
סוציולוגימותחן

כזהבאופןהנורמותאתעיוותההיהודית,ובמדינההישראליתבחברהמקודשערךשהפכההסודיות,

מעצוריםחסרתלאלימותהגנהביןמוסרי,ללאמוסריביןלרע,טובביןלהבחיןעודיכוליםשאיננו

ווברה/אווהאילוזאילוזאווה

עו־בעלותאךנראותבלתיישויותהןנורמות••

צמה.

$TS1$.עוצמה$TS1$

$DN2$.עוצמה$DN2$חברתיתהשתייכותקבוצתבכלקיימותהן

האדם;בנירובשללהתנהגותםהבסיסאתומהוות

לפעולאותנומאלצותהןמודע,באופןלאאםגם

אבודארנקלהחזירלנומורותהןצפויות.בדרכים

נורמותבתור.להידחףלאזקן;בפנילקוםלבעליו;

טובים,להיותמאיתנושדורשבתוכנוהשקטהקולהן

ומכובדים.הגונים

הסו־שלהקדושהגביעהןנורמותזו,מסיבה

ציולוגים.

$TS1$.הסוציולוגים$TS1$

$DN2$.הסוציולוגים$DN2$שעליהןביותרהמסקרנותהשאלותאחת

שוניםאנשיםמדועהיא;לענותהסוציולוגיהמנסה

עלאחד,כשאףאפילווצפוי,רומהבאופןמתנהגים

באמצ־פשוטה:התשובהאותם?מכריחאינופניו,

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$יתרהמסביבתם.וסופגיםלומדיםהםהנורמות

אנשיםבנורמות,להבחיןהיכולתבאמצעותמכך,

כשא־בקבוצה.החברותלתנאיעצמםאתמתאימים

נו

$TS1$כשאנו$TS1$

$DN2$כשאנו$DN2$מעיןרוכשיםאנחנוקבוצה,שלנורמהמפנימים

מאמץללאלהביןלנוהמסייעיםמובניםחיישנים

מסי־מוסרי.לאומהמוסרימהאסור,ומהמותרמה

בה

$TS1$מסיבה$TS1$

$DN2$מסיבה$DN2$,גורםמהכך:כלמענייןהנורמטיביהשינויזו

אח־ולנורמותרלוונטיותלאברמסוימותלנורמות

רות

$TS1$אחרות$TS1$

$DN2$אחרות$DN2$ולהתחזק?להפציע

הסוציולוגהראהההשפעהרביבמחקריולדוגמה,

ותקו־המאוחריםהבינייםבימיכיאליאסנורברט

פת

$TS1$ותקופת$TS1$

$DN2$ותקופת$DN2$הרשות,נורמות״הומצאו״המוקדמתהרנסנס

אוכלליטולבידיים;לאכול)החרש(האיסורובהן

מנוזל;אףשמחטואצבעותבאותןמשותפתמצלחת

בקרבתצרכיםלהטילבפומבי;לגהקאולהפליץ

חד־לנורמותשנחשבמהבאלה.וכיוצאאחרים

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$ערכך,כלכטבעיהיוםנתפס15ה-במאה

כנובעתהזאתההתנהגותאתרואיםאיננושכלל

מהשגרהלחלקהופכותחזקותנורמותמנורמות.

מעיןמשמשותהןבהן.מבחיניםאיננושכללעד

ורג־התנהגותנואתמארגניםאנושבתוכהמסגרת

שותינו:

$TS1$:ורגשותינו$TS1$

$DN2$:ורגשותינו$DN2$מגבילההיאאךהמסגרת,אתרואיםאיננו

״באופןרואיםשאנחנומהאתומעצבתמעשינואת

)אולגאווהוכמקורראויכמותר,אינסטינקטיבי״

מקו־אתלפנותלרצותלנוגורמותנורמותבושה(.

מנו

$TS1$מקומנו$TS1$

$DN2$מקומנו$DN2$הבושהאוהאשםלרגשותגםבזמןובולזקנים

לאונורמהעזרה.בהגשתכשלנואםחשיםשאנו

אתמעצבתהיאאךהתנהגותנו,אתמעצבתדווקא

אותה.לקייםשלנולכישלוןתגובתנו

לנושגורמותהןהמעשהעצםולאהנורמות

שווייץברחובותמסטיקלהשליךבנוחלאלחוש

ציבוריבחוףריקיםבקבוקיםלהשליךמאודנוחאו

אותההןו״נורמלי״ש״נורמה״הסיבהזואביב.בתל

למהנותניםשאנוהשםאלאאינו״נורמלי״מילה.

