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תודה
עבודה זאת לא היתה יוצאת לפועל או נראית כפי שהיא נראית ללא נשים מסוימות ומדהימות שאני
מבקשת להודות להן מקרב לב.
ראשונות הן המשתתפות במפגש הדיאלוג ,שהפכו להיות המשתתפות במחקר .תודה שפתחתן את
ליבכן אז והמשכתן לעשות זאת גם אחר כך בראיונות .תודה שרציתן להיות חלק מזה ,תודה
שהקדשתן מזמנכן – תודה על הכל.
תודה לחברותיי מהחוג למגדר (בעבר ובהווה) ,שהפכו לקבוצת תמיכה לכותבות תזה לעת מצוא,
חלק מרצון וחלק בעל כורחן.
תודה רבה למרצות בחוג למגדר ,שעוד בשלבי סיום התואר הראשון הפך לסוג של בית עבורי ,והן
למנטוריות – גם ללא ידיעתן .במיוחד לד"ר רוני הלפרן ,ד"ר טל דקל ,ד"ר ענבל וילמובסקי ,ד"ר
תגריד יחיא -יונס ופרופסור דפנה הקר ,שתרומתן לחיי בכלל ולמחקר זה בפרט גדולה הרבה יותר
משהן אי פעם יחשבו .תודה גם לחוג למגדר ,שתמיכתו הכלכלית עזרה למחקר להתקדם ולי לנשום.
תודה לאמא שלי ,שבלעדיה שום אות לא היתה נכתבת בעבודה הזו ,על זה שהיא תומכת בי לכל
אורך הדרך ,גם כשהיא הרבה יותר ארוכה ממה שחשבנו שהיא תהיה.
ולבסוף ,אין לי מספיק מילים להודות לפרופסור חנה הרצוג ,המנחה שלי .תודה על הנחייה מעשירה,
רגישה ואפילו מרגשת ,על היכולת לבחון נקודות מבט ישנות וללמד אותי חדשות ,על האמון,
התמיכה ,ההכוונה ,העידוד וגם ההתעקשות עד הסוף .כל אלו ויותר האירו לי את המסע הזה שנראה
כמו אל מעבר להרי החושך ,ויישארו איתי בכל מסע אחר שאלך בו ,ברגל או בתודעה .תודה.
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לסבתות שלי ,שבדרכן המשונה לימדו אותי לא לתת למציאות להפריע לי לקוות.
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תקציר
מחקר זה עוסק בחוויותיהן של נשים ישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני
המעורב מגדרית ,ודרכן חותר להבין את המשמעות שיש למרחב זה עבורן ,התהליכים העוברים
עליהן ,כמו גם החסמים ,הדיכויים ,המגבלות ,אך גם נקודות חיוביות כמו אפשרויות של
סולידריות ,נקודות הזדהות ועוד.
הספרות המחקרית העוסקת במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני רבה ,ועוסקת בעיקר בשיטות
המפגש ,השפעתו ויעילותו .עם זאת ,בולט חסרנו של מבט מגדרי בשדה המחקר ,קולו של הנשים
אינו נשמע ,ונקודת המבט הגברית נתפסת כאוניברסלית המייצגת את הכלל .מטרתו המרכזית של
מחקר זה ,וגם תרומתו הראשונית ,היא הוספת נקודת המבט המגדרית לשדה המחקר ,ובחינת
מרחב המפגש מנקודת מבטן של הנשים הישראליות-יהודיות המשתתפות בו .הטענה המרכזית
שברצוני להעלות במחקר זה היא כי מרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית אינו
רק מרחב מגוזע ( ,)racializedאלא גם ממוגדר ( ,)genderedוהתהליכים העוברים על המשתתפות
בו מערבים יחסי כוח לאומיים ומגדריים בו זמנית ,המשפיעים בצורות שונות ומגוונות על הנמצאות
בו.
מחקר זה פועל לאור ובעזרת שני צירי ידע עיקריים ,הראשון בהם הוא השיח הפוסטקולוניאלי
בהקשרו הישראלי .במחקר זה אטען כי בעצם קיום מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,מייצרות
ומייצרים המשתתפות/ים בו מרחב ביניים ( ,)in-between-nessאשר מאפייניו חוצים גבולות
גאוגרפיים ,ומשפיעים על המשתתפות/ים בו בדרכים שונות ומגוונות .מרחב ביניים זה נוצר על ידי
האינטרקציה בין המשתתפות/ים ,והוא מעוצב על ידי יחסי הכוחות הלאומיים והמגדריים בו ,אשר
בתורם מייצרים תהליכי זהות הדדיים אשר מעצבים את זהותן ,דרך פעולתן ,התנגדותן וחוויותיהן
של הנמצאות במרחב מפגש הדיאלוג .עצם העיסוק במרחב מאפשר מעבר מעיסוק בינארי בין
פרטי/ציבורי ,להדדיות ,נזילות והיברידיות ,שמפרקות זהויות ברורות וגבולות ברורים ,ומבנות
אותן מחדש.
ציר הידע השני אשר בעזרתו ולאורו פועל המחקר הוא התאוריה הפמיניסטית ,כאשר לא רק כי
המחקר עוסק בנשים וכך מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים פמיניסטיים אשר חוקרים את עולמן
של נשים ,על ידי נשים ולמענן ,אלא בנוסף לכך ,מטרתו של מחקר זה היא לחשוף את יחסי הכוחות
ואת חוסר האיזון המגדרי הקיימים במרחב המפגש .בהתאם למתודולוגיות מחקר פמיניסטיות,
מחקר זה מבוצע בעזרת ראיונות עומק של תשע נשים ישראליות-יהודיות שהשתתפו במפגש דיאלוג
ישראלי-פלסטיני בגרמניה בשנת  ,2014ומתווספת אל ראיונות אלו נקודת המבט של החוקרת,
הנובעת מניסיון אישי כמשתתפת במפגש זה ,אך גם במפגשים רבים אחרים .השילוב בין התאוריה
הפמיניסטית למרכיבים מהשיח הפוסטקולוניאלי הוא הנותן את הכוח ,כמו גם את החדשנות,
למחקר עצמו.
מחקר זה עוסק במשתתפות הישראליות-יהודיות במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,ומעלה
שאלות לגבי שייכותן לקבוצת הרוב החזקה ,ולאופנים בהן מתבטאת ו/או משפיעה שייכות זו על
המשתתפות .מממצאי המחקר עולה כי מרחב מפגש הדיאלוג מערער ומשנה את יחסי הכוחות,
ועמדות הכוח מייצרות דיכוי מסוג אחר ,הנוצר משילוב והצטלבות של יחסי הכוחות הלאומיים עם
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יחסי הכוחות המגדריים ,הפועלים דווקא לרעת המשתתפות הישראלית-יהודיות ,שמוצאות דרכים
אחרות ולעיתים מפתיעות על מנת להתנגד ולשרוד במרחב.
מחקר זה מבקש להציב את הגוף הנשי כאתר להזדהות ולמחאה ,ומראה כיצד הגוף הנשי משמש
את המשתתפות הישראליות-יהודיות ככלי להזדהות עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים במפגש,
אך גם כאתר דרכו באים לידי ביטוי יחסי כוחות לאומיים ומגדריים המובילים לדיכוי של
המשתתפות הישראליות-יהודיות ,אותו הן מפרקות בצורות מחאה והתנגדות שונות ,המתבטאות
לעיתים דווקא בכניעה ליחס המדכא.
שאלות וטענות הנוגעות לגוף הנשי הן תרומה נוספת לספרות המחקרית הקיימת ,המתאפיינת לרוב
בדואליות גוף-ידע ( ,)body-mindוהקושרת את הגוף ,הטבע והרגש עם נשיות ,ואת הידע ,התרבות
וההיגיון עם גבריות .מחקר זה מבקש להדגיש לא רק את הגוף ,אלא גם את הרגש כערך מרכזי ,וכך
לתרום עוד יותר לשדה המחקרי אשר חסר את הממד הרגשי הקיים בצורה כה חזקה במפגשים
טעונים רגשית כמו מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני .על מנת להוסיף את הממד הרגשי ,מחקר זה
בנוי כמסע אל כל חלקיו של מפגש הדיאלוג ,מהכניסה אליו ועד היציאה ממנו ,אשר בו משולבים
הנרטיבים של המרואיינות עם הגורמים המשפיעים במרחב הנוגעים לחלל ולזמן ,והתורמים,
בתקווה ,לתהליך רגשי אצל הקוראת אשר כמו מצטרפת למסע .הבנייה של המחקר בדרך זו מובילה
לתרומה נוספת של המחקר ,אשר נוגעת למפגשי הדיאלוג עצמם :מחקר זה נותן תמונה מלאה של
האופן בו פועלים מפגשים אלו ,וכולל מקומות אשר השדה המחקרי הקיים אינו נוגע בהם ,כמו
מהלך ההפסקות בין הדיונים.
מפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים הם לעיתים הדרך היחידה בו יכולות/ים אזרחיות/ים משתי
קבוצות הלאום להיפגש ולפעול בעצמן/ם למען הידברות ודו-קיום באיזור הנמצא בסכסוך מתמשך.
בנוסף ,מפגשים אלו במסגרת החברה האזרחית מהווים לעיתים שלב מוקדם בכניסה למרחבים
פורמליים יותר ,כמו ועדות ,תהליכי משא ומתן ועוד .באמצעות החוויות העולות מהמרואיינות
במחקר זה בשילוב בחינת אופן פעולתו והשפעתו של מרחב הדיאלוג על המשתתפות הישראליות-
יהודיות בו ,מבקש המחקר לחשוף את התהליכים החיוביים והשליליים העוברים על הנשים
הישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג וכך לתרום לא רק לספרות המחקרית ,אלא גם לשינוי
אמיתי בשטח על מנת להוביל להרחבת השתתפותן של נשים במרחבים דומים בחברה האזרחית,
ואולי אף בערוצים פורמליים ולא-פורמליים אחרים ,המתקיימים בישראל.
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מבוא
בין השנים  2000-2013קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם שבע החלטות היסטוריות שעניינן "נשים,
שלום וביטחון" ,כאשר הראשונה והידועה שבהן היא החלטה  ,1325המציינת את תפקידן החשוב
של נשים במניעת סכסוכים ובחתירה לפיתרונם בדרכי שלום ,ומדגישה את החשיבות בשותפתן
השווה ובצורך להרחבת מעורבותן של נשים בתהליכי קבלת החלטות בכל הנוגע למניעת סכסוכים
ובחתירה לסיומם (אהרוני .)2015 ,החלטות אלו היוו הכרה רשמית של מועצת הביטחון של האו"ם
בנוגע להשפעות סכסוכים אלימים על האוכלוסייה האזרחית בכלל ,והנשים בה בפרט .מדינת
ישראל אימצה את ההחלטה ,ובדצמבר  2014החליטה הממשלה להקים צוות לגיבוש תוכנית פעולה
ממשלתית ליישומה (שם) .זוהי החלטה תקדימית ,המערערת על התפיסה הרווחת כי התחום
הפוליטי/ציבורי שייך לגברים ,וכי נשים שייכות לתחום הביתי/פרטי .תפיסה דיכוטומית זו מקבלת
תמיכה רחבה אף יותר בישראל ,שתפיסת הביטחון ההגמונית שלה רואה "ביטחון" כעניין צבאי
בעיקרו ,מה שמנציח את אי-השוויון המגדרי ,ותורם אף יותר להדרת הנשים מהתחום הביטחוני,
ולכן מהתחום הפוליטי-מדיני (הרצוג.)2013 ,
לטענת חנה הרצוג " ,כניסתן של נשים לספרה הציבורית ללא דחייה של ההשקפה התרבותית
המבחינה בין העולם הגברי לעולם הנשי ,יוצרת מצב שבו נשים ,בעיני החברה ולעיתים בעיניי עצמן,
נחשבות לפולשות לספרה שאינה שייכת להן ,וכזאת שאין בידן את הגישות הנכונות והמשאבים
הנחוצים על מנת לתפקד בה ביעילות" (הרצוג ,2013 ,עמ'  .)356במהלך השנים מאז החלטת 1325
ראו חוקרות חשיבות רבה בהבנת התהליכים המגדריים הפועלים על האוכלוסייה האזרחית ,על
מנת לשפוך אור על חוויותיהן של נשים ולהבין דרכן את התהליכים והחסמים הפועלים על הנשים
בספרה הציבורית בכלל ,ובתחום הביטחוני-פוליטי-מדיני בפרט.
מחקר זה עוסק בחוויותיהן של נשים ישראליות-יהודיות 1במפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים
מעורבים מגדרית ,ולמראית עין אינו שייך לשדה מחקר העוסק בתחום הפוליטי-מדיני ,מכיוון
שאינו עוסק במשא-ומתן ,תהליכי שלום ,ועדות הכנסת וכיוצא באלו .אולם ,במאמרה " Gender
,"and "Peace Work": An Unofficial History of Israeli-Palestinian Peace Negotiations
טוענת שרי אהרוני כי על מנת לקבל תמונה רחבה יותר על נשים ב"עבודת השלום" ,יש צורך לבדוק
גם בשוליים ובמסגרות הלא-פורמליות של תהליכי שלום ,וועדות למשא ומתן ועוד ( Aharoni,
 .)2011בעוד התחום הפוליטי-מדיני בישראל (ובמדינות אחרות) ,אינו נגיש למרבית האוכלוסייה
ולא רק לנשים ,מי שמבקשת בכל זאת לפעול בנושאים חברתיים ,פוליטיים ואחרים ,יכולה לעשות
זאת במסגרת "החברה האזרחית" 2,אשר אמורה להיות נגישה יותר .מפגשי דיאלוג ישראלים-

 1בשפה הנהוגה במפגשי הדיאלוג בין ישראליות/ים לבין פלסטיניות/ים ,נהוג לקרוא לקבוצה הישראלית" ,הקבוצה
הישראלית -יהודית" .זאת משום שייתכן כי חלק מהמשתתפות/ים הפלסטיניות/ים הן אזרחי/ות ישראל,
והאוכלוסייה הישראלית מכילה מספר רב של קבוצות אוכלוסייה ,שלא כולן יהודיות .במחקר זה החלטתי לשמור על
השפה הנהוגה במפגשים ,למרות הסירבול המתרחש לעיתים ,והעובדה שהמפגש עצמו היה בין ישראליות/ים-
יהודיות/ים לפלסטיניות/ים שאינן/ם אזרחי/ות ישראל.
 2על פי נורברט אליאס ( ,)Eliasחברה אזרחית מאופיינת על ידי תפיסה אנטי-מיליטריסטית ,והיא תולדה של העידן
המודרני לאחר המלחמה הקרה ,כביטוי מחאה נגד המונופול של מדינת-האומה על האלימות המאורגנת ,ועל השימוש
בכוח צבאי לשם הגשמת מטרות מדיניות .אך המושג "חברה אזרחית" אינו מתייחס רק למחאה נגד אלימות ,אלא
נגד המונופול של המדינה באופן כללי על החלטות הנוגעות באוכלוסייה האזרחית (בן-אליעזר.)2006 ,
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פלסטינים הם לעיתים הדרך היחידה בה אזרחיות/ים משתי קבוצות הלאום יכולות/ים לפעול
בעצמן/ם למען הידברות ודו-קיום ,באיזור הנמצא בסכסוך מתמשך .מפגשי דיאלוג ישראלים-
פלסטינים נמצאים בשוליים ובמסגרות הבלתי פורמליות של תהליכי שלום ,משא-ומתן וכיוצא
באלו ,ובהתאם להצעתה של אהרוני ,ברצוני לבחון ולשפוך אור על החוויות ,הרגשות ,התהליכים
והחסמים הפועלים על נשים ישראליות-יהודיות במהלך מפגשי הדיאלוג הישראלים-פלסטינים
המעורבים מגדרית ,וכך להוסיף לשדה המחקר אשר ,כפי שאראה בהמשך ,הינו לרוב עיוור מגדרית.
מעבר לתרומה לשדה המחקר הקיים ,כולי תקווה כי חשיפת החוויות ,והצבעה על החסמים,
הבעיות ,הקשיים והתהליכים העוברים על נשים ישראליות-יהודיות במפגשי דיאלוג מעורבים
מגדרית ולאומית ,תאפשר להוביל לשינוי המפגשים והתאמתם לנשים המשתתפות בהם ,על מנת
להביא להרחבת השתתפותן של נשים במרחב זה של החברה האזרחית ,המהווה לעיתים שלב
מוקדם בכניסה למרחבים פורמליים יותר .ההנחה הרווחת בספרות המחקרית הנוגעת למפגשי
דיאלוג ישראלים-פלסטינים היא כי מפגשים אלו הינם מיקרוקוסמוס של החברה (חלבי וזוננשיין,
 ;2000סלימאן ,)2000 ,ואם הנחה זו נכונה ,הרי שתרומת המחקר המוצע כאן למציאות בשטח היא
רבה ,ונוגעת לא רק לפעילות הייחודית הזו ,אלא לפעילויות של נשים ישראליות-יהודיות בערוצים
פורמליים ובלתי פורמליים ,הכוללים לא רק מרחבי דיאלוג ,אלא גם שיחות שלום ,וועדות ,תנועות
מעורבות וכו'.
נקודת המוצא למחקר זה היא כי בעיניי ,במציאות הישראלית כיום מתרחשים שני תהליכים
במקביל :בראשון ישנו כיבוש מתמשך אשר פועלים בו יחסי כוחות הנדמים שקופים במקרה הטוב,
ומוכחשים במקרה הרע; 3ובשני ישנה אשליה של שיפור מתמיד במעמד האישה ,הגורמת לכך שיחסי
הכוחות המגדריים יהיו שקופים במקרה הטוב ,ומוכחשים במקרה הרע 4.שני תהליכים אלו
מקבילים אחד לשני אך גם שזורים ,משפיעים ומושפעים אחד מהשני .בעיניי ,הכרה בתהליכים
מקבילים ושזורים כאחד אלו ,קוראת למחקר המשלב בין התאוריה הפמיניסטית לבין השיח
הפוסטקולוניאלי בהקשרו הישראלי ,פועל בעזרת צירי ידע אלו ,ולאורם .מבט מגדרי ללא המבט
הפוסטקולוניאלי לא ייתן תמונה מלאה על השפעות הסכסוך על החברה הישראלית ועל הכוחות

 3הביטוי "הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון" הוא אולי הדוגמא המובהקת ביותר לכך .בטיעון המשטר הדמוקרטי
מוכחשים ומועלמים עוולות הנוגעות לזכויות אדם ,גזענות ,כיבוש וכדומה .בנוסף ,מערכת החוק אשר פועלת כביכול
על פי עקרון השוויון הפורמלי ,משמרת את האשליה כי מתקיים בישראל משטר נאור ומתקדם ,בעוד בשטח עצמו
ישנה גזענות רבה ,אלימות ושנאה כלפי כל מי שנתפס כ"אחר" – לא רק מבחינת לאום ,אלא גם מבחינת צבע ,מעמד,
מגדר וכו' .בנוסף ,במחקרם על השתתפות מתמשכת במפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים ,מצאו יפתח רון ,יפעת מעוז
וצבי בקרמן ,כי רוב המשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות במחקר ,טענו כי במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני
היתה זו הפעם הראשונה בה הם נתקלו ביחסי הכוחות הקיימים ,וכי לא היו מודעים/ות אליהם עד אז ( Ron, Maoz,
.)& Bekerman, 2010
 4העובדה כי יש שרות בממשלה ,נשים בראש ערים ומועצות מקומיות ,מנהלות בנקים ,נשים נמצאות בתפקידי מפתח
בתקשורת ובמקומות אחרים ,תורמת למראית עין של קדמה ,וכי בשנת  2016כבר יש שוויון מגדרי ,ואין צורך
במאבק .אשליה זו של קדמה מכסה על ומאפשרת את המשך הדיכוי והאפליה כלפי נשים הקיימים בכל תחומי
החיים ,כפי שעולה ממדד המגדר של "שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים" ,שמציג
תמונה של אי-שוויון מגדרי במגוון תחומים שונים ,ביניהם השכלה ,עבודה ,אלימות ועוד (צמרת-קרצ'ר ,הרצוג וחזן,
 .)2015בנוסף ,במחקרם של שחר אייל  ,אריאלה פרידמן ,לירון טל ואורי גופר ,המתמקד בקבוצות מעורבות מגדרית
העוסקות בדיאלוג בין -מגדרי ,עלה כי המשתתפים וגם המשתתפות הגיעו למפגש כאשר הם מתכחשים/ות לפערים בין
גברים ונשים (אייל ,פרידמן ,טל וגופר.)2006 ,
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הפועלים בה כמו גם יתעלם מהיבטים קריטיים העולים במפגשי דיאלוג ומשפיעים על המשתתפות
בהם ,ומבט פוסטקולוניאלי ללא המבט המגדרי יתווסף לשדה המחקרי המתעלם מנשים ובכך
ישעתק את מבני הכוח אליהם הוא מבקש להתנגד .יתרה מזאת ,השילוב בין נקודת המבט
הפמיניסטית לזו הפוסטקולוניאלית ,יאפשר תובנות חדשות ואולי אף מפתיעות ,על יחסי הכוחות
והסדר החברתי הקיים במרחב המפגש הדיאלוגי בין המגדרים והלאומים .השילוב בין התאוריה
הפמיניסטית למרכיבים מהשיח הפוסטקולוניאלי הוא הנותן את הכוח ,כמו גם את החדשנות,
למחקר עצמו.
המחקר ייפתח בסקירה תאורטית ,שבה אעמוד על השדה המחקרי בתוכו הוא מתבצע ,כמו גם על
מושגים הקשורים לשיח הפוסטקולוניאלי ומהווים כלים מרכזיים במחקר ,ביניהם "מרחב",
"גבולות" ועוד ,אשר יובילו לכלי נוסף בו ישתמש המחקר" ,תאוריית ההצטלבותיות"
( .)Intersectionality Theoryלאחר מכן אעסוק במתודולוגיה המחקרית ,ובו אציג בפירוט את
המחקר עצמו :שדה המחקר ,שיטת המחקר ,ודילמות אתיות העולות מבחירת המרואיינות ,ביצוע
המחקר ועוד.
על מנת לאתגר את השדה המחקרי הקיים ,מחקר זה לא יתבצע בשיטה הרווחת המחלקת את
הממצאים לפי תמות מרכזיות ,ודנה בהן ביחד או בסופו של המחקר בפרק מיוחד המוקדש לכך.
כך ,החלק השלישי יהווה למעשה את הפרק הראשון במסע בן שישה פרקים ,המהווים שישה שלבים
של מפגש הדיאלוג אותו עברו המשתתפות במחקר – מההגעה אליו ועד היציאה ממנו ,תוך דיאלוג
עם הספרות המחקרית  .בדרך זו אני מקווה להראות כמה שיותר צדדים של מפגש הדיאלוג
והשפעתו על המשתתפות במחקר ,אך מעבר לכך – יציאה למסע של הקוראת ביחד עם המשתתפות
ואיתי ,כך אני מקווה ,תוסיף למחקר את הממד הרגשי ,החוויתי ,כמקור של ידע .ממד אשר קיים
בצורה כה חזקה במפגשי הדיאלוג ,אך נעדר מהספרות המחקרית.
בפרק האחרון והמסכם אאסוף את שאלות ,טענות ,ומסקנות המחקר ,כך שיובילו למבט כולל על
חוויות הנשים הישראליות-יהודיות במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית ,המדגיש
את חשיבותן של חוויות אלו ,ואת תרומותיו המרכזיות של המחקר.
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מסגרת תאורטית
מחקר זה עוסק בחוויות של נשים ישראליות-יהודיות במפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים
מעורבים מגדרית ,ודרכן חותר להבין את המשמעות שיש למרחב זה עבורן ,התהליכים העוברים
עליהן ,כמו גם החסמים ,הדיכויים ,המגבלות ,אך גם נקודות חיוביות כמו אפשרויות של
סולידריות ,נקודות הזדהות ועוד .על מנת להבין את משמעות המרחב עבור הנשים ,יש צורך בראש
ובראשונה להבין מהו אותו "מפגש דיאלוג" ,ומדוע אני מעוניינת לכנותו "מרחב המפגש" .עיסוק
ב"מרחב" יוביל את הפרק לעסוק בתאוריות ובכלים בהם ישתמש המחקר ,ומשם לחלקו השני של
הפרק שיעסוק במבט המגדרי בשדה המחקר ,או יותר נכון ,בחסרונו .שני החלקים יחד יתנו סקירה
תאורטית שתאפשר יציאה משדה המחקר הכללי אל מחקר זה ,עליו יורחב בחלק הבא ,שיעסוק
במתודולוגיה.
 .1מפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים
ב6,1967-

מפגשים בין ישראלים-יהודים 5לפלסטינים אזרחי ישראל או תושבי השטחים שנכבשו
אינם רעיון חדש ,והתקיימו בצורה כזו או אחרת עוד בימיה הראשונים של המדינה .כבר בשנות
החמישים של המאה הקודמת היו מפגשים בין אנשי שמאל יהודים לבין אינטלקטואלים פלסטינים,
אך מפגשים אלו לא היו שיטתיים ,אלא מפוזרים (חלבי2000 ,ב) .בשנות השבעים של המאה
הקודמת ,ארגוני דו-קיום החלו לקיים מפגשים מסודרים יותר בין אזרחי המדינה היהודים לאלו
הפלסטינים ,בעיקר של צעירים (שם) .ב ,1972-מפגש אחד שכזה הפך למפגש מתמשך ,והוקם "נווה
שלום /ואחאת אלסאלאם" ,קהילה משותפת של יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל – מקום מפגש
תמידי ,שמתוכה צמח גם בית הספר לשלום ,בשנת ( 1979שם) .המפגשים בין אזרחי המדינה
היהודים והפלסטינים המשיכו בבית הספר ובמקומות אחרים ברחבי הארץ ,עם הפסקות הנובעות
בעיקר מאירועים הקשורים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ,כמו האינתיפאדה הראשונה (,)1987-1993
ואפילו פריחתם המחודשת של המפגשים ,לאחר הסכמי אוסלו ( ,)1993-1995היתה רצופה הפסקות
וקשיים (חלבי2000 ,ב; אהרוני .)2015 ,סקרים שנערכו בשנים  2003 ,2002ו 2005-העידו שבערך 16
אחוז מהאוכלוסייה הישראלית-יהודית השתתפו במפגשים כאלו במהלך חייהם ,מספר עצום לכל
הדעות ( .)Maoz, 2011נכון להיום ,אמצע העשור השני של המאה ה ,21-אין מספרים מדויקים על
כמות המפגשים והמשתתפים/ות ,אולם ארגונים רבים ,בישראל ומחוצה לה ,עוסקים בקיום מפגשי
דיאלוג ,לא רק בין אזרחי/ות המדינה אלא גם בין ישראלים/ות-יהודים/ות ובין פלסטינים/ות
תושבי/ות השטחים הכבושים7.

 5בחרתי בחלק זה של סקירת הספרות להתאים את עצמי לשדה המחקרי ולכתוב את טענות המחקרים ,החוקרים
והחוקרות שכתבו בעברית בלשון בה נכתבו – לשון זכר ,אשר תשים דגש על חסרונו של המבט המגדרי בשדה.
מחקרים המצוטטים מאנגלית יכתבו בלשון מעורבת ,כמו גם טענותיי שלי.
 6הגדה המערבית ,ירושלים המזרחית ועזה.
 7בין הארגונים ניתן למצוא את פורום המשפחות השכולות ,קרן פרידריך נאמן ,רעות-סאדאקה ,פסיכואקטיב ,תכנית
המזרח התיכון ,אוניברסיטאות שונות בישראל ,מכון אדם לדמוקרטיה ,USAID ,לוחמים לשלום ,זרעים לשלום,
 Breaking Barriers ,Come Seminarועוד .יש לציין שבעקבות מעמדה המיוחד של רצועת עזה לאחר ההתנתקות
שבצעה ישראל מהרצועה בשנת  , 2005הפכו המפגשים עם פלסטינים/ות תושבי/ות הרצועה לכמעט בלתי אפשריים,
ורוב המפגשים עם פלסטיניות/ים תושבי/ות השטחים הכבושים נערכים בעיקר עם פלסטיניות/ים תושבי/ות הגדה
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 1.1סוגי מפגשים
ישנם שני סוגים עיקריים של מפגשי דיאלוג (או כל מפגש אחר בין לאומים) הנערכים בישראל
ומחוצה לה :מפגש בין יהודים/ות אזרחי/ות ישראל לבין פלסטינים/ות אזרחי/ות המדינה ,ומפגש
בין יהודים/ות אזרחי/ות ישראל ופלסטינים/ות תושבי/ות השטחים הכבושים .כל אחד מהסוגים
נחקר לחוד ,וטרם מצאתי מחקר המשווה בין סוגי המפגשים .מחסור מחקרי זה תמוה בעיניי ,כיוון
שיש הבדלים ניכרים בין המפגשים והמורכבות של כל אחד מהסוגים היא שונה .בנוסף ,ישנם
מפגשים משולשים בין יהודים/ות אזרחי/ות ישראל ,פלסטינים/ות אזרחי/ות המדינה
ופלסטינים/ות תושבי/ות השטחים הכבושים ,אולם מפגשים אלו מועטים ביותר 8.במחקר זה
אעסוק במפגש דיאלוג בין ישראליות/ים-יהודיות/ים לבין פלסטינים/ות תושבי/ות השטחים
הכבושים ,מפגש שמעצם תנאיו הינו פחות נפוץ ,בין השאר מכיוון שלשם ביצועו נחוצים משאבים
רבים יותר מאשר אלו הנחוצים למפגש בין ישראליות/ים-יהודיות/ים ופלסטיניות/ים אזרחי/ות
ישראל9.
 1.2שיטות לביצוע המפגש
ישנן שיטות וגישות רבות לביצוע המפגש ,ומיון הגישות משתנה מחוקר/ת לחוקר/ת .במאמרו
"המפגש המתוכנן כמיקרוקוסמוס :היבטים פסיכולוגיים-חברתיים" ,מציג רמזי סלימאן את
גישתם של ישראל כ"ץ ומיה כהנוב ,המחלקים את קבוצות המפגש לשלוש קטגוריות עיקריות:
סדנאות יחסי אנוש ,מפגשי למידה בין תרבותית ,ומפגשים המבוססים על גישות לפיתרון סכסוכים
(סלימאן .)2000 ,סדנאות יחסי אנוש מתמקדים בהיבטים הפסיכולוגים של המפגש ,ומטרתם
העיקרית היא הגברת מודעות לחוויות הפרט שנמצא בקבוצה איתה נמצאים בקונפליקט ,והגברת
האמפתיה כלפיו; למידה בין קבוצתית גורסת שהמתחים נובעים מפער תרבותי וחוסר ידע כלפי
התרבות של הקבוצה השנייה ,ויש צורך להבין את הפערים האלו ולגשר עליהם; והגישה לפיתרון
סכסוכים מניחה כי לקונפליקט בין הקבוצות יש שורשים מציאותיים והפיתרון הוא בדרכי גישור
(שם).
שושנה שטיינברג ודן בר-און מחלקים אף הם את המפגשים לשלושה :קבוצת של יחסי אנוש ,קבוצה
של זהות קולקטיבית ,וקבוצות נרטיב ( .)Steinberg & Bar-On, 2002קבוצת יחסי האנוש מתמקדת
בפסיכולוגיה האישית; קבוצת הזהות הקולקטיבית שמה דגש על הזהות הקבוצתית ועל יחסי הכוח
בין הקבוצות; ובקבוצות נרטיב המשתתפים/ות משתפים/ות את הסיפורים האישיים שלהם/ן,
התורמים לא רק לאיתגור הסטריאוטיפים ,אלא גם להבנת הנרטיב הלאומי של הקבוצה ,ובכך

המערבית וירושלים המזרחית .בהתאם לכך ,במחקר ז ה אשתמש במונח "השטחים הכבושים" רק לגבי הגדה
המערבית וירושלים המזרחית.
 8נכחתי בעצמי במפגש כזה שמומן על ידי ארגון הולנדי ונערך בקפריסין ,שם המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות,
יהודיות/ים ,פלסטיניות/ים ( '48פלסטיניות/ים אזרחי/ות ישראל) ופלסטיניות/ים ( '67תושבי/ות השטחים הכבושים).
מפגשים מסוג זה מורכבים במיוחד ,כיוון שהם מערבים לא רק סוגיות לאומיות ישראליות-פלסטיניות ,אלא גם
סוגיות לאומיות פנים ישראליות ופנים פלסטיניות.
 9בעוד פלסטינים/ות אזרחי/ות ישראל מתגוררים/ות בשטחי ישראל ,על מנת לפגוש פלסטיניות/ים תושבות/ים
הש טחים הכבושים נדרשים אישורים מיוחדים ליציאה או כניסה משטחי ישראל ,שימוש במתורגמניות/ים או ידיעת
השפה האנגלית ,ולרוב מתקיימים מפגשים אלו מחוץ לגבולות ישראל והשטחים ,מה שמצריך יכולת כלכלית גבוהה
יותר.
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הבנת התרבות וגישור על פערי המידע (שם) .המטרה של כל השיטות זהה – לעודד אמפתיה בין
הצדדים.
יפעת מעוז מוצאת ארבעה מודלים על פיהם פועלים המפגשים :מודל הדו-קיום ,מודל הפרויקט
המשותף ,מודל קונפליקטואלי ומודל נרטיבי ( .)Maoz, 2011מודל הדו-קיום מתבסס על היכרות
הדדית בין הל אומים השונים ,ומתמקד בחוויות הפסיכולוגיות של המפגש; מודל הפרויקט המשותף
מניח שעבודה משותפת לקראת מטרה אחידה וידועה ,או יצירת דבר מה משותף ,יעזור להורדת
מחסומים וגישור בין תרבויות; מודל קונפליקטואלי מדגיש את הסכסוך בין הקבוצות ומטרתו
להעלות את המודעות ליחסי הכוח ביניהן; והמודל הנרטיבי מתבסס ,כאמור ,על סיפורי חיים של
המשתתפים/ות (שם).
רבאח חלבי ונאווה זוננשיין  ,ממקימי בית הספר לשלום בנווה שלום ,מבחינים בין שתי חלוקות
עיקריות של מפגשים (חלבי וזוננשיין .)2000 ,הגישה הראשונה מתמקדת בסדנאות הנעות בין "יחסי
אנוש" ,המתמקדות בעיקר בהיבטים הפסיכולוגיים של חוויית המפגש עצמו ,לבין סדנאות "פיתרון
סכסוכים" ,המניחות כי לסכסוך יש שורשים במציאות ,המשתתפים אינם אלא נציגי קבוצות
הלאום שלהם ,והפיתרון הוא דרך גישור; הגישה השנייה נעה בין "השערת המגע" ( Contact
 ,)Theoryהמניחה שמעצם המגע בין אנשים מקבוצות שונות מצטמצמים הסטריאוטיפים ,השנאה
מופחתת ,והקשר האישי הוא המפתח לפיתרון ,וגישת "הקונפליקט הבינקבוצתי" ,הטוענת שהקשר
האישי עובד דווקא כאשר הזהות הקבוצתית היא המודגשת ,והמפגש הוא בין קבוצות .בית הספר
לשלום פיתח גישה המשלבת בין הדברים ,בה יש דגש גם על הקונפליקט הלאומי ,וגם על הזהות
הקבוצתית (שם).
כל המפגשים ,ללא יוצא מין הכלל ,נשענים בראש ובראשונה על תאוריית "השערת המגע" ,שפותחה
על ידי גורדון אולפורט ( ,)Allportונחשבת לאחת התאוריות המשפיעות ביותר בהקשר ליחסים בין
קבוצות (" .)Ron et al., 2010השערת המגע" מניחה כי מפגש בין קבוצתי יכול להביא לצמצום דעות
קדומות ומתח ,ועצם המפגש הוא הצעד הראשון בהפלת המחסומים (נדלר .)2000 ,כפי שניתן
לראות ,כל סוגי המפגשים למעשה מפתחים את הגישה הזו למקומות שונים.
הגישות המבוססות על פיתרון סכסוכים וגישור נסמכות על "תאוריית הקונפליקט המציאותי"
( ,)Realistic Conflict Theoryשפותחה על ידי מוצפר שריף ( ,)Sherifוגורסת כי דעות קדומות
ואיבה הן תוצאות של תחרות מציאותית על משאבים מוגבלים (כמו למשל אדמה) – ככל שהתחרות
גוברת ,כך גם השנאה בין הקבוצות גוברת ,ולהיפך (זוננשיין .)2008 ,שיטות גישור שונות מנסות,
כאמור ,להביא למודעות לתחרות ,למשאבים וליחסי הכוח.
הגישות המתבססות על זהות קבוצתית וחברתית ועובדות דרכן ,כמו מודל הדו-קיום וקבוצות
הזהות הקולקטיבית ,מבוססות על "תאוריית הזהות החברתית" ()Social Identity Theory
שפיתחו ג'ון טרנר ( )Turnerוהנרי טג'פל (( )Tajfelזוננשיין .)2008 ,טרנר וטג'פל טוענים כי אחד
הצרכים האנושיים והבסיסיים ביותר של הפרט הוא הרגשה של ערך ושייכות ,ומרכיבים אלו
מעוגנים בהשתייכות לקבוצה ,כאשר הזהות החברתית כוללת את ההיבטים הקשורים בדימוי
העצמי של הפרט ,הנובעים מהקטגוריות החברתיות אליהן הוא משתייך על פי תפיסתו ( & Turner
 .)Tajfel, 1986מפגשים ברוח זו ינסו לשנות את המחשבה של הפרט על קבוצתו ועל הקבוצה מולו,
ולהשפיע על הזהות האישית דרך הזהות הקבוצתית.
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סוגי המפגשים אינם נבדלים רק בגישות המשפיעות על ביצוע המפגש ,אלא גם במיקום ,בזמן ובשפה
בה מתבצע המפגש .כל הנתונים האלו משפיעים על המשתתפים/ות ,על התהליך ועל התוצאה.
מפגשים המתבצעים באוניברסיטאות (בצורה של סדנאות או חוגים חברתיים) ,בתים פרטיים (כמו
מפגשים יזומים של פורום המשפחות השכולות וארגוני דו-קיום אחרים) ,או מקומות אחרים ברחבי
ישראל המפגישים בין יהודים/ות ופלסטינים/ות אזרחי/ות מדינת ישראל ,נוטים להתבצע בעברית,
שפת הרוב .מפגשים בין יהודים/ות אזרחי/ות ישראל ופלסטינים/ות תושבי/ות השטחים הכבושים
נוטים להתבצע באחת משתי דרכים :בשפה האנגלית ,שאינה שפת אם לכל המשתתפים/ות ,או
בשפת האם של המשתתפים/ות ובעזרת מתורגמנים/ות .מפגשים יכולים להיערך בתוך שטחי
ישראל ,בשטחי הרשות הפלסטינית (בעיקר בשטח  Cאליו יכולים/ות המשתתפים/ות היהודים/ות
להגיע) ,או בחו"ל .ישנם מפגשים מרוכזים של מספר ימים ,וישנם מפגשים שנערכים בסופי שבוע,
או בימים מסוימים בשבוע .לכל אחד מסוגי מפגשים אלו יתרונות וחסרונות ,אשר יורחבו בהמשך.
 1.3ביקורת על הסוגים ושיטות המפגש השונות
שיטות המפגש השונות אינן חסינות מפני ביקורת ,ובראשן הביקורת כלפי תאוריית "השערת המגע"
של אולפורט .לטענת אריה נדלר ,הפסיכולוגיה החברתית שוללת את הגישה הזו בטענה כי לא ניתן
להכיל את המפגש האישי על קבוצת הלאום כולה 10,או במילים אחרות ,ביטול הסטריאוטיפים
והפחתת הדעות הקדומות כלפי פרט או מספר פרטים מקבוצה אחת ,אינו מבטיח את ביטולן כלפי
קבוצת לאום שלמה ,במיוחד אם עבר זמן רב מאז אותו מפגש (נדלר .)2000 ,נדלר מציג את התאוריה
של רופרט בראון ( ,)Brownהגורסת כי ארבעה תנאים בסיסיים חייבים להתקיים על מנת שהמגע
יוביל לתוצאות חיוביות – סטטוס שווה בין המשתתפים בקבוצה ,היכרות מתמשכת ,מטרות
משותפות ותמיכה מוסדית (שם) .לא כל מפגשי הדיאלוג מקיימים את כל ארבעת התנאים ,ולכן לא
בכל מפגש פועלת "השערת המגע" כמצופה ממנה .כאמור ,ישנם מפגשים חד שבועיים למספר שעות
מועט בכל מפגש 11,או מפגשים ארוכי-טווח אך קצרי מועד בפועל 12.לטענת נדלר ,כאשר זמן המפגש
הוא קצר ,והטווח בין המפגשים הוא ארוך ,השפעת המגע הבינקבוצתי על המשתתפים בקבוצה
משתנה ,והם מושפעים יותר מאירועים המתרחשים בין המפגשים מאשר מהמפגשים עצמם ,לטובה
או לרעה (שם).
לא לכל המפגשים מגיעים המשתתפים במטרה משותפת .על פי סלימאן ,הקבוצה הפלסטינית לרוב
מגיעה במטרה לדבר על הסכסוך ועל קבוצות הלאום ,ואילו הקבוצה הישראלית-יהודית מגיעה
במטרה להכיר ,ולקיים דיון בין-אישי (סלימאן .)2000 ,השוני במטרות העל משפיע גם הוא על המגע
הבינקבוצתי ועל תוצאות המפגש.
המפגשים ברובם המוחלט ממומנים ונתמכים על ידי מקור כלשהו ,פרטי או ציבורי ,כאשר לרוב

 10תהליך הנקרא  - Subtypingיחידים שהתנסו במפגש חיובי יוצרים תת קטגוריה ברורה של אלו שהם פגשו ,וכל
השאר עדיין נמצאים מחוצה לה וסובלים מהסטריאוטיפים (נדלר.)2000 ,
 11כמו קבוצת אחד-על-וואחד ,שהתקיימה במשך מספר שנים באוניברסיטת תל אביב ,אחת לשבוע לשעתיים במשך
כל הסמסטר ,או קבוצות הדיאלוג שעורך פורום המשפחות השכולות ,שהם לרוב מפגשים חד-פעמיים של מספר
שעות.
 12שני סמינרים בהם השתתפתי ,הראשון של סאדאקה-רעות והשני של מכון אד"ם לדמוקרטיה ,עונים לקריטריון
הזה .שני הסמינרים נערכו במשך מספר חודשים ,אך המפגשים עצמם התקיימו בסופי שבוע בלבד ,כאשר יש מרווח
זמן של חודש או יותר בין המפגשים.
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מדובר בקרנות ,מכונים ,או מוסדות חינוכיים 13.אולם ,תמיכה מוסדית זו אינה מכסה על היעדר
תמיכה ציבורית כוללת .הציבור הישראלי אינו רואה בעין יפה את המפגשים ,בין השאר מכיוון
שהוא רואה בפלסטינים/ות אויבים/ות ,ואילו הציבור הפלסטיני מושפע מתנועות החרם וארגונים
פוליטיים ומוסדות פלסטיניים הרואים במפגשים אלו נורמליזציה של הכיבוש ,המאפשרת את
קיומו של המצב הקיים במקום מלחמה כנגדו (אמיר וקוטף 14.)2015 ,בחוסר תמיכה אמיתית
מהציבור ,נפגע המגע בין המשתתפים/ות בדיאלוג ,והשפעתו יורדת.
אך חשוב מכל – על מנת ש"השערת המגע" תעבוד כמצופה ,דרוש סטטוס שווה בין המשתתפים/ות
בקבוצות .הסכסוך הישראלי-פלסטיני גורם לכך שהמשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות הם/ן
בעלי/ות סטטוס גבוה יותר מאלו הפלסטינים/ות ,בין אם אזרחי/ות המדינה או אם לאו ( Ron et
 .)al., 2010הסטטוס השווה אינו חייב להיות מציאותי ,הוא יכול להיות גם מדומיין על ידי הקבוצה,
אך במפגשי דיאלוג לרוב המשתתפים/ות הפלסטינים/ות מודעים/ות לכך שיחסי הכוחות הם
לרעתם/ן ,לעומת המשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות שחלקם/ן כלל לא היה מודע ליחסי
הכוחות עד עצם המפגש (שם) .חוסר השוויון בסטטוס לא חייב להיות בדיוק כמצופה ממנו –
לעיתים קבוצת המיעוט הפלסטינית היא דווקא הקבוצה החזקה יותר במהלך המפגש עצמו ,כפי
שמעיד המחקר של וונדי סמית' וצבי בקרמן ( .)Smith & Bekerman, 2011חלבי וזוננשיין טוענים
אף הם כי לקבוצה הפלסטינית טוב יותר בתוך המפגש מאשר במציאות החיצונית ,לעומת הקבוצה
הישראלית-יהודית ,מה שמשפיע ,כמובן ,על יחסי הכוחות בין הקבוצות (חלבי וזוננשיין.)2000 ,
בשני המקרים ,כאשר חוסר השוויון בסטטוס מציאותי או מדומיין" ,השערת המגע" מאבדת
מכוחה.
ביקורת נוספת על השיטות השונות לביצוע המפגשים נוגעת לעצם השימוש בשפה .כפי שצוין,
המפגשים יכולים להתבצע בעברית וערבית בעזרת מתורגמנים ,בעברית בלבד או באנגלית .לטענת
פייר בורדייה ( ,)Bourdieuהשפה היא כלי לתקשורת בין בני אדם ,אבל גם מבטאת זהות ,תרבות
ומורשת ,ויש לה פונקציה של כוח (מצוטט אצל זק וחלבי ,2000 ,עמ'  .)170בקבוצות דיאלוג
המשתמשות בשפה העברית ,יחסי הכוחות מוטים עוד יותר מהרגיל .העברית היא שפת הרוב
השולט ,והמשתתפים/ות הפלסטינים/ות נאלצים/ות להשתמש בה ,מה שמחזק עוד יותר את
חולשתם/ן אל מול המשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות .במפגשים הנערכים באנגלית,
החיסרון מורגש כאשר שתי הקבוצות נאלצות להתבטא בשפה שאינה שפת אימן ,דבר המקשה על
המשתתפות/ים להתבטא בחופשיות .דרך זו אולי עוזרת לשוויון הסטטוס בין הקבוצות השונות,
אך פוגמת באיכות הדיאלוג עצמו .נדמה כי אפשרות הדיאלוג בעברית וערבית בעזרת
מתורגמנים/ות היא האפשרות השוויונית ביותר ,אך גם היא אינה חפה מפגמים .אפשרות זו גוזלת
זמן ניכר מהמפגש ,ולמעשה מקצרת אותו בחצי ,כיוון שכל משפט (בערך) נאמר פעמיים – פעם בכל

