ..איסורים,
החוקים וכל הקודקודים שיושבים על הראש ...זה מאוד מלחיץ (...) .הסדירים ...עשו
דברים ש ...בואנ'ה אפשר להגדיר אותם גם פליליים ,באמת .כאילו ...טיפה של כבוד
לאוכלוסייה האזרחית הערבית הם לא נתנו) .סמ"ר חן(
עם זאת ,חשוב להדגיש כי השהייה הארוכה בשטח לאו דווקא מייצרת תגובות
אלימות וחוסר ציות .אינטנסיביות הפעולה מול הפלשתינים והתמשכותו של
הקונפליקט מובילה אצל רבים לשחיקה ,המתבטאת בעייפות ,אטימות וחוסר
אכפתיות ,המובילות בתורן לפחות עניין באוכלוסייה האזרחית ולשימוש פחות
באלימות .כפי שניתן לראות בדבריו של סמ"ר כפיר:
נראה לי זה גם עניין של זמן ,כאילו בהתחלה הדברים כאילו יותר א ...זה מעניין לגנוב
סיגריות נגיד .או ...מעניין לא יודע ...אבל ככל שהזמן עובר ,זה פחות מעניין לעשות
את זה ,זה כבר לא מעניין אותך הדברים האלה .אתה כבר מת לסיים את הקו) .סמ"ר
כפיר(
במקרה זה ,הצייתנות כבר אינה תלוית פקודה ,או תוצר של חשש מענישה ,אלא
נובעת משעמום .הסיגריות שנלקחות במחסום הן דבר קטן לכאורה ,אך משמעותן
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גדולה  -הן מסמלות את כוחו של החייל אל מול חוסר האונים של הפלשתיני .אני
מניחה שככל ששהיית החיילים בשטח מתארכת ,ככל שהם נוכחים ביחסי הכוחות
הברורים ,הם כבר לא מרגישים צורך להוכיח את שליטתם המוחלטת על חייו
ורכושו של הפלשתיני ,כפי שנהגו לעשות בעבר .בשלב זה של השירות ,החיילים כבר
הוכיחו לעצמם ולסובבים אותם את גבריותם ועוצמתם ,וכל מה שהם רוצים זה
לסיים את הקו ולחזור הביתה .בעוד סמ"ר כפיר מדבר על מיאוס מאקטים
בעייתיים כמו בזיזה ,נדיה מתארת את המצב מנקודת מבטה של צעירה העוברת
במחסום ,באופן דומה .ככל שמתארך הזמן ,היא טוענת ,החיילים העומדים
במחסום התעייפו מכל ניסיון תקשורת ,ואין להם עניין ביצירת קשר עמה או עם כל
אחד אחר .ניתן להניח ,שלהם ,כמו לסמ"ר כפיר" ,נשבר" מהקו ,וכל מה שהם
יכולים לחשוב עליו הוא סיומו או אפילו סיום המאבק כולו .כלומר הציות לפקודות
נובע מעייפות ומשעמום.
Like these days from.. Like almost half year (...) the soldiers are just
angry.(…) like, there's a change, (…) They don't want to talk to you,
they don't want to say anything.(…) The past half year it's like.. less,
less. I think it's because soldiers are busy with their anger, and they
don't want to... tell you anything... they don't want to see you
)anyway… (Nadia
כפי שראינו קיימים ממדים של חוסר ציות ,הנובעים מפקודות )ופיקוד( לא ברורים,
משחיקה ואטימות ומגורמים אישיים ,פרטניים וקבוצתיים .עם זאת ,צה"ל הוא
צבא היררכי וממושמע באופן יחסי .לרוב מדובר ,כפי שציין בתחילת הדיון סרן שי,
בציות ,ואפילו ציות תוך אי הסכמה לפקודות .הדיונים הבאים יעסקו בפרקטיקות
אותן מפעיל צה"ל בכדי למשמע את הצייתנות ולפקח על מממשי המדיניות.

עבודת צוות
אחת מן הדרכים לגרום לכך שנהליי הפעולה המקצועית אכן יתממשו ,היא הפעילות
בצוותים המובילה לפיקוח הדדי מתמיד .סמ"ר עוז מתאר את הדרך בה נעשה חיפוש
בבית -קבוצת החיילים מסתובבת יחד ,פועלת כקבוצה ,ואף משמרת קשר עין עם
השומר שהופקד על החדר בו הוחזקו הנשים:
כולם באותו בית ..זה לא שהוא מבודד ,השומר היה בקשר עין עם הכוח שחיפש
בבית) .סמ"ר עוז(
סרן שי ממשיך ומתאר את הפיקוח ההדדי ,הפעם במחסום .מדבריו ניתן ללמוד כי
המחסום נבנה בצורה המאפשרת פיקוח הדדי ומודעות מתמדת לפעולתם של יתר
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החיילים .מעבר לחיילים העומדים במחסום ,ישנו גם סיור העובר במקום מדי פעם
ועמדת תצפית ממנה ניתן לראות בברור מה עושה כל חייל.
המבנה של המוצב זה מבנה ארעי ,סוללה ,סוללת עפר ,בפנים האוהלים ,נקודת
תצפית.והמחסום עצמו הוא באמצע צומת .ככה שהחייל בתצפית רואה מה הם
עושים .יש שם שנים או שלושה חיילים במחסום ,אז הם רואים מה כל אחד עושה.
סיור שמגיע כל פעם ...ואז הוא רואה .אז אנשים די מחוברים למה שכולם עושים(...) .
והם רואים כל מה שקורה והם מנסים לפעמים להשפיע אחד על השני בצורה זו או
אחרת .זה החיים שם ,אין מה לעשות .אבל במחסומים כאלה ,כולם רואים מה כולם
עושים (...) .ובמחסומים היותר גדולים יש נהלים ,עובדים לפי הנהלים ...אז זה לא ..אז
זה פחות ...בעייתי) .סרן שי(
הוא מציין כי הם לא מסתפקים בהתבוננות ,אלא במקרה הצורך מתערבים זה
בעבודתו של האחר ומנסים להשפיע עליו .לסיכום ,הוא טוען כי העבודה בצוותים
ממתנת את התנהגותם של חיילים ומונעת ביטויים קיצוניים .גם כשיש חייל שעשוי
להתנהג באופן בעייתי ,העובדה שהוא עובד בצוות ,מול חייל נורמטיבי מאפשרת
פיקוח מתמיד המוביל למיתון ונרמול התנהגויות קיצוניות.
יש מטומטמים מבינינו ,אבל א ...על כל מטומטם יש גם בנאדם נורמלי אחד(...) .
החיילים לא לוחמים בודדים ,זה המזל שלנו .הפנאטים שביניהם ...הם היו עושים
הרבה צרות לצה"ל) .סרן שי(
בנוסף לנוהלי ההתנהגות אל מול האוכלוסייה הנשית ,החיילים מפוקחים באופן
מתמיד ונראה הן על ידי חבריהם לצוות והן על ידי מפקדיהם הנוכחים בשטח.
העבודה היא תמיד לפחות בזוגות ובמחסומים קיימת עמדת תצפית בה מוצב חייל
המשקיף בין היתר על התנהלות חיילי המחסום .כל פעילות נעשית תחת פיקוח ישיר
של מפקד ואפילו קצין ,סיטואציה המקשה על התרחשות התנהגויות חריגות ,מאחר
והחיילים ,חוששים להיתפס.
יש את המחסומים הגדולים ש ...שהם בצומת וזה מחולק אפילו לארבע כיוונים ,ואז
לכל כיוון יש שתים או שלוש חיילים פלוס איזה ...שמים שם איזה עמדה ששמים שם
מגדל והיא שולטת על כל האזור ,זה אולי תשע חיילים ומפקד ,משהו כזה ,אתה בקשר
עם הבנזוג שלך ,ואתה בקשר עם המפקד שעובר .הוא בדרך כלל נמצא עם המקום
שיש בו הכי הרבה עומס (...) .זאת אומרת אנשים יודעים מה קורה ,בדרך כלל .אנשים
יודעים מה קורה בצד השני (...) .יש גם את הבחור במגדל שבדרך כלל רואה הכל.
אבל הוא כן צריך להסתכל על מקומות אחרים ולא על חברים שלו ,כי זה לא מה
שחשוב) .סמ"ר כפיר(
כמו החברה הסובבת ,פועלים גם החיילים עצמם כשליחי החברה ומפקחים על
התנהגותם של חיילים אחרים ועל יישום קוד ההתנהגות הנורמטיבי בכלל קבוצות
האוכלוסייה .מגדל התצפית משמש כמעין פנאופטיקון ,אם נשתמש במושגיו של
פוקו ) ,(Foucault, 1991כאשר למרות שברור שתפקידו של התצפיתן אינו לבלוש
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אחר חבריו ,עצם נוכחותו והאפשרות שהוא צופה בהם ,מובילה את החיילים
למשמוע עצמי ולהתנהגות מתונה יותר .עבודת הצוות היא כלי חשוב המאפשר את
מימוש הנהלים הצבאיים .עם זאת ,חשוב להבין כי אין די בעבודת צוות בכדי למנוע
אונס צבאי .עבודת הצוות היא מנגנון המאפשר פיקוח וכפייה עוצמתיים של
המדיניות על הלוחם הבודד ,לכן עבודת צוות יכולה לבוא לידי ביטוי גם כמנגנון
המאלץ אונס קבוצתי .בוריסלב הרק ,צעיר בוסני סרבי שהועמד לדין באשמת אונס
ורצח במהלך המלחמה ,תיאר בראיון עיתונאי את האונס כאירוע בו הוכנס עם
מספר צעירים נוספים לחדר בו שהתה הנערה שנאמר להם לאנוס .נוכחותם,
התבוננותם ההדדית ,היא זו שהובילה אותו לביצוע האונס ,מחשש שאם לא יבצעו,
ידווח וייענש בשליחתו לחזית קשה במיוחד ) .(Enloe,1998:58כיוון שבמקרה
הישראלי ישנה הימנעות מאונס צבאי מכוון ,עבודת הצוות משמשת כמנגנון המונע
אונס צבאי סימפטומאטי.

דמות המפקד ונוכחותו
אחת הדרכים המשמעותיות ביותר למשמע את התנהגותם של החיילים היא פיקוח
ישיר של מפקדים ובייחוד קצינים .המפקד מצטייר כחייל האידיאלי וכדמות גברית,
טוענת שיאון .הוא מהווה את הניגוד הגמור לחייל ומהווה את המודל למה שהחייל
היה רוצה להפוך .המפקד הוא מודל חיקוי מאחר שהוא זה שדואג לחייל ומופקד על
גורלו .לכן המפקד מדומה לאלוהים ,אב ,ואח בוגר :דימויים היררכיים הכורכים
יחדיו ריחוק וקרבה ,ענישה ועזרה )שיאון .(39 :1997,נוכחותם של המפקדים בשטח
היא תמידית ,ברורה וצפויה ,בייחוד במצבים בהם עשוי להיווצר חיכוך אל מול
אוכלוסייה אזרחית.
בסיורים איכשהו יש פחות התמודדות מוסרית .כי קודם כל ,שם כן היה קצין שמוביל
את הסיור ...לפעמים המ"כים ,אבל בדרך כלל מ"מים ,אז האחריות שלהם) .סרן
תומר(
בסיורים ,טוען סרן תומר ,כמו במהלך השתלטות על בית ,אותה מתאר סמ"ר גד,
האחריות במהלך המפגש עם האזרחים הפלשתינים מוטלת על הקצינים ,כך
שהתמודדויות מוסריות נמנעות מהחיילים.
מהרגע שנכנסו והשהות התחילה להיות ארוכה ,הקשר היחיד היה דרך הקצינים .כאילו
או דרך המפקדים ואני הייתי חייל פשוט ) (...הם אלה שניהלו את המפגש הזה עם
המשפחה) .סמ"ר גד(
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תיאור מפורט יותר של מהלך העניינים והמחשבה שמאחוריו ,ניתן לראות בדבריו
של סגן ניר:
טיהור של בית ,זה משימה של קצין .לא יכול להיות ...האלמנת קש 60הזאת ,שהייתה
משפחה (...) ,היה חיכוך ,היה שם קצין .אני לא מאמין שקצין יכול היה לתת יד לזה
)אונס( ,היום .אני לא יודע מה היה פעם ,אבל ככה זה היום (...) .המערכת ,מסודרת
ככה ש ...לא תהייה קבוצה גדולה בלי נוכחות של קצין בתוכה .ו ...לא יכול להיות
מצב שכיתה תכנס לבית לבד (...) .בכל פעילות שיש סיכוי טוב לחיכוך עם
האוכלוסייה הערבית האזרחית ,אני מאמין שיצרפו קצין ,ולפעמים גם גשש (...).יש
גם הבנה של הצבא שהחיכוך הזה צריך להיפתר על ידי אנשים מבוגרים .הרי מה זה
צבא? מה זה חיילים? זה ילדים בני  ,19במקרה הטוב .קצין הוא כבר יותר מבוגר ,הוא
קצת יותר חושב ,הוא יותר רגוע .גם הוא ...בן  .21יש לו עוד קצת ...יש לו עוד שנה
ניסיון ...ולכן יותר סביר שהוא יתנהג בצורה יותר בוגרת (...) .אז אי אפשר לתת לילד
בן  ,18-19את האחריות הזו בלי לשים לידו מישהו שידאג לו ,אי אפשר לתת לחייל
פשוט ,לקחת אחריות על הדבר הזה .הצבא מאוד בנוי על קצינים ,אפילו יותר מדי
לדעתי) .סגן ניר(
הקצין ,טוען סגן ניר הוא דמות בוגרת יותר ,וסיטואציית המפגש היא עדינה ביותר,
על כן חייבים להציב בה אדם עם קצת יותר ניסיון .יתר על כן ,הוא טוען שקצין
המוצב בנקודות רגישות שכאלה יכול למנוע את התרחשותו של אונס ,כיוון
שקצינים ,כפי שהוא מכיר אותם היום ,לא יכולים להסכים להתנהגות שכזו .בכדי
להבהיר הצהרה זו ,הוא חוזר אל קורס הקצינים ומתאר את תהליך ההכשרה של
הקצין ,ההופך אותו ,לתפיסתו ,לדמות שלעולם לא תאפשר אירוע שכזה בנוכחותה,
וכיוון שהיא תמיד נוכחת ,אונס לא מתאפשר:
בבה"ד  ,1מהיום הראשון ,מגדירים את מושג הקצינות ואומרים  -זה לא קציני לעבור
באור אדום ,זה לא קציני ללכת לשקם ולזרוק את הנייר של הבפלה ...ואומרים את זה
בצורה כל כך חד משמעית ,ואנשים מודחים על חוסר קצינות ,מודחים .וחוסר ערכיות,
ו ..אני לא מאמין ,שקצין ישראלי ,היה שותק מול דבר כזה .לא מאמין ,ואני ראיתי
הרבה ...אני לא מאמין שקצין ישראלי היה עד לדבר כזה ולא עצר אותו .לא מאמין.
אני גם לא מאמין שזה יכול לקרות .כי זה חינוך שנותנים בבה"ד  ,1וראיתי את
הקצינים ,מהכי סמרטוטים עד הכי תותחים .לא מאמין שזה יכול לקרות בנוכחות קצין.
)סגן ניר(
אם כן ,ישנה תחושה שקיימת תמיד נוכחות מפקחת בשטח .הקצין אינו "עוד חייל",
אלא דמות בוגרת יותר מחייליו ,מחוברתת ומחויבת יותר לערכי צה"ל המוצהרים
ולרוב נערץ על פקודיו .ככזה ,אין ספק שהשפעתו על פקודיו משמעותית ומשקפת את
רוח צה"ל ,כפי שמתאר סמ"ר יוני את דמותו והשפעתו:
הוא )המ"פ( האבא של הקבוצה ) (...התחלנו עם מ"פ שהוא היה נערץ על ידי כולם,
באמת ,הוא היה האבא הרוחני ...הוא היה נתפס כזה מין אלוהים (...) .יש מסביבו
60שם קוד למצב בו תופסים בית של משפחה פלשתינית ושוהים בו לתקופת זמן קצרה /ארוכה ,למטרות מעצר או תצפית
ושליטה.
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סיפורים כמה הוא היה מצטיין ,ומעולה בכל מה שהוא עשה ודברים כאלה ,ובזה
שבאמת ,הוא לא היה עושה משהו לא נכון .כל מה שהוא עושה ,אין בו פגם(...) .
להתחרות ממש לא ,לרצות לחקות .אבל אתה יודע שאתה ...רחוק מהחיקוי ,אבל כן.
לרצות בעיקר ) (...אם הוא אמר משהו ,אז את זה עושים (...) .ואם הוא תופס אותך
שובר שמירה ,אז אתה ממש מרגיש כאילו ..פגיעה אישית כזאתי ,זה יותר מבושה.
כאילו אכזבת) .סמ”ר יוני(
סמ"ר יוני מספר על מודל חיקוי אידיאלי ,כלפיו חשים הערצה ומנסים לחקותו ככל
האפשר .דמות שהחשש להכזיבה גדול מהפחד להיענש .מכאן נוכחותו של המפקד,
בייחוד אם מדובר בקצין ,מובילה לביצוע מוקפד יותר של מדיניות הצבא תוך
הימנעות מפרצי אלימות לא רצויים:
ידענו שצריך לשמור על הכבוד שלהם ) (...כל אחד שמר על עצמו ,והיה מפקד לכוח.
זה לא ש ...היה מישהו אחראי כל פעם שהיינו נכנסים ,היה הס' ,61הייתה היררכיה
מסוימת) .סמ"ר עוז(
סמ"ר עוז מתאר כי בדרך כלל ציפו מהם לאיפוק ,להתנהגות הולמת ,לפיקוח עצמי,
אך בנוסף לציפייה שיבינו את רגישותו של המצב ,הם המשיכו להיות בפיקוח
היררכי מתמיד והיו מודעים לו .כלומר ,במקביל למנגנונים של הפנמת הנורמות
הצה"ליות ,כפי שהוקנו להם בתקופת ההכשרה והפעילות ,הם המשיכו להיות
מפוקחים תמידית .גם מנקודת מבטו של המפקד ניתן לראות את השפעת נוכחותו
על התנהגות החיילים ,כפי שמספר סמ"ר כפיר מחוויותיו כמפקד בשטח:
הייתי מפקד מחסום עם עוד שלושה חיילים ,שאתה עובד לכיוון אחד ,ושמה יש לך
שליטה במה שקורה .אין אפשרות שיקרה שמה איזה משהו .גם החייל בסה"כ מפחד
יותר כי ...כי המפקד שם .וזה כן ..זה ממש במונחים כאלה .אם נגיד חייל אוהב
להתעסק עם ערבים ,אז הוא יודע שעדיף שמפקד לא יראה אותו .ו ...זה כן ...זה
משחקי חתול ועכבר ,פשוט ככה) .סמ"ר כפיר(
הפיקוח המתמיד יוצר אצל המפקד תחושה של שליטה במצב ,תחושה שלא יתכן
שיתרחשו התנהגויות בעייתיות .לדבריו ,אלו יתרחשו רק בהיחבא ,ולא אל מול
המפקד ,כך שככל שינכחו מפקדים רבים יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר בשטח ,ניתן
יהיה למנוע הפרות משמעת בצורה אפקטיבית יותר.
כאמור ,להתנהגותו של המפקד השפעה עצומה על התנהגותם של החיילים ,אך נראה
כי לא כל המפקדים מפנימים את ערכי צה"ל כפי שתיארו אותם סגן ניר וסמ"ר עוז.
סרן שי עומד על כך שנוכחים בשטח גם מפקדים אגרסיביים וקיצוניים ושהשפעתם
על כלל הפלוגה היא גדולה.

 61סגן מפקד הפלוגה .קצין בדרגת סג"מ או סגן.
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המפקד הוא זה שקובע את הלך הרוח בפלוגה .אם המפקד הוא ...שונא ערבים ,אז
הוא משפיע על הפלוגה שלו שוואללה ,אני שונא ערבים ...הוא נראה ערבי ,אז אני
אתן לו כמה כאפות לפני שאני בודק אותו .ואם מפקדים יותר מתונים ..אז גם הפלוגה
יותר מתונה ...אין מה לעשות ..המפקד בשטח הוא זה שמשפיע בסופו של דבר(...) .
אם הוא יתפוס ערבי באגרסיביות ...אז חיילים יראו אגרסיביות ,הם גם ינהגו
באגרסיביות (...) .הם מושפעים) .סרן שי(
עם זאת ,גם כאן ניתן לראות את ההתייחסות האלימה המופנית כלפי הגבר הערבי
ואת פרקטיקות האלימות הנהוגות .נראה כי האלימות מופנית כלפי גברים בלבד וכי
לא מדובר בנזק פיזי גדול ממדדים ,אלא ב"כמה כאפות" ,התייחסות פוגעת
ומשפילה .גם מפקדים אגרסיביים פועלים אם כן במסגרת )אם כי מורחבת מעט( של
כללי הלחימה הסטטית ,מכפיפים את האוכלוסייה ,אך לא פוגעים בה אנושות,
מכוונים את הפגיעה כלפי מי שנתפס כיריב פוטנציאלי ולא פוגעים ללא הבחנה
ובאופן מסיבי .אך גם התנהגות זו אינה מובנת מאליה .אם נחזור למקרה האונס
במשלט נירים ,המ"פ עצמו היה יוזם האונס וניהל אותו באופן היררכי ומסודר.
אם כן ,שני מנגנוני הפיקוח הישיר שראינו ,הן עבודת הצוות והן נוכחות המפקד,
עלולים ,בעזרת יד מכוונת ,להפוך למנגנונים שיובילו לביצוע אונס צבאי מכוון ,אך
מכיוון שאין עדויות למדיניות שכזו בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,וישנה רטוריקה
ברורה המתנגדת לכך ,שני גורמים אלו משמשים כמנגנוני מניעה רבי עוצמה.

