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אלימות כמבחן תחרותי: השפעת השינוי בהרכב 
החברתי של הצבא על החלשת מנגנוני הריסון של 

הפעלת אלימות באינתיפאדת אל–אקצה

יגיל לוי*

לגיטימיות  העניקו  אשר  המנגנונים  אחר  להתחקות  מבקש  זה  מאמר  תקציר. 
תוך  אל–אקצה,  אינתיפאדת  של  הראשונות  בשנים  בשטחים  צה“ל  להתנהגות 

השוואה לביקורת המרסנת שליוותה את התנהלות הצבא כבר בשלבים הראשונים 

של האינתיפאדה הראשונה. המאמר מציע לקשר בין השינוי בהרכב הדרג הלוחם 

־ כניסתן של קבוצות דתיות ופריפריאליות ויציאה הדרגתית של המעמד הבינוני 
האשכנזי–חילוני ־ לבין חיזוק הפרופיל הלוחמני של הצבא. הטענה היא כי קיים 

הלוחמים;  של  האתנו–מעמדי  מיקומם  לבין  הלוחמנית  המוטיווציה  בין  מתאם 

־ עם הקבוצות  הלוחמים החדשים מצויים בהתמודדות תחרותית במספר זירות 

הוותיקות, בינם לבין עצמם ואף עם קהילות המקור שלהם ־ על רכישת מעמד 

בצבא ועל תרגומו של משאב סמלי זה להכרה חברתית. התחרותיות מציבה במצטבר 

להתנהגות  דבר  של  בסופו  מיתרגמת  והיא  עצמית,  יכולת  הוכחת  של  גבוה  רף 

הפריפריאליות  הקבוצות  של  הנוכחות  הגברת  כן,  על  יתר  יחסית.  אגרסיווית 

והדתיות, המצויות במאבק להשגת סטטוס, לצד היחלשות הנוכחות של הקבוצות 

הוותיקות, שכבר אינן נתונות במאבק כזה, הקלו על תרגום המוטיווציה האישית 

להגביר את האלימות ברמת היחידה, והקשו על יכולתם של חיילים שאינם נוטים 

ואף מחוץ  לגייס תמיכה מחוץ ליחידה  להפעלת אלימות למתן את חבריהם או 

לצבא, כפי שנהגו הקבוצות הוותיקות בעבר. 

מבוא

בקיץ 2004 הופיע על הבמה הציבורית ארגון “שוברים שתיקה”. היה זה ארגון של חיילי 
נח“ל לאחר  חיילי  ובה עדויות של  צילומים  חובה משוחררים, שהציג בתל–אביב תערוכת 
ציבורית  סערה  עוררה  התערוכה  בפלסטינים.  התעללות  מעשי  על  בחברון  סדיר  שירות 
השטחים.  באוכלוסיית  הפגיעה  של  התיעוד  למפעל  הדים  ועשתה  הארגון  את  שהעצימה 

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב 	 *
והתנגדות בהקשר הישראלי–פלשתינאי”, שנערך  המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס “אלימות   

ויורם מיטל.  גילה ברוך  דן בר–און,  בן–גוריון בנגב. תודה למארגני הכנס,  במרץ 2005 באוניברסיטת 

תודה לאייל בן–ארי, לאורי רם ולאורנה ששון–לוי על עצותיהם המועילות.
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התקשורת החלה להציף מידע על התנהגות אלימה של חיילים, והצבא מצדו הזדרז להודיע 
כי יחקור אירועים הנתפסים חריגים. במסגרת זו נחשפו מקרי ביזה והרס, הענשת אזרחים 
והשפלתם במחסומים, נוהלי ירי פסולים כדוגמת “וידוא הריגה” ועוד. במקביל מיתן הצבא 
את גישתו ושיתף פעולה עם הדרג המדיני ליישום מהלך ההינתקות, שמבחינות רבות נבע 

מהשחיקה שחלה בלגיטימיות של הלחימה.
השאלה אינה מדוע “שוברים שתיקה” הופיע, אלא מדוע הוא הופיע רק לאחר ארבע 
שנות לחימה בפלסטינים, מאז פרוץ אינתיפאדת אל–אקצה בספטמבר 2000. בהקשר הרחב 
יצרו מעטה של שתיקה  המנגנונים אשר  היא ההתחקות אחר  הניתוחית  הבעייתיות  יותר, 
זו מתחדדת לנוכח ההשוואה לאינתיפאדה הראשונה  סביב ההתנהגות בשטחים. בעייתיות 

 �.)�993-�987(
גם באינתיפאדה הראשונה הגיב הצבא להתקוממות הפלסטינית בהפעלת כוח מסיווי, 
וביטוי לכך ניתן לראות בהנחיה שיוחסה לשר הביטחון יצחק רבין “לשבור את העצמות” 
למפגינים באמצעות אלות )ראו עדויות אצל רוזן והמרמן, �990(. עם זאת, השיח התקשורתי 
הצבא  דיווחי  של  אמינותם  ערעור  תוך  להופעתם,  יחסית  סמוך  האלימות  מקרי  את  חשף 
)בן–אליעזר, �200, עמ‘ 7�-70(, וקבוצות השמאל הפעילו ביקורת מתמדת על אלימות היתר 
נודעה  זה  בתהליך   .)�27-�26 עמ‘   ,�990 פרי,   ;�42-�4� עמ‘   ,�990 )גל,  על–ידו  שננקטה 
חשיבות לדיווחים שיצאו משורות הצבא אל הרשתות החברתיות של החיילים ־ המשפחות 
והמנהיגות הפוליטית אליה קשורים החיילים ־ ומשם אל התקשורת. משלביה הראשונים 
של ההתקוממות ועד לסיומה לא חדלה פעולתם של ארגוני המחאה, שחלקם הגדול התבסס 
על חיילי מילואים משוחררים. על רקע כל זאת פיתח הצבא רגישות פנימית גבוהה יותר 

בנוגע להפעלת כוח בשטחים. 
המטה הכללי הוציא הנחיות לשימוש בכוח והתווה להן מסגרת חוקית, מה שהביא בין 
היתר לריסון מדיניות “שבירת העצמות” )סטרשנוב, �994, עמ‘ �90-�77(. במקביל הפרקליטות 
הצבאית הראשית הנחתה לפתוח בחקירת מצ“ח )משטרה צבאית חוקרת( בכל אירוע שבו 
נהרג פלסטיני בעקבות פעילות צה“ל, למעט במקרים של פעילות חבלנית עוינת. להמחשה, 
בשלוש השנים הראשונות של האינתיפאדה הראשונה נפתחו כ–200,� תיקי חקירה, ומאות 
ונידון לשישה  חיילים הועמדו לדין משמעתי. בין היתר, מפקד בדרגת אלוף משנה נשפט 
חודשי מאסר על תנאי בגין ירי בניגוד לפקודות )שם, עמ‘ �60-�57(. אלוף משנה אחר, יהודה 

מאיר, הורד לדרגת טוראי וסולק מהצבא לאחר שהורה להכות תושבים פלסטינים. 
מדיניות ריסון זו לא חזרה על עצמה באינתיפאדת אל–אקצה. ההוראה לחקור אירועים 
חריגים בוטלה בשנותיה הראשונות. מספטמבר 2000 עד דצמבר 2005 הרגו כוחות הביטחון 
הישראליים 3,289 פלסטינים, מהם 594,� פלסטינים שלא השתתפו בלחימה ו–669 קטינים. 
זאת לעומת 070,� פלסטינים הרוגים, מהם 237 קטינים, בכל שש שנות האינתיפאדה הראשונה. 

האינתיפאדה הראשונה היא הבסיס להשוואה לצורך הבנת מנגנוני הריסון של האלימות, ולא מלחמות   �

קודמות, משתי סיבות עיקריות: �( שתי האינתיפאדות התרחשו בתקופה שלאחר מלחמת לבנון הראשונה, 

כלומר בנסיבות שבהן התקשורת והארגונים הציבוריים בלטו בביקורתם על התנהלות הצבא, תוך הסרה 

שיטתית של חסמי ביקורת תרבותיים–פוליטיים ומשפטיים; 2( בשני המקרים מדובר בדיכוי התקוממות 

אזרחית של אוכלוסייה כבושה. 
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בתקופה של אינתיפאדת אל–אקצה )עד דצמבר 2006( נפתחו רק ��3 חקירות מצ“ח הקשורות 
בירי )מרבית החקירות החלו משנת 2004(, הוגשו 52 כתבי אישום נגד חיילים על שימוש 
באלימות, מהם 40 הסתיימו בהרשעות )אתר “בצלם”, ינואר 2007(. להמחשת ההבדלים בין 
שתי התקופות, באוקטובר �989, במהלך פעילות של יחידת המסתערבים “שמשון” במחנה 
הפליטים אל בורייג‘ שברצועת עזה, נורו למוות שני רעולי פנים. בעקבות אירוע זה הואשמו 
בהריגה סגן אלוף, שפיקד על “שמשון”, ומפקד אחד הצוותים. במרץ 2004, במהלך התנגשות 
בתוך מחנה, הרג הצבא �3 תושבים, מהם 3 ילדים ונערים. אירוע זה נתפס כאירוע מלחמתי 

לכל דבר, ואיש לא הועמד לדין בעקבותיו )צפורי, 2004, עמ‘ �08-92(.
מתוך הסתכלות זו, באינתיפאדה הראשונה באה לידי ביטוי רמה מסוימת של לחץ חיצוני 
מרסן — מידע זרם מהצבא לזירה הציבורית, שבתורו הביא את הפיקוד הצבאי לרסן את השימוש 
בכוח. באינתיפאדת אל–אקצה בולט היעדרו של הריסון, לפחות עד לשנה הרביעית. בהנחה 
שלמחאת חיילים יש חלק ביצירת הריסון, יש לברר מדוע תפקיד זה התממש באינתיפאדה 

הראשונה אך לא באינתיפאדת אל–אקצה. 

הסברים חלופיים

קיימים שלושה הסברים, המשולבים זה בזה, לעיכוב הופעתה של מחאה כדוגמת “שוברים 
שתיקה”, מתוך פרספקטיווה השוואתית בין שתי האינתיפאדות. הסברים אלה אינם מספקים, 
ובמאמר זה אציע הסבר רביעי, לפיו קיים מתאם בין המוטיווציה הלוחמנית של החיילים 
לבין מיקומם בהיררכיה האתנו–מעמדית. הבסיס להסבר שאציג הוא השינוי בהרכבו החברתי 

של הדרג הלוחם. להלן ההסברים:

א. ההבדל באופי הלחימה
האינתיפאדה הראשונה הייתה התקוממות אזרחית לא חמושה של אוכלוסייה הנתונה תחת 
אלים  בדיכוי  כך  על  הגיבה  ישראל  הכובש.  הצבא  נגד  כוונה  ההתקוממות  רשמי.  כיבוש 
לחימה  על  המוטלות  המשפטיות(  )לרבות  המגבלות  במסגרת  האזרחית  האוכלוסייה  של 
האינתיפאדה  זאת,  לעומת  צבאי.  ממשל  תחת  רשמי  באופן  הנתונה  כבושה,  באוכלוסייה 
השנייה נתפסה על–ידי הצבא וריבוניו הפוליטיים כהתנגשות בין שתי ישויות מדיניות. הצבא 
נערך לפרוץ ההתנגשויות על סמך התרחיש כי בקיץ 2000 תכריז הרשות הפלסטינית באופן 
חד צדדי על הקמת מדינה, וכי האלימות תחודש. הצבא תכנן תגובה למה שהוא תפס כפעולה 
עוינת של מדינה לכל דבר, מה שטשטש את הגבול בין לחימה מול אויב לבין התמודדות עם 
אוכלוסייה אזרחית. מנקודת מבטו של הצבא, הכיבוש הסתיים, וגם אם חודש בפועל הרי שיש 
לראותו כחלק מלחימה במדינת אויב ולא כחידוש של פעולות שיטור. על רקע זאת הצבא לא 
היסס להפעיל אמצעי לחימה המיועדים לשימוש נגד צבא אויב, בראש ובראשונה התקפות 
מהאוויר. הביטוי המובהק ביותר לגישת הצבא הייתה ההבחנה שהפרקליטות הצבאית ערכה 
בין האינתיפאדה הראשונה לשנייה; בראשונה הוגדרה פעילות הצבא כשיטור ובאינתיפאדה 
השנייה ־ כלחימה. מכאן ההתנגדות לחדש את ההוראה שיושמה באינתיפאדה הראשונה, 
לתחקר כל אירוע של הרג פלסטיני )ראו האגודה לזכויות האזרח, 2003(. יתר על כן, בעוד 
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שבאינתיפאדה הראשונה הצבא חילק לחיילים הוראות כתובות של פתיחה באש, באינתיפאדת 
אל–אקצה נמנע הצבא מלהגדיר הוראות ברורות, כמאפיין מצב המוגדר כמלחמה. 

והרצועה  הגדה  ערי   :)Ron,	2003( “ְספר”  לבין  “גטו”  בין  בהבחנה  מדובר  תאורטית 
שליטה  תחת  היו  שהם  זה  במובן  מגטו,  חלק  הראשונה  האינתיפאדה  בעת  היו  וכפריהן 
משפרצו  התושבים.  לשלום  החוקית  באחריות  נשאה  גם  אשר  ישראל,  מדינת  של  מלאה 
ההתקוממויות, הפעילה ישראל שיטור כוחני אך נמנעה משימוש בנשק חם. באינתיפאדה 
השנייה, לאחר תהליך אוסלו, היו השטחים חלק מאזורי הספר של ישראל, וחוסר השליטה 
של ישראל בשטחים אלה התבטא גם בהיעדר מחויבות כלפי התושבים, ובהתאם לכך פחתו 

ההגבלות על שימוש בכוח. 
הצגת הלחימה כמלחמה לכל דבר הקשתה על התפתחות של התנגדות להפעלת אלימות 
מצד הלוחמים. אלה חשו כמי שנוטלים חלק במאמץ מלחמתי, ובהתאם לכך הפנימו כללים 
חדשים להפעלת אלימות. עם זאת, בהסבר זה חסר הממד הסובייקטיווי: הרי הצבא היה יכול 
לאמץ מדיניות של ריסון, גם אם אופי הזירה אפשר לו לנקוט יד קשה. האפשרי אינו בהכרח 

גם המועדף. שני ההסברים הבאים משלימים חלק מהחסר. 