 13מכון אד"ם לדמוקרטיה ,מכון ון-ליר ,קרן היינריך בל ,קרן קונרד אדנאואר ואוניברסיטאות שונות ,הן רק חלק
מהדוגמאות.
 14במפגשים בהם נכחתי דיברו המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים רבות על ה"תטביע" (تطبيع ,נורמליזציה בערבית) ,ועל
כך שמפגשים אלו רק מאשרים את הכיבוש ולא פועלים נגדו .משתתפות/ים רבות/ים סיפרו על כך שלא הודיעו
למשפחתם/ן על ההשתתפות במפגש ,ועל כך שהרחוב הפלסטיני אינו תומך בפעולות כגון אלו ורואה את
המשתתפים/ות בהם כמשתפי/ות פעולה עם הכיבוש.
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שפה .בנוסף ,אפשרות זו דורשת מכל המשתתפים/ות לסמוך על המתורגמנים/ות ,דבר המשפיע
מאד על אופי המפגש ,כפי שנראה גם במחקר זה.
 1.4ערך המפגשים והשפעתם
בתחום חקר הסכסוכים הבינלאומיים מתואר הסכסוך הישראלי-פלסטיני כסכסוך עיקש ,מתמשך
ואף בלתי נשלט ( ,)Intractable Conflictהמלווה בהתפרצויות אלימות (אהרוני .)2015 ,במצב זה,
למפגשי דיאלוג ישנה חשיבות עצומה רק מעצם קיום המפגש .מפגשי הדיאלוג בין הישראליות/ים-
יהודיות/ים והפלסטיניות/ים תושבי/ות השטחים הכבושים מהווים לעיתים את המקום היחיד בו
יכולות/ים אלו להיפגש שלא במסגרת צבאית-ביטחונית או ייצוג תקשורתי ,כמו עיכוב במחסום,
פלישה צבאית לכפרים ,או חדשות בישראל ומחוצה לה המראות ייצוג מעוות של המציאות ,משני
הצדדים .בנוסף ,מפגשי הדיאלוג המתקיימים בין אזרחי/ות ישראל היהודיות/ים לאלו
הפלסטיניות/ים מהווים אפשרות ל"גשר" בין העמים ,וניסיון מסוים לדו-קיום והבנה הדדית.
תפיסת הביטחון הישראלית ,שהיא תפיסה צבאית בעיקרה (מיכאל ,)2008 ,מדירה מהשיח של
הסכסוך כולו את אלו שאינם/ן שייכים/ות לשדה הצבאי ,ותורמת לכך שהדרכים לפיתרון הסכסוך
וקידום השלום נדמות כשמורות רק לאלו הנחשבים מקצועיים בתחום – הצבא והממשלה .מפגשי
הדיאלוג הישראלים-פלסטינים מהווים מרחב בו האזרחיות/ים משתי קבוצות הלאום ,אשר אינן/ם
נתפסות/ים כשייכות/ים לשדה המקצועי ,ולרוב אין להן/ם שליטה על הנעשה – כביכול  -בשמן/ם,
יכולות/ים לפעול בעצמן/ם למען הידברות ודו-קיום ,באיזור הנמצא בסכסוך מתמשך .כך ,למעשה,
מבקשים מפגשי הדיאלוג לשמש כלי של החברה האזרחית בתהליך לקידום השלום.
בנוסף להיותם כלי לפעילות בחברה האזרחית ,למפגשי הדיאלוג איכויות נוספות .לטענת מעוז,
קונפליקטים אתנו-פוליטיים (כמו הישראלי-פלסטיני) נוטים להיות מלווים בתופעות פסיכולוגיות
כמו דעות קדומות ,דה-לגיטימציה ודה-הומניזציה – תופעות שליליות אשר אמרות להיעלם
בעקבות המגע בין המשתתפים/ות מהאוכלוסיות השונות שנוצר במהלך מפגש הדיאלוג ,אשר אמור
להשפיע לטובה על מערכת היחסים בין הקבוצות (.)Maoz, 2011
מחקרים רבים סוקרים את ההשפעות ואת האפקטיביות שיש למפגשי הדיאלוג בין יהודים/ות
ופלסטינים/ות אזרחי/ות ישראל או תושבי/ות השטחים הכבושים ,ללא הבחנה ממשית בין שני סוגי
המפגשים .למרות שלא ניתן לחקור לחלוטין את השפעת המפגשים על המציאות בשטח ,ניתן בכל
זאת לקבל תמונה משוערת לפי השפעת המפגש על המשתתפים/ות.
לטענת חלבי ,רון ,מעוז ,ובקרמן ,רובם המכריע של המפגשים מסתיים בשינוי העמדות ושבירת
הסטריאוטיפים של המשתתפים/ות כלפי המשתתפים/ות בקבוצת הלאום שמולם (חלבי2000 ,ב;
 .)Ron et al., 2010אנדרו פילקי ופיליפ המק מצאו כי מפגשים שנערכו בשיטת הנרטיב האישי היו
יעילים יותר ממפגשים שעסקו בקונפליקט עצמו ודנו בנרטיב ההיסטורי בלבד ( & Pilecki
 .)Hammack, 2014מחקרם של יפעת מעוז ודונלד איליס הראה כי למפגשי הדיאלוג תרומה עצומה
למוכנות שני הצדדים הנמצאים בסכסוך מתמשך לפשרה ולשינוי המצב ,בזכות האמון שיוצר
המפגש בין הצדדים (.)Maoz & Ellis, 2008
מחקרים הראו כי ההשפעות והאפקטיביות של המפגשים משתנות לפי סוגי האוכלוסייה -
ההשפעות על המשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות שונות לעומת המשתתפים/ות
הפלסטינים/ות .לטענת חלבי ,ערכם של מפגשי הדיאלוג בין יהודים לבני פלסטינים אזרחי המדינה,
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שהתקיימו מימיה הראשונים של המדינה עד לשנות השבעים של המאה העשרים ,היה בעצם קיומם
– הם סיפקו את הצורך של הפלסטינים במגע עם האוכלוסייה היהודית ,וליטפו את האגו של
המשתתפים היהודים ,שהיו שייכים למיעוט השמאל הליברלי (חלבי2000 ,ב) .עם השנים השתנה
הערך של המפגשים עבור כל אחת מהקבוצות .על פי חלבי וזוננשיין ,גם בשנים מאוחרות יותר פעל
המפגש על האגו של המשתתפים הישראלים-יהודים ,שבסופו של המפגש חשו שפעלו למען השלום
והשוויון ,הרגישו הקלה ואף חשו גאווה על השינוי שעברו (חלבי וזוננשיין .)2000 ,לטענת רון
ואחרים ,המשתתפים/ות היהודים/ות מתארים/ות את המפגש עם הפלסטינים/ות אזרחי/ות
ישראל כחוויה בונה ומאירת עיניים ,אשר מרחיבה את המודעות כלפי המיעוט הערבי בישראל ( Ron
 .)et al., 2010החוקרים מצאו כי המשתתפים/ות היהודים/ות למדו לא רק על המשתתפים/ות
הפלסטינים/ות ,אלא גם על עצמם/ן ,למדו לזהות רגשות שלא זוהו בעבר ,ולאחר המפגש יש להם/ן
את הכלים הנכונים להתמודד איתם (שם) .אך בעוד המשתתפים הישראלים-יהודים חשים הקלה
עקב עליית המודעות למצב של האוכלוסייה הפלסטינית ,מחקרם של חלבי וזוננשיין מגלה כי
המשתתפים הפלסטיניים חשים תסכול רב בסוף המפגש ,כיוון שהמציאות מבחוץ לא השתנתה,
והעלאת המודעות רק תרמה לכך שאותם משתתפים מודעים יותר לחוסר השוויון הקיים ,ואינם
רואים פיתרון (חלבי וזוננשיין.)2000 ,
המשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות והפלסטינים/ות יכולים/ות לצאת מהמפגש ולשמש
סוכני/ות שינוי במציאות החברתית והלאומית בשטח ,אך לא כולם/ן עושים/ות זאת .לטענת מעוז,
לא ניתן להוכיח האם המשתתפים/ות במפגש מעבירים/ות את השינוי שחל בהם/ן הלאה ,אל
המציאות בשטח ( .)Maoz, 2011בקרמן אף הוא מתייחס למציאות בשטח וטוען כי המפגשים עצמם
אינם יעילים ,כיוון שאינם מתייחסים למרחב שמחוץ למפגש ,וליחסי הכוח המובנים והקיימים בין
הקבוצות במציאות חברתית של סכסוך מתמשך ( .)Bekerman, 2007בקרמן למעשה שותף לטענתם
של חלק מהמוסדות הפלסטיניים כי המפגשים תורמים לנורמליזציה של הכיבוש ,ואינם יכולים
להשפיע על המציאות החיצונית (אמיר וקוטף.)2015 ,
 .2מרחב מפגש הדיאלוג
מפגשי הדיאלוג אינם מוגבלים למיקום גאוגרפי מסוים ,וכפי שראינו יכולים להתרחש כמעט בכל
מקום על הגלובוס .אך בעוד המיקום הגאוגרפי משתנה ,ברצוני לטעון כי עצם קיום המפגש מייצר
מרחב אשר מאפייניו חוצים גבולות גאוגרפיים ,ומשפיעים על המשתתפות/ים בדרכים שונות
ומגוונות.
 2.1על המרחב
במאמרה "המרחב והמבט" ,סוקרת אורלי לובין את "המפנה המרחבי" שהחל בשנות השישים של
המאה הקודמת ,והעביר את מושג ה"מרחב" מדיון גאוגרפי ,לדיון תרבותי (לובין .)2013 ,בסקירתה
של לובין היא מצטטת את אנרי לפבר ( ,)Lefebvreשמציב מראש את מעמדו הסמלי של המרחב
כמרכיב לא פחות חשוב מחומריותו של המרחב ,שכן מה שמעצב "מרחב" הם יחסי כוח (שם ,עמ'
 .)45לטענתה של לובין ,הבניית המרחב היא תמיד תוצר של תהליכים חברתיים-פוליטיים,
ותאוריות פוסטקולוניאליות תופסות את התהליכים האלו כמעצבי זהות ,ומאפשרים התנגדות.
המעבר מדיון גאוגרפי לדיון תרבותי של מרחב ,מראה כיצד המרחב פועל להבנת פעולתם של יחסי
כוח ,מה שעוזר לתאוריה הפמיניסטית לשאול שאלות נוספות על יחסי הכוח שבתוכם התקיימה
ומתקיימת הנשיות .לובין ממשיכה וטוענת כי בעוד הדיון הפמיניסטי מתנהל בעיקרו סביב מוקד
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אחד מרכזי – ההבחנה בין המרחב הציבורי/פומבי לבין המרחב הדומסטי/פרטי  -דיון רחב יותר
במרחבים ויחסי הכוח הנוצרים בהם מאפשר לראות כיצד פועלים מנגנונים חברתיים שמקבעים
את החלוקה המגדרית המרחבית ,ויוצרים מרחבים ממוגדרים בצורות משתנות מתוך היחסים בין
כוח ,מעמד ,גזע ולאומיות ,לצד מין ,מגדר ומיניות .השימוש ב"מרחב" מאפשר מעבר מעיסוק
בינארי בין פרטי/ציבורי ,להדדיות ,נזילות והיברידיות ,שמפרקות את החלוקה בין הספרות ואת
הזהויות הברורות שנוצרות בתוכן (שם ,עמ' .)49
פירוק החלוקה הבינארית היא מגמה מרכזית במחקר הפוסטקולוניאלי ,על פי יהודה שנהב וחנן
חבר (שנהב וחבר .)2004 ,המחקר הפוסטקולוניאלי ,לטענתם ,מתמקד ביחסי כוח בין מערב למזרח,
עולם ראשון לעולם שלישי ,ודרכם בוחן סוגים אחרים של יחסי כוח ,כגון מיניות ,מגדר ,שפה ועוד.
חבר ושנהב מציגים את המונח "היברידיות" ( ,)Hybridityשמציע הומי ק .באבא (,)Bhabha
המצביע על הכלאה בין זהויות וטשטוש גבולות ,תוך דגש על השפעות רב-כיווניות (שם) .באבא עוסק
במפגש הנוצר בין הכובש לנכבש ,המדכא והמדוכא ,וטוען כי במפגש ישנה השפעה הדדית של
האוכלוסיות אחת על השנייה (באבא .)2004 ,שנהב וחבר מציגים את טענתו של באבא כי עצם
המפגש בין האוכלוסיות הנתונות ביחסי הכוח מייצר "מרחב שלישי" ( ,)In-between-nessשאינו
מציית לדיכוטומיות ,ומייצר תהליכי זהות הדדיים (שנהב וחבר.)2004 ,
 2.2מרחב ביניים
"המרחב השלישי" אותו פותח באבא ,הוא למעשה מרחב ביניים (כך ניתן לראות גם על פי שמו
באנגלית) .מרחב הביניים של באבא לא מציית לחוקי התרבות ,ומבנה את הסובייקטים הנמצאים
בו מחדש ,דרך המפגש ביניהם .השימוש במושג "מרחב שלישי" מהדהד את התאוריה של דונלד
ויניקוט ( ,)Winnicotהטוען כי מרחב שלישי קיים בין שני סובייקטים ,בו מתאחדות תופעות
שלכאורה סותרות זו את זו ,ולמעשה מתרחשים בו החיים האנושיים (מצוטט אצל קולקר,2003 ,
עמ'  .)206בעוד באבא מתאר מרחב בין סובייקטים שיש ביניהם יחסי כוח מובנים ,ו-ויניקוט מתאר
מרחב בין שני סובייקטים ,ויקטור טרנר ( )Turnerמשתמש במונח ה"ביניים" כדי לתאר שלבי מעבר
של סובייקטים במיקומים חברתיים ,תרבותיים ,ומגוון מצבים אחרים (טרנר.)2009 ,
טרנר מפתח את טענותיו של ארנולד ואן גנפ ( )Van Gennepהעוסקות בטקסי מעבר והתבגרות
בשבטים מסוימים באפריקה ,אל טענות חברתיות כלליות .במרכז התאוריה שלו עומד המושג
"לימינליות"  -מרחב ביניים ,הנמצא בדרך ממיקום חברתי/תרבותי אחד למשנהו (טרנר.)2009 ,
טרנר מתאר את המרחב הלימינלי ,המהווה את השלב השני בטקסי מעבר 15:במרחב זה ,מעמדות
וסטטוסים חברתיים מהעבר נעלמים ,ונוצרת "קומיוניטס" ,קהילה המורכבת מכלל הסובייקטים
הנמצאים באותו המצב ,אשר הופכים לבעלי סטטוס זהה .בעזרת הקומיוניטס ,במצב הלימינלי
הזהות של הפרט מתעצבת מחדש על ידי היחסים עם הקהילה .במילים אחרות ,מרחב הביניים של
טרנר הוא מרחב בו הסובייקט מעוצב על ידי מפגש עם סובייקט/ים אחר/ים ,ואינו מציית לחוקים
התרבותיים המוכרים .לטענתו של טרנר ,מרחבים אלו לא מאפיינים רק טקסים בשבטים נידחים,
אלא כל ניסיון חיים של הפרט כולל חשיפה משתנה למצבים דומים (שם) .טרנר מבחין בסוג נוסף
של מרחב לימינלי ,והוא המתרחש בטקסים של "היפוך סטטוס" ,כאשר הפרט עובר לסטטוס גבוה

 15טרנר כאמור מרחיב את טענותיו של ואן-גנפ ,הטוען כי טקסי מעבר מורכבים משלושה שלבים :פרה-לימינלי,
לימינלי ופוסט לימינלי (טרנר.)2009 ,
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בשבט ,כמו למשל להיות ראש השבט .לטענתו ,בטקסים אלו השלב הלימינלי מתאפיין בכך
שהחלשים עוטים כסות של חזקים ,ומהחזקים נדרש להיות סבילים ולשאת את האלימות המופנית
כלפיהם באורך רוח (שם).
ברצוני לטעון כי מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני הוא מרחב לימינלי המשלב את שני הסוגים
עליהם מצביע טרנר .במהלך המחקר אראה כי במרחב זה החוקים החברתיים והתרבותיים שהכירו
אלו המגיעים/ות אליו אינם תקפים ,ויחסי הכוחות והמעמדות מתערערים ומשתנים .כפי שנראה
במהלך המחקר ,החוויות העוברות על הנשים מעוצבות על ידי המפגש עם הקומיוניטס החדשה –
האנשים והנשים הנמצאים/ות איתן במרחב .מטרתו של המפגש ,כפי שראינו ,היא להסיר מחסומים
ודעות קדומות ,ולמעשה לעבור ממצב אחד לאחר ,בזכות המפגש  -מאפיינים הדומים למדי
למאפיינים של טקסים ,על פי טרנר16.
 2.3גבולות ומרחבי זהות
לטענת ולדימיר קולוסוב ,בעידן הגלובאלי עברו לימודי הגבולות מעיסוק ב"שטחים" לעיסוק
ב"מרחבים" – כיחידות שהן לאו דווקא גאוגרפיות אלא יותר נזילות ,בעקבות ההכרה הגוברת בכך
שגבולות הם תופעה מורכבת הקשורה בבסיסה לארגון החברתי ולפסיכולוגיה האנושית ,ולאו
דווקא לשטח עצמו ( .)Kolossov, 2005מחקר זה ,כאמור ,בוחן את מרחב מפגש הדיאלוג ,את
הגבולות הנבנים בו ומבנים אותו ,כמו גם את אופן חצייתם ,והשפעתם על חוויות המשתתפות.
לטענת אנסי פאסי ,הגבולות הם תהליך הקורה בפעולות חברתיות תרבותיות ובשיח ,הם משתנים
ומעוצבים למולו ( – )Paasi, 1998ומרחב הדיאלוג הוא מקרה מבחן קלאסי לכך.
מחקר הגבולות בראייה חוץ-גאוגרפית הוא תחום חדש יחסית ,שהחל לתפוס תאוצה בשנות ה80-
של המאה הקודמת ( .)Kolossov, 2005המקרה הישראלי מרתק בעניין זה ,כיוון שלהוציא את
הגבולות הימיים הברורים ,מאז קום המדינה ועד היום לא נקבעו לישראל גבולות קבועים ,ותחומה
של המדינה מתואר על ידי קווים ומחסומים (הקו הירוק ,קווי שביתת נשק למיניהם ,החומה
המשתנה בין ישראל לשטחים הכבושים ,וכו') .לטענת אדריאנה קמפ ,שאלת הגבול הפכה לשאלה
תרבותית-זהותית ,ולא רק לשאלה של טריטוריה ,וכך הגבולות המדיניים הזמניים והמשתנים,
הופכים לגבולות לא רק טריטוריאליים ,אלא גבולות של זהות קבוצתית ,לאומית ואישית (קמפ,
.)2000
בנוסף לחשיבות העיסוק במרחב ,לימודי הגבול מהווים כלי לניתוח הבניית זהות הפרט בתוך קבוצה
לאומית ,שכן על פי פאסי ,גבולות בין "אנחנו" ו"-הם" ,הם קריטיים בהבניית הקבוצה ובהדרה של
ה"אחר" ( .)Paasi, 1998פאסי טוען כי אופן הבניית הגבולות משתנה מחברה לחברה ,אך בכולן
הגבולות הם מוסד שנועד בעיקר לעיצוב מבנים חברתיים ,הגברת הביטחון האישי וצמצום חוסר
הביטחון הקבוצתי ,בנוסף להיותם ביטוי ליחסי כוח .זאת בעקבות הבחנתו של ריצ'רד אשלי כי
השאלה החשובה היא לא היכן הגבול נמצא ,אלא איך ודרך אילו פרקטיקות אותו גבול נכפה
(.)Ashley, 1988

 16טרנר טוען למספר מאפיינים עיקריים ,אשר חלקם הגדול מתרחש במהלך מפגש הדיאלוג ,כפי שנראה במחקר:
הומוגניות ,שוויון ,אנונימיות ,העדר רכוש ,תלבושות אחידות ,ביטול דרגות ,אדישות למראה חיצוני ,ציות למנהיג
ועוד (טרנר.)2009 ,
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לטענת פאסי ,הגבולות אינם רק מבדילים בין פריטים ופרטים ,אלא מהווים גם מקום מפגש
ואינטרקציה ביניהם ( .)Paasi, 1998גלוריה אנזלדואה ( )Anzaldúaהיתה הראשונה להחליף את
השימוש בגבול כקו ,לשימוש במונח "אזורי גבול" – אתר בעל משמעות כפולה (ואולי יותר) ,שטח
פיזי ונפשי בו זמנית ,מקום בו נפגשים אלמנטים תרבותיים של אותו האדם ,ונוצרות זהויות חדשות
(אנזלדואה .)2006 ,כך ,גם לימודי הגבולות מתחברים לטענותיו של באבא ,על תוצאות היברידיות
ומרחבים חדשים של מפגש בין אוכלוסיות מלאומים שונים.
" 2.4הצטלבותיות"
העיסוק במרחב הוא מרכזי בשיח הפוסטקולוניאלי ,שלטענת חנה הרצוג מאופיין בפיתוח מרחבים
היברידיים חדשים ,בהכרה בהשפעות ההדדיות הקיימות אצל הכובשים והנכבשים ,ובזהויות
מפורקות ( .)Herzog, 2004שאלת המחקר הנוכחית עוסקת בחוויותיהן של הנשים הישראליות-
יהודיות במרחב הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,וכך משלבת מונח מרכזי נוסף מהשיח
הפוסטקולוניאלי" :החוויה" ( .)Experienceהרצוג טוענת כי העיסוק בחוויה הפך לאבן דרך בשיח
הפוסטקולוניאלי והפמיניסטי ,מכיוון שהוא מאפשר דרך אחרת לעיסוק ופיתוח תאוריות הקשורות
בחברה – מכיר במקום של "האחר" ,בשוליות ,ובזרות (שם) .לטענת פנינה מוצפי-האלר ,כתיבה
פמיניסטית פוסטקולוניאלית ,כפי שמחקר זה טוען להיות ,היא כתיבה היוצאת מין המיקום השולי
של נשים מוכפפות בעולם ,ומבקשת להכניס את הדיון בדיכוי על בסיס גזע ,מעמד ולאומיות אל תוך
השיח הפמיניסטי (מוצפי-האלר .)2007 ,הדיון בדיכוי במסגרת השיח הפוסטקולוניאלי והפמיניסטי,
קורא לשימוש בתאוריית ה"הצטלבותיות" ( ,)Intersectionality Theoryשמשמשת גם ככלי ניתוח.
המושג " 17"Intersectionalityהוצג לראשונה על ידי קימברלי קרנשאו ( )Crenshawב,1989-
במסגרת מחקרה על אבטלה של נשים שחורות בארצות הברית ,אל מול תובנותיהן של חוקרות
פמיניסטיות כמו בל הוקס ( ,)Hooksגאייטרי צ'קרבורטי ספיבק ( )Spivakוצ'נדרה מוהנטי
( ,)Mohantyאשר הצביעו על ריבוי מקורות של דיכוי והובילו לשיח המדבר על דיכוי כפול ומשולש
( .)Yuval-Davis, 2006את המושג הגתה קרנשאו בעקבות הביקורת שלה על פוליטיקה של זהויות
( ,)Identity Politicsששלטה עד אז במחקר ,ולטענתה לא רק שלא הצליחה לגשר על ההבדלים בין
הזהויות ,אלא אף הגבירה אותם ותרמה למתחים בין קבוצות ( .)Crenshaw, 1991הטענה העומדת
בבסיס המושג והתאוריה שצמחה ממנו ,היא שהדיכויים מהן סובלות נשים בקבוצות שוליים
שזורים זה בזה ומושפעים הדדית ,ויחד מייצרים תופעות חדשות המשפיעות על אופייו של הדיכוי
ועל הסובייקט ( .)Yuval-Davis, 2006לטענת נינה ליקה ,תאוריית ההצטלבותיות היא כלי אנליטי
פמיניסטי מצוין ,כיוון שדרכה אפשר לנתח ולבחון התנגדויות שונות לדיכויים ,וגם את הדרך בה
הדיכויים מובנים חברתית והיסטורית ,וכיצד הם משפיעים על אי השוויון וחוסר הצדק הקיים
בחברה (.)Lykke, 2010
קרנשאו טוענת כי תאוריית הצטלבותיות יכולה ליצור קהילה ומאבק משותף היכן שנדמה כי אין
דבר במשותף ,ודרך מודעות להצטלבותיות הדיכויים נשים יכולות להכיר את ההבדלים ביניהן,
ולגרום לכך שהבדלים אלו יהוו בסיס לפעולה משותפת ( .)Crenshaw, 1991במסגרת מהלך
להטמעת חשיבה מגדרית ( )Gender Mainstreamingהוכנסה התאוריה לא רק למחקר ,אלא גם
לשיח זכויות האדם ( ,)Yuval-Davis, 2006מה שרק הדגיש את העובדה כי תאוריית ההצטלבותיות
 17התרגום העברי" ,הצטלבותיות" ,עדין אינו מוסכם לחלוטין כהגדרה ,ובכל זאת אשתמש בו כאן מטעמי נוחות.
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היא למעשה כלי אקטיביסטי לפעולה בשטח ,ותרם בסופו של דבר לטענתה של קתי דיוויס ,כי
תאוריה זו היא אחת התרומות הגדולות ביותר ללימודי נשים של סוף המאה ה 20-וראשית המאה
ה.)Davis, 2008( 21-
בעיניי ,ההצטלבותיות דורשת מבט אשר תואם באופן יוצא מן הכלל מפגשים של לאומים באזורי
סכסוך ,המתמקדים באינטרקציה בין המשתתפים בקבוצות השונות ,ועסוקים בניסיון לקירוב
לבבות תוך שמירה על ההבדלים בין הקבוצות .לטענת ליקה ,התאוריה מחייבת החלפה של המילה
אינטרקציה ( ,)Interactionהמתארת מפגש בין שתי ישויות נבדלות ,עם הביטוי ","Intra-action
המציע כי הסובייקטים המתקשרים אינם שלמים ומובחנים ,אלא נבנים אחד מהשנייה ועל ידי
עצמם בזמן המפגש – התהליך קורה לא מחוץ לסובייקט ,אלא בתוכו ( .)Lykke, 2010במקרה של
מפגש בין סובייקטים מקבוצות לאום שונות ,אשר אחת מהן כובשת והשנייה נכבשת (כמו במקרה
הישראלי-פלסטיני) ,השימוש ב" "intra-actionמתאים לטענותיו של באבא ,כי הכיבוש יוצר
תהליכים הדדיים של זהות בין הכובשים/ות לנכבשים/ות ,המשפיעים/ות ומושפעים/ות אחת
מהשני ,ובזמן המפגש ביניהם נוצר מרחב שלישי היברידי ,הנמצא גם מחוץ לסובייקטים וגם בתוכם
(שנהב וחבר .)2004 ,מרחב אשר מחקר זה טוען כי נוצר במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני.
יש לציין כי בעוד מרבית הדיונים בהצטלבותיות עוסקים באוכלוסיות מדוכאות ,נכבשות ובמעמדות
נמוכים ,במחקר זה אשתמש בתאוריות האלו על מנת לחקור דווקא את הקבוצה הנחשבת ל"חזקה"
יותר ,הקבוצה הישראלית-יהודית ,אשר אזרחיה ואזרחיותיה הם ה"כובשים" אשר נמצאים
במעמד יחסי גבוה יותר ,לפחות למראית עין .בעזרת השימוש בתאוריה הזו (בנוסף לאחרות
ולחוויות המשתתפות) בדיון אראה במחקר זה כי מרחב הדיאלוג מערער ומשנה את יחסי הכוחות,
ועמדות הכוח מייצרות דיכוי מסוג אחר ,אשר משפיע על נשים הישראליות-יהודיות ,ומערער את
מעמדן.
 .3נקודת מבט מגדרית על מפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים
תרומתו הראשונית ואולי אף העיקרית של מחקר זה לשדה המחקרי נובעת מעיסוקו בנשים במרחב
מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני .למרות העושר במחקרים על ביצוע מפגשי דיאלוג ,השפעתם
ויעילותם ,בולט חסרונו של מבט מגדרי בשדה המחקר ,קולן של הנשים אינו נשמע ,ונקודת המבט
הגברית נתפסת כאוניברסלית המייצגת את הכלל .ביקורת זו מצטרפת לביקורת הפמיניסטית על
חקר היחסים הבינלאומיים ומדעי המדינה ,הטוענת כי שדות אלו סובלים מעיוורון מגדרי המוביל
להטייה מגדרית ,ומשפיע על השוליות ועל השקיפות של נשים והשקפותיהן בזירה הבינלאומית
(.)Emmett, 2003; Aharoni, 2011; Sa'ar, Sachs & Aharoni, 2011
 3.1גישות של נשים בנושאי סכסוכים ושלום
18.)"In

בשנת  1982פרסמה קרול גיליגן ( )Gilliganאת ספרה "בקול שונה" ("a Different Voice
לטענתה ,החוקרים והספרות המחקרית התעלמו מקולותיהן של נשים בניסויים ,מחקרים ,סקרים,
ובעולם התאוריה בכלל ,והציגו את הפער שנוצר בין החוויה הנשית לחוויה האנושית כעדות לבעיה
בהתפתחות האישה .גיליגן טוענת כי מדובר במגבלה תאורטית של ייצוג במחקר ,ובספרה יוצאת
למסע מחקרי משלה – למציאת הקול הנשי .הטענות המרכזיות שהעלתה גיליגן במחקרה הן כי
 18במחקר זה השתמשתי בגרסתו העברית של הספר ,שיצאה בשנת .1995
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נשים וגברים ניחנים בתפיסה מוסרית שונה ,בעוד גברים פועלים דרך "אתיקה של צדק" ( Ethics
 )of Justiceהבוחנת שוויון והדדיות ,נשים פועלות דרך "אתיקה של דאגה" (,)Ethics of Care
העצמי והאחר קשורים זה בזה ,ודאגה היא מילוי אחריות מוסרית (גיליגן.)1995 ,
ביקורות רבות נשמעו על התאוריה של גיליגן ,שנסבו בעיקרן על כך שמדובר בתאוריה מהותנית,
התופסת את הנשים כמקשה אחת ,בוחנת נשים לבנות-משכילות בלבד ונחשבת אוניברסלית למרות
שאינה כזו ( .)Pearson d'Estree & Babbitt, 1998למרות זאת ,מסקנותיה של גיליגן צוטטו ללא
הרף על ידי חוקרות פמיניסטיות ,ובעקבותיהן נעשו מחקרים הנוגעים לתפיסת שלום של נשים,
לפעולותיהן בנושא השלום ,ובמקומן ביישוב ופיתרון סכסוכים.
במאמרה "אימהות בראי התאוריה" ,מקדישה אריאלה פרידמן חלק מרכזי לקשר בין גישות כלפי
של שלום של נשים לאימהות (( )Motherhoodפרידמן .)2007 ,בסקירתה מצטטת פרידמן מספר
חוקרות פמיניסטיות ,ופותחת בשרה רודיק ( ,)Ruddickהטוענת כי "עבודת האמהות" מכוונת
לאידיאלים של אי-אלימות (שם ,עמ'  .)220טענותיה של רודיק לגבי הקשר בין האימהות לשלום זכו
לחיזוקים ולביקורות ,כאשר הביקורת המרכזית היתה כי מדובר בתאוריה המדגישה את ההבדלים
בין גברים ונשים ,ומתעלמת מכך שאמהות ( )mothersשולחות את בניהן למלחמה .מנגד ,מצטטת
פרידמן חוקרות הטוענות כי אכן יש הבדל מהותי בין גברים לנשים בגישותיהן/ם כלפי השלום,
והאמהות היא רק מרכיב אחד מכלל ההבדלים ,אשר השפעתו רבה (שם ,עמ'  .)221לטענת יעל
עצמון  ,קולותיהן של אמהות עיצבו מחדש את השיח הלאומי לגבי ביטחון ושלום ,בהדגישן את
המחוייבות של החברה לילדים-חיילים (מצוטטת אצל פרידמן ,עמ'  .)223לטענת פרידמן ,האימהות
אינה הגורם היחיד לשוני בתפיסות של נשים כלפי שלום וסכסוכים ,אך היא מהווה מרכיב מרכזי
בחברה הישראלית ,אשר רוב ההתאגדויות הפוליטיות של אמהות בה הן במחאה על המלחמה,
ובדרישה לשלום ולאי-אלימות (המוכרת מכולן היא תנועת "ארבע אמהות") (שם ,עמ' .)224-225
יעקוב בעז יבלון בחן את ההבדל המגדרי בעקביות ביחס לגבי השלום בישראל (.)Yablon, 2009
לטענתו ,נשים חיוביות יותר מגברים בגישתן לפיתרון סכסוכים ,ומציגות דעות יותר סלחניות
ופייסניות .בנוסף ,מחקרו של יבלון מצא כי נשים היו יותר עקביות מגברים ברצונן להשתתף
במפגשים עם הצד הפלסטיני ,והן מחזיקות בדעות חיוביות יותר לזמן ארוך יותר לגבי השלום בכלל.
תמרה פרסון ד'אסטרה ו-איילין באביט בחנו קבוצות דיאלוג מעורבות של גברים ונשים יהודיות
ופלסטיניות שהתקיימו באוניברסיטאות בארצות הברית (.)Pearson d'Estree & Babbitt, 1998
בעקבות מסקנותיה של גיליגן ,שאלו פרסון ד'אסטרה ובאביט האם נשים הן "משכינות שלום"
מטבען ,והאם הן ניחנות בכישורים מיוחדים המאפשרים להן לגשר בין אנשים ,לאפשר משא ומתן
ולהפחית מתחים .פרסון ד'אסטרה ובאביט הציעו מספר כישורים הנדרשים לעשיית שלום יעיל:
יחסי אנוש מצויינים ,יכולת לנהל אינטרקציות ,להבין פרספקטיבות שונות ,להבין התפתחות
ביחסים ,להקשיב כמו גם לדבר ,לחפש מטרות משותפות ,לדבר על העצמי ,לספר חוויות על מנת
ליצור אמפתיה ,להביא לפעולה משותפת ,לייצר רשת של קשרים ועוד – כל אלו תואמים את תפיסת
המוסר של נשים שמציעה גיליגן .החוקרות מצטטות גם את ננסי צ'ודורוב ( ,)Chodorowהטוענת
כי העצמי הנשי הוא יחסותי באופי שלו ,וכי האמפתיה היא קריטית בהבנייה העצמית של האישה
(שם ,עמ'  .)189-90במחקרן טוענות פרסון ד'אסטרה ובאביט כי לנשים יש מאגר אחר של כישורים
מאשר גברים על מנת לפנות ליישוב הסכסוך ,ובגלל כישורים אלו ,נשים יכולות לתרום רבות לשלב
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של לפני המשא ומתן ,ולשלב המשא ומתן עצמו ,כיוון שהן יעלו נקודות אחרות משל הגברים,
ויעודדו אמפתיה בין הצדדים (שם ,עמ' .)205
 3.2אקטיביזם של נשים בנושאי פיתרון סכסוכים ושלום
לטענת אריאלה פרידמן ,קולן של הנשים נשמע יותר בנושא השלום מאשר בכל נושא פוליטי אחר
(פרידמן . )1999 ,על פי נעמי ישראלי ,בשל חסמים המופעלים על נשים המונעים מהן להגיע
לפוליטיקה הישראלית ,הן מוצאות דרכים עצמאיות לפעול בנושא השלום (מצוטטת אצל ,Lentin
 ,1996אין עמודים) .בנוסף למחקרים הנוגעים לתפיסות שלום של נשים ,מספר מחקרים עוסקים
באקטיביזם של נשים למען השלום ,וחלקם קשורים למחקר זה.
בספרה "אחיות לשלום :קולות בשמאל הפמיניסטי" ,מציגה חדווה ישכר מונולוגים שכתבו נשים
אקטיביסטיות בתנועות שלום או במחאות חברתיות ,אשר מביאות את סיפורן האישי וסיבותיהן
האישיות להשתתפות במאבק (ישכר .)2003 ,מקטעים קצרים אלו עולה תמונה על תפיסות עולם,
גישות כלפי השלום ,פחדים ,רצונות ,מניעים ,חסמים ורגשות של הנשים בנוגע לפעילותן בפרט
ולמצב המדיני בכלל .זהו קול שחסר מאד בשדה המחקר ,שגם אם עוסק בנשים ,לרוב מביא את
דבריהן בציטוטים מפורקים ומלווה אותן בדיון או ניתוח – דבר שאינו קיים אצל ישכר ,הנותנת
למילים לדבר עבור עצמן.
לטענת אילה אמת ,מחקר על אקטיביזם של נשים לשלום שופך אור על ייצור הפוליטיקה בישראל,
מגלה כיצד היא פועלת וכיצד אפשר לפעול בתוכה או מחוצה לה ( .)Emmett, 2003טענה זו היא
הבסיס לספרה "Our Sister' Promised Land: Women, Politics and Israeli-Palestinian
 ,"Coexistenceבו סוקרת אמת תנועות נשים ישראליות ופלסטיניות בשנות התשעים של המאה
הקודמת ,וחושפת את הדרך בה המגדר מגוייס לשם סולידריות ,אך גם את המגבלות של
הסולידריות והשימוש המהותני במגדר .דרך תנועות הנשים הישראליות לשלום מראה אמת גם את
הבעיות בחברה הישראלית ,ולא רק את הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ,כמו למשל דת ומדינה או
יחסים בין העדות ,נושאים העולים גם במחקר זה .אמת גורסת כי תאוריות מסורתיות של
פוליטיקה מתמקדות בקבוצות הגדולות ,מפלגות שלטון וסיפורים רשמיים ,ואילו קבוצות השוליים
נותרות מחוץ למחקר הרחב ,לספר את הסיפור שלהן בעצמן (שם).
בעוד מחקרים אלו עוסקים בנשים בלבד ,מחקר זה עוסק בחוויותיהן של נשים ישראליות-יהודיות
במפגשי דיאלוג מעורבים מגדרית ,ולכן יש צורך במבט על האקטיביזם של נשים בתנועות מעורבות
מגדרית ,לעומת אלו הנפרדות .במאמרה " The Emergence of a Joint Israeli—Palestinian
 ,"Women’s Peace Movement during the Intifadaסוקרת ג'ולייט פופ את הפעילות המשותפת
של נשים פלסטיניות וישראליות במהלך השנתיים הראשונות של האינתיפאדה הראשונה (1987-
 .)Pope, 1993( )1989במחקרה סוקרת פופ תנועות מעורבות של נשים וגברים ,ותנועות של נשים
בלבד .ממחקרה עולה כי נשים בתנועות מעורבות מגדרית עסקו בחלקים מנהלתיים וארגוניים ,אך
במישור הפומבי הקשור בנראות הן כמעט ולא נמצאו ,זאת לעומת תנועות אשר נשים בלבד היו
מעורבות בהן ,אשר לטענת פופ היו שונות במהותן מהתנועות המעורבות מגדרית (שם).
בעוד פופ עוסקת במספר רב של תנועות וארגונים חברתיים ,במאמרן " Body, Gender, and
 ,"Knowledge in Protest Movements: the Israeli Caseבוחנות אורנה ששון-לוי ותמר רפפורט
שתי תנועות שלום בלבד" :נשים בשחור" ו"-המאה ה ,"21-ודרך מבט על הגוף האנושי ותפקידו
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במחאה ובהתארגנות פוליטית מצביעות על ההבדלים בין התנהלותן של נשים בתנועות שלום
ומחאה מעורבות מגדרית ,לעומת תנועות כאלו על טהרת הנשים ( Sasson-Levy & Rapoport,
 .)2003ששון-לוי ורפפורט ,אשר השתמשו במחקר בניסיונן האישי בתנועות מחאה חברתיות (ששון-
לוי בתנועה מעורבת בשם "המאה ה ,"21-ורפפורט בתנועת "נשים בשחור") ,מראות כי בתנועה
מעורבת מגדרית ,גם אם מחאתית ומתנגדת לסדר הפוליטי הקיים (במקרה זה ,הכיבוש) ,הסדר
החברתי-מגדרי נשמר ,ונשים בתנועות מעורבות מוצאות עצמן מושתקות ,בלתי נראות ושוליות.
לטענת ששון-לוי ורפפורט ,ממצאים אלו אינם מיוחדים לתנועה שחקרו בלבד ,אלא תואמים
מחקרים נוספים העוסקים בתנועות מחאה חברתיות ,המוכיחים כי הפער המגדרי נשמר כל עוד
התנועה מעורבת מגדרית .רפפורט ,אשר היתה מעורבת בתנועת "נשים בשחור" ,מתארת חוויה
שונה לחלוטין .בעוד ששון-לוי תיארה השתקה ,רפפורט תיארה העצמה אישית וחוויה מעשירה
ומאושרת של השתתפות בקבוצה על טהרת הנשים .ההבדל בין הקבוצות לא התבטא רק ברגשות
הכותבות  -בעוד הקבוצה המעורבת שקעה לעיתים בדיונים אין-סופיים על משמעות ודרכי המחאה,
ובדרך הושתקו קולות רבים (גם של גברים) ,בתנועת הנשים ויתרו לחלוטין על דיונים אלו ,מה שנתן
מקום לכל סוגי הדעות והאידיאולוגיות אשר משותפת להן סיסמא אחת ויחידה – "די לכיבוש"
(שם ,עמ'  .)391-2ששון-לוי ורפפורט בוחנות גם את התגובות שקיבלו התנועות השונות .בעוד "השנה
ה "21-זכתה להדים מועטים ,כשלה ונעלמה לחלוטין בשנת " ,1991נשים בשחור" קיימת עד היום
( )2016בהרכבים שונים ברחבי הארץ ,ואופן פעולתה הייחודי זכה לחיקויים רבים ברחבי העולם.
התגובות לתנועת "נשים בשחור" ,אשר במסגרתה נשים ניצבות בצמתים מרכזיים בישראל ונושאות
שלטים ,היו תגובות סקסיסטיות במובהק ,שקשרו בין מיניות הנשים ,ללאומיות ,ולאלימות (שם,
עמ' .)395
בעוד המחקרים שהוזכרו עוסקים בנשים בתנועות השייכות לחברה האזרחית ,שרי אהרוני
במאמרהGender and “Peace Work”: An Unofficial History of Israeli-Palestinian " ,
 ,"Peace Negotiationsעוסקת בנשים שהשתתפו במשא ומתן בהסכמי אוסלו ואלו שבאו
בעקבותיהם ( ,)1993-2000ובוחנת דרכים לא מוכרות בהן נשים היו מעורבות בהסכמים ובתמיכה
חיצונית באמצעות הנרטיבים של הנשים עצמן ( .)Aharoni, 2011לטענת אהרוני" ,ההיגיון
הביטחוני" ששלט והוצג על ידי הנציגים הישראלים ,הוביל ושיעתק מבנים מגדריים של חלוקת
עבודה ויחסי כוח ,שמשמרים את אי-השוויון המגדרי .ממחקרה של אהרוני ומחקרן של החוקרות
שהוצגו לפניה עולה כי בהיבט המגדרי ,החברה האזרחית אינה שונה במהותה מהשדה הפוליטי
ה"פורמלי".
 3.3נשים בקבוצות
מחקר זה לא עוסק בנשים בתנועות שלום ,אלא בנשים במפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים
מעורבים מגדרית .מפגשים אלו הם למעשה מפגשים קבוצתיים ,והחוויות המתוארות על ידי הנשים
מושפעות גם מהיותן חלק מקבוצה.
החוויות המתוארות במחקרן של ששון-לוי ורפפורט תואמות את מסקנות השדה המחקרי הקיים
בנוגע לתפקוד נשים בקבוצות מעורבות לעומת קבוצות אחידות .שחר אייל ,אריאלה פרידמן ,לירון
טל ואורי גופר בחנו קבוצות דיאלוג בין נשים וגברים ,המבוצעות בשיטה שפותחה בנווה שלום
לניהול קבוצות דיאלוג בין ישראלים לפלסטינים (אייל ואחרות/ים .)2006 ,החוקרים/ות מצאו כי
נש ים לא מצאו את הקול שלהן בקבוצה ,וכי הגברים תפסו מרחב גדול יותר גם בזמן הדיבור וגם
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בשפת הגוף .הנשים עצמן תרמו לקיפוח שלהן בקבוצה בכך שהעדיפו לשתוק ,ואף התנגדו לקולות
נשים אחרות שביקשו לעורר דיון מעמיק על יחסי הכוחות המגדריים המופיעים בקבוצה .בדומה
לתנועת "השנה ה ,"21-הקבוצה המעורבת התכחשה לפערים המגדריים ,אך בפועל שיחזרה אותם
לחלוטין .לטענת החוקרות/ים ,התנהלות הנשים בקבוצה תאמה את הספרות המקצועית הטוענת
כי בנוכחות גברים ,נשים נוטות להביע עמדות שמרניות יותר ,להתבטא פחות ,ולהמעיט בהיישרת
המבט (שם) .מסקנות המחקר של אייל ואחרות/ים דומות למסקנות המחקר של דפנה יואל ודנה
ירימי  ,שבחנו קבוצה מעורבת של סטודנטיות וסטודנטים שקיימו מפגש דיאלוג מגדרי (בניגוד
ללאומי ,ובדומה למחקרם של אייל ואחרות/ים) ,במהלך סמסטר אחד באוניברסיטת תל אביב
(.)Joel & Yarimi, 2014
מחקרן של פרסון ד'אסטרה ובאביט ,הבוחן את האינטרקציה של נשים בסדנא מעורבת מגדרית
ליישוב סכסוכים בין ישראלים ופלסטינים ,לעומת סדנא כזו שהתנהלה בקבוצה של נשים בלבד,
הגיע למסקנות דומות ואף שפך אור על הבדלים נוספים (.)Pearson d'Estree & Babbitt, 1998
החוקרות מצאו כי במפגשים מעורבים נטו המשתתפים והמשתתפות להתמקד בעובדות ,והשתמשו
בחוויות אישיות על מנת להעביר נקודה ,בעוד במפגשים של נשים בלבד השיח כולו התמקד בחוויה
האישית של המשתתפות .המשתתפים והמשתתפות בקבוצה המעורבת העידו כי הדיאלוג התבסס
על "נאומים לקהל בלתי נראה" ,בעוד המשתתפות בקבוצת הנשים דיווחו על כך שהדיאלוג היה
אמיתי ואישי (שם ,עמ'  .)198הבדל נוסף ניכר בתפיסת המפגש כהצלחה או ככישלון .בעוד הקבוצה
המעורבת ראתה במפגש כישלון כי "שום דבר לא קרה" ,קבוצת הנשים ראתה בעצם המפגש הצלחה
(שם ,עמ' .)199
גם פרסון ד'אסטרה ובאביט טוענות כי נדרש מחקר נוסף על מנת להבין את חוויותיהן של נשים
בקבוצות דיאלוג מעורבות (שם) ,ובכך הן מצטרפות למספר רב של חוקרות המבקרות את השדה
הקיים ,אשר חלקן הוצגו כאן .המחסור במבט המגדרי בשדה המחקרי הקיים בולט למדי אל מול
התרחבות המחקר על הקונפליקט ממבט מגדרי ,המציב שאלות קשות על השפעתו של הקונפליקט
על הנשים ,ועל מקומן ותפקידן בו (הרצוגAharoni & Deeb, 2004; Sachs, Sa'ar & ;2013 ,
 Aharoni, 2007הם רק חלק מהמחקרים העוסקים בנושא).
 3.4הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת מבט מגדרית
כן19.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני מלווה את מדינת ישראל מאז הקמתה ,ויש שיטענו כי עוד לפני
ביוני  , 1967עם כיבוש יהודה ,שומרון ,עזה ומזרח ירושלים ,הפכו השטחים והכיבוש לחלק בלתי
נפרד מהקונפליקט ,ולחלק בלתי נפרד מחיי האוכלוסייה האזרחית – והלא אזרחית – בישראל
ובשטחים .קונפליקט זה משפיע בצורה ניכרת על החיים במדינת ישראל ובשטחים הכבושים,
באופנים כאלו ואחרים ,חלקם מורגשים יותר וחלקם פחות.

 19בספרו "תרפ"ט :שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי" ,טוען הלל כהן כי מאורעות תרפ"ט ( )1929היוו את תחילתו של
הסכסוך (הלל .) 2013 ,גרשון שפיר טוען כי מקורותיו של הסכסוך אף קודמים לכך ,ומסמן את השנים 1882-1914
כשנים שנטעו את יסודותיו ( .) Shafir, 1996בנוסף ,כאשר נשאלו המשתתפים/ות משתי קבוצות הלאום במפגשים
בהם נכחתי על ציר הזמן של הקונפליקט ,רבים/ות שמו את התנ"ך בתחילתו של ציר הזמן ,כאשר לאחריו סומנה
תחילתה של התנועה הציונית והעלייה הראשונה.
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במאמרה" ,מגדור השיח על הכיבוש ,מבט סוציולוגי" ,טוענת חנה הרצוג כי מראשיתו ,היתה
לכיבוש השטחים השפעה ניכרת על החברה הישראלית בכלל ועל מעמדן ומצבן של נשים בפרט ,אבל
היבט זה של החברה נדחק לשוליים החברתיים ,וכך גם לשוליים האקדמיים (הרצוג .)2013 ,לטענת
הרצוג ,מבט מגדרי על הכיבוש משנה לא רק את ההבנה של השפעות הכיבוש השונות על גברים
ונשים ,אלא גם מציע היבט חדש להבנת הסוציולוגיה של הכיבוש ,וניתוח החברה באופן כללי.
לטענת קובי מיכאל ,מאז מלחמת  1967ומעמדו של הצבא הישראלי כריבון בשטחי יהודה ,שומרון
ועזה ,הפך הצבא לגורם המעצב מדיניות בכל הנוגע לעתיד השטחים ואופן התנהלותם (מיכאל,
 .)2008בעקבות המרכזיות של הכיבוש בשיח הפוליטי בישראל ,טוען מיכאל כי הצבא הפך לגורם
מרכזי בעיצוב תפיסת הביטחון הלאומית הישראלית ,והדרג הצבאי הפך לסמכות הידע
האולטימטיבית בכל הנוגע לעצם הגדרתם של איומים ביטחוניים .יחד עם טענה זו ובהמשך אליה,
טוענת הרצוג כי תפיסת הביטחון הלאומי במובן זה היא תפיסה "צרה" ,המחזקת את מרכזיות
הצבא והמיליטריזם כדפוס חשיבה עיקרי ,מתעלמת מחוויותיהן של הנשים ,מנציחה את אי השוויון
המגדרי ואף תורמת להחלשתן ופגיעותן של הנשים ומגבירה את הנזק הנגרם להן (הרצוג ,2013 ,עמ'
 .)354-5לטענת דליה זק"ש ,המשמעות היחידה של ביטחון מבוטאת בשיח הציבורי על ידי גנרלים,
שרק הם מציעים פיתרונות הקשורים כולם באלימות ( .)Sachs, 2003לדבריה ,הסכסוך הצבאי
והכיבוש מכתיבים נרטיב גברי ,ושיח הציבורי המיליטריסטי המגיע בעקבות הסכסוך הישראלי-
פלסטיני דוחק את הנשים עמוק יותר לשוליים.
סכסוכים אלימים ,לטענת הרצוג ,משפיעים על כל החברה ,ובצורה שונה על נשים וגברים (הרצוג,
 .)2013בדו"ח "עדות אילמת – נשים בסכסוך הישראלי-פלסטיני" ,חוקרות דליה זק"ש ,עמליה סער
ושרי אהרוני את ההיבטים המגדריים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,תוך הבנה כי יחסי הכוחות
בחברה פועלים על נשים במספר דרכים ,מגדריות ,לאומיות ,מעמדיות ,אתניות ועוד ,וכי נשים
סובלות מהצטלבו יות של דיכויים ,אשר משפיעות לא רק על הדרך בה הן מושפעות מהסכסוך ,אך
גם על הדרך בה הן מתמודדות ומתנהלות בתוכו (אהרוני ,אביאני ,אפללו-פרץ ,ושי20.)2005 ,
לטענתן ,ישנן ארבע דרכים בהן משפיע הסכסוך על האוכלוסייה האזרחית בישראל באופן יומיומי:
במשקי בית יהודים רבים משרת לפחות בן משפחה אחד בשירות צבאי או משטרתי; אזרחים מכל
הסוגים חשופים לטרור יומיומי; אזרחים ואזרחיות פלסטיניות חשופות למדיניות חקיקה מפלה;
ולמשבר הכלכלי המתמשך יש השפעות מגוונות על האוכלוסייה ,אך נשים וילדים נפגעים ממנו
בצורה קשה יותר .הדו"ח טוען כי בנוסף לסיכוי להיפגע באופן ישיר מהסכסוך ,לנשים יש סבל נוסף
וייחודי להן .נשים ,כך מצא הדו"ח ,סובלות יותר מחרדה ,ומצופות לטפל בחרדה של כל בני ובנות
המשפחה; המעבר התכוף של גברים מהצבא לאזרחות מוביל לעיתים לבעיות בבית ,כאשר
הטראומות המודחקות מין החוץ מועתקות אל הספירה הפרטית; נשים מפתחות תסמונות פוסט-
טראומטיות לאחר התקפות טרור יותר מאשר גברים; נשים חשות חוסר ביטחון גדול יותר מאשר
גברים; מצבן הכלכלי של נשים הורע בעקבות הסכסוך ,ובנוסף – מדינת ישראל אינה תומכת
בארגונים של נשים לשלום ,ואף מכשילה אותם (שם).