בדממה.לנומכתיבותשהנורמות

תשו־לכךאיןנורמות?נאכפותאונוצרותאיך

בה

$TS1$תשובה$TS1$

$DN2$תשובה$DN2$כריאחרחזקבאדםדילפעמיםמשמעית.חד

אלב־וסלי,כשרפיקלמשל,כךנורמה:לקבוע

ני

$TS1$אלבני$TS1$

$DN2$אלבני$DN2$משפ־בניאתלהצילהחליט17בןמוסלמי

חת

$TS1$משפחת$TS1$

$DN2$משפחת$DN2$במלחמתלאלבניהשנמלטההיהודיתמנדיל

בכפרולחיקוילמודלהפךהואהשנייה,העולם

גםיהודיםלהחביאהחלואחריםרביםותושבים

חז־למוסרותקשורותנורמותכלל,בדרךאבלכן.

קים.

$TS1$.חזקים$TS1$

$DN2$.חזקים$DN2$,למוסרהקשורהפטריארכיהמוסדלדוגמה

מחוץמיןיחסילקייםלגבריםהתירהנישואים

מזאת,יתרההנשים.עלזאתאסראךלנישואים,

הקנייןלמוסדקשורשבעצמוהנישואים,מוסד

נשיםמתויגותשבמסגרתהלנורמההופךהפרטי,

זקנות״.כ״רווקותנשואותלא

נאותיםמנגנוניםעללהקפידיכוליםמוסדות

)בתירשמייםבמנגנוניםהחלנורמה;שללקיומה

רשמייםלאבעונשיםוכלהוכדומה(קנסותכלא,

הנו־דבר,שלבסופונידוי(.השפלה,תיוג,)לעג,

רמה

$TS1$הנורמה$TS1$

$DN2$הנורמה$DN2$חברתייםהקשריםשלנרחבבמגווןמשוחזרת

כוח,להשמעניקההיאהזאתהחזרהותרבותיים.

השפעהורבתנראיתבלתילתכונהאותההופכת

והסרטיםהבלשיםספרילדוגמה,חשיבתנו.דרךעל

במ־הנהוגותהנורמותעלפעמיםאינספורחוזרים

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,המשטרה,ובמוסדהחינוךבמערכתהמשפט

יתגלוהםלגינוי,ראוייםועבירותשפשעיםכלומר

עונשם.עליבואווהמבצעים

כהבצורהמזהזהשוניםארגוניםאומדינותמדוע

שבהןמדינותישמדועהנורמטיבי?במבנהדרסטית

נחשבשוחדשבהןאחרותומדינותשוחר,לתתנהוג

במדינותמרועהציבור?אמוןשלמתועבתלהפרה

מתפטר,הואבשקרנתפסכשפוליטיקאימסוימות,

שגרתיכחלקנתפסשקרשלנו()כמובאחרותואילו

השאלותלשתיהתשובההציבורית?מההתנהלות

ולאחרותנורמותישאחתשלמדינהלאהיאהאלה

שוניםבמוסדותמדוברההקשריםשבשניאלאלא,

המדינות.שלהנורמותאתאחדכלהמעצבים

לי־שעלתהרוסיממוצארופאההיאזקוטסקימריה

שראל

$TS1$לישראל$TS1$

$DN2$לישראל$DN2$מר־כרופאהעוברתהיארבות.שניםלפני

דימה

$TS1$מרדימה$TS1$

$DN2$מרדימה$DN2$היאשנים,כששלפניבישראל.חוליםבבית

סיפרכךבעברו,שהיהקופרשמעוןגברפגשה

ישראל.שלהיוקרתיהביוןשירותמוסד,סוכןלה,

מידעבידיוהופקרהארגון,מחברישברביםטען,הוא

ור־קשותרבות,משימותעליווהוטלוביותרסודי

גישות,

$TS1$,ורגישות$TS1$

$DN2$,ורגישות$DN2$המרינה.אויביבחיסולמעורבהיהשבחלקן

משימהלהשליםלולעזורממריהביקשהואאחריום

הואהמדינה.מאויביאחדאתלחסלעליומסובכת.

להשליםלוהורההמוסדכיעזרתה,אתממריהביקש

מבלילהרוגשיכולרעללהשיגעליולבדו:זומשימה

לומספקתמרדימה,רופאהבהיותהעקבות.להשאיר

היטבבהבינהשביקש,החומראתזקוטסקימריהד״ר

כמהכעבורארם.ימיתואכןארם,להמיתיכולשהוא

שהתבררבמהזוגהלבןסיועעלנעצרתהיאחורשים

שנערךבראיוןהשלישית.אשתושלהזוועתיכרצח

הואנהדר...היהשלנו״הקשרזקוטסקי:הסבירהעמה,

בי־שעבדשנה,25במשךמוסדסוכןשהיהליאמר

חידת

$TS1$ביחידת$TS1$

$DN2$ביחידת$DN2$באיראן,משימותעלסיפרהואמיוחדת.חיסול

חורשיםכשישהלו...האמנתיואניוטורקיה,עיראק

משימתעללילספרהתחילהואנרצחהשג׳נילפני

שיכוליםבחומריםענייןוהביעהבריתבארצותחיסול

שאנימהכללואמרתיעקבות...להשאירבלילהרוג

המדינה״.אתמשרתתשאניהרגשתייודעת.