ב. גישת הצבא
פרוץ  עם  הבכיר.  הפיקוד  של  המניעים  בחינת  באמצעות  מתברר  הסובייקטיווי  הממד 
האינתיפאדה הראשונה התייצב הרמטכ“ל דן שומרון מול הממשלה והכריז כי להתקוממות 
פתרון מדיני ולא צבאי. בכך ביקש שומרון למתן את אופי משימות הדיכוי ולסכור מגמות 
באינתיפאדת  שמיר(.  יצחק  בראשות  ליכוד–עבודה  )ממשלת  המדיני  הדרג  של  תוקפניות 
נאותה  הזדמנות  הפלסטינים  עם  בהתנגשות  ראה  הצבאי  הפיקוד  זאת,  לעומת  אל–אקצה, 
למחוק את חרפת “כישלונותיו” בעבר, דהיינו הסכמי אוסלו והנסיגה מלבנון, ולהגדיל את 
זה הבליט  נוכח “איומיה” של כלכלת השוק בעידן אוסלו. על רקע  משאביו המתכרסמים 
נגזרה מדיניות הפעלת  לניצחון בכל מחיר, ממנה  הנורמה של חתירה  הפיקוד הבכיר את 
הכוח )ראו בר–סימן–טוב ואחרים, 2005(. הפיקוד הצבאי העביר ליחידות מסר כי הוא מתיר 
הפעלת כוח ללא מגבלות מהותיות. מעט המידע שזרם לציבור בדבר הפגיעה באוכלוסייה 
זכה, אפוא, להתעלמות )פדהצור, 2004(. מטבעו, מסר שכזה מייצר דה לגיטימציה להשמעת 

קול אלטרנטיווי של חיילים. 

ג. הלגיטימיות של הפעלת הכוח
בעוד שפעילות הצבא באינתיפאדה הראשונה התמצתה בדיכוי של התקוממות אזרחית לא 
החיים,  בשגרת  פוגעת  ואינה  הישראליים  האוכלוסייה  ממרכזי  הרחק  המתנהלת  חמושה, 
הרי שפעולות הדיכוי באינתיפאדה השנייה כוונו, מנקודת מבטה של ההנהגה בישראל, נגד 
מיליציות וחוליות טרור המפעילות נשק חם מסוגים שונים נגד אזרחים וחיילים. לכן הפעלת 
האלימות נתפסה בדעת הקהל כלגיטימית, בבחינת “מלחמה קיומית”. לתפיסה זו התלוותה 
שוב  הפלסטינים  כי  ותחושה  הפלסטינית,  ההנהגה  ושל  אוסלו  תהליך  של  לגיטימציה  דה 
הפגינו שיקול דעת מוטעה, כשדחו את הסדר השלום הנדיב לכאורה שממשלת ברק הציעה 
להם ובחרו במסלול של מלחמה. בנסיבות אלה מתגבשים חסמים תרבותיים–פוליטיים על 
הפעלת מחאה. להמחשה, במחצית הראשונה של שנת 2002 התרבו מקרי הסרבנות בקרב 
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לסרב”,  “אומץ  תנועת  הופיעה  הציבורית  הבמה  ועל  המילואים,  ממערך  וקצינים  חיילים 
לצד “יש גבול” הוותיקה, וניסתה לדווח לציבור על הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית. אולם 
תהליך זה הואט עם תחילתו של מבצע “חומת מגן” באפריל 2002, שנתפס “כמלחמה על 
הבית”, בעקבות פיגוע ליל הסדר במלון פארק בנתניה )לביא, 2002(. לשון אחר, הלגיטימיות 
של הלחימה שללה את הלגיטימיות של מי שביקש להטיל מגבלות על הלחימה, ומעט המידע 
שהתפרסם על הפעלת אלימות חריגה לא זכה לתשומת לב רבה. הטון של התקשורת סייע 
לגבש דימוי לפיו נכפה על ממשלת שרון להילחם בטרור. גם אם הועלו ספקות בנוגע ליעדי 
הלחימה, האפשרות כי עשויות להיות חלופות לא–צבאיות להשגתם וכי הממשלה היא יוזמת 

.(Dor,	2004( ולאו דווקא מגיבה לתוקפנות ערבית, לא עלתה על סדר היום התקשורתי
אין בכוונתי להכריע בין שלושת הסברים אלה או לשלול את תוקפם. הנורמות הצבאיות, 
ההבדל באופי הלחימה, המוטיווציה והלגיטימציה הפוליטית ללחימה מספקים מענה נכבד 
לא רק לשאלה מדוע החיילים באינתיפאדת אל–אקצה השלימו עם מדיניות חוסר הריסון 
ולא פעלו כגורם מרסן כמו באינתיפאדה הקודמת, אלא גם מדוע הם תרגמו את מדיניות 
הצבא למוטיווציה גבוהה ללחימה. עם זאת, עצם ההופעה המאוחרת של “שוברים שתיקה” 
ופעילותה של “אומץ לסרב” מוכיחות כי היה מקום לקול אלטרנטיווי, ויש לבחון לעומק את 

היעדר עצמתו ואת האיחור בהופעתו. בחינה זו רלוונטית לדיוננו משלושה היבטים. 
אי  של  תוצר  להיות  רק  ולא  מחאה,  של  הופעה  לזרז  עשויה  אלימה  מדיניות  ראשית, 
הופעתה של המחאה. זאת כשם שבצבא מרוסן עשויים חלק מהמוחים הפוטנציאליים לחוש 
כי מתקיימים מנגנוני ריסון המייתרים את מחאתם. לכן, דווקא על רקע הסלמת תגובתו של 

הצבא ההתמהמהות של מחאת החיילים מעוררת הרמת גבה. 
שנית, אין זה נכון לקבל את הלגיטימיות להפעלת אלימות כנקודת מוצא או כמשתנה 
מסביר. סביבה חיצונית מאיימת או ידידותית איננה ישות אובייקטיווית, אלא הבניה שיחנית 
)1992	Wendt,(. ההתרחשות החיצונית היא ישות ממשית רק באופן שבו סוכנים פוליטיים 
קולטים את המידע המשודר ממנה, מסננים אותו בזירה הפוליטית הפנימית ומבנים באמצעותו 
ייצוג של הזירה החיצונית. על הבניית ייצוג זה סוכנויות רשמיות של המדינה )בעיקר הצבא, 
משרדי הממשלה וגופי המודיעין( עשויות להתמודד מול קבוצות חברתיות הפועלות בסיוע 
	Levy,	1997, התקשורת לגיבוש תמונה חלופית ולבחינה ביקורתית של הייצוג שהובנה )ראו
16-17	pp.(. בהיעדר פעולה קולקטיווית המתפתחת מחוץ לסוכנויות המדינה, בעיקר מחאה 
פוליטית, מתחזקת הפנמה בלתי ביקורתית של הייצוג שסוכנויות המדינה מעניקות לזירה 
החיצונית. באופן זה מתגברת האוטונומיה היחסית של המדינה בקביעת המהלכים המדיניים 
והצבאיים. מידע הזורם מהצבא בדרכים לא פורמליות והתארגנויות של חיילים משוחררים 
קולקטיווית  פעולה  של  בהנעתה  חשוב  תפקיד  ממלאים  החברתיות  רשתותיהם  ושל 
הראשונה  באינתיפאדה  שאירע  כפי  כוח,  להפעיל  הלגיטימיות  על  המערערת  ביקורתית, 
)וכמובן במלחמת לבנון הראשונה(. לשון אחר, הלגיטימציה להפעלת כוח אינה רק מכוננת 

את התנהגות החיילים אלא במידה רבה גם מכוננת על–ידם. 
שלישית, גישתו המרסנת של הרמטכ“ל שומרון נבעה במידה רבה מחששו מקרע פנימי 
בצבא שבו ייוצגו חיילים משני קצוות המפה הפוליטית. בהנחה שהאינטרס המוסדי הבסיסי 
של הצבא נותר כפי שהוא היה באינתיפאדה הראשונה, כלומר הפגנת לוחמנות, יש לבחון 
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מדוע היכולת לממשו התחזקה באינתיפאדה השנייה והתאפשרה הפעלה של כוח ללא חשש, 
מה שמחזיר אותנו לשאלת הלגיטימיות של פעולת הצבא בתוך שורותיו.

הצבא  למדיניות  נותנים  הפרשנות שהלוחמים  את  להסביר  הצורך  נותר  מכאן שעדיין 
בכוונתי להציע הסבר רביעי, העשוי להשלים  זאת  ואת תרגומה להתנהגות אלימה. לאור 
להפעלת  מעניקים  עצמם  שהחיילים  בלגיטימציה  שיתמקד  ולחזקם,  קודמיו  שלושת  את 

האלימות. 
נקודת מוצא מרכזית של ההסבר המוצע היא השינוי שחל במקורות הגיוס של דרג השדה 
בצבא ־ צמצום משקלן של קבוצות המעמד הבינוני האשכנזי–חילוני )המורכב מאשכנזים 
הוותיקות“(  “הקבוצות  להלן:  הבינוני–גבוה,  מהמעמד  “מתמערבים”  ותיקים,  וממזרחים 
לטובת כניסה של קבוצות דתיות ופריפריאליות שבעבר מוקמו מחוץ לליבת הצבא )להלן: 
הקבוצות  של  לזו  דומה  החדשות  הקבוצות  של  הכניסה  מוטיווציית  החדשות“(.  “הקבוצות 
וכן  הוותיקות,  הקבוצות  עם  בתחרות  מצויות  החדשות  אלא שהקבוצות  בשעתן,  הוותיקות 
מתקיימת תחרות בינן לבין עצמן ואף בתוך קהילות המקור שלהן על רכישת מעמד בצבא 
ועל ההכרה החברתית בהישגיהן הצבאיים. על רקע זה טענתי היא כי ככל שהחיילים מצויים 
במפלס תחרותיות גבוה יותר, כך גוברת המוטיווציה שלהם להגיע להישגים בשדה הלחימה. 
בנסיבות אלה קבוצות הנתונות בתחרות נוטות להתנהגות אגרסיווית יחסית. שינוי האיזון 
להגברת  האישית  המוטיווציה  תרגום  על  הקל  לחדשות  הוותיקות  הקבוצות  בין  ביחידות 
האלימות ברמת היחידה, והקשה על יכולתם של חיילים שנטייתם לאלימות מופחתת, למתן 
את חבריהם או לגייס תמיכה מחוץ ליחידה ואף מחוץ לצבא )כפי שעשתה זאת “שוברים 

שתיקה”(. 
ניתוח מבני  בהצעת  היא  תרומת המאמר  זה.  בשלב  כבר  מתודולוגית מתבקשת  הערה 
הגיעו.  הן  ממנו  החברתי–אזרחי  הרקע  לבין  החדשות  הקבוצות  של  תפקודן  בין  המקשר 
באלימות.  לנהוג  החיילים  למוטיווציית  תשתית  מניחה  המבנית  המעטפת  כי  היא  טענתי 
מושגית”  “מסגרת  מספק  החדשות  הקבוצות  פועלות  שבהן  התחרותיות  הסביבות  ניתוח 
ראשונה )במונחי 1954	McKitrick,	&	Elkins( לפיענוח המתאם בין מיקום אתנו–מעמדי 
לבין הנטייה להתנהגות אלימה. הגם שחלק מהעדויות שיובאו בהמשך מצביעות על קיומו 
של קשר בין אלימות לבין מוטיווציה אישית וקבוצתית, יש לשכלל את המסגרת המושגית 
באמצעות עבודה פנומנולוגית, שתפרק את המוטיווציה להתנהגות האלימה של החיילים. 
המאמר מספק, אפוא, סיבתיות פורמלית )הסביבה התחרותית המכוננת מוטיווציה( אך לא 

 .)Wendt,	2003,	p.	495( סיבתיות ישירה במובן הפוזיטיוויסטי
ריסון האלימות  יציג את ההמשגה התאורטית של מנגנוני  החלק הראשון של המאמר 
דרג  של  החברתי  בהרכב  השינוי  את  אמפירית  מוצא  כנקודת  יציב  השני  החלק  בצבא. 
השדה הנלחם בפלסטינים. החלק השלישי יציג את מנגנוני הריסון תוך התמקדות בסביבות 
באשר  הטענה  את  ְיתקף  הרביעי  החלק  החדשים.  הלוחמים  פועלים  שבהן  התחרותיות 
למשמעות של האינטראקציה התחרותית אל מול התפקיד שיש לערכים שהחיילים מייבאים 
מסביבתם האזרחית. זאת, תוך ההבחנה בין הקבוצות הוותיקות לחדשות. החלק החמישי ידון 

בדרכי הפעולה של הלוחמים במצבים של התנהגות חריגה. 
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ההמשגה התאורטית 

אזרחית.  אוכלוסייה  שיטור  של  במשימות  בפרט  הצבאי,  במקצוע  טבועה  אלימות  הפעלת 
השאלה היא מה מרסן את הפעלת האלימות. מנגנוני הריסון הבסיסיים הם שניים: הארגון 
ונורמות התנהגותיות של החיילים ומפקדיהם הישירים. התרשים שלהלן מציג את  הצבאי 

המודל התאורטי.