 20זק"ש ,סער ואהרוני ערכו את המחקר שעל בסיסו כתבו אהרוני ,גליה אביאני ,אילנה אפללו-פרץ ואילת שי את
הדו"ח.
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אמנת ז'נבה א ף היא ,מכירה בנשים כאוכלוסייה פגיעה במיוחד ,הזקוקה להגנה מפני אלימות
שמלחמה היא הביטוי הטוטאלי שלה (ישכר .)2003 ,מועצת הביטחון של האו"ם לא התעלמה
מההיבט המגדרי של מלחמה וחיים באזורי סכסוך ,ובין השנים  2000-2013קיבלה סדרת החלטות
שעניינן "נשים ,שלום וביטחון" ,בראשן החלטת  .1325סדרת החלטות אלו מבקשת להטמיע חשיבה
מגדרית בפעולה של ארגונים בינלאומיים ,ומשלבת בין שלושה ערכים אוניברסליים :הגנה ,שוויון
ושלום ,מתוך הדגשת מעמדן הייחודי של הנשים  ,ובמסגרתן נוסחו דרישות כלליות הנוגעות לצורך
בהכללת נשים בתהליכי מניעת סכסוכים ,יישובם ,ושיקום לאחר סכסוך (אהרוני .)2015 ,לטענת
אהרוני ,בשנים מאז התקבלה ההחלטה היא הביאה לשינוי מהותי ברטוריקה של מועצת הביטחון
בכל הנוגע למעמדן של נשים באיזורי סכסוך ,ופתחה את הדלת לשיתוף מתמשך של ארגוני נשים
בתהליכי עיצוב מדיניות מטעם האו"ם והקהילה הבינלאומית (שם) .אולם ,לטענת אהרוני ,מכיוון
שתהליכי שלום ממוסגרים בדאגות ביטחוניות ,וצוותי משא ומתן מורכבים מנציגי ממשלות,
דיפלומטיים או דרג צבאי ,הובחן כי יש פער בין האקטיביזם של הנשים בארגונים לא ממשלתיים,
לבין הכללתן בצוותים ממשלתיים רשמיים ( .)Aharoni, 2011לראייה ,למרות שמדינת ישראל
אימצה את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם ,עד לכתיבת שורות אלו לא הורכבו צוותים ,ונשים
עדיין אינן לוקחות חלק ניכר בקבלת ההחלטות ובתהליך השלום (אשר קיומו באופן כללי מוטל
בספק).
לטענת זק"ש ,סער ואהרוני ,כדי להוכיח את הרלוונטיות של הדיכוי הנשי שלרוב נעלם מין העין,
כשייך לשיח הביטחוני או הציבורי בכלל ,יש לקרוא לו בשם ,לזהות אותו ולאבחן אותו ( Sachs,
 .)Sa’ar, & Aharoni, 2007לטענתן ,מחקרים שנעשו על השפעת הסכסוך הישראלי-פלסטיני שאינם
סובלים מעיוורון מגדרי ,לוקים במהותנות ורואים את הנשים כמקשה אחת ,בלי הבדלים אתניים,
מעמדיים וכו' .בהמשך לטענתן ולטענות אחרות שעלו בחלק זה ,אבקש במחקרי לעסוק בחוויות של
נשים ישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג המעורב מגדרית ולאומית דרך תשומת לב
להצטלבויות בהן נתונות הנשים ,זיהוי הגורמים הפועלים והמשפיעים עליהן ,וחשיפת המנגנונים
החברתיים המתקיימים במרחב .כל זאת באמצעות קולן של הנשים ,שכפי שכבר צוין ,חסרונו בשדה
המחקרי ניכר למדי ,ומשפיע ,בסופו של דבר ,גם על המציאות בשטח.
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מתודולוגיה
בחלק הקודם הצגתי את המסגרת התאורטית של מחקר זה ,שמראה תמונת מצב של שדה המחקר
הכללי הקיים ,וגם משמשת עוגן תאורטי אשר בעזרתו ניתן לחלץ תובנות בשדה המחקר הנוכחי.
בפרק הנוכחי אדון במתודולוגיה של מחקר זה :אפתח בתיאור רחב של שדה המחקר ,המשמש כרקע
למחקר עצמו ,משם אמשיך לתיאור ודיון שיטת ביצוע המחקר ,המשלב מבט רפלקסיבי אשר דרכו
אמשיך לדיון הסוגר את הפרק ,הנוגע בסוגיות אתיות שעלו ,ועדיין עולות ,ממנו .אך בטרם אגש
לדיון ,ברצוני לפתוח בהבהרות הנוגעות לניסוחים בהם אשתמש במחקר זה.
מחקר זה עוסק במשתתפות הישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,ואחת
ממטרותיו היא להוסיף את נקודת המבט המגדרית ,שכפי שציינתי חסרה בתחום .בהתאם לכך,
רוב כינויי הגוף במחקר ינוסחו בנקבה (למשל" ,משתתפות" במקום "משתתפות ומשתתפים") אך
יכוונו לכל המינים והמגדרים ,למעט במקומות בהם השימוש בכינוי גוף מסוים או השילוב בין זכר
ונקבה (למשל" ,אינטרקציה עם משתתפות לעומת משתתפים" או "משתתפות/ים") מדגיש את
היות המרחב מעורב מגדרית ,ותורם למשמעות הכללית של הטענות .היות ומחקר זה נכתב בשפה
העברית הממוגדרת אך משלב מחקרים שנעשו באנגלית ,טענות המצוטטות מהספרות המחקרית
הכוללות כינויי גוף ינוסחו בדרך המשלבת בין זכר לנקבה (למשל "משתתפות/ים") ,למעט במקומות
בהם ישנה משמעות לכינוי גוף מסוים ,שתעלה מין הטקסט21.
 .1שדה המחקר  -רקע
מחקר זה עוסק בחוויות של נשים ישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני
המעורב מגדרית .באוגוסט  ,2014בזמן שבישראל ובעזה התרחשה מלחמת "צוק איתן" (שהשפיעה
גם על הגדה המערבית ומזרח ירושלים) ,טסתי לגרמניה להשתתף בסמינר דיאלוג ישראלי-פלסטיני,
בו השתתפו נשים וגברים ישראליות/ים-יהודיות/ים ופלסטיניות/ים מהגדה המערבית ומזרח
ירושלים  .הסמינר ,שערך שבועיים ,לא היה הראשון בו השתתפתי וגם לא האחרון ,אך הוא היווה
נקודת ציון משמעותית עבורי מכיוון שבעקבות הניסיון שצברתי במפגשים מסוג זה ,נקודת המבט
שלי וגם מקומי בקבוצה אפשרו לי להסתכל על התהליך ועל המרחב עצמו בצורה ביקורתית יותר.
בנוסף ,עצם קיומו של הסמינר בגרמניה במהלך מלחמה עקובה מדם ,הפך את קיומו של הסמינר
מ"עוד מפגש דיאלוג" ,למרחב טעון פי כמה ,המושפע בכל הווייתו מהמציאות המתרחשת מאות
קילומטרים ממנו.
בחרתי באותו מפגש כשדה המחקר שלי מסיבות שיתוארו בהרחבה בהמשך פרק זה .על מנת להבין
את משמעות המרחב ולדון בחוויות אשר מתוארות על ידי המשתתפות בו ,כמו גם על מנת לתרום
לרקע ולאפשר לקוראת את המסע אליו אני מעוניינת לצאת ביחד איתה ,אני רואה חשיבות רבה
בתיאור רחב של המפגש עצמו – המשתתפות בו ,מיקומו ואופן ביצועו.

 21רוב המחקרים שנכתבו בעברית משתמשים בכינוי גוף זכר רבים כגוף הניטרלי מבחינה מגדרית ,וכך תורמים
לעיוורון המגדרי הקיים במחקר .אני רואה חשיבות גדולה בשינוי הניסוח כך שיפנה לשני המינים ,אך מודעת לכך כי
גם ניסוח זה אינו מתאים ותורם עדיין לראייה בינארית של זכר/נקבה .עם זאת ,אני רואה בשיטה המשלבת זכר
ונקב ה כדרך המתאימה ביותר האפשרית במסגרת מגבלות השפה העברית ומחקר זה ,המתנגד לתפיסת הגברי
כאוניברסלי ,והמבקש לעסוק בחוויותיהן של נשים.
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 1.1משתתפות/ים ומנחות/ים
המפגש תוכנן ,אורגן ,ומומן בחלקו על ידי ארגון ישראלי-פלסטיני שעוסק בנושא קרוב ל 11-שנים,
מימון נוסף הגיע מקרנות גרמניות לזכויות אדם ,ומימון נוסף מהמשתתפות והמשתתפים,
המשלמות/ים על ההשתתפות 22.המפגש נערך כסמינר בן שבועיים ,ולקחו בו חלק ארבעים
משתתפות/ים :עשרה גברים ישראלים-יהודים ,עשרה גברים פלסטינים תושבי הגדה המערבית
ומזרח ירושלים ,עשר נשים פלסטיניות תושבות הגדה המערבית ומזרח ירושלים ,ועשר נשים
ישראליות-יהודיות .יחד עם המשתתפות נכח גם הצוות המארגן :מנהלת ישראלית-יהודייה ומנהל
פלסטיני ,שתי מנחות ישראליות-יהודיות ,שני מנחים פלסטינים ,ומנהלת ראשית פלסטינית .נוסף
על המשתתפות/ים ,המנחות/ים והמנהלות/ים ,לקחו חלק בצוות שתי מתרגמות פלסטיניות
אזרחיות ישראל ,שתרגמו את הנאמר במהלך הדיונים המבוקרים.
המשתתפות הישראליות-יהודיות גויסו לסמינר דרך "קול קורא" ברשתות החברתיות,
באוניברסיטאות ,ומפה לאוזן 23.נערכו מיונים על מנת לצמצם את מספר המשתתפות למספר הרצוי
(עשרים) ,וראיונות מוקדמים לפני המיונים ואחריהם .לא היו דרישות קדם להשתתפות ,אך היו
דרישות גיל ,18-35 :ודרישות כלכליות ,כפי שכבר צוין .לא כל המשתתפות/ים עברו מיונים ,חלקן
הגיעו דרך היכרות מוקדמת עם המנחות ,והשתתפות בפעילויות דיאלוג קודמות איתן 24.בטרם
הנסיעה עצמה נערכו שני מפגשים ארוכים של כל המשתתפות/ים הישראליות-יהודיות ,על מנת
להסביר על פעילות הסמינר ,ולערוך היכרות שטחית בין המשתתפות/ים.
הקבוצה הישראלית-יהודית היתה מגוונת מאד ,וכללה נשים וגברים מקבוצות אתניות שונות ,דעות
פוליטיות שונות ,וגילאים שונים .הצעירה ביותר היתה בת  21בזמן המפגש ,והמבוגרת ביותר ,לא
כולל המנחות/ים ,בת  .32מספר משתתפים היו יוצאי ברית המועצות ,אחת יוצאת אתיופיה ,והשאר
מספר שווה יחסית של מזרחיות/ים ואשכנזיות/ים .המשתתפות הגיעו מכל קצוות ישראל,
מיישובים בצפון ועד באר שבע ,ורובן הגדול היו סטודנטיות באוניברסיטאות בישראל ,בחוגים
שונים .לא בחנתי את הקבוצה מבחינה מעמדית ,מעבר למה שעלה בראיונות על ידי הנשים עצמן,
אך מכיוון שמפגש זה דורש לא רק השתתפות כספית ,אלא גם יכולת לעזוב את הבית ,העבודה,
והעיסוקים לשבועיים ,אני יכולה רק להעריך כי המשתתפות/ים היו ממעמד דומה יחסית .כל
המשתתפות/ים ,ללא יוצא מין הכלל ,הגדירו עצמן חילוניות/ים ,ושניים מהם הגדירו עצמם
"קרובים למסורת" 25.המנחות הישראליות-יהודיות עברו הכשרה כמנחות קבוצות ,אף אחת מהן
לא הסתירה לרגע את דעותיה הפוליטיות ואת שייכותן לשמאל ,לעומת עמדתן הפוליטית של חלק
מהמשתתפות/ים ,שגם הן לא הסתירו אותה.
לאחר שתי הפגישות עלו המשתתפות/ים והמנחות הישראליות-יהודיות על אותה הטיסה לגרמניה,
שם פגשו את המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים .באותה טיסה נכחו גם מספר משתתפים פלסטינים,
 22לא אציין את שמו של הארגון על מנת לשמור על פרטיות המשתתפות ,ולא לחשוף יותר מדי פרטים מזהים .בנוסף,
חלקם של המשתתפות/ים במימון הנסיעה אינו קבוע ,וישנה אפשרות לשלם יותר או פחות ,לפי יכולת – אך בכל
מקרה יש צורך בתשלום .רוב המשתתפות שראיינתי שילמו את הסכום המלא.
 23מחקר זה עוסק במשתתפות הישראליות -יהודיות ,ולכן לא אדון בשיטת גיוס המשתתפות/ים בצד הפלסטיני.
 24אני הגעתי למפגש בדרך זו ,בעקבות מפגש דיאלוג שהשתתפתי בו בהנחיית אחת המנחות .שתי משתתפות נוספות
הגיעו בדרך זו.
 25בדיון שהתרחש בזמן המפגש עצמו ולא נכנס למחקר זה.
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אולם לא היה איתם קשר ,וחלק מהמשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים כלל לא ידעו שהם
נוכחים בטיסה .כל המשתתפות/ים נפגשו לראשונה רק באכסניה בה שהו לאורך השבועיים של
הסמינר.
 1.2המיקום
עצם מיקום הסמינר הישראלי-פלסטיני בגרמניה ,מדינה בעל מטען רגשי עצום עבר הלאום היהודי,
השפיע על חלק מהמשתתפות הישראליות-יהודיות .השהות במדינה אשר אחראית (על פי תפיסות
מסוימות) לאסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי ,כמו גם הנסיעה ברכבת ,ההליכה בטבע והחיכוך
המסוים עם האוכלוסייה המקומית ,היתה בעייתית מאד עבור חלקן ,וחלק מהשיחות בין
המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים נסבו על מיקום הסמינר והמשמעות של גרמניה עבורן.
המיקום בגרמניה עזר למשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים להעלות פעם אחר פעם את
השואה ואת התפיסה שלהן/ם כקורבנות ,כפי שעולה פעמים רבות במפגשי דיאלוג (נדלר,)2000 ,
ומנגד עזר למשתתפות/ים הפלסטיניות/ים להעלות שאלות לגבי היחס של ישראל כלפיהם/ן כיום,
והיותם/ן קורבן עכשווי .המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים כמעט ולא התייחסו למצבה
העכשווי של גרמניה ,שמבחינה סמלית מהווה כיום סמל לפיוס ,סליחה והליכה לעבר עתיד משותף
של לאומים שהיו בעבר קורבנות ומקרבנים.
במהלך השבועיים של הסמינר ,שכנו המשתתפות/ים באכסניה בעיירה גרמנית קטנה וציורית.
השהות באכסניה לא הוגבל למשתתפות הסמינר בלבד ,ומספר קבוצות אחרות שהו בה באותו הזמן.
החדרים באכסניה היו מופרדים מגדרית ולאומית :הנשים הישראליות-יהודיות עם הנשים
הפלסטיניות בבניין אחד אך בשני חלקים נפרדים ,הגברים הישראלים-יהודים בבניין אחד ,והגברים
הפלסטינים בבניין נוסף .בכל חדר שוכנו  2-3משתתפות ,שלא בהכרח הכירו אחת את השנייה (לא
כולן השתתפו בפגישות ההכנה) .המקלחות והשירותים היו משותפים לכל הנמצאות באגף ,ולא היו
שירותים פרטיים בכל מבנה האכסניה .הדיונים ,כמו גם הפסקות האוכל והפסקות אחרות ,נעשו
במבנה משותף ,שנאסר על העישון בו (מה שהוביל לכך שרוב האינטרקציות הלא מתווכות בין
המשתתפות/ים היו דווקא בהפסקות העישון ,מחוץ למתחם) .צוות האכסניה דאג לכביסה ולניקיון
המקום .הלינה המשותפת ,המקלחות והשירותים המשותפים ,האכילה המשותפת והפעילות
המשותפת בכללותה גרמו לכך שלמעשה כמעט ולא היתה פרטיות במהלך השבועיים של הסמינר.
מרגע היקיצה ועד החלום הראשון ,המשתתפות/ים היו מוקפות/ים באנשים.
באכסניה עצמה לא היתה רשת אלחוטית טובה ,ושני מחשבים שימשו לכל אורחי/ות המקום מתי
שחפצו ,אולם גם הם לא היו מחוברים היטב לאינטרנט .טלפון אחד שימש את כל אורחי/ות
המקום ,שיכלו להשתמש בו בתורות ,בתשלום .ניתן היה ,כמובן ,להתקשר אל האכסניה ,אולם
בהינתן והיה טלפון אחד בלבד ,זאת לא היתה פעולה פשוטה .האוכל הוגש בשעות מסוימות מאד,
עם גמישות אפסית ,מה ששיבש לעיתים קרובות את מהלך הפגישות26.
העובדה שצוות המקום דאג לניקיון ,לכביסות ולאוכל ,הובילה לכך שהמפגש התנהל בצורה חיצונית
לחלוטין ומנותקת מחלוקת הזמן הפרטית של המשתתפות/ים .הניתוק המשיך בשל המרחק של
 26חיכוכים רבים בין המשתתפות/ים לבין המנחות/ים נגרמו בעקבות זאת .חלק מהפעילות נאלצה להיקטע באמצע
בשל הפסקות אוכל מחושבות ה יטב על ידי צוות האכסניה הגרמני ,שלא לקח בחשבון את תפיסת הזמן של
המשתתפות/ים כולן ,שגילו שיש להם דבר אחד משותף – האיחור.
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האכסניה מערים גדולות ,ובשל איכות הקשר הרעועה עם הבית – בין אם הבית הפרטי של
המשתתפות/ים ,או עם הנעשה בישראל ובשטחים הכבושים במהלך השהייה בסמינר (שכאמור,
נערך באמצע מלחמה) .חוויות המרואיינות הושפעו בחלקן מהתנאים הפיזיים ,כמו חוסר התקשורת
והפרטיות ,אשר השפיעו על חוסר הוודאות ,הביטחון ,כמו גם על הקושי בהתמודדות ועיכול
הנושאים העולים במהלך הסמינר .חוסר הקשר עם "הבית" ,בנוסף לזמן המנוהל בצורה אחרת
מהרגיל ,היו חלק מהגורמים שתרמו לכך שהמפגש נתפס על ידי כמה מהמרואיינות כמנותק
מהמציאות – כפי שיתברר בהמשך.
מנגד ,כפי שעולה מהדו"ח "עדות אילמת" ,כמו גם מטענותיה של חנה הרצוג ,לכיבוש ולסכסוך
הישראלי-פלסטיני אין רק השפעה ישירה על המצב הביטחוני-מדיני ,אלא על כל תחומי החיים,
לעיתים במקומות הנדמים שקופים (אהרוני ואחרות  ;2005הרצוג .)2013 ,כך ,אנו עסוקות פעמים
רבות במאבק יומיומי ובשגרה של מטלות ,אשר נגרמות מעצם הסכסוך ,אך לא משאירות לנו זמן
להיאבק בו  -כמו למשל טיפול בבני הבית ,הגבלות תנועה ,מילוי טפסים לביטוח לאומי ,חיפוש
פרנסה ועוד .כאשר מטלות אלו אינן עוד באחריותנו ,אנו מגלות לא רק את האפשרות למאבק ,אלא
גם את הדרכים הרבות בהן הסכסוך משפיע עלינו .אחריות המקום על ביצוע ניקיונות ,כביסות
ואוכל ,כמו גם חוסר התקשורת עם החוץ ,תרמו לכך שהדעת התפנתה לנושא הדיאלוג ,ההיכרות,
ואולי גם המאבק והניסיון להגיע לפיתרונות והבנות הקשורות בסכסוך.
 1.3שיטת ביצוע המפגש
המשתתפות/ים חולקו לשתי קבוצות ,אשר נותרו באותו ההרכב לאורך כל הסמינר ,עשרים
משתתפות/ים בכל קבוצה :חמישה גברים ישראלים-יהודים ,חמש נשים ישראליות-יהודיות,
חמישה גברים פלסטינים וחמש נשים פלסטיניות .בנוסף ,בכל קבוצה נכחה מתרגמת פלסטינית
אזרחית ישראל ,ובהתאם לגישת בית הספר לשלום בנווה שלום (חלבי וזק ,)2000 ,כל קבוצה
הונחתה על ידי מנחה פלסטיני ומנחה ישראלית-יהודייה .מנהלי/ות הסמינר נכחו בחלק מהדיונים,
באופן שרירותי .כל קבוצה עבדה לחוד ,ולמעט פעילויות מיוחדות ושעות בהן לא נערכה פעילות ,לא
היתה אינטרקציה בין הקבוצות.
במהלך מפגש הדיאלוג נערכו דיונים קבוצתיים מתוכננים של שתי הקבוצות לחוד ,שהוקדשו להם
ימים שלמים .בנוסף לימים אלו ,היו ימים אשר הוקדשו לטיולים מחוץ לאיזור האכסניה ,בערים
השכנות ובאיזורים מרוחקים יותר .סדר היום היה קפדני מאד ,ונערך ברציפות מהשעה תשע בבוקר
עד תשע בערב ,כולל הפסקות .במהלך היום נערכו דיונים בקבוצות המעורבות לאומית ,וכל מספר
ימים נערך מפגש אחד של הקבוצה (הקטנה) מאותו הלאום .מפגשים אלו כונו מפגשים דו-לאומיים
וחד-לאומיים בהתאמה.
בנוסף לדיונים שהוקדשו לדיאלוג אשר נערכו בקבוצות הנפרדות ,הפעילויות שנערכו מחוץ
לאכסניה היו של כלל המשתתפות/ים ללא חלוקה לקבוצות ,וחמש פעילויות כללו השתתפות של
הקבוצות ביחד :ערב תרבות – בו הציגה כל קבוצת לאום את הווי התרבות שלה על פי בחירתה בפני
הקבוצה השנייה ,ערב נרטיב – בו הציגה כל קבוצת לאום את הנרטיב התרבותי/היסטורי/לאומי
שלה על פי בחירתה בפני הקבוצה השנייה ,הקרנת שני סרטים תיעודיים (כולם יחד) ,והרצאה אחת
של מרצה גרמנייה חיצונית מהארגון המנהל (כולם יחד).
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המפגשים אשר הוקדשו לדיאלוג התנהלו בשיטה המערבת מספר שיטות לביצוע מפגשי דיאלוג אשר
הורחבו במסגרת התאורטית .המפגשים התבססו בעיקרם על "שיטת המגע" (נדלר ,)2000 ,וכללו
למעשה מספר שיטות המפורטות בסקירה :סדנאות יחסי אנוש ,מפגש למידה בין תרבותית,
ומפגשים המבוססים על מודלים למניעת סכסוכים (סלימאן .)2000 ,בנוסף ,התבססו המפגשים על
נרטיבים אישיים של המשתתפות/ים ,תוך הדגשת הקונפליקט הלאומי ,וההבחנה בין הזהות
הקולקטיבית לזהות האישית של המשתתפות/ים .שיטת ביצוע המפגש דמתה לשיטת הביצוע
שפותחה בנווה-שלום (חלבי וזוננשיין ,)2000 ,אך נוספו לה היבטים נוספים שנדרשו על מנת
להתאים את הדיאלוג לכזה המבוצע בין משתתפות/ים שאינן/ם אזרחי/ות אותה המדינה27.
תהליך הפעילות בסמינר עבר מהאישי אל הקולקטיבי .חלקו הראשון של הסמינר עסק בסיפורים
אישיים של המשתתפות/ים ,לאחר מכן הוקדשו המפגשים לקישור בין הסיפורים האישיים לנרטיב
הלאומי ,ובסופו של דבר נעשה ניסיון כלשהו למצוא פיתרונות וסדר יום משותף לשני הלאומים.
הסמינר עצמו לא תואר כבעל מטרה ברורה או חזון אליו יש צורך להגיע ,וכל משתתפ/ת יצרה את
המטרות של עצמה ופעלה על פיהן.
המפגשים אשר הוקדשו לדיאלוג בקבוצות קטנות ,או לכלל המשתתפות/ים ,נערכו בעברית וערבית,
כאשר המתורגמניות מנסות לתרגם כמה שיותר מהנאמר ,לפי התור .לא ניתן היה לדבר באנגלית
במהלך המפגש המונחה ,ולמעט ההרצאה החיצונית ,לא נעשה שימוש בשפה האנגלית באופן
מתוכנן .שפת התנהלות המפגש השפיעה על הזמן ואיכות המפגש .מכיוון שנדרש לתרגם כל
משתתפ/ת ,קוצר הדיאלוג בחצי ,מפאת חוסר זמן .בנוסף ,מספר מרואיינות טענו כי הן חשו חוסר
ביטחון לגבי הבנה נכונה של הנאמר ,ולגבי תרגום דבריהן .תרגום בלתי פוסק גרם לעומס ניכר על
המתרגמות ,אשר נאלצו להעביר לא רק את הנאמר מבחינה מילולית ,אלא גם מבחינה רגשית,
ולחזור לעיתים על דברים קשים מאד שנאמרו .לא לחינם ציינו חלק מהמרואיינות בהרחבה את
הערכתן כלפי המתרגמות ,הרבה יותר מאשר המנחות/ים .עצם השימוש בשפת האם של
המשתתפות/ים גרמה לבעיות באינטרקציה בין המשתתפות/ים מחוץ למפגשים המתוכננים .חלק
מהמרואיינות תיארו כי הן פחדו לגשת אל המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים במחשבה כי הן או
הפלסטיניות/ים לא שולטות מספיק בשפה האנגלית על מנת לתקשר ,או חשו כי העובדה שהן לא
מבינות את השפה הערבית אך חלק מהמשתתפות/ים הפלסטיניות/ים כן מבינות את השפה
העברית ,יוצרת חוסר איזון ויחסי כוחות בלתי שוויוניים בין המשתתפות/ים28.
 .2המחקר הנוכחי
מתוך שדה המחקר שתיארתי ,בחרתי לעסוק במשתתפות הישראליות-יהודיות .כך ,מחקר זה
מצטרף לשורה ארוכה של מחקרים פמיניסטיים ,אשר עוד מראשית הפמיניזם ועד ימינו חקרו את
עולמן של נשים ,על ידי נשים ,ולמענן (הרצוג.)2014 ,

 27שיטת המפגשים הנהוגה בנווה שלום מתאימה בעיקר למפגשים בין ישראליות/ים-יהודיות/ים לבין פלסטיניות/ים
אזרחי/ות ישראל ,ואינה מתאימה בהכרח למפגשים בהם המשתתפות אינן דוברות את אותה השפה ,אינן כפופות
בצורה ישירה לאותם מוסדות שלטוניים ,ויחסי הכוח ביניהן מתבטאים בצורות שונות מאשר במפגש בין אזרחיות
אותה המדינה .לטענת חלבי ,לאורך השנים פיתח בית הספר לשלום ראייה ביקורתית כלפי המפגש ,ובעקבותיה נעשו
שינויים (חלבי2000 ,ב).
 28טענות אלו יוצגו גם במחקר.
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 2.1הבחירה במרואיינות
כפי שהוצג במסגרת התאורטית ,קולן של הנשים בפרט ונקודת מבט מגדרית בכלל ,חסרה בשדה
המחקרי הבוחן את מפגשי הדיאלוג הישראלים-פלסטינים ,כמו גם את שדה היחסים הבינלאומיים
ומדעי המדינה .הידע הקיים ,כמו גם המציאות בשטח ,מבוסס על חוויותיהם של גברים ,ונתפס
כידע אוניברסלי הנוגע לכל ,ועל פיו מעוצבים לא רק מפגשי הדיאלוג ,אלא גם צוותי משא ומתן,
וועדות ביטחון ,ארגונים בחברה האזרחית ועוד .הרצוג מדגישה כי השמעת קולן של הנשים וחשיפת
חוויותיהן היא דרכו של המחקר הפמיניסטי לבחינה ביקורתית של הידע הקיים ,ולהצבת ידע חלופי
(הרצוג .)2014 ,מעבר לכך ,אורלי בינימין ודלית יסעור-בורוכוביץ' מצביעות על כך שתפקיד המחקר
הפמיניסטי הוא לחשוף את יחסי הכוחות ואת חוסר האיזון המגדרי הקיים בשטח (יסעור-
בורוכוביץ' ;2011 ,בנימין - )2013 ,בשדה מחקרי בו יש מחסור במבט מגדרי ,הבאת קולן של הנשים
היא פעולה רדיקלית למדי ,שבעצם קיומה חושפת את חוסר האיזון המגדרי ,ומערערת על צורת
הבניית הידע והסדר החברתי הקיים.
בחרתי להתמקד במשתתפות הישראליות-יהודיות בלבד ממספר סיבות .הראשונה נוגעת לאופן
ביצוע המחקר ,עליו יורחב בהמשך ,המשתמש בראיונות עומק .במאמרה "דרכים לדעת" מצטטת
הרצוג את צ'רלס בריגס ( ,)Briggsהטוען כי ראיונות לסוגיהם הם חלק מטכנולוגיה פוליטית והון
סמלי אשר משמשים לשימור יחסי הכוחות בחברה מודרנית וכי קבוצות נשלטות לרוב מהוות את
המטרה של המחקרים ,ובמקרים רבים תוצרי הראיונות מהווים מודלים של הבדל ,מעקב ,פיקוח,
הסדר ושליטה (הרצוג ,2014 ,עמ'  .)41תפיסת העולם שלי מכירה בכך שיחסי הכוחות בין הלאום
הפלסטיני לישראלי אינם שווים ,הפלסטיניות/ים הן מיעוט נשלט ומדוכא על ידי ישראל ,ולמקד
את המחקר בנשים ישראליות ופלסטיניות יחדיו ידגיש את ההבדלים ולא יתרום לקירוב ולשבירת
יחסי הכוחות .יתרה מכך ,על פי תפיסתי נשים הן אוכלוסייה מוחלשת ומדוכאת ,ומחקרי העוסק
בנשים צובר למעשה הון סמלי על חשבון אוכלוסייה מוחלשת .אם נשים בכלל הן אוכלוסייה
מוחלשת ,נשים פלסטיניות מוחלשות פי כמה ,כיוון שהן מדוכאות גם בעקבות המגדר וגם בעקבות
הלאום שלהן (זאת בנוסף כמובן לדיכויים אחרים אישיים של כל אחת) .בעיניי ,אין זה אתי לעסוק
במחקר הבא לתרום לעולמן של נשים על חשבונן של נשים אחרות ,שבוודאי לא ייהנו מהשלכות
המחקר ,בטווח הארוך או בטווח הקרוב (ניתן כמובן לומר שמחקר המבקש לקדם את השלום
יתרום לכולן ,אך בעיניי זוהי אמירה יומרנית המתעלמת מין המציאות בשטח) .בנוסף ,בכל ראיון
מסתתרים מעצם קיומו יחסי כוח בין המראיינת למרואיינת ( Nagar-Ron & Motzafi-Haller,
 , )2011ואינני מעוניינת לשמר ולשעתק את יחסי הכוחות הקיימים בשטח ,גם בשיטת המחקר.
וחשוב מכל ,ברצוני להימנע ככל האפשר מנקודת מבט אוריינטליסטית הנוצרת כאשר חוקרת
מערבית – במקרה זה ישראלית-יהודייה  -מגיעה לראיין סובייקטים פלסטיניים ומפעילה עליהן
את נקודת מבטה ,בין אם היא רוצה בכך ובין אם לאו.
אני מודעת לביקורת שעלולה לעלות על כך שביצוע מחקר על מפגשים ישראלים-פלסטיניים ללא
מבט על הקבוצה הפלסטינית הוא לא רק מחקר חסר ,אלא קיים למעשה על מנת למרק את מצפון
החוקרת הישראלית האקטיביסטית כביכול ,שבעצם לא פועלת לשינוי בשטח ולדו-קיום אמיתי,
תוך הכרה מתמדת ביחסי הכוחות הקיימים ,ובכך ששני צדדים לוקחים חלק בתהליך הדיאלוג
ובסופו של דבר בתהליך השלום .אולם ,בעיני ,מבט כזה מצידי לא רק שלא יעזור למחקר ,אלא אף
יפגע בו לאין שיעור .קצרה היריעה במחקר בסדר גודל כזה על מנת לבצע מחקר משותף ישראלי-
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פלסטיני ,בו חוקרת פלסטינית תיפגש עם המשתתפות הפלסטיניות ,ולכל אורך הדרך יתבצע
המחקר בשיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני אשר מהווה בעצם סוג של מפגש דיאלוג בפני עצמו ,ובאין
אפשרות כזו – עדיפה בעיניי בחירה מודעת ואידיאולוגית ברורה ומנומקת למחקר חלקי ,מאשר
מחקר מלא למראית עין בלבד.
יתרה מזאת ,על פי תפיסתי ,מדינת ישראל היא מדינה כובשת ואחריותה על תהליך השלום גדול
יותר  .יחסי הכוחות אינם שווים ,והאחריות על המדינה החזקה יותר לפעול למען שינוי המצב.
תפיסה זו מניעה אותי לפעול במקום בו אני חיה ,עם האוכלוסייה איתה אני חיה ,ולעשות את השינוי
המצופה דרך מחקר שיתמקד בנשים ישראליות-יהודיות ,ויפעל למענן ,כדי שהן יוכלו לפעול בעתיד
למען שינוי המצב.
ולסיום ,בחרתי לראיין את הנשים שהשתתפו איתי בסמינר ולא לפתוח את הראיונות לנשים נוספות
ולמפגשים נוספים ממספר סיבות ,כאשר הראשונה בהן היא תזמון .נכחתי במפגשי דיאלוג לפני
ואחרי מפגש זה ,ואף אחד מהם לא דמה לו ,וזאת בזכות (או אולי בגלל) הזמן של המפגש .באוגוסט
 2014התחוללה בישראל מלחמת "צוק איתן" ,מאות פלסטינים/ות נהרגו ,ועשרות ישראלים29.
המלחמה לא פגעה רק ביישובי הדרום בישראל ,אלא הגיעה לכל מקום בארץ ,בין אם בגלל
החיילים/ות המשרתים/ות בצבא וחיים/ות במקומות שונים ברחבי הארץ ,או בגלל טווח הטילים
שנורו מעזה שהיה גדול יותר ,והגיע גם לתל אביב ומעבר לה .המציאות בישראל השפיעה ישירות
על המציאות בשטחים הכבושים ובמזרח ירושלים ,היכן שהתרחשו אירועים אלימים מדי יום,
ופלסטינים/ות רבים נהרגו 30.קיום המפגש בגרמניה ,מחוץ לישראל ,בזמן שבישראל ובשטחים
מתחוללת מלחמה ,הפך את המפגש לטעון בהרבה מהמפגשים האחרים בהם נכחתי ,עבור כל
המשתתפות והמשתתפים ,וגם עבור המארגנות/ים .אם קיימת ביקורת על המפגשים שהם אינם
מצליחים להשפיע על המציאות מבחוץ ( ,)Bekerman, 2007; Maoz, 2011במפגש זה הטענה נדמתה
נכונה – אנחנו מדברות בגרמניה ,ובחוץ המלחמה .בבוקר בוחנות אפשרות לעשיית שלום ,בצהריים
קוראות בחדשות שמשפחות שלמות נהרגות בעזה ,טילים נופלים ביישובי הדרום ובמרכז ישראל,
ו אחר כך צריך לחזור למושב נוסף ולנסות לגשר על ההרוגים והפצועים ,בנוסף לגישור בין תפיסות
עולם שונות ודעות קדומות .היה זה מצב קיצון אותו לא חוויתי במפגשים קודמים ,וגם לא
במפגשים שהגיעו אחריהם .ייתכן ,כמובן ,כי לא נכון לנסח מסקנות וטענות הנוגעות לאירועים
המתרחשים בשגרה ,לפי אירועים המתרחשים במצב קיצון ,אולם לטעמי במקרה זה ,ההיפך הוא
הנכון .ממשלת ישראל פועלת בשטחים הכבושים ובישראל על פי תקנות לשעת חירום ,שאמורות
להסדיר מצב יוצא מין הכלל ,אך הפכו למכשיר שליטה קבוע ,במצב חירום קבוע (אופיר ואזולאי,
 . )2008בשל כך ,דווקא מצבי הקיצון ,המתרחשים במצב חירום כמו מלחמה ,הם אלו המתאימים
יותר לחקירה ,טענה ,וניסוח מסקנות שיופעלו גם בזמן חירום וגם בעת שגרה – שנתפסת בישראל
כשעת חירום.

 29על פי נתוני "בצלם" 2202 ,פלסטינים/ות נהרגו ,חמישה אזרחים ישראלים 62 ,חיילים ,ואזרח זר אחד .כל ההרוגים
הישראלים ,ללא יוצא מין הכלל ,היו גברים .נלקח מתוך/http://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/he :
 30על פי סוכנות הידיעות "מען" 32 ,פלסטינים/ות נהרגו בגדה המערבית במהלך "צוק איתן" ,ומאות נפצעו באירועים
אלימים בגדה המערבית ומזרח ירושלים במהלך המלחמה .נלקח מתוך:
http://www.maannews.com/Content.aspx?id=724086
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בהמשך לבחירת המפגש ,נבחרו הנשים – עשר במספר ביחד איתי – כולן השתתפו בסמינר .המיון
ההתחלתי שנעשה על ידי מארגנות הסמינר תרם לכך שהיה גיוון רב אצל הנשים :אשכנזיות,
מזרחיות ,יוצאות אתיופיה ,המתפרסות (על פי הגדרתן) על פני כל הקשת הפוליטית ,בגילאי .21-32
אמנם ,כל הנשים שהשתתפו בסמינר היו במעמד כלכלי ובמצב משפחתי מסוים שאפשר להן את
היציאה למפגש בחו"ל לשבועיים ,אך גם שם היו הבדלים בין הנשים ,אפילו אם קטנים יותר.
לטענת מריו לואיס סמול ,קשה עד בלתי אפשרי למצוא קבוצה אידיאלית ומייצגת למחקר ,שדרכה
אפשר להצביע על הכלל ( .)Small, 2009במקום זאת ,טוען סמול כי יש לשנות את המחקר על מנת
שיתאים לקבוצה ,ולהוביל בעזרת הקבוצה למחקר בסיסי ,שיתרום לגוף ידע קיים ,יוסיף עליו,
יבקר אותו ,יראה נקודות מבט נוספות ועוד .יש לציין כי מחקר איכותני באשר הוא לעולם לא יוכל
להצביע על הכלל ,וגם אין בכוונתו לעשות זאת .לטענת סנדרה הארדינג ,כל מחקר – לא רק איכותני
– מציג ידע חלקי בלבד ,וכאשר מודעות לכך ישנה אפשרות להציג את הידע החלקי בדרך שתאפשר
לחלץ מתוכו ידע חדש ( .)Harding, 1992כוונתי במחקר זה היא להצביע על תהליכים ,השפעות,
יחסי כוח ומשמעויות העולות מתוך חוויות המשתתפות ,וכך להוסיף לידע הקיים ,וליצור מחקר
בסיסי הקורא לשינוי בשטח ואולי למחקר נוסף ,רחב יותר ,שיגיע לאחריו .לשם כך ,הנשים
הישראליות-יהודיות שנבחרו למחקר זה מתאימות במיוחד ,וביחד עם תיאור המפגשים ,הסברים
רחבים על הסיטואציות וההקשרים המתוארים ,שילוב תאוריות קיימות ורפלקציה מתמדת ,ניתן
ליצור "תיאור גדוש" ( ,Thick Descriptionגירץ ,)1990 ,ולהשתמש בממצאים המתוארים כאן ,גם
להקשרים רחבים יותר (הרצוג.)2014 ,
 2.2שיטת ביצוע המחקר
תאוריות ומתודולוגיות מחקר פמיניסטיות מבקשות להיות קשובות לשדה ,לכונן ידע הנובע
ממיקומן השונה של נשים ,ולהציע נקודות מבט אחרות מאלה הקיימות והנתפסות כמובנות
מאליהן (הרצוג .)2014 ,לכן ,אימצה המתודולוגיה הפמיניסטית את המחקר האיכותני כאחת
הדרכים החשובות ביותר לבחינה ביקורתית של הידע המדעי הדומיננטי ,וליצירת שדות ידע
חלופיים (שם) .לטענת ג'אבר גובריום וג'יימס הולשטיין ,הראיון הוא כלי ליצירת ידע חדש וראיונות
עומק מרחיבים את החוויה במונחים רגשיים ( .)Gubrium & Holstein, 2003בהמשך לטענה זו
מדגישות מרג'ורי דיוולט וגלנדה גרוס ,כי הראיון הוא כלי מחקר עצמתי לחוקרות המנסות לחקור
את עולמן של הנשים ואת החוויות שלהן ,ודרכו ניתן לייצר ידע חדש (.)DeVault & Gross, 2011
בניגוד לקביעתו של אשר שקדי כי השאלות העולות במחקר איכותני לאו דווקא מתמקדות ביצירת
ידע חדש אלא בהעלאת מודעות ובהבהרת ההבנה של תופעות מוכרות (שקדי ,)2003 ,טוענים
גובריום והולשטיין כי מחקר מעמיק ונרחב של מחקרים מבוססי ראיונות ,ובמיוחד אלו
הפמיניסטיים ,מדגיש את העושר הנובע מהראיונות ותרומתו לבניית ידע חדש ,המאיר תופעות
מועלמות ו/או מושתקות והמערער על תפיסות רווחות של ואודות הסדר החברתי הקיים
(.)Gubrium & Holstein, 2003
לטענת מיכל קרומר-נבו ומירית סידי ,מושאות המחקר עצמן ועצם השמעת הקול הנשי אינה
מספיקה (קרומר-נבו וסידי .)2014 ,לטענתן ,מחקר אשר אינו נותן דגש לסובייקטיביות של הנשים,
ומותיר אותן כמושאי מחקר בלבד ,עדין סובל משמרנות מחקרית ,ותורם לשולייתן המחקרית של
הנשים ,ולשימור הקול הנשי כ"אחר" ,גם אם מטרתו היא לפעול נגד עוולות חברתיות .על מנת
להימנע מכך ,מציעות קרומר-נבו וסידי שיטת מחקר וכתיבה פמיניסטית העוסקת בנרטיבים,
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ומבקשת לגעת ,ליצור הסתכלות פנימה ,למקם את הסובייקט ואת ההיסטוריה שלה במרכז הבמה,
ולחשוף את ההקשרים התרבותיים ,החברתיים ,האישיים והמעמדיים של המשתתפות.
באמצעות חשיפת הסיפור האישי – הנרטיב השלם – טוענות קרומר-נבו וסידי כי ניתן לחוש קרבה
לדמות הנחקרת ,לספק גשר בין החוקרת למושא המחקר ולשדה המחקרי ,ובעצם הדיאלוג ,להכיר
את הדמות הנחקרת ,בחוויותיה ,ובעולמה (שם) .לא לחינם הנרטיב משמש כאחת משיטות ביצוע
של מפגשי הדיאלוג הישראלים-פלסטיניים; מטרת השימוש בנרטיבים אישיים במפגשים אלו היא
לא רק לאתגר את הסטריאוטיפים הקיימים במפגש בין הלאומים ,אלא גם לעורר אמפתיה בין
הצדדים ,לתרום לתפיסת המספר/ת כסובייקט ,ולהפחית את הדה-לגיטימציה הקיימת כלפיו/ה
(.)Steinberg & Bar-On, 2002
במחקר איכותני ,על פי קרומר-נבו וסידי ,הנרטיבים נכתבים פעמים רבות על ידי ראיונות עומק
(קרומר-נבו וסידי .)2014 ,מתוך תפיסה זו ביצעתי תשעה ראיונות עומק עם תשע המשתתפות
הישראליות-יהודיות שנכחו עימי במפגש הדיאלוג .הראיונות היו פתוחים ,וניתן מקום נרחב
לתפיסת עולמן של הנשים ,כמו גם להיסטוריה שלהן ,למיקומן המעמדי ,האתני ,החברתי וכו'.
המחקר בוצע כמחקר נרטיבי ,וכמראיינת נתתי יד חופשית לנשים לדבר כאוות נפשן ,בלי לעצור.
לטענתה של יערה לוין-פריימן יש חשיבות אתית בליידע את משתתפות המחקר ביסודות המרכזיים
של מהלך המחקר (לוין-פריימן ,)2014 ,ולכן ,הבהרתי את חשיבות הפן המגדרי והחוויות האישיות
בתחילת הראיון ,וכיוונתי את המרואיינות לדבר על דברים שבעיניהן מתקשרים לכך .עם זאת ,לא
תיקנתי או עצרתי אותן כאשר הן עסקו בדברים שאינם מתקשרים בהכרח למחקר ,מתוך הנחה כי
לכל מה שנאמר או לא נאמר בראיון ישנה משמעות (שקדי ;2003 ,הרצוג .)2014 ,הראיון אמנם
הובנה כנרטיבי ,אמנם מפאת קוצר היריעה ,במחקר זה לא יופיעו הראיונות בשלמותם ,ומתוך
הנרטיב העולה ייבחרו ציטוטים מסוימים ,שדרכם ,כך אני מקווה ,ניתן להבין את הנרטיב השלם.
על מנת לשמור כמה שיותר על אנונימיות ,כל השמות המוצגים במחקר בדויים .שמות
המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים והמשתתפים היהודים-ישראלים בדויים ומיוצגים עם האות
הראשונה של השם הבדוי ,ואילו שמות המרואיינות מוצגים במלואם ,אך בדויים והמרואיינות בחרו
אותם בעצמן .זאת מתוך הנחה כי בחירה בשמן תעצים את החוויה שלהן ,תמעיט במקצת את יחסי
הכוח המובנים ממילא בתוך הראיון ,ותתרום לתחושת השליטה שלהן בתוצאות .הראיונות עצמם
התרחשו במקומות שונים ,בין אם בבתי המשתתפות ,בביתי ,או במקומות ציבוריים ,כל אחת על
פי בחירתה ,מתוך הנחה כי בחירת מקום הראיון גם היא משפיעה על יחסי הכוחות הטמונים בו,
ועל תחושת הביטחון של המשתתפות (יסעור-בורוכוביץ' .)2011 ,כל ראיון נערך במשך שעה-שעה
וחצי ,ומספר מרואיינות חזרו פעמים נוספות ,זמן קצר לאחר הראיון הראשוני ,כי חשו שלא דיברו
מספיק .מספר מרואיינות ,לעומת זאת ,הרגישו שמיצו את הראיון לאחר פחות משעה ,וביקשו ממני
לחזור אליהן במידה ולא יהיה לי "מספיק חומר" ,או כל סיבה אחרת לבחירתי .לא פגשתי בהן שוב.
 2.3מיקום החוקרת
תאורטיקניות רבות מצביעות על רפלקסיביות של החוקרת ועל מיקומה בשדה המחקר כאחד
מיסודות המחקר הפמיניסטי :הארדינג מצביעה על החשיבות של הרפלקסיביות של החוקרת לשם
יצירת "אובייקטיביות חזקה" ( ,)Strong Objectivityוטוענת כי מבט זה מחזק את המחקר
( ;)Harding, 1992סיגל נגר-רון ופנינה מוצפי-האלר טוענות כי תאוריות פמיניסטיות רבות
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מדגישות את החשיבות בכך שהחוקרת תימצא באותו מקום כמו מושאי/ות המחקר ,וכי
הרפלקסיביות יכולה לעזור לפיתרון יחסי הכוח המתקיימים בכל ראיון (Nagar-Ron & Motzafi-
 ;)Haller, 2011דלית יסעור-בורוכוביץ' ,בעקבות הארדינג ,טוענת כי ההכרה בכך שהחוקרת היא
חלק מנושא המחקר היא חלק מהתכונות שהופכות מחקר לפמיניסטי (יסעור-בורוכוביץ';)2011 ,
יערה לוין-פריימן גורסת כי נקודת המוצא של המחקר הפמיניסטי היא כי החוקרת היא חלק
אינטגרלי ממערך המחקר (לוין-פריימן ;)2014 ,וחנה הרצוג טוענת כי נדרשת רפלקסיביות מתמדת
על מנת למנוע נפילה למלכודת המשעתקת של השיח הדומיננטי ,וכי ההיגיון הרפלקסיבי חייב להיות
מופנה אל עצמינו כחוקרות ,ולהנחות אותנו במחקר (הרצוג.)2014 ,
ואכן ,במחקר זה החוקרת היא חלק אינטגרלי משדה המחקר ,במספר מובנים .הראשון שבהם הוא
העובדה כי בחרתי לראיין נשים שהשתתפו במפגש דיאלוג בו השתתפתי גם אני .אך מעבר לכך,
בחרתי בשדה מחקר מוכר לי מאד .בחמש השנים האחרונות השתתפתי בארבע סמינרים מובנים
של דיאלוג ישראלי-פלסטיני ,שלושה מהם בחו"ל ואחד בארץ ,ובמספר מפגשי דיאלוג חד-פעמיים
שהתרחשו ברחבי ישראל ,במסגרות כאלו ואחרות .נכחתי באירועים ,מפגשים וסמינרים של "נשים
עושות שלום"" ,אנואר"" ,פורום המשפחות השכולות" ,מדרשית אד"ם וארגונים דומים31.
לפעילויות אלו הגעתי לאחר שהפסקתי את עבודתי בארגון "בצלם" 32,וחיפשתי דרכים אחרות
לפעול למען השלום ,או לפחות למען הדיאלוג .כשיצאתי למחקר זה הייתי תומכת נלהבת של מפגשי
דיאלוג ,וגם לאחריו אני מאמינה שמפגשים אלו יכולים להוביל לשינוי חברתי אמיתי בשטח.
את דעותיי והשקפותיי הפוליטיות לא הסתרתי במפגשי הדיאלוג ,וגם לא מהמרואיינות ,אשר למדו
להכיר אותי עוד טרם הראיונות ,כיוון שעברנו ביחד סמינר של שבועיים בגרמניה .לטענת יסעור-
בורוכוביץ'  ,על מנת לחזק את מהימנות המחקר ,על החוקרת להעריך כיצד היחסים הבינאישיים
עם המרואיינות השפיעו על תהליך איסוף הנתונים (יסעור-בורוכוביץ' .)2011 ,ובכן ,לא רק
שהמרואיינות הכירו אותי ,אלא שעברנו יחד חוויה משמעותית ביותר ,שתרמה עמוקות לקרבה
ביננו .מזרות מוחלטות לפני הסמינר ,הפכנו לקבוצה שעברה חוויה משמעותית משותפת ,והובילה
לאינטימיות שאינה תלויה בחברות .במשך שבועיים דיברנו ,אכלנו ,התקלחנו ,ישנו ,קמנו ,צעקנו,
בכינו ,ולפעמים סתם נחנו – הכל ביחד .לטענת לוין-פריימן ,מרואיינות/ים מניחות/ים הנחות אודות
זהותה של המראיינת ונוטות/ים לכוון את דבריהן/ם כך שיתפסו בצורה מחמיאה יותר (לוין-
פריימן - )2014 ,במקרה זה לא היה בכך צורך .כולנו ראינו אחת את השנייה במקומות מחמיאים
ובמקומות אפלים ,ואין צורך להניח הנחות לגבי זהות המראיינת – ההכרות היתה עמוקה
ואינטימית ביותר ,גם אם לא ארוכה ,וגם אם כיום ,שנתיים אחרי הסמינר ,אני לא בקשר עם אף
אחת מהן.
אולם ,ההיכרות המוקדמת לא הובילה רק למקומות חיוביים בראיונות .בעקבותיה קיצרו חלק
מהמרואיינות בדבריהן ,ולא תיארו עד הסוף אירועים משמעותיים שקרו ,בהנחה שאני כבר מכירה,
ואוכל להוסיף בעצמי .חלק מהמרואיינות תיארו שיחות בהן השתתפתי ,ומעגלים בהם דיברתי ,מה
שיצר לעיתים מבוכה ביננו .מרואיינת אחת אף פתחה את הראיון בתקווה ש"לא איעלב" ממה שיש

 31כולם ארגונים הפועלים לדיאלוג ישראלי-פלסטיני ולמען השלום ,ולמעט "פורום המשפחות השכולות" ,כולם של
נשים בלבד.
 32מרכז המידע הישראלי לזכויות אדם בשטחים.
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לה להגיד ,ואני נאלצתי לומר כי לא אפגע ,עוד בטרם נאמר דבר .אך עם כל הנאמר לעיל ,עדיין ,אני
מאמינה כי נוצרה אווירה של אינטימיות במהלך הסמינר ,שגלשה לראיונות ,וכי הסמינר הוביל
לחוויות משותפות אותנטיות ,ולמערכת יחסים שאינה פורמלית או היררכית ,ובוודאי אינה מובנית
מחוקים ברורים ,ביני לבין המשתתפות במחקר .מערכת יחסים אשר ,על פי יסעור-בורוכוביץ',
הכרחית למחקר האיכותני הפמיניסטי (יסעור-בורוכוביץ'.)2011 ,
במאמרה "מהרחוב הממוגדר למרחב הווירטואלי ובחזרה :על הטרדות-רחוב ועל האתר
הכצעקתה" ,מספרת ענבל וילמובסקי כי היא נמצאת במקום דואלי ,שכן היא חלק משדה המחקר
אותו היא חוקרת ,ובשל כך היא מתקשה לעשות את "תהליך ההזרה" המתבקש לעיתים במחקר
(וילמובסקי .)2013 ,וילמובסקי פותרת זאת באמונתה כי בכתיבה המשולבת בפעילות המייצרת
שינוי בשטח יש משום הרחבת המבט על התופעה ,וניתן אפילו להגדיר את המחקר כ"מחקר פעולה
משותף" ,ואת החוקרת עצמה כ"צופה משתתפת" (שם ,עמ'  .)330אמנם מחקר זה אינו עונה במלואו
על הגדרתה של קרומר-נבו ל"מחקר משתתף" ( ,)Krumer‐ Nevo, 2009הדורש ,בין השאר ,את
שיתוף המשתתפות בבחירת נושא המחקר ,שאלת המחקר והשתתפות בהשלכותיו (שם) ,אך ישנן
מספר נקודות דמיון בין המחקר שלי למחקר כזה ,ביניהן העובדה שלקחתי חלק במרחב הנחקר
בעבודה זו ,יחד עם הנשים שבחרתי לראיין ,וכי אני חלק משדה המחקר הכללי .בנוסף לכך ,נקודת
המוצא של מחקר זה זהה לנקודת המוצא של מחקר משתתף ,שעל פי קרומר-נבו יוצא מנקודת
הנחה כי כל האנשים והנשים הן נושאות ידע ,וכי חוקרות/ים-משתתפות/ים חוקרות/ים את
המציאות על מנת לשנות אותה (שם).
 2.4ניתוח הראיונות
מחקר זה מבקש לנסח טענות ומסקנות הנוגעות לחוויות הנשים במרחב הדיאלוג הישראלי-
פלסטיני .בנוסף למרכזיות מושג ה"חוויה" במחקר הפמיניסטי והפוסטקולוניאלי 33,לטענת הרצוג,
חוויות היומיום משקפות היבטים תרבותיים וחברתיים קולקטיביים ,ומכילות בנוסף לכך את הידע
התרבותי והחברתי עליהן ,הנותן לחוויה את הממד הפוליטי ,ומאפשר לה לצאת מהמקום האישי,
אל המקום הכללי-חברתי (.)Herzog, 2004
הראיונות אשר נערכו ,כאמור ,בצורה של מחקר איכותני נרטיבי ,טומנים בחובם סכנה כי הנרטיבים
שאמורים לתרום לאינטימיות בין החוקרת לנחקרות ולהבניית המרואיינת כסובייקט ,יפעלו לרועץ
במחקר שאמור לתת מענה לשאלות חברתיות ופוליטיות נוקבות .המיקום של המרואיינת
כסובייקט יגרום לכך שסיפורה ייתפס כאישי בלבד ,ולא ניתן יהיה להשליך ממנו או להבין ממנו
דבר על העולם החברתי הכולל בו היא פועלת .במקום ניתוח ראיונות הפועל לקראת טענות ומסקנות
חברתיות ,יקרא הנרטיב לשיטת ניתוח פסיכולוגית ,הפועלת במישור האישי בלבד ,והטומנת בחובה
רמה מסוימת של שיפוטיות ועליונות כזו או אחרת ,הגורסת כי באפשרותי לנתח פסיכולוגית את
המשתתפות במחקר ,ולהסיק מסקנות אישיות עליהן .כמובן שזה אינו המצב .מנקודת מוצא
תאורטית כי נשים ואנשים פועלות בתוך מארג חברתי-תרבותי ,הדיון שלי לא מכוון להערכת או
שיפוט פעולותיהן של הנשים ,כי אם לחשיפת התנאים והמנגנונים המעצבים אותן ואשר הן פועלות
בתוכן ולמולן.