המרכיביםהאלמנטיםכלאתכוללתהזאתהפרשה

רוסייה,לאשההארץילידביןאהבהז׳:ליגהסרט

בסוכנותהיוקרתיתהמשרהזיוףוהופר,שניתןהאמון

מצדהאיוםזוג,בתשלרצחעוצמה,רבתממשלתית

נשו־ששתימתבררהחשאי.השירותהמרינה,אויבי

תיו

$TS1$נשותיו$TS1$

$DN2$נשותיו$DN2$אךדומות,בנסיבותמתוהזההגברשלהקודמות

המוז־הדמיוןקוויאףעלבמשטרהלהתלהצליחהוא

רים

$TS1$המוזרים$TS1$

$DN2$המוזרים$DN2$להתחזותוהצליחהנשים,שלעתבטרםמותןבין

נשויבעודומריהשלהמסורלחברהשניםששבמשך

המוסד.שלסודיסוכןמגלםשהואבזמןאחרת,לאשה

זולה,מיניתדרמהשוניםז׳אנריםמערבבהסיפור

בהילוךלאומיתדרמהנוכל,שלסיפורוקר,בדםרצח

הואבסיפורמרתקואפילושמענייןמהאבלגבוה.

נורמליותשלמוצקהתחושהמשקףהואשבההדרך

הישראלית.בחברה

התח־שהגבר)מההבדויהרמות:שתיישלסיפור

זה

$TS1$התחזה$TS1$

$DN2$התחזה$DN2$,)המש־באמת(.היהשהוא)מהוהאמיתיתאליו

טרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$הואמיהאמיתיברובדמעונייניםוהציבור

העובדותעשה,לאאועשהבאמתמהבאמת,היה

מתענייניםהסוציולוגיםהרצח.סיפורשלהאמיתיות

נוצרתכיצדכלומר,הסיפורשלהבדויבממד

זקוטסקיד״רעבורהןהנורמליות,שלהעיןמראית

הסיפור.שלהפשוטהקוראעבורוהן

קנהכלפיעלנורמליתשנראיתאשהיכולהאיך

ידיעתהבלאלהפוךנאמנה,אזרחיתשבעולם,מידה

קופר,שמעוןהזה,האישכינתעב?לרצחלשותפה

נורמליות.שלרווחתתפיסהלאיזושהיפנה

למקצועהמחויבתמרדימהרופאההיאזקוטסקימריה

מכלביותרהמוסדריםהםהרפואהמקצועותשלה.

מידהדורשהרפואהמקצועבהגדרתו,המקצועות.

אדם.בנישללחייהםמוסריתדאגהשלמקסימלית

ולהצילם,אדםהיילהוקירשהתחייבארםהוארופא

הרפואייםההתמחותתהומיהםמעטיםלכר.והוכשר

המרדיםהרופאההרדמה.תחוםכמואמוןהדורשים

כדיהכרהחוסרשללמצבהמטופלאתלהביאצריר

החייםאלאותומחזירוגםכאב,לחושממנולמנוע

אותהיכלהכיצרמוות.כמושנראיתתרדמתלאחר

ידיע־)ללאלהפודהחיים,עררעלשחונכהרופאה,

תה(

$TS1$)ידיעתה$TS1$

$DN2$)ידיעתה$DN2$ויעדיףשיתעצלהקוראכמובן,לפשע?לשותפה

וכיפשוטהלכרשהתשובהיחשובהדרר,קיצוריאת

ערוץעיתונאיאשה.אותהשלנפשיבפגםמקורה

אתמה,״אזרחמים:ללאזקוטסקיד״ראתשאלו

עמוד 1



^כםליבקוםצילמדיניותשהפךסקנדל300בקוהאוטובוסחטיפתאחריג׳ומעאבוומגידישב״כאנשי

טיפשה?״שאתאונאיבית

מני־הםאחרת:לזהמתייחסיםסוציולוגיםאבל

חים

$TS1$מניחים$TS1$

$DN2$מניחים$DN2$זקוטס־ד״רשלה,השיוךבקבוצתשבחברה

קי

$TS1$זקוטסקי$TS1$

$DN2$זקוטסקי$DN2$לעזורהחליטההיאבהחלט.כשירהחברההיא

מסויםבטווחהיתהשבקשתומשוםקופרלשמעון

נורמטיבית.מבחינהעליהמקובלשהיהמהשל

פועליםפושעיםרקלמעשהאנשיםמאודמעט

המותרת.ההתנהגותטווחשלזו,למסגרתמחוץ

שללבקשתונעניתהיתהאשהשכלאומרתאינני

בט־שמשהוהאפשרותאתמעלהפשוטאניקופר.