אכיפת משמעת
לעיתים לא מספיקה נוכחותו בלבד של המפקד ויש צורך בנקיטת אמצעי משמעת
בכדי להעניש חיילים שפעלו בניגוד להוראות ובכדי לשמר את אווירת המשמעת
והציות לפקודות .החיילים מודעים לעובדה שהם נבחנים ,נמדדים ועשויים להיענש
על אי ציות או עשייה שתיתפס כבעייתית ,כפי שמספר סמ"ר עוז:
אם אנחנו עושים משהו שלא כמו שצריך ,הוא יעניש אותנו) .סמ"ר עוז(
מנקודת המבט של המפקד ,הענישה היא תהליך בלתי נמנע בעל משמעויות חינוכיות,
חיוניות לתפקוד היחידה .הענשת החיילים היא כלי נוסף למימוש מדיניותו של
צה"ל ,כפי שמבין אותה המפקד ,על ידי עיצוב חיילים שיפעלו בהתאם לה .התעללות
נתפסה כנוגדת את המדיניות ועל כן הייתה ענישה:
חיילים ...חיילים נטו להתעלל ,ואנחנו נטינו להעניש (...) .זה תמיד הרגיע אותי האמת
שחיילים..שתפסנו חיילים מתעללים .כי ...חיילים הם אנשים ,ואם אתה לא תופס
אותם מתעללים ,זה לא אומר שהם לא מתעללים .אם תפסת ,זה אומר שהם כן עושים
את זה ,ואז אתה יכול לטפל בתופעה (...) .בגזרה שלי ספציפית היו גם ..רכב של
מג"ב ,הוריד איזה מישהו מהאוטו ופירק אותו ממכות ,היו דברים כאלה .כל דבר כזה..
המקרה הזה של מג"ב ,זה הגיע מאוד מאוד גבוה ,אנחנו כתבנו מכתבים ו ...שוטרים
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עפו לכלא – שוטרי מג"ב עפו לכלא על דבר כזה (...) .אני חושב שבאופן חד משמעי
כל החיילים הבינו שאנחנו לא נסבול אלימות ואנחנו לא נסבול התאכזרות .וזה מה
שיורד מהרמות למעלה ,למרות שאני לא חושב שהמג"ד צריך להגיד לי שאסור
להציק לפלשתינים) .סגן ניר(
בדבריו של סגן ניר ניתן לראות כי מדיניות הפיקוח והענישה לא יוחדה לפיקודיו,
אלא הורחבה לאחריות כללית על כלל הגזרה בה שרת .כאשר היה עד לפעילות
שנתפסה בעיניו כנוגדת את ערכי ומטרות הצבא על ידי מי שאינם פקודיו ,הוא מצא
דרכים אלטרנטיביות )דיווח לממונים ,כתיבת מכתבים( בכדי לכפות את קנה-המידה
הערכי שלו .סגן ניר מתגאה בעובדה שמאמציו אלו הובילו לענישה חמורה של שוטרי
מג"ב הבעייתיים ,הוא מאמין שסטייה ראויה לגמול ושענישה מובילה לציות.
מדיניות הענישה החמורה שהוא הוביל גרמה לטענתו להבנה טובה יותר בקרב
הרמות הנמוכות שהתנהגות לא ראויה ,התאכזרות ואלימות כלפי הפלשתינים,
תוביל לענישה ובכך הפחית אותה באופן משמעותי .בדבריו הוא משקף את העובדה
שעשייתו זו היא למעשה הוצאה לפועל ,ציות ,לפקודות של הממונה עליו ,המג"ד.
הוא מדגיש שבניגוד לחייליו ,הוא אינו זקוק לענישה או להוראות מפורשות בכדי
לממש את מדיניות הצבא והממונים עליו .כלומר סגן ניר טוען שבשלב זה של שירותו
הצבאי הוא כבר הפנים את הנורמות הצה"ליות ברמה שהוא מזדהה עמן.
למפקדים בשטח ברורה אם כן השפעתה של הענישה ,כגורם הרתעתי משמעותי.
ככזו ,התנהגות לא ראויה נתפסת כתוצאת חוסר ענישה ,או ענישה לא מספקת .כך
מסביר סרן שי את התמשכותה של בעיית הביזה:
בואי נגיד שלא מענישים מספיק את אלה שגונבים (...) .אני לא שמעתי על מישהו
שגנב וקיבל עונש ברמה כזאתי שזה משפיע על חיילים אחרים שלא ייקחו כי ..אם
לוקחים ,כנראה שהענישה לא מספיקה .כנראה שלא עושים מספיק או לא מדברים
מספיק עם החיילים) .סרן שי(
הענישה היא גורם משמעותי ומשפיע על התנהגותם של החיילים .ככזו ,היא יכולה
למנוע התרחשות תופעות שהפיקוד תופס כשליליות ,או לפחות לצמצם אותן באופן
משמעותי .עניין הביזה ,לא תמיד נתפס כפשע ,כגנבה של ממש ,כפי שמכנה אותו כאן
סרן שי ,אלא מוצמדים לו תארים קלילים כגון סחיבה ,הרמה ,שתייה .כינויים כגון
אלו מקטינים את תפיסתו כיוצר נזק ופגיעה משמעותיים ומכאן כפחות ראוי
לענישה נוקשה .מנגד ,אין ספק כי הפיקוד הצבאי רואה תופעות של תקיפת נשים
כשליליות ביותר ,על כן קיים איום מתמיד על מי שינהג בצורה שכזו ,כיוון שאם
ייתפס צפוי שייענש באופן חמור .דרך נוספת להסביר את שכיחותה של תופעת
הגניבה היא ש"הרמת ציודים" היא עניין מקובל בקרב החיילים ,כמשהו שהם
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עושים בינם לבין עצמם ,לכן פשוט יותר ליישם את זה גם על האחר .עם זאת,
בהתחשב בכך שכ  20%מהחיילות מתלוננות על תקיפה מינית מצד חיילי צה"ל,
כלומר שמדובר בפרקטיקה קיימת ומוכרת ,ניתן היה לצפות לאחוזים גבוהים יותר
של הפעלת הפרקטיקה הנ"ל כלפי האוכלוסייה הפלשתינית.62
אני חושב שגם בצבא אתה לא תעשה מה שהיית עושה ...הרבה מאוד דברים
שאנשים יעשו באזרחות ,אני מכיר הרבה מאוד חברה' שיעשנו סמים באזרחות ,הם
מאוד מקפידים בצבא שלא לעשות ,בגלל פחד .יש לצבא מין אפקט כזה (...) .אתה
יכול להתעלל שם במי שאתה רוצה ,אתה לא צריך לאנוס אותה .מה גם שלהתעלל זה
לא בהכרח לא חוקי .לאנוס זה כבר לא חוקי וזה כולם יודעים) .סמ"ר עודד(
המשמעת הנדרשת מהחיילים נאכפת ברמות הקפדה וענישה כה חמורות עד כי
חיילים נמנעים מביצוע אפילו "עברות קלות" ,שהיו מבצעים באזרחות .יתר על כן,
מדבריו של סמ"ר עודד משתמע כי לחיילים ברור מהן עברות קלות ,מהן עברות
חמורות ,מה מותר ,מה אפשר ומה אסור .גם מדבריו של סמ"ר חן משתמע כי לרוב,
הפקודות ברורות ,מובנות ומובהקות והשפעת אי הציות להן ברורה לחיילים.
אבל בגדול ..תשמעי ,יש את הפקודות .יש את הפקודות ,ואף אחד לא רוצה להסתכן
בכלא על הטרדה מינית ,ועוד של ...ערבייה .וואללה .פאדיחה בפלוגה .התחלתי עם
ערבייה ...בשביל זה אתה נכנס לכלא ..כאילו ...עם כל הכבוד ,כמה שלא ...כמה שלא
נמצאים בבסיס ,ובדרך כלל יש חברות בבית שמחכות ...מתגעגעים ...גם מי שאין לו
חברה ,גם הרוסים ..לא יגעו ב ..לא יתחילו ..לא יציקו לערבייה) .סמ"ר חן(
בדבריו ניתן לראות את מורכבותם של מנגנוני הפיקוח המופעלים על החייל .ראשית,
קיימות הפקודות ,להן החייל מחויב לציית ,כפי שנראה בהרחבה בהמשך .שנית,
הוא עומד בפני האיום של ענישה חמורה ,שברור לחייל שתהייה תוצאת מעשה
שכזה .בנוסף ,כפי שראינו קודם ,ישנה משמעות לדרך בה מוגדרת הפעולה ,ברגע
שהיא הוגדרה כ"הטרדה מינית" ,הדיון חוזר למסגרת רחבה יותר של נורמות
וחוקים בחברה הישראלית .עניין נוסף הוא האזכור של לאומיותה של האישה כעניין
בעייתי .אמנם אין כאן הסבר מדוע מגע מיני עם ערבייה הוא בעייתי ,אך הדבר נעשה
מחוסר צורך ,מתוקף תחושה שהסיבה ברורה לכל ואין צורך להרחיב ולהיכנס
להסברים מיותרים בנושא .מנגנון נוסף המשמש כמנגנון מונע הוא הפיקוח
הקבוצתי ,הסנקציות החברתיות השליליות בהן עלול להיתקל החייל .כתוצאה
מפיקוח זה ,נראה שהענישה במקרה של ביצוע הופכת כפולה ,פורמאלית וא-
פורמאלית כאחד .בנוסף ,הוא מזכיר את אחד המנגנונים המונעים הנוספים בהם
 62במאי  2004דיווחה תא"ל דבורה חסיד ,יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים לועדה לקידום מעמד האישה בכנסת על עליה של
 78%במספר המתלוננות על תקיפות מיניות בצה"ל .כמו כן היא דיווחה על מחקר שנערך בנושא ב 2002ממנו עולה כי כל
חיילת חמישית מותקפת מינית וכי  78%מן התלונות עוסקות בתקיפה פיזית.
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אדון בהמשך ,תנאי השירות המאפשרים קשר מיני נורמטיבי המונע ניסיונות
למימוש צרכים פיזיים אלו אל מול האוכלוסייה המקומית .אך מנגד ,גם מי שאין לו
חברה ,גם מי שנמנה על מגזרים נוספים בחברה הישראלית ,כל אלו ינהגו באותו
האופן .עניין נוסף שהוא מעלה הוא הדרך בה מוגדרת העשייה .תחילה הוא מגדיר
אותה דרך הפעולה -נגיעה ,פעולה שיכולה להיתפס כחיובית או שלילית .בהמשך,
הוא מגדיר אותה מתוקף המשמעות החברתית שלה" ,להתחיל" ,ליצור קשר ,בדרך
כלל רומנטי .זוהי פעולה שניתן לראות אותה כנורמטיבית ,כמקובלת בחברה,
ובכפוף לדרך בה היא מתבצעת ולמבצע רצויה .ההגדרה האחרונה שהוא מקנה
לעשייה הזו היא הצקה .כלומר העשייה הפיזית ומשמעויותיה החברתיות ,כשהם
באים במגע עם האוכלוסייה הפלשתינית ,אינם ,ללא ספק ,ניסיון מגע שמטרתו
יצירת קשר רומנטי עם האישה שעומדת מולו ,אלא הצקה.
כפי שניתן לראות ,צה"ל יצר נהלי עבודה ברורים המאפשרים יצירת מרחק מן
האוכלוסייה האזרחית הפלשתינית ופיקוח מתמיד על התנהגות החיילים .נהלים
אלו הם נקודות מפתח במניעת אלימות מינית כלפי הנשים הפלשתיניות ,כיוון
שבסיטואציות אחרות הנהלים אפשרו פגיעה או אפילו הניעו פגיעה .דוגמה לאי
מניעה מכוונת ניתן לראות בפעולותיו של הצבא האדום בכיבוש פרוסיה .מוסקבה
הייתה מודעת להשתוללות האלימה שהופנתה כלפי הנשים הגרמניות ,אך הוראות
הריסון כוונו לשמירה מוקפדת יותר דווקא על הרכוש הגרמני .גם כשניסו לעצור את
ההשתוללות ולעמוד על הנזק התדמיתי הגדול שהדבר גורם לברית המועצות,
ההשתוללות לא פסקה ) .(Beevor,2003:29-30דוגמא ליצירת נהלים שיצרו אונס
ניתן לראות בחטיפת כ 200,000נשים ,מרביתן קוריאניות ,בכדי לייסד בתי בושת
שישרתו את החיילים היפאנים בתקופת המלחמה ) .(Sancho,1997מלבד המנגנונים
האקטיביים שראינו עד כה ,מבנה הצבא הישראלי ,כארגון רבגוני ,מהווה בפני עצמו
מנגנון פיקוח מבני ,הממתן ומאזן התנהגויות קיצוניות.
"צבא )ה(עם" -רבגוניות כמנגנון פיקוח מקצועי מבני
הצבא הישראלי שונה מצבאות רבים בכך שהוא מורכב ממגוון מעמדות סוציו
אקונומיים ,רקעים אתניים ,תרבותיים ואינטלקטואליים .כמו כן ,על חייליו נמנים
חיילי סדיר צעירים ,אנשי קבע מקצועיים וחיילי מילואים ,בוגרים יותר המגיעים מן
החיים האזרחיים ,כמבקרים בזירת הקונפליקט ומייבאים אליו תפיסות ותובנות
חיצוניות .בנוסף ,מאז הקמתו ,פועלות בו נשים ,שהשפעתן על אופיו והתנהלותו
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ניכרת במגוון ממדים .רבגוניות האוכלוסייה מאפשרת טווח דעות ותפיסות מציאות
המשמשות כבלמים ואיזונים בהתרחשותם של אירועים קיצוניים .כלומר העובדה
שהצבא הישראלי הנו כה מגוון משמשת כמנגנון פיקוח מבני על התנהגותם
המקצועית והמוסרית של החיילים ,כפי שמתאר סרן שי:
אם תראי את הצבא הרוסי ,אז כולם מין רובוטים כאלה ,או איטלקים ...נתקלתי פעם
בקדטים גרמנים שהגיעו לארץ ...הם ממש רובוטים .גם האמריקנים ,רובוטים .,כולם
עם אותה דעה ,אותה תספורת ...הכל אותו דבר .אצלנו ...קצת שונה .כולם באים
מרקע פוליטי אחר בבית .ולכל אחד יש דעה משלו מיזוג של תרבויות ...תמיד יהיה
אחד שיתנגד ואם יש בקבוצה אחד שמתנגד ,אז הסוד יוצא החוצה .ואונס זה סוד .אז
לא נראה לי שמישהו יעשה משהו ,בידיעה ,שיכול להיות שיגלו את זה) .סרן שי(
כלומר כאשר מדובר בהיתכנותו של אונס צבאי סימפטומאטי ,יזום על ידי הקבוצה,
מורכבותה של קבוצת החיילים ,מעלה את הסיכוי למיתון הדדי .החשש במצב זה
הוא מגילוי הסוד ,הפשע ,היינו החשש הוא מענישה ,כיוון שברור שמדובר במעשה
פסול שיענה בסנקציות חמורות.

צבא )עם( רבגוניות ריבודית ,אתנו-תרבותית וגילאית
החיילים עומדים על העובדה שצה"ל הנו "צבא העם" ,כלומר צבא שכל פלגי
האוכלוסייה מחויבים להתגייס אליו .63עובדה זו היא מדד משמעותי בהבחנה בין
הצבא הישראלי לצבאות אחרים ,בהם קיימים דיווחים בהווה או בעבר על ביצוע
אונס צבאי .העובדה שמדובר בגיוס חובה כללי הופכת את השירות הצבאי לנקודת
מפגש ייחודית בין מגזרים שבאורח החיים היומיומי האזרחי סביר שלא היו נפגשים.
כך צבא העם ,כפי שהם מתארים אותו ,מתבסס על יחידים הנמנים על רובדי
אוכלוסייה הנבדלים זה מזה מבחינת מעמד כלכלי ,סטאטוס חברתי ועוצמה
פוליטית .רבגוניות זו ,משמשת כתכונה מפקחת ובולמת התנהגויות קיצוניות .מנגד,
צבא מקצועני ,שלא כמו הצבא הישראלי ,מכונה כאן "צבא שכירי חרב" .החיילים
לא עומדים על מקצוענותם של החיילים בצבאות אלו ,מקצועיות שעשויה להיות
גורם ממתן ,אלא עומדים על סוג האוכלוסייה המאפיין לדעתם צבא ממין זה,
אוכלוסייה חלשה מבחינה סוציו אקונומית ואנשים אלימים במהותם.
אצלנו זה הרי צבא העם (...) ,יש צבאות שאנשים מתגייסים אליהם כי הם סתם
רוצים ...לנצל ולהוציא את הרגשות הסדיסטיים שלהם על ה ...רוצים לירות באנשים,
מגניב להם להרוג מישהו ,אז הם הלכו לצבא .יש אנשים שהלכו לצבא בלית ברירה,

 63מעניין לראות שלמרות השינויים הרבים שחלו ומתחוללים בצה"ל בשנים האחרונות ,בדרך להפיכתו לצבא מקצועי יותר,
החיילים ,הנמצאים בתוך המערכת ,דבקים באתוס "צבא העם" ,שזה מכבר נסדק ,אם לא חדל להתקיים )כהן.(2-6 :1995,
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) (...כי הם היו עניים וזה נותן להם ביטוח ,לימודים וכל מני (...) ...אני אומר לך שברגע
שזה צבא העם זה מעלה את האיכות שלו פי כמה וכמה) .סגן רועי(
חיילים אחרים הוסיפו וטענו כי לקבוצות חלשות יותר באוכלוסייה ,כלכלית
חברתית או פוליטית ,ישנה נטייה גדולה יותר לביצוע התנהגויות בעיתיות ,כפי
שמתאר סמ"ר יואב:
סביר להניח שביחידות עם רמת קב"א נמוכה ,יש יותר פורענות מאשר ביחידות עילית.
) (...כי הרמה האישית יותר גבוהה )ביחידות העילית( (...) .את לא תראי מרד ביחידות
העילית או ביחידות המיוחדות ,תמצאי אותו ביחידות היותר אגמיות ,ביחידות
שמרכיבים אותן בליל רב יותר של חיילים פחות איכותיים .כמה שזה נשמע לא טוב,
אבל לא יעזור) .סמ"ר יואב(
בהנחה שיש משהו בטענה זו ,ולי באופן אישי קשה לקבל זאת ,העובדה שהצבא
הישראלי מורכב בצורה הטרוגנית למדי מבחינה ריבודית ,משמשת ללא ספק ,מנגנון
ממתן ומונע התנהגויות אלימות קיצוניות.
ממד הטרוגני נוסף הניכר באופן ברור בהרכב הצבא הישראלי הוא ההשתייכות
האתנו תרבותית המגוונת של חייליו .שלוש הקבוצות הבולטות ביותר בשונותן היו
הדרוזים ,הבדווים ויוצאי בריה"מ" ,הרוסים" .מרבית החיילים תפסו את החיילים
הדרוזים והבדווים עמם עבדו ,כמי ש"יודעים איך להתייחס לערבים" ,ואפיינו את
התנהגותם כברוטאלית יותר כלפי הפלשתינים .כלומר לשיטתם ,מלאכת האיזון
ההתנהגותי מוטלת על כתפי החיילים הישראלים – יהודים .את נטייתה הגדולה
יותר של קבוצת חיילים זו לפעול בדרך אלימה יותר כלפי הפלשתינים הם ייחסו
להבנה מנטאלית וקרבה תרבותית.
דרוזים ובדואים היה להם נוקשות יותר .כלפי הפלשתינאים .מצד שני ...נראה לי שהם
הסתדרו הכי טוב אתם .הם ידעו יותר טוב לתקשר .השפה וגם ...מנטאליות אני חושב.
) (...זה לא רק עניין של השפה .הם ידעו איך להגיע מהר לתשובות שהם רצו להגיע,
הם ידעו לקרא אותם טוב) .סמ"ר דור(
ניכר שמרבית החיילים מקשרים בין יכולתם של החיילים הדרוזים והבדווים
לתקשר עם הפלשתינים ,ליצירת קשרים אישיים בין חיילים ממוצא זה לנשים
פלשתיניות .כיוון שהם נתפסים על ידי החיילים היהודים כמקורבים יותר
למנטאליות ואורח החיים הפלשתיני ,כמי שגבולות ההשתייכות שלהם אינם ממש
מובחנים משל הפלשתינים ,נראה שקשר זוגי ,רומנטי או מיני בין המגזרים נתפס
כאפשרי.
אני מניח שאצל הדרוזים ואצל הבדווים זה אחרת .ולדרוזים ולבדווים יש דווקא הרבה
מגע עם אוכלוסייה מקומית (...) .ואני לא אתפלא ,אם יש מקרים ,של מגע מיני ...או
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הטרדות וכאלה אצל דרוזים ובדווים (...) .הם לא שותפים לאותו ..לאותו ראיית עולם
בכלל .בטח לא הבדווים .הם מוסלמים ...זה הרי האיכסה כלפי עצמם ,הרי אם ערבים
הם מלוכלכים ...אז אין להם ראית עולם כזו .וגם הדרוזים ...אני נוטה לחשוב שהם לא
בוחלים ...ברמה העקרונית אני מדבר ,לא ברמה המעשית) .סמ"ר רון(
סמ"ר רון מסביר את הרציונליזציה של הקשר הזוגי הפוטנציאלי בין שתי הקבוצות
בכך שהדרוזים והבדווים אינם חולקים את התפיסות התרבותיות האופייניות
ליהודים ,התופסים ,לשיטתו ,את הפלשתינאיות כ"איכסה" .יתר על כן ,העובדה
שמדובר בשתי קבוצות המשרתות בקרבה גדולה לאוכלוסייה אזרחית פלשתינית
מגדילה את הסיכויים ליצירת קשרים בין הקבוצות .באופן דומה ,אם כי קיצוני
בהרבה ,ניתן לראות בדבריו של סרן דניאל ,שמעבר ליצירת יחסים בהסכמה בין
הקבוצות ,טען כי מדובר בקבוצות אוכלוסייה העשויות לפגוע באלימות מינית
באוכלוסייה הנשית הפלשתינית ,ומכאן ,הם זקוקים לפיקוח מתמיד של
האוכלוסייה הדומיננטית ,כיוון שהפיקוח העצמי שלהם נתפס כלא מספק.
יכול להיות שיש הרבה פעמים דרוזים ובדווים שמשרתים במקומות כאלה,
שהמנטאליות השבטית שלהם כן נוטה ,לפי דעתי ,לאונס .הם פחות מפותחים .חברה
לא מערבית) .סרן דניאל(
בעוד קשר בין דרוזים או בדווים לפלשתיניות נתפס כאפשרי מבחינה תרבותית,
החיילים יוצאי בריה"מ לשעבר ,נתפסים כבעלי טעם שונה בנשים "כבר מהבית",
לכן הם עשויים להימשך לנשים רוסיות שנישאו לערבים .המשיכה היחידה שעשויה,
על פי סמ"ר חן ,להיתפס כ"מוצדקת" ,היא על כן המשיכה למוכר ,כלומר תתכן
כאשר לא ברורה ההבחנה בין אותם חיילים ישראלים ממוצא רוסי לאותן נשים
פלשתיניות ממוצא רוסי .עם זאת ,הוא מבהיר ,כי גם הם" ,הרוסים"" ,השונים" ,לא
יהיו מעורבים בשום סוג של קשר עם ערביות פלשתיניות ,בין אם כיוון שהם לא
מוצאים אותן מושכות ובין אם בגלל שהאלימות שלהם מרוסנת על ידי החיילים
ילידי ישראל.
רוסים ...זה תלוי סיטואציה ..אם הם ראו פתאום איזה רוסייה עם רעלה .כאילו משהו
מוצדק .איזו אחת עם תווי פנים סלאווים לצורך העניין .אז הם הולכים לדבר אתה )(...
הם טיפה יותר אלימים מאתנו ,גם לגבי החברה הישראלית .הם באו מחברה יותר
אלימה .אני מתאר לעצמי (...) .זה די משפיע ...היה צריך להרגיע אותם באיזשהו
שלב .כאילו חלק מהם .חלק מהם היו ...תלוי מתי הם הגיעו לארץ ,עם מי הם
הסתובבו בארץ ..זה מאוד תלוי (...) .גם הרוסים ..לא יגעו ב ..לא יתחילו ..לא יציקו
לערבייה) .סמ"ר חן(
בנוסף הוא מדווח כי הישראלים  -הרוסים נגועים באלימות קשה ,נגע שדבק בהם
בעקבות מגעיהם עם חברת המקור .התנהגותם מושפעת גם מאורך התקופה בה הם
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שוהים בארץ ומושפעים מתרבותה ,לכן על החיילים ילידי הארץ לרסן אותם ,באם
שהותם במציאות הישראלית הייתה קצרת טווח ולא הובילה לשינוי מספק
בהתנהגותם ,כלומר להכניס אותם אל תוך גבולות ההשתייכות התרבותיים ,להם
הם עדיין לא הסתגלו.
מלבד המפגש הבין קבוצתי ,הן במובן הריבודי והן במובן האתנו-תרבותי ,מתקיים
מפגש משמעותי נוסף ,המוביל לשיתוף פעולה בין חיילי מילואים לחיילי סדיר .חיילי
המילואים בוגרים ,מנוסים ומגיעים לקונפליקט כאורחים מן החוץ ,עם תפיסות
ותובנות רחבות משל חיילי הסדיר ,הצעירים יותר ,שההתמודדות היומיומית עם
הקונפליקט היא מציאות חייהם במשך כשלוש שנים .המילואימניקים נתפסים
כבוגרים ,אחראיים ושקולים יותר מחיילי הסדיר .כחיילי מילואים ,המרואיינים
מדברים על תהליך התבגרות ,הן מתוך הסתכלות על תהליכים שהם חוו כיחידים,
שהקבוצה חוותה יחדיו ,או מתוך הסתכלות על חיילי הסדיר המשרתים לצדם.
המילואימניקים הם יותר בוגרים ,הם יותר מבינים ) (...הם יודעים להבדיל בין עיקר
לתפל (...) .זה שאני אשפיל עכשיו ערבי זה הרי מיותר .גם למה זה טוב? זה כלום .אם
החייל הסדיר צריך את זה כדי להצדיק את הקיום שלו בתור גולנצ'יק ,בסדר,
מילואימניק לא צריך את זה .זה לא מעניין אותנו ...אנחנו רוצים שהמשמרת תעבור
בשלום ,במינימום תקלות וזהו .מעניין אותך כמה שיותר מהר שהדברים יעברו כמו
שצריך (...) .כי המילואימניק הוא יותר בוגר ,הוא יותר מכיר את ההשלכות ,הוא לא
רוצה לקחת סיכונים .יש לו ראייה כללית יותר ,יותר מערכתית ,הוא יותר מבין מה זה
אומר בראיה המדינית ,בינלאומית .הוא לא צריך שום משבר ,הוא לא צריך שימות לו
איזה ערבי בידיים ..ממש ככה .והסדירניק מה איכפת לו? כאילו הוא זה הצבא .זה
הצבא אשם .זאת אומרת זה לא מעניין אותי )סמ"ר כפיר(
ניתן לשער כי פעולות קיצוניות שיתחוללו למול חיילי המילואים יתקלו בהתנגדותם,
בניסיונות למנוע את התרחשותם ואף להשפיע על מניעתם העתידית ,כפי שמספר
סמ"ר חן ,בדבר הניסיון "לחנך" את חיילי הסדיר.
עשיתי גם מילואים עם סדירים ) (...והסדירים ...עשו דברים ש ...בואנ'ה אפשר
להגדיר אותם גם פליליים ,באמת (...) .ו ...וואללה ,אנחנו הגענו בתור מילואימניקים,
בתור אנשים טיפה יותר שפויים ,וניסינו להחזיר אותם למוטב ,אבל אני לא יודע עד
כמה זה עבד) .סמ"ר חן(
ניתן לסכם באמירתו של סמ"ר ליאור ,כי רבגוניות הקבוצה – הן בין חיילי
המילואים לסדירניקים ,כמו שראינו עד כה ,והן בין חיילי המילואים בינם לבין
עצמם ,הנה גורם חשוב במישמועה להתנהגות נורמטיבית.
במילואים המצב הוא אחר (...) ..לא מדגם אחיד )הכוונה למייצג( ,אבל איזשהו מדגם
מתוך האוכלוסייה .זאת אומרת בפלוגה שלנו יש עורכי דין ,יש נהג מונית ,יש כל מני,
ולכן אני חושב שאת מקבלת מגוון של אנשים ,זה לא שאני אומר שקבוצה כזאתי
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אונסת וזו לא ,אבל ההסתברות שכולם יהיו אותו דבר ובדיוק יראו את זה כמשהו
לגיטימי ,הוא לא מאוד מאוד גדול (...) .אני חושב שזה שאת מכניסה גיוון של
האוכלוסייה ,זה מביא לזה שלא כולם יחשבו אותו דבר ,לא כלום ירצו אותו דבר.
)סמ"ר ליאור(
גם העובדה שהצבא הישראלי מתבסס על אזרחים המחויבים להתגייס אליו,
משרתים תקופת זמן קצובה ,שבים לחיי האזרחות ,אך ממשיכים לפעול במסגרתו
לתקופות זמן קצרות יותר לאורך חייהם הבוגרים הנה משמעותית מאוד .אפיון זה
של הצבא יוצר קשר מתמיד בין העשייה הצבאית והעשייה האזרחית ,בין נורמות
התנהגותיות של ניהול אלימות וקיום חברה אזרחית יוצרת ומתפתחת .בעוד חיילי
הסדיר הנם אזרחים המחויבים לחלוטין למערכת הצבאית ,חיילי המילואים,
המגיעים לשירות הצבאי מן האזרחות ונוטים לפרש מצבים באופן שונה.
אתה בתור מילואימניק אתה לא בדיוק חייל ,אתה אזרח ש ...בא לתקופה מסוימת,
) (...אתה אומר לעצמך ...אני אזרח .באתי לעשות מילואים ,ואחרי זה לחזור
לאזרחות ...אז אני מרשה לעצמי לדבר ...טיפה ,ממש טיפה .ככה לתת כמה הערות
מהצד (...) .בתור מילואימניק ,אני אזרח ..מה זה רמטכ"ל בשבילי? איש .הוא
רמטכ"ל ,זה התפקיד שלו ,ואם יש בעיה אז אני אפנה גם אליו (...) .,בואי נגיד
שבסדיר חייל לא היה יוצא נגד הצבא בהצהרות ש ...מילואימניק קצת יותר (...) .הם
אזרחים סה"כ והם מביאים הכל מהאזרחות .בצבא אין א ..לא מערבבים פוליטיקה עם
הצבא .ובמילואים ..מגיעים אנשים ש ...וואללה ,אני א ...מילואימניק יכול להיות
מתפקד לאיזה תנועה מסוימת ,עם דעות פוליטיות מסוימות .והוא מגיע לצבא .וזה נגד
כל הדעות בתנועה שהוא נמצא בה) .סרן שי(
האזרחות היא סוג של עולם אחר ,רחוק ,ממנו "מביאים דברים" אל העולם הצבאי,
כלומר למרות הריחוק ,מתקיים קשר מתמיד בין שני העולמות .כך המילואימניקים
הם סוג של מטיילים מנוסים בארץ הצבא ,מטיילים שהגיעו לטיול קצר ,ואינם
מחויבים או לפחות לא חשים מחויבים לכל חוקי "ארץ הצבא" ,אלא פועלים במין
שילוב עם חוקי "ארץ האזרחות" .יתר על כן ,כאזרחים ,לחיילים יש פעמים רבות
מחויבות רעיונית לתנועה פוליטית מסוימת ,שעשויה להיות מנוגדת לעשייתם
הצבאית .מחויבות זו משפיעה על התנהלותם של החיילים ועל הדרך בה הם
ממלאים את הפקודות .החיילים שראיינתי דיווחו על קושי לגשר על הפער בין
החיים האזרחיים והצבאיים .בכדי לגשר על קושי זה ,טוען סגן ניר ,ישנו עיסוק
מתמיד בממדים האתיים והמוסריים של העשייה הצבאית הצה"לית.
הצבא הישראלי בנוי מאזרחים ,כולם פה אזרחים ,מי לפני ,מי אחרי ומי תוך כדי,
אנשים בסופו של דבר יוצאים החוצה וצריכים לחיות עם עצמם .ו ...יום אחד הם יגידו
לעצמם ,בואנ'א אני לא מאמין שעשיתי את זה .והצבא צריך להכין אותם באיזשהו
מקום גם לאזרחות .עכשיו ...אני חושב שיותר מכל דבר אחר ,פרופ' אסא כשר,
כשהוא כתב את הקוד האתי של צה"ל ,הם רצו שחיילים יוכלו לחיות עם עצמם .אני
לא חושב שהם חשבו כל כך מה יהיה ביום שאחרי המלחמה ) (...הצבא האמריקני
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בנוי על אנשים שזה כל החיים שלהם ,ואצלנו זה לא ,זה אנשים שבאים לשלוש
שנים ,וחמש שנים ...אלה שנשארים המון שנים ...הם כבר ...יש להם ברזלים ,ולכן
הם כבר לא האנשים שיבואו ויעשו את הדברים האלו) .סגן ניר(
סגן ניר מודע לפער הקיים בין נורמות ההתנהגות שקיימות בצבא ,לאלו המאפיינות
אוכלוסייה אזרחית .המודעות לפער זה ,והידיעה כי אותם חיילים יאלצו להתמודד
עם עשייתם הצבאית בתוך מערכת אזרחית ,בעלת נורמות התנהגות ומוסר
מערביים ,היא שהובילה לטענתו ליצירת הקוד האתי של צה"ל .הצבא מוצג כאן
כגורם מחנך ,המכין את חייליו למציאות חייהם כאזרחים ,אך למעשה ,הצבא הוא
שמאלץ אותם להתנהג ולפעול על פי נורמות שאינן נהוגות ומקובלות בחיים
האזרחיים ועל כן הוא הממונה על יצירת המנגנונים המסבירים והמאפשרים את
ההתנהגות הדואלית המתבקשת בחייו של גבר ישראלי .סגן ניר טוען למעשה כי
הצבא ממסד קוד התנהגות שיאפשר לחייליו לראות את עצמם כחלק נורמטיבי מן
החברה גם כאשר הם מבצעים פעולות שאינן נתפסות נורמטיבית .במקרה זה,
פעולות אלימות במיוחד ,או הפעלת אלימות שלא ניתן להצדיקה ,כלפי מי שלא
נתפס כאיום ,ייתפסו כלא הוגנות ,לא משרתות את החברה הישראלית ועל כן
פסולות הן בצבא והן בקרב בני החברה .אונס ,כתקיפה חמורה של מי שלא נתפס
כאיום משמעותי ,ללא הישגים ביטחוניים מוכחים ,ייתפס לכן כפשע צבאי ואזרחי.
בדבריו מדגיש סגן ניר את העובדה כי עבור מרבית החיילים אין מדובר בקריירת
חיים ,אלא באפיזודה קצרה ,על כן צריך להכשיר אותם ,לסייע להם להיות מסוגלים
לתפקד בשני העולמות .את אותם חיילים הנותרים חיילים ,בעלי הדרגות הרמות ,יש
צורך פחות לחברת לשני עולמות ,מאחר וחייהם מתנהלים בעיקרם במישור אחד.
יתר על כן ,מעמדם כבעלי דרגות ,חיילים מקצועיים ,מאפיין אותם כמי שלא יפעלו
או אפילו אינה עלולים לפעול באופן כזה .בנוסף לממדי ההטרוגניות בין הלוחמים
שסקרתי עד כה ,אחד הממדים רבגוניים המשפיעים ביותר על התנהלותו של הצבא
הישראלי לדעתי ,הוא רבגוניותו המגדרית ,כלומר השתתפותן הפעילה של נשים
בכוח הצבאי.