תרשים 1: מנגנוני הריסון של האלימות

הארגון הצבאי )חץ א‘ בתרשים( מחויב לקודים של ריסון אלימות, אם בשל מגבלות החוק 
הבין–לאומי, אם משום מגבלות החוק המקומי ואם משום מגבלות תרבותיות נורמטיוויות, 
כדוגמת אלה שבעבר יוצגו בשיח הישראלי בכינויים “טוהר הנשק” ו“כיבוש נאור”. יתר על 
כן, הצורך בריסונה של התנהגות אלימה חריגה נובע מהאתוס הארגוני של אכיפת משמעת 
והיררכיה  צבאית  מקצוענות  נורמטיוויים.  מקודים  רק  ולא  הארגון,  לכידות  על  ושמירה 
	Cockerham	&	Cohen,	1980;	ברורה הם תנאים הכרחיים לתפקוד יעיל של ארגון )ראו
את  להסביר  הניסיון  בלט  האמריקני  האקדמי–ציבורי  בשיח  ,Ficarrata( להמחשה,   1997
ההתעללויות באסירי הכלא העיראקי אבו–גרייב, בקיץ 2004, ככשל בפיקוח על התנהלות 

 .)Ervin	Staub המצטט את הפסיכולוג ,Badger,	2005 הסוהרים )ראו לדוגמה
במקרה  תחליף  ואף  הארגונית,  לאכיפה  השלמה  מהווה  ההתנהגותי  הריסון  מנגנון 
שמתגלים בה כשלים רבים מדי. מנגנון זה הוא תוצר של שני גורמים: הערכים שהמגויס מביא 
או הקשורות  בסביבות פעולה בצבא  והאינטראקציה התחרותית שלו  עמו לשירות הצבאי 

לצבא )חץ ב‘ בתרשים(. 
הערכים מורכבים מנורמות תרבותיות שהמגויס מייבא מהספרה האזרחית. אין מדובר 
החברתית– הרשת  חברתי.  הקשר  בעלות  בנורמות  אלא  גרידא,  אינדיווידואליות  בנורמות 
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אזרחית מתוכה בא המגויס ואפיונה התרבותי, האתני, המעמדי או המגדרי ממלאים תפקיד 
בהרכשת ערכים שהם בעלי השפעה על הנטייה להתנהג באלימות. גורמים אקולוגיים הם 
בעלי השפעה על מידת הנטייה לאלימות, בפרט של צעירים. מקובל להניח כי קיים מתאם 
הימנית”,  “הסמכותנות  מדד  לדוגמה,  כך  הפרט.  של  המעמדי  הריבוד  לבין  זו  נטייה  בין 
המשקף ציות לסמכות, תוקפנות סמכותנית ושמרנות בקרב פרטים, מצא כי בישראל, רמת 
הסמכותנות נמצאת ביחס ישר לרמת הדתיות ולתמיכה במפלגות ימניות )רובינשטיין, 2002(. 
התמיכה בימין חזקה יותר בקרב קבוצות חברתיות פריפריאליות ודתיות בישראל. כמו כן 
נודעת משמעות לזיקה בין עוני לתרבות פשע, ובין עוני לבין תנאי בית הספר, למשל צפיפות 
הכיתה, מיומנות צוות ההוראה, הסביבה הפיזית והגאוגרפית של בית הספר, מרכזיותם של 
ההישגים הלימודיים ועוד. לגורמים אלה זיקה ריבודית מובהקת )הורוביץ, 2000, עמ‘ 38-36 
;2000	Petersen,	&	Speaker	2003;	Lune,	&	Mateu-Gelabert	1955;	Cohen,(. מתאם 

כזה נמצא גם במחקרים על האלימות בבתי הספר בישראל )לאופר והראל, 2003(. 
זאת, התאוריות העוסקות בהקשר החברתי של התנהגות אלימה של צעירים אינן  עם 
צעירים  של  אלימה  התנהגות  בעוד  לוחמים:  של  התנהגות  על  אוטומטית  להחלה  ניתנות 
אורגני  חלק  היא  לוחמים  של  אלימה  שהתנהגות  הרי  חברתית,  סטייה  של  כסוג  נתפסת 
מנגנונים  של  קיומם  אלא  האלימה  ההתנהגות  עצם  אינו  העניין  מוקד  הצבאי.  מהמקצוע 

המרסנים אותה.
הגורם השני המעצב את מנגנון הריסון ההתנהגותי הוא האינטראקציה הספציפית של 
לאלימות  הנטייה  את  להחליש  או  להעצים  היכולה  סביבה  החברתית,  סביבתו  עם  החייל 
והוא  נוסף,  זה מחייב פיתוח תאורטי  הטבועה בערכים האזרחיים המיובאים. הדיון בגורם 

יוצג עתה. 
הפסיכולוגיים  מההיבטים  בעיקר  כה  עד  נותחה  חיילים  של  חריגה  אלימות 
הכוח  מפעיל  את  המביאים  שליטה  מיחסי  כחלק  נתפסת  הכוח  הפעלת  והאנתרופולוגיים. 
זניחה של ציוויים מוסריים קודמים, ככל שאלה קיימים.  לציית לסמכות גבוהה ממנו תוך 
אחרת  גישה  זה.2  מתהליך  חלק  נהיים  הכוח  קרבנות  של  ההומניזציה  ודה  הציות  השגרת 
ומשלימה מחדדת את הדילמות המוסריות של חיילים בעת שעליהם להפעיל אלימות, וממפה 
המציאות,  ופרשנות של  סינון  בהם  אלה,  דילמות  עם  להתמודד  המסייעים  המנגנונים  את 
לגיטימציה אידאולוגית, הבניה של דיסוננס קוגניטיבי, הכחשה, הפרדה בין העולם הצבאי 
נוספת, הפעלת אלימות  גישה  ועוד.3 לפי  בין הלוחם לבין קורבנו  ריחוק  לאזרחי, הבניית 
המופקת  כשההנאה  פחד,  המשרה  בסביבה  שליטה  תחושת  ללוחם  המעניקה  פעילות  היא 
העבודות   .)2006 )סמימיאן–דרש,  הלוחם  של  הרגשית  העצמית  השליטה  את  מחזקת  מכך 
צבא  הכול,  ככלות  האינתיפאדות.  בשתי  בעיקר  הישראלי,  בשדה  התמקדו  אף  האחרונות 
המתבסס על גיוס חובה, ואשר משלב בלחימה חיילים המקוטבים בהשקפותיהם הפוליטיות, 

ו–  וייטנאם  במלחמת   My	 Lai מטבח  השראה  קיבל  שספרם   ,Kelman	 &	 Hamilton	 (1990) ראו   2

Szegedy- 1992	Browning, על צבא גרמניה. לרלוונטיות הניתוח למקרה של כלא אבו–גרייב, ראו 
.Maszak	(2004)

	Bar	&	Ben-Ari,	2005;	Ben-Ari,	1999;	Helman,	1997;	Libes	&	Blum-Kulka, ;�999 ,דר ואחרים  3

1994;	Linn,	1996;	Maoz,	2001
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מהווה שדה מחקר מעניין יותר מצבא שכיר שהמתגייסים אליו מזדהים מראש עם המשימה 
הצבאית.4 

בעבודות אלה, ככל שהן נוגעות גם בעיסוקם של חיילים, נזנח ההקשר החברתי של תפקוד 
החיילים לטובת הדגשת הממד האינדיווידואלי, עד כדי הטלת אחריות על האינדיווידואל. גם 
אם ההקשר החברתי מופיע כרקע, התיווך בינו לבין ההתנהגות האינדיווידואלית אינו במוקד 
המחקר. גישה מחקרית זו אינה עולה בקנה אחד עם היותה של הלחימה דפוס חברתי, שאליו 
חוברות יחד קבוצות מרקעים חברתיים מגוונים. יתר על כן, בשונה מהמיקוד של העבודות 
הפסיכולוגיות, הסיטואציה הנבחנת במאמר זה אינה הדילמה המוסרית שבביצוע פקודות, 
אלא גילויה של מוטיווציה להפגין כוחנות, אף מעבר למתחייב מקוד הפעולה הצבאי. דווקא 
ההשוואה בין שתי האינתיפאדות מחדדת סוגיה זו בזכות ההבחנה בדפוסי הפעולה השונים 

של חיילים באופן שאינו מתחייב מאופיה של הסיטואציה הצבאית. 
בשונה מהגישה הפסיכולוגית, הרואה את החייל כיחידת היסוד של הצבא, נקודת המוצא 
סביבות  במגוון  בזמן  בו  מתפקד  חברתי,  כסוכן  הלוחם,  כי  היא  זה  מאמר  של  התאורטית 
והחברתית–פסיכולוגית.  החברתית  התרבותית,  ־   (environments	 of	 action) פעולה 
התנהגותו מונחית על–ידי מערכות היחסים המבניות שמתגבשות בסביבות הפעולה השונות, 
שהן חופפות אך גם נפרדות ואוטונומיות אהדדי ובעלות הגיונות פעולה שונים. הוא מנהל 
אינטראקציות אשר בו–בזמן משעתקות ומשנות את המבנים הטבועים בכל אחת מסביבות 

 .(Emirbayer,	1997) הפעולה
אלה.  פעולה  בסביבות  מנהל  שהוא  היחסים  ממערכות  מושפע  הלוחם  של  תפקודו 
האינטראקציות שהלוחם מקיים בסביבות אלה טרם גיוסו מעצבות את מערכת סמליו וצפניו 
מחויבותו  נוספות,  וזהויות  המקצועית  המגדרית,  המעמדית,  האתנית,  זהותו  התרבותיים, 
ציפיותיו מהשירות, הבנתו את  ואת  גם את מניעיו להתגייס לצבא  הנורמטיווית המעצבת 
העולם )כל אלה הם חלק מהסביבה התרבותית במונחיו של Emirbayer(, קשריו החברתיים 
הרגשית  והסולידריות  החברתית(,  )הסביבה  שונות  להתאגדויות  וזיקתו  משאביו  הקבועים, 

שלו )הסביבה החברתית–פסיכולוגית(. 
מנהלות  שהן  מזו  המושפעת  מגוונת,  חברתית  אינטראקציה  בצבא  מנהלות  הקבוצות 
במקביל גם בסביבות הפעולה החברתיות האזרחיות. האינטראקציה מתנהלת בין המגויסים 
לבין עצמם בתוך גבולות הצבא, בין המגויסים לבין קבוצות המקור החברתיות שמתוכן גויסו, 
ובין קבוצות המקור עצמן בזירה הציבורית. האינטראקציה נושאת אופי, בין היתר, של מיקוח 
ואף של תחרות בין–קבוצתית, שביסודם מאבק על המשאבים השונים שהצבא מקנה לקבוצות 
המשרתות. מדובר במשאבים חומריים )תנאי שירות, תגמולים כספיים, נגישות למקצועות 
בעלי ערך( וסמליים )קידום, סטטוס, יוקרה, הכרה תרבותית וכד‘(, והמרתם של משאבים אלה 
לסֵפרה האזרחית )להמחשה והמשגה ראשונית של תפיסה זו בהקשר של חיילי מילואים, ראו 
גזית ואחרים, 2004(. אינטראקציה זו, אם כן, משקפת יחסי עצמה חברתיים המשועתקים או 
מעוצבים מחדש בתוך הצבא )בהקשר הבין–אתני, ראו 1980	Enloe,(. ככל שעצמת התחרות 
גבוהה יותר, כך סביר שהנטייה לאלימות תגבר בעת השירות צבאי. התחרות מעצימה את 

תרומה ישראלית נוספת היא בעיסוק בהשפעה של הפעלת האלימות על המפעילים עצמם, לא אחת   4

 .)Bar-on,	1999( כדואליות של קרבנות ומחוללי קורבן בו בזמן
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חלקו של מבחן ההישגים הלוחמני כמרכיב במוטיווציה של החיילים, כל עוד התפיסה היא 
שהישגים אלה יקנו לקבוצה משאבים שעליהם מתקיימת תחרות עם קבוצות אחרות. לכן, 
תגבר  שכזו,  בתחרות  הנתונות  מקבוצות  החיילים  מעורבים  שבהם  אלימים  חיכוך  במצבי 

הנטייה לאלימות כדרך לחתירה להישג צבאי מופגן.
ניתן להניח כי על קבוצות פריפריאליות מופעל לחץ חזק יותר להשיג משאבים בזירה 
ומכאן  האזרחית,  החברתית  בזירה  לרשותן  העומדות  האפשרויות  מיעוט  בשל  הצבאית, 
שהתחרות שבה נתונות קבוצות פריפריאליות עשויה להגביר את נטייתן להפעיל אלימות. 
לא הפנמה של סמכות לבדה מובילה לכך אלא הדחף החזק להוכיח יכולת עצמית בתנאי 
חל  זה  כלל  סמכות.  ולהפנמת  לקונפורמיות  הנטייה  מחזק את  הוא  תחרות, שאפשר שאף 
גם על קבוצות אחרות, לאו דווקא נמוכות מדרג, הנמצאות במבחן הוכחה עצמית המעודד 
התנהגות קונפורמית, כדוגמת בני הקיבוצים בצבא בשעתם )ראו ינון ופרידמן, �977(. מצבים 
זאת,  לעומת  חברתית,  מבוססות  קבוצות  האלימות.  לריסון  המנגנונים  את  מחלישים  אלה 
נוטות יותר להיקלע לדילמות מוסריות, אשר יכבידו על מילוי משימותיהן המוכתבות, וימנעו 
הזירה  המבוססות  לקבוצות  הפריפריאליות,  לקבוצות  בניגוד  לצורך.  שלא  להרחיבן  מהן 
הצבאית היא בעלת השפעה חלשה יחסית על מעמדן מחוץ לצבא, בשל טווח האפשרויות 
הרחב שמהן הן נהנות בספרה האזרחית )ראו 1994	Blum-Kulka,	&	Libes(. עיקרון זה 
מקבל תמיכה גם מהתאוריה הארגונית, לפיה ריבוי אפשרויות מחוץ למסגרת הארגונית או 
הקהילתית מגביר את הנטייה לפעולה קולקטיווית מתקנת, בעוד היעדר אפשרויות מוביל 
לדפוס פסיווי מתוך השלמה עם היצע האפשרויות הזמין )1986	Lowery,	&	Lyons(.5 חשוב 
להדגיש כי התנהגות אלימה אינה התצורה היחידה של הפגנת יכולת במסגרת הצבא. דרכים 
על  התמודדות  או  מקצועית  מוביליות  בערוצי  התמודדות  למשל,  להיות,  עשויות  אחרות 
תגמולים אחרים, כגון חופשות ומטלות יחידתיות. מאמר זה יתמקד בזירה אחת מבלי לבטל 

את האחרות.
ב‘  )חץ  המגויס  של  התחרותית  והאינטראקציה  המיובאים  הערכים  בין  שהמפגש  ככל 
בתרשים �( הוא בעל השפעה רבה יותר על מידת הריסון של האלימות ביחס לחולשתם של 
מנגנוני הריסון ההתנהגותיים, כך יש להתעכב יותר על התוצאות של מצבי המפגש השונים, 

כפי שמציע תרשים 2.

מתאם זה בין מוטיווציה צבאית למוצא אתנו–מעמדי נתמך גם על–ידי מחקרים שנערכו בצבא ארצות   5

עם  וההזדהות  המוטיווציה  והיספנים  אפרו–אמריקנים  נשים,  בקרב  כי  העלו  אלה  מחקרים  הברית. 

המשימה גבוהה יותר )2001	Karsten,(. הימשכותן של קבוצות אלה ומקבילותיהן במערב לשירות צבאי 

לצד החלשת הנוכחות של קבוצות המעמד הבינוני, תומכת באבחנה זו.