ווה

$TS1$בטווה$TS1$

$DN2$בטווה$DN2$בהברההאפשריותהנורמטיביותההתנהגויות

הגיוניתלהישמעהזאתלבקשהגרםהישראלית

בקבוצתהכשירהחברהשהיאאשהשלבאוזניה

עלינולחקור.עלינוהזההסבירותטווחואת

לשתףכדידיואמיןלהנראהבבקשתומהלשאול

כעדותזאתלקבללמשטרהגרםמהפעולה,איתו

כוונתהלמהמניחה,אנילהבין,ולקוראלחפותה

גרםמהבקיצור,למדינה״.עוזרתשאניב״חשבתי

כש־נאמנהאזרחיתשהיאלחושזקוטסקילמריה

עזרה

$TS1$כשעזרה$TS1$

$DN2$כשעזרה$DN2$הכירהשלאאדםלהרוגמתחזהמוסדלסוכן

לאיתור?ניתןשאינוקטלניברעל

לשבתלייצאשאיתםקרובים,חבריםזוגשלבנם

קורסהתחילבאחרונה,שבתערבבארוחותהרבה

בצבא.המודיעיןשלעיליתביחידתאינטנסיבי

לג־ונבהלתינדהמתיאלהשישימארוחותבאחת

לות

$TS1$לגלות$TS1$

$DN2$לגלות$DN2$פעילויותיועלאמושלהסקרניותששאלותיה

שאיןמומחיותישלמוסד

אחרות:דומותביוןלסוכנויות

להגןהמשימהבידיומופקדת

העולם.בכלהיהודיהעםעל

היאישראלבאמצעותו,

משוםגבולות,ללאמדינה

יגיעליהודיםשלהשהקשר

יימצאו.שבומקוםלכל

שפעולותיוגםהדברפירוש

הישראליהחשאיהשירותשל

מוסריבכוחמגובות

ורבעצום

ניסתההיאשתיקה.שלבחומהנתקלוהאחרונות

המוריםהםמילומר,שהואהחומרטיבמהלהבין

נראיםאיךבקיצור,מיועד,הואתפקירלאיזהשלו,

ומס־00:70ב-שמתחיליםהאלההארוכיםהימים

תיימים

$TS1$ומסתיימים$TS1$

$DN2$ומסתיימים$DN2$.קרובותלעתיםנענושאלותיהאבלבחצות

חב־למדההזמןעםלהגיד״.יכוללאאניסוד.ב״זה

רתי

$TS1$חברתי$TS1$

$DN2$חברתי$DN2$לאעצמהאתולימדהזהמסוגבשאלותלהיזהר

טקסהיאשסודיותלקבללמדההיאאותן.לשאול

עצמםאתלבדללומדיםמהנשים()וחלקגבריםשבו

יל־נשים,אמהות,מאבות,הרגילים,המשפחהמחיי

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$.וזקנים

ישלסודיותלאט־לאט,עצמילישהתחוורכפי

ייחודישהנובאופןהזאתהחברהבבנייתרבכוח

לנ־בעליםביןמפרידההסודיותלישראל.לחלוטין

שותיהם,

$TS1$,לנשותיהם$TS1$

$DN2$,לנשותיהם$DN2$נוכחותהאתומסמלתלבניהן,אמהותבין

מעטהללחם.המרקביןשם,המדינה,שלהמסיבית

יוצרלארצם,הגבריםאת)בעיקר(כובלהסודיות

לאהנשיםאתומלמדהמשפחהלביןבינםחיץ

משהוהיאהגבריםשלסודיותםשאלות.לשאול

אתמקבלותוהןלקבל,ללמודצריכותשנשים

הסו־אתהזה,להתרהניתןהבלתיהחזק,הקשר

לידריות

$TS1$הסולידריות$TS1$

$DN2$הסולידריות$DN2$אחריםגבריםועםהמדינהעםגבריםשל

סודיים.בענייניםשמתעסקים

ביוןסוכנותהישראלית.הביוןסוכנותהואהמוסד

בכך,פעילויותיה.אתומסתירהמסווהתחתפועלת

אחרותביוןסוכנויותשללזודומההמוסדשלמטרתו

פוטנציאלייםמדינהאויביעלמידע)איסוףבעולם

להם(.ומחוצהישראלבגבולות

דו־לסוכנויותשאיןמומחיותישלמוסדאבל

מות

$TS1$דומות$TS1$

$DN2$דומות$DN2$:העםעללהגןהמשימהבידיומופקדתאחרות

שחייהםיהודיםהבאתכוללוזההעולם.בכלהיהודי

היהודי,העםאויבישלענישהאולישראלבסכנה

לדוגמה,העולם.בכלהיהודיםלפזורותהיאוהכוונה

61ב-למשפטאייכמןאתוהביאשחטףהואהמוסד

שבו2002ב-במומבסההפיגועמבצעיאתרדףאו

הפעולהטווחקנייתים.13ו-ישראליםשלושהנהרגו

וישטריטוריאליים,גבולותכןאםחוצההמוסדשל

היהודיהעםעלהגנהשלרוחניתמשימהמעיןלו

באמ־הזה,במובןבסכנה.יימצאשבומקוםבכלכולו

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$,משוםגבולות,ללאמדינההיאישראלהמוסד