צבא )עם( רבגוניות מגדרית
מאז הקמתו ,פעלו נשים בצבא הישראלי ,בדרך כלל במגוון תפקידי תמיכה ,ולעיתים
בעמדות "קרביות" יותר .כיום ,מרבית הבנות משרתות בתפקידי תמיכה אך ניתן
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לראות גם בנות בתפקידים קרביים יותר כמו לוחמות מג"ב וטייסות .64נוכחותן
בשטח משפיעה על התנהלות הצבא והלוחמים בשלושה ממדים עיקריים.
ראשית ,כפי שטוענת שיאון ,הצבא משלב חיילות )בתפקידי תמיכה( בפלוגות גבריות
מתוך ההנחה שיש לכך השפעה חיובית על החיילים )שיאון ;83 :1997,ששון-
לוי .(102 :2006,נוכחות החיילות מונעת יצירת קבוצת גברים סגורה שעלולה לאבד
קשר עם העולם הנורמטיבי .לרוב הן מופקדות ,בין אם באופן רשמי או מעשי על
הכנסת פן של רוך ,חום והקשבה לחיי החיילים .עובדה זו מרככת את החיילים
ומסייעות להם לשמר קשר עם העולם האזרחי הנורמטיבי שמחוץ לעולם הגברי הקר
והאלים בו מתנהלים חיי היומיום שלהם בשלב זה של חייהם .כפי שראינו מוקדם
יותר ,הקרבה לבית מהווה מנגנון תמיכה ,ומונעת מהחיילים להפוך למכונות מלחמה
אלימות וחסרות הבחנה .הכנסת החיילות לתפקידי תמיכה בתוך הפלוגות מקרבת
למעשה את הבית והנורמאליות למציאות הלוחמים ,כלומר יוצרת עבורם מציאות
מסוימת של בית הרחק מן הבית .האחראית הישירה ליצירת אווירה זו ,היא
הפקידה הפלוגתית ,החיילת הקרובה ביותר לחבורת הגברים הלוחמים .מעניין לציין
כי על פי שיאון ,מוענקת לה קטגוריות סטריאוטיפית של אם .65מתוקף כך ,היא
אינה נתפסת כישות מינית ,היא אמורה "להיות שם" למען כולם ולא לעורר תחרות
על חסדיה .לעיתים היא נתפסת כזוגתו של המפקד ,האב ,ולעיתים כאחות בכירה.
עצם הפיכתה לבת משפחה הופכת אותה בדרך כלל לדמות א-מינית ,שהמשיכה
המינית אליה נתפסת כגילוי עריות .היא מותרת ,אם בכלל ,רק למ"פ )האב( או
לאחד הקצינים )שיאון .(84-85 :1997,כלומר הניסיון ליצור את אווירת הבית הרחק
מן הבית ולחקות מצב של משפחתיות ,בו המ"פ הוא האב הגדול והפקידה הפלוגתית
היא האם ,כולל גם את האיסורים והטאבויים המוכרים מן המשפחה "האמיתית".
חשיבות נוספת ניכרת לפרקטיקה זו ,כיוון שחיילים מאמצים אותה באופן חלקי
כאשר הם מתארים את נטרול מיניותה של האישה הפלשתינית.
תוצר פרדוכסלי נלווה לשילוב החיילות למטרות "ריכוך" חיי החיילים ,הוא הפיכתן
לאובייקטים מיניים מולן הנערים-החיילים מכוננים את גבריותם .מין ומיניות
משמשים מרכיב חשוב בהגדרת הזהות הגברית ולעיתים לוחם נמדד לא רק על פי
חוזקו הגופני ומספר הקרבות בהם ניצח ,אלא גם על פי אונו המיני ויכולתו לכבוש
מספר נשים גדול ככל האפשר )שם .(66-67 :שגרת החיים של החיילים כוללת קשר
 64לשיטתי ,גם תפקידי הדרכה וחינוך הם למעשה תפקידי תמיכה ,אם כי יהיו ודאי מי שיסתייגו מתפיסה זו.
 65מתוך ארבע קטגוריות סטריאוטיפיות שהיא מגדירה כאפשריות לנשים המשרתות בקרבת הגברים :אם ,מפתה ,חיית מחמד
ובתולת הברזל.
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קרוב מאוד ,המתפרש על כל שעות היממה ,יום אחר יום ,עם קבוצת גברים.
השותפות ,החיכוכים והמבחנים היומיומיים יוצרים בתוך הקבוצה הגברית נימים
של ארוטיות ,העלולים לסכן את דימויו הגברי ההטרוסקסואלי של הלוחם .בן ארי
ולוי שרייבר טוענים כי מה שמונע מהארוטיות ביחסי גברים להפוך למיניות היא
הפיכתה לטבעית דרך הומופוביות גלויה והפניית הארוטיות כלפי נשים כאובייקט
מיני )בן ארי ולוי-שרייבר .(118 :2001 ,תפיסתו של הלוחם כגבר הטרוסקסואלי רב
כיבושים מושאלת לעיתים לצרכים צבאיים בצה"ל כאשר החיילים נקראים להוכיח
את כושרם ולמעשה את גבריותם ,בתרגילים צבאיים בהם הם מתרגלים כיבוש
מוצבים בעלי שמות נשים.
כל היעדים בצבא זה שמות של נשים .כל היעדים שצריך היה לכבוש אותם זה היה..
ניצה ,רינת ...יעדי רינת נכבשו ...לא משנה מיטל .הכל שמות של נשים .בתרגילים .כל
היעדים היו נשים (...) .לא חושב שהיה אי פעם לכבוש את יוסי ,או מישהו כזה .זה
תמיד היה ...שם של אישה) .סמ"ר דור(
השימוש בשמותיהן של נשים הופך את התרגול הצבאי למעיין אקט ארוטי משותף
לקבוצת הגברים ,המאשר את גבריותם המינית והמקצועית .סמ"ר דור עומד על
הווייתה ההטרוסקסואלית של הפרקטיקה ,בכך שהוא מדגיש כי לא נכבשו יעדים
בעלי שמות גבריים ,כלומר גם כאשר מדובר בכיבוש מטפורי ,ישנה הימנעות
מרמיזות הומו אירוטיות .כמו כן ,חשוב לשים לב שמדובר בשמות של נשים
ישראליות ,כאובייקט כלפיו מכוונת יצירת הגבריות הישראלית ,ולא של נשים זרות.
פעמים אחרות ,אם כי ,יש לציין ,באופן לא ממוסד ,החיילות המשרתות בסמיכות
לחיילים ,הופכות למנגנון דרכו מכוננת גבריותם של החיילים באופן ישיר יותר .כמו
היעד הצבאי אותו כבשו יחדיו החיילים באימון ,כאשר כקבוצה מגובשת הם
נתקלים בחיילת אחת או שתיים הם מפעילים כלפיה נוהל וירטואלי של הוכחת
גבריות על ידי כיבוש .שיאון מתארת מצבים בהם החיילים עשויים לפרוץ בקריאות:
"רוצים לזיין" .לטענתה ,הם אינם מכירים את החיילת והקריאה אינה אישית ,אלא
נובעת מהכוח שיש לקבוצה ומהפיכתן של החיילות לאובייקט מיני )שיאון:1997,
 .(67מקרה דומה של הטרדה קולקטיבית מתארת ששון-לוי ,בדמותו של מפקד
המלמד את טירוניו לצעוק לכל חיילת העוברת באופן אקראי לידם" :מי זאת? זאת
זונה .בואי בואי למסייעת ונפתח לך את התחת" )ששון-לוי .(174 :2006,הפעם ,לא
מדובר אמנם בכיבוש פיזי ,אך זהותה הנשית של החיילת ,היותה אובייקט מיני דרכו

146

מוכחת גבריות ,ברורים אף יותר .הפגנת המיניות האגרסיבית מתוגמלת כביטוי
גבריות ,ופומביותה מסייעת להדהוד גבריות זו.66
אין זה מקרה יחיד .67החיילים מדווחים על אווירה כללית של הטרדות מיניות
המופנות כלפי החיילות:
וזה כן נורמאלי להטריד בנות בצבא ...להפך ,זה חלק מהשיח היום .תראה את זאתי,
מי זאת זאת ,זונה במאהל ,וכאילו ...זה מאוד נורמאלי להטריד בנות) .סמ”ר יוני(
לאגרסיביות זו ,המופנית באופן כה פומבי כלפי החיילות ,מייחסת שיאון שני
תפקידים נוספים .ראשית ,כיוון שהאגרסיביות הגברית מוערכת רק כאשר היא תחת
שליטה ופועלת תחת חוקים ,ניתן להתייחס לקריאה "רוצים לזיין" כאל התפרקות
קבוצתית מאורגנת ובעלת חוקיות :הקבוצה יודעת באלו מצבים היא רשאית להפגין
אגרסיות וכלפי מי .את האגרסיות והכעס שהחייל היה רוצה להפנות מול מפקדו,
הוא מפנה לחיילות המזדמנות לסביבה ,לכן הן הופכות לאובייקט לקריאות
אגרסיביות .שנית ,מלבד המהלך המחושב של הוצאת האגרסיות ,מדובר באקט של
גיבוש קבוצתי בעזרת הפגיעה המשותפת באחר )שיאון.(68: 1997,
מחד ,חשוב לזכור שבניגוד לכיבוש היעדים ,כאן לא מדובר בעשייה צבאית ממוסדת.
מאידך ,נוכחותן של החיילות המשמשות כאובייקט מיני המאשרר גבריות,
דומיננטיות וכוח ,הוסדרה באזור על ידי הצבא .אין בכוונתי לטעון כי הצבא ,כמנגנון
ממוסד ,מכוון באופן מודע פרקטיקות אלו ,אך הוא בודאי נהנה מפרותיהן .לחיילים
מתאפשר אובייקט מולו ניתן לכונן גבריות ,להפגין אגרסיות ,לשחרר לחצים,
ולהתכונן כקבוצה מגובשת .יתרון נוסף ,לא פחות חשוב ,הנגזר מעשייה זו ,הוא
חיברותם של הגברים הצעירים להפגנת גבריותם זו אל מול נשים יהודיות
ישראליות ,בנות הקולקטיב שלהם .הפגנת מיניות ואגרסיביות אל מול אובייקטים
נשיים מתוגמלת כאשרור גבריות ,דומיננטיות וכוח כאשר היא מופעלת על נשים
דומות .כפי שהראיתי ,ואראה בהמשך ,החיילים עומדים שוב ושוב על שונותן של
הנשים הפלשתיניות כהסבר משמעותי לנדירות אונס צבאי בקונפליקט הישראלי-
פלשתיני.

 66בסה"כ מדובר בשתי פרקטיקות דומות מאוד לאונס קבוצתי ,אך באף אחת מהן לא מתבצע למעשה אקט מיני מלא בגוף נשי.
67
נתונים נוספים בעניין הטרדות ,תקיפות ומקרי אונס ניתן לראות בדו"ח יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים .יש לציין כי אין
מדובר בתופעה ייחודית לצבא הישראלי .תקיפות מיניות ואונס חיילות אופייניים למגוון צבאות ,הן סדירים והן פארה
מיליטריים .חיילות שנשלחות כיום לעיראק מתלוננות על התקפות מצד חבריהן ליחידה )שמיט .(1.3.04,מחקרים של איגוד
הנשים הווטרניות בארה"ב מצביעים על תקיפות מיניות כלפי בין  60%-90%מהחיילות ) Street,2003;Women Veteran
(of America
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חשיבות נוספת לנוכחותן של הנשים היא קיומן של הלוחמות ,שנוכחותן מאפשרת
נהלי עבודה שונים במקצת .כנשים ,הן הממונות היחידות על בדיקת הנשים ועריכת
חיפוש גופני לנשים ,בעוד החיילים הגברים מנועים מכך לחלוטין.
לאחרונה נכנס נוהל חדש ,יש את הלוחמות ,הן בצבא הירוק והן במג"ב ,ש ...אם
באמת ,הגעת למצב שיש לך חשד כלשהו ,אז יש את האוהל המתאים שאישה עושה
חיפוש על אישה .וזה ללא נוכחות גברים) .סמ"ר יואב(
עם זאת ,נוכחותן ,שלא כמו של החיילות ספקיות השירותים ,לאו דווקא מהווה
השפעה ממתנת .מדברי החיילים נראה כי הן משתלבות במערך הלוחם ומאמצות
את קווי הפעולה הגבריים האלימים ,כפי שמתאר סמ"ר עודד:
זה עצוב ,אבל הן מתיישרות נהדר עם הגברים) .סמ"ר עודד(
עם זאת ,דיווחים אלו עוסקים באימוץ התנהגות גברית על ידי נשים .אני מניחה
שלמרות זאת ,נוכחותן של הלוחמות ,על אף התנהגותן ה"גברית" ,מהווה במידה
מסוימת השפעה ממתנת על החיילים .הימצאותן בשטח הלחימה עצמו ,שוברת את
אחידותה של קבוצת הלוחמים כגברית ,ולא מאפשרת ,מנטאלית ופיזית ,התגבשות
של קבוצת גברים מותרי רסן המבצעים אונס קבוצתי .כיוון ששותפותן במעשה
מעיין זה היא בעייתית ולא מובנת מאליה ,68יכולתה של הקבוצה המבצעת ,במקרה
של התרחשות ממין זה לגייס אותן להשתתפות פעילה ,או סבילה במעשה היא
קטנה.
גבולות מקצועיים מובהקים המחברתים לוחמים להקפיד להימנע מפגיעה
באוכלוסייה אזרחית ובמי שאינו מאיים עליהם ,בשילוב עם הבחנה ברורה בין
לוחמים לאזרחים ,הם גורם שיכול להקטין באופן משמעותי את הסיכויים
להתרחשות אונס צבאי ) .(Littlewood,1997:11עם זאת ,מצב מלחמתי הכולל שני
תנאים אלו הוא מצב נדיר .קיימים מצבים בהם צבא הוא ממושמע והיררכי ,פועל
מול קבוצות אזרחיות למחצה ,או נתמכות אזרחית ,במקרים כאלו ,חוסר
הלגיטימיות של הלוחמים  -האזרחים ,או חוסר היכולת להבחין בין אזרחים
ללוחמים מוביל לביצוע ממושמע וקפדני של מבעי התאכזרות קיצונית כלפי
אזרחים ,מה שכיניתי אונס צבאי מכוון .פעמים אחרות ,צבא שאינו מקצועי,