 33כפי שצוין במסגרת התאורטית.
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אחת ממטרות המחקר היא להבין כיצד מרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית
משפיע על הנשים המשתתפות בו .מבחינה מסוימת ,מחקר זה פועל ברוח "אתנוגרפיה מוסדית"
( ,)Institutional Ethnographyשהוצגה לראשונה על ידי דורותי סמית' ( .)Smith, 2005במאמרה
"רוח הפעולה הנשית המשותפת כדיון באתיקה במחקר ראיונות פמיניסטי ישראלי" ,מציגה אורלי
בנימין את התאוריה ,וטוענת כי "אתנוגרפיה מוסדית מניחה כמובן מאליו ,שנקודת הכניסה לתוך
מחקר צריכה להיות התנסויותיהם של יחידים .בה בעת ,ההנחה היא ,כי פעילויות היום יום
וההתנסויות מעוגנות בתוך ,מעוצבות על ידי ,והן ביטוי של ההקשר המוסדי אשר בהבנתו אנו
מעוניינות" (בנימין ,2013 ,עמ'  .)144לטענתה של בנימין ,האתנוגרפיה המוסדית דורשת לכוון את
המבט אל הכוחות הדכאניים המופעלים על נשים ,כל אחת במפגשיה עם היררכיות חברתיות על
פניהן השונים .בנימין מצטטת את סמית' הטוענת כי במסגרת זו חקר ההתנסויות של הנשים
והשמעת קולן אינו רק מטרת המחקר ,אלא בעיקר אמצעי לחשיפת תהליכים חברתיים המתרחשים
במרחב מסוים (שם ,עמ' .)145
על מנת לבצע מחקר מעמיק הנדרש מאתנוגרפיה מוסדית שכזו ,טוענת בינימין כי יש לבצע תצפית
בשדה ,שתתרום להבנת הדרך בה פועל המרחב (שם) .במחקר זה לא ביצעתי תצפית כהלכתה ,בעיקר
מכיוון שבשעת השתתפותי במפגש לא ידעתי כי אעסוק בנושא גם באקדמיה ,אך הדיון המחקרי
יתבצע בשילוב חוויותיי מהמפגש והיכרותי עם מרחב המפגשים באופן כללי ,דבר אשר אני מאמינה
כי יספק סוג מסוים של תצפית בדיעבד ,כמו גם ממד רפלקסיבי מתמיד במהלך המחקר עצמו.
המחקר עצמו ינוסח מתוך חוויותיהן של המרואיינות אשר ישולבו במחקר עם המתרחש במרחב
מפגש הדיאלוג ,תוך דיאלוג מתמיד עם גישות מחקריות שהוצגו במסגרת התאורטית ,ותאוריות
נוספות אשר עולות משדה המחקר המסוים הזה .זאת בהתאם לגישתם של גלזר ,שטראוס
ועמיתיהם ( ,)Glaser & Strauss, 1967; Straus & Corbin, 1990המציעים את ה"תאוריה המעוגנת
בשדה" ( )Grounded Theoryכגישה תאורטית אפשרית לאינטגרציה של הממצאים (מצוטטים
אצל ליבליך ,זילבר ותובל-משיח ,2010 ,עמ'  .)29ניתוח תוכן הראיונות יתבצע בהתאם ל"גישה
תוכנית לחלקים" ,שמציעות עמיה ליבליך ,רבקה תובל-משיח ותמר זילבר (ליבליך ואחרות,2010 ,
עמ'  .)28מתוך הראיונות יוצאו תמות אשר יחולקו לקטגוריות ,הקשורות לחוויות המשתתפות ולאו
דווקא לסיפורן האישי ,בהנחה כי לסיפור האישי ישנה משמעות רבה לנחקרות ולאופן ביצוע
הראיונות ,אך פחותה למסקנות המחקר עצמו .החלוקה תעשה מתוך קריאה צמודה של הראיונות,
כנדרש מ"תאוריה המעוגנת בשדה" (שם) .על ידי העיסוק בחוויה כפי שעולה מתוך הנרטיב ,אוכל
לשמור על ההיבט הפמיניסטי של המחקר ,תוך קישורו למקום רחב וכללי יותר .העיסוק בחוויות
מתוך הנרטיב יהפוך את הנאמר לבעל ממד פוליטי מובהק ,המשתמש בידע של המשתתפות כאמצעי
להבנת תהליכים קיימים ,ולבניית ידע חדש המאתגר את הסדר הקיים.
במאמרה " Palestinian Women and the Politics of Invisibility: Towards a Feminist
 ,"Methodologyמחפשת נאדירה שלהוב-קבורקיאן את המתודולוגיה המתאימה למחקר העוסק
בנשים הבלתי-נראות ,הקורבנות השקטים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני (Shalhoub-
 .)Kevorkian, 2010לטענתה ,מתודולוגיות פמיניסטיות באזורי סכסוך צריכות להיות קשובות
למשמעות שיש לאיזורים ולמרחבים מסוימים עבור הנשים ,הן צריכות להיות מסוגלות לשמוע,
לקרוא ,ולראות את הבלתי נראה .המחויבות של החוקרות הפמיניסטיות ,לטענת שלהוב-
קבורקיאן  ,היא לא רק להשמיע את קולן של הנשים ,אלא להיות מודרכות על ידי הקולות שלהן,
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השתיקות שלהן וההחלטות שלהן .בהשראת שלהוב-קבורקיאן ,אחשוף במחקר זה באמצעות
שיטות המחקר והתאוריות שהוצגו לעיל ,את המשמעות שיש למרחב על הנשים הישראליות-
יהודיות המשתתפות בו ,ואראה כי מה שנדמה לעיתים כמרחב בטוח ,יכול להיות הכי רחוק שאפשר
מכך ,ומה שנדמה כיתרון מעמדי ,לאומי ,אתני ועוד ,יכול לשמש ,לעיתים ,כחסרון ואף כמכשול
בדרכן של נשים ישראליות בחברה האזרחית.
 2.5החלוקה לפרקים
כפי שכבר צוין ,מחקר זה מבקש ,בין השאר ,להוסיף לידע הקיים ולאתגר אותו .איתגור הידע הקיים
אמנם מתבטא בראש ובראשונה בהשמעת קולן של הנשים ,אשר כפי שהראיתי מודרות משדה
המחקר ,אך לטענת שרי אהרוני אין זה מספיק ,ועל מנת להשלים את הפעולה נדרשות שיטות
חדשות של מחקר ( 34.)Aharoni, 2011מעבר לכך ,לטענת הרצוג ,כדי לממש את הפוטנציאל הטמון
בראיונות העומק כאפשרות פמיניסטית ,יש לדבוק בדמיון חתרני ,שהוא לב החשיבה הפמיניסטית,
ולהסתייג ממיסוד כללים לאופני ביצוע הראיונות ,ניתוחם והערכתם (הרצוג .)2014 ,גישה זו,
לטענת ניצה ינאי ,מאפיינת גישות חתרניות למחקר שמבוססות על גישות פוסטקולוניאליות ,אשר
נוקטות שיטה מכוונת של טשטוש בין מדע לבין נרטיבים ,ודוחקות את הגבול בין חוקרת לנחקרת,
התנסויות היומיום ,מדע ,וכתיבה ספרותית (ינאי.)2007 ,
תוכן הראיונות חולק ,כאמור ,לתמות ולקטגוריות שחילצתי מדברי המרואיינות ,ולא יהיה זה נכון
לומר שדבקתי בגישה חתרנית כלשהי בשעת ביצוע הראיונות .אולם ,הדיון בתמות ובקטגוריות לא
יחולק על פיהן כפי שנהוג במרבית הספרות המחקרית .במקום זאת ,בסיום החלק התאורטי
(סקירת הספרות והחלק המתודולוגי) ,אני מבקשת לצאת למסע בתוך מפגש הדיאלוג עצמו ,כפי
שהתרחש במפגש מסוים זה ,אך מאפיין את כל מפגשי הדיאלוג המתמשכים בהם נכחתי ,וכאלו
בהם לא נכחתי אך לאחר חמש שנים של ניסיון במרחב מוכרים לי היטב.
החלק הראשון עוסק בטרום המפגש ,וביציאתן של המרואיינות אליו; החלק השני מתאר את הימים
הראשונים של המפגש; השלישי את הדיונים שהגיעו לאחר שלבי ההיכרות; הרביעי את ההפסקות
והרגעים בין הדיונים; החמישי את המפגשים החד-לאומיים בתוך מפגש הדיאלוג; והחלק השישי
עוסק בסיום המפגש ,ובחזרה הביתה .בתוך הפרקים האלו ישולבו התמות והקטגוריות העולות
מתוכן הראיונות ,אך אליהן יתווסף ממד נוסף ,הנוגע לחוויה של הקוראת .בדרך זו אני מבקשת
לקרב את הקוראת – שאולי עולם מפגשי הדיאלוג זר לה  -אל מרחב מפגש הדיאלוג ,לא רק דרך
החוויות העוברות על המשתתפות ,אלא דרך תמונה כוללת של הגורמים המשפיעים במרחב,
הנוגעים גם בחלל ובזמן .מעבר לכך ,בדרך זו אני מקווה להעביר את הקוראת תהליך רגשי שהוא
בלתי נפרד ממפגש הדיאלוג ,אך נעלם מהשדה המחקרי .בעקבות טענותיה של הארדינג כי
אובייקטיביות לא נעשית חזקה יותר על ידי נטרול מערכים ,אלא להיפך (מצוטטת אצל ינאי,2007 ,
עמ'  , )361אני רואה בממד הרגשי ערך במיוחד במחקרים מסוג זה ,העוסקים בנושאים כה רגישים
עבור אלה המשתתפות/ים בהם ,ואלו החוקרות/ים אותם.
עם זאת ,נראה כי בעת ביצוע מחקר לשם קבלת תואר אקדמי ,החתרנות מתקיימת בגבולות ברורים
למדי .הפרק האחרון של המחקר יוקדש לסיכום של שאלות ,טענות ומסקנות המחקר ,שייתנו מבט

 34טענותיה של אהרוני מתייחסות אמנם לידע היסטורי ,אך בעיניי נכונות לכל ידע.
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כולל על חוויות המשתתפות ,כנהוג .בנוסף ,על פי חוקרות פמיניסטיות רבות ,מחקר פמיניסטי דורש
הנעה לפעולה בנוסף למחקר עצמו (ינאי ;2007 ,בנימין ;2014 ,הרצוג 2014 ,ועוד) ,ובהתאם לכך
חלק ממסקנות ממחקר זה קשורות להנעה לפעולה בעתיד35.
 .3סוגיות אתיות
על פי שלהוב-קבורקיאן ,שימוש במתודולוגיה הפמיניסטית באיזורי סכסוך דורש תשומת לב הן
למשמעות שיש למרחב על המרואיינות ,והן להשלכות האתיות שיש למחקר עליהן (Shalhoub-
 .)Kevorkian, 2010יסעור-בורוכוביץ' ולוין-פריימן מרחיבות את תפיסתה של שלהוב-קבורקיאן,
וטוענות לצורך בשימת דגש על האתיקה של המחקר והשלכותיו במתודולוגיה הפמיניסטית באופן
כללי ,ולא רק באיזורים מסוימים (יסעור-בורוכוביץ' ;2011 ,לוין-פריימן .)2014 ,במהלך המחקר
נדרשתי למספר סוגיות אתיות אשר עלו מרגע ההחלטה על ביצוע המחקר ,דרך כתיבת שורות אלו,
ועד לסיומו.
 3.1בחירת המרואיינות
בחלק הקודם נגעתי בסוגיית בחירת המרואיינות ,ולא אחזור על הדברים ,אך אוסיף כי אחת
השאלות המהותיות אשר עלו בבחירה היתה האם השמעת קולן של אלו הנתפסות כבעלות כוח
וסטטוס גבוה יותר בקבוצות הלאום ,ואשר שייכות לאוכלוסייה הכובשת וההגמוניה השלטת ,אינה
מוסיפה עוד ליחסי הכוח הבלתי שוויוניים המתקיימים במחקר ובשטח ,במקום להיאבק בהם .בעוד
שאלה זו מהדהדת בראשי התחלתי במחקר ,וגיליתי שמתחת לפני השטח המציאות שונה ,וכי מה
שנתפס כיתרון – עלול לשמש לעיתים כחיסרון .ממחקר זה עולה כי השילוב בין יחסי הכוח
המגדריים ללאומיים משפיע ללא היכר על המשתתפות הישראליות-יהודיות ,בצורות מפתיעות
המצביעות דווקא על דיכוי ,ולא בהכרח על ניצול .בנוסף ,אין בכוונת מחקר זה ליצור היררכיה בין
הדיכוי הלאומי או המגדרי ,ולומר כי הנשים הישראליות-יהודיות המשתתפות במחקר מדוכאות
יותר או פחות מנשים פלסטיניות ,או מגברים פלסטינים ,כי אם לחשוף את מקומות הדיכוי
הנותרים שקופים ומוכחשים על ידי החברה ,ולעיתים על ידי המשתתפות עצמן ,כפי שמתבקש
ממחקר פמיניסטי (בנימין ;2014 ,הרצוג.)2014 ,
 3.2שלב הראיונות
ביצוע הראיונות התפרס על תקופה של כשנה וחצי ,כאשר הראיון הראשון התבצע כחצי שנה לאחר
המפגש עצמו ,והאחרון כשנתיים אחריו .היציאה המאוחרת לראיונות נבעה מחוסר הלימה בין זמני
הסמינר לזמני הלימודים ,ומכך שבסמינר השתתפתי בשנה הראשונה של התואר השני ,ואת המחקר
התחלתי לבצע בשנת הלימודים השנייה .המרחק הרב בין הסמינר לבין הראיונות גרם לכך שחלק
מהמרואיינות לא זכרו פרטים מסוימים ואף ימים שלמים ,ולא היו בטוחות לגבי הדברים
שהתרחשו במהלך הסמינר .חלק מהראיונות מאופיינים בעיקר בחוסר – לא רק בפרטים ,אלא גם
בביטחון לגבי אמיתות הזיכרון.

 35כבר בחלק זה של המחקר ניתן לראות אפשרות לפעולה בעתיד ,של שיתוף פעולה מחקרי שיהווה גם דיאלוג בין
ישראליות לפלסטיניות ,ויעסוק במחקר משותף של משתתפות הדיאלוג.
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מחקרים רבים קושרים בין זיכרון ושכחה לבין טראומה ,ומסבירים את השכחה כמאפיין של
טראומה רגשית (ביניהם  .)Walker, 2001; Felman, 2003אולם ,במחקר זה בחרתי שלא להידרש
לאלמנט הפסיכולוגי של השכחה ,על מנת שלא לנתח מבחינה רגשית את המשתתפות על פי מה
שאינן אומרות ,אלא רק על פי שנאמר .בנוסף ,כלל לא ניסיתי להבין מדוע שוכחות המשתתפות את
אשר קרה ,אלא ייחסתי חשיבות רק לעצם העובדה שהמרואיינות בחרו לציין כי אינן זוכרות .וזאת
על פי טענותיהן של ליבליך ואחרות על ניתוח צורני של התוכן ,השם דגש על מילים מסוימות לשם
חשיפת ידע בלתי מדובר (ליבליך ואחרות ,)2010 ,בהתאם לנדרש מ"אובייקטיביות חזקה" כפי
שמוגדרת על ידי הארדינג ,החושפת את תהליך ייצור הידע ,ואינה מסתירה את הבעיות העולות בו
(.)Harding, 1992
כפי שציינתי בשלב מוקדם יותר ,חלק מבחירת המרואיינות "להשמיט" פרטים ,נבעה מהעובדה כי
הן ידעו שאני נכחתי במקרים המתוארים ,והניחו כי אני יכולה להשלים אותם בעצמי .עובדה זו
גרמה לבעיה ,שכן לא חוויתי את המקרים כפי שהן חוו אותם ,ואין באפשרותי להקיש מהחוויה
שלי על החוויה שלהן .על מנת להימנע מסוגיה אתית שעלולה לעלות בעקבות היקשים שלי על
חוויותיהן של המשתתפות והשלמת פרטים חסרים ,גם כאשר היה ברשותי את המידע שהן שכחו,
לא עזרתי להן או השלמתי את הפרטים החסרים להן בעצמי .עם זאת ,השתמשתי באביזרים אחרים
על מנת לעורר את זיכרונן ,כמו תמונות או סרטי וידאו שצולמו במהלך הסמינר.
סוגיית הזיכרון עלולה להוות בעיה כאשר דנות באמינות המחקר ,ותרות אחר "ידע אובייקטיבי"
הנחשב כבסיס ליצירת ידע אקדמי .אולם ,כפי שצוין ,לטענת הרצוג ,על מנת לממש את הפוטנציאל
הטמון בראיונות העומק כאפשרות פמיניסטית יש להסתייג ממיסוד כללים לאופני ביצוע הראיונות,
ניתוחם והערכתם (הרצוג .)2014 ,החיפוש אחר "אמת אובייקטיבית" הוא חיפוש אשר במשך שנים
הדיר את ניסיונן וחוויותיהן של הנשים מהמדע ,והשתמש בידע המבוסס על גברים וניסיונם כידע
"נחשב" ו"אבסולוטי" (ינאי .)2007 ,במחקר זה ניסיונן של נשים כפי שמתואר על ידיהן הוא
שמאפשר לנו הבנה רחבה יותר ומייצר את הידע החדש .בהתאם לחתרנות המתבקשת על ידי הרצוג,
אשמש בזיכרון – או בחוסרו – של המרואיינות לא ככלי המחליש את המחקר ,אלא ככלי המחזק
אותו ,והמאפשר לי לחקור את המשמעות של הפרטים שכן מוזכרים ,החוויות שנותרו חקוקות
בראשן של המרואיינות ,והדרך בה הן מציגות את הפער בין הזכור לנשכח36.
מנגד ,המרחק בין הסמינר לבין עריכת הראיונות נתן שהות לחלק מהמרואיינות לעבד את מה שקרה
בסמינר ולעכל את שהתרחש ,מה שלא יכול היה להתבצע במהלך הסמינר עצמו ,ואפילו לא זמן קצר
אחריו ,בשל האינטנסיביות של המפגש .חלק מהמרואיינות השתמשו בראיון על מנת לעבד את אשר
קרה ,ולהעלות שאלות על אופי הסמינר ,ביצועו ,השפעתו ועוד .חלק מהמרואיינות אף העידו על כך
בזמן אמת ,וחלק בשיחות מאוחרות יותר.
 3.3לאחר הראיונות
עוד בשלב הראיונות החלתי במלאכת התמלול על מנת ללמוד מראיון אחד למשנהו .עוד טרם
רואיינו כל הנשים ,וטרם ניגשתי למלאכת הוצאת התמות והקטגוריות ,שמתי לב כי הנושאים

 36כפי שמציע אלסנדרו פורטלי בספרו "  ,"The Death of Luigi Trastulli and other Storiesכאשר הוא מדבר על
היסטוריה אוראלית (.)Portelli, 2010( ,)Oral History
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העולים בראיונות מציגים תמונה עגומה למדי של מפגש הדיאלוג ,אשר לא ניתן להתעלם ממנה.
נושאים כגון הטרדה מינית ,גזענות ,פחד ,מיניות ואלימות עברו כחוט השני בחלק ניכר מהראיונות.
ממחקר תמים למראה ,שאמור היה לענות על שאלות של הטמעה מגדרית ,הפכו הנושאים לאפלים
יותר ,והכילו טענות קשות למדי כלפי המרחב.
בעקבות הנושאים שעלו בראיונות חששתי לגורל המחקר ,ולהשפעה שלו .במאמרה של שלהוב-
קבורקיאן היא מתארת את הדילמה שבחשיפה ,ועוסקת בכך שלעיתים החשיפה עלולה להזיק לא
רק לנשים המרואיינות (במקרה שלה ,פלסטיניות שהיו קורבנות להריסת בתים על ידי כוחות
הביטחון הישראלים) ,אלא גם להפוך לכלי נוסף של דיכוי ( .)Shalhoub-Kevorkian, 2010כמו
שלהוב-קבורקיאן ,גם לי עלה החשש שנשים אשר יקראו את המחקר לא ירצו להשתתף במפגשי
הדיאלוג ,ובמקום לעודד את שבירת החסמים ,התוצאה תהיה הפוכה ונשים לא תרצנה כלל לקחת
חלק ,כאשר הן תהיינה מגובות בגברים אשר יקראו את המחקר ויאמרו ,אולי ,שמרחב זה אכן אינו
מקום לנשים.
מעבר לכך ,באקלים הישראלי היום ,כאשר תהליך השלום מוקפא ,חוקים חדשים אשר נגועים
בגזענות עולים לדיון באופן תדיר ,ומאמצים לעשיית שלום או למפגשים באופן כללי נתפסים בצורה
שלילית על ידי החברה ,היה נדמה לי כי מחקר המראה את הנקודות השליליות במפגש הישראלי-
פלסטיני עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה ממה שיצאתי לעשות .כאישה ישראלית-יהודייה
המאמינה בכל ליבי במפגשים האלו ,לא רציתי להיות קול נוסף המבקר אותם ,במיוחד לא מתוך
"הבית" .אבל כשקראתי את הראיונות פעם נוספת הבנתי שהתרומה של המחקר שלי יכולה להיות
גדולה למדי בנושא הזה .במקום לצאת נגד המפגשים ,המחקר שלי יכול לשנות אותם .מסקנות
המחקר יכולות להוביל לשינויים מרחיקי לכת במבנה המפגשים ,ואולי אף להפלת המחסומים
והחסמים העומדים בפני נשים בפעילות למען השלום .המחקר שלי ,בעצם ,לא יוצא נגד המפגשים,
הוא יכול לתרום להם ,מכיוון שהוא יוצא מנקודת מבט אוהדת ,מבינה ,תומכת – ולא מתנגדת.
ישנה נטייה בשמאל ,ובשוליים בכלל ,להתעלם מנושאים המראים את השוליים בצורה שלילית ,וכך
הנשים והמיעוטים השונים נותרים מושתקים ,והחוויות המדירות שלהם ושלהן משומרות
ומשועתקות במקומות שונים ברחבי האקטיביזם 37.שלהוב-קבורקיאן רואה את מחקרה כחובתה
המוסרית כאישה פלסטינית פמיניסטית ( ,)Shalhoub-Kevorkian, 2010וכמוה גם אני מאמינה כי
זוהי חובתי המוסרית לחשוף את הבעיות ואת הקשיים לא על מנת להוסיף לקולות המתנגדים ,אלא
על מנת לעזור להתגבר על חסמים ,ליצור מרחב בטוח יותר עבור הנשים ,ולתקן את העוולות
המתרחשות גם במקומות שלכאורה אמורים לתקן עוולות גדולות יותר.

 37כך למשל חוויות של הטרדה מינית שעוברות נשים ישראליות בהפגנות נגד גדר ההפרדה נותרות לא מדוברות ,על
מנת לא לפגוע במקום הרגיש שהפגנות אלו תופסות בחברה הישראלית-יהודית .לא רק שהגברים הישראלים אינם
מדברים על כך ,אלא גם הנשים הישראליות מפחדות לחשוף את המתרחש ,על מנת לא לפגוע בפעילות .כמו כן
מושתקות פגיעות מיניות חמורות ואונס שעוברות נשים ישראליות בדרום תל אביב על ידי מהגרי עבודה ופליטים ,על
מנת שלא לפגוע במאבק של האגודות השונות לזכויות האזרח ,שמטרתן להביא לשינוי כולל ביחס האוכלוסייה לנושא
זה .בקהילה הלהט"בקית מושתקות פגיעות מיניות שעושות נשים בנשים אחרות ,וגברים בגברים אחרים ,מאותן
סיבות בדיוק .ממקרים אלו עולה ביתר שאת הטענה של סלינה רומני ,אורנה ששון-לוי ,תמר רפפורט ורבות אחרות,
כי במאבק הכולל למען זכויות אדם ,זכויות הנשים נזנחות (.)Romany, 1993; Sasson-Levy & Rapoport, 2003
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פרק ראשון – היציאה למסע
א" .זאת היתה תקופה ...לחוצה ביטחונית( ".הדס)
אמצע הלילה בנמל התעופה בן-גוריון ,תחילת אוגוסט  .2014כמה ימים קודם לכן נכנסה לתוקפה
הפסקת אש נוספת במלחמת "צוק איתן" ,ובכל זאת קומת ההמראות כמעט ריקה ואין הרבה
שממהרים/ות לעזוב את ישראל .אני חלק מקבוצה טרוטת עיניים שיושבת בקצה האולם ומחכה:
נשים וגברים שמכירים אחד את השנייה רק בקושי ,אשר עומדות לצאת לסמינר דיאלוג ישראלי-
פלסטיני בגרמניה .בגלל המתח ,ואולי גם בגלל השעה ,אנחנו ממעטות בדיבור .רובינו שקועות
בטלפונים החכמים שלנו ,מדפדפות ברשתות חברתיות ,באתרי חדשות – העיקר להישאר מחוברות.
אחרי הכל ,כבר יש לנו ניסיון עם הפסקות אש ,הן יכולות להסתיים בכל רגע ,ואנחנו טסות
לשבועיים ומשאירות את המשפחות והחברות/ים שלנו בבית בזמן המלחמה.
הדס ,ירושלמית מלאת חיים ,סטודנטית ואקטיביסטית ,בולטת במיוחד בקבוצה .לא רק בעורה
הכהה ולבושה הצבעוני בתוך קבוצה שבמשך שבועיים תלבש בגדים אפרוריים בלבד ,אלא גם בעוד
כולם שקועות במכשירי הטלפון שלהן ,הדס מחפשת שותפות/ים לשיחה ובעיקר לבדיחות .בראיון
שקיימנו לאחר הסמינר הדס מדברת בשטף ובהתלהבות ,ולא מוותרת על חוש ההומור הציני שאפיין
אותה לאורך כל הסמינר ,גם כאשר הנושאים קשים.
"זאת היתה תקופה ...לחוצה ביטחונית ".הדס אומרת בחיוך ,מודעת היטב לדרך בה בחרה לתאר
את המלחמה .וממשיכה:
"פה בירושלים ,זה היה נורא ללכת ברחוב .אני זוכרת שחזרתי מתל אביב ,הלכתי לישון באוטובוס,
והתעוררתי בבהלה ,זה היה כשהנערים נחטפו 38,והנהג החליט שבא לו לשמוע את התוכנית רדיו שלו
ב"פול ווליום" [עצמת קול חזקה במיוחד] והשמיעו את ההקלטה שאומרים שהם נחטפו ואז יש יריות,
זה צמרר אותי 39.האמת שכשהייתי הולכת לאבא שלי בתור ילדה ,נערה ,אז היינו נוסעים וחוזרים
בטרמפים לגוש עציון ,זאת הדרך ,אין אוטובוסים .יש אחד בבוקר ואחד בערב .והיו לנו את הפחדים
האלה ,הלב שלי לא היה שקט כל הנסיעה עד לירושלים .זה כאילו הזכיר לי את התקופה ההיא ,זה
איך שהיינו מרגישות ,ופשוט התחלתי לבכות .ואז ירדתי מהאוטובוס וזה היה ביום שהפגינו כל
הלהב"ה 40והאלה ,והאוטובוסים היו חסומים אז ירדתי לעיר ברגל .אם באוטובוס הצטמררתי
מההקלטה ,מהפחד להיות ישראלית ,יהודייה וכו' ,אז פה היה גם את כל העניין עם הנער 41,ופחדתי

 38ב ,12.6.14-נחטפו שלושה נערים ישראלים (גיל-עד מיכאל שער ,יעקב נפתלי פרנקל ו-איל יפרח) בגוש עציון ונרצחו
ע ל ידי שני פעילי חמאס פלסטינים ,מראוון קוואסמה ועאמר אבו עיישה .בתגובה לחטיפה יצאו כוחות הביטחון
למבצע צבאי שהפך בסופו של דבר למלחמת צוק איתן .לקריאה נוספת:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7
%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D
 39ב 2.7.14-פורסמה בכל אתרי החדשות הקלטה של הנערים מתקשרים למשטרה .את ההקלטה ניתן לשמוע כאן:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537047,00.html
 40ארגון להב"ה – "למניעת התבוללות בארץ הקודש" ,הוקם על ידי בן ציון גופשטיין במטרה "להציל בנות עם ישראל
שהתפתו לקשור קשר עם גוי" (כך על פי פרסומי הארגון) .הארגון מקיים מחאות ,הפגנות ,ופעילויות הסברה ברחבי
ישראל ,נחשב לאלים מאד ,וישנה ביקורת קשה על התנהלותו לא רק מצד השמאל ,אלא גם מכל גווני המפה
הפוליטית .לאתר הארגון/http://leava.co.il :
 41הדס מתכוונת למוחמד אבו ח'דיר .בתאריך ה ,2.7.14-נחטף ונרצח מוחמד אבו ח'דיר ,נער פלסטיני בן  16ממחנה
הפליטים שוועפט במזרח ירושלים ,על ידי שלושה יהודים (יוסף חיים בן דויד ושני קטינים ששמם לא הותר לפרסום).
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מאותם אנשים ,מהישראלים והיהודים .פתאום צעקות "מוות לערבים" ,ונכנסתי לאיזו חנות ,והיה
שם מוכר ערבי שפשוט פחד ללכת הביתה ,אז מישהו אמר לו – קח כיפה .זה היה נורא מבחינתי .זה
היה ערב מחורבן".

לעומת הדס ,הנוכחות של רומי ,אמנית ופעילה חברתית תושבת שדרות ,כמעט ולא מורגשת במהלך
הסמינר .כאשר אנו נפגשות לראיון אני מופתעת לגלות אישה בעלת עמדות פמיניסטיות מובהקות
ורצון עז לחלוק את דעותיה ,שכמעט ולא הגיעו לאזני בשבועיים בהם גרנו בחדרים סמוכים .עבורה,
המלחמה עצמה היתה רק נדבך נוסף בקיץ שלם שהעיק עליה:
"תראי – היא אומרת  -גם כשזה לא מבצע רשמי ,כשכל המדינה מכירה ,כל קיץ יש פה קאסמים .כל
תקופת מבחנים היא ככה .אנחנו יודעים ,ברגע שנהיה קצת חם ,יש קאסמים .לפני צוק איתן היתה
הפסקה של איזה שנה וחצי -שנתיים שהיה שקט ,זה היה שקט של לפני הסערה .אבל הפעם פשוט
הרגשתי שכל המלחמה הזאת ,זה היה מלחמה עם מונדיאל 42,והכל היה גברי-גברי עם גביעים ,אלים,
זה מה שהרגשתי [ ]...אני פשוט עשיתי ציורים על זה שהמונדיאל מרים גביע והגביע הוא קאסמים.
כאילו הרגשתי שהטלוויזיה והעולם הוא עולם של הגברים ואין לנו מקום פהit's a men's world ,
[זה עולם של גברים] ,כל האינטליגנטיות שלנו ,והעשייה התרבותית והתארים ,הולכים לפח ברגע
שיש מצב אמיתי .האלימות קובעת .אנחנו לא .אנחנו בועה שמתקיימת רק כשיש שקט .אבל האמת
מתקיימת באלימות ,בפראיות ,במלחמת הישרדות".

למרות החוויות והסיפורים השונים ,ניתן למצוא משותף בסיפוריהן של רומי והדס .שתיהן מתארות
מצבים אלימים המערבים גברים ,הגורמים להן לחוש פחד ,ייאוש ,תסכול וגם – חוסר שייכות
ואפילו מחיקה .בעוד רומי אומרת זאת בגלוי ,אצל הדס ניתן לקרוא זאת בין השורות ,במצבים
אותם היא בוחרת לתאר.
אהרוני ואחרות טוענות כי התפיסה ההגמונית הישראלית ,הגורסת כי המדינה נמצאת תחת איום
ביטחוני מתמיד ,מאפשרת את הדרת הנשים מסדר העדיפויות הלאומי באופן תדיר ,ובתקופות של
אלימות פוליטית קשה מושתקים האינטרסים הפוליטיים של נשים אף ביתר שאת (אהרוני ואחרות,
 .)2005תפיסת הביטחון הישראלית ,שהיא תפיסה צבאית בעיקרה (מיכאל ,)2008 ,מדירה מהשיח
של הסכסוך כולו את אלו שאינן/ם שייכות/ים לשדה הצבאי (הרצוג .)2013 ,בנוסף ,לטענת עדנה
לומסקי-פדר ו-איל בן ארי ,בעקבות הקשר בין מרכזיות הצבא לשייכות לעם היהודי-הישראלי,
מעמד בצבא ניתן להמרה למשאבים אזרחיים – מעמד בכיר בצבא מתורגם ליוקרה ולעוצמה
במערכת האזרחית (לומסקי-פדר ובן-ארי 43.)2006 ,אך כפי שמבחינה הרצוג ,ניסיונן הצבאי של
נשים אינו מתורגם למשאב שווה ערך לזה של גברים מחוץ למערכת הצבאית ,ובעוד גברים בעלי
עבר צבאי מגיעים לתפקידי מפתח אפילו בתחומים הנחשבים קרובים יותר לעולמן של נשים ,כמו
חינוך ,נשים לא זוכות ליחס דומה (הרצוג .)2006 ,כך ,לא רק כי הנשים מודרות מסדר העדיפויות
הלאומי ,הן אף מודרות ממוקדי קבלת ההחלטות הנוגעים גם לגורלן שלהן .ואכן ,כל מקבלי

הרצח נחשב למזעזע במיוחד וגונה מכל קצוות המפה הפוליטית בישראל ,וגם בעולם .לקריאה נוספת:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%
93_%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%97%27%D7%93%D7%99%D7%A8
 42אליפות העולם בכדורגל ,המונדיאל ,התקיימה בין התאריכים  12.6-13.7.14בברזיל.
 43את ההשלכות לכך ניתן לראות במספרם הרב של קצינים במילואים שהם גם חברי כנסת בממשלות ישראל
לדורותיהן או ראשי ערים בערים מרכזיות ברחבי הארץ (פרי.)2006 ,
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ההחלטות במלחמת צוק איתן היו גברים 44,וזאת למרות העובדה כי נשים וגברים היו קורבנות של
אלימות מכל צדדי הלחימה .כמו כן ,האירועים האלימים שקדמו למלחמה עירבו גברים בלבד,
כאשר ההבדל בין הקורבנות למפעילי האלימות התבטא בגיל הקורבנות ,בנוסף ,כמובן ,ללאום45.
כמעט כל המרואיינות הזכירו בשלב כזה או אחר בראיון את המלחמה בדבריהן ,וקצרה היריעה
מלצטט את כולן .די בסיפור אחד של רומי על אירוע שהתרחש טרם היציאה לסמינר על מנת
להמחיש את ההרגשה לה היו שותפות כל הנשים:
"לפני הסמינר הלכתי לראיון ללימודים ,זה היה ראיון קבוצתי והייתי בחרדה מטורפת .ופתאום
היתה שניה שקט ויצא לי ,אוייי [נאנחת ברעש] .וכולם צחקו ,התפוצצו ,ואמרו לי ,ווי ,רומי ,מה קרה?
ואני אמרתי ( sorryסליחה) ,באתי משדרות עכשיו .ואז גם הראש החוג אמר ,אנחנו מבינים אותך,
נראה לי דיברת בשם כולם".

ב" .כשיש מלחמות את מרגישה את הלחץ ,פתאום את חייבת לבחור צד( ".טלי)
בניגוד ,אולי ,למצופה ,המלחמה לא הניאה את המשתתפות והמשתתפים מלהגיע לסמינר .אדרבא,
אצל חלק מהמרואיינות היוותה המלחמה תמריץ ואחת הסיבות העיקריות להגעה למפגש .נעה,
צעירה המחוברת מאד לעולם הרוחני אשר בילתה את רוב הבקרים במהלך השבועיים של הסמינר
במדיטציה ,כלל לא נכחה בישראל בזמן המלחמה כיוון שטיילה והתנדבה בהודו .ובכל זאת,
למלחמה היה חלק נכבד בהחלטתה לצאת למפגש:
"בגלל המלחמה והכל ,קלטתי עד כמה אני לא מחוברת "בשיט" .אני גם בגדול כאילו לא מחוברת,
ואני לא בטוחה שזה במירכאות .אני לא מחוברת לחדשות ,פוליטיקה ,וזה ,וזה חצי אג'נדה .לא להיות
מחוברת [ ]...הייתי בהודו ,והרוב לא היו ישראלים בכלל ,ובאיזשהו שלב הבנתי שאולי קורה משהו
בארץ .ולאט לאט הבנתי שזה רציני יותר ,אבל איכשהו בהתחלה אני כזה ...עזבו ,אני בהודו ,לא רוצה
לשמוע כלום .ואז כשהתנדבתי עם פליטים טיבטיים ,וכל החשיפה לגירוש של הטיבטים וסין והכל,
פתאום הכל התחבר לי והבנתי ,היי ,משהו כזה קורה בארץ! והסתכלתי על ההתמודדות שלהם וזה
בכלל התחבר לי עם מיליון דברים ,כי נכנסתי לפילוסופיה שהם חיים על בסיסה ,וזה הדהים אותי.
ומתוך זה הרגשתי איזה [ callingקריאה] פנימי חזק של משהו כזה קורה בארץ ואני חייבת לעשות
עם זה משהו".

נעה מספרת כי המלחמה היתה אחת הסיבות לתחושת המחויבות שהציפה אותה במהלך ההתנדבות
בהודו .היה לה רצון עז לעבור מחוסר מודעות ומעורבות למקום אחר ,אקטיבי יותר ,במדינה בה
היא חיה.

 44הרמטכ"ל הישראלי באותה תקופה הוא בני גנץ ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר הביטחון משה יעלון ,שר החוץ
אביגדור ליברמן – כולם חברים בקבינט המדיני-ביטחוני הישראלי ,כמו גם שרים נוספים בממשלה ,בה ארבע נשים
כיהנו כשרות מתוך  23שרים ,כאשר בנימין נתניהו מכהן במספר תפקידים .האישה היחידה בקבינט – ציפי לבני.
מוחמד דף היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס ,ראאד אל-עטאר ,מוחמד אבו שמאללה ומוחמד ברהום הם מפקדי
הגדודים הצבאיים של חמאס ,אסמעיל הניה הוא ראש הארגון .בנוסף בראש האו"ם עומד באן קי-מון ,נשיא ארצות
הברית הוא ברק אובמה ,והאישה היחידה המוזכרת בהקשר המדיני היא אנגלה מרקל ,ראש ממשלת גרמניה .בראשי
החילות הישראלים עומדים גברים ,ורוב החיילים הקרביים גם הם גברים.
 45מוחמד אבו ח'דיר היה בן  ,16כמו גם גיל-עד מיכאל שער ,ו-יעקב נפתלי פרנקל .איל יפרח היה בן  19במותו.
הרוצחים היו גדולים מהם ,להוציא את משתפי הפעולה ברצח אבו-ח'דיר ,שהיו קטינים בשעת המעשה .בנוסף
לאירועים אלו היו אירועים אלימים נוספים אשר עירבו פלסטינים וישראלים ,רובם ככולם גברים.
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לעומתה ,מירה  ,תושבת אשדוד ,היתה מאד מעורבת במה שהתרחש בישראל בזמן המלחמה וזו
עוררה אצלה רצון מסוג אחר .המפגש עם מירה ,צעירה נמרצת ממוצא הודי הלומדת חשבונאות
בירושלים  ,שונה לחלוטין מהמפגש עם הנשים האחרות .בעוד כולן מפליגות בדיבור ,מירה שומרת
על משפטים קצרים ,נמרצים ועניינים ,כאילו כל מילה נספרת במחשבון .אך השלם גדול בהרבה
מסכום חלקיו:
"אף פעם לא התעסקתי בסמינר ישראלי-פלסטיני ,בסכסוך .ואף פעם לא עניין אותי להגיע לסמינרים
כאלה ואחרים ,הייתי מאד עסוקה בלימודים ,בעבודה ,לא באמת היה לי פנאי לזה עד עכשיו .דווקא
בגלל המלחמה זה עניין אותי יותר .אני מאשדוד ,חטפנו רקטות ,אחותי היתה במילואים כל
המלחמה .דווקא בגלל שחוויתי את הקושי בבית ,רציתי להגיע ולהבין באמת מה קורה בצד השני.
כמובן גם לנסות להסביר את הצד שלנו ,אבל בעיקר להקשיב ולהבין את המורכבות של הסכסוך וכל
מה שקשור בכך".

הצורך של נעה ושל מירה להיות מעורבות ולהבין את המצב התעצם בעקבות המלחמה .שתיהן חשו
שהן לא יודעות מספיק על המצב ,כל אחת בדרכה :נעה חשה ניתוק כללי ,ואילו מירה מתארת חוסר
ידע לגבי "הצד השני" .מירה אינה היחידה שבחרה להשתמש במונח של צדדים בתיאור המצב ,ובעוד
היא מסתפקת באמירה המטושטשת "צד שני" ,אצל רומי הדברים ברורים יותר:
"אני תמיד נמנעתי ,גם מגיל מאד צעיר ,נמנעתי מלהתחבר לחדשות ,לפוליטיקה ,זה היה נושא שמאד
הפחיד אותי .אני גדלתי בירושלים ,ואמרתי לעצמי ,אוקיי ,עכשיו אני כבר גדולה ,אני צריכה להביע
דעה ,אני צריכה לבחור בבחירות ,והחלטתי שמעניין אותי לשמוע ממקור ראשון את החוויות של הצד
השני ,הצד האויב ,ולהבין מהם .להבין ממקור ראשון את כל השאלות שיש לי בראש .את כל הדברים
שחונכתי עליהם ,להבין למה הם ככה .וזהו .והחלטתי להצטרף לסמינר הזה .מתוך רצון באמת לדעת
ולהבין וללמוד המון".