יימצאו.בומקוםלכליגיעליהודיםשלהשהקשר

החשאיהשירותשלשפעולותיוגםהדברפירוש

מה)ואכן,ורבעצוםמוסריבכוחמגובותהישראלי

לה־הגנהמאשריותרגדולהלגיטימיותלקבליכול

לכה

$TS1$להלכה$TS1$

$DN2$להלכה$DN2$״העםשנקראתהרוחניתהישותעלולמעשה

היהודי״?(.

שלברגולציהחשובתפקידממלאהמוסד

מדינותשלבסירובןאוככישלוןתופסשהואמה

שלביטחונהאתהמסכניםבאלהביעילותלהילחם

הסי־זוהעולם.ברחביהיהודיםושלישראלמדינת

בה

$TS1$הסיבה$TS1$

$DN2$הסיבה$DN2$הסוכנותשלהמרכזיותהמשימותשאחתלכך

במדינותהמסתתריםאלהאתולחסללאתרהיא

למשל,האחראי,הואהמוסדכי)מעריכיםערביות

מנהיגשל2012ב-האיראניהמדעןשללחיסולם

95ב-שקאקיפתחיהפלסטיניהאיסלאמיג׳יהאד

שלהעל״ב״תותחהקנדיהמשקיעבול,ג׳רלרושל

מתק־המוסרשלהמוצלחיםמבצעיו׳(.90ב-סדאם,

בלים

$TS1$מתקבלים$TS1$

$DN2$מתקבלים$DN2$ובת־הקלה,בגאווה,הארציתהתקשורתבכלי

חושת

$TS1$ובתחושת$TS1$

$DN2$ובתחושת$DN2$תובעהקטןהיהודישהעםמכךמשונה,חוזק

באותםיהודים.לאשלוהעויןהגדולמהעולםנקמה

שהמוסדיודעיםאנווהעצמה,הקלהגאווה,רגעי

שאנומהאתמעצבהואלנורמטיביותלמקורהפך

עלדעההבעתפירושהאיןכזאתטענהמעריכים.

כךעללהצביענועדההיאהמוסד.ראשישלאיכותם

מסוגליםשהםערחזקיםכההםמסוימיםשארגונים

לכוונותיהםאולאיכותםקשרללאנורמות,ליצור

עמוד 2



בראשם.העומדיםשל

מה־היאמסוגה.היחידההסוכנותאינוהמוסד

דהדת

$TS1$מהדהדת$TS1$

$DN2$מהדהדת$DN2$בסרטולה.דומותאחרותרבותבסוכנויות

״שומריבאחרונה,שעלהמורהדרורשלהמרשים

דיסקין,יובללשעברשב״כראשישישההסף״,

דיכטראביפרי,יעקבגילון,כרמישלום,אברהם

מבליהשב״כ.פעילויותעלמתראייניםאילוןועמי

סוציולוגים,כמודיברושב״כראשיאותםמשים,

עלשעוצבוחדשותנורמותשלעלייתןאתושיחזרו

לגמריהיושלאנורמותעמדו,שבראשוהארגוןידי

נו־אותןמהןאותן.כשיישמואפילואליהןמודעים

רמות?

$TS1$?נורמות$TS1$

$DN2$?נורמות$DN2$אמרו.שהםמהאתמתרגמתאניכך

דניםלשעברהשב״כראשימשפט.ללאלהרוג

בש־הוחלשיישומהממוקדסיכולשלבפוליטיקה

טחים

$TS1$בשטחים$TS1$

$DN2$בשטחים$DN2$בשנותבעיקראך80ה-בשנותהכבושים

לפרשתקשוריםהממוקדיםהסיכוליםבסרט,90ה-

אוטו־שחטפומהפלסטיניםשנייםשבה300קו

בוס

$TS1$אוטובוס$TS1$

$DN2$אוטובוס$DN2$להשתלטשהצליחושב״ככוחותיריעלנלכדו

בז־חוסלו.הםלמשפט,להביאםבמקוםאךעליהם,

מנה,

$TS1$,בזמנה$TS1$

$DN2$,בזמנה$DN2$היש־הכבודשלהיחסיהכוחאתהפרשהחשפה

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$לשערורייההפךשהדברמפניהחוק,לשלטון

פר־והסתירובעדותםשיקרושהמעורבים)למרות

טים(.