 68נשים יכולות לקחת חלק בהתעללות מינית ואף עשו זאת בעבר .נשים היו מעורבות למשל בהתעללויות מיניות בחקירות
בצ'ילה ,אך לא מדובר פה באותו מנגנון בו הן לוקחות חלק פעיל באינוס ומאוחר יותר נזקקות להגנת הקבוצה ולכן משמרות לה
נאמנות .יתר על כן ,אי השתתפותן באקט שכזה לא מבזה את גבריותן ,עובדה המפחיתה את יכולתה של הקבוצה לאלץ אותן
להשתתף במעשה .הסבירות שנשים יפריעו להתרחשות גבוהה בהרבה מהסבירות שייקחו בה חלק ,והתעלמות אינה אפשרית
בשל חומרת המעשה.
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שהיחידים הנמנים עליו אינם נשלטים וממושמעים ,פוגע באופן קשה באוכלוסייה
אזרחית בכדי לממש מטרות אישיות ,ולא פוליטיות ,מה שכיניתי אונס צבאי
סימפטומאטי .במקרה הישראלי ניתן לראות כיצד ישנה חתירה להשגת שתי
המטרות גם יחד ,כוח מקצועי הנשען על אתוס הלוחם ,ופעולה מול יריב אותו ניתן
להפריד ללוחמים ואוכלוסייה אזרחית .תחילה מובנים גבולות מקצועיים ,מוקנה
לחיילים אתוס מקצועי ,תכונות ודפוסי התנהגות אותם הם צריכים להפנים,
דפוסים הכוללים בין היתר שליטה כמדד למקצוענות .במקביל להפנמת האתוס
המקצועי והפיכת עצמם לגברים לוחמים ,ובכדי לממשו בצורה המלאה ביותר ,הם
פועלים להתאים את האוכלוסייה האזרחית בקרבה הם פועלים ,למופרדת ,מובחנת,
כזו שראוי שלוחם מקצועי יכול להתנהל מולה באופן ראוי .את הגברים ,שקודם לכן
ראינו כי הגדירו כחלשים וכנועים ,הם מגדירים כאויבים פוטנציאליים ,העתידים
להפוך ליריבים הולמים ברגע שלהופעתם החיצונית יצטרף כלי נשק .מנגד ,הם
מיצרים הבחנה ברורה בין הגברים המסוכנים ,לנשים הלא מסוכנות ,לא אויבות,
וגם כשאלו מנסות לשבש את ההבחנות הללו החיילים מתנגדים לכך .ההתנהגות
המקצועית של החיילים מפוקחת היטב ,הן על ידי פיקוח אקטיבי של הממסד
הצבאי על התנהגות היחיד והקבוצה ,והן על ידי הדרך בה בנוי הצבא הישראלי.
מאחר ולא קיימת מדיניות של פגיעה מכוונת ,פוליטית באזרחים ,ניתן לראות כיצד
מושם דגש על הבטחת ההתנהגות המקצועית.
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פרק ו' -חיזוק הגבולות המוסריים והנחלתם
בפרק הקודם ראינו כיצד מובנים ומתוחזקים גבולות מקצועיים המתווים את דפוסי
הפעולה הצבאית המאפיינים את הנמנים על קבוצה מסוימת .הגבולות המוסריים
בהם אדון בפרק זה ,נשזרים ומשפיעים על עיצובם של חמשת הגבולות הנוספים
הנדונים במחקר זה ,מכאן חשיבותם הגדולה .בפרק זה אבחן כיצד מחוזקים,
מונחלים ומועצמים גבולות אלו וכיצד הם משפיעים על הגבולות הקבוצתיים.
תחילה נראה כיצד המרואיינים מצהירים על הגבולות המוסריים כטבעיים ומובנים
מאליהם ,ולאחר מכן ,כיצד הצהרתם והפגנתם משמשת לחיזוקם .בהמשך נראה
כיצד הם מחוזקים על ידי הצדקתם במגוון הסברים .הדיון בהנחלת הגבולות
המוסריים הוא מצומצם ,ומתמקד בהנחלת גבולות מוסריים ככלי עבודה מקצועי
צבאי ,בצבא המתאים עצמו לשיח זכויות האדם הרווח .לאחר ההנחלה ,נשוב ונראה
כיצד ,כפי שטוענות למונט ומולנאר ,השיח המוסרי מחזק ומעצים גבולות קבוצתיים
) ,(Lamont & Molnár,2002:174במקרה זה ,בעזרת הבהרת חשיבותם עבור
הקולקטיב הישראלי – יהודי.
לגבולות מוסריים ישנה חשיבות גדולה במניעת אונס צבאי ,הן המכוון והן
הסימפטומאטי .בהמשך לבולטנסקי ,הסוציולוגיה הפרגמטיסטית ,טוענות רסניק
ופרנקל ,מניחה כי האדם הוא יצור מוסרי מטבעו ,הזקוק להצדקות בכדי לפעול
ולבסס את עמדתו )רסניק ופרנקל .(115 :2000,החיילים ,כמו כל אדם ,ואולי בשל
האופי האלים של פעילותם ,אף יותר ,זקוקים להגדרת גבולות פעולה הנתפסים
כצודקים והולמים ,להגדרה כלפי מי יש להפעילם ולכוח שיאכוף התנהגות זו .אונס
צבאי ,כהתקפה מכוונת ,על אוכלוסייה אזרחית ,נתפס כאקט מלחמתי לא מוסרי
) (Turner-Johnson,2000:422ואף כפשע מלחמה ) .(Copelon,1998אך כאשר
הגבולות המוסריים אינם מוגדרים בצורה ברורה ,כשהם אינם חלים על קבוצות
מסוימות או כאשר ישנו קושי ממשי לאכוף את הנורמות ההתנהגותיות הרצויות,
מתאפשרת התרחשותו .במקרים מסוימים ,טוענת בראונמילר ,האונס נתפס כמעשה
גבורה המוצדק באמצעות אידיאולוגיה ובשם האלוהים .במהלך מלחמות הדת
בצרפת ,נאנסו נשים בקנאות ,בלהט ובשם האל )בראונמילר .(1980:37,פעמים
אחרות אונס צבאי התאפשר בזכות הדרת קבוצות מסוימות של נשים מגדר
הקבוצות הזכאיות ליחס אנושי ,מוסרי .כפי שראינו מוקדם יותר ,הדרך לאינוס
נשות הטוטסי על ידי בני ההוטו עברה דרך הגדרתן כלכלוכים ,ג'וקים וכמי שראויות
להיאנס )אבירם ,(Enloe, 2000:132 ;2002,בעוד אינוסן של הנשים הוייטנאמיות
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הוכשר בעזרת דמוניזציה כללית של הוייטנאמיים ,שנתפסו כקופים ,רמשים ,שרצים
ומני דימויים שטניים נוספים ) .(Bar & Ben Ari,2005:144כלומר ביצוע האונס
הצבאי ,הן המכוון במקרה של רואנדה ,והן הסימפטומאטי ,במקרה של וייטנאם,
התאפשר בהיותן "לא בנות אדם" ,עובדה שנטרלה את הסיבה להתייחס אליהן
ככאלו .אם כן ,ככל שהגבולות המוסריים מוגדרים בצורה ברורה יותר ,ונאכפים
בצורה מקיפה יותר ,הסיכוי להתרחשותו של אונס צבאי ,על שני טיפוסיו ,קטנה.
נראה כי מרבית החיילים תופסים את הצבא הישראלי כארגון מוסרי והומאני,
המתנהל בכל השטחים בהם הוא נמצא ואל מול כל האזרחים בהם הוא שולט,
בצורה המוסרית ביותר בעולם ,והם שבים ומצהירים הבחנה זו:
אני חושב שהחיילים שלנו ,כשהם מגיעים לסדיר ,על אחת כמה וכמה מילואים,
מבחינה מוסרית ,הם נמצאים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר כל הסיטואציות
האחרות שקיימות בעולם .קחי גם את מקרה לבנון ,שזו הייתה מלחמה זוועתית ,אני
לא מכיר מקרים של אונס (...) .לא קרו מקרים כאלה .מדובר פה בצבא שהסטנדרט
המוסרי שלו הרבה יותר גבוה מהסטנדרט הקיים בעולם) .סמ"ר יואב(
בין המרואיינים היו שהצהירו אמנם שצה"ל אינו צבא הומאני ,או שלא ניתן לייחס
את נדירות האונס הצבאי להומאניות שלו .ברם גם מי שטען כי לא ניתן להסביר את
נדירות האונס בשל נימוקים מוסריים ,הציג בשלבים אחרים של הראיון את צה"ל
כבעל "אנושיות/הומאניות/מוסריות גבוהה יחסית לצבאות אחרים" ,בהשוואה
לדרך בה הם התנהלו במקרים בהם היו צריכים להתמודד מול אזרחים .במקרה זה,
סמ"ר ברק מציין את התנהלותו של צבא ארה"ב ,כצבאה של מדינה מערבית
ודמוקרטית ,כמדד לבחינת מוסריותו של הצבא הישראלי .השוואה זו משרתת אותו
כבסיס לטענה שהצבא הישראלי "מוסרי באופן יחסי".
אין לי ספק שאנחנו צבא יותר מוסרי מצבא ארה"ב .כשהכושים עשו מהומות בתחילת
שנות התשעים ) (...כיסחו להם את הצורה .אנחנו לא עשינו לערבים אותו הדבר כמו
שהם עשו לכושים בוושינגטון) .סמ"ר ברק(
קביעתם של החיילים כי מדובר בצבא מוסרי ,או לפחות מוסרי יותר מצבאות
אחרים ,מתבססת לעיתים על חוויות מן השטח .סרן שי ,מנמק את קביעתו כי
מדובר בצבא "אנושי" ,בטענה כי הוראות הפתיחה באש הייחודיות לצבא הישראלי,
הנן זהירות באופן מוגזם ואולי אפילו מסכנות את חיי החיילים.
הצבא שלנו אנושי ,כבר אמרתי ,לא? (...) ...כל ההוראות שמוציאים כדי לא להרוג
יותר מדי אנשים ..כל ההוראות לפתיחה באש )(...מנסים למנוע כמה שיותר הרג של
באמת פלשתינאי שהוא חף מפשע ממש ממש ..ואז הוראות פתיחה באש (...).הן כל
כך ארוכות ומסובכות ..תירה באוויר ,תירה ברצפה) .סרן שי(
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סמ"ר יואב ,מחזק את דבריו של סרן שי בנושא הזהירות היתרה שמפגין צה"ל,
מוסיף לה את ממד הפגיעה במהלך החיים האזרחיים ,כלומר לא רק בחיי אדם,
אלא גם באיכות חיי האדם ,במהלך חיי היומיום .עם זאת ,הוא ממקם את הפעולה
הצבאית במסגרת הרלוונטית לה ,מלחמה ,מצב חברתי בו האנושיות והמוסריות
משניות להרס והפגנת אלימות.
אנחנו רואים את זה כשצה"ל יוצא לסיכול ,למנוע פיגוע ,איזה שמיניות באוויר הוא
עושה בשביל לא לפגוע במהלך החיים היומיומי של האנשים .אם כי שוב ,אנחנו
יודעים ,תכלס שאף אחד לא ינסה ליפות את זה ,זו מלחמה לכל דבר ,למלחמה יש
מטרות ויעדים ,מנסים ,שוב ,לעשות כמה שפחות נזק ,שמהלך החיים התקין ישמר.
)סמ"ר יואב(
נראה כי השתייכותם של החיילים לארגון אותו הם מאפיינים כמוסרי משפיעה
עליהם כיחידים והופכת את התנהגותם לכבולה בכבלים מוסריים .כמי שלוקחים
חלק בצבא הומאני ,מוטל עליהם להתנהג באופן שיתפרש כהומאני .כלומר כפי
שטוענים בן ארי ואחרים ,עצם תפיסתו של צה"ל כצבא מוסרי והומאני מובילה
לחיזוק הארגון כמוסרי .כיוון שהדימוי המוסרי הוא מחייב ,ולא מהוה רטוריקה
ריקה ,חשוב שהחיילים והמפקדים יאמינו שהם מכבדים את ערך כבוד האדם (Ben
 .(Ari et al., Forthcoming: 147כפי שראינו ,החיילים והמפקדים אכן מאמינים
שהם מכבדים את כבוד האדם ,מה שאך מחזק את גבולות המוסריות.
יתר על כן ,לאורך החיבור כולו ראינו כיצד החיילים מפגינים ,מצהירים או מרמזים
על עצמם כמוסריים .תחילה ,הם מציבים את עצמם אל מול תיוג הפלשתינים
כמלוכלכים ,לא היגייניים ,שקרנים ,גנבים וטיפשים .בהמשך ,הם מפגינים חוסר
נוחות מול יחסי הכוח הלא שיווניים ,מדגישים את אי נוחותם מפגיעה פיזית ונפשית
בחלשים או ב"לא אשמים" ,ומנסים להקל עליהם ככל שמתאפשר .הם מפגינים יחס
רחמני כלפי בעלי חיים ,ומציגים את עצמם כמתקדמים בהקשר לדעותיהם באשר
לנשים ומקומן בחברה .בו בזמן ,הם מקפידים שלא לפגוע בערכים החשובים
לקולקטיב העומד מולם ,ערכי כבוד המשפחה .אחד הביטויים המעניינים ביותר
להצהרות מוסריות אלו ,הוא שילוב ביטויי צער או התנצלות כאשר הם אומרים
דברים קשים ,העלולים להתפרש כ"לא תקינים פוליטית" .כלומר הם לא נמנעים
מלומר אותם ,אך הם מאותתים לשומע שהם מודעים לחומרתן ולמרות שאין זה
מקובל להתבטא בצורה כזו ,הם נאלצים לעשות זאת .הפגנתיות זו מחזקת הן את
תחושת צדקת פעולתם ,והן את היכולת להבחין בינם לבין הקולקטיב העומד מולם.
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כלומר טקסי מוסריות אלו ,מסייעים לחיזוק הגבול השבטי ,גבול ההשתייכות ,מתוך
השוואה מתמדת בין התכונות האופייניות "לנו" ,לבין התכונות האופייניות "להם".
אם נחזור למיקום העשייה הצבאית במלחמה ,נראה כי ,השירות הצבאי ,השותפות
במצב של לחימה ואלימות ,מעמיד את החיילים בפני דילמות בפניהן לא עמדו
מעולם .באופן קבוע הם מפרים למעשה זכויות אדם בסיסיות כמו הזכות לתנועה
חופשית .בכדי לגשר על הדיסוננס שנוצר בין הערכים אותם הם מייחסים לצבא לבין
העשייה הצה"לית ,החיילים משתדלים להפגין התנהגות אותה הם תופסים
כמוסרית ,הוגנת ככל האפשר ,ומצדיקה את אותו דימוי "נקי" ,עליו חשוב לשמור
גם במציאות הקונפליקט .בחזרה למושג הפרפורמנס שטבעה באטלר
) ,(Butler,1990ניתן לטעון כי החיילים יוצרים את עצמם כמוסריים על ידי ביצוע
מופגן של דפוסי התנהגות המתפרשים כמוסריים .סמ"ר עוז מתאר כיצד למרות
המצב הקשה במסגרתו פעל ,חיפוש בבית ,הכולל חדירה לפרטיותם של אחרים ,תוך
שימוש באלימות מול אנשים שלא נתפסים בהכרח כאשמים ,הוא התנהל בצורה
המוסרית ביותר שהתאפשרה לו ,בנימוס ,ברוגע ,תוך כיבד האדם העומד מולו
כאדם.
וזהו משתדלים כמה שפחות לפגוע בבתים שלהם .ולכבד אותם בתור אנשים .לא
צועקים ,מדברים בנימוס ,שואלים לפני שעושים דברים .משתדלים שזה יבוא
מיוזמתם) .סמ"ר עוז(.
בדרך דומה מתארים את פעילותם גם סגן ניר וסרן שי .אצל שניהם ניכרת אי נחת
מאופי הפעילות ,תחושות של חוסר נעימות ,נקיפות מצפון .תחושות אלו אינן מניעות
אותם להימנע מביצוע המשימה ,אלא לנסות לבצע אותה בצורה "מתחשבת"
והומאנית .על פניו ,ניכרת כאן הזדהות עם קשייו של האחר ,או לפחות תחושה של
אי נעימות ,הנובעת מחוסר רצונם להצטייר ,גם ואולי בעיקר בפני עצמם ,כמי שפגעו
בחפים מפשע.
ואני זוכר לא מעט מקרים שאנחנו הוצאנו להם ארוחות והוצאנו להם קפה ...כי אתה
לא יכול לראות בנאדם עומד מהבוקר ,השעה כבר שעת ערב ,הוא לא אכל כלום
מהבוקר ,מחכה שם ...אתה לא יכול לראות אותו ...הומאניות ,מה זה למה? ) (...אני
חושב שזה קצת משקיט את המצפון ,כי בסה"כ באיזשהו שלב ...לא נעים לך) .סגן
ניר(
מצפונית ,אי אפשר להגיד לבחורה ...זה כמו להגיד לבחורה דתייה פה בארץ ...אלה
עם הפיאות (...) ...תורידי את הזה ,אני לא מאמין לך .כאילו מצפונית אי אפשר .אז
אתה עושה הכל ומעמת את זה איכשהו כדי לא להשפיל אותן יותר מדי ,אבל לעשות
את העבודה שלך כמו שצריך) .סרן שי(
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הן סגן ניר והן סרן שי מבצעים את הפקודות שניתנו להם ,אך כיוון שעומדים מולם
אזרחים ,יחידים אותם הם מזהים כלא מסוכנים ,הם עומדים בפני דיסוננס .זהו לא
האויב מולו הם אמורים להיאבק ובו הם אמורים לפגוע .עימות בין המציאות
העומדת בפניהם לאתוס הלוחם ,גורם להם לחוש כלא מוסריים ,תחושה אותה הם
מנסים לנטרל בעזרת ניסיון לפעול בצורה מתחשבת יותר" .הצורה המתחשבת",
הוצאת אוכל לממתינים במחסום ,או ניסיונות לא לפגוע בכבודה של האישה
הפלשתינית ,מהווים עבורם הפגנת מוסריות ,המסייעת להם לייצר את עצמם
כמוסריים .כלומר העובדה שהם מפגינים התנהגות מוסרית מחזקת את דימויים
כמוסריים ,ומובילה להתנהגות מוסרית יותר .כיוון שהם חווים את עצמם כחלק
מצבא מוסרי ,הם לא יכולים לבצע מעשה שייתפס באופן ברור כפשע לא מוסרי –
אלימות המופעלת באופן מכוון מול אוכלוסייה אזרחית ) Turner-Johnson,
 (2000:422ובייחוד כלפי נשים אותן הם מתקשים לשרטט אפילו כאויב פוטנציאלי.

על תבונה ורגישות – פנומנולוגיה של מוסריות
מחד ,החיילים לומדים להיות גברים ,לוחמים ואגרסיביים ומחזקים שוב ושוב את
דימויו של העומד מולם כאויב מסוכן ומאיים ,מה שמאדיר את תפקודם כלוחמים,
כגברים .מאידך ,הם מתארים את התנהגותם כחומלת ומתחשבת .כלומר הם
מתארים דיסוננס תמידי ,בין היותם חלק מ"צבא" ,להיותם חלק מ"מוסרי" ,כאשר
עצם המונח "צבא מוסרי" עשוי להשתמע כאוקסימורון .ישנם ארגונים אלימים
המתקראים צבאות ,וישנם ארגונים הומניטאריים המטפלים בנזקים הנגרמים לבני
האדם על ידי אירועים אלימים ,בין אם נגרמו על ידי האדם ,או איתני הטבע .לכן
הצורך של צה"ל לדברר את עצמו כצבא מוסרי אינו מובן מאליו ויכול לעמוד כשאלה
מחקרית בפני עצמה .ניסיונותיהם החוזרים ונשנים של החיילים המרואיינים
להסביר ולהצדיק את התנהגותו של הצבא הישראלי כמוסרית מהווה למעשה דרך
נוספת לחזק את הגבולות המוסריים.

תהיה רע יהיה נורא
אחד ההסברים הנפוצים ביותר להפגנת התנהגות מוסרית הוא הסבר טאקטי,
רציונאלי ופשוט ,העוסק בחישוב הפסד מול רווח .התנהגות "לא מוסרית" עשויה
ליצור מתחים נוספים בין הקבוצות ,מגבירה את השנאה ויכולה להביא ליצירת
סיכונים ביטחוניים נוספים – יצירת מחבלים שיאיימו על אזרחי ישראל ,או על
חיילים החיילים העומדים במחסום גופם.
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בסה"כ ,ברגע שאתה מתייחס אליהם כמו חרא ,אז הם יחזרו ויתייחסו אליך כמו חרא,
ו ...ככה נוצרים מחבלים) .סגן ניר(
גם הפלשתינאים ,הם רואים .ועוד מעליב ...במיוחד אישה ..לפגוע באישה ...יכול
להיות ש ...יומיים שלושה ,חודש חודשיים ,יבוא איזה מחבל ,ספציפית לפגוע
במחסום הזה ,כי פה העליבו אישה) .סרן שי(
באמירות אלו ,הם הופכים את אתוס המוסריות הצה"לי אותו כה היללו קודם לכן,
לחלק מהטקטיקה הצבאית לשימור השקט  -אי הפרת הסטאטוס קוו מול האויב
המובס .כלומר מדובר בטיעון רציונאלי ,הבוחן ממדים של יעילות ,אפקטיביות
וכדאיות .מאחר והאינטרס העליון הוא טובת הכלל ,נראה כי אונס צבאי עשוי להיות
פעולה לא כדאית ,כיוון שהיא עלולה להוביל להסלמה במצב הקיים ,ליצירת מניע
או צידוק לפגיעה באזרחים וחיילים ישראלים.טובת הכלל מתגלמת בהפגנת איפוק,
שליטה עצמית וניהול נכון ומסודר של האלימות.

אתוס ההגנה
אתוס המלחמה הישראלי מפרש את הלחימה כאקט הגנתי ,ואת הצבא כמכשיר
שנועד להגן על הקולקטיב  -צבא ההגנה לישראל .תפיסת העשייה הצבאית כמגננה
בלבד ,מתכחשת לעשייה היומיומית הממשית ,של פעולות התקפיות ושימור
השליטה בשטח כבוש .מדבריהם של החיילים ניתן ללמוד כיצד הם מפרשים את
חווית הלחימה כהגנתית .סמ"ר עוז מתאר חיפוש בבית במהלך מבצע חומת מגן
וסרן שי מתאר נוהל מעצר תוך הסתערבות .שתי פעולות התקפיות מובהקות אלו,
בהן נכנסת במפתיע קבוצת חיילים חמושה לביתם של אזרחים ,נחוות למעשה
כסכנת חיים עבור החיילים כיחידים ועבור הלאום הישראלי – יהודי ככלל.
ברגע שנכנסים לבית ,מרכזים את התושבים בחדר מסוים ,ומתחילים לחפש פשוט בכל
החדרים ...איזה אמצעי לחימה או איזה מבוקש .כל דבר שיכול לסכן את המדינה.
)סמ"ר עוז(
יש לך מצב של סכנת חיים ברגע זה ...לא מוחשית ומיידית ,אבל יש כאן סכנת חיים.
)סרן שי(
כפי שראינו בדיון שעסק ביחסי הכוחות ,החיילים מודעים בדרך כלל לשליטתם
באוכלוסייה העומדת מולם .אמנם מתרחשת הבנייה מכוונת של איום )לשם הגברת
משמעות הלחימה והאדרת הלוחם( ,אך לרוב האיום אינו מתממש .עם זאת ,ההבניה
כוללת פילוח מגדרי ברור; בעוד הגברים הפלשתינים מובנים כלוחמים ,הנשים
הפלשתיניות מובנות כ"לא אויבות" .כיוון שהנשים נתפסות כלא אויבות ,הן לא
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מייצרות איום על החיילים או על הקולקטיב ,ועל כן הסבירות שההתדרדרות
ל"רמת חיות על הסקאלה" ,כפי שמגדיר זאת סרן תומר ,לא תופנה כלפיהן .יתר על
כן ,העובדה שמדובר במגננה בלבד ,מרחיקה את הצורך בכיבוש והוכחת שליטה
ובעלות על השטח הכבוש ,הנחגגת ,מונצחת ומוצהרת במקרים רבים דרך הוכחת
שליטה על גופן של נשות הקבוצה המפסידה ,אקט שמבהיר במקביל את עובדת אין
האונות של גברי הקבוצה המובסת )בראונמילר.(32-33 :1980,
התפיסה של צה"ל והתפיסה בכלל בעיקרון זה ...היא שאנחנו הורגים רק במטרה של
הגנה עצמית .אנחנו נכנסים לתא שטח ,רק כדי לטפל בבעיה מסוימת .אנחנו עושים
מחסומים ,כדי להגן על עצמנו ,אנחנו לא עושים שום דבר ,אלא אם כן ,זה משרת את
המטרה של להגן על עצמנו .אונס ,זה לא להגן על עצמנו וגניבה זה לא להגן על
עצמנו) .סרן שי(.
ההמצאות שלנו שם כחלק ממהלך של הגנה על הקולקטיב שלנו ,לא שאנחנו רוצים
להיות שם ...אסור לנו שהאלמנטים של הכיבוש יהיו לצורך כיבוש .אנחנו שם לא
לכיבוש ,אלא כדי לשמור על ההגנה) .סרן דניאל(
סרן שי וסרן דניאל מסכמים זאת בצורה הברורה ביותר; מאחר ומטרת הצבא היא
הגנה על הקולקטיב הישראלי ,כל הפעולות נעשות במטרה לממש מדיניות זו ואותה
בלבד .כל פעולה שחורגת מכך אינה תואמת את מטרתו המוצהרת של צה"ל ,ועל כן
אינה רצויה .הווה אומר ,כל עוד הפעולה נתפסת כהגנתית ,למרות שהיא מתבצעת
מול אוכלוסייה אזרחית ,היא תאופיין כמוסרית .אקט שייתפס כתוקפנות נטו,
לעומת זאת ,יוגדר כלא מוסרי.
כחלק מהמחויבות להגנה על הקולקטיב ,החייל מחויב להגן גם על דמותו הערכית
של הקולקטיב ,כפי שהוא מפרש את עצמו .החברה היהודית  -ישראלית תופסת את
עצמה כחברה מוסרית ,מאחר שאונס הוא פשע בלתי מוסרי מובהק )פגיעה מכוונת
באזרחים( ,הוא נתפס ככלי בו לא יעשה שימוש בצבא הישראלי .באופן כללי ישנה
התנערות ברורה מביצוע מעשים בעלי דימוי לא מוסרי על ידי חיילי צה"ל ,הנתפסים
כמייצגים את המדינה כולה .כפי שמתאר סמ"ר כפיר:
לי היה חשוב איך הצבא מצטייר (...) .עד היום כשאני קורא על ...בואי נגיד פאלטות
של חיילים בעיתונים ,אני מתבייש .וזה באמת כזה ...זה נורא) .סמ"ר כפיר(
בדבריו ניתן לאתר בושה לא רק על מעשים לא ראויים שעשה בעצמו ,אלא גם על
התנהגויות של אחרים שנתפסות כלא הוגנות ,כלא תואמות את אתוס הלחימה
הישראלי .במקרה זה החיילים המרואיינים מעלים הסבר מבני ,האונס כפרקטיקה
אינו מתאים למצב ,כפי שהם תופסים אותו .האונס מתאים למצב התקפי ,הם
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טוענים ,ומי שתופס את עצמו כמתגונן לא נוקט בדרך כלל בפעולה התקפית ממין
זה.