335    סוציולוגיה ישראלית ט )2( תשס“ח–2008 

תרשים 2: מפגש הערכים/תחרות

כשמפלס גבוה של ערכים אלימים מיובאים נפגש עם מפלס תחרות נמוך, תתעצב התנהגות 
אלימה שעצמתה תושפע מנסיבות החיכוך האלים שהיכולת הארגונית לרסנה גבוהה יחסית, 
ואילו במפגש עם מפלס תחרות גבוה תתקבל התנהגות אלימה מוגברת, שמידת ריסונה נמוכה 
יחסית. לעומת זאת, מפלס נמוך של ערכים אלימים מיובאים יטה להתנהגות מרוסנת במפגש 
עם מפלס תחרות נמוך. עם זאת במפגש עם מפלס תחרות גבוה הנטייה תהייה להתנהגות 
אלימה נסיבתית, כלומר התחרות תטה לאלימות אך תאוזן על–ידי הערכים המיובאים. מצבי 
מפגש אלה אינם נותנים קדימות למי מהערכים, אך הם עשויים לעצב מחדש את הערכים 

המיובאים באמצעות האינטראקציה התחרותית. 
התוצאה היא שקבוצות שונות מעצבות פרופיל שונה של נטייה לאלימות לאור האפקט 
של המשתנים הנ“ל, ומעצבות את נסיבות המפגש ביחידות בעלות הרכבים משתנים )חץ ג‘ 
בתרשים �(. הרכב היחידה בה נפגשות הקבוצות, כלומר תמהיל קבוצות בעלות רמות שונות 
של מוטיווציה וערכים, יקבע באלו מבין הדרכים יבחרו לוחמים המייבאים נטייה מרוסנת 
במפגשם עם לוחמים שנטייתם לאלימות מוגברת. כפי שחצי ד‘ בתרשים � מראים, הלוחמים 
הפקודות  מוסריות  על  תיגר  לקרוא  או  היחידה  את  לעזוב  אחרים,  אחר  להיסחף  עשויים 
ולפעול לריסון היחידה, גם במחיר גיוס תמיכה מחוץ ליחידה באופן שעשוי בסופו של דבר 
של  הריסון  רמת  את  הסופית מעצבת  התוצאה  ה‘(.  )חץ  הארגוני  הריסון  מנגנון  את  לחזק 

האלימות היחידתית )חצי ו‘(.
לסיכום המסגרת התאורטית, במצבים שבהם הארגון הצבאי אינו מפעיל מנגנוני ריסון 
עצמם.  החיילים  של  ההתנהגותיים  הריסון  מנגנוני  של  המשקל  מתחזק  יעילים,  אלימות 
מנגנוני ריסון אלו מעוצבים במפגש בין הנטייה לאלימות המיובאת מהסביבה האזרחית לבין 
האינטראקציות שהחייל מנהל בסביבות פעולה שונות. ההשפעה של מנגנונים אלו תיגזר 

מהמפגש הבין–קבוצתי ביחידה.
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מאמר זה מתמקד בעיקר במנגנון הריסון ההתנהגותי. ענייננו אינו בפעולות הבקרה על 
הלוחמים  בהתנהגות  אלא  האינתיפאדות,  בין  הכוח  הפעלת  מדיניות  בשינוי  או  הלוחמים 
הנזק  )למשל  האלימות  בביטויי  תהיה  לא  ההתמקדות  לפיכך  נתונה.  ארגונית  בקרה  תחת 
שהיא גורמת או עצמת החימוש המופעלת(, אלא במנגנוני הריסון והבקרה שלה. יש לזכור כי 
צבא המפעיל אלימות מרוסנת עשוי להיות אלים יותר מצבא שאיבד את השליטה על רמת 

האלימות שמפעילים חייליו חדורי המוטיווציה הלוחמנית. 

השינוי בהרכב החברתי של הצבא כנקודת מוצא

השדרה  חוט  הצבא.  של  החברתי  בהרכב  מואץ  שינוי  חל  הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר 
החברתי של הצבא נסמך היסטורית על השכבה החילונית אשכנזית, עם בולטות של צעירי 
ולצד זאת התרחשה כניסה הדרגתית של מזרחים לשלבים הגבוהים  ההתיישבות העובדת, 
יחסית של המעמד הבינוני. זהו הרובד שייסד את הצבא, אייש את דרגיו הבכירים, זוהה עם 
הישגיו של הצבא ורתם זיהוי זה של הגבר, “הצבר–לוחם”, למינוף מעמדו החברתי. קבוצה 
זו הייתה לָנשא של אידאולוגיה מיליטריסטית כל עוד זו קידמה את הסטטוס החברתי של 

הקבוצה )בן–אליעזר, �995; לוי, 2003(. 
מבנה זה החל להשתנות מהשלב שבו התרבו הכישלונות בשדה הקרב, מאז מלחמת יום 
והאינתיפאדה הראשונה. מלבד רמת  לבנון הראשונה  יותר לאחר מלחמת  ועוד  הכיפורים 
השיח שבה הוצגו האירועים ככישלונות צבאיים, גם המחלוקת הפוליטית בנוגע למלחמות 
אלה פגעה ביוקרת המשרתים. במקביל הורגש פיחות הדרגתי בחשיבות התרומה למדינה, 
כפי שהדבר היה מעוגן עד אז באתוס הממלכתי. על רקע זאת ועל רקע ההפיכה ההדרגתית 
לחברת שוק פחתו התגמולים החברתיים שהוצעו למשרתים בצבא )ראו רם, 2005(. מנגד, 
ישראל  אזרחי  חרדים,  )כדוגמת  מועטה  הצבאית  שתרומתן  או  משרתות  שאינן  קבוצות 
לצבור  ותרבותיים,  משפטיים  פוליטיים,  לתהליכים  הודות  הצליחו,  ונשים(  הפלסטיניים 
לגברים  שיוחסה  הצבאית  התרומה  הצבאי.  השירות  במבחן  עוד  תלויים  שאינם  הישגים 
האשכנזים החילונים כבר לא היטיבה עמם כבעבר. עם הזמן השירות הצבאי אף הפריע לבני 
המעמד הבינוני למצות את יתרונותיהם בשוק העבודה התחרותי, והוא עמד בסתירה לאתוס 
מהשירות  להתרחק  זה  מעמד  צעירי  החלו  זה  בשלב  זו.  לשכבה  בהדרגה  שחדר  החומרני 
הצבאי ומסמליו, ו“משבר המוטיווציה” הידוע של שנות ה–90 היה מתסמונות התהליך )לוי, 

2003, עמ‘ 263-236(. 
את הוואקום שהותירו, בעיקר ביחידות השדה, תפסו בהדרגה “הקבוצות החדשות”, מספר 
המוביליים  הרבדים  סרוגה”,  “כיפה  חובשי  הצבא:  שורות  לשולי  נדחקו  אז  שעד  קבוצות 
ההתנחלויות,  תושבי  מזרחים  לרבות  המזרחים,  של  פחות,  המוביליים  ובהמשך  יחסית, 
מהגרים חדשים, בעיקר מחבר העמים ומאתיופיה, דרוזים ובדואים ובהדרגה גם נשים. השינוי 
בהרכב הצבא הואץ בשנות ה–90 בצל תהליך אוסלו והנסיגה מלבנון. משפרצה אינתיפאדת 

אל–אקצה היה ההרכב החדש של הדרג הלוחם היבשתי מגובש יחסית.
עם  בו.  המשרתים  של  האתני–מעמדי  ההרכב  אודות  על  נתונים  מפרסם  אינו  הצבא 
נותן  זאת, מיפוי הרוגי צה“ל באינתיפאדת אל–אקצה בהשוואה למלחמת לבנון הראשונה 
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אינדיקציה מסוימת לשינוי בהרכב הדרג הלוחם בשטחים )שהרי לא כל היחידות הלוחמות 
משתתפות בלחימה בשטחים(. בהתאם למיפוי זה, משקלן של הקבוצות האשכנזיות–חילוניות, 
לרבות ההתיישבות העובדת הוותיקה, ירד מהשבוע הראשון של מלחמת לבנון לאינתיפאדת 
אל–אקצה מכ–48% לכ–28%. אם נאשכל יחד את המעמד הבינוני החילוני, הכולל גם את 
המזרחים שנכנסו למעמד הבינוני, הירידה היא מכ–68% לכ–45%. ירידה זו גדולה בכ–25% 
משיעור הירידה הדמוגרפי של קבוצות אלה בין השנים 2005-�980. לפער זה נכנסו הקבוצות 
כ–55%  החברתיות,  הפריפריות  של  מלחמתן  אפוא,  היא,  אל–אקצה  אינתיפאדת  החדשות. 
מההרוגים מקורם בקבוצות שאינן המעמד הבינוני החילוני הוותיק, ושייצוגן ביחידות שיטור, 

לרבות מג“ב, הוא גבוה יותר )לוי, 2007, עמ‘ �58-�22(. 
המניע לכניסתן של הקבוצות החדשות לצבא דמה לזה של הקבוצות הוותיקות בשעתן: 
בניית מסלולי מוביליות חברתית, רכישת מקצוע, רכישת שותפות בעיצוב “הטוב המשותף” 
החברתי, בינוי זהות ייחודית והטבעת חותם אידאולוגי. לנוכח הזמינות הנמוכה של משאבים 
כי  לציין  יש  למוביליות.  כמשמעותי  על–ידן  נתפס  זה  מסלול  הצבאי,  למסלול  מחוץ  אלה 
המונח “פריפריאליות” אינו מתייחס בהכרח למיקום נמוך במדרג המעמדי, אלא לקבוצות 
את  שעיצבה  החברתית–תרבותית,  מהאליטה  ההיסטורית  דחיקתן  הוא  להן  המשותף  אשר 
מנגישותן  נבעה  הקבוצות  שוליות  כמערבי–חילוני–גברי.  הישראלי  הקולקטיב  הגדרתו של 
זה  שינוי  לאור  חומריים.  למשאבים  בהכרח  ולא  ותרבותיים  סמליים  למשאבים  המוגבלת 

בהרכב נבחן את השינוי במדיניות ריסון האלימות באינתיפאדת אל–אקצה. 

מנגנוני ריסון האלימות

המנגנון הארגוני–הצבאי
מנגנונים  ביעילות  הופעלו  לא  באינתיפאדת אל–אקצה  באינתיפאדה הראשונה,  כמו  שלא 
ארגוניים לריסון נטיות לאלימות. כאמור, על רקע התמיכה הפוליטית הרחבה שצה“ל זכה 
חריגה  הפיקוד הבכיר מסר שעודד התנהגות  נגד הרשות הפלסטינית, שידר  בלחימתו  לה 
של חיילים בשטחים. עם זאת, מוקד הדיון הוא הפרשנות שהלוחמים נתנו למדיניות הצבא 
להתנהג באופן אלים, על רקע קיומם של לחצים העשויים לרסן אלימות, כדוגמת ערכיהם 
של הלוחמים או השפעות אחרות. באופן זה מתגבשים התנאים הפנימיים שמאפשרים לצבא 
להפעיל אלימות, מבלי ליצור בקרב החיילים מוקדי התנגדות או מחאה, המקרינים גם על 
כן, מוסט  רשתותיהם החברתיות, כפי שהיה באינתיפאדה הראשונה. המוקד הניתוחי, אם 

מהמנגנון הארגוני–צבאי למנגנון הריסון ההתנהגותי )חץ ב‘ בתרשים �(. 

המנגנון ההתנהגותי ־ הערכים המיובאים
בנוגע לערכים התרבותיים המיובאים לצבא יש לציין בזהירות כי ניתן להניח עלייה כלשהי 
בפרמטר זה, אם כי קשה לאמוד את משמעותה. השיח הציבורי משקף את התחושה כי החברה 
הישראלית נעשית יותר אלימה עם חלוף השנים. עם זאת, דווקא ניטור של מערכת החינוך 
נמדדה לראשונה  )שבהן   2002-�999 בבתי הספר בשנים  ירידה ברמת האלימות  על  מעיד 
התופעה( ועל כך שבתי הספר הפנו משאבים רבים יותר למיגור תופעת האלימות בשטחם 
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של  מחקרו  שמציע  כפי  הפיזית,  האלימות  של  מגזרי  שניתוח  אלא   .)2002 )בנבנישתי, 
בנבנישתי, מראה כי התופעה נפוצה יותר בבתי ספר במגזר הלא יהודי, בבתי ספר הנמצאים 
בסביבה שבה גר המעמד הבינוני ומטה ובמגזר הממלכתי–דתי )בנים(. שינוי ההרכב החברתי 
המשתייכים  בחיילים  מבעבר  יותר  אוישו  הלוחמות  שיחידותיו  בכך  התבטא  הצבא  של 
כה שונות  זאת, קשה לאמוד את מפלס הערכים המיובאים כשקבוצות  למגזרים אלה. עם 
זו מזו נפגשות יחד “ומערבבות” את מטענן המוטרם ברמה היחידתית/קבוצתית. לכן יהיה 
זה נכון להניח עלייה כלשהי במפלס אך לא משמעותית. ההבדל המשמעותי הוא במפלס 
בכל  הדיון.  יתמקד  ובזה  שונות,  פעולה  בסביבות  מנהלות  החדשות  שהקבוצות  התחרות 
מקרה, יש להדגיש כי אין מדובר בתכונות פתולוגיות של הקבוצות אלא בתכונות הנרכשות 

באינטראקציה חברתית, מחוץ לצבא או במסגרתו.

המנגנון ההתנהגותי ־ התחרות בסביבות הפעולה

הקבוצות החדשות מנהלות תחרות בכמה סביבות פעולה בו–בזמן, שתוצג להלן. 