$TS1$.)פרטים$TS1$

$DN2$.)פרטים$DN2$והפךאט־אטהלךלסקנדלאזשנחשבמהאך

)לרעתי,ממוקדיםסיכוליםשלשיטתיתלמדיניות

פרשהלביןממוקדחיסולביןאנליטיהבדלישנו

דומותתוצאותאיןאםלתהותאפשראבלזאת,

אויביאפילוארםבנישלחיסולהמקרים(.בשני

מסריםמעבירלמשפט,להביאםמבליהמרינה

זכות,יששלמדינההואמהםאחרלחברה.חזקים

הבי־החוקאתלהפרכרצונה,לעשותוכוחריבונות

נלאומי

$TS1$הבינלאומי$TS1$

$DN2$הבינלאומי$DN2$לנקוםבמטרהבינלאומיים,גבולותולפרוץ

המדינהכךופוטנציאליים.ממשייםמדינהבאויבי

אתשעוקפתצדקשלפרימיטיביתגרסהעלמגינה

מציבההמדינהכן,בעשותההמשפט.בתיואתהחוק

שב־כאזורהמוגדרתהאזרחית,החברהמעלעצמה

תוכו

$TS1$שבתוכו$TS1$

$DN2$שבתוכו$DN2$ואלימות;שרירותיכוחמפנימוגניםאזרחים

דמוקר־שלבסיסיתלתיאוריהובניגודזה,במובן

טיה,

$TS1$,דמוקרטיה$TS1$

$DN2$,דמוקרטיה$DN2$אלאהאזרחים,ריבונותאתמשקפתאינההיא

לבצעשצריכיםהאזרחיםהםאלהההפך:אתדווקא

שהאלימותהואהשניהמסרהמדינה.דרישותאת

המשמ־מקובלתפעולהדרךכשגרה,עצמהמציגה

שת

$TS1$המשמשת$TS1$

$DN2$המשמשת$DN2$עוברתהאלימותבעיותיה.לפתרוןהמדינהאת

משוםבאלימות,נראיתלבלתיהופכתנורמליזציה,

הנורמה.שהיא

עבו־ולפיהטובה,הבחנהבסרטמעלהדיסקין

דתה

$TS1$עבודתה$TS1$

$DN2$עבודתה$DN2$אויביםולמצואלאתרהשב״כסוכנותשל

בדרכישגורהשהופכתעולםתפיסתמכתיבה

בינארית.כחשיבההמוגדרותספציפיות,חשיבה

קוג־היאהראשונהתוצאות.שתילפחותישלכך

ניטיבית:

$TS1$:קוגניטיבית$TS1$

$DN2$:קוגניטיבית$DN2$לח־חדהבצורההעולםאתכשמחלקים

ברים

$TS1$לחברים$TS1$

$DN2$לחברים$DN2$,שחורפשטני,נעשההחשיבהאופןולאויבים

ההחלטותמקבליאומר:עצמושריסקיןכפיולבן.

וכ־זמנית,בואופציותכמהעללחשובאהבולא

שהיה

$TS1$וכשהיה$TS1$

$DN2$וכשהיה$DN2$אותהלצמצםצריךהיההחלטה,לקבלצורך

ברוראו־או.שלחשיבהלצורתאופציות,לשתי

ומורכ־יצירתיותמעודדתאינהכזאתשחשיבה

בות,

$TS1$,ומורכבות$TS1$

$DN2$,ומורכבות$DN2$היכו־אתמחלישהגםהיאלכך,בנוסףאבל

לת

$TS1$היכולת$TS1$

$DN2$היכולת$DN2$במונחיםהעולםאתלראותוהרגשיתהשכלית

רלוונטילאהמוסרהםף״.ב״שומריוגילחדיכטרדיםקין,פרי,שלום,!אילון,השעון:כיווןנגדלמעלה,מימין

אינהסודיותבהגדרתה,

בחינהאיזון,לבדיקה,ניתנת

היאלכןציבורית.ביקורתאו

היסודהנחותאתסותרתגם

המבוסםדמוקרטימשטרשל

מזה:יותרשקיפות.על

לבוזאותנומלמדתסודיות

לב־זהוציבורית.לאחריות

לבה

$TS1$לבלבה$TS1$

$DN2$לבלבה$DN2$האנטי־המנטליותשל

דמוקרטית.