מוסר יהודי -יהודים לא יכולים
החייל היהודי פועל מתוך תחושה שהמוסר היהודי הוא שונה ,מובחן מקודי
ההתנהגות של קבוצות מוכרות אחרות .ככזה ,הוא מעצב את התנהלות הצבא
הישראלי כלפי הפלשתינים ואת התנהגותם כחיילים .כלומר החיילים טוענים כי
מדובר באפיון מהותני של החברה הישראלית – היהודית ,ועצם השתייכותם אליה
מכתיבה ומעידה על התנהגות מוסרית .מוסר זה נובע לפי המרואיינים משני מקורות
עיקריים ,שלעיתים קשה להבחין ביניהם .ראשית ,מוסר יהודי שורשי תרבותי עמוק,
המבחין את היהודים משאר העמים .שנית ,תוצר תהפוכות ההיסטוריה של העם
היהודי ,המכתיבות לו צו התנהגותי מוסרי מסוים .בשני המקרים ,נראה כי החייל
היהודי מתיימר לא להוציא לפועל התנהגויות שהוא מוצא כלא ראויות ולא עומדות
בקו אחד עם נורמות מוסריות אלו ,ודוחה כל פגיעה בחלש באופן כללי ובמיוחד
ביטויי אונס כמקרה פרטי.
תפיסת המוסריות היהודית כעניין אינהרנטי ,טבוע תרבותית במסורת היהודית היא
תפיסה שכיחה .החיילים מתייחסים לתפיסה זו כאל המובן מאליו ,ולא חשים צורך
להסביר מה הופך את העם היהודי לכה מוסרי ,לשיטתם .לפעמים חיילים הסתמכו
על תפיסת התנ"ך ,כטקסט מוסרי חשוב וייחודי וכבסיסו של העם היהודי ,בכדי
ליצור את המשוואה :חיילים יהודים הם חיילים מוסריים.69
כי יש לנו את התורה .התורה .העם היהודי (...) .התורה מלמדת אותנו מוסר (...) .יש
את התורה ,ויש את העם היהודי .שמתבסס על התורה) .סמ"ר כפיר(
ככלל ,ניתן לראות שהחיילים מאמינים שהתרבות הישראלית  -יהודית שונה,
מתבססת על ערכים גבוהים יותר ,על כן הם כחיילים והצבא כמכלול ,מוסריים
באופן יוצא דופן.
כי אצלנו כאילו באים עם ערכים ו (...) ...זה )אונס( לא חלק מהתרבות שלנו ,זה לא
נראה לי חלק ...אני לא חושב שזה חלק מהתרבות הישראלית ,לעומת תרבויות אחרות
שאולי שם זה כן) .סגן יובל(
 69על פניו ,נראה כי זוהי טענה נאיבית ,בהתחשב בקיומו של דין "אשת יפת תואר" )דברים כא י"ב( .מנגד ,יש התומכים,
לפחות מילולית בטענה זו .ברוקס-טיסטלטוויט טוענת כי אונס צבאי מעולם לא היה פרקטיקה יהודית ,גם לא בימי התנ"ך .אונס
נתפס באותה תקופה כגזילת רכושו המיני של גבר אחר .על הלוחם היהודי בימי התנ"ך הוטל להשמיד את כלל האוכלוסייה
האזרחית בה הוא נלחם ,אך הותר לו לקחת כשלל מלחמה נשים שאינן נשואות ,או מאורסות .כלומר נשים אלו לא היו רכושו
המיני של אף גבר חי ,ולכן המעשה נתפס כלקיחת שלל ולא כאונס )(Brooks-Thistlethwaite,1993:65
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"אי אונס" הוא לכן אפיון של מוסריות ,המושפע מערכיו ותרבותו של היחיד.
לשיטתו של סגן יובל ,בכדי לאנוס ,היחיד צריך להיות חלק מתרבות בה האונס הוא
עניין מקובל ,וקיימות תרבויות כאלו .היחיד הנורמטיבי פועל בהתאם לנורמות
חברתיות ,מכאן ,כיוון שאונס הוא פרקטיקה זרה לתרבות היהודית ,חיילים
ישראלים לא לוקחים בה חלק .כפי שמפרש סגן רועי:
קודם כל נראה לי שזה קשור ליהודים .אני לא חושב שאם יהודים יעשו מלחמות וזה
וזה הם ילכו ויאנסו .בניגוד ל ...כל הגרמנים שעשו מלחמות ואנסו ,כל הצלבנים ...אני
חושב שזה קשור גם לנושא של יהדות .זה עניין של מוסר של יהודים) .סגן רועי(
החייל הישראלי היהודי תופס את עצמו כנציגו של העם היהודי ואת תפיסתו
המוסרית כגבוהה מהרגיל .מעבר לתפיסה המוסרית המורשת ,הנובעת מן המסורת
התורנית ,המוסריות הזו היא גם סמל לייחודיות ,שונות מהקבוצות האחרות.
בנוסף למוסר האינהרנטי לתרבות היהודית ,ממנה ,כפי שראינו כעת ,יונקים שורשי
המוסריות הישראליות ,תהפוכות ההיסטוריה עיצבו את העם היהודי כמיעוט נרדף,
שבעצמאותו הלאומית שואף להוכיח )ובמקביל מצופה ממנו לעשות זאת( כי קיימת
דרך אחרת ,מוסרית יותר ,לנהוג במיעוט )שגב .(58 :1984 ,ראשית ניתן לראות את
ההבחנה שיוצר סמ"ר יואב "בינינו" ל"בינם" ,כל הם אחר שהוא לא אנחנו.
למה? זה נובע מהרבה דברים .זה נובע מחינוך ,דרך הבית ,זה נובע מהעבר ההיסטורי
שלנו ,זה נובע מתוך רצון לא להיות כמוהם ,וכמוהם זה כמו כל אחד אחר בעולם.
)סמ"ר יואב(
הסבר מפורט יותר של תפקיד ההיסטוריה בעיצוב האומה היהודית והחייל הישראלי
כמובחן ,ניכרת בדבריו של סגן ניר:
חייל יהודי לא יכול להתנהג כמו קונאן הברברי (...) .אנחנו הגענו לכאן ,בגלל מה
שעשו לנו .או בזכות מה שעשו לנו ,זה תלוי כבר בפרשנות .הגענו לכאן בגלל השואה
והגענו לכאן בגלל הפוגרומים והגענו לכאן בגלל אלף ואחת סיבות ,אבל בגדול הגענו
לכאן כי אנחנו יהודים ...עכשיו אנחנו לא יכולים להסתובב ולעשות מה שעשו לנו כל
השנים) .סגן ניר(
אונס הוא מעשה ברברי ,וכאומה שסבלה רבות ,המדינה הישראלית -יהודית לא
יכולה להרשות לחייליה להתייחס לאחרים בדרך זו .מוסריות זו ,טוענים החיילים,
עוצבה כתוצאה של היסטוריה אכזרית ,ואל מול חיילים וישויות לא מוסריים.
אולי בגלל כל מה שהעם היהודי עבר ...אני פשוט לא רוצה לפגוע בבנאדם ...אין פה
קשר לשואה או לא שואה ...אני פשוט לא רוצה לפגוע בבנאדם אחר) .סגן רועי(
אל מול אידיאל המוסר היהודי מצטייר "הרוע האידיאלי" ,כנקודת השוואה.
ראשית ,קונאן הברברי ,ואז ,כהיפוך מושלם למוסריות ,כפי שיהודים מבינים זאת,
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גרמניה הנאצית .שיפוט מוסרי ישראלי יהודי ,נעשה לכן פעמים רבות אל מול )ותוך
התנערות( מדימויים של גרמניה הנאצית.
אותם אנשים ,שאני יודע שהתנהגו כמו נאצים במחסום (...) ,אני לא בקשר אתם
היום) .סמ"ר אבנר(
בין אם מדובר במוסר טבעי ,המושרש בתרבות היהודית ובין אם מדובר במוסר
שהתהווה כתוצר גלגולי ההיסטוריה היהודית ,החיילים הישראלים תופסים את
עצמם כחלק מאומה שהמוסר מושרש בה באופן מהותני וכמשרתים בצבא המתנהל
בצורה מוסרית )או מוסרית יחסית לצבאות אחרים( .כקבוצה וכיחידים התופסים
עצמם כמוסריים ,הם חייבים לפעול בהתאם למוסריות זו ,שהינה ,לשיטתם ,עקרון
מוביל בתרבותם.

צבא תחת זכוכית מגדלת – ישראלים לא יכולים
אונס צבאי נתפס כאמור כפעולה לא מוסרית וכפשע מלחמה .ככזה ,המחיר שהוא
עלול לגבות מישות המפעילה אותו בעוד זרקורי העולם מופנים כלפיה הוא גבוה
מאוד ,בייחוד אם היא תלויה בדעת הקהל העולמית ובסיוע עולמי לצורכי שרידתה
) .(Ben Ari et al.,Forthcoming:137האונס ההמוני שביצעו החיילים הגרמנים
בבלגיה ובצרפת במלחמת העולם הראשונה ,הוביל ,לטענתה של בראונמילר,
לביקורת עולמית נרחבת וחריפה ,הטה את דעת הקהל כנגד גרמניה ,ובסופו של דבר
הכשיר את כניסת ארה"ב למלחמה ,מהלך שהסתכם בתבוסת גרמניה .או במילותיה
שלה" :אין תקדים בהיסטוריה למצב בו אונס בשעת מלחמה פעל כבומרנג בצורה
כה מזהירה" )בראונמילר .(43 :1980,המחצית השנייה של המאה העשרים
התאפיינה בהתפתחותו של שיח זכויות אדם שעוד חיזק את יכולתה של הקהילה
הגלובלית ,להתערב ולהשפיע ,אם תרצה בכך ,בנסיבות שתגדיר כפשעי מלחמה או
פשעים נגד האנושות ) .(Turner-Johnson,2000: 444מכאן ,התחושה החוזרת
ונשנית של איום הנובע מפירוש מעשי הצבא הישראלי כלא מוסריים ,הוא איום
שריר וקיים ,ובא לידי ביטוי גם בדברי החיילים .סרן שי רומז ,ומייד מסתייג ,כי
החשש מביקורת עולמית בקרב ההנהגה מוביל ליצירת נהלים המכתיבים התנהלות
קרב "מוסרית".
תחשבי אצלנו מה היה קורה אם היה משהו כזה ..התעללות באסירים .מה ..עכשיו
היינו מקבלים כבר חרם כלכלי מכל מדינות העולם (...) .אני לא נראה לי שהחיילים
מפחדים מהעולם ,אבל ההנהגה בטוח שכן ..אבל לא ..לא בגלל זה ..אין (...) ..פחד של
הנהגה ..קודם כל יוצאות פקודות .וזה לא הפחד שיהיה לנו חרם כלכלי מכל העולם,
כן .זה קטע של ..הרי אנחנו צבא אנושי ..אנחנו צבא אנושי) .סרן שי(
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סמ"ר דור ממשיך ומחזק את אמירתו ,בטענה כי ככל שעובר הזמן ,הממסד המדיני
והצבאי מודע למחירים שישראל עלולה לשלם באם יתרחשו אירועים שיתפסו
במערב כבלתי מוסריים .לכן ,לאורך ציר הזמן ,ניתן לראות כיצד הם מתמעטים,
ביחס הפוך להנחלת תפיסות מוסריות "מלמעלה" .בנוסף ,הוא מרמז כי חוסר
הנוחות של הפיקוד הצבאי בהתרחש אירוע שכזה ,לא נובעת מאותה תפיסה מוסרית
מהותנית ,אלא בשל חוסר הנוחות להתמודד עם ביקורת נרחבת.
הצבא שלנו ,משרד החוץ ולא משנה מי ,זה מגיע מלמעלה .הם יודעים שאנחנו תחת
זכוכית מגדלת .עובדה שמקרים שקרו  -בכל תחום של התעללות או התאכזרות של
הצבא ,אם הם קרו בדרך כלל ,זה בשנים עברו ,המקרים הנוראיים (...) .אנשים יודעים
שאנחנו תחת זכוכית מגדלת (...) .החיילים הפשוטים לא נראה לי חושבים על זה
בכלל ...זה מגיע מלמעלה כל החלחול הזה .כן ,זה נראה לי לגמרי .בטוח שזה מגיע
מראשי צבא ,מרמטכ"ל שרוצה שבצבא שלו ,בקדנציה שלו לא יהיה את זה ובכלל...
הוא לא רוצה שיהיה (..) ...יש פחד כזה ,שלא יהיו ..לא בא לו לצאת בהסברים כל
הזמן) .סמ"ר דור(
לשיטתם ,הכלים המוסריים שאומצו עבור הצגת הערב של הסכסוך הישראלי-
פלשתיני בחדשות העולם ,נועדו למנוע אירועים שיובילו לביקורת וסנקציות על
ישראל .ההתנהגות המוסרית שנתפסת לרוב כשואבת מן המסורת היהודית,
משורטטת כאן כמחווה לקוד המוסרי המערבי ,שהתקבל בין היתר לאחר השואה
היהודית ,וכטקטיקה להימנעות מקבלת ביקורת עולמית על התנהגות לא מוסרית.
סרן שי אמנם נסוג מהצעתו ושב לטעון כי מדובר בצבא אנושי ותו לא ,אך קשה
להתעלם מהקרבה הרעיונית בין אמירותיו לבין הצהרתו של משה דיין בפני
הממשלה בעקבות הפשיטה על קיביה ,באוקטובר :1953

ישראל למדה ,שגם כאשר הערבים פוגעים באזרחים שלווים ,עלינו להפנות את
תגובתנו לאובייקטים צבאיים .מה שמותר לערבים – ואף לעמים אחרים -לא
יסולח ולא יכופר ליהודים ולישראל .לא רק זרים ,גם אזרחי ישראל ויהודי
העולם מצפים מאתנו ל"טוהר הנשק" ,הרבה יותר מן המקובל באיזה צבא שהוא

)מוריס.( 291:1996 ,

מכאן ניכר כי ברור היה להנהגה המדינית  -צבאית כי מצופה מישראל להפגין
התנהגות מאופקת" ,מוסרית" על פי ערכי המערב ,ללא קשר להתנהגות הסובבים
אותה .ציפייה זו גובתה בלחץ משמעותי מצד מדינות המערב ,אך גם מצד יהדות
העולם ואזרחי ישראל שדרשו הפגנת קוד מוסרי שונה ,טהור ואתי.
נראה שהחל מהביקורות הראשונות שהוטחו בהתנהלות הצבאית הישראלית ,בין
אם בעקבות קביה ,ובין אם קודם לכן ,הן הממסד והן החברה חשו כי העולם כולו
מתבונן בפעילות הישראלית ובוחן אותה באופן מדוקדק ,כבזכוכית מגדלת .מכאן,
בשל תלותה היחסית של ישראל בקהילה הבינלאומית ,אונס צבאי ,הוגדר כעשייה
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בלתי רציונאלית ,הפועלת בניגוד לטובת הקולקטיב עליו נשלח הצבא להגן ,לכן זוהי
עשייה לא רצויה.
חושך שבטו שונא בנו ,ואוהבו שחרו מוסר משלי ,יג כד
שונא בנו הוא זה המונע מבנו למידה וחיבור ראשוני לערכים ולתרבות של בני שבטו.
מאחר ומסגרת השבט מגינה על היחיד וקובעת את תחומי הגבולות והקווים
האדומים שהוא זקוק להם כדי להרגיש שייכות וביטחון ,אב אשר חוסך שבט מבנו
הוא אב אשר למעשה לא אכפת לו מבנו ולכן אינו משתית עליו את חוקי השבט .לכן
נאמר עליו שהוא שונא את בנו .כפי שראינו בדברי החיילים ,המוסר מהווה ממד
מרכזי בתפיסתם את הקבוצה אליה הם משתייכים ,הקהילה הישראלית -יהודית,
על כן שיחור מוסר הוא אקט המחבר את הבנים-החיילים לשבט ולמסורותיו.
זה נורא מתסכל .כל העבודה הזו נורא מתסכלת .שוחקת נורא .זה עומס .מישהו
שבאמת ...מישהו שנורא משתדל להיות מוסרי ,זה עומס נפשי ...או רגשי ,שלא נגמר.
וזה כל כך שוחק) .סרן תומר(
המוסריות המדובררת כמובנת מאליה ,כברורה ,כטבעית ,מהותנית בעבורו כאדם,
כחייל יהודי ,מאותגרת בדבריו של סרן תומר .קשה להיות מוסרי .המפגש עם
האוכלוסייה האזרחית וחוסר הודאות מי מהווה איום ומיהו אזרח תמים ,הפחד
המתמיד להיפגע ,החשש שהפגנת רחמים תוביל לכניסת מחבל שיפגע באוכלוסייה
אזרחית ישראלית והמפגש עם האלימות ,מקשים מאוד על החיילים לשמר את
המוסריות המדוברת ,למרות ההבנה שלהם עד כמה הפעלתה היא הגיונית ,ואפילו
נכונה מקצועית .מכאן ,ברצוני לטעון כי המוסריות המדובררת על ידי החיילים
הישראלים כטבעית ,כברורה מאליה ,היא תוצר של הנחלה ,חיברות ומשמוע
התנהגותיים ,כמו תכונות מקצועיות נוספות המוקנות לחייל הישראלי בשירותו
הצבאי.
הצבא הישראלי ,כמנגנון של אלימות ממוסדת ,מאפשר ומורה לחייליו ליישם רמות
שונות של אלימות כלפי האוכלוסייה הפלשתינית ,לעיתים למטרת השלטת סדר
מיידי ,פעמים אחרות לצורך הפחדת האוכלוסייה והוכחת שליטה .הפעלת האלימות
נעשית מתוך הגבלה כפולה; מתוקף הפקודות ולאור הקוד האתי הצה"לי .בן ארי
ואחרים טוענים כי אחת מההתפתחויות המשמעותיות ביותר שעשה צה"ל בתחום
קבלת השיח הבינלאומי החדש של זכויות האדם וגישות חדשות כלפי הפעלת
אלימות ,היה הכנסת הקוד האתי ,באמצע שנות התשעים של המאה העשרים .מאז
הכנסתו הקוד מונחל למפקדים וחיילים דרך סמינרים ,דיונים ומסמכים .העניין
המשמעותי ביותר בקוד הוא העובדה שצה"ל מנסה להגדיר דרכו את עצמו ואת

161

הפעולות שהוא נוקט ) .(Ben Ari et al.,Forthcoming:136החיילים מספרים כי
הקוד האתי הצה"לי מונחל להם החל מן השלבים הראשונים ולאורך כל השירות.
דרכו ,הם לומדים להבין ולפרש את הצבא ואת ההתנהגות המצופה מהם כחיילים.
"המוסר של צה"ל" ,כפי שמכנים אותו החיילים ,מועבר להם דרך שיחות שבועיות
ובמהלך תדרוכים ,כפי שמתאר זאת סמ"ר דור:
יש את המוסר של צה"ל ,שהוא מוסר מאוד חזק .מנחילים כל הזמן ,תמיד ,בתדריכים
לפני ,בשיחות שבועיות ,כל הזמן שיש כאילו זמן פנוי ,וגם בשטח ,לפני ,על העניין
הזה (...) .אני קצת מגונן פה על הצבא ...אבל זה ...כי אני באמת ..לפני שעניתי לך
חשבתי כאילו ...אם זה משהו שאני חושב על חיילים ודווקא בצה"ל אני כל הזמן רואה
פשוט ..כל פעם מוסר ,כל הזמן דגש על זה) .סמ"ר דור(
לטענתו מדובר ב"מוסר מאוד חזק" ,עניין שניתן לפרש הן כערכים מוסריים נוקשים
וברורים ,והן כערכים מוסריים המועברים לחיילים באופן שגרתי וחוזר .מכל מקום,
מדובר בפרקטיקה המותירה רושם עמוק על החייל .סגן שחר ,מנקודת מבטו של
קצין ,מתאר כיצד העביר ,הנחיל את ערכי המוסר ,המכונים בצה"ל "כבוד האדם".
תגובתם המקבלת של חייליו מזכה אותם בתואר בוגרים ,כלומר הבנת הקוד הערכי
של צה"ל מהווה שלב נוסף בהפיכתם ללוחמים ,לגברים בוגרים .היוזמה לשיחות
אלו ,הוא טוען ,אינה ברמת הקצין הזוטר ,אלא מגיעה מרמות פיקודיות גבוהות
יותר .תוצר השיחות הללו ,הוא התנהגות של "שמירה על כבוד" ,כלומר כיבוד ערכי
כבוד האדם שהוגדרו לחיילים.
בדרך כלל ,וזה ברוב הגדול מאוד של המקרים ,ההתנהגות היא מאוד שמירה על כבוד.
אני יודע ...החיילים שלי אני יודע היו אנשים מאוד בוגרים ודיברנו על זה הרבה
בפלוגה ,בשיחות פלוגה על שמירה על כבוד ...וזאת השאיפה וזה מה שמתקרבים
אליו .זה לא מ"פ לבד מחליט לעשות שיחות ,זה לפחות כאילו ...המג"ד תמיד מוודא
שעושים דברים כאלה ,ואני מניח שגם מעליו .אז באמת מאוד משתדלים ) (...אני
חושב שבאופן כללי ,במקומות שאני ראיתי היה הרבה מאוד שמירה על הכבוד) .סגן
שחר(
בהמשך לנקודת מבטו הפיקודית של סגן שחר ,סמ"ר עוז מעיד על עצמו כי תקופת
הסדיר הייתה עבורו תקופה בה התחנך מבחינה ערכית.
אני חושב שמאוד קיבלתי ערכים משמעותיים בתקופה של השלוש שנים האלה
מאשר כל הילדות שלי ,קיבלתי אמת מידה שונה ,להסתכל על החיים בצורה שונה .זה
איזשהם ...חוקים מסוימים בשבילי ,בתור בנאדם ,לקחתי (...).זאת אומרת שחונכנו
בצורה כזו ש ...בסדיר ,ש ..ערך חיי אדם זה דבר עליון .וזה בא לידי ביטוי בהתנהלות
מול האוכלוסייה ובאופן פרטני כלפי נשים) .סמ"ר עוז(
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החינוך הערכי שהוקנה לו בתקופה זו היה לטענתו המשמעותי בחייו .במסגרת חינוך
ערכי זה הוא הפנים בין היתר את משמעותו של ערך חיי האדם ואת חשיבות
ההתייחסות בכבוד לאוכלוסייה מולה הוא פועל.
סמ"ר כפיר ,ששרת כמפקד כיתה בנח"ל החרדי ,מספר גם הוא כיצד התפיסה
האתית הצה"לית המוצהרת מועברת לחיילים .הוא מתאר את "הנחלת המוסר",
כפי שמכנים אותה אחרים ,כלמידה ,כלומר בניגוד למפקדים וחיילים אחרים ,הוא
אינו מייחס חשיבות ייחודית לשלב לימודי זה ,עד לכדי הקדשתו במילה שונה.
ומנגד ,הוא מצביע על הערכים הצה"ליים ככאלו שאימוצם משמעותי להתנהגות
אזרחית גם לאחר השחרור .בנוסף ,הוא מצביע על שתי רמות שונות של התמודדות
החיילים עם הנורמות הערכיות הללו ,יש המפנימים אותן ומשתמשים בהן ככלי
לחיים ,אחרים מבינים אותן כסוג של פקודות אותן הם מחויבים לבצע בכפוף
לאיומי ענישה.
אתה מנסה להסביר להם ,וזה גם מה שקורה בתדריכים לפני .חוזרים על זה וזה לא
ביוזמת המפקד הזוטר ,זה דברים שהכי חשובים לרמת המ"פ והמג"דים ,וזה הדברים
שמדברים עליהם בישיבות המטה ) (...יש את העניין של הערכים של צה"ל ,טוהר
הנשק ,טוהר האדם ...טוהר הלכבד ..כל העניינים ...טוב ויפה .ואת זה לומדים ,כי
וואללה ,צה"ל צבא הומני ,שומר על הערכים ,מכבד את האדם .כל הדברים האלה.
אנחנו לא צבא כובש במלוא מובן ה ...וכן ,לומדים את זה והחיילים יודעים את זה.
העובדה היא שכשהם כן עושים דברים שהם יודעים שלא ...אז הם מפחדים(...) .
המוסר והערכים משחקים תפקיד מאוד חשוב ,ו ...הצורה בה פועל הצבא .הוא עובד
על בסיס הדברים האלה (...) .יש לו ערכים .זאת אומרת ..הערכים הם לא ...הם לא רק
אסטרטגיים מקצועיים .לפעמים זה גם ערכים של בנאדם לבנאדם .זה איך בנאדם טוב
צריך להתנהג ,או איך בנאדם שהוא מייצג משהו צריך להתנהג) .סמ"ר כפיר(
כלומר לדבריו של סמ"ר כפיר ,יש המיישמים את ערכי כבוד האדם של צה"ל
בעקבות הפנמה ופיקוח פנימי ,כפי שמעיד על עצמו סמ"ר עוז ,מקבלים את הערכים
שנלמדים בצבא כ"ערכים של בנאדם לבנאדם" ,כמו שמגדיר אותם סמ"ר כפיר,
לעומת אחרים ,שפועלים בהתאם לקוד התנהגותי זה ,תחת פיקוח חיצוני פורמאלי,
כלומר תחת איום בענישה ,באם יפעלו באופן אחר .הווה אומר ,האחרונים מקבלים
את הקוד המוסרי כנוהל נוסף לו עליהם לציית ,אך לאו דווקא מזדהים עמו ,כפי
שאינם מזדהים בהכרח עם כל הפקודות.
אם כן ,בין אם מדובר בקבלה מלאה והפנמה של המוסר הצה"לי ,ובין אם החיילים
אך מתנהגים בהתאם לדפוס התנהגותי שהוכתב מלמעלה ,הדרישה מהם היא ברורה
למדי ,ונראה שרובם מצייתים לה.
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אם נפנה לבחון מהו אותו מוסר שהם מדבררים ,ומיישמים ,רוח צה"ל ,הקוד האתי
של צה"ל ,נראה כי רובו ככולו עוסק במחויבויותיהם של החיילים למדינה ,לצבא
ולחבריהם החיילים .ערך אחד בלבד מתוך עשרת הערכים המוקנים בקוד אתי זה,
טוהר הנשק ,עוסק במה שניתן לכנות "לחימה מוסרית".

החייל ישתמש בנשקו ובכוחו לשם הכרעת האויב במידה הנדרשת לשם כך
ויתרסן ,כדי למנוע פגיעה שלא לצורך בחיי אדם ,בגופו ,בכבודו וברכושו .טוהר
הנשק של חיילי צה"ל הוא השימוש המרוסן שהם עושים בנשקם ובכוחם,
בביצוע המשימות רק במידה הנדרשת להשגתן ,ללא פגיעה מיותרת בחיי אדם,
בגופו ,בכבודו וברכושו ,הן בחיילים ,הן באזרחים ובמיוחד בחסרי ישע ,בעת
מלחמה ובפעולות ביטחון שוטף ,בעת רגיעה ובעת שלום) .כשר(232 :1996,
לא ניתן להתעלם מהדמיון בין ערך זה ,המונחל לחיילים כקוד התנהגות מוסרי,
לדגש המושם על שליטה עצמית והפגנת אגרסיביות נשלטת כחלק בלתי נפרד מן
הקוד המקצועי .טקסט זה עוסק למעשה ,בצורה הברורה ביותר ,בריסון כוח
והבחנה בין אוכלוסיות .כלומר אם עד כה ראינו כיצד הפגנת המוסריות משמשת
להבחנה תרבותית בין קבוצות ,נראה שהיא משמשת גם כממד משמעותי באתוס
הלוחם הצה"לי .כחלק מן המקצועיות ,מהבניית הגבריות ניתן להסתכל על
המוסריות כ"סוגרת את מעגל ההכשרה" של הנערים-חיילים והופכת אתם
ללוחמים-גברים .הסטאטוס שלהם כגברים לוחמים מכונן בעזרת הפגנת אגרסיביות
מול גברים ,ישראלים ,ובעיקר פלשתינאים ,בעזרת הפגנת מיניות תוקפנית מול
הנשים הישראליות והפגנת מוסרית מול הנשים ,כמו גם הילדים והזקנים,
הפלשתינים .אין בכך להפחית מהטיעון שהמוסריות משמשת כגבול התוחם בין
קבוצות ,נהפוך הוא ,העובדה שהמוסריות היא אלמנט מקצועי מוביל אך מחזקת
את התחושה שהחיילים משתייכים לקבוצה היכולה להבחין את עצמה מאחרות
בהסתמך על מוסריותה.