א. הסביבה הפוליטית–תרבותית
הקבוצות החדשות תואמות במידה רבה את הרכב הקבוצות האוחזות באתוס הפוליטי האתנו–
לאומי. האתוס האתנו–לאומי צמח כתגובה למלחמת ששת הימים, ובמסגרתו נתפסה המדינה 
הקנה  היהודי  לקולקטיב  השיוך  שעצם  מכאן  היהודית.  הקהילה  של  וכהתגלמות  כהרחבה 
סטטוס שאינו תלוי עוד בתרומה היסטורית או עכשווית, צבאית ואחרת, כמו זו המזוהה עם 
 .)Shafir	&	Peled,	2002 הדומיננטיות המערבית שנתמכת על–ידי האתוס הממלכתי )ראו
הזהות  את  ולחזק  לשוב  לניסיון  תוקף  משנה  נתנו  אוסלו  והסכמי  הראשונה  האינתיפאדה 
האתנית–יהודית במטרה לסכל את מאמצי השלום והגלובליזציה–ליברליזציה, המלווה, ואולי 
אף המובילה, את תהליך השלום. שילוב זה צפן איום, אמיתי או מדומיין, על סמליהן, זהותן 
ואף על האינטרסים החומריים של הקבוצות הדתיות והפריפריאליות של החברה היהודית, 
שאימצו את השיח האתנו–לאומי באופנים שונים. קואליציה זו אתגרה את הקבוצות המצדדות 
הבינוני–גבוה,  המעמד  קבוצות  ובמרכזן  ממנו,  ומוטבות  ושלום  גלובליזציה  של  בשילוב 

והצליחה להביא להאטה בתהליכים המדיניים. 
הקואליציה האתנו–לאומית לא הסתפקה בפעולה פוליטית, והיא העמיקה את אחיזתה גם 
בצבא. התחרות שהתפתחה באתר זה ניזונה, אפוא, מהשקפות עולם סותרות, שהיו מקושרות 
למיקום אתני–מעמדי, והיוו בסיס לניגודי אינטרסים בזירה הפוליטית. ניגוד זה התבטא גם 
בין הקבוצות החדשות לוותיקות בצבא הייתה בעלת  בזירה הצבאית. לשון אחר, התחרות 
ממד של תחרות פוליטית, שלו רבדים תרבותיים ואתני–מעמדיים עמוקים. גם אם ניגודיות 
זו לא בהכרח השתקפה ברטוריקה של כל הקבוצות המשרתות בצבא, הרי שהיא סיפקה את 

ההקשר הרחב ליחסים ביניהן, כלומר שיקפה את יחסיהן בסביבות התחרות האחרות.
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ב. הסביבה התרבותית–צבאית ־ הפגנת הישגים צבאיים
המשותף לקבוצות החדשות הוא החתירה להוכיח שביכולתן להשיג הישגים צבאיים–לוחמניים 
ממש כמו הקבוצות הוותיקות, ובאופן זה לקרוא תיגר על הקבוצות הוותיקות. במסגרת זו 
בולט הניסיון לטפח בצורות שונות תחושה של עליונות על הקבוצות הוותיקות, ולא אחת 

הוא מתבטא בהפגנת עליונות על הפלסטינים. 
דרך אחת להפגנת עליונות היא לעצב מודל חדש של גבריות, רוסית או אתיופית, המנוגד 
למודל הגבר המערבי, הנחשב ל“עדין” או ל“מפונק” )לומסקי–פדר ורפופורט, �200; שבתאי, 
�999, בהתאמה(. ביטוי מעניין לדפוס זה הוא “גדוד העלייה” של יוצאי הצבא הרוסי, ברובם 
לא יהודים, המתנדבים לאבטח את ההתנחלויות וסוגדים לשימוש בכוח. ההפגנה של גבריות 
והן כ“ברית של  ואומץ משמשת הן כהפגנת עליונות ביחס לחיילים הישראלים הוותיקים 
מיעוטים” בינם לבין המתנחלים )זאיקה–פלדמן, 2006(. התארגנות זו משתלבת בסדר היום 
שהתגבש בקרב מהגרי חבר העמים, לפיו המהגרים הם מעין “חיל חלוץ” בבלימת ההתפרצות 
)שומסקי,  היהודי  הרוב  סף של הבטחת  מעין שומרי  באינתיפאדת אל–אקצה,  הפלסטינית 
�200(. גישה זו עולה בקנה אחד עם תפיסת הצבא כזירה המתאימה למימוש הזהות העצמית 
של המהגרים )בן–שלום והורנצ‘יק, 2006(. יתר על כן, הצורך בהפגנת גבריות מועצם נוכח 
כניסתן של נשים למקצועות הלחימה, כניסה הנתפסת כאיום על גבריות הלוחם, ואף כהפגנת 
עליונות ביחס לחיילים בתפקידי “צווארון לבן”, בהם יש בולטות אשכנזית )ששון–לוי, 2006, 

עמ‘ �07-94(.
ביחס  לכאורה  נחיתותם  עם  להתמודד  בוחרים  מזרחי  ממוצא  חיילים  אחר,  מהיבט 
להתבטא  יכול  הדבר  עליונות.  הפגנת  של  בדרך  לוחמות,  ביחידות  האשכנזים  לעמיתיהם 
	Feige	&	Ben-Ari,( מזרחים  רק  במופגן  שבו משתתפים  קלפים  באמצעות משחק  למשל 
1991(, או ביחס מתנשא כלפי חיילים ממוצא אשכנזי ביחידות שבהן מתקיימת דומיננטיות 

מזרחית, למשל חטיבת גולני )ספיבק, �200, עמ‘ �97-�96(. 
פוליטיקת  של  החדירה  הוא  אלה  בנסיבות  הבין–קבוצתית  התחרות  את  המעצים  גורם 
הזהויות לצבא וביטויה בשיח זהויות צבאי. זהו שיח המשווה בין ביצועי היחידות במסגרת 
ביצועי  על  השיח  הוא  כזה  ומגדרי.  תרבותי  אתני,  מוצא  מול  הישגים  המצליבה  מטריצה 
השיח  הדומיננטיות,  הן  נשים  שבו  “הקרקל”  גדוד  הבדואי,  הסיור  גדוד  החרדי”,  “הנח“ל 

הכללי על תפקוד הנשים ועוד )ראו לוי, 2004, עמ‘ 33-32(. 
זירה אחרת שבה מתקיימת תחרות בין הקבוצות היא ביחס ליחידות העילית שבהן עדיין 
ובראשונה  ביחידות עתירות הטכנולוגיה, בראש  ובפרט  הוותיקות,  יותר הקבוצות  בולטות 
חיל האוויר. הקבוצות החדשות, בעיקר אלה שמאיישות את יחידות הבט“ש והשיטור שהוקמו 
לצורך לחימה בפלסטינים, אף מתמודדות עם האתגר של עיצוב מורשת קרב חדשה. זאת 
היה  ושתפקידם  הוותיקות, שהתבססו על מורשת קרב היסטורית  היחידות  בשונה מלוחמי 
לבססה אך לא לייצרה מחדש. תחרותיות זו הביאה את הלוחמים לפתח “תודעה כוזבת של 
גם  קרבית,  כפעילות  הפעילות  את  לתפוס  כלומר   ,)48-47 עמ‘   ,2004 )רוזנפלד,  קרביות” 
אם אינה אלא פעולת שיטור בתוך אוכלוסייה אזרחית. ומכאן שגם פעילות במחסום הופכת 

לקרבית, ובהתאם לכך האזרחים נהיים לאויב והחיילים ־ ללוחמים. 
האינתיפאדה גם הביאה לשינוי מסוים בהיררכיה הריבודית–מקצועית של הצבא, אשר 

לה מאפיינים מעמדיים ואתנו–מגדריים. 
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מאז ומתמיד ]אומר אחד החיילים[ הקרביים הסתכלו על הג‘ובניקים מלמעלה למטה 
בכך  התגאו  אבל  למטה,  האף  עם  הלכו  הג‘ובניקים  בהם.  קינאו  לבם  בסתר  אבל 
שלהם, לפחות, יש חברות צמודות... בעולם החדש של שנות האינתיפאדה כל הסדר 
התהפך, ולא ברור מי הוא מי. צלמים של יחידת ההסרטה בדובר צה“ל... מתלווים 
לכוחות המסתערים, נפגעים וגם נהרגים במילוי תפקידם. ‘נהגי בוס’, תפקיד שהוא 
חלומם של רבים, משרתים בשטחים ועולים לעתים על מוקש; מפעילי ציוד כבד, 
כמו דחפורים, פועלים בקו קדמי, חשופים לאש, לפני הלוחמים הכי נועזים... )אתר 

תפוז–אפטר(.

כך נוצרות הזדמנויות חדשות ליצור סטטוס צבאי המבוסס על מבחן הלוחמנות. הממד התחרותי 
משימתיות  יחידות  הוקמו  השנייה  שבאינתיפאדה  ככל  התעצם  אלה  הזדמנויות  שבמימוש 

	.(Ben-Shalom	et	al.,	2005 מאולתרות ורב–תחומיות, שבהן נפגשו קבוצות שונות )ראו
המאבק על בינוי הסטטוס מועצם לאור ההבדלים בין הקבוצות מבחינת נגישותן למסלולי 
המוביליות האזרחיים. עבור הקבוצות הוותיקות, הסטטוס שהן רכשו בצבא היה ביטוי לפסק 
הזמן שהן לקחו ממסלול המוביליות האזרחי הצפוי להן לאחר שחרורן. לחלופין התאפשר להן 
)לפחות עד לשנות ה–80( להמיר את הסטטוס הצבאי )בעיקר אם הוא נרכש ביחידות עתירות 
למוביליות  בצבא  שנרכשה  היוקרה  את  למנף  מקצוע,  להמיר  כלומר  באזרחי,  טכנולוגיה( 
אזרחית, ואף לרתום את ההישגים הצבאיים לקבלת מעמד חברתי מועדף )לוי, 2003(. שונה 
המצב באשר לקבוצות החדשות. עבור חלקן, הסטטוס שנרכש בצבא עשוי להוות שיא שלא 
הדרוזיים  היישובים  העולים,  מושבי  הפיתוח,  עיירות  האזרחיים.  בחיים  ישוחזר  במהרה 
והבדואיים והשכונות הפריפריאליות בערים הגדולות מלאים בצעירים מובטלים או אוחזי 
מקצוע נמוך–סטטוס, בעוד שבשירותם הצבאי הם מילאו תפקידי לחימה ואף פיקוד זוטר. 
כלומר, בהתמודדות התחרותית עם הקבוצות הוותיקות, נראה כי בשלב זה הקבוצות החדשות 

נכשלות על–פי רוב בתרגום הסטטוס הצבאי לסטטוס אזרחי. 
טוטלית,  חוויה  החדשות  מהקבוצות  למשרתים  מקנה  הצבאי  השירות  אלה  בנסיבות 
המעניקה משמעות ייחודית להפגנה של יחסי שליטה. הפגנת האלימות ביחס לאוכלוסייה 
המסלול  בתום  הזדמנות שלא תשוב  ניצול  מעין  הפגנת שליטה,  סוג של  היא  הפלסטינית 
את  הלוחמים  אחד  מסביר  באנשים”,  לשלוט  מתמכר  שאני  לב  שם  אני  “פתאום  הצבאי. 
התנהגותו )אתר שוברים שתיקה(. באופן זה מתמודדים מקצת הלוחמים מהקבוצות החדשות 
עם נחיתותם בתחרות על סטטוס עם עמיתיהם מהקבוצות הוותיקות. הסללתם של חיילים 
מהפריפריה החברתית למשימות הדורשות חיכוך רב יותר עם האוכלוסייה הפלסטינית, אם 
לחיילים  ייחודי  הזדמנויות  יוצרת מבנה  באיוש המחסומים,  ואם  וביחידות הבט“ש  במג“ב 
ידלין,  עמוס  האלוף  הצבאיות  המכללות  מפקד  קבע  דוקטורים”,  החיילים  כל  “לא  אלה. 
שביקר במחסומים כדי לעמוד על התלונות שהגיעו בנוגע ליחס לאוכלוסייה המקומית, ובכך 
דומה,  באופן   .(Ynet,	 27.1.04( שם  המוצב  האדם  כוח  לאיכות  באשר  השקפתו  על  רמז 
חשיפתם של חמישה חיילי מג“ב שנאשמו בהתעללות בפלסטינים העלתה כי ארבעה מהם 
היגרו מחבר העמים והחמישי מקורו בעיירת פיתוח. כולם הגיעו מרקע של מצוקה חברתית 
או דלות, והם היו חדורי מוטיווציה להצליח במג“ב. חלקם אף ראו במג“ב מסלול להתקדמות 

מקצועית )אסנהיים וליבוביץ–דר, 2004(.
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ביטוי ציורי להבחנות אלה באשר לשינוי ההרכב החברתי והשלכתו על התנהגות החיילים 
מילדי מחנה הפליטים  כך אמר אחד  קרבנות האלימות עצמם.  בדבריהם של  לראות  ניתן 

בלאטה: 

היותר צעירים  רואים במחנה שהחיילים  כל החיילים הם רעים, אבל תמיד אנחנו 
הם יותר רעים. הם יותר מרביצים ויותר אלימים. המבוגרים הם גם רעים, אבל הם 

פחות מרביצים. 

וחברו הוסיף: “אלה אשכנזים”. וכשנשאל על–ידי המראיין איך הוא יודע מי אשכנזי? הוא 
השיב: “רואים” )ואקד, 2004(.

ג. הסביבה החברתית ־ המאבק על ההכרה בהישגים הצבאיים
לקבוצות החדשות עניין לא רק בהפגנת הישגים בתוך הצבא, אלא גם בהכרה בהם בזירה 
החברתית מחוץ לצבא, מה שעשוי להוביל לשדרוג מעמדן החברתי. קבוצות אלה מעוניינות 
שתרומתן הצבאית תוצג בשיח הציבורי כתרומה קריטית להגנה על הקיום היהודי הלאומי. 
הקבוצות החדשות נוטות לפתח תחושת איום קיומית, שבלעדיה אין משמעות לאתוס ההקרבה 
החדש שלה. מאמץ זה הוא חיוני מבחינתן של קבוצות אלה, בייחוד על רקע פעילות הדה–

לגיטימציה של “מחנה השלום” האשכנזי–חילוני. מחנה זה נתפס על–ידי קבוצות הפריפריה 
כמי שחוסם בפניהן את הדרך להגיע להישגים, כלומר לסטטוס ולהכרה. תסמונת זו התפתחה 
כבר במלחמת לבנון הראשונה, והיא שהניחה את התשתית להתנגשות בין הקבוצות בזירה 

הפוליטית )ראו אריאלי, �983, עמ‘ �58(. 
בן  כנפו,  )שכם(.  שומרון  מח“ט  שהיה  כנפו,  הראל  אל“מ  נתן  זו  לגישה  מובהק  ביטוי 
למשפחה יוצאת מרוקו, נולד וגדל במצפה רמון ולמד בישיבה בירושלים. בריאיון עיתונאי 
שנערך בקיץ 2004, הוא הביע את תסכולו על כך שריבוי ההצלחות הצבאית זוכה להכרה 

וההוקרה ציבורית מועטה בלבד: 

ביחידות הלוחמות שעברו בגזרה היו עשרות מאיר הר ציון... על המבצעים המדהימים 
כותבים  היו  ודובדבן לפני עשרים שנה  שעשו כאן הצנחנים, חרוב, אגוז, השייטת 
ספרים. היום? שורה אין על זה בעיתון. זה לא עובר מסך... אני �2 שנים בצבא ולא 
זכורה לי תקופה כל כך מפוארת. ההישגים הם אדירים, הטרגדיה היא שהתחושות 
בציבור הפוכות מאלה שהצבא מרגיש בתוך עצמו... הדור הולך ומתעצם אבל המדינה 

לא יודעת את זה. 