$TS1$.האנטידמוקרטית$TS1$

$DN2$.האנטידמוקרטית$DN2$גורמתהיא

לשאוללאלהסכיםלאנשים

במדיניותלפקפקולאשאלות

מביניםאינםשאותה

להבינםשישתהליכיםשלכמערכתנייטרליים,

היהודים.נגדאובעדהםאםלשאלהקשרבלי

מעו־העולם,שלכזאתדיכוטומיתחלוקהשנית,

דדת

$TS1$מעודדת$TS1$

$DN2$מעודדת$DN2$העיקריתשמטרתהפרנואידית,חשיבהצורת

שלהזאתהמנטליותאויבים.ולהשמידלזהותהיא

עמוקמחלחלתוחברים״,״אויביםוהם״,״אנחנו

הח־עלמשפיעההיאואיךהאזרחית.החברהלתוך

ברה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$?החב־הסולידריותאתמבססתהיאהאזרחית

רתית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$בתהליךשנחסםמהמשותף.מאויבפחדעל

ממודעותשמתפתחתחיובית,סולידריותהואהזה

וצדקאדםזכויותעללהגןוהרצוןאוניברסליסטית

אתנית.קבוצהאולדתקשרללאלכל,

רלוונטיתללאהופכתהמוסריותמכך,כתוצאה

לחבריםהעולםחלוקתלחברו.ארםשביןליחסים

חברשאינומישכללכךהצידוקהיאולאויבים

אויבים,הרבהכךכללךישואםאויב.בהכרחהוא

כמומוסריות.משאלותהתעלמותמצדיקהגםהיא

למו־סרקסטי:בחיוךבסרט,אומרשלוםשאברהם

סר

$TS1$למוסר$TS1$

$DN2$למוסר$DN2$נלחם,כשאתהבטרור.ללחימהקשרשוםאין

במהשנלחמתמדינהואכן,לנצח.רוצהרקאתה

בהגדרה,לעצמה,מרשה״טרור״מגדירהשהיא

אתלראותיכולהשהיאמפניהמוסר,אתלעקוף

שהיאומשוםקיומיכאיוםרקבהגדרה,האחר,

גםזוקיומי.איוםתחתכנתונהמרגישהעצמה

לדרכיםהפכווהתעללותשעינוייםלכךהסיבה

האמצעיםרקאלההאויב:אללהתייחסשגרתיות

אפשר,שלפיוהרעיוןהאויב.אתלהחליששנועדו

אויבינושלובכבודםבגופםלפגועצריך,ולמעשה

הופךמרביביטחוןמטרתנואתלהשיגכדי

לאחרלאדישיםאותנוהופךשגורה,מחשבהלדרך

הזולת.שלולפגיעותו

מעטהתחתפועלהמוסד,כמוהשב״כ,ולסיום,

שלזוהרתתכונהכמונראיתסודיותסודיות.

יחידותאמ״ן,השב״כ,המוסד,ואנשים.ארגונים

הרביםהאבטחהשירותיבצבא,רבותמודיעין

פרטיות,וחברותהמדינהשמספקותוהמגוונים

הישראליתבחברהנרחבחלקממלאיםאלהכל

הישראלית.הגבריתבחברהיותרגדולאףוחלק

חמישהמכלשאחרגסה,הערכהלתתאפילואעז

בשלבלומרפעיל,בשירותהנואושהיהגברים

אוזובצורההסודיות,חובתאתבחייואחראוזה

קטןלפלחמוגבלתciaמדיניותבעוראחרת.

ה״סודיות״נוהגהברית,ארצותבאוכלוסייתמאור

מהאוכלוסייהנרחביםחלקיםבקרברווחבישראל

גדולחלקממלאתהסודיותלכך.בהתאםומתפשט

וקבוצותגבריםשלהמנטליותבעיצובכךכל

ההשלכותמהןלשאולשוכחיםאנוכיעדאלה,

לבדיקה,ניתנתאינהסודיותבהגדרתה,שלה.

לפעולנוטההיאציבורית.ביקורתאובחינהאיזון,

הנחותאתסותרתגםהיאלכןהציבור.מעיןהרחק

שקיפות.עלהמבוססדמוקרטימשטרשלהיסוד

אחריותלנטילתלבוזמלמדתסודיותמזה:יותר

האנטי־דמו־המנטליותשללב־לבהזהוציבורית.

קרטית.

$TS1$.האנטידמוקרטית$TS1$

$DN2$.האנטידמוקרטית$DN2$לשאוללאלהסכיםלאנשיםגורמתהיא

הע־שיטותמהלךלהגיריכוללא)״אנישאלות

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$,שלהביטחוןקציןתמירליאומרשלנו״

בגסות(.אל־על

הת־לפתרוןצנועההצעהלהציעכןאםליהרשו

עלומה

$TS1$התעלומה$TS1$

$DN2$התעלומה$DN2$הנו־המבנהפתחתי:שאיתההסוציולוגית

רמטיבי

$TS1$הנורמטיבי$TS1$

$DN2$הנורמטיבי$DN2$ד״רשלהתנהגותהאתשמסבירהואהזה

קופרעםזקוטסקישלהפעולהשיתוףזקוטסקי.

נורמות:כמהעלמבוסס

להלספרהיהיכוללאהזההאיששלוהסודיות

בחברהנערץואפילומקובלממדמשימתו,היתהמה

הישראלית.