המוסר והשבט
ונתן לך רחמים ורחמך -כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם
אבינו ,וכל שאינו מרחם על הבריות ,בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו )ביצה לב
ע"ב(
החברה הישראלית  -יהודית ,כפי שהשתקף בדברי החיילים ,תופסת את עצמה
כחברה מוסרית .זאת ועוד ,פעמים רבות היא מגדירה עצמה דרך מוסריות זו ,כלומר
מוסריותה היא ממד משמעותי בתרבותה ,אותה תרבות הנבחנת ומבחינה אותה
מהקבוצות הסמוכות אליה .ניתן לראות במוסר כסמל חיוני ליצירת מוקד משותף
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המכנס את ה"מעגל" השבטי הישראלי סביבו ,ובו בזמן מפרידו ממעגלים אחרים
)גורביץ.(38 :2001,
כפי שהחיילים מייחסים לעצמם תכונות מוסריות ,כך הם מגדירים את האחר מולם
כמי שסובב סביב מעגל אחר ,מעגל של חוסר מוסריות .האוכלוסייה הפלשתינית
מצטיירת בתיאורים אלו כלא מוסרית באופן מובהק :בני קהילה שפוגעים בילדים
תמימים ,מסוגלים להרוג כמויות של אנשים ,צפויים גם לאנוס נשים שתפסו.
אני בטוח ...מה ,בקום הארץ זה לא קרה שהם אנסו בחורות? ...הרמה המוסרית
שלהם היא הרבה יותר נמוכה .זה נראה לי ברור .מי שמסוגל לירות בילדים חסרי הגנה
שמשחקים כדורסל ,מסוגל לירות באישה הרה ,או להרוג כמויות של אנשים ) (...אני
מניח שאם הם יתפסו בחורה הם יאנסו אותה לפני שהם יהרגו אותה) .סגן רועי(
סרן דניאל חוזר גם הוא לתקופת הקמת המדינה וטוען כי מאז "הם" ,לא התקדמו
הרבה ,ונותרו רוצחים ואנסים ,המתנהלים על פי דפוסי פעולה פרימיטיביים.
פרקטיקת הפגיעות המיניות בה הם משתמשים נתפסת כקמאית ,והם ,כקבוצה,
כלא מוסריים .הוא מסכם וטוען שהתנהגותם אינה מוסרית ,וגם אם הם פועלים על
פי כללים מסוימים ,אין הם מתקרבים אפילו לקוד המוסרי היהודי ישראלי.
בטח ,את רואה את זה מהמאורעות שהיו .הם לא התקדמו הרבה מאז .שם היה רצח
לרצח ,אונס לאונס ...את רואה את זה ברציחות חיילים ,ברציחות ילדים ...קטע של
עליונות מינית .את הנערים )נערים שנחטפו( הם לא אנסו ,אולי כן ,אני לא יודע ,אבל
מה שכן ידוע זה שהם חתכו להם את איבר המין ודחפו להם אותו לפה .חברה
פרימיטיבית שמראה עליונות בדרך הכי פרימיטיבית שיש .הם הרבה פחות מוסריים.
) (...אין להם איזה קוד אתי .כלומר ,אולי יש להם ,אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים
להתייחס אליו כאל משהו אתי .יכול להיות שיש להם כל מני קודים משל עצמם ,אבל
בשבילנו זה אפילו לא תחתית הסולם) .סרן דניאל(
הביטוי הברור ביותר המקשר בין השתייכות שבטית למוסר ,הוא הצהרתו של רנ"ג
אורי ,בדבר הטיפול הצפוי בחייל שיראה אונס פלשתינית.
אוטומטית ,הסיכוי שלו לחטוף כדור נהייה שווה לשל אחד הערבים שיתחיל
להשתולל) .רנ"ג אורי(
כלומר ברגע שחייל ,אדם ישראלי ינקוט בפעולה כה חמורה ,כה לא מוסרית ,הוא
מודר מייד מגבולות השבט ,מושלך החוצה מן הקולקטיב ומושווה לבן הקבוצה
האחרת .כיוון שהמוסר הוא אלמנט מגדיר מוביל ,והאונס נתפס כלא מוסרי ,דפוס
ההתנהגות מוביל לתיוגו של האנס כלא שייך ,כמי שאין לו עוד מקום סביב מדורת
שבט זה והוא מוגלה אל מחוץ לגבולות השבט.
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אם כן ,החיילים מגדירים את עצמם כמוסריים ,ואת המוסר כעקרון מגדיר
השתייכות בעבור החברה הישראלית .נותר לבדוק עתה כיצד הם עצמם תופסים את
תופעת האונס הצבאי.
זה ממש שפל .לקחת את כל הרוע ו ...ופשוט ...בפעם אחת ...זה הכל ,זה נורא .כי זה
גם ערבים ,שאתה אמור להתנהג אליהם בסדר ,כאילו אתה לא אמור להשפיל אותם,
וזה גם שאתה תוקף אישה .זה הכל (...) .הם ...הם סוג של אויב .ויש דברים שאתה
לא עושה .יש דברים ..זה הדבר הכי שפל בעולם לכבוש עם ואחרי זה (...) ...אתה לא
יכול להיכנס לבית בשביל לאנוס את הנשים ...זה גועל נפש .זה הדבר הכי שפל
בעולם ...זה כאילו ...משטרים אפלים) .סמ"ר כפיר(
סמ"ר כפיר טוען שמדובר בהתנהגות שפלה ומרושעת ,באקט גועלי ,שלא אמורים
לעשות ,בייחוד כאשר מדובר באוכלוסייה כבושה .סרן רועי לעומתו דוחה את
המעשה מכל וכל בשל ההשלכות על חייה של האישה ,הפגיעה האנושה הנגרמת לה,
כאדם.
אני אומר לך שזה ...זה לא מוסרי .זה לא מוסרי ,זה גועל נפש ,זה לא מוסרי (...) ,זה
כמו לרצוח אישה כשאתה אונס אותה .זה ...לא רחוק מלרצוח אותה ,כי הרסת לה את
החיים) .סרן רועי(
אונס ,כפי שקובעים החיילים ,אינו רק לא חוקי בברור וצפוי ענישה ,כפי שראינו
קודם לכן בדבריו של סמ"ר עודד)עמוד  ,(96אלא גם אקט לא מוסרי מובהק .נקיטה
בצעד כה לא מוסרי היא פגיעה בקבוצה כולה ,כיוון שהיא מערערת את אותו גבול
השתייכותי מבוצר היטב .בויתור על הדגש המוסרי ,כאלמנט תרבותי מגדיר ,לא
ניתן יותר להבחין "בנינו לבניהם" ,כפי שהחיילים עשו בצורה כה ברורה קודם לכן.
אם כן ,ניכר כי חשיבותו של הגבול המוסרי בעבור הקולקטיב הישראלי גדולה עד
מאוד ,ההכרה בכך אך מחזקת את ההבנה כי יש לשמרו .הווה אומר ,ככל שהיחידים
מבינים עד כמה משמעותו גדולה ,הם משמרים אותו ובכך מעצימים אותו.

המגדר והשבט
בנוסף להשלכות המוסריות ,לאונס צבאי עשויות להיות השלכות נוספות העלולות
לסכן את גבולות הקבוצה.
אונס צבאי ,כאקט המפריד ומאשר גבולות אתניים וחברתיים הוא אקט אלים בעל
השלכות דמוגרפיות עתידיות .כתוצאה מן האונס עלולים להיווצר "ילדי תערובת",
ילדים שיגדלו להיות בוגרים שהזדהותם והשתייכותם אינה ברורה .כלומר עשוי
להיווצר זיהום של גבולות השבט ,מה שלרוב נתפס כבעייתי .נג'ל טוענת כי באירופה,
ככל שהקולוניאליזם התקדם ,משבר מוסרי וחוקי התנהל סביב צאצאי המיזוג.
מספרם הגדל של הילדים המעורבים העלה שאלות לגבי יציבות וטוהר הזהות
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הלאומית האירופאית של המתיישבים בקולוניות ) .(Nagel,2003:153בהמשך
לאיום זה ,מדגימה סטולר כיצד בני כלאיים אלו הציבו איום אסטרטגי על
המטרופולין ועל חוקיו ,וכיצד הוצבה האישה הלבנה בחזית כדי שתעצור את
ההיברידציה הגזעית ותייצר מחדש את קו התיחום בין הלבן לצבעוני
) .(Stoler,1995כלומר מיזוגים אתניים מתקבלים לעיתים רחוקות בשמחה ,הם
אינם "בריאים" עבור מערכת חברתית או כפי שמגדיר זאת סמ"ר יואב" ,פסול":
לאונס עשויות להיות תוצאות .הריון .שערבייה תלד לך בן ...זה פסול .ילדים עושים
בבית (...) .זרע לבדד ישכון) ...סמ"ר יואב(
למרות הפוטנציאל המזהם ,ראינו כי הפרקטיקה מנוצלת בסכסוכים רבים .כלומר
קיימים מנגנונים "מטהרים" ,עבור ילדים אלו .במרבית התרבויות המוכרות לנו,
השיוך האתני נעשה על פי מוצא האב .בחברות פטריארכאליות אלו ,מאחר והתינוק
נולד "נקי" מעברה האתני של אמו ומצטרף לקבוצתו של האב ,על ידי אונס המוני
ומתוכנן ניתן להוביל לטיהור אתני או השמדת עם )מקינון .(116 :2005,החיסול
הדמוגראפי של הקבוצה היריבה נעשה על ידי הברחתה של האישה מהאזור,
"טימואה" עבור הגברים בני קבוצתה או עיבורה על ידי האויב :תפיסת רחמה
למניעת התרבות קבוצתה בו בזמן שהיא נושאת צאצא עתידי לקבוצה היריבה.
בחברה הישראלית -יהודית ניתן לראות מצב שונה .הגידור וההתבדלות הן
פרקטיקות שגורות ,כפי שמציין סמ"ר יואב .יתר על כן ,החברה היהודית ישראלית
משייכת את תוצר ההיריון לאמו ,בהתאם לה הוא זוכה לשיוך דתי ולאומי .גם החוק
הישראלי מגדיר היום את יהדותו של אדם על פי השתייכותה האתנו  -לאומית של
אמו .בנוסף לחוק הישראלי הדמוקרטי ,על פי ההלכה היהודית ,במקרה של לקיחת
אישה נוכריה בסיטואציה של מלחמה ,הילד שייוולד כתוצאה מביאה ראשונה לא
יימנה על הקולקטיב היהודי:

"ואם נתעברה מביאה ראשונה הולד גוי ואינו בנו לשום דבר מכל הדברים ..בנך
הבא מן הגויה אינו בנך אלא בנה") .הלוי :1998,רס"ה(.
יתר על כן ,החשש משינוי המאזן הדמוגראפי בטריטוריה המשתרעת בין הים התיכון
ונהר הירדן ,הוא חשש קיומי המלווה את הקהילה היהודית בישראל .העובדה
שכתוצאה מאונס שכזה יכול להיווצר הריון ,היא בבחינת בלתי נסבלת ,מאחר
ותינוק זה ייחשב כפלשתיני .על רקע המאבק הדמוגראפי על השליטה בטריטוריה,
אינוס נשים פלשתיניות על ידי חיילים ישראלים עשוי להתברר כאסון לאומי ,או כפי
שהגדיר זאת סרן דניאל:
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אונס? של ערביה? מה חסרים לנו פה ערבים בארץ שצריך לייצר עוד? בחיים לא .אין
סיכוי .אין סיכוי) .סרן דניאל(
אונס צבאי הוא פרקטיקה בה חצייה מינית של גבולות אתניים משמשת לבנייה
ולחיזוק הגבולות שמפרידים בין קבוצות אתניות .ברם נראה שבמקרה הישראלי,
החברה הישראלית – יהודית עלולה לתפוס את האונס כמאיים על גבולותיה ,כמסכן
אותה .פריצת הגבולות מהווה את האיום הגדול ביותר אותו עשויה לחוות החברה
היהודית ישראלית ,איום הבא על פתרונו בהימנעות מביצוע אונס צבאי.

דה וומניזציה ונטרול תשוקה
כל יריבות טומנת בחובה ממדים של משיכה ודחייה .האחר נתפס כדוחה,
פרימיטיבי ,מגעיל ,אך בו בזמן ,כפי שמראה לנו שכיחותו של אונס צבאי בהיסטוריה
האנושית ,מתקיימים כלפיו גם ממדי משיכה מסוימים .עובדה נוספת המסייעת לנו
לראות ממדי משיכה הטמונים בדחייה ,היא הפורנוגרפיה ,כלומר תיעוד של יחסי
מין עם זונה נחותה )פורנאה = זונה נחותה( ,הראויה ליחס מיני ברוטאלי
) .(Beneke,1982:24הלכלוך והנחיתות הלכו מאז ומתמיד יד ביד עם מיניות ועם
אינוס .לעומת זאת ,כפי שטוען סמ"ר רון ,בסכסוך הישראלי-פלשתיני נראה כי אותו
ממד מוכר של משיכה המתלווה לדחייה ,נמחק ונעלם.
זה מעניין באמת איך תמיד אתה מפנטז על האחר .כאילו יש לך דימוי מסוים על האחר
ואז על בן המין השני של האחר ...יהיה לך דימוי מסוים .אבל כנראה יש משהו
בדימוי ...בהצטלבויות האלה של האחר ובהצטלבויות האלה מבחינת מינית ,כאילו גבר
אישה ,אישה גבר ...כנראה יש משהו במצב הזה אצל היהודים שלא מעודד אצל
הגברים היהודיים שום רצון להיות אתם בכלל) .סמ"ר רון(
בקונפליקט זה ,הדחייה היא ממד ברור וכל המנגנונים וההשפעות שנסקרו עד כה
מראים כיצד היא אך נבנית ומתחזקת .מנגד ,לאורך כל הניתוח ,לא נשמע אפילו
מבע יחיד של משיכה ,כלומר לא ניתן להתעלם מהעובדה שממד המשיכה ,שאמור
להוות את צידה השני של הדחייה ,פשוט נעקר לחלוטין מן השיח .מכאן ,ציטוט זה
מציב למעשה את ייחודו של המצב הישראלי בהקשר הגלובלי .נטרול כל מבע של
תשוקה מצביע על ייחודיותה של התופעה ,לא רק בממד העובדתי ,העשוי לבחון
האם התרחשו בכל זאת מספר מקרי אונס ,אלא מצביע על רטוריקה שונה ,יוצאת
דופן .רטוריקה הנעה בין אי משיכה לדחייה ,במקום בין משיכה ודחייה..
חוקי זיהום מבליטים היבט צר של התנהגויות פסולות מבחינה מוסרית .לעיתים
מצבים מוסריים הם מעורפלים ,החוק המוסרי הוא כללי מטבעו ,ויישומו בהקשר
מסוים הוא לא ודאי .חוקי זיהום הנם חד משמעיים ,בניגוד לחוקי המוסר .הם אינם
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תלויים בכוונת הסוכן או באיזון נאות בין זכויות לבין חובות .השאלה המהותית
היחידה היא האם מגע אסור התקיים או לא .מבחינה תיאורטית ,אם "זורעים"
בצורה אסטרטגית את סכנות הזיהום בנקודות המכריעות של הקוד המוסרי ,הן
עשויות לאכוף אותו ,לכן נעשים ניסיונות לשריין באמצעות זיהום קוד מוסרי
מופשט .כאשר הסדר החברתי נותן בידי הנפגע סנקציות מעשיות לתבוע את עלבונו,
קלושים הסיכויים לזיהום .אולם כאשר הפוגע עלול להתחמק מעונש ,מתגייסות על
פי רוב אמונות הזיהום המכסות על האפשרות בסנקציות אחרות )דאגלס:2004,
.(149-152
כפי שדיקן ולאוסטסן מציגות את האונס כזיהום שהאישה לא יכולה להתנקות
ממנו ,בחברה הישראלית מדובר בזיהום עבור הגבר והחברה ממנה הוא בא.
הפלשתינית ,כמו האישה הזרה במקרא ,הגויה ,השיקסה )באידיש = שקץ( היא
זיהום .מאז ומתמיד נתפסה האישה הזרה ,החיצונית לשבט היהודי ,כאיום על
הקולקטיב )ברנרBrenner, 1985;Camp, 2000; Heijerman, 1994; Yee, ;1984 ,
 .(2003ברמה הממסדית והרטורית ,נשמעה תמיד ביקורת על נישואין או קשרים
מעורבים; ניתן להניח כי התקיימו קשרים כאלו ,ולו רק מעצם הצורך החוזר ונשנה
70

לאורך ההיסטוריה ,בייחוד החל משיבת ציון ,להצהיר עד כמה הם בעייתיים
)כוגן .(147-159 :2001,בעבר ,הפרקטיקה שעסקה בנשים חיצוניות התמקדה
ברטוריקה של איום והפחדה שהגיעה אצל עגנון עד לרמת דימויה של הגויה לערפדה,
הצפויה למצוץ את דמו של היהודי ,בן זוגה )שנהר .(313-314 :2005,בשלל המקרים
הללו מיניותה של האישה החיצונית שימשה להצגתה הדמונית ,כסוג של לילית,
מפתה ומסוכנת .לעומת זאת ,בימנו ,אולי בשל עמדת הכוח הכה ברורה של
הקולקטיב היהודי ,הנשים הפלשתיניות לא נתפסות עוד כמסוכנות ,אלא כמגעילות.
כלומר לשיטתה של דאגלס ,כיוון שישנם ממדים חדירים של הגבולות החברתיים,
במקרה זה בייחוד הגבולות המרחביים ,ישנו סיכון שהמערכת החברתית לא תהייה
מסוגלת לאכוף התנהגות התואמת לאינטרסים שלה ,לכן מושגי הזיהום נחלצים
לעזרתה .החצייה הגשמית של גבול חברתי נחשבת לזיהום מסוכן ,ומניבה השלכות
חמורות .המזהם נושא באשמה כפולה :על כך שחצה את הקווים ועל כך שסיכן את
הזולת )דאגלס .(157 :2004,קשר עם האישה הפלשתינית עשוי לערער את הגבול
השבטי ,בייחוד על רקע חדירותו של השטח ויחסי הכוח המאפשרים קיומו של אונס

70קינן מצביע על כך שבניגוד לעמעמי כנען שנטמעו בימי קדם בכובשים הישראלים ,שדיברו באותה שפה והיו בעלי אותה
תרבות ,ערביי ישראל לאחר מלחמת תש"ח ,שמרו על ייחודם )קינן.(205:1998 ,
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סימפטומאטי ואף התפתחות קשרים משמעותיים ,ארוכי טווח ,כפי שניתן היה
לראות בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה ) .(Beevor,2003:415מכאן ,חוזר
ועולה הצורך למנוע קשר זה .אך במקום להשתמש במיניותן ,בנשיותן של הנשים
הפלשתיניות כאמצעי ליצירת דמוניזציה ,היא נשללת מהן .כלומר גם במקרה זה
ניתן לראות כיצד מתבצעת פרקטיקה שעיקרה הוא דה הומניזציה תוך הימנעות
מדמוניזציה; כיוון שמדובר בשלילת ממד ספציפי של האישה ,בחרתי לקרוא
להתנהגות זו דה וומניזציה ,שלילת נשיות .ניתן לראות שבסכסוך הישראלי
מתפתחות פרקטיקות של נטרול תשוקה כלפי האישה הפלשתינית .ניתן לחלק את
תגובותיהם של החיילים לשני חלקים עיקריים ,הראשון רציונאלי יותר ,המסביר
את היותה "לא אפשרית כאובייקט מיני" ,היותה אם ,אישה לא מושכת ,ולא
אנושית .החלק השני של נטרול התשוקה אינו הסברי או רציונאלי ,אלא דפוס
המחצין את הפן הרגשי יותר כלפי האישה הפלשתינית ,זה המגדיר אותה כזיהום של
ממש ,כ"איכסה" .כלומר הדחייה המוצהרת ,תוצר ההבניות החברתיות
הרציונאליות של אויבות ו"איכסה" .אפשר לקשור את הטיפוסים השונים לנשים
שונות אותן פגשו החיילים או לחיילים השונים ודרכי ההתמודדות שלהם עם המצב,
אך נראה שכל אחד מהם בחר לתאר את האישה במגוון אפיונים ,כאשר טיעוני ה"לא
אנושית" ו"איכסה" עלו רק אחרי שהם נשאלו ישירות בקשר לקשר מיני עם הנשים
הפלשתיניות .בעוד שלושת הנימוקים הראשונים יכולים להיתפס עדיין במסגרת
איסורים מוסריים ,הנימוק האחרון הוא נימוק של זיהום .לא מוסבר ,לא מובן
פשוט בלתי אפשרי ,מסוכן ליחיד ולקולקטיב .סוג של קו הגנה אחרון שאינו צריך
להיות מוסבר.

אמא
פעמים רבות מתוארת האישה הפלשתינית כאם .לעיתים קרובות החיילים מזהים
אותה כ"אם" באופן אוטומטי ,בעוד כלפי הגברים הם משתמשים גם בביטויים כמו
הגבר ,אב הבית .כשניסיתי לעמוד על הסיבות לכך נראה היה שזה אחד מאותם
מובנים מאליהם נוספים בהם נעזרים החיילים בהתנהלותם היומיומית מול
האוכלוסייה הפלשתינית .בהמשך ,מרבית החיילים ניסו לצקת הגיון מסוים לקביעה
שביצעו:
בסיטואציות שהייתי בהן אני חושב ש ..זה התמקד בעיקר באישה אחת ,ש ...פשוט
דואגת לכל הילדים ..כאילו ...אז זה כן אישה מרכזית אחת ,שייחסתי לה את הכינוי
אימא מתוך איזושהי הבנה ש (...) ...שייכתי פשוט את הילדים אליה ,כי ...מבחינת
הגילאים זה נראה לי הגיוני) .סמ"ר דביר(
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סיווגה כאם הוא משמעותי ,כיוון שכאם ,היא לא נתפסת כנחשקת ,כאישה ,אלא
כאימא של מישהו  -ויש דברים שלא עושים עם אימא של מישהו ..מעניין לראות כי
הגדרתה של אישה כאם כאמצעי לנטרול תשוקה היא מנגנון שחוזר על עצמו .גם
הפקידה הפלוגתית ,כפי שראינו בפרק שעסק ברבגוניות מגדרית ,נתפסת כאם
וכאסורה למגע .זהו מנגנון נטרול רב עוצמה ,המדמה את המצב העומד מול החייל
למצב המעמת אותו עם חוקי עריות ,שהמעבר עליהם נתפס באופן אוניברסאלי
לעברה חמורה ביותר.
בהמשך דבריהם של המרואיינים ,האישה הפלשתינית מזוהה כ"אימא כמו כל
האימהות" ,כלומר ישנה הכרה בדמיון בינה לבין אימו של החייל העומד מולה .ככזו
היא מוקד אפשרי להזדהות ולחמלה גדולה יותר מצד החייל .הוא מסוגל להבין
אותה ,את הפגיעה בה וגם את תגובתה .במוקד ההשוואה שלה לאם כמו כל אם,
ובייחוד כמו אמו של החייל ,עומדת הצגתה כמיני לוחמת ,כמגוננת על ילדיה" ,כמו
כל אימא".
מה שזכור לי מאותן סיטואציות זה שבאמת ה ...זה אימא מאוד מגוננת אני חושב .כמו
כל אם שאני יכול לחשוב עליה ...לא משהו בולט ,לא משהו שונה אני חושב ממה
שאני מכיר בחברה שלנו) .סמ"ר דביר(
אך בניגוד לדמות המיתית של האם המגוננת ,דמות הרואית ונערצת ,האישה
הפלשתינית מיוצגת כאם המגנה על גוזליה ,באפיונים סמי חייתיים ,לא רציונאליים,
בלתי נשלטים.
זה אימהית ...אימהית היא ...זה לא תגובה רציונאלית ,הגברים בדרך כלל נוטים
לתגובות רציונאליות של שקט אל מול הקנים של הנשק ,אבל הנשים ,לא ...כמו חיה
פצועה ,צורחת ,מתעצבנת ...אני לא זוכר אם היו מקרים שהן ממש ...היו קצת
התנפלויות ,אבל הן ישר נהדפו והבינו שזה לא כוחות )סגן שחר(
סקירת כל ההתייחסויות לאישה הפלשתינית מראה שזוהי למעשה הסיטואציה
היחידה בה מיוחסים לה מאפיינים יצריים ,אך אלו מעוגנים בשני טבואים :היותה
אם והתנהגותה החייתית ,תיוגה כאימא של מישהו או כחיה ,שני אפיונים אלה של
בת זוג מינית לא נורמטיבית ,מבטלים את הפוטנציאל היצרי של הסיטואציה.