הלכי רוח כאלה בלבנון, הוא רומז, הם שהובילו לנסיגה מלבנון, שלדידו, לא הייתה מחויבת 
שלא  עצמנו  את  מייסרים  “אנחנו  השיב:  הוא  באזרחים  ההתעללות  טענות  על  המציאות. 
לצורך... כמובן שנטפל בבעיית המחסומים, אבל בתוך המכלול זה עניין שולי ולא העיקר” 

)מצוטט אצל בקר, 2004(. 
בהכרה  לזכות  במטרה  העצמית  ההוכחה  רף  להעלאת  כמנוף  פועל  זה  מעין  תסכול 
ציבורית, או לחלופין מעודד התנהגות צבאית תוקפנית כקריאת–תיגר נגד מי ששולל מהצבא 
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את הישגיו. טון כזה של קריאת תיגר משתקף בדבריו של לוחם גדוד הבט“ש “חרוב”, שנעצר 
ונשפט לאחר שהכה סטודנט פלסטיני במחסום סמוך לשכם ביולי 2004: 

אתה יודע מה זה לישון בקושי ארבע שעות בלילה, לרדוף שעתיים בבוקר אחרי כל 
בחום  עם השכפ“ץ  לעמוד במחסום  לעקוף את המחסום,  פלסטינים שמנסים  מיני 
ממחסום  הנשים  את  לשמוע  בים,  מבלים  שאחרים  בזמן  ומסריח  מזיע  כולך  הזה, 

WATCH שאומרות ‘תן לו לעבור הוא חמוד’... )מצוטט אצל גרינברג, 2005(.

זוהי התמודדות של הדובר, מתאגרף תחרותי, שהתגייס לצבא בניגוד לרצונה של אמו, המוצא 
את עצמו נבחן על–ידי נשים המנסות, מבחינתו, להגביל את גבריותו. 

נימה דומה אפיינה גם את דברי חיילים מפלוגת “אשחר”, שעסקה באופן ייעודי בביטחון 
השוטף בגזרת לבנון, והרכבה החברתי התבסס במידה רבה על הקבוצות החדשות. ב–�994 
חשפו חייליה את מאווייהם הלוחמניים: “היינו גברים, עכשיו אנחנו אפס”. הם קבלו על 
פלא  אין  תהילה...”.  אין  אקשן,  “אין  לבנון:  לגבול  עזה  מרצועת  שהוציאם  אוסלו,  הסכם 
כי החיילים מספרים בגאווה על התעמרותם באוכלוסייה הפלסטינית )מצוטט אצל מיכאל, 

.)�994
צורת התמודדות אחרת היא הפגנת עליונות בניסיון למֵצב את הקבוצות החדשות כסוג 
מנת  על  הצבא  את  כמי שנטשה  נתפסת  הוותיקה  הקבוצה  בעוד  שירות,  אליטת  חדש של 
לעשות לביתה. הדוגמה המובהקת לכך היא סדר היום של “הכיפות הסרוגות” להטביע חותם 
ייחודי באמצעות התבלטות בשירות הצבאי: סדר יום ציוני, סגפני ומכבד מסורת ־ פחות 
מתירני, ליברלי, וחומרני. התנהלותו המעין–מיסיונרית של האלוף אלעזר שטרן והתבטאותו 
הידועה של האלוף יעקב עמידרור, האלוף חובש “הכיפה הסרוגה” הראשון, כי החילונים הם 
“גויים דוברי עברית”, הם מביטוייה של קריאת התיגר. בפריפריה החברתית–גאוגרפית אף 
התגבשה תפיסה של אליטה מקריבה חלופית. ביטוי לתפיסה זו אפשר לראות בדבריו של 

ישראל טרומן, תלמיד תיכון משדרות: 

אצלנו הרוב המוחלט מתגייס לקרבי... ההורים שלי חינכו אותי להילחם, כי זו הדרך 
היחידה להגן על המדינה. אני חושב שהמשתמטים בתל–אביב ובמרכז לא מבינים 
בכלל מה זה לגור ליד הגדר... אותנו זה מגעיל. אנחנו בזים לאלה שמחליטים להוריד 
מקובר–בליקוב,  אצל  )מצוטט  בושה...  חסרי  חוליות,  חסרי  פרזיטים,  הם  פרופיל. 

 .)2005

ד. הסביבה החברתית ־ התמודדות עם קהילת המקור 
הקבוצות החדשות מתמודדות לא אחת עם יחס מסתייג מצד קהילות המקור בנוגע לגיוס 
היו  הוותיקות  של  המקור  קהילות  החדשות,  הקבוצות  של  המקור  לקהילות  בניגוד  לצבא. 
בעלות אתוס רפובליקני–ממלכתי, שהכירו בכך ששירות צבאי מזכה בזכויות אזרח מהותיות. 
הוביל את קהילותיהן של הקבוצות החדשות לתמיכה  זאת,  לעומת  האתוס האתנו–לאומי, 
ההסתייגות  הצבאי.  מהשירות  להסתייגות  גם  בזמן  בו  אך  הצבאית,  בזירה  כוחנית  בגישה 
נבעה מהתגמול המועט שהשירות מניב למי שממלא בצבא תפקיד שולי, מיחס הניכור כלפי 
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המדינה ומכך שהאתוס האתנו–לאומי תרם להחלשת ההתניה בין שירות צבאי למעמד אזרחי 
מהותי )באשר ליהודים( )ראו ששון–לוי, 2006, עמ‘ �5�-�45(. ההתמודדות היא, אפוא, בתוך 
קהילת המקור בין המגויסים לבין הקבוצות שלא התגייסו, וממשיכות במסלול המוביליות 

שלהן בתוך הקהילה.
אירוע ההצטלמות עם גוויות )בשנת 2004( לאחר הפיגוע ביישוב חמרה בבקעת הירדן, 
בו הוצב הנח“ל החרדי, שיקף את קשיי ההתמודדות של הקבוצות החדשות. כך אמר אחד 

הלוחמים על חבריו מהנח“ל החרדי: 

אלה הם אנשים שבחלק גדול מהמקרים מנותקים מהבית, מהאנשים בשכונה, מגיעים 
הביתה עם מדים ולא אומרים להם כל הכבוד, אלא יורקים עליהם. ומה נשאר להם 
בעצם בעולם? הצבא, רק הצבא. אז הרצון להיות כמה שיותר קרבי. לעשות כמה 
שיותר. ואז פתאום רואים שכל הקרבי זה בעצם מחסומים, ושאת העבודה המשמעותית 

עושים החבר‘ה הדתיים של הנח“ל ולא הגדוד שלנו. מתבאסים. 

ולכן, האירוע של המחבל המתפוצץ שעם גופתו הצטלמו נתפס כ‘שובר שגרה’. “זה הקפיץ 
את האדרנלין בטירוף. כל הגדוד התלהב” )מצוטט אצל גונן, 2004, עמ‘ 46(. 

כך הופך השירות הצבאי לחוויה טוטלית המאפשרת לצעיר לממש את עצמו. הוא מנסה 
קהילת  בתוך  בהתמודדות  כוחו  את  שמעצים  מה  פנים–צבאי,  במבחן  יכולתו  את  להוכיח 
המקור. מימוש עצמי בנסיבות שכאלה מיתרגם ללוחמנות, שביטוייה הם בין היתר הצטלמות 

עם גוויות )החצנת ההישג הקרבי( ופעולות תוקפניות. 
קורותיו של תייסיר אל–הייב, החייל הבדואי שנשפט לשמונה שנות מאסר על הריגת 
מתנדב בריטי באזור רפיח, מלמדים על רקע דומה: משפחה מכפר ואדי חאמם מוכה האבטלה, 
המתמודדת עם יחס מנכר של תושבי הכפר בשל אחותו של תייסיר, אמירה, ששברה טאבו 

והייתה לבדואית הראשונה שהתגייסה למג“ב )דיין, 2005(.
ההתמודדות עם קהילת המקור אינה רק במישור הסמלי אלא גם החומרי. שיעור גדל 
והולך מחיילי יחידות השדה מגיע ממשפחות מצוקה. תהליך זה הוא תוצר של השינוי בהרכב 
החברתי של היחידות ושל הידרדרות משפחות מהמעמד הבינוני–נמוך למעגל המצוקה. מג“ד 

�3 בגולני מספר כי �40 חיילים בגדוד נזקקים לסיוע כספי מיוחד מהצבא: 

אתה נכנס לבתים של חיילים, ואתה לא מאמין שאנשים חיים בהם... אין רהיטים, 
להיות  חייל מגיע  כזה  איך מבית  ואז אתה שואל את עצמך  אין מקרר,  תנור,  אין 
לוחם. בעצם, אולי זה חלק מהבריחה שלהם )מצוטט אצל רפפורט, 2004, עמ‘ 32(. 

אם כן, לוחם, אשר העדיף מסלול קרבי על פני שירות מנהלי קרוב לבית, שהיה מאפשר לו 
לסייע לפרנסת המשפחה, נוטה לצקת לשירותו תוכן מיוחד אשר יצדיק את נטישת הבית. 
להיתרגם  עשויה  תוכן  יציקת  בכיוונם.  חופפים  ללחצים  הנתון  סובייקט  הוא  הלוחם  שוב, 

ללוחמנות. 
מתאם דומה מצאה נעמי קליין בפרשת ההתעללות באסירים בכלא העיראקי אבו–גרייב. 
קליין קישרה בין מקרה ההתעללות לבין היותם של המתעללים סוהרים אשר נפלטו משוק 
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העבודה האמריקני ומצאו מפלט בצבא. הם עברו ממה שקליין מכנה McJobs	)שוק עבודה 
המיובא  התסכול   .(Klein,	 2004) בה  רצו  הם  אם  שספק  אסירים,  עם  לעבודה  יציב(  לא 

מהספרה האזרחית מיתרגם להפגנת יחסי שליטה.

ה. הסביבה החברתית ־ התמודדות עם הקהילה הפלסטינית 
הקבוצות החדשות אינן מתמודדות רק עם הקבוצות היהודיות, אלא גם עם מה שמצטייר על– 
ידן כאויב הפלסטיני, שביחס אליו עליהן, לשיטתן, להפגין עליונות. הסובייקט הפלסטיני של 
האלימות אינו אויב חיצוני, אלא הוא מהווה חלק מההיררכיה האתנו–מעמדית הפנימית של 
החברה בישראל. לשיטתן של הקבוצות השותפות לאתוס האתנו–לאומי, הפלסטיני מאיים 

עליהן, בין אם הוא תושב השטחים ובין אם הוא מזוהה כאזרח ישראלי. 
זהו איום דמוגרפי בראש ובראשונה ביחס ליוצאי חבר העמים, הרואים עצמם כמייבאי 
זהות אתנית מדוכאת מברית–המועצות, חוד חלוץ נגד מגמות פוסט–ציוניות ורב–תרבותיות. 
הם נקראים להגן על הלאומיות היהודית, שהדומיננטיות שלה מתערערת לנוכח התחזקותו 
הדמוגרפית של המיעוט הפלסטיני )שומסקי, �200(. מדובר באיום תרבותי וסמלי על היהדות 
המסורתית של הציבור הדתי–אשכנזי, החרדי והמזרחי, וכן הוא בעל ממדים חומריים באשר 
לתושבי ההתנחלויות הנלחמים “על הבית”. הפיגועים החריפו תחושת איום זו ונתנו לה ממד 
חדש. האויב שוב אינו מופשט וחסר–פנים כבעבר, אלא אנושי, וככזה הוא סובייקט להפגנה 
הנח“ל החרדי, שחלק  גדוד  בולטותו של  ניתן להסביר את  זה  רקע  על  ישירה של עצמה. 
מחייליו מגויסים מההתנחלויות, בהפעלת אלימות כלפי פלסטינים במחסומים הנתונים תחת 

שליטתו )רפופורט, 2005(. 

* * *

לסיכום, צעירי הקבוצות החדשות מתמודדים בו בזמן במספר סביבות פעולה נגד יריבים 
אמיתיים או מדומיינים, ובהם הקבוצות הוותיקות וקבוצות המקור של הקבוצות הוותיקות, 
הם ממלאים  זו  בהתמודדות  הפלסטינית.  והקהילה  החדשות  הקבוצות  המקור של  קהילות 
מול  הנאבקים  מכנה משותף  בעלי  לוחמים  חלק מחברותא של  הם  פעם  שונים;  תפקידים 
מעין  הם  פעם  אחרת,  חיילים  קבוצת  עם  חיילים המתמודדת  קבוצת  פעם  החיצון,  העולם 
שלוחים של קבוצות המקור החברתיות שלהם, ופעם אחרת הם סוכנים בודדים המתמודדים 
עם חלקים אחרים מקרב אותן קהילות. ההתמודדות בריבוי סביבות אלה מפעילה על הלוחמים 
פקטור של לחצים חד כיווניים ונטולי איזונים, הפועלים להגברת המוטיווציה להוכיח יכולת 

עצמית, ובכל פעם מול קבוצת ייחוס אחרת.
שאינו  אלימים,  ערכים  של  מטען  האזרחית  מהספרה  עמם  מייבאים  כזכור,  הלוחמים, 
בהכרח גבוה, אך גם אינו נמוך מספיק לאיזון הלחצים החד כיווניים הפועלים על המגויס 
בסביבה הצבאית. התוצאה, אם נחזור לתרשים 2, היא מעבר מנקודת ביניים הממוקמת בין 
א‘ ל–ב‘, שהיא נקודת המוצא בעת הכניסה לצבא, לקראת נקודה ד‘, שבה מתגלה הפעלה של 

אלימות מוגברת עקב החרפת התחרותיות. 
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ההבחנה בין הקבוצות החדשות לוותיקות

יש לחזור ולהדגיש כי הקבוצות החדשות אינן בעלות נטייה טבועה לאלימות שהיא חזקה יותר 
מזו של הקבוצות הוותיקות בשעתן. הנטייה המוגברת לאלימות נבנית במסגרת ההתמודדות 