מארוחותחברתיכמוכישאלות,שאלהלאהיאב.

עמוד 3



לאהןעושות;שנשיםמהשזהיודעתהיאשבת,ערב

מסוכנותלמשימותשיוצאיםהגבריםאתשואלות

עובדים.הםבמה

כךעםהנאיביתההשלמההיאיותרעודמטרידהג.

אדםלרצוחחייבתולמעשהיכולהישראלשמדינת

פרטקופרכאויב.מוגדראדםאותואםזרה,ממדינה

המבוססתמאור,פשטניתעולםתפיסתשלנימיהעל

ואויבים.חבריםעל

יש־שבוהממדפשוטהיאהחוקשלטוןהשעייתד.

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ניתןוכךשגרתי.באופןענייניהאתמנהלת

שממנההסוציולוגיתהתעלומהאתלפתורלדעתי

אתשמסבירההנורמטיביתהמערכתזוהתחלנו.

קופרשללפשעלשותפהזקוטסקישלהפיכתה

הנורמטיביהמבנהאםלתהותרקלתהות)אפשר

והברוטליהפרנואידילאופיהבמשהודומהאינוהזה

לפניזקוטסקיהכירהשאותוהסובייטית,המדינהשל

שהיגרהלישראל(.

הדתיהמחנהדבר:אותואמרוהשב״כראשימרבית

רצחעלשמחתםאתהביעומחבריושחלקלאומי,

רבותשלהעיוורתהמדיניותשלתוצאההוארבין,

הדרכיםושלומשמאל,מימיןישראל,מממשלות

מעקב,שלקשוחהמדיניותהשב״כיישםשבהן

בשטחים.פלסטיניםוחיסוליעינוייםהפחדות,

שהמ־מפנימפריעבאיןצמחהההתנחלותתנועת

רינה

$TS1$שהמרינה$TS1$

$DN2$שהמרינה$DN2$שלה.האינטרסיםאתבשקטשירתההיהודית

מייצגתהדתיתההתנחלותתנועתברור:שיהיה

בחב־לצמוחשיכוליםביותרהאפליםהכוחותאת

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$מסוכן,כאויבהעולםאתלראותדמוקרטית

ול־לשלוטהבוטה,המוסריותחוסראתלהצדיק

שעבד

$TS1$ולשעבד$TS1$

$DN2$ולשעבד$DN2$הברוטליותאתלהפוךבאלימות,אחרים

מכל,והחמורשגרתיים,נפשלהלכיוהאלימות

ערכיםשלתכלת,שלבטליתהכלאתלעטוף

לה־ישראלאתדניםאלוכלופטריוטיים.יהודיים

פוך

$TS1$להפוך$TS1$

$DN2$להפוך$DN2$לראותיכולותשאינןמדינותמאותןלאחת

האלימותרבים,לישראליםשלהן.אלימותןאת

כלשהי,מסתוריתמסיבהנראית,מפעיליםשהם

רבות:מניאחת)דוגמהמוסריתואפילומוצדקת

שישוגרטילכלעלכיבצדקנותשהציעדנון,רני

בעזה(.אחתשכונהימחקצה״לישראל,על

תופעתהסף״,״שומריהסרטשמבהירכפיאכן,

עלחוקיתלאהשתלטותשכללהההתנחלויות

פלסטי־שלונשניתחוזרתהטרדהפלסטיני,שטח

נים

$TS1$פלסטינים$TS1$

$DN2$פלסטינים$DN2$קולוניאלייםיחסיםוהתושבים,הצבאידיעל

באלימותהשגרתיוהשימושהאדוניםמעמרעם

שיטתיתמדיניותשלהאטיתהשפעתהתחתקמה

שנכפוהנורמותושלישראלמממשלותכמהשל

הצבא.ידיועלביטחוןסוכנויותיריעלאט־אט

הרו־בטליתלהתעטףיכוליםובוחריובנטנפתלי

חניות

$TS1$הרוחניות$TS1$

$DN2$הרוחניות$DN2$,מס־גדולהאינההזאתהטליתאךהיהודית

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$תפיסתשלהפרימיטיביותאתלהסתירכרי

ההת־תנועתשמקדמתהיהודייםהערכיםעולמם.

נחלות

$TS1$ההתנחלות$TS1$

$DN2$ההתנחלות$DN2$עללמעשהמבוססיםכךכלרבהבגאווה

רבין,רצח)ראוחוקוהיעדראלימותשלנורמות

לאיפייגליןשלקריאתואורחבה;לתמיכהשזכה

לרצחשותפהזקוטסקי,מריהר״ראזרחי(.ציות

אתהמחברתאחתחוליהרקהיאמרצונה,שלא

ארוכהבשרשרתלהתנחלויות,הישראליתהחברה

עגומה.לנורמליותשהפכונורמותשל
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