לא מושכת ,לא מינית
שני תיאורים של האישה הפלשתינית מהדהדים באופן כמעט זהה אצל כל
המרואיינים .ראשית ,תיאור ספציפי של אישה מבוגרת ,שמנה ,עטויית שמלה
וכיסוי ראש ,כלומר דימוי שלא נתפס כמושך במיוחד .שנית ,תיאור הכולל את
הקביעה "הן לא מושכות".
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שמנה בדרך כלל ,הן שמנות הנשים .תמיד לובשות איזשהו חלוק ,שיער אסוף ,עם
מטפחת ראש ,או משהו ...להכיר בחורה זה לא ...לא הייתי ממליץ ...שם .לא נתקלנו
בבחורות אטרקטיביות במיוחד) .סמ"ר עוז(
סמ"ר עוז מתאר את הפלשתינאית הטיפוסית שתיארו כל החיילים המרואיינים,
ומסכם בהצהרה שזה לא המקום להכיר בו בחורות ,סמ"ר חן מוסיף ומצהיר שהן
פשוט לא מושכות וגם היפות שביניהן אינן יכולות להיתפס כמושכות מספיק בכדי
לפנטז עליהן.
זה די פשוט ,לא? ...הן לא מושכות .ממש לא .יש יפות ,אבל לא ברמה של (.. ) ...אני
לא זוכר שאי פעם פנטזתי על בחורה ערבייה שראיתי) .סמ"ר חן(
האישה הפלשתינית מתוארת לרוב על ידי החייל הישראלי כאישה לא מושכת ,אישה
שאינה עונה על קריטריוני היופי המערביים .היא מתוארת לרוב כאישה גדולת
ממדים ,לא מטופחת ,המקרינה כפריות ,פשטות ,עוני או פרימיטיביות ,ממדים
החוזרים ומדגישים את השונות בין שתי הקבוצות ,את התהום הנפערת ביניהן.
מכאן ,אם נחבר בין מסקנותיהם ,נראה כי מדובר בנשים שאינן רלוונטיות כנשים,
כ"בחורות שאפשר להכיר" ,כלומר כבנות זוג אפשרית ,ואפילו לא כבנות זוג
מדומיינות ,בפנטזיות מסוג זה או אחר .סמ"ר אבנר ,ממשיך קו חשיבה זה כאשר
הוא מבקר את קטעי פנטזיית האונס בספרו של לירן רון פורר ,תסמונת המחסום.
הוא מפנטז שם לא סתם ...אלא על ערבייה שמנה כזאת ,על חאג'ה ,כמו שאנחנו
חושבים עליה .כמו הדימוי שיש לנו ,(...) .הפנטזיה הזאת נשמעת לי ...זה לא נראה לי
משהו שלא יכול לקרות .אני לא נמשך לבחורות בהכרח בגלל הדת שלהן .או המוצא
שלהן .אבל הוא לא נמשך ...הוא נמשך פה לטיפוס פנטסטי ..זה לא ..מישהי
ספציפית ..אבל זאת דוגמא למישהו שחוץ מזה שהוא עסוק בשואו ,היא גם באמת
שהעצבים והשחיקה קצת העבירו אותו על דעתו ...כי ...להגיע לסוג כזה של פנטזיה...
להגיע לפרסם סוג כזה של פנטזיה ..זה דורש איזשהו סוג של שיגעון ...בין אם לפנטז
על זה ובין אם לפנטז על לפנטז על זה ...על מנת להראות שאני מפנטז על זה ...שזה
גם סוג של שיגעון) .סמ"ר אבנר(
טענתו העיקרית נגד הפנטזיה היא שמדובר בפנטזיה בלתי אפשרית ,כיוון שמדובר
כאן ברצון בלתי נתפס ,אינוס "חאג'ה" .על החאג'ה ,בלתי נתפס אפילו לפנטז ,טוען
סמ"ר אבנר ,והעושה כן מסתכן בקטלוג כחולה רוח מזן זה או אחר .במקביל
לרתיעה הניכרת מהחאג'ה ,החיילים נחשפים גם לנשים מסוג אחר ,צעירות ,יפות,
מטופחות ואולי אפילו משכילות וברות שיח .נשים אלו מתויגות כתופעה מפתיעה,
יוצאת דופן ,כפי שמתאר אותן סרן שי:
פעם ראשונה שהגעתי לעיר פלשתינית ...כמו יריחו ,שהן מתלבשות כמו הישראליות,
לא הבגדים השחורים הרעלות האלה וזה ...והן נראות די טוב ,וזה מפתיע .אתה קודם
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כל מגיע ,אתה הולך א ...הן הולכות לאוניברסיטה ,הולכות ללמוד ,ואתה רואה אותן...
וואללה ,הן די יפות .מאוד אפילו) .סרן שי(
ההידמות של חלק מן הנשים לנשים הישראליות ,הלבוש החופשי ,מאפשר לחיילים
להסתכל עליהן מבעד למסך האחרות שלהן ולגלות אותן כנשים וכנשים מושכות.
ההכרה בשונותן של נשים אלו מלווה בהפתעה ,הערות נאמרות בין החיילים לבין
עצמם ולא נעשים ניסיונות לתקשורת עמן.
זה פונקציה של איך הן נראות פשוט (...) .הערבים שם הם ערבים נוצרים .והם חיים
טוב (...) ,ויש להם כסף .עכשיו הם כאילו נראים כמו ...נקרא לזה מערביים כאילו...
בסדר ,הנשים מתלבשות עם מכנסים והכל (...) ...ושמה כן ,עברו בחורות שפתאום..
מה ערבייה נראית ככה? וזה ...וטטטה .לא יודע ,יש כל מני הלצות וזה ,אבל זה לא...
לא ראיתי שזה מגיע לרמה של הטרדות או משהו כזה .זה לא משהו שאתה ...כן...
אתה בין החיילים ...זה לא משהו שאתה תבוא ותגיד לה ..זה מגוחך מדי) .סמ"ר כפיר(
גם בסיטואציה זו ,נשים יפות הן תופעה מפתיעה ,יתרה מזו ,ברור שיחסי הכוחות
בין הצדדים מאוזנים יותר ,מה שמאפשר להתייחס אליהן יותר כאל נשים עצמאיות
העומדות בפני עצמן .נעדרת מהשיח הזה תפיסתן כמסכנות ,מה שיוצר לרוב מרחק
גדול יותר בינן לבין החיילים .זוהי סיטואציה נדירה באופן יחסי ,אך גם בה ניתן
לראות שהחיילים ממשיכים להקפיד על שמירת המרחק ,בין היתר בעקבות הפיקוח
המתמיד של קבוצת החיילים הסובבת ,שתתפוס את המעשה כבלתי אפשרי ,כפי
שראינו בפרק הראשון.
למרות הפיקוח החברתי הצפוי ,נראה כי מדובר בעניין שעיקרו פיקוח פנימי ונורמות
שהופנמו היטב ,עד לדרגת הבלתי אפשרי .אחת ההתבטאויות המעניינות ביותר
בעניין הייתה ניסיונו של סרן שי להבהיר לי כי מעבר לכל המחסומים החברתיים ,גם
כאשר האישה נחווית כיפה ,מטופחת ,מושכת ,מדובר בסיטואציה בלתי אפשרית
מבחינת דרך הפעולה של החיילים ,במהלכו הוא גילה כי טכנית העניין דווקא פשוט
למדי.
לא נתפס .כי מה ...הוא בא ,בודק תעודת זהות ,נותן לה ...והיא הולכת .ונגמר הסיפור.
מה יש פה עוד ..אין לחיילים אין שום גישה לנשים ..חוץ מתשאול ,ברמה של איך
קוראים לך איפה את גרה לאן את הולכת ומה את עושה? ...שזה מספיק כדי לבקש
טלפון ,כן ...אבל לא נראה לי שהם יעשו את זה .זה לא חלק מהנהלים ...מה הטלפון
שלך בבית ,פלאפון ...בעבודה ...את רוצה לבוא ...אני אעשה לך אישור מעבר...
נקפוץ לאום אל פאחם נשתה איזה ...נאכל איזה חומוס ...ננגב חומוס עם זיתים?) .סרן
שי(
אף על פי האפשרות הטכנית ליצור מפגש ,קשר בין חייל ובחורה פלשתינית ,הוא
מבטל את העניין כבלתי הגיוני ,מגוחך ואבסורדי .הסיטואציה היא לכאורה
אפשרית ,אך התממשותה היא בבחינת בלתי נתפסת .בעיניו ,זו תופעה שלא יכולה
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להתרחש למרות שהוא מבין שהיא ברת מימוש .אי אפשר להימנע מלתהות מדוע
הוא כה משוכנע שמדובר בהתרחשות בלתי אפשרית ,מהן ההצדקות העומדות
מאחורי תפיסה זו ,כשמדבריו ניתן להסיק כי זוהי תובנה ברורה .במקרה זה נסדקת
תפיסתו כי ההפרדה היא תוצר הפקודות והנהלים הצבאיים והוא מתמודד עם
ההבנה שהמדיניות הצבאית מאפשרת את המפגש ,אם כי קיים גורם נוסף ,עלום ,אך
מוחלט ,המוביל לנתק זה.
לעיתים החיילים מנסים להסביר את אי האטרקטיביות ,בין אם אמיתית או
מדומיינת ,של הפלשתיניות בעזרת תיאוריות ספק גזעניות .הפלשתינאים בחברון
טוען סמ"ר דימה ,נראים זנוחים ,חייתיים ,משונים ,אבחנה שנתמכת לטענתו גם על
ידי "ערבים אחרים" ,לכן מגע מיני אתם אינו רלוונטי:
אפילו הערבים ברמאללה אומרים על חברון שזאת העיר הפלשתינית הכי מזבלה שיש.
וזה באמת ,לפחות בגדה ,עיר נורא מלוכלכת ,ערבים משונים ,כאילו הם עברו מוטציה.
נראים זנוחים ,בגלל זה הם נראים קצת כמו חיות .ואני לא גזען ולא ימני ,הם פשוט
נראים מוזנחים .בגלל זה כל העניין הזה בכיוון של מיניות נראה כאילו דבר שאין לו
מקום) .סמ"ר דימה(
סמ"ר אסי מוסיף ומסביר את היותה של האישה הפלשתינית לא מושכת בעיניו,
כתוצר של נישואי תערובת ,היוצרים ,לדעתו" ,ילדים דפוקים" ,נשים מעוותות ולא
מושכות.
בעיני הרבה מוסלמיות ,בגלל שיש ביניהן נישואיי תערובת ,שהם יכולים להתחתן עם
בני דודים ) (...בגלל הגנים ,אצלהם יוצאים הרבה דפוקים ...בחתך ,אני חושב
שתמצאי ,שאצלהם תראי הרבה יותר דפוקים (...) .אם תסתכלי על נשים ערביות
מוסלמיות ...יש בהן משהו דפוק .משהו מעוות ,הן לא מושכות) .סמ"ר אסי(
בניגוד לניסיון להסביר את הרתיעה מהנשים הפלשתיניות כפגועות גנטית ,סרן שי,
מאפיין את הרתיעה כעניין שמקורו ביריבות בין הקבוצות .כיוון שהפלשתינית היא
בת לקבוצת האויב היא אינה יכולה להיות מושא למבט ובודאי שלא לתשוקה ,אך
היריבות היא ההופכת אותה ללא מושכת ,ולא מראה חיצוני.
יש מין סטיגמה כזאת לישראלים בכלל ,כאילו ערבים? אני? ...גם אם היא תהיה הכי
יפה שבעולם אנחנו לא נסתכל כי ...כי זה מפחיד אותנו .בקטע הזה של להסתכל על
ערבייה .להסתכל על ערבייה? ...מפחיד לא בקטע של פחד ,בקטע של וואללה ,אני
אסתכל על ערבייה ,נראה לכם? אין מצב .אני שמעתי פעם איזה חייל שאמר "שאני
אסתכל על ערבייה? מה פתאום?" ...אז חייל אחר אומר לו "אבל תראה איזה יפה"...
והוא אומר לו "לא ...איכסה ,היא מגעילה .עצם זה שהיא ערבייה ,היא כבר מגעילה".
זה מין סטיגמה כזאתי כי ה ...האויב ,לא יפה אף פעם .לא משנה כמה הוא באמת
יהיה יפה פיזית ,הוא אף פעם לא יהיה יפה .מבחינת חיילים מסוימים ,מבחינת אנשים
מסוימים) .סרן שי(
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סרן שי מבהיר ,אם כן ,כי ללא קשר למראה החיצוני של האישה חיילים קובעים כי
הן לא מושכות ,הימנעותם ממבט מאפשרת להם להמשיך ולטעון כי מדובר במישהי
לא יפה ,לא מושכת ,לא מעניינת.
הסבר נוסף לאי היות האישה הפלשתינית מושכת ,הוא היותה "לא מינית" ,כפי
שמגדירים זאת החיילים .סמ"ר דור מספק הסבר מפורט ,המסביר כיצד ,לדעתו,
בעזרת לבושה ,מבטלת הפלשתינית את מיניותה ,מוחקת את סימני נשיותה ,והופכת
לגוף נזירי ,א -מיני ,שאינו מעורר תשוקה או משיכה בגבר העומד מולה.
הלבוש שלהן לא מגרה .זה לבוש די נזירי כזה ,כמו חליפה (...) .זה הכל גלימה כזאתי,
אין ...אין ...את מבינה? אין כאילו בזה משהו נכון .בלבוש הזה .של ...כמו שנזירים
בודהיסטים בנפאל שמים גלימה ,כי הלבוש לא חשוב ומגלחים את השיער ,כי השיער
גם ...כלומר שמה גם ,זה לא משנה ,הופכים אותה לבן אדם .מבטלים את המיניות
שלה ...אין ,אי אפשר לראות את זה ,לא רואים את השיער ,לא רואים ...כלומר .כל
הדברים הכי בסיסיים שמתארים אישה ,את לא רואה .את רואה פשוט פרצוף .פרצוף
יכול להיות זהה בדרך כלל ,גבר או אישה .פנים .וגלימה .או מה שזה .זאת אומרת
לבוש מאוד לא מיני ,מאוד לא מושך .את לא ממש מזהה את החזה ואת הבטן ואת
יתר ...זה  One pieceכזה) .סמ"ר דור(

בקושי אנושית
במגוון התבטאויות נוספות ניתן לראות כיצד החיילים מסווגים את האישה
הפלשתינית כבלתי אפשרית ,בלתי אנושית .בכך הם למעשה חוזרים לדה הומניזציה
אותה ראינו בפרק הראשון ,ומפנים אותה באופן ספציפי יותר נגד האישה.
היה להן כינוי ,פינגווינים .בגלל שהן היו לבושות כמו ..בצבעים .והיו רואים להן רק את
העיניים).סרן שי(
הלבוש המסורתי מטשטש אם כן את גבולות גופה של אישה הפלשתינית עד לכדי
העלמו כגוף אנושי .עטופה בשמלה שחורה ארוכה וכיסוי ראש לבן ,היא אינה נדמית
עוד לחיילים כגוף נשי ,ואפילו לא כגוף אנושי ,אלא כגופה של חיה העוטה את אותם
הצבעים ,בעלת גוף נטול קימורים והליכה מדדה.
הרי ברור שהיא לא מושא לאיזה מערכת יחסים או קטע מיני ) (...כי היא לא בנאדם
בסיטואציה שם) .סרן תומר(
סרן תומר ,בהסבר שהוא נותן מדוע להתחיל עם פלשתינאית ייתפס כבדיחה על
חשבונה ,מבהיר כי הדבר נובע מהעובדה שבאותה סיטואציה ,היא אינה בנאדם
כמוהו .בדומה לכך ,סמ"ר איתן מספר שהוא אף ימנע מלהביט בפלשתינית כאישה,
או אפילו כ"כוסית"  -כאובייקט נשי ,ומכנה אותה "זה".
אם אני יושב ורואה כוסית ,אז אני מסתכל (...) .אבל אם אני עכשיו נוסע לטיול.
לשכם .אז אני לא אסתכל על הנשים הערביות כעל אובייקט נשי .הן ...זה...
פלשתינאיות) .סמ"ר איתן(
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סמ"ר דימה מתאר גם הוא את האישה הפלשתינית כאחרת ,מעצם היותה
פלשתינית ,אחרות שאינה מאפשרת קשר בינו לבנה .אך בהמשך הראיון ,בהתייחס
לקבוצה שהוא תופס כקיצונית והמסוגלת ביותר לבצע מעשה כזה ,טוען כי אונס
צבאי לא יתרחש ,זהו אקט לא רלוונטי ,כיוון שעבורם ,כלל אין מדובר באישה מגזע
אנושי.
בחורה פלשתינאית שום דבר אתה לא עושה אתה .היא פלשתינאית ,היא חיה חיים
של פלשתינאים (...) .נראה לי שמי שמוכן לאנוס באופן תיאורטי ,מי שקיים בו
הפוטנציאל הזה ,זה האנשים היותר קיצוניים ,אידיאולוגים ואגרסיביים .רק שהאנשים
האלה הם כל כך קיצוניים עד שהם רואים באישה הפלשתינאית לא באמת אישה,
הבחורה הזאת היא לא באמת בחורה ,אישה ,מגזע אנושי (...) .בגלל שהם לא רואים
אותה כאישה ,אז הם לא יכולים) .סמ"ר דימה(
בהתחשב בדרך שבה הוא אפיין את הפלשתינית קודם לכן ,ניתן להניח שהכוונה
באחרותה הפלשתינית היא שהיא אינה מגזע אנושי ,כפי שאפיין את חשיבתם של
הקיצונים .לחילופין ,יתכן שהוא מצייר את ההרתעות ממנה על ציר מסוים,
שמתחיל בו ,המגדיר את עצמו כשמאלני ולא גזען ,ועד לאותם קיצונים ,שבעבורם
היא אינה אישה אנושית .לכאן או לכאן ,היא מוגדרת כאחרת ,לא אנושית ,ולא
סבירה כבת זוג מינית.

בקיצור :גועל נפש
אם עד כה ראינו הסברים "רציונליים" להיות האישה לא אפשרית כאובייקט מיני,
כאשר עלתה בראיונות שאלה ישירה בדבר היותה אובייקט מיני ,עלו תגובות פחות
הסבריות ויותר קמאיות .ההתנערות מאפשרות של קשר הובילה להגדרתה כזיהום
של ממש ,כ"איכסה" .כלומר בשלב זה ,מכלול ההסברים התגלמו לכדי תחושת
דחייה ברורה ,מוצהרת ,שאינה זקוקה להסבר .תובנה פיזית במהותה ,המשוקעת
עמוק בגופו של החייל ,שהניסיון שלי לערער עליה ייצר תגובת נגד ברורה .כפי
שמסכמים רבים מהמרואיינים את שיחתנו:
זה מגעיל אותי ,היא לא אישה בעיני .לא במובן הזה ...לא ...היא לא זה מגעיל .היא
לא בן אדם .זה מגעיל .אני סוגר את זה ,אני סוגר אותה בחוץ ,כל הקשר שלי אתה
הוא טכני וזהו) .סרן תומר(
סרן תומר נע בין הניסיון ההסברי ,לבין "תגובת בטן" ברורה מאוד .הידע העמוק
המופנם בו מתפרץ ויוצא :האישה הפלשתינית מגעילה .זה ברור וידוע .בהמשך
דבריו הוא מנסה למצוא הסברים וצידוקים לסיבות ההופכות אותה לישות מגעילה
שכזו ,וכשהוא לא מצליח להסביר ,הוא פונה להסביר את הדרך היחידה עמה הוא
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יכול להתמודד עם התופעה העומדת מולו – הוא סוגר אותה בחוץ ,מפריד אותה
ממנו ,מציב אותה הרחק ,מעבר ליכולת נגיעה .סביר שבמצב זה ,בו החייל שואף
לריחוק מרבי ,הוא לא יזום מגעים עם אותה ישות.
זה לא נראה לי ,כי אני חושב שגם אם הן היו מציעות ,מרצון ...חיילים ,כמה שהם
מזמן לא ראו את הבית ,לא ...לא היו הולכים על זה .זה לא אטרקטיבי ...זה גם לא
היגייני ...הן הולכות שם עם כל הבגדים האלה בשמש ,בחוץ) ..עושה פרצוף של
איכסה( .זה לא היגייני ..וזה ממש לא מעורר חשק) .סמ"ר עוז(
סמ"ר עוז קובע כי האישה הפלשתינאית אינה מושא לתשוקתו של החייל הישראלי.
גם לאחר תקופת "יובש" ארוכה ומתוך הסכמה ואפילו יוזמה מצדה של האישה ,אף
חייל לא היה מוכן לדעתו להיות מעורב בקשר שכזה .האישה הפלשתינאית מתוארת
כאן כמשהו שאינו מעורר חשק כיוון שאינו היגייני .זו טענה רציונאלית והגיונית,
מאחר והאישה הפלשתינית מסתובבת שעות ארוכות בשמש ,לבושה בגדים ארוכים
סביר להניח שהיא אכן מזיעה ומסריחה .החייל יודע זאת מניסיונו האישי ,כיוון
שגם הוא עומד בשמש במשך כל היום ,לבוש מדים ,אפוד וחגור ,מזיע ומסריח.
חיילים מודעים לכך שבתום יום פעילות לא נעים לשהות לידם ,אך השימוש במילה
היגייני לא מופנה כלפי עצמם .הם יכולים להתייחס לעצמם כמסריחים ,מגעילים
ואפילו מקנים לזה לעיתים ממד הרואי "ריח של השטח" ,הריח הוא טבעי
לסיטואציה בה הם פעלו .מנגד ,השימוש במילה היגייני כלפי האישה הוא מאוד
ברור ,הוא נותן תחושה של טינופת ,של משהו שלא ניתן לנקות ,של משהו שמעביר
מחלות.
במקרים אחרים תחושת הגועל שהובעה כלפי האוכלוסייה מובעת גם כלפי האישה,
ומשמשת כמנגנון פנימי מרתיע .הנשים הן מגעילות ,טוען סמ"ר כפיר מעצם היותן
ערביות ,וכל מאפיין המגדיר אותן ככאלו ,רק מעצים את תחושת הגועל שלו.
זה מגעיל .אתה לא (...) ...אותי זה מגעיל .מה מגעיל? ...קודם כל ,זה נמצא בראש
אצלך שהם ערביות ,אוקיי ,אין מה לעשות .אתה לא אמור להתערבב עם האנשים
האלה .השפה מגעילה אותך ,הצורה שלהם ...הכל מגעיל אותך .א ...לא יודע ...אותי
אישית זה ...זה מגעיל) .סמ"ר כפיר(
סמ"ר דביר מתאר את דחייתו הפיזית ממגע פשוט עם גבר פלשתיני ויתר על כן עם
אישה פלשתינית .בעודו מתאר את הרתיעה באופן מילולי ,אי אפשר להתעלם
מהדרך בה הדחייה הפיזית שהוא חש ,מתבטאת בשפת הגוף שלו .הרתיעה ממגע עם
האישה הפלשתינית חקוקה בגופו היטב ,ברורה ומוצקה:
אני זוכר את עצמי בצבא ...שהייתי ...מאוד נרתעתי מ ...מלגעת ,בגבר ובטח שבאישה.
)עושה תנועה של דחייה ,מכווץ את כל הגוף( זה תחושה של א ..ממש רתיעה
מהאנשים האלה .זה ממש ב ...בצורה כזאת) .סמ"ר דביר(
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סמ"ר רון מבהיר כי מדובר בראייתן של הפלשתיניות כ"איכסה" ,תחושת דחייה
כלפי הנשים הפלשתיניות המתגלמת לכדי גוש גועל שאף אחד לא רוצה לגעת בו.
הפלשתינית היא איכסה .לכן לא נוגעים בה.
יש משהו בסוג הקונפליקט ,בסוג היחס שבין יהודים לערבים ...שהוא כאילו רואה
בהם איכסה .כאילו שזה איכסה .ואם זה איכסה ..אז לא נוגעים באיכסה .אני מקווה
שאת לא מזועזעת מהבוטות ,אבל זה) ...סמ"ר רון(
מאחר ונראה כי הפלשתינאית נתפסת כהתגלמות הגועל והאיכסה עלי אדמות,
החיילים מצהירים באופן ברור ,שאינו זקוק לפרשנות ,הן לגבי עצמם ,והן לגבי כל
האחרים הנמנים על קבוצתם ,כי זהו מצב בלתי אפשרי:
מי ירצה לאנוס אישה ערביה ,באמת ..זה גועל נפש) .סגן יובל(
איכסה ,איזה גועל ,לא הייתי נוגע בערבייה עם הקצה של המקל של השירותים) .רנ"ג
אורי(
המצב ברור אם כן .החיילים לא מעוניינים ולא נראה כי הם מסוגלים להתקרב
לאישה הפלשתינית .חשוב להבין שהדחייה הברורה של החיילים כלפי אונס צבאי,
מכוונת באופן ישיר כלפי הנשים הפלשתיניות.
כאשר סמ"ר כפיר הצהיר שיש דברים שלא עושים עם האויב ,עם מי שרוצה לחסל
אותנו ,שאלתי אותו מה עם אויבים אחרים ,נוסח גרמניה ,נראה היה שהדחייה
המוחלטת שהביע קודם מאונס היטשטשה במקצת:
וואללה ...להיות עם גרמנייה ,אז וואללה ...דפקת אותה (...) .משהו כזה .אני לא רואה
את זה ככה ,אבל אני חושב ש ...שאפשר לחשוב ככה .כן .הייתי בגרמנייה ,דפקתי
גרמנייה ...וואו) .סמ"ר כפיר(
הוא אמנם לא מביע את רצונו לעשות זאת ,אך היה מסוגל להבין חשיבה שכזו.
אמירה דומה ניתן היה לראות גם אצל סמ"ר דביר ,שטען כי במקרה בו היה נלחם
באירופה ,תפיסתו את המצב עשויה הייתה להשתנות:
כשאתה נכנס לבית ערבי (...) .זה )אונס( אפילו לא עולה בראש ...אני מתאר לעצמי
שאם היינו עכשיו פורצים לבית באירופה ואתה רואה יפיפיות בלונדיניות ,אז בטח זה
היה עולה לראש) .סמ"ר דביר(
אם נחזור אל השיח המוסרי ,נראה כי לעיתים ,אל מול המוסריות הישראלית הכה
מופגנת ומוצהרת ,הפלשתינאים מצוירים כלא מוסריים .פעמים אחרות ,המוסריות
מתאפיינת בשלילת אנושיותם של הפלשתינאים ,בדה הומניזציה ,הממשיכה
ומבצרת את ההבחנה בין הקבוצות החולקות מרחב טריטוריאלי בין הים התיכון
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לנהר הירדן .נראה כי החיילים המרואיינים אינם מודעים לדיסוננס בין שתי העשיות
הללו ,עובדה המגיעה לביטויה הבולט ביותר בדבריו של סמ"ר אסי:
יכול להיות שבמקרה הזה זאת גזענות טובה ...שזאת גזענות טובה ...יכול להיות שאם
לא היה לנו את זה אז היו אונסים נשים .אז הגזענות מגינה עליהן) .סמ”ר אסי(
סמ"ר אסי מסביר את הגזענות כמנגנון המונע אונס צבאי ,כמסיעת בהגנת הנשים
הפלשתיניות .כלומר הגזענות קיימת ,ברורה ,וכעת נמצא לה גם אפיון חיובי ,היא
כמעט "בריאה" וצעד מלהיתפס כמוסרית .בנקודה זו חובר הגבול המגדרי לגבול
המוסרי ומציב את הפלשתיניות כבלתי אפשריות .הן חיצוניות לקבוצה ,הן לא
אנושיות וככלל ,נראה שמוסרי יותר להימנע מהן .כיוון שהמוסר הוא עיקרון המוביל
את פעולתם של החיילים ,הפיכת ההימנעות למוסרית הנה יעילה ומשמעותית
בייחוד במשמוע החייל הבודד ,היחיד ,הלא מפוקח בשטח.
בשלב זה ברצוני לסטות לרגע ולשוב ולבחון את הדרך בה ראינו את טשטוש
הגבולות המגדריים לאורך כל אורכו של חיבור זה .תחילה נבחן את עבודת
הטשטוש שנעשתה בזירה הצבאית .המקצוענות הצבאית כוללת אלמנטים ברורים
של גבריות אגרסיבית ,אך היא נמדדת על פי יכולתו של היחיד להפגין שליטה
בהפגנת אגרסיביות זו .בנוסף ,בתוך הכוח הגברי משולבות באופן תמידי נשים,
המקשות על היווצרות חברת גברים מרוחקת מנורמות תרבותיות ואלימה .יתר על
כן ,חלק מן הפעילות הצבאית מבוצעת על ידי נשים ישראליות ,כך שההבחנה בין
גבר=לוחם ואישה=חולשה /קורבן מתמוססת אל מול עיני החיילים .החיילים
עצמם לא מזדהים לחלוטין עם תפיסות מגדריות נוקשות ,על פיהן מתקיימת
הבחנה ברורה והיררכית בין תפקידים נשיים לתפקידים גבריים ,הנתפסים
כדומיננטיים.
בהמשך ניתן לראות כיצד בוצע הטשטוש בזירה הפלשתינית .החיילים סימנו
תחילה את החברה הפלשתינית כמסורתית ,בה הגבר הוא המביא ונותן ,והאישה
נטולת זכויות ומוגבלת לתחום הפרטי ,ובכך אישרו את התפקידים המגדריים
המובחנים ואת הדומיננטיות הגברית .בהמשך ,ראינו כיצד מתערערת הבחנה זו,
הגברים לא תוארו רק כדומיננטיים במשפחתם ,אלא נשמע קול חלופי ,המציע כי
האישה הפלשתינית הנה בעלת עוצמות משל עצמה ולעיתים אף דומיננטית מן
הגבר .בהמשך ,ללא קשר למערך יחסי הכוחות בחברה הפלשתינית ,הם הבהירו כי
מודל זה של יחסים אינו מקובל עליהם ,מאחר ותפיסותיהם המגדריות שונות.
השלב השלישי בערפול הגבול המגדרי בהתייחסות לאישה הפלשתינית ,היה