"הצד האויב" ,אומרת רומי ,ובשתי מילים מתארת את כל הדברים שחונכה עליהם .נדים רוחאנא
ודניאל בר-טל מגדירים "קונפליקטים אתנולאומיים" ( )Ethnonational Conflictsכקונפליקטים
בין עמים בתוך אותה המדינה ,המתאפיינים בהמשכיות ,באלימות ,ובמרכזיות לכל תחומי החיים
( .)Rouhana & Bar-Tal, 1998לטענתם ,בקונפליקטים אלו ,אשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני נופל
תחת הגדרתם ,נושאים כמו זהות וביטחון הופכים להיות מרכזיים ,כיוון שחלק מדרכי ההתמודדות
עם המצבים של לחץ ,חרדה ,מתח ואיום שיוצרים סכסוכים אלו ,הינם פטריוטיות ,איחוד וליכוד
של קבוצת הלאום .לטענת אולריך בק ,בעידן המודרני בו אנו נמצאות/ים ,מתרחשים תהליכים אשר
יוצרים "מודרניות רפלקסיבית" ( – )Reflexive Modernityבעקבות טשטוש הגבולות המדיניים-
לאומיים ,שינויים בטכנולוגיה ,ומעבר לחברה המקדשת אינדיבידואליות ,כולנו נעשות/ים זרות/ים
אחד לשנייה ,ולעצמינו ( .)Beck, 1996בעידן כזה ,גורס בק ,המדינה צריכה למצוא נימוקים חדשים
על מנת לשמור על הלאומיות שלה; חלוקה בין "אנחנו" ו"-הם" ,והבניית זהות כאחידה ומהותנית,
היא הדרך בה התרבות מגבשת את עצמה כקבוצה ,ומצדיקה את המאבק מול הזרות/ים בתוכה.
לטענת בק ,מכיוון שבעידן המודרני אנו חשות/ים באיום מתמיד על ביטחוננו ,כל תושב/ת מהווה
סיכון אפשרי ,והמדינה יכולה להבנות את הלאומיות שלה באמצעות השיח הביטחוני .אלו שהיו
פעם רק "זרות/ים" ,הופכים ל"אויבות/ים"  -אלו שהיו "הצד השני" ,הופכות/ים ל"צד האויב".
לא רק שרומי ומירה משייכות את עצמן לצד אחד ,הן גם מכירות בחוסר הידע המוחלט שלהן לגבי
מה שהן מכנות "הצד השני" .מדינת ישראל ,בהגדירה את עצמה "מדינה יהודית ודמוקרטית",
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מדירה את אוכלוסיות המיעוט בתוכה ,וביניהן את אוכלוסיית הפלסטיניות/ים אזרחיות/ים
ישראל ,מפלה אותה ומפעילה עליה מנגנונים שונים של הזרה (יחיא-יונס .)2010 ,בדרך זו ,בנוסף
לתהליכים אותם מתארים בק ,רוחאנא ובר-טל ,המדינה לא רק יוצרת שני צדדים (ויותר) בתוך
האוכלוסייה שלה עצמה ,אלא גם משמרת את המרחק ביניהם ,מקשה עליהם להכיר אחד את השני,
ולפעול למען שבירת הדיכוטומיה הזו .לטענת הרצוג ,ההפרדה הגאוגרפית והחברתית הנוצרת
משאירה מעט מקום למפגש בין האוכלוסיות ,גם כאשר מדובר באזרחי אותה המדינה ,אשר מלבד
האוניברסיטה ,שוק העבודה וערים מעורבות ,כמעט ואין מקום למפגש ביניהן (46.)Herzog, 2004
לא פלא ,אם כך ,שכאשר אני שואלת את מירה אם פגשה פלסטינים או פלסטיניות טרם המפגש,
היא עונה" :חוץ מהאוניברסיטה ,מעולם לא פגשתי אנשים מהסוג הזה" ,כשכוונתה ,כמובן,
לפלסטיניות/ים ,ולא רק לאלו אזרחי/ות המדינה .זאת מכיוון שבעוד חלק ממנגנוני ההזרה וההדרה
אשר מפעילה המדינה על האוכלוסייה הפלסטינית בתוכה נותרים סמויים (בין השאר בעקבות
האזרחות של התושבות/ים הפלסטיניות/ים בישראל ,ושוויון זכויות פורמלי מדומה) ,ישנם
מנגנונים גלויים לחלוטין המופעלים על הפלסטיניות/ים מהגדה המערבית ועזה 47.כך ,ישנה הפרדה
ממשית לא רק בין אזרחי/ות ישראל היהודיות/ים לפלסטיניות/ים תושבות הגדה המערבית ועזה,
אלא גם הפרדה בין אלו לבין הפלסטיניות/ים אזרחי/ות ישראל ,כיוון שמבחינה חוקית הכניסה
לשטחים אלו אסורה על כל אזרחי/ות המדינה .מצב זה גורם לכך שכמעט ואין אפשרויות למפגש
בין אזרחי/ות ישראל לבין אלו תושבי/ות הגדה המערבית ועזה ,מלבד ,אולי ,במהלך השירות הצבאי
של אזרחי/ות ישראל ,במידה ואלו משרתים/ות ביחידות קרביות העומדות במחסומים או פועלות
בערים ובכפרים בגדה המערבית ,וכמובן בשעת מלחמה .הפרדה גאוגרפית זו לא רק שמשמרת את
הפלסטינים/ות תושבי/ות הגדה המערבית ועזה כאויבות/ים אשר כל מפגש עימם כרוך בסיכון
ביטחוני ועבירה על החוק ,אלא גם משליכה על התפיסה בחברה הישראלית-יהודית את
הפלסטיניות/ים אזרחי/ות ישראל ,המשויכות/ים לזהות לאומית אחידה ואויבת ,או כפי שהגדירה
זאת רומי" ,לצד האויב".
כאמור ,סכסוכים יוצרים תהליכים של התכנסות בקבוצה ,רצון להגן עליה ,והזדהות איתה .לרומי
ומירה ברור מאד באיזה צד הן נמצאות ,כיהודיות שגדלו והתחנכו בישראל .הן אמנם רוצות להכיר
את "הצד השני" ,אך שומרות עליו במקומו הרחוק ,האחר והזר .לעומתן ,טלי ,יוצאת אתיופיה
העובדת עם נערות בסיכון שהגיעה לישראל לאחר מסע רגלי מפרך ומסוכן ,מספרת סיפור אחר:
"כשיש מלחמות את מרגישה את הלחץ ,פתאום את חייבת לבחור צד .ואני עדיין לא מגובשת ,וגם
אני חווה גזענות לא קטנה ,באתי במטרה להחליט איזה צד אני הולכת לבחור ]...[ .המדריכה שלי
בהכשרה [בלימודי עבודה סוציאלית] היתה מדריכה בסמינר ,היא סיפרה שיש איזה פרויקט ,דיאלוג
בין ערבים ליהודים ,שכל אחד מהצדדים מנסה להביא את האג'נדה שלו ,את הדעה שלו ,והמטרה זה

 46לטענת מאדג' אלחאג' ,ההפרדה הגאוגרפית נשמרת גם בערים המעורבות ,כאשר קבוצות אוכלוסייה שונות
מתגוררות בשכונות נפרדות (אלחאג'.)2006 ,
 47נכון לאפריל  , 2015עמד מספר המחסומים הקבועים בגדה המערבית על תשעים ושישה ,ובגבול רצועת עזה מפעילה
ישראל שני מעברים .חלק מהמחסומים נמצא בשטח "גדר ההפרדה" שאורכה המתוכנן הוא  709קילומטר .הגדר
הוקמה ביוני  2002על ידי ממשלת ישראל ומטרתה המוצהרת היתה למנוע כניסת פלסטיניות/ים מהגדה המערבית
לתוך ישראל בצורה בלתי מבוקרת .הנתונים נלקחו מאתר "בצלם":
http://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
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להפוך את זה לשיח .נורא התלהבתי ,כי גם בהכשרה אני פעם ראשונה פוגשת תרבות נורא גדולה
ביפו ,התרבות הערבית ,זה קסם לי ,אז אמרתי יאללה אני באה".

לא לחינם טלי לא חשה את עצמה חלק מצד מסוים ,ואינה "מגובשת" .לדבריה ,היא סובלת בחיי
היומיום מגילויים של גזענות בגלל צבע עורה הבולט לכל .היא אינה היחידה .לטענת אורי בן-
אליעזר ,יוצאי/ות אתיופיה לדורותיהם/ן (כולל אלו אשר נולדו בישראל להורים שהגיעו
מאתיופיה) ,סובלות/ים מגזענות לא רק מוסדית ,אלא גם חברתית ( .)Ben-Eliezer, 2008למרות
הניסיונות להטעמה בחברה הישראלית ,טוען בן-אליעזר כי תוך זמן קצר נדחקו יוצאי/ות אתיופיה
וילדיהם/ן לתחתית הסולם החברתי ,סבלו מהזנחה ,עוני ,אבטלה ועוד .די במבט על מדורי החדשות
בשנים האחרונות על מנת להבין את הבעיה – מנות דם של יוצאי/ות אתיופיה הנזרקות לפח (שם,
עמ'  ,)944אפליה בכניסה למועדונים ולמקומות אחרים (שם ,עמ'  ,)945יחס לא שוויוני ולעיתים
מתעלל מטעם מוסדות החוק הישראלים 48,ועוד49.
טלי בעצמה סובלת מדיכוי בחברה הישראלית ,ולכן מתקשה לשייך את עצמה לקבוצה הלאומית
הזו ,למרות שגם היא מבינה שעליה לבחור צד בעקבות המלחמה – כפי שנדרש ,כביכול ,מכלל
האוכלוסייה .גם טלי עברה תהליך היטמעות בחברה הישראלית-יהודית הכולל את מנגנוני ההזרה
והניכור כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ,אך היא אינה חשה כבולה לאחד הצדדים ,ומרגישה שהיא
יכולה לפתח הזדהות עם שניהם.
לטענת איווה-קייזה פרוקולה ,גבולות הם כלים שמטרתם העיקרית היא להגן ולקדם את
האינטרסים של המדינה ולשלוט בתנועה בתוכה ,במובן הפיזי וגם המטאפורי (.)Prokkola, 2009
הגבול ,לטענתה ,אינו רק לאומי ,אלא גם מהווה מרכיב בזהות ,ודיכוטומיות כמו "אנחנו" ו"-הם",
כפי שמופיעות באזורי סכסוך ובמלחמות ,הן הרעיון שלעיתים יוצר את העיסוק באזורי גבול
כמרכיב בזהות האישית ולאו דווקא הלאומית .טלי חצתה גבולות פיזיים רבים על מנת להגיע
לישראל ,והזהות האישית שלה אינה מורכבת רק מגבולות הארץ והשפה – בביתה מדברים
אמהרית ,והסיפור האישי שלה הוא סיפורה של התרבות האתיופית ,ולא רק הישראלית .לטענת
פרוקולה ,אנשים ונשים הנמצאות/ים באזורים בין שפות ותרבויות שונות ,יכולות/ים להזדהות עם
מספר שפות ותרבויות ,ולא מוגבלות/ים לגבול לאומי פיזי יחיד (שם) .בהתאמה לטענותיה של
פרוקולה  ,גם טלי מרגישה את היכולת להזדהות עם תרבויות שונות ,לו רק היתה ניתנת לה
ההזמנות ,ולכן הגיעה למפגש.
טלי היתה יוצאת אתיופיה הראשונה והיחידה שפגשתי במפגשי הדיאלוג הישראלים-פלסטינים
בהם נכחתי .במסגרת האקטיביזם שלי פגשתי בפלסטינים ופלסטיניות (אזרחיות ישראל או לא),
מזרחים ומזרחיות ,יוצאי ויוצאות ברית המועצות מעטים ,וכמעט ולא פגשתי מישהי או מישהו

 48למשל פרשת מותו של יוסף סלמסה ,צעיר בן העדה האתיופית ,עליה ניתן לקרוא כאןhttp://www.ha- :
makom.co.il/article/noa-burshtein-hadad-yosef
 49כל אלו ועוד הובילו בסופו של דבר למחאה גדולה של יוצאות/י אתיופיה במאי  .2015לקריאה נוספת:
 http://www.haokets.org/2015/06/06/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C
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אחד מיוצאי אתיופיה ,ואני לא היחידה .אביגיל ,המשתתפת הצעירה ביותר בקבוצה ,שגדלה בחיפה
והיום לומדת ומתגוררת בתל אביב ,מתארת את הרקע איתו הגיעה למפגש:
"הכרתי ערבים לפני שבאתי למשלחת ,במסגרת פעילות בחד"ש 50,הלכתי לכמה הפגנות בשטחים...
טוב ,שתיים [מחייכת] .אבל הגעתי מבית ספר די מיליטריסטי ולא היו איתנו ערבים ,למרות שחיפה
זאת עיר מעורבת וכן שומעים ברחובות ערבית ,וזה כן משהו שבחוויה שלי הוא רלוונטי כי אני חושבת
שהכרתי יותר ערבים מאתיופים ,נגיד .וגם היום זה המצב".

ההיכרות המוקדמת של אביגיל עם פלסטינים או פלסטיניות בתוך ישראל ומחוצה לה נבעה
מפעילות רצונית שלה ,ומהאקטיביזם שלה .אלמלא האקטיביזם ,כנראה שלא היתה פוגשת ,כפי
שלא הכירה או נפגשה עם יוצאי/ות אתיופיה טרם הסמינר .כמוה ,גם אני בחרתי בהיכרות הזו
בצורה אקטיבית ,והיא לא היתה מתאפשרת לי בצורה מקרית .ניתן לראות כי אביגיל בוחרת
להדגיש את העובדה שהכירה יותר פלסטיניות/ים מיוצאי/ות אתיופיה ,ובכך מנכיחה את ההדרה
ממנה סובלת אותה אוכלוסייה51.
בעוד המדינה מצמצמת את מקומות המפגש בין האוכלוסיות ,בין אם הפלסטינית או אוכלוסיות
מיעוט אחרות ,מפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים הופכים לאחד המקומות היחידים בהם ישנה
אפשרות של מפגש בין קבוצות הלאום ,וכך גם להיכרות ולשבירת מחסומים וטשטוש הגבולות .כל
המרואיינות מודעות לכך ,והרצון בהיכרות הוא אחת הסיבות העיקריות להגעתן למפגש .רצון,
שכפי שהראיתי ,התעצם בעקבות המלחמה.
ג" .אף פעם לא שנאתי ערבים ,לא הגעתי למצב הזה ,אבל כן פחדתי( ".הדס)
בספרה "זרים לעצמינו" ,טוענת ז'וליה קריסטבה ( )Kristevaכי המיקום של הפרט או קבוצה שלמה
כ"זרה" או "אחרת" ,מעודדים ומעוררים פחד ושנאה מתמדת (קריסטבה .)2009 ,לטענת ענת זפרן
ודניאל בר-טל ,החברה הישראלית גיבשה לה אמונות ביטחון המושתתות על אופני חשיבה
והתנהגות של חברה מפוחדת השרויה באיום קיומי ורדיפה תמידית (זפרן ובר-טל .)2006 ,הגם
שללא ספק ישנם גורמים ב"צד השני" המערערים על קיומה של ישראל ורואים בה אויבת 52,הפחד
והשנאה ,ביחד ולחוד ,הם המשעתקים את המרחק ,ומוסיפים עוד קיסם למדורת המחסומים
והגבולות בין האוכלוסיות .יתרה מזאת ,לטענת זפרן ובר-טל ,הפחד הוא אחד מהמחסומים
הגדולים ביותר לקראת תהליך כלשהו של שלום ,כיוון שהוא מנגנון המוביל להצטמדות לדפוסי

 50תנועה משותפת יהודית-ערבית ,אשר התמודדה בבחירות לכנסת מאז  1977ועד  ,2015אז התאחדה עם מפלגות
ערביות ליצירת "הרשימה המשותפת" בבחירות לכנסת שהתקיימו בשנה זו.
 51כמובן שחלק מה אשמה על חוסר ההיכרות עם יוצאי ויוצאות אתיופיה מוטלת לחלוטין על כתפיי ועל כתפיי אביגיל,
אך אין ספק כי המדינה לא עוזרת לנו עם ההיכרות הזו ,כפי שאינה עושה זאת עם האוכלוסייה הפלסטינית .אולם
בעוד ,כפי שטענתי ,האוכלוסייה הפלסטינית באשר היא מובנית כ"אויבת" ,האוכלוסייה האתיופית סובלת מבעיות
אחרות ,ולטענת אורי בן-אליעזר כן היו נסיונות שילוב בעבר ועד היום ,אולם אלו הסתיימו בכישלון ,בהדרה
ובהפרדה (.)Ben-Eliezer, 2008
 52ישנן דוגמאות רבות לכך וקצרה היריעה מלציין את כולן .כך למשל טען מזכ"ל חיזבאללה ,חסן נסארללה ,בראיון
בשנת  2010כי "אין למדינה בשם ישראל לגיטימיות חוקית להתקיים באיזור":
 ;http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-192508,00.htmlובנאום ברצועת עזה הצהיר ח'אלד משעל ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ,כי "לא נכיר בישראל לעולם"http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- :
.4317131,00.html
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פעולה מוכרים ,ולהימנעות מלקיחת סיכונים ופתיחות לרעיונות ודרכי פעולה חלופיים – כגון אלו
הנדרשים בהנעה לתהליך של סיום סכסוך (זפרן ובר-טל.)2006 ,
עבור הדס ,הפחד לא היווה מחסום ,כי אם סיבה להגיע למפגש .אך לטענתה ,הפחד לא היה גורם
יחידי להשתתפותה ,והוא הצטרף לגורמים נוספים:
"אני רכזת בקרן מלגות ,וסטודנט שלי פרסם בקבוצת פייסבוק שהוא עשה את זה שנה שעברה ,וחברה
טובה שלי עשתה איתו את זה ,והאמת שזה רפרף לי בעיניים ,ואחר כך כשהתחלתי לדבר איתה על
זה אז לא יודעת ,הרגשתי גם מין מחויבות ,כי אני נוגעת בכל מני נושאים חברתיים ,ובנושא הזה
[הישראלי-פלסטיני] אני לא נוגעת ,אני לא מכירה .אז מצד אחד המחויבות שלי בתור פעילה חברתית,
מצד שני לבחון את עצמי ,מה קורה לי עם הפחד הזה? האם הוא אמיתי? הוא לא אמיתי?"

תחושת המחויבות החברתית של הדס גרמה לה לרצות לפעול ולהבין את הסיבות לפחדים שלה.
בזכות האקטיביזם היא הבינה שהפחד אותו היא חשה אינו קיים בחלל ריק ,והובילו אליו נסיבות
חברתיות ,בהן היא מנסה להילחם במקומות אחרים בחייה .הדס ממשיכה:
"יש פה דורות שגדלים על פחד ,ופחד מוביל לשנאה ,ושנאה מובילה לניכור וכן הלאה וכן הלאה .אין
שום פיתרון .אז עכשיו אנחנו מפחדים מהם ,והם מפחדים מאיתנו .אז אין פיתרון .וגם לא היה שיח,
כי יכול להיות שהפחד הזה היה מונע ממני להגיע".

ואכן ,שנאה ופחד משעתקים את הריחוק ועוזרים ליצירת קבוצות מלוכדות אשר משמרות את
היחסים הדיכוטומיים ביניהן .אך לטענת הדס ,ישנה היררכיה בין פחד לשנאה:
"אף פעם לא שנאתי ערבים .לא שנאתי .אף פעם לא הגעתי למצב הזה .אבל כן פחדתי .היה ,היה את
הפחד".

הדס טוענת כי פחד מוביל לשנאה ,ושנאה מובילה לניכור .מדבריה ניתן להבין כי לו היתה "שונאת
ערבים" ,כנראה שלא הייתה אפשרות לפיתרון ,וייתכן כי הפחדים שהובילו ל"מצב הזה" היו מונעים
ממנה להגיע למפגש .לטענת נדלר ,הימצאותה של שנאה והפחתת ערך האחר אינה נדירה במקרים
של קונפליקטים בין קבוצתיים ,כאשר באופן טבעי חברי/ות הקבוצה מעדיפות/ים את אלו
הנמצאות/ים איתן/ם בקבוצה (נדלר .)2000 ,נדלר רואה במצב זה מבוי סתום שאינו מוביל לפיתרון,
אך לטענתו אחת הדרכים ליצירת הפיתרון היא חשיבה ומודעות לאחריות של הפרט במאבק נגד
דעות קדומות ושנאה .עבור הדס ,לקיחת אחריות על הפחד שלה והרצון להתמודד איתו ,היא דרך
להיאבק בדעות הקדומות ובחוסר הידע שקיימים אצלה.
רון ,מעוז ובקרמן בחנו השפעה של השתתפות מתמשכת במפגשי דיאלוג ישראלים-פלסטינים על
העמדות האידיאולוגיות של המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים (.)Ron et al., 2010
ממחקרם עולה כי המפגש איפשר למשתתפות/ים ללמוד הרבה על עצמן/ם ,ולזהות רגשות שלא
זוהו על ידן/ם בעבר ,של פחד ועוינות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ,ולאחר המפגשים ניתנה להן/ם
היכולת להתמודד איתם .אפשר לומר שהמשתתפות/ים שרואיינו על ידי רון ואחרים עברו למעשה
תהליך טיפולי ,בין אם הן/ם מודות/ים בכך או אם לאו .ממצאים אלו תואמים את טענותיהן של
אייל ואחרות/ים ,כי חלק ממפגשי הדיאלוג וקבוצות העוסקות בדו קיום ,אשר פועלות על פי גישת
"השערת המגע" של אולפורט (המהווה ,כפי שצוין ,את הבסיס לכל קבוצות הדיאלוג) ,משתמשות
למעשה בשיטות טיפוליות העובדות על הפרט ולא על הקבוצה כולה (אייל ואחרות/ים.)2006 ,
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התהליך הטיפולי שעברו המשתתפות/ים במחקר של רון ואחרים רק בין השורות ,הוא דווקא אחת
המטרות הגלויות של הדס בהגעתה לסמינר:
"...אמרתי יאללה ,נלך ,התנסות ,אולי זה יוריד ממני את הפחדים ,סוג של טיפול גם [מחייכת] .אולי
אני פחות אפחד ללכת ברחוב ,פחות אחשוש מאנשים ,פחות אהיה חשדנית".

ד" .בדרך כלל אני חושבת על זה ,אם יהיו בנים( ".תמי)
הדס מעוניינת לטפל בפחדים שלה ,ומזכירה ביניהם את הפחד ללכת ברחוב .החשש הזה שלה נאמר
בהקשר לסיפורה על ההליכה בירושלים והאווירה האלימה בעיר ,וכפי שכבר טענתי ,החששות שלה
נובעים מאירועים בהם ניתן להצביע על מעורבות של גברים ואלימות .הפחדים של הדס במרחב
הציבורי מהדהדים בצורה שונה במקצת בדבריה של תמי ,סטודנטית לחינוך שכבר נכחה במספר
מפגשי דיאלוג באוניברסיטה לפני הגעתה למפגש בגרמניה .את תמי פחות העסיק הפחד מהמלחמה
טרם המפגש ,אלא דווקא המפגש עצמו:
"יותר העסיק אותי הקבוצה הגדולה שתהיה ,שזה משהו שיש לי רתיעה ממנו ,קבוצות גדולות.
ארבעים אנשים ,זה הרבה .וזה בעיקר מה שחשבתי עליו ,הגודל ,פחות נוח לי לדבר ככה .זה מרתיע
אותי כשיש יותר בנים .בדרך כלל אני חושבת על זה ,אם יהיו בנים .מספיק שיש בן אחד וזה יכול
לערער אותי .בגדול ,קבוצה גדולה זה מרתיע באופן כללי ,גם עם נשים .אבל עם בנים יותר .אבל בגלל
שעשיתי מפגשים כאלו בעבר אז הרגשתי שאני באה עם ניסיון ,עם ידע בסיסי ,ואולי עם "פור" [יתרון]
קצת ,כי יש לי מה להגיד על דברים מסוימים".

לטענת לובין  ,החל משנות השמונים של המאה הקודמת ,החלה התאוריה הפמיניסטית לשאול
שאלות על המרחב ,על קיומן של נשים במרחב ,ובמיוחד בנוגע למרחב הפרטי אל מול המרחב
הציבורי (לובין .)2013 ,לדבריה ,התאוריות הפמיניסטיות אתגרו את התפיסה החברתית הקובעת
כי ישנה היררכיה בין המרחב הציבורי אשר נתפס כמרחב בו מתנהלים החיים החברתיים ,בו
מתעצבת החברה ,ובו מתרחש "הפוליטי" :הנהלים של יחסים בין בני אדם ,לבין המרחב הפרטי,
שהוא "ביתי" (דומסטי) בעיקרו ,ונחשב לאינטימי יותר ואישי.
הרתיעה של תמי מזכירה את הפחד של הדס מהתנהלות במרחב הציבורי .הדס מפחדת ללכת ברחוב,
תמי מפחדת מנוכחות של גברים בקבוצה .המרחב הציבורי אינו מוגבל לרחוב ,וגם מפגש הדיאלוג
עונה להגדרה של מרחב ציבורי ,לפחות על פי התפיסה החברתית המקובלת ,המגדירה ,כאמור ,את
המרחב הפומבי כמרחב שבו מתרחשת פעילות חברתית .במאמרה "מהרחוב הממוגדר למרחב
הווירטואלי ובחזרה :הטרדות-רחוב והאתר הכצעקתה" ,מצביעה וילמובסקי על מחקרים רבים
המראים כי באופן עקבי ,נשים אינן מרגישות בטוחות במגוון רחב של מצבים במרחב הציבורי
(וילמובסקי .)2013 ,קבוצות מעורבות מגדרית הן רק אחד מאותם מצבים.
לטענת וילמובסקי ,אחד המנגנונים המשעתקים ומשמרים את העליונות הגברית והפטריארכיה,
הוא הבניית פחד בקרב נשים במרחב הציבורי (שם) .טענותיה של וילמובסקי מתייחסות בעיקר
לאונס והטרדות מיניות ,אולם טענתה הכללית היא כי האלימות (על גווניה) שנשים חוות במרחבים
ציבוריים אינה מושתקת ומועלמת ,אלא דווקא מועלת על נס כתופעה בלתי נמנעת ,וכך משמשת
אמצעי לקידום הפחדה ,שמטרתה לכוון נשים להתנהגות אחת מסוימת על פי הכללים המקובלים,
המגבילים את החופש של נשים לעומת זה של גברים.
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אייל ואחרות/ים טוענות/ים כי ההכרה בזהות המגדרית החברתית אינה כה ברורה כמו ההכרה
בקבוצות גזע או לאום שונות ,בין היתר מכיוון שהתפיסה החברתית המוצהרת רואה ביחסים
החברתיים בין המינים יחסים של קירבה ,ומתעלמת מיחסי הכוחות שיכולים לבוא לידי ביטוי גם
בניצול ואלימות (אייל ואחרות/ים .)2006 ,למרות טענות אלו נראה בבירור מדבריה של תמי כי
הרתיעה שלה מגיעה מהכיוון המגדרי ,ולראייתה ,בנושא זה אין הבדל בין קבוצות הלאום .הרתיעה
של תמי מראה על תפיסה שונה של המפגש הבינקבוצתי – זו לא רק קבוצה דיאלוג בין שני לאומים,
אלא גם בין מגדרים .בגלל הניסיון הקודם של תמי בקבוצות דיאלוג מעורבות לאומית ,היא מצליחה
להתגבר על הפחד המגדרי שלה ,ולצבור ביטחון מספק על מנת להגיע.
הביטחון של תמי נובע גם הוא מהבניות חברתיות ,ומהדהד את תפיסת הביטחון הישראלית
"הצרה" ,שהוזכרה קודם לכן .תפיסה המדירה מהשיח לא רק את כל מי שלא שייך/ת לשדה הצבאי,
אלא את כל מי שלא שייך/ת לשדה "המקצועי" הביטחוני ,המכיל ,כאמור ,בעיקר גברים .בזכות
הניסיון של תמי במפגשי דיאלוג קודמים ,היא מרגישה שיש לה מספיק ביטחון על מנת לקבל מקום
שווה במפגש ,בו ינכחו גברים ונשים .כך ,דווקא ההבניות שאמורות להרתיע ולהדיר אותה,
מצליחות לעזור לה להתגבר על הפחד.
בעוד המרואיינות האחרות סיפרו על פחדים שהיו להן בעקבות המלחמה טרם הנסיעה למפגש –
פחדים שהתרחשו בעבר ולכן השפיעו על העתיד – תמי הייתה כמעט היחידה להודות כי הפחדים
שלה היו עתידיים:
"לא הפחידה אותי המלחמה בארץ .פחדתי שמשהו יקרה שם .פחדתי מה יקרה אם מישהו יעשה
איזה משהו .לגמרי .אבל בסוף אמרתי לעצמי שאי אפשר בגלל הפחדים האלה לא ללכת .אם זה נושא
שהוא כל כך חשוב לי ,ואני חייבת לעשות עם זה משהו ,אני חייבת לשים את מחסומי הפחד שלי בצד
ולהתמודד עם זה .שזו בדיוק הבעיה ,שיש את הפחד הגדול הזה ,יש תמונת מציאות לא נכונה על הצד
השני".

מעניין להבחין כי כפי שהדס מתארת פחד מהאוכלוסייה הישראלית כמו מזו הפלסטינית ,גם אצל
תמי אין סיווג לאומי לפחד" .מישהו יעשה איזה משהו" ,אינו מסווג לאומית .בנוסף ,תמי לא
מגדירה בדיוק את הצדדים ,וניתן להסיק מדבריה כי שני הלאומים מחזיקים ב"תמונת מציאות"
שגויה לגבי כל אחד מהם .בסופו של דבר ,בזכות הניסיון הקודם של תמי וגם בזכות תחושת
מחויבות (שמאוזכרת בצורה שונה במקצת אצל הדס ואצל נעה) ,הפחד אינו מהווה מחסום ,אלא
מניע לפעולה.
ה" .אמרתי שאני נוסעת לסמינר יהודי-ערבי אבל שבעיקר יהיו שם יהודים( ".גרי)
הפחדים שהמרואיינות מתארות לא מגיעים רק מהכיוון שלהן .חלקן נאלצו להתמודד גם עם פחדים
של המשפחות שלהן ,בין אם כאלו שהיו קיימים באמת ,או כאלו שהמרואיינות עצמן שיערו שיהיו
קיימים .גרי ,סטודנטית לרפואה שמיד לאחר הסמינר עברה להתגורר ביפו לאחר שנים של מגורים
בירושלים ובחיפה ,מתארת את האווירה בביתה טרם היציאה לסמינר:
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"אני מגיעה מבית שנוטה ימינה .זה קצת מוזר כי אמא שלי גדלה בבית שאבא שלה היה פעיל מערך53,

ואבא שלי הוא די אדיש לעולם ,הוא לא מאד קיצוני ,אבל כן ,תכל'ס ,אם לוקחים את אח שלי שהוא
קיצוני מאד מאד ,זה די ימין .אז לא סיפרתי להם בדיוק לאן אני נוסעת ,עידנתי את העניין .להורים
שלי אמרתי שאני נוסעת לסמינר יהודי-ערבי אבל שבעיקר יהיו שם יהודים".

לחלק מהמרואיינות התמיכה המשפחתית שמתבטאת גם באישור היתה חשובה מאד .גרי לא ידעה
בוודאות שהוריה לא יתמכו ביציאתה ,אך היא שיערה שיכול להיות שכך יהיה ,ולכן העדיפה לא
לספר להם את כל האמת .החשש שלה מהתגובה המשפחתית מגיע ,בין היתר ,ממודעות לסביבה בה
היא חיה:
"יש לי חברה מאד טובה מהלימודים ,שבגדול הגדירה את עצמה כשמאלנית לפני זה ,והיא ממש פנתה
ימינה בטירוף בעקבות המלחמה ,וקצת נהייתה ...מה זה קצת ,היא נהייתה גזענית בעקבות המלחמה.
כאילו ,בעיקר מפחד .בהרגשה שתקעו לה סכין בגב .אז היא ,נגיד ,לא היתה בעד שאני אסע".

דבריה של גרי מדגימים היטב את ההנחה של טלי ,כי "בזמן מלחמה צריך לבחור צד" .כפי שצוין
קודם לכן ,מלחמה גורמת להתלכדות קבוצתית כנגד הצד בו נלחמים ,ולא מפתיע לגלות כי חברתה
של גרי "פנתה ימינה" בעקבות מצב של איום ממשי על ביטחונה האישי וקבוצת הלאום שלה ,איום
שקודם לכן היה כנראה פחות מורגש עבורה .התגובה של החברה מהאוניברסיטה רווחת גם באקלים
הכללי בחברה הישראלית-יהודית ,שלא רק שלא רואה בעין יפה ביקורת על התנהלותה בנושאים
הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני 54,אלא גם מתנגדת ומגבילה מאמצי תנועות למען השלום55.
במציאות כזו ,לא פלא שגרי בחרה "לעדן" את תכוניותיה כשסיפרה עליהן להוריה.
התגובות מהן גרי חוששת ,מוכרות היטב לאביגיל ,שחשה אותן על בשרה בגלל הרקע האקטיביסטי
שלה:
"זה לא שחשבתי שיבואו הרבה ימנים ,אבל חשבתי שיהיה לי קשה יותר עם הקבוצה הישראלית ,לכן
שמחתי שאת איתי בקבוצה [פונה אליי] ,כי חוץ מאיתנו אף אחת שם לא בא מרקע אקטיביסטי ,ואני
לא אהיה לבד 56.אבל האמת היא שאני רגילה להיות מיעוט .נגיד כשיצאתי מהצבא ,גם החברים שהיו
איתי בקשר הרבה מאד זמן ניתקו איתי קשר ,מחקו אותי מהפייסבוק ,כי אני שמאלנית או משהו.
זה לא היה חדש .גם המשפחה שלי ,סבתא שלי נורא מאוכזבת".

תגובתה העוינת של הסביבה הישראלית לנשים אקטיביסטיות בתנועות למען השלום תופסת מקום
מרכזי בדבריהן של פעילות שלום ותיקות וחדשות כאחת ,כפי שעולה ממחקריהן של ישכר ,אמת,
" 53המערך של מפלגת העבודה ומפלגת הפועלים המאוחדת" ,רשימה משותפת של שתי מפלגות ,אליהם הצטרפה
"המפלגה הליברלית העצמאית" .הוקמה בשנת  ,1969ובשנת  1991נטמעה במפלגת העבודה .נחשבה מרכז-שמאל על
המפה הפוליטית.
 54כפי שניתן לראות מהתקפות חוזרות ונשנות על "שוברים שתיקה" וארגונים אחרים .למשל :חברת הכנסת ענת
ברקו על "שוברים שתיקה" בכנסת ;https://www.youtube.com/watch?v=8i_odpKbjjw :שר הביטחון משה
יעלון על הארגון ;http://www.haaretz.co.il/1.2798125 :חבר הכנסת אורן חזן מנסה להפליל את הארגון:
 ,http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1118620ועוד.
 55כפי שניתן לראות מחוקים כגון חוק העמותות שמגביל תרומות בעיקר ,אם לא רק ,לעמותות שמאל.
 http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-544193וכמו כן אהרוני ,2015 ,עמ' .62
 56אביגיל טועה .גם הדס ,נעה ,מירה ,רומי ,טלי ונשים נוספות הגיעו עם רקע אקטיביסטי .אך אביגיל מתייחסת
לאקטיביזם בנוש אי שלום ,ומתעלמת בדבריה מפעילות חברתית בנושאים אחרים.
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ששון-לוי ורפפורט ,על נשים הפעילות בתנועות שלום או עצמאיות (בין אם מראיינות שקיימו ,או
מניסיון החיים של החוקרות) .אלימות מילולית ,הפרעות להפגנות או למחאות ,ואפילו אלימות
פיזית ,מתוארת כמעט על ידי כל הנשים המרואיינות במחקריהן (ישכר ,2003 ,עמ' ,84 ,83 ,57, 53
.)Emmett, 2003, pp. 2, 22-23; Sasson-Levy & Rapoport, 2003, pp. 385, 395 ;106 ,108
העוינות שחוות הפעילות מצטרפת לנקודות משותפות נוספות העולות מצד רובן – תחושת הפחד
המובילה לפעולה החותרת להרגשת ביטחון ,ותחושת בדידות המחפשת מזור דרך השתייכות
לקבוצה בעלת אינטרסים דומים (ישכר ,2003 ,עמ'  .)144 ,118 ,102 ,66 ,64 ,44 ,40 ,34 ,32 ,21כך,
למרות שאביגיל חווה תחושת מיעוט ,היא למעשה לא יודעת שהיא חלק מקבוצה גדולה מאד של
נשים שהרגישה פעם כמוה ,ואולי חלקן עדיין מרגישות כך.
כפי שניתן לראות ,המרואיינות אינן חוששות להביע את רגשותיהן .הבעת הרגשות שלהן חושפת
את היות הרגשות חלק בלתי נפרד מהשיח הפוליטי ,למרות שאלו אינם באים לידי ביטוי במחקר
הכללי (אשר כפי שנטען בפרק המתודולוגי עוסק בעיקר בחיפוש אחר ערכים מדעיים) ,או בשיח
הפוליטי עצמו 57.הפחדים ,חוסר הידע ותחושת הבדידות העולות כאן מדברי המרואיינות דווקא
אינם נתפסות אצלן בצורה שלילית ,אלא הובילו ,בסופו של דבר ,לעשייה חיובית :הרצון בהיכרות,
שבירת מחסומים ,טיפול בפחדים ,התמודדת עם המציאות ושאיפה לעתיד טוב יותר .זפרן ובר-טל
גורסים כי אם נבין את הפחד ,מקורותיו ואיך הוא פועל ,נוכל ליצור – אולי – תקווה מחודשת (זפרן
ובר-טל .)2006 ,וכך ,כל אחת עם תיבת הפנדורה שלה ,אשר מלאה בחששות אך מסתירה בקרקעיתה
תקווה ,אנחנו עולות למטוס בדרך לגרמניה – אל שבועיים אינטנסיביים ששום דבר ,כולל שני מפגשי
הכנה ,יכול היה להכין אותנו להם.

 57דוגמא מצויינת לכך ,לדעתי ,ניתן לראות בתגובתו של שר המדע אופיר אקוניס לבכייה של שרת החוץ של האיחוד
האירופי ,פדריקה מוגריני" :מנהיג לא פורץ בבכי מול המצלמות" ,אמר אקוניס .עוד על כך ניתן לקרוא כאן:
.http://news.walla.co.il/item/2946646
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פרק שני  -ההגעה
א" .התחלתי לבחון ,לעשות רנטגן ,מי מסוכן לי ,מי עדין( "...הדס)
אנחנו נוסעות לקצה העולם .לא מספיקה הטיסה לגרמניה ,אחריה ישנה נסיעה ארוכה למדי ברכבת,
ולאחריה באוטובוס .לחלק מאיתנו קשה לשבת בקרון במדינה בה הרכבת אינה מסמלת טובות,
ואנחנו מרשות ומרשים לעצמינו לצחוק על זה ,מדמות לעצמינו נסיעה למחנה ריכוז ,שם נפשוט את
כל בגדינו ,ונישאר ערומות אחת מול השני .חלקינו מבינות את המטאפורה ,אבל גם מי שמבינה ,לא
יכולה לנחש עד כמה היא קרובה לאמת .אפילו אני ,שכבר הייתי במפגשים מסוג זה ,מבינה רק
בערך.
לאחר ההגעה למקום הסמינר ומנוחה קצרה ונחוצה של אחרי המסע ,כולנו נקראות/ים לחדר גדול,
בו נפגוש לראשונה את המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,כמו גם המנחים ומנהלי/ות הסמינר .כולנו
יושבות/ים במעגל של כסאות ,נצמדות אחת לשני ,וכמעט מיד נוצרות שתי קבוצות בלי לומר מילה
– אנחנו ,הקבוצה הישראלית-יהודית ,בחצי גורן ,ומולינו הקבוצה הפלסטינית ,מסתכלות
ומסתכלים עלינו כמו שאנחנו עליהן/ם.
"פגישה ראשונה ,רואה פרצופים ,מתחילים לעשות סבב שמות ,"...מספרת הדס" .התחלתי לבחון,
לעשות "רנטגן" ,מי מסוכן לי ,מי עדין ...הרגשתי משהו מתוח .אני זוכרת שראיתי את ל' [אחת
המשתתפות הפלסטיניות] ,היא היתה עם חולצה עם דגל פלסטין וכיתוב אדום בוהק בערבית שאני
לא מבינה מה כתוב ,והיא היתה עם חיג'אב כמו כאפייה ,נראתה לי מאד פעילה .זה הפחיד אותי.
והיה גם עוד מישהו ,שנראה כמו הנער ,58וזה זעזע אותי ,היתי בהלם כמה הוא היה דומה".

הדס מספרת שהיא פחדה מהלבוש של ל' ,שהיתה לבושה למעשה בסמלים לאומיים פלסטיניים.
במציאות הישראלית אותה מכירה הדס ,אותם סמלי לאום הופכים לסמלי איום ,כיוון שעל פי
האתוס הישראלי ,הלאום הפלסטיני מאיים על זה הישראלי 59.באקלים החברתי בישראל ,עצם
קיומם של סמלים לאומיים פלסטינים מאיים על הזהות הישראלית ,ונתפס כמתנגד לה 60.אפשר
רק לשער כי כוונתה של ל' לא היתה לאיים על המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים ,אלא
להביע שייכות לקבוצת הלאום שלה .לטענת סלימאן ,במפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני,
המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים מתייחסות/ים אל אלו הפלסטיניות/ים כאל נציגות/ים
של הכלל ,ומפרידות/ים אותן/ם מקבוצת הלאום שלהם (סלימאן .)2000 ,ניכר כי הלבוש של ל' לא
 58הדס מתכוונת למוחמד אבו ח'דיר ,הנער הפלסטיני שנרצח על ידי שלושה יהודים ,ראו הערה בפרק הקודם (עמ'
.)43
 59על האוכלוסייה הפלסטינית המובנית כאיום הוסבר בהרחבה בחלק הקודם.
 60כך ניתן לראות ,למשל ,בתגובות החמורות שהיו להנפת דגל פלסטין בהפגנת שמאל ישראלית בכיכר רבין בתל
אביב ,במאי  ,2016בעיקר ברשתות החברתיות .ראו למשל:
http://statuscope.co.il/includes/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91?id=b7acff2
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איפשר להדס להפריד בינה לבין הזהות הלאומית שלה ,דבר אשר גרם בסופו של דבר לא רק
לתחושת האיום ,אלא גם לכך שהדס חשה את הצורך להתלכד עם קבוצת הלאום שלה לאחר סבב
השמות בו התבקשנו לומר את שמותינו ,ועוד כמה משפטים לבחירתנו:
"זה היה סבב מלא כעס  -הדס ממשיכה  -להבין שהם אלה שכועסים עלינו? אנחנו במלחמה והם
כועסים עלינו? זאת היתה "כאפה" ראשונה .לא הבנתי עדיין איך זה בא להם ,ההאשמות .אנחנו
במלחמה ,חיילים נהרגים לנו ,מתחבאים לכם מאחוריי בתי ספר ,זו עדיין היתה המחשבה שם,
בהתחלה".

כאשר הדס מדברת על תחושותיה מהמפגש הראשון ,היא עוברת מדיבור בלשון יחידה ,על עצמה,
לדיבור בלשון רבים .היא מדברת על הפחד והזעזוע האישיים שלה ,אולם אינה מבינה את הכעס
הכולל "עלינו" – הישראלים באופן כללי .לטענת סמית' ובקרמן ,דוברות/ים יכולות/ים להשתמש
בשפה על מנת להראות שייכות חברתית ,ומתי הן/ם מרגישות/ים נבדלות/ים מהקבוצה ( & Smith
 .)Bekerman, 2011במפגש הראשוני עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים הדגישה הדס את הרגשות
שלה ,אולם מיד לאחר ההיכרות הראשונית היא עברה לשימוש בלשון קבוצתית – להדגיש את
השייכות שלה לקבוצה הישראלית-יהודית ,היא כבר לא "רק" הדס ,היא הדס הישראלית-יהודייה.
ניכר כי האיום שחשה ,לדבריה ,גרם לה לחפש את השייכות הקבוצתית ,כפי שמתרחש ,לטענת
רוחאנא ובר-טל ,בשעות של מתח ואיום ( .)Rouhana & Bar-Tal, 1998בנוסף ,הדס חשה בלבול רב
מאותו מפגש ראשוני .ידי עותיה על המלחמה עד למפגש (ולא רק על המלחמה ,אלא על הסכסוך
באופן כללי) נבעו מהתקשורת הישראלית בלבד ,והיא הגיעה עם נקודת מבט מסוימת .המפגש
הראשון עם הקבוצה הפלסטינית והדברים שנאמרו בו כמו שברו את המציאות אותה הכירה עד
לנקודה הזו ,וגרמו לא רק לבלבול אלא לשבירה ממשית של התמונה אותה הכירה הדס קודם לכן.
לטענת נאוה זוננשיין ואחמד חיג'אזי ,שבירת המיתוסים והבלבול יוצרת אצל המשתתפות/ים
הישראליות/ים-יהודיות/ים במפגשי הדיאלוג הרגשה של אובדן הזהות ,ביחד עם התלכדות
בקבוצה היהודית ,וחזרה לזהות הלאומית-ישראלית (זוננשיין וחיג'אזי ,)2000 ,כפי שניתן לראות
במקרה זה.
התלכדות בקבוצת הלאום לא תעזור ליצירת הכרות אמיתית ,דיאלוג ומפגש אשר אמור לתרום
לשבירת הסטריאוטיפים ,הכרת ה"אחר" ,ויצירת מטרות משותפות .על מנת לקדם את האמפתיה
בין הצדדים ,וליצור סוג של דיאלוג מפרה ,יש צורך בסוג אחר של מפגש .ואכן ,כמעט מיד לאחר
המפגש הראשוני הזה ,אנחנו מתחילות ומתחילים את הפעילויות שימשכו עוד שלושה עשר ימים.
בעוד המפגש הכללי התרחש בקומת הכניסה של האכסניה ,הקבוצות עצמן נפגשות בקומה
התחתונה של המקום .וכך ,כמו בצורה סמלית ,אנחנו יורדות לעומק האכסניה ,ולעומק הדיאלוג.
ב" .הנחתי שנדבר על דברים ברומו של עולם( ".גרי)
עשרים נשים וגברים ישראליות/ים-יהודיות/ים ופלסטיניות/ים יושבות/ים במעגל ובוהות/ים אחת
בשני .שקט מוחלט בחדר .אנחנו מנסות לזכור את השמות ששמענו רק לפני מספר דקות ,ולהבין מי
עומדות/ים מולינו .המנחה הישראלית-יהודייה מספרת מה עומד לקרות עכשיו ,והמנחה הפלסטיני
עושה בדיוק אותו דבר ,רק בערבית .הפעילות הראשונה היא לספר סיפור אישי ,זוהי הפעילות
היחידה בה כולם וכולן חייבות להשתתף באופן פעיל (לשתף ולא רק להקשיב) .לטענת שטיינברג
ובר-און ,סיפורים אישיים גורמים לאיתגור הסטריאוטיפים ולקידום האמפתיה בין הצדדים
( .)Steinberg & Bar-On, 2002ואכן ,מודל הסיפור האישי (נרטיב) הוא אחד המודלים הידועים
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לביצוע קבוצות דיאלוג על כל גווניהן ,ובמיוחד כאלו העוסקות בדיאלוג בין קבוצות בקונפליקט
(.)Steinberg & Bar-On, 2002; Maoz, 2011
"זה היה מאד מעניין – מספרת נעה  -מעניין אותי אנשים והסיפורים שלהם ,זה תמיד מגניב אותי
[ ]...הדבר הראשון שאני זוכרת זאת התחושה .כי זה היה רגע שכולם יושבים פשוט מרותקים לסיפור,
וזה פשוט מישהו תופס לך את הלב ,ממש לבבות עירומים ששומעים ,נטו רגש שעובר ,שאי אפשר
להסביר אותו במילים".

השימוש בסיפורים האישיים הוא כלי מתודולוגי נפוץ גם במחקר הפמיניסטי .קרומר-נבו וסידי
טוענות כי הנרטיב מספק גשר בין אנשים ,ומפגש עם חוויות ועולמות שונים (קרומר-נבו וסידי,
 .61)2014שיטת המחקר הזו ,בה נפרשים בפני הקורא/ת הסיפורים האישיים של המרואיינות/ים,
מאפשרת לטענת קרומר-נבו וסידי חיבור למציאות הפנימית של הדמות ,כמו גם להקשר הבינאישי,
מעמדי ,חברתי ועוד .זוהי דרך של התנגדות לתהליך יצירת "האחרה" ( ,)Otheringוכך ליצירת
סובייקטיביות של המרואיינות/ים ,והפיכת ממושא מחקר בלבד ,לסובייקט פעיל .טענותיהן של
קרומר-נבו וסידי נכונות גם לקבוצות הדיאלוג השונות ,ובמיוחד לאלו הישראליות-פלסטיניות ,בהן
שתי קבוצות הלאום סובלות מדה-לגיטימציה אחת של השנייה ,כל אחת מחשיבה את השנייה
ל"אחר" ,ל"זר" ול"אויב" וכך שוללת את אנושיותה ואת הסובייקטיביות של הפריטים בתוכה
(זוננשיין.)2008 ,
במהלך היום הראשון וזה שיבוא אחריו ,אנחנו שומעות/ים את הסיפורים שלנו ושל אחרות
ואחרים :חוויות אישיות ,זיכרונות ,דברים שקרו לנו ,להם ולהן .כל זאת כמעט ברצף ,כאשר כל
סיפור נשמע פעמיים – פעם ראשונה בשפת המקור ,ופעם שנייה בשפת התרגום .עבור חלק
מהמשתתפות זוהי הפעם הראשונה שבה הן שומעות חוויות אישיות של הפלסטיניות/ים או של
הישראליות/ים-יהודיות/ים ,חוויה לא קלה עבורן ,כפי שמספרת גרי:
"לא הייתי מוכנה לזה בשום צורה .לא חשבתי שנדבר בכלל על דברים אישיים .לא הייתי בפגישות
הכנה 62,לא ידעתי כלום ,לא ידעתי מה שהולך להיות .הנחתי שנדבר על דברים ברומו של עולם .הייתי
כמו ברז בימים הראשונים ,לא יכולתי להכיל את זה .ממש בכיתי כל הזמן".