בסביבות פעולה תחרותיות. כדי ְלַתקף טיעון זה, נחזור לקבוצות הוותיקות. 
של  שירו  חיילים.  של  חריגה  התנהגות  של  באירועים  רצופה  ישראל  של  ההיסטוריה 
משורר הפלמ“ח חיים חפר, “סרסנוך ־ יא מוחמד...”, מעיד על פשעי מלחמה שהתבצעו לפני 
מלחמת 6.�948 חריגים אחרים של הפלמ“ח תועדו בספר שפורסם על חטיבת הראל )דרור, 
2005(, היא “האריסטוקרטיה” של הפלמ“ח. אכן, גם הפלמ“ח, ובעיקר צעירי ההתיישבות 
ומגויסי/יוצאי  “ההגנה”  יחידות  מול  תחרותית  בסביבה  בשעתם  פעלו  הוותיקה,  העובדת 
הצבא הבריטי וכן מול ממסד פוליטי מסויג, אם לא עוין. אין בזאת כדי לטעון כי השדרה 
החברתית ממנה באו לא נהנתה מדומיננטיות, אלא שדור הפלמ“ח התמודד על מקומו מול 
דורות אחרים בני אותו גיל או מבוגרים יותר. בנסיבות אלה טיפח דור זה מוטיווציית–יתר 
ללוחמנות )בן–אליעזר, �995(. מוטיווציה זו הועתקה למסגרות שדור זה היה שותף לייסודן 
בצבא, כדוגמת יחידה ��0. כלומר, להתמודדות הקבוצה בסביבה תחרותית היה משקל מכריע, 
וזאת מבלי שיהיה בידנו תיעוד של פרופיל הערכים שקבוצה זו ייבאה לצבא בהשוואה לזה 

של הקבוצות החדשות של היום. 
הקבוצות הוותיקות אימצו גישה ביקורתית יותר כלפי מעשיהן רק לאחר שהן ביססו את 
ההיסטוריים,  הצבא  הישגי  ועם  ההגמונית  הצבאית  התרבות  עם  זוהו  שלהן,  הדומיננטיות 
בפרט לנוכח ההישג הדרמטי של מלחמת ששת הימים. או אז הן כבר פעלו בסביבה פחות 
על  ולא  תומכת,  קהילה  במסגרת  דומיננטיות,  ביסוס  על  שהתמודדו  זה  במובן  תחרותית, 
רכישה של “תעודת כניסה” לחברה. לכן הן יכלו לתת ביטוי חזק יותר לערכים אזרחיים לא–

אלימים. זוהי נקודת איזון בין מפלס הערכים המיובאים, שלא השתנה בצורה משמעותית, 
לבין מפלס התחרות שירד משמעותית. נקודת איזון זו מגלמת תחילתו של מעבר מנקודת 
ביניים הממוקמת בין ד‘ ל–ג‘ )בה מוקמה ההתנהגות של הקבוצות הוותיקות לפחות עד �967( 

לנקודה ב‘ על גבי תרשים 2. 
 ,)�968 הקיבוצית,  )התנועה  לוחמים”  “שיח  הקובץ  היא  ביקורת  לניצני  בולטת  דוגמה 
דנו  הדוברים   .�967 למלחמת  הקיבוצית  התנועה  יוצאי  חיילים  של  תגובתם  את  שתיעד 
בשאלה אם הרג בשדה הקרב עולה בקנה אחד עם הערכים שעליהם חונכו. היה זה ביטוי 
ראשון מסוגו להטלת ספק בצדק האולטימטיווי של השימוש בכוח צבאי מנקודת מבטם של 

.(Ezrahi,	1997,	pp.	190–194)	המנצחים
 מפלס התחרותיות המשיך לרדת ככל שתרומתה הצבאית של שכבה זו הלכה ופחתה לאחר 
מלחמת יום הכיפורים ומשאבים חלופיים נהיו לזמינים, כאמור למעלה. בנסיבות אלה מבחן 
ההוכחה הצבאי חדל בהדרגה מלהיות מבחן חברתי מכריע, מה שאפשר לקבוצה להפגין גישה 
ביקורתית ממתנת, לרבות הפעלת הרשתות החברתיות–אזרחיות לפעולה קולקטיווית במטרה 
למתן את התנהלות הצבא, כדוגמת “שלום עכשיו” ו“יש גבול”, גם אם במחיר פגיעה ביוקרת 
הצבא. באינתיפאדה הראשונה גישה מרסנת זו הגיעה לשיא ביטוייה, ותרמה לכך הסתייגותן 

אתר עמותת דור הפלמ“ח.  6
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ההדרגתית של רשתות המקור החברתיות מהדרך הצבאית. התארגנויות אלה מילאו תפקיד 
בהמרצת המחאה הפוליטית, מהשמאל לכיוון המרכז, תוך התבססות על מידע שזרם ישירות 
מהיחידות. מספר שנים קודם לכן, במלחמת לבנון הראשונה, היוו דיווחי חיילים מקור מידע 
חשוב עבור המערכת הפוליטית, מקור מידע שעקף את הערוצים הפורמליים ועשה שימוש 

בתקשורת. התארגנויות הלוחמים, בכוח ובפועל, הניעו את המערכת הפוליטית. 
על  דומה  במיקום  הוותיקות  הקבוצות  נשארו  אל–אקצה  אינתיפאדת  שבפרוץ  בהנחה 
גבי תרשים 2, הרי שברמת היחידה היו עשויות להתגבש שתי קבוצות, חדשות מול ותיקות, 
השונה  למיקום  בהתאם  אלימה  לפעולה  מנוגדות  הטיות  ובעלות  אתנו–מעמדית  מובחנות 
בנקודת המפגש בין שני המפלסים שתרשים 2 מציע. לכן, בנקודה זו, משקל הכובד עובר 
ג‘  )חץ  עצמה  היחידה  ואף  יותר  הרחבה  הקבוצה  ברמת  האיזון  למנגנוני  מהפרט/קבוצה 

בתרשים �(. 

המפגש הבין–קבוצתי ודרכי הפעולה של החיילים 

גם אם ההתמודדות בריבוי סביבות פעולה יוצרת תנאים להתנהגות אלימה, עדיין המפתח 
אינו דפוס ההתנהגות האינדיווידואלי אלא האווירה המתגבשת בקבוצה. כך מספר מיכאל 
ספרד על האינתיפאדה הראשונה: “אז היינו שבועיים ברמאללה ולא היו שם דברים ‘חריגים’, 
והייתי עם חבר‘ה טובים ועדיין זה היה אחר לחלוטין” )אתר Testimony	Soldier(. כלומר, 

ההרכב החברתי מקרין על פרופיל ההתנהגות של היחידה.
התנגדות  של  להיעדרה,  או  להתגבשותה,  שאחראי  הוא  ביחידה  הבין–קבוצתי  האיזון 
הפיקוד  על–ידי  המוכתב  הפעולה  לקוד  התנגדות  כלומר  אלימה,  להתנהגות  משמעותית 
הצבאי, או כזה הנתפס כמוכתב על–ידו. אין מדובר באיזון אריתמטי בין קבוצות. איזון שמביא 
ליצירת מנגנוני ריסון פנימיים מחייב ייצוג יתר של לוחמים המחזיקים בהשקפות )מיובאות 
אזרחית או תוצר האינטראקציה התחרותית( השוללות שימוש יתר באלימות. ייצוג היתר יאזן 
לא רק את אלה התומכים בגישות אלימות, אלא גם את נטייתם של המתונים לאמץ דפוסים 
גם אם לכאורה  לכן,  אלימים במסגרת הפעילות הצבאית שממילא מתבססת על אלימות. 
הפריפריאליזציה של הצבא אינה עדיין כה דרמטית, הרי שהיא משפיעה בעיקר על האיזון 
הפנים יחידתי והיא מחלישה, ואף דוחה, כפי שנראה, את הפוטנציאל להיווצרותה של מסה 

קריטית לפעולה, אישית או קולקטיווית, מתוך השורות. 
נסיבות המפגש מניבות מספר דרכי פעולה חליפיות מצד חיילים שרגישותם להתנהגות 

אלימה חריגה עולה על זו של חבריהם )חצי ד‘ בתרשים �(: 

א. היסחפות או פרישה
עדויות להתנהגות חריגה משקפות בדרך כלל אווירה הסוחפת גם את אלה שערכיהם מתונים 
יותר אך מתקשים להתנגד לחבריהם. כך לדוגמה מספר אחד מלוחמיה של פלוגת “אשחר” 
הראשונה:  באינתיפאדה  פלסטינים  לדבריו,  “לכסח”,  לראשונה  כשנדרש  התלבטותו  על 
“בפעם הראשונה הייתי בהלם… אבל ככל שחולף הזמן אתה רוצה להוכיח לעצמך ולבוגרים 
שאתה טוב כמוהם, כי מי שלא יכול להרים יד הוא ‘ְחנון’” )מצוטט אצל מיכאל, �994(. לוחם 
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אחר התייחס לחבר שנהג להכות פלסטינים עם ַאלה שהכין במיוחד למטרה זו: “וכשאתה 
עומד ליד זה, אתה.? באותו רגע אתה שותק... ואתה... לא יכול להפסיק את זה”. ואחר אומר: 
שלושה  זה  בהן.  ובועטים  גופות  על  שיורקים  חבר‘ה  של  ]סיטואציה[  לראות  קָשה  “מאוד 
)אתר  לא…”  שאתה  להגיד  יכול  לא  אתה  אז  שלהם,  החברים  את  עכשיו  שהרגו  מחבלים 

“שוברים שתיקה”(. 
באופן זה השילוב של מסה קריטית של לוחמים מוָנעי תחרותיות עם החיברות האלים של 
חוויית הלחימה יוצר אווירה שגם חיילים רגישים נסחפים לתוכה. אכן, מהעדויות של חברי 
“שוברים שתיקה” עולה תמונה לפיה מי שבא לצבא עם ערכים אנושיים עובר דה הומניזציה, 

ובסופו של דבר מידותיו מושחתות. להלן דבריו של זיו מעברי בהקשר זה: 

לא התגייסנו חיות אדם. להפך, כולנו הרגשנו כמיטב הנוער שהולך לשירות קרבי, 
המעטים שבוחרים בקרבי, ‘חוד החנית של החברה הישראלית’. אבל כולנו גם עברנו 
קו  אדום אחרי  קו  חצינו  חוסר שליטה עצמית,  רגעים של  חווינו  מוסרית,  שחיקה 

אדום. וכולנו הבנו את זה מאוחר מדי )אתר “שוברים שתיקה”(. 

חברו ארנון דגני מדגיש: 

יש לי אימא פרופסורית ואבא דוקטור. אני לא בא להתגאות ברקע שלי, להתבשם 
בייחוס, אלא להגיד שאם זה קרה לי, זה יכול לקרות לכולם. אני לא אלים מבית 

)מצוטט אצל קוטס–בר, 2004(.

עזיבת  של  בדרך  אם  במחלוקת,  שנויה  מפעילות  לפרוש  המחליטים  יש  לנסחפים,  בניגוד 
היחידה )לרבות נשירה מסיבות “נפשיות“( ואם בדרך של ברירת משימות )מה שקרוי בעגה 
	Hirschman,( זהו “אקזיט” במונחיו הקלסיים של הירשמן .)“התקשורתית “סרבנות אפורה
1970(. פרישה מחריפה את חוסר האיזון ביחידה ומחלישה את מנגנוני הריסון של האלימות, 

כפי שיוצג מיד.

ב. ריסון פנימי
היכולת של חיילים לרסן את חבריהם משתקפת בדברי אהוד שם–טוב, מחברי “אומץ לסרב”, 

על האינתיפאדה הראשונה:
 

הרגשתי שאני צריך להיות במוקדי החיכוך הכי גדולים, מתוך הנחה שאם אני שם אני 
אצליח למתן את מוקדי הרוע שנמצאים אצל אנשים אחרים. כשהיינו צריכים להיכנס 
כשאני  אלים.  יותר  היה  שהוא  להיות  יכול  לבית,  שנכנס  אחר  צוות  וראיתי  לבית 
הייתי עושה חיפוש בבית זה היה חיפוש יותר ממוקד בלי להפוך את הבית. זה תקף 
.)Soldier	Testimony גם למחסומים, כשאני שם לא מתעמרים בפלשתינאים )אתר

אפקט הריסון נחלש באינתיפאדת אל–אקצה בשל השינוי בהרכב היחידות, כפי שמעיד חן 
אלון, מראשי “אומץ לסרב”: 
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לי  אמרו  הם  מגן’.  ב‘חומת  ששירתו  קרביים  מ“מים  עשרה  של  קבוצה  עם  ישבתי 
שבגלל שבשנה האחרונה סירבנו להצטרף ]מחמת הסירוב לשרת[, אנחנו בכלל לא 
יודעים מה קורה שם, שעכשיו זה משחק חדש לגמרי. הם תיארו את הזוועות שנעשו 
ביחידות שלהם, ביזה, התעללויות, מה לא. הכול חוץ מאונס. החוויות שגרמו לנו 

לצאת עם המכתב מתגמדות לעומת זה... )מצוטט אצל לביא, 2002(. 