179

בתהליך הדה וומניזציה שתיארתי בתחילת פרק זה .היא אמנם מזוהה כאם כמו כל
האמהות ,כלומר מתוייגת כאישה ,אך תיאורי המאבק החייתיים שלה גוזלים
ממנה ממד זה .החיילים מזהים בה את תמצית האנושיות כאשר הם מתארים
אותה דרך מבט וקול .ברם העובדה שבכדי לשדר מסרים של שנאה וכאב הן
משתמשות במבט וצעקה ,גורעת מן האנושיות שלהן ,שכן הן לא מדברות ,לא
משתמשות בשפה אנושית ,אלא במנגנוני הבעה חייתיים .בהמשך ,החיילים עושים
ככל יכולתם בכדי להבהיר עד כמה היא אינה נשית ,לא מושכת ,לא מינית ולבסוף,
לא אנושית .כלומר תפיסתה המגדרית כאישה מתערערת ,נראה שהחיילים פשוט
לא מקבלים אותה כאישה.
כלומר הגבול המגדרי ,שהוכרז כבעל חשיבות מרכזית על ידי מרבית הכותבים,
טושטש.
אין זה מוסרי לאנוס .אין זה אפשרי לאנוס את מי שאינה אנושית .כישראלים –
יהודים ,החווים את עצמם כמוסריים ,יקשה על החיילים לבצע אונס צבאי .נראה
שכפי שגברים הגדירו עצמם כסרביים על סמך ביצוע מעשי אונס קבוצתיים
ופומביים בנשים בוסניות ) ,(Enloe,1998:59כך הגברים היהודים מכוננים את
זהותם הייחודית כלא אנסים ,כלא מתבוללים ,כלאום מובחן וייחודי ,בחיר
האלוהים .אונס ואי אונס לטענתו של היידן הם שני צדדו של אותו המטבע
) ,(Hayden,2000:32שבסיטואציות שונות השימוש בכל אחת מהן מוביל לאותם
התוצרים .בסיפור הישראלי ניכר דווקא ההימנעות מן הפרקטיקה ודווקא אי
האונס ,משיג את המטרה הפוליטית של יצירת גבולות .בסכסוך הישראלי-פלשתיני
שני הגבולות החברתיים שיש להבהיר ,גבול ההשתייכות וגבול השליטה ,ברורים
למדי ,והגבול החברתי שמובהקותו הכרחית לביצוע אונס צבאי ,הגבול המגדרי,
עורפל .גבולות מקצועיים ומוסריים עוצבו בכדי לנהל את הגבולות החברתיים
הברורים ,ובייחוד את הגבול הפיזי שנותר לא ברור ,מטושטש .שנהב ,במאמר
העוסק בהכלאה וטיהור ,טוען כי:
"ככל שהגבלות החיצוניים של מדינת ישראל נותרים ממוסמסים ,כך הגבולות

האתנו לאומיים והאתניים בתוך החברה ,הולכים ומתקשחים .במילים אחרות,
משטר הכיבוש הישראלי מופנה לא רק החוצה ,אל הפלשתינים ,אלא גם פנימה ,אל
תוך החברה האזרחית בישראל" )שנהב.(10 :2005,

החיילים ,גברים צעירים ,שהתנהגותם משקפת את ערכי החברה שבה צמחו
)כהן ,(14 :1995,מבהירים בדרך בה הם תופסים את הנשים הפלשתיניות עד כמה
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מתקשחים הגבולות האתנו לאומיים בתוך החברה הישראלית .עצמת אמירותיהם
בדבר קשר אפשרי עם האישה הפלשתינית ,גם אם יהיה זה אקט אלים ,מכפיף,
משפיל ,מבהיר עד כמה נחקקו הגבולות האתנו לאומיים בתוככי תוכם ,בגופם
וחציית הגבולות נדחית באופן פיזי.
בפרק זה ראינו מגוון דרכים לחיזוקו ולהעצמתו של הגבול המוסרי :דרך התפיסה
המחייבת כי מדובר בארגון מוסרי ,דרך הפגנת התנהגות מוסרית ,דרך הצדקתה,
דרך הנחלתה ודרך הבנת חשיבותה .בנוסף ,ראינו כיצד מונחלים לחיילים גבולות
מוסריים כדפוסי פעולה רצויים וכנהלים להם יש להישמע .כלומר ניתן להניח כי
הגבולות המוסריים ,ההתנהגות הנתפסת כצודקת והולמת ברורה לחיילים .אך כפי
שטענתי בתחילת הפרק ,בכדי שאכן ישמרו גבולות ההתנהגות המוסריים ,יש לוודא
כי ההתנהגויות הנתפסות כמוסריות אכן חלות על כלל האוכלוסייה ,ושהן מפוקחות
באופן תדיר .כפי שראינו ,ממדי מוסריות אלו נשזרו לאורך החיבור כולו.
ראשית ,בשל השליטה הברורה של הצבא הישראלי על האוכלוסייה הפלשתינית ,לא
קיימים מקרים של איום חמור ,גורלי ,העלולים להתיר את הרסן ולהוביל לפעילות
שנתפסת כבעייתית ,אם כי מותרת בשעת חירום.
שנית ,לאורך החיבור ניתן לראות שוב ושוב כיצד הפלשתינים ככלל ,והפלשתיניות
בפרט ,עברו תהליך דה הומניזציה ,אך לא תהליך דמוניזציה .עובדה זו השאירה
אותם בגבולות הראויים לזכות ביחס מוסרי .כמו כן ,החיילים פועלים תחת מגוון
גדול של מנגנוני ואמצעי פיקוח ,הבוחנים באופן תמידי את התנהגותם ואוכפים
דפוסי התנהגות הנתפסים כצודקים והולמים .כלומר נראה כי מלאכת חיזוק
הגבולות המוסריים ,מצליחה ,ואף מעצימה גבולות אלו .לבסוף עמדנו על חשיבותו
הגדולה של הגבול המוסרי בעבור החברה הישראלית ,בה הוא משמש כקריטריון
מגדיר השתייכות ,ומכאן על האיום על גבול ההשתייכות שעלול להציב אונס צבאי.
מימוש אונס צבאי ,ראינו ,עשוי לאיים על גבולות ההשתייכות גם בממד הדמוגראפי.
מכאן ,בחנו מגוון פרקטיקות בעזרתן מתבצע נטרול תשוקה כלפי הפלשתינאיות.
פרקטיקות אלו ,מראות כיצד האישה הפלשתינית נחקקת בהבנתו ובגופו של החייל
הישראלי כבלתי אפשרית ,כלא אישה ,וכיצד הדבר מתבטא באופן הפיזי ביותר,
בהפיכתה לזיהום ,המאיים על גבולות השבט הישראלי .בנוסף ,ראינו כיצד גבול
המגדרי
מטושטש .תחילה ,נוכחנו כיצד המרואיינים מפרשים את המצב המגדרי בחברה
הפלשתינית כמורכב ,ומצהירים כי הם עצמם אינם מקבלים את חלוקת התפקידים
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המגדרית המסורתית .טשטוש נוסף נעשה בזירה הישראלית ,כאשר החיילים
מחוברתים לגבריות נשלטת ובשל נוכחותן המתמדת של נשים הן בכוח התומך והן
בכוח הלוחם ,נוכחות המטשטשת הבחנות מגדריות ולא מאפשרת יצירת קבוצת
גברים קיצונית ,סגורה .לסיכום ראינו כיצד החיבור בין מוסריות למגדר מסייעים
לביצור הגבול השבטי  -האונס הצבאי עלול לפגוע ביכולתה של הקבוצה להגדיר את
עצמה הן מוסרית -תרבותית ,והן מבחינת המוצא המשותף ,לכן טובת הקולקטיב
דורשת להימנע מפרקטיקה זו.
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סיכום
חיבור זה נפתח בטענתה של מרתה וסאיו ,פעילת השמאל הארגנטינית" ,תמיד אותו
הדבר ,ותמיד שונה" ) ,(Vassallo,2000:28ששילחה אותי אל מסע מרתק ,אמפירי
ותיאורטי ,לוקלי וגלובלי ,עכשווי והיסטורי.
ואסיו למודת העינויים והרדיפות ,טוענת שלתקופות מלחמה ,כמו לתקופות שלום,
יש את "הנורמליות" שלהן ,כלומר שאונס צבאי הוא התרחשות נורמאלית במלחמה
ושהתגלמותו שונה מקונפליקט לקונפליקט ) .(Ibid:31אך המצב שעמד בפני במחקר
זה היה בעל שונות גדולה אף יותר; לא עוד ההבדל בין התעללות מינית במרתפי
העינויים בבואנוס איירס ,אל מול מחנות האונס בבוסניה ,אלא מרתפי העינויים
ומחנות האונס אל מול מה שעל פניו נראה כאַיִ ןִ ,ריק .ככל שחיפשתי גיליתי
ששונותה של התופעה בהקשר הישראלי-פלשתיני מתגלמת בעיקר בחוסר ,בנדירות,
באי התקיימות.
מכאן ,ניסיתי להבין מדוע וכיצד ממדים של אלימות מינית נדירים יחסית
בקונפליקט הישראלי-פלשתיני .חקירת נדירותה של תופעה אינה עשייה מחקרית
שכיחה ,בייחוד בנושאים הנתפסים כפתולוגיים ,שנדירותם נתפסת כנורמטיבית,
כמו אונס צבאי .לכן ניסיתי להראות כי בנסיבות חברתיות מסוימות ,דווקא
התופעה שנתפסת כיוצאת הדופן ,כסוטה ,עשויה להיות ההתנהגות הצפויה חברתית,
לעומת התנהגויות הנתפסות כנורמטיביות ,שעשויות להפוך ליוצאות הדופן ,למוקד
המחקר החברתי .הווה אומר ,אונס צבאי במגוון רמות וביטויים ,הנו התנהגות
שכיחה ושגורה ,או אפילו נורמאלית ,כמאמרה של ואסיו והעדרו בנסיבות של
מלחמה או עימות אלים היא תופעה אותה יש לחקור.
הספרות המחקרית העוסקת באונס צבאי לא הציעה מודלים הסבריים מקיפים
מספיק בכדי לענות על השאלה כיצד ניתן להסביר נדירות אונס צבאי .שלושה
חוקרים עיקריים עליהם הסתמכתי הציעו מודלים לא מספקים:
ההסבר שמציעה אנלו ,אינו יכול להסביר מצבים בהם לא מתרחש אונס
צבאי ) .(Enloe,2000המודל של מקינון מוגבל גם הוא ,ויכול לשמש אותנו אך ורק
במקרים בהם מדובר באונס צבאי מכוון .בדומה לכך ,גם ההסבר שמציע היידן
מוגבל ואינו יכול להסביר מקרי אונס צבאי שלא נועדו להגשים מטרות פוליטיות,
אלא אישיות .יתר על כן ,ההסבר שלו מתרכז רק במצבים תוך מדינתיים ,כאשר
אונס צבאי מתרחש במגוון מיקומים ,פעמים רבות מחוץ למדינה ממנה נשלח הכוח
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התוקף ,הן כצבא כובש ,כמו הצבא האדום או צבא ארה"ב ,והן ככוח שלום ,כמו
כוחות האו"ם בקונגו.
מכאן ,בכדי לנסות לענות על השאלה ,היה עלי לנסות ולפתח מודל הסברי רחב יותר.
מודל זה נשען על טענתן של למונט ומולנאר ,לפיה התמקדות בחקר גבולות יכול
להוביל לתובנות תיאורטיות חדשות לגבי תחום שלם של תהליכים חברתיים
) .(Lamont & Molnár, 2002: 168מודל זה מסביר את התרחשותה של תופעת
האונס הצבאי ,ואני משתמשת בהיפוכו בכדי להתבונן בנדירות האונס הצבאי
בסכסוך הישראלי-פלשתיני .אונס צבאי ,הוא תוצר של רמת חדירותם של גבולות
קבוצתיים וניתן לחלקו לשני טיפוסי אב .הראשון ,אונס צבאי מכוון ,שנועד לשרת
מטרות פוליטיות ,קבוצתיות ,ופועל בכדי להבהיר ואולי אף לאטום גבולות
קבוצתיים חדירים .השני ,אונס צבאי סימפטומאטי ,הוא תוצר בלתי מכוון של
גבולות קבוצתיים חדירים ,ומבוצע בכדי להשיג מטרות אישיות .האונס הצבאי על
טיפוסיו השונים ,מסתמך ראשית לכל על גבולות מגדריים ברורים ,כלומר על הבחנה
ברורה והיררכית בין תפקידים נשיים לתפקידים גבריים ,הנתפסים כדומיננטיים.
בניגוד לגבולות המגדריים הברורים ,התרחשותו של אונס תלויה גם בערפולם של
גבולות ההשתייכות לקבוצה ,גבולות יחסי הכוח בין קבוצות וגבולות המרחב בהם
יושבת הקבוצה .כמו כן ,התרחשותו של אונס צבאי תושפע מאוד מקיומם של
גבולות התנהגותיים ,הן גבולות מקצועיים והן מוסריים .אי אונס יוסבר לכן על ידי
מצב חברתי בו ישנו טשטוש של תפיסות יחסי כוח מגדרות ,בו בזמן שהגבולות
החברתיים ,הן ההשתייכותיים והן גבולות השליטה ,המרחביים וההתנהגותיים,
הן המקצועיים והן המוסריים ברורים ומוצקים.
חשוב לציין כי אף אחד מההסברים המובאים כאן ,אינו הסבר מספק לאונס צבאי
או לנדירותו .בכדי להבין את התופעה ,על שתי פניה ,יש להתבונן במכלול ההסברי
ולא ניתן לדבוק בממד פרשני זה או אחר.
סקירת מצבם של ששת הגבולות הקבוצתיים בסכסוך הישראלי-פלשתיני ,העלתה כי
הגבול ההשתייכותי וגבולות השליטה ברורים ומשומרים .הגבול המרחבי מעורפל
ודינאמי וגבולות ההתנהגות  -הן הצבאית המקצועית ,והן המוסרית ברורים
ונשמרים .יחד עם זאת ,ראינו כיצד טושטשה תפיסת יחסי הכוחות המגדרית.
כלומר ,הגבולות שמובהקותם מאפשרת אונס צבאי ,הגבול המגדרי ,טושטש
והגבולות שערפולם מאפשר אונס הובהרו .כולם מלבד אחד ,הגבול המרחבי .כיוון
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שהגבול המרחבי נותר מעומעם ,מקרי אונס צבאי עלולים להתרחש .לכן גבולות
מוסריים מגדריים ,הווה אומר תבונות קבוצתיות ברורות המגדירות "מה מותר
לעשות ועם מי" ,נחקקות בתוך תוכי גופם של החיילים ומלוות אותם ממקום
למקום ,כגבול נייד ,המסמן כל פעם מחדש את הגבולות "בינינו" ל"בינם".
אונס צבאי הוא כלי נשק במלחמה ) ,( Benderly,1997:65; Reardon,1985:39אך
הוא גם תוצר של שילוב בין הבניות חברתיות בדבר דומיננטיות גברית ונסיבות
המאפשרות להפגינה באופן אגרסיבי .תפיסתו של אונס צבאי כנשק נשענת בעיקר על
הבנתו של האונס הצבאי כאקט אלים ורצחני ,הבא לידי ביטוי בממד המיני .אך
תפיסה זו של האונס הצבאי היא חלקית ,ואינה מאפשרת לנו להתמודד כראוי עם
מגוון מקרי אונס ,בהם ניכר כי על רצף האלימות – מיניות המניע מקרי אונס ,לממד
המיניות ישנה השפעה משמעותית.
כאשר מתייחסים לאונס צבאי מכוון ,ניתן לראות שהוא מופעל בכדי להשיג מגוון
מטרות פוליטיות כמו הפרדה פיזית וחברתית בין קהילות וביסוס יחסי שליטה .אך
כפי שניתן לראות בקונפליקט הישראלי-פלשתיני ,לעיתים העדר האונס הצבאי הוא
זה שמשיג את אותן מטרות פוליטיות ,כלומר אי האונס הצבאי המכוון מחזק את
ההבחנה הבין קבוצתית ואת גבולות השליטה .אונס צבאי סימפטומאטי ,לעומת
זאת ,יכול להתרחש בכל סכסוך ,ללא קשר למדיניות או מטרות פוליטיות ,גם כאשר
הלוחמים-התוקפים כלל אינם צד בקונפליקט ומשמש להגשמת מטרות אישיות.
לכן ,שלא כמו העדרו של אונס צבאי מכוון ,העדרו של אונס צבאי סימפטומאטי אינו
מהווה דרך חלופית למימוש אותן מטרות אישיות ,אלא מעיד על מדיניות ברורה
הדוחה אותו ופועלת במרץ למניעתו .הווה אומר ,היעדרות מוצהרת של אונס צבאי
סימפטומאטי משיגה את המטרות הפוליטיות שהעדר אונס מכוון משיג ,יתכן שאף
בצורה ברורה ומשמעותית יותר .אם אונס צבאי מכוון הוא רתימת התנהגותו של
היחיד לצורכי הקולקטיב ,אזי אי אונס סימפטומאטי מהווה צעד נוסף בהכפפת
היחיד לצורכי החברה .זוהי למעשה היכולת לחדור לגופו של היחיד ולחקוק בו
דחייה מפעולות שהוא עשוי לבצע למען עצמו ,כיוון שהן אינן עולות בקנה אחד עם
האינטרסים של הקולקטיב .זוהי הנקודה בה ניתן לראות ,כפי שטוען פוקו ,כיצד
התנהגותו של היחיד היא תוצר של לחץ משמעתי ופעולות המייצרות את הפרט
ככפוף לסדרה של הליכים המגיעים מן החוץ ושמטרתם לגרום לו למשמע את עצמו
בעצמו .כיצד החיילים ,כפרטים המשתייכים לחברה ,הפנימו את נורמות המשמעת
הללו עד כדי כך שעל פי רוב הם אינם חווים אותן כפרי יצירתם של מוסדות .למעשה
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הפרקטיקות הללו נראות מולדות וטבעיות כל כך עד שקשה לנו לדמיין כיצד היו
חיינו נראים ללא המעקב ההדוק של מערכות חברתיות אחר תשוקותיהם
וגחמותיהם של בני החברה וההנחיה השיטתית לשלוט בהתנהגותם ובתגובותיהם
הרגשיות .נראה שהפרט מוכפף כל כך עד שהתנגדות לפרקטיקות ולתהליכים הללו,
אשר כה מושרשים בתוך הפרט עצמו נעשית עקרה ).(Foucault, 1991
את העובדה שבסכסוך הישראלי-פלשתיני לא מופעל אונס צבאי מכוון ,למרות היותו
סכסוך אתנו-לאומי טריטוריאלי ,המתאפיין תדיר באונס צבאי ,ניתן ליחס למגוון
נסיבות .מדינה המתיימרת להיות דמוקרטית ,מעורבת בשיח זכויות האדם העכשווי,
פתוחה לתקשורת ,התלויה בקהילה הבינלאומית לצורכי שרידתה ,לא יכולה להוביל
מדיניות של אונס מכוון .זאת ועוד ,שנים משלושת הגבולות הקבוצתיים שאונס
צבאי מופעל בכדי להבהיר ,הגבול ההשתייכותי וגבול השליטה ,ברורים במקומותינו,
עובדה המקטינה את הצורך להפעיל נוהל זה .אונס צבאי מכוון הוא אמצעי המשמש
את המערכת ,לכן חוסר מדיניות או יד מכוונת תמנע את התרחשותו .מניעתו של
אונס צבאי סימפטומאטי ,המהווה תוצר של ניסיון להגשים מטרות יחידניות
הקשורות בהבניות חברתיות בדבר דומיננטיות גברית ,מורכב בהרבה .הוא מצריך
שליטה בכל אותם יחידים הפועלים בשטח באופן אוטונומי ,ועלולים לבצע אונס
צבאי ,לכן ההצלחה למנוע אותו ,היא משמעותית יותר מההצלחה למנוע אונס צבאי
מכוון.
למרות שמרבית הכותבים נוטים לעסוק באונס צבאי מכוון ,אני חושבת שמשמעותו
של האונס הצבאי הסימפטומאטי אינה פחותה .ההימנעות המוחצנת ,היחידנית,
הנה תוצר של גבולות חברתיים המובילים ליצירת פרקטיקות ממשמעות שהיחיד
חווה כטבעיות ,ככאלו שאינן פרי היווצרות מוסדות וכתוצאה מכך ממשמע את
עצמו .זהו תהליך מניעה מכוון ,שלא כמו טיפוס האונס אותו הוא בא למנוע .תהליך
פוליטי הבא לידי ביטוי בגופו של היחיד ,הפועל כל הזמן בכדי להתאים אליו .הקושי
לממש אותו גדול ,אך הצלחתו בעלת משמעות.
מחקר זה מתמקד במנגנונים המונעים את התרחשותו של אונס צבאי ,חושף בפנינו
את הדרך בה נחקקים גבולות חברתיים בתוכי תוכם של היחידים הנמנים על
החברה הישראלית ואת העובדה שהימנעות מאונס צבאי יכולה להגשים את אותן
מטרות פוליטיות שאונס צבאי נועד לממש.
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http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/home.aspx?ln=entk
(אל חאק )אתר זכויות אדם פלשתיני ברמאללה
http://www.breakingthesilence.org.il/  אוhttp://www.shovrimshtika.org
שוברים שתיקה
http://www.Btselem.org
. מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים-בצלם
http://www.haaretz.co.il
הארץ
http://www.hamoked.org.il
המוקד להגנת הפרט
http://www.hrw.org
Human Rights Watch
http://www1.idf.il
צה"ל
http://www.jrebelde.cu
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( )עיתון קובניJoventud Rebelde
http://www.knesset.gov.il
כנסת ישראל
http://www.machsomwatch.org
 נשים למען זכויות אדם-watch מחסום
http://www.macom.org.il
 אתר תמיכה לנפגעי תקיפה מינית,מקום
http://www.nakbainhebew.org
זוכרות את הנכבה בעברית
http://www.phr.org.il/phr/Pages/PhrHomepage.asp
רופאים למען זכויות אדם בישראל
http://www.stoptorture.org.il
הועד הציבורי נגד עינויים בישראל
http://www.womenveteransofamerica.com/
Women Veterans of America
http://www.womenwarpeace.org
The United Nations Development Fund for Women – UNIFEM
http://www.ynet.co.il
 ידיעות אחרונות-Ynet
http://www.1202.org.il
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל
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