מדבריה של גרי ניתן להסיק כי שיתוף חוויות אישיות של המשתתפות והמשתתפים אינו עונה על
ההגדרה "דברים ברומו של עולם" .זוהי אמנם הגדרה שלה בלבד ,אך היא נמצאת בבסיסה של
הבנייה חברתית אשר מבצעת היררכיה בין המרחב ה"אישי" (הפרטי ,האינטימי ,אליו משוייך גם
הרגש) ,לבין המרחב הציבורי ,בו מתרחשים החיים החברתיים ,ה"פוליטיים" ,אלו המבוססים על
"עובדות"" ,מדע" ,ו"אובייקטיביות" (לובין .)2013 ,על ידי נתינת משקל רב לשיתוף החוויות
האישיות של המשתתפות והמשתתפים הופך מפגש הדיאלוג למרחב חתרני לא רק בגלל שהוא
מפגיש בין שתי קבוצות הלאום במציאות אשר לרוב לא מקבלת את המפגשים האלו ,אלא גם מכיוון

 61קרומר -נבו וסידי הן רק חלק ממספר תאורטיקניות העוסקות בנרטיב כשיטת מחקר פמיניסטית ,כפי שהוסבר
בהרחבה בפרק המתודולוגי.
 62לפני הסמינר היו שתי פגישות הכנה בישראל ,בה הסבירו לנו כיצד יתנהל המפגש ,או לפחות כיצד הוא מתוכנן
להתנהל.
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שהוא מערער על תפיסות העולם אשר רואות ב"אישי" כנחות מה"ציבורי" ,וטוען לטשטוש בין
המרחבים ,אם לא לשוויון ביניהם.
זוהי אפשרות חתרנית גם מבחינה מגדרית ,בעולם בו המרחב הפרטי מזוהה עם הנשי ,והפומבי עם
הגברי .פרסון ד'אסטרה ובאביט חקרו קבוצות דיאלוג יהודיות-פלסטיניות מעורבות של נשים
וגברים ,לעומת קבוצות כאלו של נשים בלבד ( .)Pearson d'Estree & Babbitt, 1998לטענתן,
האתיקה המיוחסת לנשים בפיתרון סכסוכים בנויה על קשר אישי ,ולא רק על עובדות .במחקרן
מצאו פרסון ד'אסטרה ובאביט כי בקבוצה המעורבת בעלת הרוב הגברי ,הדיאלוג בין הלאומים
התמקד בעובדות ,וברצון לדבר "פוליטיקה" ,לעומת קבוצות של נשים בלבד ,בהן ניכר השימוש
בחוויות האישיות ובהכרה בהן ,במקום ביקורת על שיתופן (שם ,עמ'  .)197-198במודל הנרטיבי של
הדיאלוג הבינקבוצתי – כפי שמתרחש במקרה זה ,ובמקומות רבים אחרים  -מכיוון שכל
המשתתפות והמשתתפים נאלצו לשתף את הסיפורים האישיים שלהם ,לא נותר הסיפור האישי
נחלתם של הנשים בלבד ,וגם הגברים לקחו בו חלק .בנוסף ,במסגרת זו ניתנה למשתתפים הגברים
אפשרות לשתף גם בחוויות ורגשות שלהם ,מה שהפך את הסיפורים האישיים לאפשרות חתרנית
מבחינה מגדרית אף יותר63.
השיתוף בחוויות האישיות שנדרש מכלל המשתתפות והמשתתפים הוביל לתחושה של המרואיינות
שלכל אחד ואחת במפגש יש מקום לספר את הסיפור שלה/ו ,ללא הפרעות.
"זה שהיה מדובר בחוויה האישית נתן נקודת פתיחה יותר שוויונית ,גם בקטע שלכל אחד יש את
הזיכרונות שלו – אומרת אביגיל – וזה היה הרבה יותר טוב בעיניי ,זה שכל אחד היה צריך .הרבה
יותר מאשר המלחמות של אנשים שקוטעים אחד את השני ,ואז מי שמדבר יותר חזק הוא זה שמדבר,
וזה גם היה אותם אנשים כל הזמן".

מתן אפשרות לכל חברות וחברי הקבוצה לשתף את החוויות שלהן ללא הבדלים ,יצרה מצג של
שוויוניות בין המשתתפות והמשתתפים ,ערך החוויות שלהן ותרומתן למפגש .אולם כפי שנגלה ,היה
זה מצג שווא ,שאולי אפשר שוויון ביחסי הכוחות המגדריים מבחינה מסוימת ,אך אתגר ואף ערער
את יחסי הכוחות הלאומיים.
ג" .כאילו אני ,סבבה ,אח שלי נהרג בצבא ,אבל לא ראיתי בעיניים שלי שיורים בו".
(ליטל)
לטענת סמית' ובקרמן ,הקונטקסט הפוליטי של רוב קבוצות הדיאלוג מאופיין באי שוויון ניכר
ביחסי הכוח ( .)Smith & Bekerman, 2011רון ואחרים טוענים כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני גורם
לכך שהמשתתפים/ות הישראלים/ות-יהודים/ות הם/ן בעלי/ות סטטוס גבוה יותר מאלו
הפלסטינים/ות ( .)Ron et al., 2010סלימאן טוען כי קבוצת הרוב ,בעלת הסטטוס הגבוה יותר,
מחזיקה ברוב המשאבים החומריים המשותפים לשתי הקבוצות ,ואוכפת את השליטה במשאבים
אלו דרך המוסדות המופעלים על ידה (סלימאן .)2000 ,אולם במרחב מפגש הדיאלוג התחרות על
המשאבים החומריים אינה קיימת ,כיוון שכל המשתתפות והמשתתפים נמצאים באותו המרחב,

 63להוציא סיפור אחד של משתתף שאני זוכרת שהאריך במיוחד בדיבור על רגשותיו ,לא בחנתי את סיפורי
המשתתפים הגברים על מנת לברר אם הם ניצלו את ההזדמנות הזו.
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עם אותם המשאבים – החדרים ,האוכל ,הפעילויות ,התקשורת ,המיקום הגאוגרפי – הכל משותף
לכולם .במרחב כזה ,בו המשאבים החומריים נעלמים ,משאבים אחרים צצים מעל פני השטח:
"אני זוכרת שהיתה תחושה כזו – מספרת נעה – שכל הפלסטינים ,יש להם סיפורים מפוצצים כל
אחד .וגם דיברנו על זה אחר כך ,שמין הסתם יש להם סיפורי חיים שהם יותר [ devastatingמייצרים
שוק והלם ,הורסים]64".
"אני לא זוכרת מה סיפרתי ,אני מודה" .אומרת תמי" .אני זוכרת סיפורים פה ושם ,נראה לי יותר
מהצד הפלסטיני רובם ,כי זה סיפור מאד קשה .כל הזמן עם הסיפורים האישיים ,גם בסמינרים
אחרים ,הרגשתי שהסיפורים שלהם שווים יותר ,ושקשה לי להגיד .קשה לי ...אני מרגישה לא בנוח
לספר את הסיפור שלי".

נעה ותמי משתמשות במושגים שמצביעים על תחרות בין הסיפורים האישיים" ,סיפורים
מפוצצים" ,ו"-שווים יותר" .במציאות הרגעית בה נעלמו המשאבים החומריים ,החוויות האישיות
הפכו למשאב חדש ,ולאפשרות לשינוי ביחסי הכוח בין קבוצות הלאום .בתחרות על המשאב הזה,
ניכר כי הקבוצה הישראלית-יהודית דווקא מפסידה ,ולראייה ,רוב המרואיינות כמעט ולא זכרו את
הסיפורים האישיים שסיפרו משתתפות ומשתתפים ישראליות/ים-יהודיות/ים ,או לא התרשמו
מהם ,ולעומת זאת הסיפורים של הפלסטיניות והפלסטינים הותירו עליהן רושם ניכר:
"אני זוכרת סיפור אחד בקבוצה שלנו – נזכרת גרי – שמישהו רצה ללכת למסיבה ולא הרשו לו ,ובסוף
היה שם פיגוע .אבל אני חושבת שהסיבה שזה לא השפיע עליי זה כי זה לא נורא ,אלא כי זה לא חידש
לי .הכרתי הרבה אנשים שנהרגו או שמכירים מישהו שנהרג ,זה לא חידש לי .אבל הן [המשתתפות
הפלסטיניות וסיפוריהן] זה היה כאילו שמישהו הוריד לי מסך מהעיניים .זה מהדהד בראש עד היום".

לא רק שגרי לא זוכרת את הסיפור של המשתתפ/ת הישראלי/ת ,היא גם מבטלת אותו כ"לא
מחדש" ,למרות שמדובר בחיים ומוות .החוויה של גרי באה לידי ביטוי בצורה מאירת עיניים אף
יותר בדבריה של ליטל ,סטודנטית לחינוך ,שאחיה נהרג במהלך מבצע בו השתתף במסגרת שירותו
הצבאי כחייל קרבי:
"אני זוכרת שהרגשתי שיש קצת חוסר פרופורציות בין הסיפורים שלהם לשלנו .הסיפורים שלנו זה
לא היה על בשרנו ,זה היה פחות על הבשר שלנו ,פחות דברים שראינו בעיניים שלנו .הם ממש חיים
את זה .הם סיפרו שכדורים עוברים להם מעל הראש כשהם הולכים מפה לשם .על דברים שהם חווים
ביומיום .כאילו ,אני ,סבבה ,אח שלי נהרג בצבא ,אבל לא ראיתי בעיניים שלי שיורים בו ,או ,כאילו...
לא ראיתי את הדם בעיניים ,או ראיתי את הפיצוץ הזה בעיניים ,לא חוויתי את זה על בשרי .את
מבינה? התמונות האלה נראה לי נשארות לכל החיים ,ועוד לחוות דברים כאלה כשאתה ילד ,זה נורא,
זה משהו שהולך איתך".

ליטל היתה המשתתפת הישראלית היחידה שחוותה על בשרה אבדן במשפחה כתוצאה ישירה
מהסכסוך הישראלי-פלסטיני 65.מותו של אחיה לא היה המוות היחיד בחייה:

 64למילה  devastatingאין פירוש מדויק בעברית ,ולא לחינם נעה בוחרת לומר זאת באנגלית.
 65רוב המרואיינות (כולל אני) ,מכירות מקרוב או מרחוק נפגעים או קורבנות מאלימות הקשורה בסכסוך :סבה של
אביגיל נהרג במלחמת  ,'48היא מעולם לא פגשה בו; אחיה של הדס נפצע בפעולת התאבדות של פלסטיני באוטובוס
בירושלים במהלך שירותו הצבאי ופציעתו השפיעה רבות על הדס ומשפחתה; נגה הכירה מספר אנשים שנכחו
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"זה לא מסתיים בזה שאח שלי נהרג .אבא שלי שנה סבל מדיכאון ונפטר משברון לב .אמא שלי...
הלילה הפך ליום והיום ללילה והיא לא מצליחה לישון ועד היום היא רוצה לצאת כל יום בשביל לא
לחשוב .יחד עם זה היא עובדת והיא מתפקדת והיא מאד חרוצה ,אבל ...זה לא קל".

לטענת גדעון דורון ו-אודי לבל ,בחברה היהודית בישראל השכול תופס משקל רב ומגוייס לעיתים
למען האתוס הלאומי (דורון ולבל .)2006 ,אולם ניכר כי את ליטל האתוס הישראלי פחות מעניין,
והיא אינה רואה בסיפורה האישי משאב אשר יכול – או צריך  -להתחרות בחוויותיהן של
המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים .סיפורה האישי ,שעורר אמפתיה מצד כל משתתפות ומשתתפי
הסמינר ,ללא קשר ללאום ,הפך עבורה ל"עוד אחד" מהסיפורים של המשתתפות הישראליות ("אני,
סבבה ,אח שלי נהרג בצבא") ,אשר תופסות את עצמן כמפסידות בתחרות על המשאב החדש שנוצר
במרחב – הסבל האישי והיומיומי המתואר על ידי המשתתפות והמשתתפים הפלסטיניות/ים.
בעוד במציאות היומיומית שולט הרוב היהודי על המשאבים החומריים ,במרחב הדיאלוג הופך
הסבל למשאב שמשנה את יחסי הכוחות ,ומשפיע על תחושת הערך העצמי של המשתתפות
הישראליות ,כפי שמתארת תמי:
"אני מרגישה כאילו ,אוקיי ,יש לך סיפור רגיל .אני לא אומרת ...אני לא מצטערת על זה שיש לי סיפור
רגיל לעומת סיפורים מהמחסומים או סיפורי שדרות ,אבל זה גורם לי להרגיש ,טוב ,אני לא
משמעותית לקבוצה .במפגש הזה [מדגישה בדבריה] ,ככה זה גורם לי להרגיש .שזה חבל ,כאילו אני
תמיד חושבת ,טוב ,אם היה לי סיפור יותר מעניין אז אולי הם היו מבסוטים עלי יותר שאני במשלחת
הזו".

לטענת נדלר ,מה שמתחיל כתחרות בין שתי קבוצות על משאבים ,יכול להפוך לקונפליקט על
הלגיטימיות של הזהות (נדלר .)2000 ,במחקרו הוא מצא כי המשתתפות/ים בקבוצות הדיאלוג
שבחן ,היו עסוקות/ים כל הזמן בהצגת הזהות שלהן/ם כשווה לאחרת ,או לגיטימית יותר .במקרה
זה נראה כי המרואיינות משוות בין הסיפורים שלהן – המייצגים את הזהות שלהן – לאלו של
אחרות ואחרים ,ותמי אף רואה בעוצמת הסיפור האישי כמדד לגיטימציה להשתתפות בדיאלוג,
ולמיקומה בקבוצה הישראלית .העוצמה ,כפי שעולה מדבריה ומדברי אחרות ,נמדדת כמותית וגם
איכותית על פי הסבל המתואר בסיפורים האישיים של המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים
והישראליות/ים.
כפי שטענתי ,השימוש בנרטיבים האישיים יצר אפשרות חתרנית לשוויון מגדרי כלשהו בשיח,
ואיתגור של יחסי הכוח המגדריים הקיימים במציאות .לטענת סמית' ובקרמן ,הכוח יכול להשתנות
בדיאלוג ,להעצים את הפלסטיניות/ים ולהחליש את הישראליות/ים (.)Smith & Bekerman, 2011
ואכן ,כפי שניתן לראות מדברי המרואיינות ,השימוש בנרטיבים ערער את יחסי הכוח הלאומיים
הקיימים במציאות החיצונית למפגש ,ועבור חלק מהמרואיינות אף הפך אותם .אפילו אם
הסיפורים שלהן קשים ונחשבים בעלי ערך רב בחברה הישראלית (כמו שכול מדרגה ראשונה ,פגיעה
של בן/בת משפחה כתוצאה מפעולת חבלה ועוד) ,הן שמו את עצמן במקום נחות יותר מאשר
המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים .אך ערעור יחסי הכוחות המגדריים והלאומיים לא היה התוצאה

במקומות בהם אירעה פעולת התאבדות של פלסטינים; רומי ומירה גרות בשדרות ואשדוד בהתאמה ,שתי ערים אשר
נפילות טילים אינן זרות להן.
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היחידה של השימוש בנראטיבים האישיים ,וכפי שנראה מיד ,במקום בו משהו אחד מתערער –
משהו אחר מתחזק.
ד" .בישראל זה על צבע עורי .כאילו ,אין .אי אפשר להסתיר את זה( ".טלי)
מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני הוא בראש ובראשונה מפגש בין זהויות לאומיות ,וניתן לראות
זאת בצורה בהירה כבר בשמו של המפגש "מפגש ישראלי-פלסטיני" .ואכן ,המרואיינות מתייחסות
לסיפורים של המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים בצורה כוללת – "הסיפורים שלהם"" ,כל
הפלסטינים" וכו' .לטענת שנהב ,שיח הזהויות מאפשר ליצור קטגוריות חד משמעיות של "הם" ו-
"אנחנו" ,ומשמש דלק למאבקים לאומיים-אתניים ,כמו גם מגדריים ומיניים (שנהב.)2001 ,
קרנשאו טוענת כי במעבר לשיח זהויות ,חוויות מדירות של הפרט שנחשבו בעבר מבודדות ויחידות,
מקבלות הכרה כמשהו רחב יותר ,המשותף לקבוצת אוכלוסייה שלמה ( .)Crenshaw, 1991מהלך
זה של פוליטיזציה (המעבר מהפרטי-אישי ,אל הציבורי ולכן הפוליטי) של החוויות ,מאפשר את
חשיפת התהליכים החברתיים המשפיעים על קבוצות האוכלוסייה המודרות ,ואת מנגנוני השליטה
בהן .עבור קבוצות המיעוט באוכלוסייה ,מרחיבה קרנשאו ,פוליטיקת הזהויות היא כלי להתלכדות
והתפתחות כקהילה ,אשר ממנה ניתן לשאוב כוחות ולהתמודד בצורה טובה יותר עם התהליכים
המדירים המתרחשים בשטח .כך ,ניתן להבין גם את ההתלכדות והדגשת הזהות הלאומית
הישראלית לעומת זו הפלסטינית ,עליה דובר בחלק הקודם ,כמעבר לשיח זהויות במקום שיח של
פריטים – "הצד הישראלי" (הזהות הלאומית-ישראלית) מול "הצד הפלסטיני" (הזהות הלאומית-
פלסטינית).
אולם ,מקשה קרנשאו ,הבעיה המרכזית של פוליטיקת הזהויות היא שזו אינה מאפשרת הכרה
בהבדלים שישנם בתוך הקבוצה עצמה ,ויוצרת זהות מהותנית של קבוצת האוכלוסייה (שם) .כך,
לא רק ששיח הזהויות אינו מאפשר מעבר מקבוצת אוכלוסייה אחת לשנייה ,הוא גם אינו מאפשר
תזוזה בתוך הקבוצה עצמה .אם מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני אמור ליצור אמפתיה ,הכרה
והזדהות – מנקודת מבט של פוליטיקת זהויות ,מדובר בכישלון ידוע מראש.
אך יש גם דרך אחרת .טלי מתארת חוויה שונה לחלוטין מזו של שאר המרואיינות:
"בסיפור האישי שלי דיברתי מתוך המקום שבאתי מאתיופיה שגם שם היה את המקום הזה שלא
יכולת להיות יהודי .גזענות כלפי יהודים .הגזענות היתה מופנית למדינה שבאתי ממנה ,כי התנהגו
אלי בגלל שהייתי יהודייה .בישראל זה על צבע עורי .כאילו ,אין .אי אפשר להסתיר את זה .הרגשתי
הרבה הזדהות עם הפלסטינים מהמקום הזה .אני זוכרת שהם דיברו על המקום הזה שהם לא יכולים
להסתובב או לא יכולים ללכת למקום כלשהו ,הם צריכים לחשוב עשר פעמים אם לצאת מהבית או
להיות במקום כזה או אחר ,אני זוכרת שאני ממש מבינה את המקום הזה ,כי גם אני מזדהה עם זה".

טלי ,יוצאת אתיופיה המגיעה ממקום מודר ושולי בחברה הישראלית ,מצאה בסיפורים האישיים
שלה ושל המשתתפות/ים האחרות/ים ,אפשרות להזדהות דרך הדיכוי המשותף להן/ם – הגזענות.
בעזרת הסיפורים האישיים היא חשפה לא רק את הגזענות הקיימת כלפי הפלסטיניות/ים בישראל,
אלא גם את זו הקיימת כלפי יוצאי/ות אתיופיה .במקום ליצור שתי קבוצות מובחנות אשר
מתקיימת ביניהן (במודע או לא במודע) תחרות ,טלי מצאה מקום להזדהות ,שממנו קל יותר ליצור
אפשרות של הכרה בסבל ואמפתיה :המקום בו מתחברים הדיכויים.
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שימת דגש על הנרטיב האישי בתחילת המפגש מאפשרת לא רק לשמוע את חוויות החיים של
המשתתפות/ים ולקבל מידע חדש ,אלא גם למצוא נקודות משותפות ואפשרות להזדהות עם
הנאמר ,ודרכו עם מי שמשתפ/ת את החוויה – דבר שלא היה מתאפשר דרך שיח זהות אחיד
וקולקטיבי .בעזרת החוויות ניתן לגלות ואף לבנות סוגים שונים של קולקטיב ,כיוון שלטענת הרצוג,
דרכן נתן לראות כיצד מה שנחשב ל"אישי" ,יכול להכיל אלמנטים קולקטיביים ,מכל סוג שהוא
( .)Herzog, 2004וכך ,טלי מוצאת את עצמה מזדהה עם אלמנטים מתוך הנרטיב הפלסטיני,
ובראשיתם אלו העוסקים בגזענות .הנרטיב הפלסטיני שעולה ,והאפשרות לשתף את שלה ,מאפשר
לטלי לחשוף בצורה טובה יותר את תופעת הגזענות בחברה הישראלית כתופעה כוללת שאינה
שמורה רק לפלסטיניות/ים ,אלא מתרחשת באופן יומיומי בחברה.
טלי מתארת למעשה את המקום בו הדיכוי שלה כאישה יוצאת אתיופיה משתלב עם הדיכוי של
הפלסטיניות/ים בחברה הישראלית .טענתה של קרנשאו ,אותה הציגה במסגרת תאוריית
ההצטלבותיות שהגתה ,היא כי חשיפת מקורות הדיכוי המשותפים יכולה לעזור לגשר על המתחים
שעולים בין קבוצות הזהות השונות ( .)Crenshaw, 1991הזהות האישית ,לטענתה ,היא למעשה
קואליציה של זהויות או לפחות פוטנציאל לכך .מה שנראה בתחילה כשתי קבוצות נפרדות שביניהן
יש רק הבדל ,הופך להכרה בכך שמנגנונים דומים פועלים על המשתתפות/ים גם בתוך הקבוצות,
וכך ישנה אפשרות לשילוב בין הזהויות ,ובסופו של דבר אפילו למאבק משותף .טלי לא מבטלת את
הזהות הלאומית ,היא מבינה כי החוויה בנויה מרבדים שונים ,אשר עם חלקם היא יכולה להזדהות,
וכך היא מכינה את השטח לקראת הכרה משותפת בסבל ואמפתיה ,כפי שמצופה ממפגש דיאלוג.
עבורה ,זוהי אינה תחרות על משאבים ,אלא אפשרות חדשה של קרבה .אם בתחילה היא חיפשה
מקום לגלות את ה"תרבות הערבית" ,עכשיו היא רואה שהחוויות שלהן/ם אינן רחוקות משלה,
ובוודאי שאינן זרות לה .בחשיפת הגזענות המשותפת ,ההכרה בסבל רק מתחילה.
ה" .יש איזה משהו בגוף( ".מירה)
קרנשאו טוענת כי דיכויים של מגדר וגזע משפיעים ומשתלבים אחד בשני ,ודרך הצטלבויות
הדיכויים ניתן לגשר על המתחים בין הזהויות על מנת להגיע להבנות חדשות ופיתרונות טובים יותר
לבעיות של אוכלוסיות מוחלשות ( .)Crenshaw, 1991עבור טלי ,הגזענות היתה אחת האפשרויות
למציאת חיבור ,אך זוהי אפשרות ששאר המשתתפות הישראליות-יהודיות לא יכלו להיות שותפות
לה ,מכיוון שהן אלו המגיעות מהחברה אשר מפעילה את הגזענות כלפי טלי וכלפי הפלסטיניות/ים.
באופן תאורטי ,חיבור ממקום כזה לעולם לא יעבוד עבורן ,כיוון שהוא יותיר אותן במקום של
מפעילות הדיכוי .אך טלי מצאה גם מקומות אחרים להזדהות ,שהיו נגישים יותר עבור שאר
המשתתפות היהודיות-ישראליות:
"אני חושבת שבזמן שסיפרו את הסיפור האישי שלהם יכולתי יותר לראות את הכאב שיש
למשתתפות מאשר לגברים .יותר התחברתי לסיפורים של הנשים .היום אני לא זוכרת מה היו
הסיפורים של הגברים ,אבל של הנשים כן .כש-ת' [משתתפת פלסטינית] סיפרה את הסיפור שלה ,על
כל התהליך שעברה עם הבן זוג שלה שהיתה אמורה להתחתן ובסוף ככה וככה ,לא היתה דמעה שלא
זלגה .אני לא יודעת איך להסביר לך ,כשאישה מדברת קל יותר להזדהות".

בעוד חוויות הגזענות גרמו לטלי להזדהות עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים בלי קשר למגדר,
החוויות המגדריות גרמו לה להזדהות עם המשתתפות בלי קשר ללאום .בנוסף ,היא מתארת כי
החוויות שתוארו על ידי המשתתפות הפלסטיניות השפיעו על כל המשתתפים/ות – הגברים והנשים
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יחד ("לא היתה דמעה שלא זלגה") ,בעוד את החוויות של המשתתפים הגברים היא לא זוכרת .גם
גרי ,שהיתה בקבוצה השנייה ושמעה סיפורים אחרים ,מתארת חוויה דומה:
"תכל'ס את הסיפורים של אף אחד אחר אני לא זוכרת .רק את של שתיהן [שתי פלסטיניות
מהקבוצה] .אמרתי ,וואו ,הן נשים צעירות ,יפות ,בגילי ,והן מספרות לי סיפורי זוועה .משהו בזה היה
מאד חזק ,הרבה יותר מהסיפורים של הגברים .זה היה קשה לכולם ,גם לבנים .אני לא יודעת כמה
הם יכולים להזדהות כמו שאני יכולה ,או כמו שאר הבנות ,אבל זה בטוח כאב להם".

טלי וגרי לא יודעות בדיוק להסביר מה גרם להן להזדהות יותר עם הסיפורים של המשתתפות מאשר
של המשתתפים ("משהו בזה היה מאד חזק"" ,אני לא יודעת איך להסביר לך") .הן תוהות אם
מדובר בזהותן המגדרית ,כפי שאומרת טלי ,וכפי שעולה גם מדבריה של רומי:
"אני זוכרת בחורה פלסטינית שהפשיטו אותה במחסום ומאד בכינו ,אני בכיתי ,החברות שלה בכו.
כאבה לי החוויה שלה כאישה כשהיא סיפרה את זה .היא אמרה שאבא שלה ואח שלה עמדו שם וראו
את זה ,זה הדבר הכי משפיל כבחורה ,ואמרתי לעצמי ,אין ,אין ,איך דבר כזה קורה".

הפמיניזם מראשיתו מבוסס על ההנחה כי כל הנשים סובלות מדיכוי ,ועליהן להתאגד ולהיאבק
כנגד הדיכוי המגדרי ,החל על כולן ,ללא הבדלים (ברקוביץ' .)2006 ,לטענת קרנשאו ,העיסוק
בחוויות משותפות של דיכוי מגדרי איפשר לנשים לעשות פוליטיזציה לדיכוי ,ולהיאבק בו
( . )Crenshaw, 1991אולם ,אחת הביקורות העיקריות כנגד התפיסה הזו טוענת כי הדיכוי אמנם
מהותני מהבחינה שמדובר בדיכוי מגדרי ,אך מתבטא בדרכים אחרות עבור כל אישה ,ובוודאי
כאשר הן מגיעות ממקומות שונים (שם) .לכן ,התשובה המגדרית גרידא אינה מספקת ,ונדרש חיפוש
עמוק יותר ,אותו ניתן למצוא בתוכן החוויות ששותפו במפגש.
נעה מתארת בהרחבה את אחד הסיפורים אליהם גרי מתכוונת:
"היתה אחת ,בהירה ,יפה .היא ועוד אחת היו הכי מבוגרות בקבוצה .אני זוכרת שהיא אמרה שהיא
היתה במחסום והפשיטו אותה כשהיא היתה בת תשע ,ואבא שלה ראה את זה והוא לא יכול לעשות
כלום ,והם [החיילים] כאילו החזיקו את אבא שלה ,והפשיטו אותה .היא ביקשה מהם שיפסיקו ,ואף
אחד לא הפסיק .זה ממש היה איזשהו ...כאב ועצב תהומי כזה .כאב ,עצב ופחד תהומי ,שממש עבר
אליי .היא אמרה את זה ,ואיך שהיא אמרה את זה ,זה עבר ...הקטע שהיא באמת ,כמו שהפשיטו
אותה במחסום היא מתפשטת כנגד עיננו כדי להעביר לנו את החוויה ,זה היה נראה כאילו היא חוותה
את זה עוד פעם .פשוט .איזשהו משהו הכי הכי עמוק ,חשוף כל כך .וואו ,זה מה זה מעניין ,כי כאילו...
אני לא זוכרת כלום אחר חוץ מזה כרגע".

נעה מתארת חוויות שונות של חשיפה .היא משתמשת פעמים רבות בפועל "הפשיטו" ,כדי לתאר
פעולה של חשיפה שנעשתה בכפייה ,וממנו עוברת לפועל "מתפשטת" ,כדי לתאר חוויה שנעשית
מרצון .המקום החשוף שנתגלה מתוך השיתוף ,וברצונה של המספרת ,הוא שנגע בנעה וגרם לה
להכרה בכאב ובעצב של המספרת .אך לא היה די בשיתוף המילולי ,מתיאורה של נעה עולה כי מדובר
בחוויה גופנית שעברה תוך כדי הסיפור .מעבר לכך שהסיפור מתאר חוויה גופנית של השפלה
וחשיפה בכפייה ,בדרך שבה סיפרה את הדברים הצליחה המספרת להעביר את נעה חוויה גופנית
משל עצמה – היא חשה את הכאב ,הפחד והעצב על גופה.
המשתתפות היו מחולקות ,כאמור ,לשתי קבוצות .הן שמעו סיפורים של נשים שונות ,אולם עבור
כל אחת מהמרואיינות הסיפורים שנחקקו היו אלו בהם המשתתפות הפלסטיניות סיפרו בגוף
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ראשון את ההשפלה שעברו במחסום צבאי בו נאלצו להתפשט 66.רוב המרואיינות לא ניסו להבין
מדוע זה קרה להן ,ורק הזכירו את מה שקרה ,אבל מדבריה של מירה ניתן להבין כי היא תהתה
מדוע היא מתחברת דווקא לחוויות האלו:
"הן סיפרו משהו אישי שקרה להן ,אז זה יותר זעזע אותי .נגיד כש-מ' [משתתפת פלסטינית] היתה
צריכה להתפשט מול אבא שלה במחסום ,שזה היה לא נעים ,ומול גברים ,אז זה ממש הרגיש לי נורא.
אולי אני כאישה לאישה ,זה ממש ...סיפור שככה נשאר חזק בזיכרון .היו אצלינו סיפורים של גברים
על אלימות ,זה פחות זעזע אותי .ודווקא זה שהיא היתה צריכה להתפשט ,זה עשה לי יותר רע .אני
חושבת שגם אם היית אומרת לי ,אם מישהי היתה מספרת לי איזה סיפור שהיכו אותה ,זה היה לי
פחות נורא מזה שהפשיטו .כי יש איזה משהו בגוף ...זה מעניין".

ששון-לוי ורפפורט טוענות כי לגוף מקום קריטי בהבניית הזהות האישית ,ולגוף הממוגדר מקום
עיקרי בהבניית זהות קולקטיבית ( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003לטענתן ,תאוריות חברתיות
לרוב עיוורות לתפקידו של הגוף ,כתוצאה מחשיבה מערבית היוצרת דיכוטומיה בין הגוף למוח –
המוח והידע מזוהים עם הגברי ,ואילו הגוף מזוהה עם הרגש ועם הנשי .הצבה מחדש של הגוף
וחשיבותו בתאוריות חברתיות ,טוענות ששון-לוי ורפפורט ,היא קריטית להבנת תהליכים בחברה
ממוגדרת ובסדר לאומי-פוליטי .מדבריהן של המרואיינות ניתן לראות כי הידע שעבר בקבוצה בין
כל המשתתפים והמשתתפות במהלך הסיפורים האישיים ,השאיר חותם כאשר היה מדובר בחוויות
גופניות של נשים ,ובעיקר בחוויות הקשורות באלימות מגדרית ומינית ,כמו הפשטה בכפייה .חלק
מהמשתתפות אף חשו זאת על גופן.
אך מדבריה של מירה ניכר כי לא היה זה רק הגוף שתרם לזעזוע ואולי להכרה בסבל ,היות וגם
אלימות פיזית כלפי נשים פוגעת בגוף ,ורומי לא חושבת שזה שהיה משפיע עליה באותה צורה ("זה
היה לי פחות נורא מזה שהפשיטו") .למעשה מדובר לא רק על הגוף ,אלא על הגוף החשוף והערום
המוצג בפומבי .הפעולה של החשיפה בכפייה של מה שלא אמור להיחשף ,של מה שהוא פרטי ואישי,
היא זו שפועלת חזק כל כך על המרואיינות .כפי שעולה גם מדבריה של נגה ,אחת המשתתפות
השקטות ביותר בקבוצה .נגה מגיעה מבית דתי (למרות שאינה מגדירה את עצמה דתייה) ,ובמהלך
הסמינר כמעט ולא החלפנו מילה .הראיון איתה קצר בהרבה מהראיונות האחרים ,והיא אינה
ממהרת להרחיב או לשתף:
"אני חושבת שהכי התחברתי לסיפור של מישהי פלסטינית מהקבוצה שלנו שסיפרה שבמחסום היא
היתה צריכה להתפשט לבגדים מינימליים לשם בדיקה מול אבא שלה ושני חיילים ,והיא כל כך רעדה
שם כשהיא סיפרה את זה ובכתה ומאוד התחברתי אליה שם וכאב לי ממש לשמוע את זה .בתור
אישה היה לי קשה עם זה מאוד ,היו לי דמעות בעיניים בעצמי ,אני בנאדם מאוד פרטי ,והסיפור שלה
עולה לי בראש כמעט תמיד כשמדברים איתי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,הוא ישר קופץ ואני
נזכרת בסיטואציה הזאת".

 66מקוצר היריעה אשתמש בציטוטים נבחרים בלבד .כך ליטל" :אני זוכרת בחורה ערבייה שאילצו אותה להוריד
חולצ ה במחסום"; תמי" :אני זוכרת את הסיפור שהפשיטו אותה"; הדס" :העניין שהבחורה עברה במחסום,
שהפשיטו אותה"; גרי" :היתה אחת שהכריחו אותה להוריד את החיג'אב ,ואחת שהכריחו אותה להתפשט מול אבא
שלה".
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נגה בחרה להדגיש את המקום הפרטי שלה ,וכך את זה של המספרת .עבורה ,מדובר בסיפור של
חשיפה בכפייה ,מעבר לא רצוני מהמרחב הפרטי אל הציבורי ,הכרוך גם בהשפלה .עצם חשיפת הגוף
היא זו שמזעזעת את נגה ,שתופסת את עצמה כ"בנאדם מאד פרטי" ,וגורמת לה לא רק להתחבר,
אלא גם לחשוב על הסיפור ימים ושבועות לאחר מכן.
בכך נגה ונעה ,שמדברות בצורה שונה לחלוטין ,מתחברות למעשה אל אותו הדבר – החשיפה.
האלימות המינית המתבצעת על הגוף (לעומת האלימות הפיזית גרידא) ,היא זו שחושפת אותו
ומעבירה אותו בכפייה מהמרחב הפרטי ,אל המרחב הציבורי .הגוף החשוף הופך לגוף פוליטי,
מצליח לייצר ידע המבוסס על חוויה אישית – אך לא פרטית – ולהפוך את הדיכוטומיה ששיח
הזהויות מייצר ,לאפשרות ליצירת קואליציה משותפת של זהויות המגיעה מתוך הגוף וחוצה את
גבולות הלאום .הניסיון ליצירת הזדהות מתוך החוויה של הגוף החשוף עולה בצורה ברורה יותר
מדבריה של גרי:
"בחרתי לספר על החוויה שלי באופן כללי ,כי אין לי איזה פיגוע ,יש לי חוויה כללית מהעולם .והחוויה
שלי בעולם מאד קשורה להטרדות מיניות בתור אישה ,אז סיפרתי שגדלתי בחיפה ולחוויה שלי יש
שני צדדים .עבדתי עם ערבים ,גרתי בשכונה שהיא ממש צמודה לשכונה ערבית ותמיד היה לי מאד
טבעי ,ומצד שני ,היו לי כל מני התמודדויות .פעם בחור ערבי ניסה להטריד אותי ,הטריד אותי מינית,
ופעם ידיד שלי חטף מכות מחבורה של ערבים ,ואמרתי שיש לי חוויה אמביוולנטית לגבי העניין ,יש
דברים טובים ויש דברים רעים ,ותמיד ניסיתי להגיד לעצמי שכאילו אני מאמינה בדו-קיום ,וזהו ,זה
מה שיש לי להגיד".

גרי מתארת את החוויה הכללית שלה מהעולם ,המושפעת וקשורה בדיכוי שעובר הגוף הנשי,
המתבטא בהטרדה מינית .היא מנכיחה את הממד הפוליטי של הגוף על ידי כך שהיא נותנת שם
לחוויית האלימות שהיא עוברת ("הטרדה מינית" ,בעוד רוב הנשים העדיפו להשתמש במילים
אחרות כמו "השפלה" ,המציינת אמנם את אובדן השליטה על גופך ,אך לא קושרת אותה באלימות
מינית ,מגדרית ,או בכלל) ,ושמה אותה במקום שווה ערך בשיח לאלימות פיזית שחווים גברים.
בשני המקרים מדובר בהתנגשויות אלימות בין לאומים ,אשר באות לידי ביטוי על הגוף .דרך הגוף
מנסה גרי ליצור הזדהות ,הכרה בסבל ,ולבסוף גם אמפתיה – הדברים ששיח הזהויות הלאומיות
כושל ביצירתם.
ו" .משהו בסיטואציה גורם לך להיות דרמטית( ".הדס)
העיקר בנרטיבים האישיים הוא החשיפה .דרך הסיפורים האישיים נחשפים לא רק אלו
שמספרות/ים אותם ,אלא גם יחסי הכוח הלאומיים והמגדריים ,ותופעות פוליטיות נוספות .אותם
יחסי כוח לא נחשפים אך ורק דרך הסיפורים עצמם ,אלא גם דרך התגובות לסיפורים ,והדרך בה
הם מתקבלים ,או לא מתקבלים.
נגה היא המרואיינת היחידה שהזכירה בדבריה סיבה כלשהיא לכך שהמשתתפת הפלסטינית
הופשטה בכפייה במחסום ("לשם בדיקה") ,והיא גם היחידה שמדבריה ניתן היה להבין שלא מדובר
בעירום מלא ,אלא בביגוד מינימלי .לטענת זוננשיין וחיג'אזי ,המפגש הראשון עם המשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים גורם למשתתפות/ים הישראליות/ים להתעמת עם דילמות מוסריות (זוננשיין
וחיג'אזי .)2000 ,אחת מהדרכים להתמודד עם דילמות מוסריות ,לטענת סלימאן ,היא למצוא
צידוקים להתנהגויות מסוימות ,על מנת לתת להן לגיטימציה (סלימאן .)2000 ,נגה מנסה לתת
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לגיטימציה לאלימות שמתארת המשתתפת הפלסטינית ,אך לא מצליחה לעשות זאת ,וזו אחת
הסיבות לכך שהיא מתחברת כל כך לכאב ולחוויה .גם מירה ,בכך שאינה מגדירה את המעשים האלו
כאלימות ,אלא כמשהו שהוא לתפיסתה כנראה גרוע יותר ,לא מצליחה למצוא צידוק לפעולות
האלו ,והן מזעזעות אותה עד היסוד .בעוד נגה ומירה לא אומרות זאת בפה מלא ,גרי נחרצת:
"כל השאר סיפרו סיפורים של כאילו בסדר ,אתה יכול להסביר לעצמך את זה .לתת לזה לגיטימציה,
ולזה אתה לא יכול .אין דרך להצדיק את זה".

על פי התאוריה של טרנר ובראון ,כאשר קבוצת הרוב לא חושבת שהמצב הקיים יכול להשתנות ,אך
הדברים המתרחשים בו אינם לגיטימיים ,הם ינסו לבטל את המתח שהם חשים בין התנהגות
קבוצתם המפלה לבין תחושת האי-צדק ,ולשנות את העמדות שלהם כלפי המיעוט בצורה שתצדיק
את האפליה כלפיהם (מצוטטים אצל סלימאן ,2000 ,עמ'  .)60ניתן לראות זאת היטב בדבריה של
הדס:
"היו כמה סיפורים מזעזעים ,אבל העניין שהבחורה עברה במחסום ,שהפשיטו אותה וזה ,זה היה
נורא מבחינתי .עד היום אני ככה מסתכלת במחסומים לראות אם יש תאים וכאלה .שוב ,עולה
הדילמה ,האם עבור הסיכוי שאחת תעביר סכין אנחנו מעבירות כזו השפלה לכל כך הרבה נשים
פלסטיניות ...זה דילמה .הסיכוי שאחת מתוך אלף תעביר סכין ,האם זה שווה להעביר אלף את
ההשפלה הזו ,את ההטרדה המינית הזו".

הדס מתארת דילמה מוסרית .היא אינה מסוגלת לתת לגיטימציה להטרדה מינית ,אך גם אינה
מסוגלת להפריד בין המעשים האלו לבין ביטחון ישראל ,שבשמו נעשים מעשים רבים ,חוקיים יותר
ופחות (אסמיר .)2004 ,כפי שצוין ,תפיסת הביטחון הישראלית אינה מתחשבת בתפיסת הביטחון
של נשים (יהודיות ו/או פלסטיניות) ,ולמעשה מפקירה אותן בשם הביטחון הלאומי של ישראל
(אהרוני ואחרות .)2005 ,כעת הדס מבינה זאת ,אולי לראשונה ,והיא מתקשה להתמודד עם
הדילמות האלו ,מה שיוצר אצלה תגובה שלילית לגבי התהליך עצמו ,והנרטיבים האישיים:
"היו שלבים שתהיתי כמה אמת וכמה רצון לזעזע אותנו ,להעיר אותנו ,לנער אותנו .וגם היתה הרבה
דרמה ,אני הרגשתי באיזשהו מקום שגם אני היתי אולי מדי דרמה .יכול להיות ,משהו בסיטואציה
גורם לך להיות דרמטית ,ורצון לזעזע ,שתבינו איזה סבל אני עוברת".

לטענת מעוז ו-איליס ,על מנת לפתח את האמפתיה ואת ההכרה בסבל בין הצדדים ,יש צורך באמון
( .)Maoz & Ellis, 2008כפי שנראה מדבריה של הדס ,היא מתקשה לפתח את האמון הזה ,וכך
מתקשה גם להכיר בסבל של המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,כיוון שהיא לא מאמינה לסיפורים
שלהן/ם .חוסר אמון בסיפורים יכול להתבטא לא רק בפרטים המסופרים ,אלא גם ביחס הכולל
לסיפורים .למרות שמירה הזדעזעה מסיפורה של המשתתפת הפלסטינית ,היא עדיין לא הגדירה
את החוויה שעברה עליה כאלימות .וזאת ,למרות שמדובר בהטרדה מינית וכאב שאותו דווקא
הצליחה מירה להכיל .וילמובסקי מציינת כי גישות פמיניסטיות טוענות כי ההתייחסות לגברים,
נשים ולקשר המיני ביניהם יוצרת את הבסיס לתפיסת אונס (והטרדות) כאקט מיני ולא כאקט של
כוח ואלימות (וילמובסקי .)2013 ,המין נחשב שייך לספירה הפרטית ,בעוד האלימות שייכת לספירה
הציבורית .גישות אלו לא מאפשרות להפוך את האלימות המינית לבעיה פוליטית ,ומותירות את
החוויות של הגוף הנשי כמבודדות וחסרות ערך .במקרה זה ,מירה דווקא תופסת את החוויה כבעלת
ערך מבחינת הגוף הנשי ,אך אינה מוסיפה לו את הממד הפוליטי שקיים באלימות הפומבית .כך,
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החוויה של הנשים הפלסטיניות מופרדת לאומית ומגדרית ,ובעוד החוויה המגדרית נתפסת בעלת
ערך ,החוויה הלאומית אינה כזו .מירה לא מכירה בהצטלבותיות בין הלאום והמגדר בסיפורים של
המשתתפות הפלסטיניות ,וכך תופסת אותו כחוויה פרטית-נשית ,שלא ניתן להצביע ממנה על הכלל.
או במילים אחרות – מירה מאמינה לסיפור ,אבל לא למשמעות שלו.
מהמרואיינות עולה כי פעמים רבות עצרו המשתתפות/ים ,הישראליות/ים כמו גם הפלסטיניות/ים,
את המשתתפות/ים (או יותר נכון את המתרגמות) ,על מנת לשאול שאלות של בירור או הכוונה67.
ייתכן כי הכוונה היתה לקבל תמונה רחבה יותר של הסיפור ,אך מה שנותר מהשאלה הוא חוויה של
חוסר אמון בין המשתתפות/ים ,כפי שעולה מדבריה של הדס:
"מישהו שאל שאלה ,והתגובות היו מאד אגרסיביות מצד המשתתפים ,שאמרו לו' ,כמו שאני לא
האמנתי להרבה סיפורים ,אז גם אתה'  .זה הביא לזלזול הדדי ,ואי אפשר היה לחזור כבר ,שזה נזק
מאד גדול".

מעוז ו-איליס טוענים כי מפגשים ישראלים-פלסטינים נועדו על מנת להגביר את האמון של
הקבוצות אחת בשנייה ( .)Maoz & Ellis, 2008מעוז טוענת כי המודל הנרטיבי מראה שיפור באמון
בין הקבוצות בתוך המפגש ,אך מודה כי אף אחד מהמודלים אינו מוכיח השפעה של השינוי
המתרחש בקבוצה החוצה ,אל המציאות החברתית ( .)Maoz, 2011מדברי המרואיינות עולה כי
למרות הניסיונות להכרה המשותפת בסבל ,ולמרות ההזדהות שחשות המשתתפות הישראליות-
יהודיות עם החוויות המתוארות על ידי המשתתפות הפלסטיניות ,צפים דווקא רגשות של חוסר
אמון בתוך הקבוצה ,רגשות אשר ממשיכים לעלות גם לאחר מכן ,כאשר אלו מספרות על החוויות
שלהן למי שלא היו שם ,כפי שמספרת רומי:
"כשסיפרתי את הסיפור הזה לאנשים פה ,הם אמרו לי שקרנית ,אין מצב ,את לא יודעת מה זה ,אני
עמדתי במחסומים פה ,אין כזה דבר ,אף אחד לא האמין לי שזה קרה לה .אמרתי לעצמי ,די ,איך
אפשר להגיד שזה לא קרה לה? קרה לה".

שטיינברג ובר-און טוענים כי על ידי הזדהות רגשית עם הקבוצה השנייה ,המשתתפות/ים במפגש
הדיאלוג יכולות/ים למצוא את עצמן/ם מבודדות/ים מהקונטקסט של המציאות החברתית בחוץ,
אך ברגע שיצאו המשתתפות/ים מהמפגש ,המציאות החברתית משפיעה במלוא כוחה ,וההזדהות
הרגשית שהתקיימה במרחב המנותק ,מתקשה להמשיך ( .)Steinberg & Bar-On, 2002מחלק זה
של המחקר עולה כיצד השימוש בסיפורים האישיים הצליח ליצור מהפך ביחסי הכוחות הלאומיים
ולשנות את יחסי הכוחות המגדריים ,אך כל זאת מתרחש רק בגבולות המרחב המסוים הזה.
הסיפורים האישיים לא הצליחו לתרום לכך שהמשתתפות הישראליות-יהודיות יכירו בסבל של
המשתתפות הפלסטיניות מעבר להיבט המגדרי שבו ,ולכן לאורך כל הדרך נותרו המשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים (וכפועל יוצא גם הישראליות/ים-יהודיות/ים) מבודדות/ים מהקשר לאומי רחב
יותר ,שנקבע על ידי המציאות החברתית שבחוץ .כאשר נדרשו לעשות את המעבר מהפרטי-אישי
אל משהו כללי יותר ,תהליך בניית האמון נתקע ,והמשתתפות נתקלו בחומה של חוסר אמון,
שהמשיכה החוצה אל המציאות החברתית ,ואל הסכסוך האלים המתרחש בה .ממצאים אלו

 67גרי עשתה זאת בעצמה במהלך סיפור של משתתף פלסטיני ,רומי העלתה את הנושא מספר פעמים בהקשרים
אחרים ,אביגיל חשבה שהרבה אנשים לא האמינו לסיפורים באופן כללי וחשבו שמשקרים להם.
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תואמים את ממצאיו של סלימאן ,לפיהם הקבוצה הישראלית-יהודית התייחסה למשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים כאל יוצאים מן הכלל ,שאינם מעידים על הכלל (סלימאן.)2000 ,
לטענת סלימאן ,בעוד המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים רואות/ים באלו הפלסטיניות/ים
יוצאות/ים מן הכלל ,המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים רואות/ים בישראליות/ים-יהודיות/ים
נציגות של הכלל (סלימאן .)2000 ,טענות אלו עולות ביתר שאת כאשר הדיאלוג ממשיך הלאה אל
מעבר לנרטיבים האישיים ,ואל החלק הבא של המפגש ,שמשתדל להיות מנותק פחות מקודמו ,אך
לא תמיד מצליח.
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פרק שלישי – המשך הפעילות
א" .אני צריכה לשים את עצמי בצד( ".תמי)
חלפו רק יומיים ,אך הם נדמו לנו כמו נצח .הסיפורים האישיים הותירו אותנו ללא נשימה ,בזמן
קצר הספקנו לעבור כל כך הרבה :בכינו ,צחקנו ,כעסנו ,הרגשנו אשמה ,ובעיקר – הכרנו ,נפתחנו
ונחשפנו .בעוד חלק מהמרואיינות שמחו על ההזדמנות לספר את הסיפור האישי שלהן ולשתף
בחוויותיהן ,אחרות העדיפו שלא להשתמש בהזדמנות שניתנה לכולנו ללא הבדלים ,ובחרו לתאר
חוויות כלליות יותר 68.תמי ,שכפי שעולה מדבריה בחלק הקודם ,חשה באי-נוחות בזמן הפעילות,
היתה אחת מהנשים האלו:
"הרגשתי שיש משהו שהוא יותר גדול פה ,ואני צריכה לחשוב על המטרה הגדולה שאני רוצה שנצא
ממנה שם ,וכדי שזה יקרה אני צריכה לשים את עצמי בצד ,כי אחרת ...זה פער גדול מדי ,והם צריכים
להבין אותו .זה לא כמו מישהו שגר בארץ שמבין מה קורה ,יש פה יותר מדי דברים גדולים שצריך
להסביר בכללי כדי לגעת בדברים הקטנים".