בתנאים  אכן,  ריסון.  מחלישה  הקבוצה,  של  ההומוגניות  את  המגבירה  הפרישה,  כלומר, 
מסוימים יחידות הומוגניות בהרכבן נוטות יותר לפעולה התואמת את המטרות של הקבוצה 

.(Kier,	1998,	p.	15( ופחות את מטרות הארגון

ג. ריסון חיצוני
יפנה לערוץ ריסון חיצוני.  ככל שערוץ הריסון הפנימי נכשל, כך עולה הסבירות שהחייל 
בהתחלה מתבצעת בדרך כלל פנייה לדרג פיקודי בכיר יותר, ואם מהלך זה לא צלח יכול 
נכנסת  המשפחה  אחת  לא  המשפחה.  ובראשונה  בראש  אזרחיים,  ערוצים  להפעיל  החייל 
מסת  זה  משלב  למצוקתו.  נחשפת  או  החייל  עדויות  את  שומעת  שהיא  לאחר  לפעילות 
ההתנגדות הקריטית מתגבשת ברמת המשפחה. התארגנויות הורים של חיילים הפכו למחזה 
מותנה  זה  דפוס  הראשונה.  לבנון  מלחמת  שלאחר  הישראלית  הפוליטית  בהוויה  יום–יומי 
ביכולת ההתארגנות של ההורים ובמשאביהם, ולא רק בהשקפתם. גיוס המשפחה מפצה את 

החיילים על נחיתותם במסגרת הארגון הצבאי.
ואם  ערוץ פעולה אחר הוא התארגנויות של החיילים עצמם, אם כחיילים משוחררים 
של  הופעתן  מאז  הישראלית  הפוליטיקה  שידעה  להתארגנויות  בדומה  מילואים,  כחיילי 
“שלום עכשיו” בשנות ה–70 המאוחרות ושל “אומץ לסרב” ו“שוברים שתיקה” באינתיפאדת 
אל–אקצה. ככל שדפוס פעולה זה הוא אפקטיווי יותר, כך הוא מחזיר לתמונה את הפיקוד 
הצבאי ואת יכולתו להפעיל מנגנוני ריסון ארגוניים על–מנת למתן את ההתנהגות האלימה 

של חלק מהקבוצות )חצי א‘ ו–ה‘ בתרשים �(. 
באינתיפאדת אל–אקצה התארגנויות שכאלה נעדרו השפעה ממשית. בסיס ההתארגנות 
היה מאז ומתמיד המעמד הבינוני, עם בולטות אשכנזית–חילונית, רובד המתאפיין ביכולת 
הלך  זו  משכבה  הגיוס  שבסיס  ככל  פוליטית.  לפעולה  פוליטית  זיקה  לתרגם  ומוטיווציה 
קולם.  את  שישמיעו  הורים  של  קריטית  מסה  להיווצרות  הפוטנציאל  קטן  כך  והצטמצם, 
וששאר  הציבורית,  הבמה  על  הופיעה  לא  אימהות”  “ארבע  מסוג  שהתארגנות  תמה  אין 
של  השכולים  ההורים  בעת,  בה  אפקטיוויות.  בלתי  כן  ועל  בסיס  צרות  היו  ההתארגנויות 
הקבוצות החדשות באינתיפאדת אל–אקצה קיבלו את השכול בתחושה של השלמה מהולה 

בגאווה, באופן שלא המריץ התארגנות של מחאה כבעבר )לוי, 2005(.
צמצום בסיס הגיוס התבטא גם בהתארגנויות של חיילים משוחררים, שנשענו על בסיס 
חברתי צר עקב השינוי בהרכב היחידות: “אומץ לסרב” התבססה בעיקרה על המעמד הבינוני 
האשכנזי, המשכיל והחילוני )לביא, 2002(, ואילו שלושה מתוך ארבעת היזמים של “שוברים 
ובן למשפחה אקדמאית ברחובות. גם כאן חסרה מסה  שתיקה” היו שני חברי מושב ותיק 

קריטית שהייתה תורמת להקדמת ההתארגנויות ולא רק להגברת השפעתן. 
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לכן, אם, בנסיבות קיצוניות החייל מגיע למסקנה כי הדרכים שנקט אותן אינן יעילות, 
הוא עשוי לפנות לסרבנות גיוס כאקט של ריסון חיצוני. אין מדובר בסרבנות “אפורה” אלא 

פומבית שנועדה לשמש מחאה. כך אומר אהוד שם–טוב, מחברי “אומץ לסרב”: 

הבנתי שהיכולת שלי להשפיע בתוך המערכת היא אפסית. אם באינתיפאדה הראשונה 
רמת החיכוך עם האוכלוסייה הייתה גבוהה ־ הייתה השפעה לחייל הפרטי בכל מיני 
סיטואציות, בבית, במחסום. הרגשתי שיש לי יכולת למתן. באינתיפאדה השנייה היה 
שימוש בטנקים, מסוקים, הפצצות, ניתוק חשמל ומים. ההשפעה שלי בסיטואציה הזו 
היא אפסית. בדקתי עם עצמי איפה אני יכול להשפיע יותר ־ בתור חייל אחד מתוך 
30,000 שמשרתים בשטחים, או בתור אחד מתוך 60 שיושב בכלא. ברור לי שלאחד 

 .)Soldier	Testimony מתוך 60 שיושבים בכלא יש יותר השפעה )אתר

נקודת המפתח אינה, אפוא, דה–הומניזציה של הלוחמים בשל אופי המשימה, אלא מה מאזן 
את הנטייה לדה–הומניזציה. אם הפיקוד הצבאי אינו מרסן נטיות תוקפניות, הרי שנורמות 
מוטרמות עשויות לשמש בתוך היחידה כגורם מרסן בהינתן מסה קריטית של חיילים רגישים. 

ואם המכניזם הפנים–יחידתי לא עובד ניתן להפעיל רשתות חיצוניות. 
באינתיפאדת אל–אקצה לא פעלו מנגנוני הריסון. גם חיילים רגישים פעלו ללא ריסון 
בשל אווירה יחידתית שגם סגרה בתוכה את המידע. גם אם בקרת בג“ץ על פעולות הצבא 
יותר  רבה  מעורבות  גילו  הבין–לאומי  והמשפט  פוליטיים  וארגונים  יותר,  הדוקה  נהייתה 
המעט  גם  ניכר.  באיחור  היה  החוצה  הדיווח  עדיין  פתוחה,  יותר  נעשתה  המידע  והעברת 
שנחשף התמודד עם האהדה הפוליטית הגבוהה לעצם הלחימה, מה שהטה את העיתונות 
להתעלם מהמידע. “מרוב התמקדות בסרבנים”, אומר עמוס הראל, הסופר הצבאי של הארץ, 
)הראל,  שירותם בשטחים”  כל  את  הסדירים, שעברו  החיילים  העדויות של  את  “פיספסנו 
2004(. הריסון הפנימי הוחלף במחסום ווטש, כדגם של בקרה חיצונית ב“זמן אמיתי” הנכנסת 

לוואקום שהותירה הנטישה של חיילים רגישים. 
על רקע זאת, התקשורת נחשפה, או למצער התייחסה, למידע על אירועים חריגים, והצבא 
פרישתה  הפוליטי השתנה.  2003 כשהשיח  בסוף  רק  זה  לנושא  רגישותו  להגביר את  החל 
ללגיטימיזציה  )המפלגה ששותפותה לממשלה תרמה  העבודה מממשלת שרון  של מפלגת 
של הרס הרשות הפלסטינית(, קבלת “מפת הדרכים” המכירה במדינה פלסטינית, ובהמשך 
יאסר ערפאת, התרחבות איכותית של  ובהמשך מותו, של  בתכנית ההינתקות, היחלשותו, 
מעגל הסרבנים עם הצטרפותם של חיילי יחידות מובחרות וטייסי מילואים, הפנמת הזיקה 
שבין המצב הביטחוני לבין המיתון הכלכלי ־ כל אלה היו בין הגורמים שיצרו אווירה ציבורית 
ממתנת. דב וייסגלס, יועצו של ראש הממשלה שרון, אף מנה את הסרבנות המתרחבת כאחד 
מכוחות ההינע להינתקות )שביט, 2004(. אווירה חדשה זו הקלה על חשיפת המידע ועודדה 
את הצבא להתייחס בתשומת לב רבה מבעבר לגילויים של התנהגות חריגה, במטרה להדוף 
ביקורת מבחוץ. הנחיותיו המחמירות יחסית של הפרקליט הצבאי הראשי, לרבות מיצוי הדין 
עם קצינים שחרגו מההנחיות, היו אינדיקציה לשינוי מתון זה. השיח, אם כך, השפיע על 

התארגנות החיילים ולא ההיפך, כפי שהיה באינתיפאדה הראשונה. 
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סיכום

התנהגותה  פרופיל  את  המעצבת  התהליכית  השרשרת  את  המתווה  מודל  מציע  זה  מאמר 
האלימה של היחידה הצבאית )תרשים �(. 

מנגנון הריסון הארגוני–צבאי פועל במשולב עם מנגנון הריסון ההתנהגותי, הנשען הן 
הבין–קבוצתית שלהם  על התחרות  והן  האזרחית  מייבאים מהספרה  על הערכים שחיילים 
בסביבות שונות. מנגנון הריסון ההתנהגותי מעצב את הנטייה הקבוצתית לאלימות במצב 
שבו המנגנון הארגוני אינו יעיל דיו. איזון פנימי ברמת היחידה בין קבוצות השונות זו מזו 
נטייה  בעלות  קבוצות  לטובת  איזון  חוסר  ואילו  זו,  נטייה  ימתן  אלימות  להפעיל  בנטייתן 
בין מספר  יותר בפני הצורך לבחור  יעמיד את קבוצת המיעוט המתונה  מוגברת לאלימות 
אפשרויות פעולה ־ להיגרר אחר הרוב, לפרוש מהיחידה, לפעול לריסון האלימות באמצעות 
גיוס הפיקוד הצבאי, אם במישרין ואם באמצעות פעולה קולקטיווית מחוץ לצבא. הבחירה 

באחת מאפשרויות אלה היא שתקבע את רמת הריסון היחידתית.
מסר  הצבאי  הפיקוד  שידר  הראשונה,  מהאינתיפאדה  בשונה  אל–אקצה,  באינתיפאדת 
שהקנה לגיטימיות לשימוש באלימות מוגברת, ולכן משקל הכובד בעניין זה עבר לאחריות 
האישית של החיילים ־ להפנים מסר זה או להתנגד לו. תגובת החיילים המתונים הייתה 
על–פי רוב ללכת אחר אלה שנטו להפעלה מוגברת של אלימות. ההסבר לכך הוא השינוי 
בהרכב החברתי של היחידות הלוחמות שהיו מעורבות באינתיפאדה. נטייתן לאלימות של 
הפגינו  והן  במקביל,  סביבות  במספר  ניהלו  שהן  התחרות  עקב  גברה  החדשות  הקבוצות 
מוטיווציית–יתר ללחימה תוך הפנמת המסר ששידר הפיקוד הבכיר. שינוי ההרכב הפר את 
האיזון הפנים–יחידתי, ולא התגבשה מסה קריטית של לוחמים הדבקים בגישה ממתנת, אם 
בדרך של ניסיון להשפיע על חבריהם ליחידה ועל דרגים גבוהים יותר בשרשרת הפיקוד ואם 

בדרך של הפעלת רשתות מקור חברתיות–אזרחיות. 
אם נחזור לבעייתיות הניתוחית שהוצגה בפתח המאמר, הרי שמכלול הנסיבות מצביע 
התחרותית,  והסביבה  האתנו–מעמדי  המיקום  לבין  הלוחמנית  המוטיווציה  בין  מתאם  על 
כלומר: )�( הבדלי ההתנהגות בין החיילים בשתי האינתיפאדות שהקבילו לשינוי שהתהווה 
הקבוצות  של  בהתנהגותן  ההדרגתי  השינוי   )2( הלוחמות;  היחידות  של  החברתי  בהרכב 
הוותיקות בין �948 לאינתיפאדה הראשונה, המסונכרן עם הנמכת הפרופיל התחרותי של 
סביבות הפעולה שלהן; )3( המוצא האתנו–מעמדי של הקבוצות מתוכן צמחו סרבני השירות 

ו“שוברים שתיקה”. 
בכך הוצע הסבר נוסף לשוני בין האינתיפאדות, המחזק את שלושת ההסברים האחרים 
שהוצגו בתחילת המאמר. ההסבר הראשון ־ ההבדל באופי הלחימה ־ אינו עומד בפני עצמו. 
השוני בזירת הלחימה מסביר חלקית את מדיניות הצבא, אך לא את הסיבה לכך שהחיילים 
הפנימו מדיניות זו. ההסבר המוצע במאמר מנסה להתמודד עם גישת החיילים. ההסבר השני 
־ האינטרס של הצבא להסלים את הלחימה ־ מואר באור חדש לאור ההסבר המוצע. שינוי 
הרכבו של הדרג הלוחם ־ הקטנת משקל הקבוצות שנטו לתמוך בהגבלת השימוש בכוח, 
הקטין את רגישות המטכ“ל לאפשרות של מחלוקות פנים–צבאיות בעקבות הטלת משימות 
לבנון.  הראשונה שלאחר מלחמת  באינתיפאדה  בניגוד לחששותיו  זאת  במחלוקת.  שנויות 
כלומר, ייתכן כי האינטרס המוסדי הבסיסי של הצבא נותר כשהיה באינתיפאדה הראשונה, 
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כלומר עניין בלוחמנות, אלא שהיכולת לממשו השתנתה. ההסבר שמאמר זה הציע גם מרחיב 
את ההסבר השלישי ־ הלגיטימיות הגבוהה של הפעלת הכוח. הלגיטימיות להפעלת כוח 
מושפעת במידה רבה גם מתגובתם של החיילים למדיניות הצבא בעניין זה. התנגדות נמרצת 
עשויה להביא לגיוס פוליטי שיחליש את הלגיטימיות הפוליטית להפעלת הכוח, כפי שקרה 

במלחמת לבנון הראשונה והאינתיפאדה הראשונה. 
התנהגות  להבנת  המפתח  כי  בהנהרה  היא  המאמר  של  העיקרית  התאורטית  תרומתו 
ככל  שלהן.  המקור  קהילות  לרבות  אחרות,  חברתיות  קבוצות  עם  יחסיהם  הוא  החיילים 
שיחסים אלה מכתיבים התנהלות תחרותית של החייל, כך גדל הפוטנציאל להתנהגות אלימה 
המעצימה, או לפחות מאזנת, את הערכים שהוא מייבא מסביבתו האזרחית. ככל שהקבוצה 
החברתית ממנה בא הלוחם היא פריפריאלית יותר, כך מבחן הלוחמנות התחרותית שהמגויס 
ניצב בפניו הוא משמעותי יותר. לא הישגיות אישית עומדת על הפרק אלא מעמד קבוצתי, 
לאומית  שותפות  ותעסוקתיים,  תרבותיים  חסמים  הסרת  חברתיות,  זכויות  רכישת  כלומר 
ועוד. מפלס התחרות יכול, אפוא, להעצים או לאזן את הערכים האלימים שהחיילים מייבאים 
לחצים  בהפעילן  זו  את  זו  יאזנו  התחרות  שסביבות  ייתכן  שני,  מצד  האזרחית.  מהספרה 
מנוגדים. מבנה שכזה יכול להיווצר בקרב קבוצות עילית, שסביבתן החברתית–אזרחית יוצרת 

לחצים הממתנים את הלחצים החברתיים הפנים צבאיים. 
המתמקדות  והאנתרופולוגית  הפסיכולוגית  הראייה  לזוויות  חלופה  המאמר  מציע  בכך 
האינטראקציה  של  החברתי  מההקשר  במנותק  חיברותו,  בנסיבות  או  הפרט  של  בדילמות 
כמניחה  המבנית  המעטפת  את  לבחון  הציע  המאמר  הצבאי.  השירות  במסגרת  המתפתחת 
קופסה שחורה הקוראת להשלמת  נותרה  גם אם  מוטיווציונית להתנהגות אלימה.  תשתית 

הפיענוח, הרי שהמאמר ניסה לתרום לזיהוי גבולותיה.
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