תמי חשה צורך "לשים את עצמה בצד" ,ולתאר חוויה כללית ולא את החוויה האישית שלה ,על מנת
שהמשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ("הם") יוכלו ,לטענתה ,להבין את הפער הקיים בין שתי
האוכלוסיות .לטענת חלבי וזוננשיין ,המשתתפות/ים הישראליות/ים במפגש מתנגדות/ים לשיטת
מפגש הרואה בקבוצה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית ,וטוענות/ים כי יש הבדל ניכר בין
המשתתפות/ים בקבוצה לבין שאר האוכלוסייה (חלבי וזוננשיין .)2000 ,מבחירתה של תמי לדבר על
עצמה לאחר ההסברים ,ניתן לראות כי היא אכן חושבת כך – היא לא רואה בעצמה מייצגת את
הכלל ,ולכן יש להסביר את הכלל על מנת להוציא אותה ממנו .בנוסף ,לא ניתן להתעלם מכך שתמי
חושבת שהמשתתפות/ים הפלסטיניות/ים לא באמת יודעות/ים את המצב ולכן יש צורך להסביר
להן/ם אותו ,וכך הוויתור העצמי שתמי מבצעת הוא למעשה פעולה פטרנליסטית – יש צורך לעזור
ל"חלש" .גישה ,שלטענת חלבי ,מאפיינת את המפגש בין אוכלוסיות שיש ביניהן יחסי כוח (חלבי,
2000א) .למעשה ,תמי פועלת על פי ההנחות המובילות את מפגשי הדיאלוג – הידע הוא אחת
הדרכים להסרת המחסומים בין הקבוצות (נדלר .)2000 ,אך באיזה ידע מדובר? מדבריה אפשר
להבין כי החוויה האישית שלה היא "דברים קטנים" ,שכדי להבין אותם יש צורך במידע כולל יותר.
דבריה של תמי מזכירים במקצת את דבריה של גרי ,כאשר זו מספרת כי חשבה שהסמינר יעסוק
בדברים "ברומו של עולם" ,אשר החוויות האישיות שלה אינן נכללות בהם69.
בשל שלל תירוצים ,תמי מוכנה "לשים את עצמה בצד" ,ולוותר על הנרטיב האישי שלה .בחברה
פטריארכלית ,האישה מצופה לתמוך בסביבתה ,לטפל ,לדאוג ,להתאים את עצמה לצרכי אחרים,
ולמעשה לוותר על עצמה למען הסביבה (הגברית אך לא רק) 70.אישה שלא עושה זאת ,צפויה
לביקורת על כך ש"לא שמה את עצמה בצד" .71לטענת מרי קרופורד ,נשים וגברים מאמצות/ים את
האמונות האלו ,הנותנות לגיטימציה למצב להמשיך להתקיים כפי שהוא ,ומבצעות/ים בעצמן/ם
 68גרי" :בחרתי לספר על החוויה שלי באופן כללי"; מירה" :רציתי שזה ייצג פחות אותי ויותר את הכלל" .ועוד.
 69ראו פרק קודם ,עמ' .57
 70זוהי תפיסה כללית שמנוסחת על ידי תאורטיקניות רבות ,אך בניסוח זה על ידי אורית קמיר (קמיר ,2009 ,עמ'
.)121
 71זהו הניסוח המדויק בו משתמשת קמיר ,שמתאמים להפליא לדבריה של תמי (קמיר ,2009 ,עמ' .)121
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את הפעולות שהסדר החברתי ,כביכול ,דורש מהן/ם ,וכך משמרות/ים ומשעתקות/ים את המצב
הקיים ( .)Crawford, 2006תמי לא מסבירה מהי "המטרה הגדולה" אליה היא מכוונת ,אך לדעתה
הסיפורים האישיים אינם מספיקים על מנת להגיע אליה .למעשה ,תמי מבצעת הדרה עצמית
מהשיח ,וכך משמרת ומשעתקת את הסדר החברתי ,ואת ההדרה הכללית שנשים חוות בשיח
הביטחוני ,מדיני ועוד .תמי חושבת ש"יש פה יותר מדי דברים גדולים" ,ובכך מתארת סדר עדיפויות
חברתי ,בו חוויות הנשים נדחקות לעיתים לצד למען מטרה שנתפסת כנעלה יותר 72.אמנם תמי
מעוניינת להסביר את ה"כללי" על מנת להגיע למה שהיא תופסת כ"פרטים הקטנים" ,אך בסופו של
דבר התוצאה היא אותה תוצאה – הדרה של החוויות האישיות שלה.
לשמחתה ,לאחר יומיים בהם שיתפו כל המשתתפות והמשתתפים את הנרטיבים האישיים שלהן/ם
(מי יותר מי פחות) ,עבר הסמינר ,העובד בשיטת המודל המעורב – שילוב של הסיפורים האישיים
עם הזהות הקבוצתית ,הכרת הקונפליקט וזיהוי של יחסי הכוח בין הקבוצות (- )Ron et al., 2010
לשלב הבא .בימים הבאים הפעילויות המתוכננות עסקו בהכרת מונחים היסטוריים ,התמקדות
בנושא מסוים (שנבחר על ידי המשתתפות/ים מראש) משתי נקודות מבט 73,ודברים נוספים שיחד
עם הסיפורים האישיים היו אמורות לספק למשתתפות/ים את האפשרות המלאה להכרה בסבל
ובכאב של שני הצדדים ,להגביר את האמפתיה ולחתור ביחד לעתיד טוב יותר .כצפוי ,ההצלחה לא
מיהרה להגיע.
ב" .אני לא אגיד מלחמת כוחות ,אבל אני חושבת שהיה איזה משהו( "...טלי)
שני הבדלים בסיסיים התקיימו בין הפעילות של הסיפורים האישיים לבין הפעילויות שהגיעו לאחר
מכן ,והם השפיעו במידה ניכרת על השיח הקבוצתי .ההבדל הראשון הוא בסוג השיח :כאשר
בנרטיבים האישיים ניתנה הוראה לדבר על חוויות אישיות ,ובפעילויות שלאחר מכן היתה צפייה
לעסוק בנושאים כוללים יותר ,שחוויות אישיות אמנם מתקיימות בתוכם ,אך אינן העיקר; ההבדל
השני הוא בסדר הדיון :בעוד בזמן הנרטיבים האישיים השיח הקבוצתי התקיים על פי סדר ,ולכל
אחד ואחת נתנה הזדמנות להשמיע את קולה כמעט ללא התחשבות בזמנים ,74בפעילויות שהתקיימו
לאחר מכן לא היה הכרח להשתתף בצורה אקטיבית בדיון ,וגם לא היתה הקפדה על סדר
הדוברים/ות .שני הבדלים אלו השפיעו בצורה ניכרת על הרגשתן של המרואיינות בזמן הדיונים ,כפי
שמספרת טלי:
"נגיד בשיחות ,היה קשה מאד ,לבנות .או שאולי זאת הרגשה שלי .תמיד היתה לי מחשבה מתי אני
אדבר ,ומתי מי תדבר ,אבל היה איזה משהו שהוא כזה...אני לא אגיד מלחמת כוחות כי בסופו של
דבר זה לא דובר ,אבל אני חושבת שהיה איזה משהו ...אני רציתי לשמוע את הבנות .כל כך חיכיתי
שזה יהיה לפי סדר ,וזה אף פעם לא היה".

 72כפי שבא לידי ביטוי גם בדברי הגברים בתנועה המעורבת חברתית "השנה ה "21-שמצוטטים אצל ששון-לוי
ורפפורט" ,אין מקום לפמיניזם ,אנחנו על סף מלחמה" ( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003, p. 386לדיון נוסף ראו
הערת שוליים מס'  ,37עמ' .42
 73נקודות המבט היו לאומיות בלבד.
 74רוב המשתתפות/ים ללא הבדל לאום או מגדר ניצלו את האפשרות הזו עד תום ,מה שגרם לכך שמה שתוכנן
להסתיים תוך יום ,נגרר ליומיים.
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טלי אמנם מסרבת להגדיר את מצב הדיונים כ"מלחמת כוחות" ,אך נראה לפי דברי המרואיינות
שזו דווקא ההגדרה המתאימה ביותר ,לפחות בהקשר לאופן בו הדיון הקבוצתי התנהל .אביגיל
מצטרפת לדבריה של טלי:
"אני מאד אהבתי את זה שהיה מדובר בחוויות אישיות ולא פוליטיות ,וזה נראה לי קשור לראייה
מגדרית גם .כי ברגע שזה נהיה שיחה פוליטית אז גברים ישר מרגישים שיש להם יותר מקום ,ושהדעה
להם היא חשובה ורלוונטית .הרגשתי את זה בסמינר ממש .אני חושבת שהיו שם כמה בחורים שחשבו
שיש להם סמכות ללמד ,או שיש להם איזושהי אמת שהיא יותר נכונה משל אחרים .אולי יותר שמתי
לב לזה בצד שלנו ,אבל גם בצד שלהם ,מי שדיבר יותר בקטעים האלה היו בחורים ,לפחות מהזיכרון
שלי".

הזיכרון של אביגיל אינו מטעה אותה .למרות שהדיונים לא הוקלטו ,ולא נעשתה בדיקה רשמית,
כל המרואיינות ציינו את ההבדל המגדרי בהשתתפות בדיון:
"גברים יותר נשמעו – קובעת הדס – הם דיברו הרבה יותר .גם אצלינו וגם אצלם .אצלם אפילו יותר.
היה איזה שלב של מודעות בקבוצה שלנו [הקבוצה הקטנה הישראלית-יהודית] ,אבל זה היה
אני חושבת שבסיפורים האישיים הנשים דיברו יותר ,כי היה עניין של רגש ובכי וכו' ,אולי הגברים
היו יותר ישירים וקונקרטיים"...

בסוף75.

קרופורד טוענת כי למרות ההנחה הרווחת שנשים מדברות יותר ,מחקרים מראים שגברים לוקחים
יותר מקום בשיחה בכל מני מרחבים ,אך בעיקר במרחבים ממוקדי מטרה ,כמו ועדות ,ישיבות,
וקבוצות לפיתרון סכסוכים ( .)Crawford, 2006מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני בהחלט נכנס
להגדרה של מרחב ממוקד מטרה ,וכפי שנראה מדברי המרואיינות ,המחקרים שקרופורד מצטטת
נכונים גם כאן .בהתאמה לכך שהגברים מדברים יותר ,הנשים מדברות פחות ,נשמעות פחות ,וכך
גם משפיעות פחות על הנעשה במרחב המפגש .זוהי דרך נוספת המשמרת את מיקומן של הנשים
בשולי המרחב "הציבורי-פוליטי" ,ואת השליטה הגברית במרחב זה .שליטה ,שכפי הנראה ,חוצה
את גבולות הלאום ,ומותירה את הנשים כקבוצה במקום של קבוצת מיעוט נשלטת ,המפסידה
בתחרות הבינקבוצתית על המשאבים ,ובמיוחד על המשאב החדש במרחב המפגש – משאב הדיבור.
אך הגברים לא היו מנצחים בתחרות הזו לבדם ,ומנגנונים שונים ומגוונים עזרו להם בדרך.
ג" .יש להם הכל ,בנים ,גבוהים ,חכמים( ".אביגיל)
אופי הדיון השפיע בצורה ניכרת על השתתפותן של הנשים ,כפי שניתן לראות מדבריהן של אביגיל
והדס .אביגיל אומרת שכאשר הדיון נכנס לפסים "פוליטיים" (כוונתה לשיח היסטורי או "עובדתי",
כי כל הדיון הוא פוליטי) ,אז הגברים דיברו יותר ,וכאשר היה זה עניין של "בכי ורגש" ,לטענת הדס,
הנשים שלטו בדיון .כך שתיהן מתארות את הסטריאוטיפ הרווח ,בו הרגש משוייך לנשים ,כאלו
הנמצאות במרחב ה"פרטי" ,ואילו הפוליטיקה המילולית שייכת לגברים ,הנמצאים ,כביכול,
במרחב ה"ציבורי" (הרצוג . )1999 ,מעניין הוא כי שתיהן נותנות את הסיבה בעצמן ,וכפי שניתן
לראות בדבריה של טלי ,לא מנסות להילחם בה ,ואולי אף משמרות אותה:
"אני לא חושבת שעשיתי מאמץ להביא את הקול שלי ,היה משהו שהוא מגביל .כי באיזשהו מקום,
הבנים פחות דיברו רגש ,זה היה 'עשיתי ככה ועשיתי ככה' ,ו'חמאס כזה' או 'חמאס כזה' ,זה היה

 75יתואר בפרק החמישי.
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עובדות מבחינתם ,ומה זה עובדות ,זה עובדות שלנו ,לא של כולם .והנשים ממש דיברו על החיים ,מה
הן סוחבות ,ופחות נכנסו לדיבור הזה של חמאס מה חמאס .אז שם היו דעות שנורא התחברתי אליהן,
ונורא הבנתי ,אבל כשזה הגיע לעניין של פוליטיקה ,ממש התנתקתי ,כי אז לא סמכתי על הדעות שלי,
כל הזמן הן השתנו".

במחקרה פורץ הדרך" ,בקול שונה" ,טוענת קרול גיליגן כי נשים פועלות על פי דפוס מוסרי המבוסס
על יחסים ,קשר ודאגה בין ה"עצמי" ל"-אחר" (גיליגן 76.)1995 ,פרסון ד'אסטרה ובאביט ממשיכות
את התאוריה של גיליגן (ושל אחרות) ,אל תחום פיתרון הסכסוכים ,וטוענות כי האתיקה המיוחסת
לנשים מציעה נקודת מבט אחרת לסדר העדיפויות ביישוב סכסוכים :במקום צדק ושוויון ,מבט על
היחסים – קשר אישי במקום עובדות ( .)Pearson d'Estree & Babbitt, 1998כפי שניתן לראות ,טלי
ואביגיל הרגישו נוח הרבה יותר כאשר הדיון נסב סביב חוויות אישיות ,מאשר המעבר לדיון
"עובדתי" – בו פקפקו שתיהן באמיתות העובדות ,ובדברי המשתתפים .המעבר לדיון על עובדות
גרם לטלי ,שכפי שצוין הגיעה לס מינר על מנת לגבש את דעותיה ,לתחושת חוסר ביטחון ולהרגשה
כי הדיון מגביל את השתתפותה .אולם הדעות היו רק מרכיב אחד בהשתקה העצמית של טלי וגם
של אביגיל ,וייתכן כי מדובר במשהו עמוק יותר ,כפי שמשתמע מדברי אביגיל:
"הרגשתי שיש כמה שבאים ממקום חזק .יש להם הכל ,בנים ,גבוהים ,חכמים .הם דיברו אחד אחרי
השני ,ואני אמרתי לעצמי ,למה ,הוא כבר אמר את מה שאתה רוצה להגיד ,אתה לא באמת מוסיף
עליו ,אתה סתם רוצה לשמוע את עצמך ,להרגיש שאתה לוקח מקום .והם עזרו אחד לשני אפילו,
אחד דיבר ,והשני אמר כזה' ,כן!'"

אביגיל מתארת את המשתתפים ככאלו ש"יש להם הכל" ,ולכן גם מגיע להם הכל ,והם מגיעים
ממקום חזק יותר .מדבריה ברורים מאד יחסי הכוח בקבוצה ,מי חזק ומי חלש ,מי נמוך ומי גבוה
(פיזית או לא) 77,וגם מי נתפס כחכם ומי לא .היא מבקרת את התפיסה הזו ,שמתסכלת אותה,
ומערערת עליה בכך שהיא מטילה ספק בתרומה של דברי הגברים לדיון ,כפי שעשתה קודם לכן,
כשהטילה ספק ב"אמת" של דברי הגברים.
אביגיל מתארת מצב שבו הגברים הישראלים תומכים אחד בשני ,על חשבון זמן הדיבור של הנשים,
וכך הן נותרות מחוץ לדיון ומחוץ לתחום ההשפעה על המרחש .טלי ,שאינה מודעת לדבריה של
אביגיל ,ממשיכה אותה:
"בהרבה מצבים כל פעם שמישהו אחד דיבר ,ידעתי שישר מישהו אחר יגיב לו ,ואז הוא יגיב לו ,ושוב
ושוב .ואני הרגשתי לא בטוחה ,והרגשתי לבד בחוסר ביטחון שלי .ונראה לי שעל זה זה יושב ,כי אם
לא הייתי לבד ,אולי הייתי אומרת".

 76התאוריה לוותה של גיליגן לוותה בביקורת רבה ,שהוזכרה כבר במסגרת התאורטית .במחקר מאוחר יותר של
גיליגן ורות לין על סרבנות של אנשי מילואים ישראלים במלחמת לבנון הראשונה ,הן מראות כי דפוס זה תלוי במידה
רבה בחברה ,בסביבה ,ובאווירה אשר בא נמצא/ת הפרט ,ומדובר בגישה אחרת של מוסר ואתיקה ,אשר אינה עומדת
בהיררכיה עם תפיסות מוסריות אחרות ,אלא דווקא מאתגרת את ההיררכיה הקיימת בין סוגים שונים של מוסר,
ומשתלבת בהם (.)Linn & Gilligan, 1990
 77אביגיל נמוכה יחסית ,ופעמים רבות הזכירה זאת בדבריה .כמו כן מעניין כי אביגיל פותחת את ההסבר לכך ש"יש
להם הכל" ,בציון המגדר ,שנמצא ראשון בהיררכיה.
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טלי ואביגיל מתארות מצב בו הגברים מסביבן (הישראלים וגם הפלסטינים) נדמו להן מלוכדים
יותר ,עוזרים אחד לשני ,אל מול תחושת בדידות גדולה ,כפי שעולה מדבריה של טלי ,שהגבירה את
חוסר הביטחון שלה והשפיעה על השתתפותה בדיון .במאמרה על נשים במקום העבודה טוענת דפנה
יזרעאלי כי סולידריות גברית מאפשרת לגברים להותיר את הנשים בחוץ (יזרעאלי .)1999 ,מרחב
מפגש הדיאלוג אינו מקום עבודה ,אולם נראה כי גם בו מתרחשות תופעות המקבילות לעולם
העבודה .לא לחינם אחת הקריאות הידועות ביותר במאבק הפמיניסטי (ולא רק) היא "את לא
לבד" 78.לדברי קרנשאו ,אחד הגורמים שהובילו את המאבק החברתי הפמיניסטי הוא ההכרה בכך
שחוויות הנשים הן משותפות ,ומתארות סדר חברתי ויחסי כוח ( .)Crenshaw, 1991חוויה מבודדות
אינן בעלות כוח ,ומותירות את אלו שחוות אותן מחוץ לסדר החברתי הפטריארכלי .על ידי הכרה
בחוויה המשותפת ,טוענת קרנשאו כי קבוצות מיעוט יכולות למצוא לעצמן כוחות ,ולהיאבק בסדר
הקיים .טלי מרגישה בודדה  ,בוודאי אל מול הסולידריות הגברית ,וככזאת אין לה כוחות להיאבק
בסדר החברתי הקיים בחדר ,ולערער את יחסי השליטה.
אופי הדיון השפיע גם על השתתפותה של רומי ,אך מסיבות אחרות:
"הרבה פעמים שתקתי בגלל המקום של הצבא .כי אין לי לפעמים הרבה דעה ,אין לי ניסיון אז אין לי
זכות דיבור 79.כמו שאני אהיה בקבוצה של נשים שמדברות על דימוי הגוף שלהן ,אז בגלל שאני רזה
אין לי זכות דיבור .שזה כאילו צרות של עשירים ,אלא אם כן אני אנורקסית ,ואז זה סותם פיות
[צוחקת] .זה אותה סיטואציה ,לא הייתי שם ,אז על מה אני אדבר? בגלל זה אני גם נמנעת מדיבורים
פוליטיים .למרות שזה מבאס כי מה ,אחים שלי ודודים שלי לא היו בצבא ובכיתי ודאגתי? מה ,אני
לא מכירה מישהו שנהרג?"

תפיסת הביטחון הישראלית ,שכפי שכבר צוין הינה תפיסה צבאית בעיקרה ,מדירה מהשיח של
הסכסוך כולו את אלו שאינן/ם שייכות/ים לשדה הצבאי (הרצוג .)2013 ,לטענת אהרוני ואחרות,
נשים הן מגזר נטול הילה ביטחוניסטית ,והן מודרות בעקביות מתהליכי קבלת ההחלטות (אהרוני
ואחרות .)2005 ,הדרתן ממקומות אלו משמשת כאחד המרכיבים במנגנון המשעתק ,לטענת הרצוג,
את התפקידים המגדריים ואי השוויון של נשים בישראל (הרצוג .)2006 ,רומי ,שלא שירתה בצבא,
מדירה את עצמה מהדיון ,כיוון שלא רואה את עצמה זכאית מראש להשתתף בו בשל חוסר
"מקצועיותה" ,ובכך משמרת את התפקיד שלה מחוץ לדיון הצבאי-ביטחוני שנוצר במרחב מפגש
הדיאלוג .אולם רומי מעלה שאלות לגבי התוקף של אותה הדרה ,עצמית או כללית .השאלה
הראשונה נוגעת לתפקידה במשפחה – כאחות או דודה – וכך רומי עדיין משמרת את המיקום
המסורתי של האישה ,בתוך הבית והמשפחה ,ואינה קוראת תיגר על התפיסה הזו .אך בהמשך
דבריה ,שנעשים סוערים יותר גם בראיון עצמו ,היא ממקמת את עצמה במקום כללי ,של ציבור,
ותוהה האם אינה זכאית להשתתף בדיון מתוקף היותה חלק מהאוכלוסייה המושפעת מאותו
"ביטחון" ,אליו אין לה גישה ,ואין לה סמכות להחליט בענייניו .רומי קוראת תיגר על התפיסה
המקשרת ניסיון מקצועי מסוים עם זכאות להשתתפות בשיח ,ודורשת להיכלל בו מתוקף היותה
חלק מהאוכלוסייה עליה משפיע המצב הקיים .עם זאת ,במהלך הדיונים עצמם היא אינה נלחמת

 78קריאה שממנה יצאו תנועות כמו "אחת מתוך אחת" ,כמו גם שלל תנועות חברתיות נגד אלימות מינית ומגדרית,
וכמובן קבוצות תמיכה רבות בהקשרים שונים ומגוונים.
 79רומי לא שירתה בצבא.
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בתפיסה הזו ,ובוחרת שלא לקחת חלק בדיון .בכך – באופן פרדוקסלי ,היא מאמצת את הסדר
החברתי הקיים ,ואף תורמת לו.
אך רומי עושה יותר מזה .בהשוואה שהיא עושה לקבוצות של נשים העוסקות בדימוי הגוף שלהן,
היא מתארת שלנשים רזות אין מקום או זכות דיבור בקבוצה ,אלא אם כן הרזון שלהן נובע מהפרעת
אכילה ,ואז לא רק שהן יכולות להשתתף בקבוצה ,אלא שזכותן של אחרות להשתתף בה נפגע.
ההשוואה שלה לזכות השתתפות בדיון ולהכרעתו ,מזכירה את התפיסה של המרואיינות על הכרעת
הנרטיבים האישיים של המשתתפות הפלסטיניות את השיח שעסק בכך ,מכיוון שהמרואיינות תפסו
את הדיכוי שחוות הפלסטיניות כגרוע משלהן .לדעת המרואיינות ,כל המשתתפות/ים במפגש סבלו
מדיכוי כלשהו ,אך הן הרגישו שהחוויות שלהן נחשבות פחות ,ומקומן בקבוצה אינו יציב .מדבריהן
עלה כי החוויות האישיות שחלקו הפלסטיניות ,אם להשתמש בהגדרתה של רומי ,כמו "סתמו
פיות" ,והכריעו את הדיון .במודע או לא ,רומי בחרה להשתמש במטאפורה של דימוי גוף ,אשר
לטענת נעמי וולף ( )Wolfהינו מופע של דיכוי מגדרי ,המשמש את הפטריארכיה ועוזר לה לשמר את
יחסי הכוח המגדריים הקיימים בחברה 80.כך מסמל דיכוי מגדרי אחד ,דיכוי מגדרי אחר.
ד" .משהו בסשנים 81השאיר את המיניות בצד( ".הדס)
במחקרן של אייל ואחרות/ים על קבוצות מעורבות מגדרית ,עלה כי הגברים היו דומיננטיים במרחב
מבחינת זמן הדיבור ,וגם מבחינת ההתנהגות (אייל ואחרות/ים .)2006 ,הנשים ,לעומת זאת ,לא
ניסו לאתגר את המצב ,לא מצאו את הקול שלהן ורובן אמרו שלא היה להן משהו חשוב להגיד .יואל
ו-ירימי חקרו קבוצה דיאלוג בנושא קונפליקטים מגדריים ,ומצאו כי גם שם הגברים שלטו בדיון,
וזאת למרות שהנשים היוו רוב מספרי בקבוצה ( .)Joel & Yarimi, 2014תופעה זו חוזרת על עצמה
גם במחקר זה .חלק מהמרואיינות תירצו את העובדה שהן לא השתתפו בדיון בכך שהן באו להקשיב
ופחות לדבר ,וחלק מהמרואיינות טענו שלא היה להן משהו חשוב מדי להגיד ,וכשהיה להן אז הן
אמרו 82.כך או כך ,המרחב התמלא באמירות והצהרות של גברים.
"בסשנים הרגשתי שכולם נכנסים לאולם הדיונים" – אומרת הדס" .שמו את הגבריות והנשיות בצד,
למרות שהיה שיח מאד גברי ,כן? צעקות והתפרצויות ולהוכיח שמישהו טעה .הורגש השיח הגברי.
אבל משהו בסשנים השאיר את המיניות בצד[ .חושבת] .אני חושבת שישבתי איך שאני רוצה .קיפלתי
רגליים כי קשה לי עם ישיבה ממושכת ,אבל אני לא חושבת שסתם בחוץ באחד על אחד הייתי יושבת
ככה [מדגימה ישיבה עם רגליים מפוסקות יחסית] ,היה לי יותר בטוח83".

הדס טוענת שהשיח בקבוצה היה שיח גברי ,ומקשרת אותו לצעקות והתפרצויות .אולם את צורת
הישיבה שלה היא אינה מקשרת לגבריות ,נשיות או מיניות .אסתר מדריץ' ( )Madrizטוענת כי נשים
נתפסות בעיניי עצמן (וגם בעיני הסביבה) כקורבן פוטנציאלי של אלימות מינית גברית ,והפחד מפקח

 80וולף מפתחת את הטענה הזו בספרה "מיתוס היופי :על השימוש בייצוגים של יופי נגד נשים" (וולף.)2004 ,
 81הדס מתארת את כל הפעילויות שנסבו סביב דיאלוג כ"סשן" .כוונתה היא לשעתיים-שלוש בהם היינו סגורים בחדר
והמטרה היתה לנהל דיון כלשהו .לפעילויות שאינן מאופיינות בדיאלוג היא נותנת שמות אחרים.
 82נגה" :לא תמיד בחרתי להביע דעה כי אני יותר הטיפוס שמקשיב"; ליטל" :רוב הזמן הייתי בהקשבה"; רומי" :אני
באתי להקש יב"; אביגיל טענה שדיברה רק כשהיה לה חשוב ,כך גם גרי ,הדס ונעה.
 83דבריה של הדס נשמעים כמו השוואה והם באמת כאלו .הדס משווה בין הדיון בזמן הפעילות המבוקרת לאופי
המפגש בהפסקות ,שיתבצע בהרחבה בפרק הבא.
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על חייהן כשעליהן לנקוט תמיד אמצעי זהירות והגנה על עצמן מפני הסכנה האורבת להן (מצוטטת
אצל וילמובסקי ,2013 ,עמ'  .)323למרות שאינה מקשרת בין השיח הגברי בחדר למיניות ,הדס היתה
צריכה לחשוב איך לשבת בזמן הדיונים על מנת להרגיש בטוחה יותר ,והיא היתה נתונה תחת פיקוח
עצמי בנוגע לצורת הישיבה שלה והתנהלותה בקבוצה .אינני טוענת שהדס היתה קורבן בזמן
הדיונים לאלימות מינית או אחרת ,אך הפחד שלה מאלימות כזו השפיע עליה ,גם ללא ידיעתה.
המיניות ,למרות שהדס אינה מודה בכך ,שלטה בחדר ,יחד עם השיח הגברי ,והשפיעה על הנעשה
ועל המשתתפות ,אפילו על אלו שכן הרגישו שקולן נשמע בדיון ,כמו מירה:
"בדו-לאומי84

הרגשתי שיש לי יותר מקום .לא יודעת ,הרגשתי ווייבים [ ,vibeאנרגיה רגשית]

חיוביים ,בעיקר מהגברים .בעיקר מהגברים שלהם 85.יש לי מראה של בת מיעוטים [צוחקת] ,אולי
אני תופסת שם במגזר ,היופי שלי תופס במגזר שלהם [צוחקת] .אני לא רוצה שזה יישמע שחצני ,גם
לא מולך[ ...אני מרגיעה אותה ,מירה ממשיכה] כן הרגשתי שזה משרת אותי אפילו ,מקרב אותי
למטרה .הרגשתי שהיה לי קל יותר להתבטא ,כי הם נתנו לי להרגיש יותר נוח .מישהי מהן באה אליי
ביום האחרון של הסמינר ואמרה שהיתה להן שיחה עם הגברים ,וכולם אמרו שאני נראית ממש טוב,
שהם ממש אוהבים אותי .אז זה לא שחשבתי שהם לא חושבים שאני אומרת דברי טעם ,והם כן
מקשיבים ,אבל ברור שזה בגלל ,אולי ,שהם אוהבים את המראה שלי .לא יודעת ,זה משהו טבעי ,אני
חווה את זה לפעמים ,זה כן משהו שנתקלתי בו בעבר .אבל זה ביאס אותי בסוף הסמינר ,והרגשתי
כן קצת רע בסוף ,לא יודעת ,בגלל זה הייתם חמודים אליי?"

מירה הרגישה שהצליחה להשמיע את קולה בדיון ,אבל היא לא מצליחה לקחת על זה קרדיט
לעצמה ,ותוהה האם זה בזכות – או בגלל – המראה החיצוני שלה .לטענת וולף ,בחברה
הפטריארכלית ,המראה החיצוני של נשים משפיעה על תפיסתן בעיני החברה כ"מקצועיות" יותר
או פחות (וולף .)2004 ,דבריה של מירה מראים כי גם היא מושפעת מהתפיסה הזו ,לגבי עצמה .וולף
טוענת כי" :חוסר ביטחון מקצועי קיים אצל נשים "יפות" ,שלרוב שום הצלחה מקצועית לא תוכל
לשכנען שרכשו את מעמדן בזכות עצמן ולא בזכות מראן" (שם ,עמ'  .)53הנוכחות הגברית בחדר
גרמה למירה לפקפק בערך דבריה ,כיוון שהיא היתה עסוקה במחשבות האם מעריכים אותה בזכות
עצמה ,או בזכות המראה שלה .בנוסף ,מירה מציינת כי זו תופעה שמוכרת לה מניסיון חייה.
מירה מהססת לספר לי את תחושותיה כיוון שאינה רוצה להיתפס כ"שחצנית" ,לא בעיניי ולא בעיני
כל אדם אחר שאולי יקרא או תקרא את הדברים .מדבריה עולה שהיא בעלת דימוי עצמי חיובי,
ובטוחה במראה שלה ,אך גם מפחדת שדימוי זה ייתפס בצורה שלילית על ידי החברה .לטענת וולף,
אישה יפה "מדי" נתפסת כ"לא רצינית" (שם ,עמ'  .)69בנוסף ,בחברה פטריארכלית ,נשים אמנם
צריכות להיות "יפות" ,אך אסור להן לחשוב שהן כאלו ,כיוון שתכונות כמו ביטחון עצמי משויכות
על פי הסטריאוטיפ לגברים ,ואישה שמאמצת התנהגויות ותכונות שנחשבות גבריות זוכה לביקורת
מצד החברה כולה ( .)Crawford, 2006מירה סובלת מהסטריאוטיפ הזה ,ועל מנת שהוא יפריע לה
פחות היא מדגישה כל הזמן שהיו אלו הגברים הפלסטינים שאהבו את המראה שלה ,כיוון שלדעתה
הוא תופס ב"מגזר שלהם" .ההפרדה שמירה עושה בין הצדדים מגיעה במקרה זה על מנת להבהיר
שמבחינה תרבותית ,המראה שלה אינו נחשב בחברה הישראלית ,ולכן היא יכולה להמשיך להיתפס
 84מירה מתכוונת לדיון הקבוצתי של שתי קבוצות הלאום ,לעומת הדיונים שהתרחשו בקבוצות המפורדות לאומית,
להם מוקדש דיון בפרק החמישי.
 85הכוונה לגברים בקבוצה הפלסטינית.
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כבעלת דימוי עצמי נמוך וכך רצינית ומקצועית .היא אף טוענת שהמראה שלה הוא מראה של "בת
מיעוטים" 86,ובכך ממשיכה לנסות לשוות לעצמה דימוי עצמי נמוך יותר בחברה בה הערכים של
המיעוט שווים פחות מהערכים של קבוצת הרוב – אם מירה נחשבת "יפה" שם ,סימן שהיא אינה
באמת "יפה" פה  -הדימוי העצמי הנמוך נשמר ,והאיום הוסר .מירה ,כפי שציינה בעצמה ,אינה
מכירה את התרבות הפלסטינית או פגשה פלסטיניות/ים טרם המפגש הזה ,והיא לא יודעת מהן
תפיסות היופי בתרבות זו ,אך היא יודעת היטב מה הם הערכים המובילים בתרבות הישראלית
הפטריארכלית ,ומנסה להרחיק מעצמה כמה שיותר מראית עין של דימוי גוף גבוה.
מירה טוענת כי הרגישה שהמראה החיצוני שלה משרת אותה ,והוא אכן עשה זאת פעמיים .בפעם
הראשונה ,אליה היא מודעת ,הוא עזר למקומה בקבוצה בתוך מרחב הדיאלוג המעורב ,ובפעם
השנייה ,המשתמעת מדבריה ,הוא עזר בשימור יחסי הכוח הלאומיים בעזרת יצירת היררכיה בין
ערכים תרבותיים של קבוצות הלאום .אך כל זאת מתרחש על חשבון גופה של מירה ,שהופך לאתר
מרכזי שדרכו נחשפים יחסי הכוח הלאומיים וגם המגדריים .במרוץ ללגיטימציה ולביטחון העצמי
בקבוצה המעורבת מירה מקנה למשתתפים הפלסטינים ערכים תרבותיים נחותים ,אך משמרת את
השליטה הגברית במרחב .אלו הגברים הפלסטינים שגרמו לה להרגיש טוב ונוח ,ואלו הגברים
הפלסטינים שאהבו את המראה שלה ("אמרו שאני נראית ממש טוב") .התהיות של מירה לגבי
תפיסת המקום שלה במרחב המפגש מראות כי השיח הגברי נשמר כל הזמן בחדר ,ובניגוד לדבריה
של הדס הוא קשור קשר עבות במיניות ,גבריות ונשיות.
ה" .הן באו מוכנות לקרב( ".רומי)
המראה החיצוני של המשתתפות היה נושא שהעסיק מאד את המרואיינות .לא רק של עצמן ,אלא
גם של המשתתפות האחרות .חלק מהמרואיינות בחרו לתאר את המשתתפות הפלסטיניות קודם
כל על פי מראה חיצוני ,וחלק מהן אף ניסו להיזכר בשמות המשתתפות לפי מראן החיצוני 87.הגדילה
לעשות רומי ,שתפסה את המראה החיצוני של המשתתפות כחלק מההצגה העצמית שלהן ,והטעינה
אותו במשמעויות נוספות:
"הבנות הפלסטיניות תמיד באו מאד יפות ,מאד מטופחות ,ואני הרגשתי כל כך סמרטוט ,לא היה לי
כוח ,באתי עם גרביים ופיג'מה .והיה לזה אימפקט [השפעה] ,הרגשתי שהן באות באחידות ,בביטחון,
וה"לוק" [מראה] המתוקתק ...הן כאילו באו מוכנות לקרב .ואני באתי להקשיב ,מה אכפת לי איך
אני נראית? גם את יודעת ,זאת תרבות אחרת ,אנחנו באות עם פיג'מה לכל מקום ,ללימודים ,לעבודה,
לסמינר".

מושג ה"מבע הביצועי" ( )Performanceהוטמע על ידי ג'ודית באטלר ( ,)Butlerוהפך למושג מכונן
בתאוריה הפמיניסטית .לטענת באטלר ,הגוף הממוגדר הוא פרפורמטיבי ,והפעולות ,המחוות,
ואפילו התשוקות והרצונות הגלומים ומגולמים בו הם בו זמנית תוצר של שיח חברתי ,ושימור של
אותו השיח (באטלר .)2001 ,במילים אחרות ,באטלר טוענת כי המגדר והמין מבוטאים ,מיוצרים

 86מירה היא ממוצא הודי .בדבריה היא לא רק מבצעת היררכיה בין הלאומים ,אלא גם רומזת על היררכיה אתנית
בחברה היהודית-ישראלית ,בה הלבן האשכנזי נחשב יותר מהכהה השייך למוצא אחר.
 87אביגיל" :היא גבוהה ויפה ויוצאת דופן"; תמי" :לא זוכרת איך קוראים לה ,אני זוכרת איך היא נראית ,יפה
כזאת"; גרי" :היתה אחת מאד יפה ,מאד התחברתי איתה"; טלי" :הבחורה היפה הזאת ...לא הרקדנית...
השנייה."...
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ומשומרים על ידי הגוף ,בדרך שמטרתה לשמר את הסדר החברתי 88.בעוד באטלר משתמשת במונח
הזה על מנת לתאר מבני זהות מגדריים הנוגעים בעיקר בזהות מינית ,את מושג הפרפורמנס אפשר
להמשיך הלאה אל מוקדי זהות נוספים – מיניים וגם לאומיים.
במחקר זה בחרתי שלא להתמקד במשתתפות הפלסטיניות ,ולכן דרך הצגתן העצמית לא תיבחן
כאן כשלעצמה ,אלא רק דרך המבט של רומי ,המתארת את ההשפעה שיש להצגה הזו עליה .הצגה
עצמית זו היא בעצם מופע של זהות ,שלתחושתה של רומי משדר אחידות ,ביטחון ואף לוחמנות
מסוימת .מנגד ,רומי מתארת את הקבוצה הישראלית ככזו המגיעה "עם פיג'מה לכל מקום" ,ואת
עצמה כמי שהיתה לבושה בגרביים ופיג'מה לאורך הסמינר 89.רומי טוענת כי התלבשה כך מכיוון
ש"אני באתי להקשיב ,מה אכפת לי איך אני נראית?" .בעוד המשתתפות הפלסטיניות באו "מוכנות
לקרב" ,הקבוצה הישראלית-יהודית נדמתה לרומי ככזו שאין לה מה להוכיח ,אין לה על מה
להילחם ,וגם אין לה מה להפסיד (במובן המילולי) .הזהות הביצועית של הקבוצה הישראלית-
יהודית ,שהתבטאה בלבוש ,אבל גם במניע למפגש ("באתי להקשיב" ,כפי שאמרו מרואיינות רבות),
ניסתה לייצר ולשמר זהות של בעלי/ות הכוח ,אלו המרגישות/ים בנוח ,דבר לא מאיים עליהן/ם.
זהות המיוצרת על ידי השיח החברתי ומטרתה לשמר את הסדר החברתי שבו הרוב שולט ,חזק ,אך
גם נדיב  -מוכן "לתרום מזמנו" לטובת החלשים ממנו .זוהי תפיסה פטרנליסטית ,שמשמרת את
יחסי הכוחות הלאומיים הקיימים במציאות שמחוץ למפגש ,ומהדהדת את המודל של ג'נט הלמס
( )Helmsלהתפתחות הזהות האתנית של לבנות/ים ושחורות/ים במפגש ביניהם (מצוטטת אצל
חלבי2000 ,א ,עמ'  .)102לטענת הלמס ,אחד השלבים המאוחרים במפגש מאופיין בפטרנליזם ,הכרה
של הלבנות/ים ביחסי הכוחות ,וניסיון לעזור לשחורות/ים מתוך יחסי הכוח הקיימים (שם ,עמ'
.)110
הלבוש של המשתתפות/ים הישראליות/ים לעומת הפלסטיניות מעלה נקודה נוספת ,הנוגעת ליחס
של המשתתפות/ים כלפי המפגש .כפי שצוין ,סלימאן טוען כי המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים
רואות/ים בעצמן/ם ,ובמשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים ,נציגות/ים של הכלל (סלימאן,
 .)2000ניתן להסיק מהתלבושת המוקפדת של המשתתפות הפלסטיניות כי הן תפסו את עצמן
כנציגות ,ואת מרחב הדיאלוג כמרחב ייצוגי .מסקנה זו עולה ביתר שאת מדבריהן של גרי ורומי,
אשר מספרות כי אחד המושגים שעלה פעמים רבות בזמן המפגש היה – "תטביע" (נורמליזציה
בערבית) 90.לדבריהן ,המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים הגיעו על מנת לחולל שינוי כלשהו ,ותפסו את
מרחב המפגש כמקום המאפשר זאת ,כפעולת התנגדות ולא כפעולה המקבלת את המצב91.

 88באטלר טוענת זו לגבי סדר חברתי הטרוסקסואלי ,שמטרתו רבייה (באטלר.)2001 ,
 89רומי נוקטת כאן בהכללה גסה לגבי המשתתפות/ים הישראליות/ים ,לא כולן/ם הגיעו ב"פיג'מה" למפגש .אך נכון
הדבר כי רובינו היינו לבושות/ים בצורה די אפרורית ובדגש על נוחות ,ובזמן המפגשים בחדרים הרבה מאיתנו חלצו
נעליים ונותרו עם גרביים .בעיניי היתה זאת אחת התופעות המרתקות ביותר במפגש ,כיוון שהיא חזרה על עצמה בכל
מפגשי הדיאלוג בהם נכחתי ,ללא קשר לאורכם ולמיקומם הגאוגרפי.
 90גרי" :אצלינו כל הזמן דיברו על "תטביע" ,הם כל הזמן אמרו את זה .שהם לא רוצים שתהיה "תטביע"; רומי" :זה
עלה שם הרבה ,ה"תטביע" ,הם לא יתנו לך את הפידבק כי זה מאשרר את הכיבוש שלך ".מכיוון שמחקר זה לא עוסק
בחוויות המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,ניתן להסיק רק מדברי המרואיינות ,וזוהי כמובן תמונה חלקית בלבד.
 91מדברי גרי עולה כי המטרה שלהן היתה ברורה – לשנות את המצב" :שאלנו אותם למה הם באו ,והם אמרו כדי
שתשמעו מה שיש לנו להגיד ואולי יום אחד תגיעו לעמדות משפיעות ותוכלו שזה יישב לכם בראש ותדעו לעשות
אחרת ,אנחנו רוצים לדבר ושתשמעו אותנו ,לא רוצים להיות מושתקים".
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המשתתפות/ים הישראליות/ים הגיעו במטרה שונה ,כפי שנוכחנו בפרק הראשון של המחקר .גם
המרואיינות מבקשות לשנות את המציאות בה הן חיות ,אך השינוי שהן מבקשות תקף עבורן בלבד:
לדעת ,לגלות ,להכיר .מדבריה של רומי עולה כי היא תופסת (ומניחה כי אחרות גם) את מרחב
המפגש ככל פעילות יומיומית אחרת – לימודים ,עבודה וכו' .מדבריה אלו נראה כי המשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים צודקות בטענותיהן ,היות המשתתפות/ים הישראליות/ים תופסות/ים את מרחב
המפגש כמקום "רגיל" ,אשר אינו דורש התייחסות מיוחדת ,לפחות לא מבחינת הלבוש92.
מעבר לפטרנליזם ,ולהרגשה כי המשתתפות הפלסטיניות "באו מוכנות לקרב" ,מדבריה של רומי
עולה כי הפרפורמנס של המשתתפות הפלסטיניות היווה למעשה התנגדות ליחסי הכוח הקיימים.
המראה המטופח של הפלסטיניות גרם לרומי לתחושה של חוסר ביטחון במראה שלה ("סמרטוט"),
וכך ערער את ביטחונה במרחב .חוסר הביטחון של רומי מראה כי האדישות כלפי המראה החיצוני
שלה ("מה אכפת לי איך אני נראית") היא אשליה בלבד ,כפי שמתברר בהמשך דבריה:
"הגברים [הפלסטינים] היו יותר מחמיאים ,הם החמיאו לי על המראה שלי' ,איזו יפה ,איזו חמודה'.
וזה ממש החמיא לי ,תודה [מחייכת] .כאילו הם התחברו אליי בתור אישה ,וזה נחמד כי הם ראו
אותי כמו שאני ,כבנאדם ,מעבר ליהודיות שבי".

לעומת מירה ,שהמחמאות על המראה החיצוני שלה גרמו לה לתהות על המניעים ליחס שקיבלה
מהמשתתפים הפלסטינים ,רומי היתה זקוקה למחמאות האלו על מנת לייצב את ביטחונה העצמי,
ולתרום להגדרת הסובייקטיביות שלה ומקומה בקבוצה .מדבריה עולה כי הרגישה כי היא נבלעת
בתוך הזהות הקבוצתית הישראלית-יהודית ,וזהותה האישית נעלמת .בעוד המראה המטופח של
המשתתפות הפלסטיניות גרם לתחושת אחידות גם אם לא היו לבושות בצורה דומה ,המראה
המרושל של המשתתפים/ות הישראליות/ים תרם לתחושת אחידות נגדית ,חסרת ביטחון וחסרת
זהות .ביון ( ,)Bionגיברד ( )Gibbardושילינגר ( )Sceilingerטוענים כי הסוגיה המרכזית עבור
פריטים בקבוצה היא המתח הנוצר על ידי הפחד הלא מודע להיבלע או להיכחד על ידי הקבוצה מצד
אחד ,ולהפוך לאדם מבודד מהקבוצה מצד שני (מצוטטים אצל וולס ,1997 ,עמ'  .)80רומי עומדת
במרכזו של הטווח הזה ,מפחדת להיבלע בקבוצה הישראלית ,וזקוקה לאישרור של הסובייקטיביות
שלה וזהותה העצמית .אישרור שמגיעה מכיוון הגברים הפלסטינים בקבוצה ,שמחמיאים לה על
המראה החיצוני שלה .כך ,למעשה ,רומי תורמת ליחסי הכוח המגדריים במרחב ,ומשמרת את
הסדר החברתי בו הגברים הם אלו השולטים בהגדרה העצמית של הנשים ,הנבנית על פי סטנדרטים
של יופי המוגדרים על ידי הגברים במרחב (וולף.)2004 ,
נראה כי הגוף הנשי מהווה אתר של מחאה עבור המשתתפות הפלסטיניות אך גם עבור רומי,
שמוצאת דרך ההכרה בקיומו ובערכים הקשורים בו את הדרך להגדרה מחדש של הזהות האישית,
במרחב אשר כמו מוחק מאפיינים אישיים ומעודד אחידות קבוצתית .המתח בין הייצוג האישי
והזהות האישית אל מול החברתית הוא נושא שעולה במחקרים רבים הנוגעים במפגשי דיאלוג
ישראלים-פלסטיניים ,ונדמה שאין מפגש שמצליח להתחמק מהשאלות האלה (חלבי וזוננשיין,

 92ברצוני להדגיש כי טענה זו עולה אך ורק מדבריה של רומי ,ולמרות שהחוויה שלי דומה ,אי אפשר להסיק מכך
מסקנה גורפת לגבי כל המשתתפות/ים ,שחלקן השקיעו מאד בלבושן (כמו הדס) .בנוסף ,בהמשך המחקר עולה כי
המרואיינות אכן ראו את מרחב המפגש כמקום הדורש התייחסות שונה ,אך זו התבטאה בדרכים אחרות.
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 ;2000נדלר ;2000 ,סלימאן .)Bekerman, 2009 ;2000 ,בעוד רומי חשה זאת על גפה ,תמי נאבקת
עם שאלות הייצוג בדרכה:
"הרגשתי שאני רוצה לייצג אותי ,אבל בגלל שאני יודעת שאני מיעוט ,ואני לא רוצה לייצג אחרים,
היה לי חשוב שהם [הפלסטינים] יבינו שאני לא מה שקורה ברוב המדינה ,עם הדעות שלי ,אבל שכן
יבינו מאיפה הדעות האלה באות".

לטענת סמית' ובקרמן ,משתתפות/ים ישראליות/ים-יהודיות/ים בקבוצות דיאלוג רוצות/ים
להוציא את עצמן/ם מהכלל ,כי הכלל נתפס כימני ,והן/ם לא כאלו (.)Smith & Bekerman, 2011
כך גם תמי אינה תופסת את עצמה כנציגת הכלל ,אך היא מרגישה שעליה להסביר את המשמעות
המלאה של הדברים (כפי שראינו קודם לכן) ,כדי ליצור תמונה שלמה .אולם בדבריה הבאים ניכר
כי לא ברור מול מי תמי רוצה להציג את התמונה הזו ,וניכר כי הדבר גורם לה בעיקר עגמת נפש
רבה:
"לא רציתי שיחשבו שאני מציגה את הצד הישראלי בצורה לא טובה .מרוב מחשבות על איך להציג
את הדברים בצורה שהיא לא שמאלנית מדי ולא ימנית מדי ,זה גרם לי להתבלבל .וכל הזמן חשבתי
מה יחשבו על מה שאני אגיד ,וזה משתק אותי .זה גורם לי הרבה פחות לדבר ,הרבה יותר לחשוב על
מה שאמרתי ועל מה שאני אולי אגיד ,וזה נבנה לאורך הסמינר".

מדבריה של תמי אפשר להבין כי היא ניסתה להבהיר את "המצב" לקבוצה הפלסטינית ,אך בעצם
הרגישה לאורך כל הדרך תחת עינה הבוחנת של הקבוצה הישראלית-יהודית – פיקוח שייתכן כי
הוא פרי דימיונה ,אך עדיין שלט בה והשפיע על תפקודה בקבוצה .אך לא היתה זאת הקבוצה כולה,
אלא בעיקר הגברים בה:
"הרבה פעמי ם זה שיש גברים גורם לי לחשוב על מה להגיד הרבה יותר .כי אני הרבה יותר חושבת
מה גבר יחשוב עליי מאישה .ואם זה גבר שאני מעריכה ,כמו ת' [משתתף ישראלי-יהודי] ,אז נורא לא
רציתי שהוא יחשוב עליי דברים ,נגיד שאני טיפשה".

הפחד מהדרך בה תיתפס על ידי הגברים בקבוצה הישראלית-יהודית ,כמי שמייצגת את הזהות
הלאומית בצורה "לא נכונה" ,כביכול ,שיתק את תמי ולא אפשר לה להשתתף בדיון .מדבריה עולה
כי הגברים בקבוצה הם אלו שלדעתה מחזיקים באמת ( )truthכלשהי לגבי הצגת הזהות הלאומית
הישראלית ,לא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית מדובר .כך תמי מתחברת גם לדברי אביגיל,
הטוענת כי המשתתפים הישראלים-יהודים החזיקו "באיזושהי אמת שהיא נכונה יותר משל
אחרים" .אך לעומת אביגיל ,שמערערת על האמת הזו ,תמי מאמצת אותה.
ביחסי הכוח המגדריים ,הגברים מייצגים את נקודת המבט האוניברסלית ,שהיא נקודת המבט של
הקבוצה הדומיננטית (הרצוג .)1999 ,על פי קתרין מקינון ( ,)MacKinnonבתרבות המערב הפך
הגבר לאמת המידה לכל ,וכולם נמדדים ,ובעיקר נמדדות – בהתאם לסטנדרטים הגבריים (מקינון,
 .)2005תמי מאמצת את החשיבה הרואה בנקודת המבט הגברית את האוניברסלית והנכונה ,ואשר
בסופו של דבר מותירה אותה משותקת ומושתקת ,כפי שקורה ,לדברי הרצוג ,כאשר הקבוצות
החלשות נדרשות לאמץ את עמדת הקבוצה הדומיננטית (הרצוג.)1999 ,
אייריס מריון יאנג ( )Youngטוענת כי יחסי דיכוי פועלים במנגנונים סמויים שאינם נזקקים
לחוקים מפורשים או לפעולות גלויות ( .)Young, 2011כך מעניין לראות כי תמי לא נדרשה בפועל
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לאמץ את נקודת המבט של המשתתפים הגברים בקבוצה – איש לא אמר לה מה לומר ,או איך לומר
– תמי חשה כי היא נדרשת לעשות כן .השיח הגברי ששלט בחדר התבטא לא רק בדרך ואופי הדיון,
למי מותר ולמי אסור להשתתף בו ,הדעה של מי נחשבת ושל מי לא ,אלא גם בשליטה באמצעות
שיפוט המראה החיצוני והמיניות של המרואיינות ,שהשפיע לא רק על השתתפותן בדיון ,אלא גם
על הרגשתן בתוכו ,והדימוי העצמי שלהן לאחריו .השליטה הגברית במרחב פעלה דרך גופן של
המשתתפות הישראליות-יהודיות ,השפיעה על ההגדרה העצמית שלהן ,ועל ההדרה העצמית שלהן
באותו הזמן.
ו" .מה זה לא אישי ,הכל אישי"( .רומי)
השיח שעבר מסיפורים אישיים אל נושאים כלליים יותר ,שהיה אמור לתרום להכרה בסבל ולקידום
האמפתיה בין הצדדים ,למעשה פעל נגד המשתתפות הישראליות-יהודיות ,שחוויותיהן הודרו
כמעט לחלוטין מהדיון .גם כאשר חוויות כאלו עלו ,שאלות של זהות אישית אל מול זהות קבוצתית
הפריעו למשתתפות/ים מכל קבוצות הלאום להתמודד איתן .כפי שנראה מסיפורה של רומי:
"סיפרתי שכבר  15 ,14שנה ,החמאס שולח טילים על שדרות והסביבה .והיו שם חבר'ה [פלסטינים]
שלא האמינו לי .הם אמרו 'לא ,אין מצב ,הם שולחים רק למטרות צבאיות ,הם לא יפגעו באזרחים'.
ואמרתי להם' ,די לתמימות ,אני גרה שם ,באתם לכאן להקשיב לאנשים שגרים פה ,ואני גרה פה,
ואני אומרת לכם שאני עבדתי פעם בגן ילדים ,וכל פעם היינו צריכים להוציא את הילדים

לממ"ד93,

וזה ילדים ,לא מטרה צבאית' .והם לא האמינו .בסוף התעצבנתי ואמרתי בקול יותר ברור' ,אני
אומרת לכם שזה המצב .אם לא באתם לפה להקשיב אז אין לי מה לעשות פה' .ואז מישהי מהם
אמרה' ,את יודעת מה ,אני מאמינה לך אם את אומרת ,אבל לא רק שאני מאמינה לך ,אני גם אומרת
שמגיע לך .מגיע לך שיישלחו עלייך טיל ,מגיע לך שיהרגו אותך .מגיע לכם שהילדים שלכם יסבלו
ככה ,בגלל שאתם נמצאים על אדמה שלא שלכם ,אתם בבית שלא שלכם' .ואני פשוט לא עמדתי בזה,
וקמתי ויצאתי .זאת היתה נקודה ששברה אותי ,אמרתי שאין פה דיאלוג ,לא הבנתי מה הולך פה,
איך אפשר להגיד בכלל דבר כזה .ואז בהפסקה הגיעו כמה חבר'ה פלסטינים ואמרו לי' ,תקשיבי ,היא
לא התכוונה אישית אלייך ,אבל זאת התפיסה הכללית שלנו ,שמותר לפגוע ,מה זה מותר ,זה כאילו
גורם לכם להרגיש לא בנוח בבית שלכם ,כי הוא לא באמת הבית שלכם' .ואז גם היא באה ואמרה לי,
'את כל כך רגישה ,מה זה ,זה לא היה באישי' .אמרתי לה' ,זה לא אישי אבל וואלה ,טילים פגעו בבית
האישי שלי .אז מה זה לא אישי ,הכל אישי' .וכשהיא אמרה לי את זה אז חשבתי ,מה אני עושה פה
בכלל ,לא מקשיבים לי ,וכשמקשיבים לי אומרים לי מגיע לך ,אז לאן נתקדם מכאן? זה לא אישי...
למרות שאחרי שעשיתי את הפוזה ויצאתי בדרמטיות הם באו ,באישי-אישי הם באו".

מדבריה של רומי עולים מספר נושאים בהם עסק פרק זה .רומי מתארת כי נאלצה להשתמש
בשיטות הדיבור המותאמות לגברים על מנת לתפוס את מקומה בדיון וליצור הקשבה וגם אמינות
– דיברה בקול יותר סמכותי וברור ,השתמשה בהצהרות ( .)Crawford, 2006היא מתארת כי
החוויות הפרטיות שלה נמחקו לטובת ייצוג כללי יותר ,וגם כאשר ניסתה להביא אותן לדיון ,עדיין
הן נבחנו ביחס לייצוג לאומי כללי ,במקום לזהות האישית שלה .מדבריה של רומי עולה כי אינה
מקבלת את ההבחנה בין האישי לכללי ,המרחבים אינם מופרדים ,והחוויה האישית שלה היא תוצר
של תהליכים חברתיים המשפיעים עליה ועל הסביבה בה היא חיה .אם האמירה הפמיניסטית
הידועה גורסת כי "האישי הוא פוליטי" ,עבור רומי" ,הפוליטי הוא אישי" – הכל אישי ,והכל פוליטי,
 93מרחב ממוגן.
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המרחבים זהים ולכן מבוטלים .תפיסה זו מביעה יותר מכל את המתח בין הזהות הקבוצתית
לאישית ,ומראה גם מדוע היה חשוב כל כך לרומי לאשר את הגדרתה העצמית אל מול
המשתתפות/ים.
אך מעבר לכך ,מדבריה של רומי עולה בעיה מרכזית של השיח הבינקבוצתי במרחב הדיונים .בזמן
הדיון עצמו ,לא היתה אפשרות למשתתפות/ים לסגת מעמדותיהן/ם ,וניכר כי נדרש מהן/ם – או כי
הן/ם דרשו מעצמן/ם  -לשמור על הזהות שבחרו לעצמן/ם ,בין אם האישית או הקבוצתית .על מנת
להתעלות מעל הייצוגים הקבוצתיים ,לפתוח את הדיון ואולי להבין את מה שנאמר בו ,נדרשו
המשתתפות/ים למפגש שאינו מבוקר ומונחה ,והן/ם מצאו אותו בהפסקות בין הדיונים .אם בזמן
האוכל ,בזמן העישון ,בזמן החופשות הקצרות בין יום אחד למשנהו ,או כפי שנראה ,בכל זמן ומרחב
אחר שאינו חדר הדיונים .אם חדר הדיונים היווה מרחב שכמו כלא את המרואיינות ,אשר היו
נתונות תחת פיקוח ושליטה מגדרית ו/או לאומית בכל זמן בו נכחו בו ,היציאה מהחדר וההפסקות
נדמו כמו החופש עצמו ,לא פחות.
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פרק רביעי – הזמן החופשי
א" .וואו ,אשכרה היינו בתוך איזה קומפרסור( ".נעה)
סדר היום בסמינר מאד קפדני :בשמונה יש ארוחת בוקר ,בתשע מתחילים המפגשים בקבוצה ,יש
הפסקה של חמש דקות באחת עשרה וחצי ,המפגש ממשיך עד אחת ,הפסקת צהריים עד שלוש ,ואז
שוב עד תשע בערב .לפעמים זה לא נגמר שם ,יש פעילויות קבוצתיות יזומות שממשיכות עד הלילה,
וצריך להכין אותן לילה קודם לכן ,ואולי אפילו שני לילות .החדרים מיועדים לזוג או שלישייה ,וגם
השירותים והמקלחות משותפים .כתוצאה מכך ,אחד הדברים הכי קשים במפגש הדיאלוג הזה94,
כלל אינו המפגש עצמו ,כפי שמתארת נעה:
"לא היה מספיק זמן לכלום .אבל זה גם הטבע של הדבר הזה .זה סופר [ intenseעמוס ,גדוש ,לחוץ,
גם מבחינה רגשית] ,סופר [ loadedמאד טעון] ,מעלה אלף ואחד דברים .זה היה מאתגר להיות עם
כולם כל הזמן ,אז אני הייתי קמה בבוקר לפני הזמן ועושה מדיטציה ,קצת יוגה .דברים שלי".

במציאות היומיומית של כל אחד ואחת מהמשתתפות/ים ,הסכסוך האלים והמתמשך בין הלאומים
נמצא במקום מסוים על הטווח בין הרקע לבין המרכז .החיים של רוב המשתתפות/ים
הישראליות/ים-יהודיות/ים אינם סובבים סביב הסכסוך ,וחלקינו למדנו לחיות איתו .במפגש
הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,המציאות היומיומית נעלמת ,ובמקומה יש מציאות חדשה ,בה
הסכסו ך הופך מרכזי .הלחץ ,המתח ,האיום והחרדה שמאפיינים סכסוכים אתנולאומיים
( ,)Rouhana & Bar-Tal, 1998מגיעים בזמן המפגש לשיאם ,כיוון שנוצר מרחב שלא מאפשר
להתעלם ,להתרגל ,ובאותה נשימה – גם לעבד את המתרחש.
התחושה של הלחץ והעומס של המפגש לא מגיעה רק בגלל הנושאים העולים לדיון ,אלא גם ,כפי
שטענתי בחלק הקודם ,כיוון שהמשתתפות מתמודדות עם דברים נוספים מעבר לכך :הן נלחמות
על מקומן בקבוצה ועל זכותן להשתתף בדיון ,הן מתמודדות עם דרישות העולות מהקבוצה (או
מעצמן) הקשורות בייצוג ,והן נמצאות לאורך כל זמן הדיונים תחת פיקוח – בין אם אמיתי ,מצד
המנחות/ים ,או מדומיין ,מצד היושבים/ות בחדר .לא פלא ,אם כך ,שנעה חשה את הצורך
להתאוורר:
"אני חושבת שהיה לי קושי כזה .התודעה מאד רצה ,ולא היה לי מספיק זמן לעבד ,כי באמת הרבה
שאלות עלו .אני זוכרת שהיתה הפסקת צהריים אחת ,הלכתי לטייל בחוץ ,ועשיתי סיבוב די גדול כי
ממש הרגשתי ככה [מכווצת את גופה על הכיסא] ,שאני צריכה לצאת .נשכבתי על הדשא איפשהו,
לבד ,בשקט ,ו-וואו [מוציאה אוויר] .אשכרה היינו בתוך איזה קומפרסור (מדחס)".

הלחץ המופעל על המשתתפות/ים לא נעלם מעיני המנחות/ים והמארגנות/ים ,ולכן במהלך
השבועיים של הסמינר היו הפסקות קצרות וארוכות ,שמטרתן לחבר בין המשתתפות/ים באמצעים
אחרים ,כמו משחקים משותפים ,ארוחות משותפות ,טיולים באזור ועוד .כך ,קיוו מארגני/ות
הסמינר ליצור קרבה בין המשתתפות/ים ,והכרות עמוקה יותר שלא מתאפשרת במהלך הדיונים
בגלל אופיו המסודר והמתוכנן מראש של המפגש .הפסקות ופעילויות יזומות אלו פתחו דלת עבור
המשתתפות/ים עצמן/ם לגשת אחת לשנייה ,לדבר ,להכיר ,ולחוש כבולות/ים פחות למחויבות

 94וגם בכל מפגשי הדיאלוג האחרים בה ם נכחתי שנעשו במספר ימים מרוכזים ,ולא יום בשבוע לאורך זמן מסוים.
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הקבוצתית הקיימת בתוך הדיון .החופש שנוצר בהפסקות אפשר למרואיינות לגלות דברים חדשים
על המשתתפות/ים משתי קבוצות הלאום ,כפי שמספרת נגה:
"היתה בקבוצה הפלסטינית מישהי ,שהיתה ה"כוכבת" שלהם .אני חושבת שכולם מאד העריכו אותה
בסופו של דבר ,למרות שהיא היתה מאד קיצונית יחסית בדעות שלה ,מה שהרחיק אותי בהתחלה.
אבל בשיחה אישית שהיתה לי איתה היא היתה מאד נעימה ועדינה ,בטח לעומת ההתנהלות שלה
בקבוצה ,וזה ממש הפתיע אותי ,וגם נתן לי הרגשה נוחה יותר לחזור אחר כך לדיון".

כמו נגה ,גם רומי מתארת תמונה אחרת של המשתתפות הפלסטיניות מחוץ לדיון הקבוצתי לעומת
בתוכו:
"הרגשתי שמחוץ לסשנים הן היו מאד ידידותיות ,הבנות [הפלסטיניות] .פתאום הן כן מראות חברות,
ובסשן הן לקחו לעצמן את התפקיד של לייצג את הקול הפלסטיני שלא נשמע .אבל מחוץ לסשנים
פתאום התגלתה האנושיות ,בדברים הקטנים ,במחוות הקטנות"...

נגה ורומי מתארות את היחס של המשתתפות הפלסטיניות שהשתנה בין הדיונים להפסקות,
והשפיע עליהן גם מאוחר יותר ,בחזרה לדיון הקבוצתי .מדבריה של רומי עולה כי בקבוצה הורגש
צורך באחידות והצגת תמונת מציאות מסוימת ,שהקשתה עליה לגלות מאפיינים אנושיים
במשתתפות הפלסטיניות ,ולראותן מעבר לייצוג הלאומי שלהן .המסקנה העולה מדבריה היא כי
למרות שמטרת מפגש הדיאלוג היא הפחתת הסטראוטיפים והדה-הומניזציה של הצד ה"אחר",
המתרחשת במציאות מחוץ למפגש ,הדיון הקבוצתי העוסק בנרטיבים הלאומיים למעשה תורם
לדה-הומניזציה של הצדדים ,הרואים במשתתפות ובמשתתפים נציגי קבוצות ולא סובייקטים .כפי
שנראה מדבריה של רומי בחלק הקודם ,היא עצמה סבלה מכך ,וחיפשה את האישור
לסובייקטיביות ולאנושיות שלה ,אותו היא קיבלה בהפסקות .כפי שעולה מדבריה כאן ,רומי לא
רק חיפשה את האישור הזה עבורה ,אלא עבור כלל המשתתפות במפגש .גם לנגה ,המפגש האישי
עם המשתתפת הפלסטינית תרם לראייתה כסובייקט מעבר לייצוג הלאומי שלה ,ועזר לה מאוחר
יותר במפגש הקבוצתי.
ההפסקה ,אם כן ,היא המקום בו המשתתפות מקבלות "בחזרה" ,כביכול ,את האנושיות שלהן ושל
אחרות ,כל אחת בדרכה – בין אם מדובר בזמן חופשי לבד ,או ביצירת קשרים בלתי אמצעיים עם
אחרות ואחרים .במרחב בו המשתתפות אינן שולטות בנושא ובאופי הדיונים ,ואפילו לא בזמן
ובסדר היום ,ההפסקה היא המקום בו הן יכולות להחזיר לעצמן את השליטה במרחב ,בכל מיני
צורות .בעוד נעה מתארת פעולות של החזרת האוטונומיה שלה והאפשרות ליוזמות אישיות
הקשורות בה ,מרואיינות אחרות מעלות אפשרויות נוספות של שליטה ,שאחת מהן היא השליטה
בתקשורת הבינאישית ,והבחירה ליזום שיחות אישיות ,אינטימיות יותר.
ב" .אני מאמינה באופן כללי שאלו הרגעים שיוצרים קשרים( ".אביגיל)
בחלק הראשון של המחקר ראינו כי חלק מהמרואיינות הגיעו למפגש במטרה להכיר "את הצד
השני" .במהלך הדיונים הקבוצתיים ,להיכרות האישית הוקצה פחות זמן ואילו ההיכרות עם
הנרטיב הכללי והקבוצתי היתה חשובה יותר (אם כי הסיפורים האישיים תרמו רבות גם להיכרות
האישית וגם לקבוצתית) .עבור אביגיל ,היציאה מהדיון הקבוצתי היוותה שלב אחד בדרך להיכרות
האישית אליה חתרה בהגעתה למפגש:
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"אני באתי כי רציתי יותר את הקשר האישי ,ורציתי את המפגשים הקטנים האלה ,שיחות אישיות
ורגעים שנוגעים אחד בשני .ובאמת היו .ולמרות שהרגשתי שלא כולם מחפשים את זה ,אני הצטרפתי
ועשיתי שיחות בכוח .ואני מאד שמחה שעשיתי את זה .אפילו אם זה היה לחמש דקות ,אני שמחה
שהיתה לי הזדמנות לדבר וגם היה לי כל כך טוב לשמוע אחרים .אני מאמינה באופן כללי שאלה
הרגעים שיוצרים קשרים .זה דווקא היה המקום שהייתי מאד בטוחה בעצמי ,את האמת ,בליצור
קשרים .רגעים קטנים שאני סומכת על עצמי".

במהלך הדיונים הקבוצתיים ,נוצר גבול בין שתי קבוצות הלאום ,שנראה בלתי אפשרי לחצייה.
הגבול מתבטא לא רק ביחס בין הקבוצות ,אלא גם באופי ובנושאי הדיון ,המגבילים את
המשתתפות/ים משתי קבוצות הלאום ,ולא מאפשרים את חציית הגבולות המתבקשת ממפגש כזה.
עבור אביגיל ,הגבול הדמיוני שנוצר בדיון הקבוצתי הוא מכשול עיקרי בהגעתה למטרה לשמה
הגיעה למפגש ,והיא רק מחכה לאפשרות הראשונה לחצות אותו .בעוד אביגיל מרגישה חוסר ביטחון
בדיון הקבוצתי ,חציית הגבולות מאפשרת לה תחושת ביטחון ואוטונומיה ,שנובעת גם מהאפשרות
שלה ליזום את השיחות ,וליצור קשרים חדשים .חציית הגבולות של אביגיל לא מתבטאת רק
בעשיית הצעד לקראת השיחה האישית:
"לפעמים אפילו דיברתי בערבית ,ושם הרגשתי מעולה ,אני מגשימה! הרגשתי שזה עוזר לביטחון
העצמי שלי ,וגם יש קשב מצידם [המשתתפים הפלסטינים] ,והם מרגישים שאני יותר מתקרבת ,שאני
במצב של האי-נוחות ,במצב שהם בו הרבה פעמים ,אז אני מוכנה לשים את עצמי שם ,ושאני
מתעניינת ושאני רוצה".

הדיונים הקבוצתיים ,כפי שצוין ,התקיימו בשפת המקור של המשתתפות/ים ,בעזרת מתורגמניות.
רובם המוחץ של המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים כלל לא ידעו ערבית ,מה שהשפיע על
הביטחון העצמי שלהן/ם בדיון הקבוצתי ,כיוון שלא סמכו על התרגום .אביגיל וגרי היו המרואיינות
היחידות שהבינו קצת ערבית 95,ושתיהן ציינו כי זה תרם להן במהלך הדיון ,ובעיקר במהלך
ההקשבה .השיחות האישיות אפשרו לאביגיל להשתמש בידיעותיה בשפה הערבית ,ולחצות גם את
הגבול הזה ,שנדמה לרוב המשתתפים/ות בלתי חדיר בעליל .לטענת מיכל זק ורבאח חלבי ,השימוש
בשפה זרה משרת את הרצון להיות חלק מהקבוצה הדומיננטית (זק וחלבי .)2000 ,בכך שאביגיל
משתמשת בשפה הערבית היא מביעה התנגדות לקבוצתה הדומיננטית ,השולטת בשפת הרוב ,השפה
העברית ,וגם הופכת את היוצרות – הקבוצה הדומיננטית ,בעיני אביגיל ,היא כעת הקבוצה
הפלסטינית ,אליה אביגיל רוצה להתקרב .בנוסף ,לטענת בורדייה ,לשפה יש פונקציה של כוח
(מצוטט אצל זק וחלבי ,2000 ,עמ'  .)170לטענתו ,אדם מדבר לא רק כדי שיבינו אותו ,אלא כדי
שיבדילו אותו מאחרים ויאמינו בו .כפי שאביגיל בעצמה אומרת ,היא השתמשה בערבית על מנת
לחוש הזדהות עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,כדי לרכוש את אמונן/ם ולהתקרב אליהן/ם.
אך מעבר לכך ,במסגרת הרצון של אביגיל לאוטונומיה ,היא מעוניינת להיבדל מקבוצתה ,בה אינה
מרגישה נוח ,וממנה אינה מרגישה חלק.
אביגיל מתארת תחושה של הקרבה כלשהי מצידה בשימוש בשפה הערבית ,כיוון שהיא שמה את
עצמה במקום של אי-נוחות ,בו היא טוענת כי הפלסטינים נמצאים פעמים רבות .אולם ,אביגיל לא
טוענת כי המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים בקבוצה נמצאות/ים במצב הזה פעמים רבות ,אלא כלל

 95שניים מהמשתתפים הישראלים-יהודים הבינו גם הם קצת ערבית.
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הפלסטינים .לטענת חלבי וזוננשיין ,למשתתפות/ים הפלסטיניות/ים טוב יותר בתוך המפגש מאשר
במציאות החיצונית (חלבי וזוננשיין .)2000 ,בכך שאביגיל מעוניינת לשים את עצמה במקום של אי-
נוחות עבור כלל הפלסטינים היא אינה מכירה בעובדה שאלו יכולים דווקא להרגיש טוב יותר
במרחב הזה ,ולמעשה משמרת את המקום שלהם במרחב הקיים מחוץ למפגש .לטענת מישל פוקו
( ,)Foucaultהשפה משקפת את מאזן הכוחות בחברה ,החזק הוא זה שמגדיר את המציאות
באמצעות השיח ,והוא זה ששולט בו (מצוטט אצל זק וחלבי ,2000 ,עמ'  .)171אביגיל ,השייכת
לקבוצה החזקה ,היא זו שמחליטה באיזו שפה לדבר ,היא זו שמחליטה כיצד תתבצע התקשורת,
והיא זו שמחליטה שהתקשורת הזו תתבצע בכלל .כך ,למרות שאביגיל מנסה להיות במקום של אי-
נוחות ,במרחב הדיאלוג זהו ניסיון המועד לכישלון.
אך למרות הכישלון התאורטי ,השימוש בשפה הערבית תרם לביטחונה העצמי של אביגיל
ולהרגשתה במרחב ,מה שהיה חסר מאד להדס:
"היה לי קשה בשיחות האישיות ,כי האנגלית שלי לא משהו .לא הרגשתי בנוח".

בעוד הדיונים הקבוצתיים התקיימו בשפת המקור ,בשיחות האישיות ניתן יתרון ברור לאלו שדיברו
שפה נוספת מלבד שפת האם שלהן/ם .משתתפות/ים שלא היו בטוחות/ים בעצמן בשפה אחרת,
מצאו את עצמן ללא היכולת לתקשר עם אלו מהקבוצה השנייה .במפגש הדיאלוג הזה ,אשר
התקיים בין ישראליות/ים-יהודיות/ים לפלסטיניות/ים מהגדה המערבית ומזרח ירושלים ,רוב
המשתתפות/ים נאלצו לסמוך על האנגלית כשפה משותפת 96.כך ,כפי שכבר צוין ,אולי נעלמו יחסי
הכוח בין המשתתפות/ים בזמן הדיון הקבוצתי וגם בזמן השיחות האישיות שהתקיימו בשפה
"ניטרלית" יחסית ,אולם חלק מהמשתתפות/ים מצאו את עצמן בצד ,לבד או עם קבוצת הלאום
שלהן .אך כידוע ,תקשורת מילולית אינה האפשרות היחידה לתקשורת ,ובוודאי אינה האפשרות
היחידה לשליטה במצב.
ג" .זה היה כזה ...מין להבין איפה הגבול כאן( ".הדס)
אחת ממטרות מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני היא חציית הגבולות הלאומיים ,או לפחות
טשטוש שלהם .עם זאת ,כפי שהראיתי ,במהלך הדיון הקבוצתי דווקא מתחדדים הגבולות
הלאומיים .לטענת פאסי ,הגבולות הם תהליך שקורה בפעילות חברתית תרבותית ,והם נתונים
לשינוי ( .)Paasi, 1998אביגיל מצליחה לחצות לפחות חלק מהגבולות כאשר היא בוחרת ליזום שיחה
בערבית עם המשתתפות/ים בקבוצה הפלסטינית ,והדס נותרת בתחום הקבוצתי שלה ,מכיוון שאין
לה את הכישורים הלשוניים – או אין לה ביטחון מספק בהם – על מנת לחצות את הגבול .מדברי
שתיהן עולה כי השפה המדוברת יוצרת סוג מסוים של גבול בין המשתתפות/ים ,הניתן או לא ניתן
לחצייה.
בזמן הדיון הקבוצתי הגבול בין הקבוצות ברור מאד ,ומאופיין בעיקר ביחסי הכוחות הלאומיים,
שגם אם משתנים ,עדיין מוגבלים לגבול הלאומי-קבוצתי .בזמן ההפסקה הגבולות ברורים פחות,
ולמשתתפות/ים משתי קבוצות הלאום ישנה אפשרות לעצב ולהגדיר אותם מחדש .פאסי טוען כי

 96לעומת מפגשי דיאלוג רבים הנעשים בשפה האנגלית ,היכן שבגיוס המשתתפות/ים אחד התנאים הוא ידיעת השפה,
או מפגשי דיאלוג בגבולות ישראל בין יהודיות/ים לפלסטיניות/ים אזרחי/ות ישראל ,המתקיימים בשפה העברית
בלבד.
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גבולות הם ביטוי ליחסי כוח ( .)Paasi, 1998שאלות של יצירת גבולות ,הצבת גבולות ועיצובם
מעידות על יחסי הכוח בקבוצה .בהתאמה ,חציית גבולות והתנגדות להם גם היא ביטוי ליחסי כוח,
וערעור על המצב הקיים .אם בזמן הדיונים המשתתפות נלחמו על מקומן בקבוצה בתוך גבולות
פיזיים ברורים בין ארבעה קירות ,בזמן ההפסקה הגבולות משתנים ועוברים מהמרחב הפיזי של
החדר ,אל הגוף.
"לא הרגיש לי בנוח בשיחות האישיות – מדגישה הדס פעם נוספת – לא רק בגלל האנגלית ,גם בגלל
הגברים [הפלסטינים] .הרגשתי קצת [ flirtפלרטוט] עם הבחורים ,היה משהו בעיניים יותר פלירטי
כשדיברנו לבד ,יותר עמוק .אז נגיד כשהייתי עם מחשוף הייתי מעלה [מדגימה]".

הדס מצביעה על אי נוחות במפגש האישי ,ומדבריה עולה גם תחושת חוסר ביטחון ואולי אפילו
איום – בוחרת להסתיר את גופה .המיניות ,אשר נותרה "בצד" לדבריה ,במהלך הדיון
תופסת בשיחות האישיות מקום מרכזי ,ומשפיעה על תחושותיה במרחב .הדס מספרת כי במבט
הגברי היה משהו "יותר עמוק" בשיחה האישית .מהמשפט עצמו לא ברור למה היא משווה ,אך
מדבריה באופן כללי ניכר כי ההשוואה היא לשיחות הקבוצתיות ,אשר שם המבט אינו מכוון אליה
בלבד ,אלא לקבוצה כולה ,או לזהות הקבוצתית .לטענת נורמן בריסון ( ,)Brysonהראייה היא כלי
פוליטי שגם בו טמונים יחסי כוח ( .)Bryson, 1988מבטו של בעל הכוח יכול ,לטענת בריסון ,להפחיד
או לפחות לערער את בי טחונם של אלו החלשים ממנו חברתית ותרבותית :מבט של גבר יכול
להפחיד אישה ,מבט של כובש להפחיד את הנכבש ,ועוד .המבט הגברי "העמוק" ערער את תחושת
הביטחון של הדס ,שגם ככה חשה לא בנוח בגלל חוסר השליטה בשפה .הדס שייכת ,כביכול ,לחברה
החזקה יותר ,אוכלוסיית הרוב ,אך היא גם אישה .במרחב בו יחסי הכוח הלאומיים משתנים ,כפי
שקורה במפגש הדיאלוג ,המשקל של חברת הרוב הלאומי מאבד מכוחו עבור הדס ,והיא נותרת
במקום של מיעוט מגדרי ,קורבן ליחסי כוחות מגדריים שבאים לידי ביטוי בגופה.

הקבוצתי97,

אל המבט הצטרפו מחוות נוספות ,ממשיכה הדס לספר:
"הציעו לי סיגריה ,ואז להדליק לי את הסיגריה .זה משהו שגם עם גברים ישראלים אני לא נותנת,
אני לא אוהבת את המחווה הזאת .כל הדיבור הג'נטלמני הזה ,לא יודעת אם זאת הקטנה כזאת,
לעשות אותי נסיכה .אני רואה בנסיכות הקטנה".

לתחושתה של הדס ,המחווה של הדלקת הסיגריה אינה מצביעה על הדרת כבוד או אפילו על נימוס,
אלא משמשת דרך לגרום לה לחוש נחותה ,פסיבית ותלותית .במרחב בו הדס מחפשת להיות שוות
ערך למשתתפות/ים האחרות/ים ,המחווה הזו גורמת לה לרגשי נחיתות .למרות שהיא מודעת
לאפשרות שיש למחווה הזו להתפרש בדרך אחרת ,של האדרה וכבוד ("לעשות אותי נסיכה") ,במצב
הקיים ,שבו המבט הגברי חודר לאוטונומיה שלה ,מחווה שכזו מתפרשת כדרך נוספת לשלוט בה.
אך גם אם המחווה היתה מתפרשת על ידי הדס כמחווה של כבוד ,עדיין אין בכך לבטל את אפשרות
השליטה ,וייתכן כי שתי האפשרויות מתקיימות במקביל .לתפיסתה של אורית קמיר ,כבוד ושליטה
אינם רחוקים זה ואף להיפך (קמיר .)2006 ,לטענתה ,החברות הים-תיכוניות ומזרח-תיכוניות
(ביניהם החברה הישראלית והחברה הפלסטינית) ,הן חברות המבוססות על "הדרת-כבוד"
( ,)Honorבהן הכבוד הוא הערך המשמעותי המגדיר את החברה .קמיר טוענת כי בחברות כאלו

 97ראו פרק קודם ,עמ' .74
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החלוקה המעמדית הנפוצה ביותר היא החלוקה המגדרית ,והדרת-כבודם של הגברים מותנית לא
רק בהתנהגותם של הגברים ,אלא גם בצייתנותן של הנשים – משמע בשליטה של הגברים בנשים.
הכבוד והשליטה קשורים זה בזה דרך גופה של האישה.
הדס טוענת כי התנהגות שכזו מרתיעה אותה ללא קשר ללאום ,אך בהמשך דבריה נראה כי אולי
אינה בטוחה כל כך:
"אני זוכרת את ההתנהגות הזאת מאד מ-ר' [משתתף פלסטיני] ,זה שגר בירושלים .ממנו חששתי הכי
הרבה בסמינר ,אנחנו יכולים להתראות ברחוב .היה איזה שלב ש ...גם כמה מהבנות הרגישו ,שאולי
הוא נצמד יותר מדי ,פתאום חיבוק ,פתאום זה .זה היה כזה ...מין להבין איפה הגבול כאן .שוב,
הרגשתי את זה מעוד כמה ,אבל פחות .אולי זה טבוע ,אולי זה טבוע בהם היחס לאישה ככה .לא
יודעת ,בכללי".

הדס מנתחת את ההתנהגות של המשתתף הפלסטיני ורואה בה ניסיון לא לחציית גבולות ,אלא
להבנתם .כשהיא אומרת "להבין איפה הגבול כאן" ,היא לא מתכוונת רק אליו ,היות וגבול משפיע
על אלו הנמצאים משני צדדיו ,ויוצר אינטרקציה ביניהם ( .)Paasi, 1998יחד עם הניסיון של
המשתתף הפלסטיני להבנת הגבול ,גם הדס מנסה להבין וליצור את הגבול שלה .היא מדגישה כי
חששה במיוחד מ-ר' לאורך הסמינר ,כי לטענתה הם יכולים להתראות ברחוב .ההצהרה הזו של
הדס מראה כי עבורה ,מפגש הדיאלוג הוא מרחב לא רק מרוחק ,אלא גם מנותק .אלו הנמצאים בו,
לא קיימים במציאות מעבר למרחב הזה .לפגוש את ר' ברחוב ,סתם כך ,מעיד על כך שיש לו קיום
מעבר למפגש הרגעי הזה ,קיום שמערער על הגבול שיצרה הדס בין מרחב מפגש הדיאלוג לבין
המציאות מחוצה לו ,ולכן מערער גם את ביטחונה .ביטחונה מתערער עוד יותר כיוון שאינה מכירה
את התרבות הפלסטינית ,ולכן אינה יודעת מהן הנורמות החברתיות השולטות בה .לו הייתה
מכירה ,כנראה היתה מגיבה אחרת ,כפי שעולה מתשובתה כשאני שואלת אותה האם חשה ביחס
דומה מהמשתתפים הישראלים-יהודים:
"לא [נחרצת] .הדיבור עם הישראלים זה היה אחר .אני באה להגיד שכאילו עם הישראלים אנחנו
מכירים ,אבל אנחנו לא באמת מכירים .כאילו ,לא הכרתי אותם .אולי כי זה מפגשים לפני זה ,אולי
כי זאת אותה שפה"...

הדס מכירה את התרבות הישראלית ,ולכן היא מרגישה שהיא גם מכירה את המשתתפים
הישראלים-יהודים ,ולא תוהה לגבי הגבולות בעניינם .גם את המשתתפים הישראלים-יהודים הדס
יכולה לפגוש בירושלים ,או בכל מקום אחר ,אך העובדה הזו אינה מרתיעה אותה .ניכר כי עבורה,
קיומם של המשתתפים הישראלים-יהודים בטוח ומובן גם מחוץ למרחב המפגש ,בעוד זה של
המשתתפים הפלסטינים אינו מובטח .זהו למעשה ביטוי לדה-הומניזציה בצורה מילולית –
המשתתפים הפלסטינים אינם קיימים מחוץ למרחב הדיאלוג ,ועצם המפגש בהם עלול להפוך אותם
לאנושיים ,ומכך הדס חוששת.
אך יהיה זה לא הוגן כלפי הדס להשאיר כך את הטיעון ,כיוון שלדעתי הדס לא התכוונה לכך .במהלך
הדיונים הדס נפגשת עם הנרטיב הפלסטיני ויודעת לזהות את הגבולות הלאומיים .לטענת פאסי,
הגבול הוא מוסד שנועד בעיקר לעצב מבנה לקשרים חברתיים ,לצמצם חוסר ביטחון ולהגביר את
הביטחון ( .)Paasi, 1998כפי שראינו מדבריה של הדס בחלק הקודם ,במהלך הדיון הקבוצתי ,כאשר
הגבול היה ברור ,היא חשה בטוחה .אך הנרטיב הלאומי לא מספק להדס את הקודים התרבותיים,
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מה שמקשה עליה לשרטט את הגבול בינה לבין המשתתפים הפלסטינים מחוץ לחדר הדיונים,
ומערער את ביטחונה העצמי .אותו הגבול אינו מתערער עם המשתתפים הישראלים-יהודים ,כיוון
שאת הנרטיב התרבותי שלהם הדס מכירה היטב .על מנת להחזיר לעצמה את הביטחון ,היא מנסה
למצוא הצדקות להתנהגות של המשתתפים הפלסטינים ,הצדקות המגיעות מהפער בהיכרות שלה
עם התרבות הפלסטינית ("אולי זה טבוע בהם") .לטענת דיאנה פרנסיס ,דיכוי של נשים מוסבר
לעיתים קרובות במונחים של תרבות ( .)Francis, 2004הדס מנסה לייחס את ההתנהגות המדכאת
(לטענתה ,כיוון שגורמת לה חוסר ביטחון והרגשת נחיתות) לתרבות הפלסטינית ,ובכך לא רק שהיא
מצדיקה את הדיכוי בעזרת התרבות ,אלא היא גם מבדילה את התרבות הפלסטינית מזו הישראלית
ומייצרת פעם נוספת גבול בין שתי החברות – גבול המשורטט על גופה.
ד" .ישר עלו לי מחשבות שאוטומטית חשבתי שאני גזענית( ".אביגיל)
הדס משתמשת בצידוק התרבותי על מנת להחזיר לעצמה את ביטחונה העצמי .עבור תמי ,זהו
דווקא הגורם לחוסר הביטחון במרחב:
"היה את נ' [משתתף פלסטיני] ,שהוא ממש שם עליי יד בערב אחד .הוא היה ממש שיכור כמה פעמים
והתחיל לזרוק לי הערות ,ולהגיד לי משהו על איך שאני נראית ,ושם לי יד ,וזה ממש הרתיע אותי.
בכלל הרגיש לי לא נוח מול הבנים שם ,הרגשתי שהם מסתכלים עליי בצורה אחרת ,אוריינטלית .לא
יודעת איך להגדיר את זה ...הרגשתי שמין ...זה שאני קצת בלונדינית ,בהירה ,לא יודעת .הרגשתי
שמסתכלים עליי בצורה פחות נעימה .ואולי זה ...לא יודעת כמה זה בראש שלי וכמה באמת ,אבל
כשהוא שם עליי את היד זה הרתיע אותי מאד .הגבתי בגוף ,תנועות של לא נוח לי ,וגם קמתי והלכתי".

תמי חשה אי נוחות מול המבט של הגברים הפלסטינים ,ומגדירה את צורת ההסתכלות שלהם
"אוריינטלית" .המונח "אוריינטליזם" ( )Orientalismנטבע על ידי אדוארד סעיד ( ,)Saidומשמעותו
היא יחסי הכוח בין המערב למזרח הבאים לידי ביטוי בחקירת המערב את המזרח והטענתו
בתכונות אשר משרתות ,בסופו של דבר ,את המערב ,ומאפשרות לו לייצר ולשמר את השליטה שלו
במזרח 98.תמי משתמשת במושג בצורה הפוכה כביכול ,כיוון שמתאורה עולה כי המבט החוקר הוא
של הגברים הפלסטינים ,המסתכלים עליה בתור האישה הבהירה" ,המערבית" .אך בעצם הגדרתה
את המבט כ"אוריינטלי" ,תמי מטעינה את המבט לא רק ביחסי כוח בין המערב למזרח ,אלא גם
במיניות .תפיסת המיניות שתמי מפעילה על מבטם של הגברים הפלסטינים מתאימה לטענותיו של
סעיד ,על פיהן בגישה האוריינטלית הגבר הערבי הוא בעל מיניות מתפרצת ,המופעל על ידי אנרגיה
מינית בלתי נשלטת (סעיד .)2000 ,תמי טוענת שהיא "לא יודעת איך להגדיר את זה" ,אבל נופלת
בדיוק למלכודת שטומן לה סעיד ,ומוכיחה את הצדק בטענותיו .במילה אחת היא מצליחה לסכם
את יחסי הכוחות המגדריים וגם התרבותיים המתרחשים במרחב – הדרך שבה היא בוחנת את
המבט הגברי הפלסטיני היא דרכו של המערב ,והיא מושפעת מהמבט הזה כפי שהמערב לימד אותה
– היא מפחדת.
כמובן שלא רק המבט הוא המפחיד את תמי ,המתארת גם הערות מילוליות ומגע פיזי לא רצוי.
לטענת קרופורד ,נשים נוטות לקבל יותר הערות הנוגעות למיניות או להחפצה מאשר גברים ,הערות
אשר משמרות את השליטה הגברית בשיחה ,ופועלות – במידה או לא  -כאמצעי לדיכוי מגדרי

 98זוהי כמובן הגדרה כללית מאד ,סעיד מקדיש למונח ספר שלם" ,אוריינטליזם" (סעיד.)2000 ,
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( .)Crawford, 2006בנוסף ,גם למגע הפיזי יש תפקיד ביצירת יחסי הכוח בזמן האינטרקציה ,כאשר
המג ע יכול להתפרש כאינטימי ,או כביטוי ליחסי שליטה ,תלוי בתגובת מושא המגע .בעוד תמי לא
בטוחה אם פירושה את המבט הגברי נכון או לא ,הפרשנות של גופה למגע הוא חד משמעי  -היא
נרתעת ,ועוזבת את המקום .גופה של תמי מייצר את הגבול בין הפרשנות לבין הממשי ,בין הפער
התרבותי הספק מדומיין ,ליחסי הכוח המגדריים הממשיים.
תמי משתמשת במונח "אוריינטלי" ללא התייחסות מפורשת למובנים הגזעניים שבו ,אך נראה כי
היא חשה לא בנוח עם המונח והיתה רוצה למצוא דרך אחרת לתאר את החוויה שלה .מה שתמי
מתארת רק ברמז ,מטלטל את עולמה של אביגיל:
"אני מאד מודעת למתי בחורים מסתכלים לי על החזה ,וראיתי שלפעמים מסתכלים עליי .והאמת,
שבמצבים כאלה ישר עלו לי מחשבות שאחר כך חשבתי שהן[ ...לוחשת] ישר עלו לי מחשבות
שאוטומטית חשבתי שאני גזענית .מעניין אם אצלם זה יותר בסדר ,להסתכל בחזה במקום בעיניים.
[חוזרת לטון רגיל] לא יודעת ,סתם ...כי נגיד ,יותר הרגשתי את זה מהצד של הפלסטינים .ואז מלא
מחשבות גזעניות שהרגשתי שהן גזעניות ,וידעתי שאני לא באמת מאמינה בהן" .

לאורך כל הראיון אביגיל מדברת בחופשיות ובטון אחיד יחסית ,אך כאשר היא מדברת על הרגשות
שעלו בה בעקבות השיחות האישיות עם המשתתפים הפלסטינים ,היא מנמיכה את קולה .זוהי
תופעה מעניינת ,כיוון שהריאיון עם אביגיל התקיים בכוך קטן באוניברסיטת תל אביב ,בו היינו
לבדינו ואיש לא יכול היה לשמוע אותנו .בנוסף ,הראיון הוקלט ,כך שמכשיר ההקלטה קלט בדיוק
את דבריה גם כאשר נאמרו בלחש .אביגיל ידעה היטב שאיש לא שומע אותה ,וכי המכשיר שומע
אותה בכל מקרה ,והנמכת קולה ושינוי הטון נבעו לא מהחשש החיצוני ,אלא מבושה פנימית שלה
על מה שהרגישה ,כפי שהיא אומרת בעצמה.
לטענת דניאל בר-טל ,עירן הלפרין ,קרן שרביט ,נמרוד רוזלר ועמירם רביב ,דיסוננס קוגניטיבי
מתרחש כאשר אדם מחזיק בשתי ידיעות ,אמונות או עמדות ,המנוגדות זו לזו (בר-טל ,הלפרין,
שרביט ,רוזלר ורביב . )2008 ,תפיסת העולם של אביגיל גורסת כי בני האדם שווים ,ותרבות אחת
אינה עליונה על אחרת 99.עם זאת ,ברגע בו היא תופסת את המשתתפים הפלסטינים מביטים בה
בצורה שאינה נוחה לה ,כמו מבט אל החזה במקום לעיניים ,עולות בה מחשבות המקשרות את אי
הנוחות לתרבות ,מה שאביגיל מגדירה כ"מחשבות גזעניות" .לטענת בר-טל ואחרים ,דיסוננס כזה
מעורר תחושת אי-נוחות ,ורצון לפעול להפחתתו (בר-טל ואחרים .)2008 ,המחשבות העוברות
בראשה של אביגיל לא מתאימות לתפיסה העצמית שלה ,ולמעשה מפרות את הדרך בה אביגיל
דורשת מעצמה להתנהג ,מה שגורם לה לא רק לאי-נוחות ,אלא לתחושת אשמה ,שמתבטאת בדרך
שבה היא בוחרת לספר את הדברים .חוויותיה של אביגיל מתאימות גם לטענותיה של פטרישיה
דיוויין ( )Devineעל הקונפליקט הקיים בקרב אנשים לבנים בזמן המפגש עם קבוצות מיעוט ,הנובע
מהניגוד בין התגובה הסטריאוטיפית שלהם לבין אמונותיהם האישיות הדוגלות בשוויון (מצוטטת
אצל זוננשיין ,2008 ,עמ'  .)43סתירה המעוררת בהם ,לטענתה של דיוויין ,רגשות אשם וביקורת
עצמית.
ובכל זאת ,המבטים השפיעו על התנהגותה של אביגיל:

 99כך עולה מכל דבריה והצהרותיה בראיון.
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"...אז הרגשתי יותר זהירות שם ,אבל לא נורא נפגעתי מזה .חשבתי על זה שם ,שזה קורה גם בארץ.
וזה היה לי פחות נעים ,אבל מצד שני ,זה היה סוג של מצב רגיל ,אז לא התכווצתי ,כי הייתי בטוחה
בעצמי יותר".

לטענת קרופורד ,שליטה בשיחה היא הרכב מהותי ביחסי הכוח המגדריים ,ובמהלך אינטרקציות
בין גברים ונשים ,ההתנהגות הלא מילולית של גברים היא של אלו בעלי הסטטוס הגבוה יותר
( .)Crawford, 2006לטענתה ,אנשים בעלי סטטוס גבוה יותר הם בעלי פריווילגיות בהקשר של
תקשורת לא מילולית ,והם פחות מחויבים להראות עניין בנאמר .המבט אל החזה במקום אל
העיניים הוא מבט שמבטא יחס לא שוויוני ואף מדכא כלפי מושא המבט .מבט אל עיני בת או בן
השיח מעיד על הכרה בסובייקטיביות שלה/ו ,ועניין בנאמר ,בעוד מבט המכוון אל חלקי הגוף
השונים מבטל את האנושיות ,הופך את בן/בת השיח לאובייקט ,אשר לדבריו/ה אין משמעות.
בנו סף ,המבט אל החזה הנשי במקום אל עיניי הדוברת מעיד על רידוד הסובייקט והפיכתו לגוף
בלבד ,ולא סתם גוף ,אלא אובייקט הקיים לשם המבט הגברי .אביגיל מתארת מציאות חיצונית
למפגש שבה היא רגילה ליחס מחפצן ומדכא (יותר או פחות) מצד הגברים .הדיכוי היומיומי שהיא
חווה (בצורת המבט המחפצן) גורם לה להתנהג בזהירות ,אך לטענתה גם מחסן אותה ,כביכול ,מפני
פגיעה ,כיוון שזהו "מצב רגיל" עבורה .הביטחון שלה באינטרקציה האישית עם המשתתפים
הפלסטינים גבר על תחושת חוסר הביטחון הפיזי שלה ,והתבטא במקום אותו תופס גופה במרחב
("לא התכווצתי").
בעוד עבור הדס ,חציית הגבול בין מרחב המפגש למרחב המציאות העירונית מהווה גורם מאיים,
עבור אביגיל אותו מעבר הוא גורם מרגיע .לטענת וילמובסקי ,הפחד המוטמע בנשים מגיל צעיר (על
ידי אלימות מסוגים שונים ביניהם הטרדות מיניות) הופך לדרך חיים ,והן לא תמיד מזהות אותו
שכן התנהגויות מסוימות כבר נתפסות בעיניהן כנורמליות (וילמובסקי .)2013 ,אביגיל מתארת את
המבט הגברי המחפצן כ"מצב רגיל" ,הוא נורמלי ,ולכן הוא לא מאיים על ביטחונה .אך הוא מצב
רגיל כיוון שאביגיל אינה מפרידה בין התרבויות ובין האוכלוסיות ,מה שהדס כן עושה ,ולכן
האחרונה מצליחה לזהות את הפחד שלה ,ואת חוסר הביטחון.
קמיר מציגה את הגישה הפמיניסטית הרדיקלית ,על פיה מארג המוסכמות הפטריארכלי ,שהדיכוי
המגדרי הוא חלק בלתי נפרד ממנו ,חותר תחת ביטחונן העצמי של נשים ביחס להבנת המציאות
שלהן ,וגורם להן לחוש בושה ואשמה במקום התקוממות לגיטימית על הפגיעה בהן (קמיר.)2009 ,
כיוון שאביגיל רגילה ליחס המדכא מצד הגברים במציאות בה היא חיה ,היא לא מתקוממת על
הפגיעה שנעשית בה ,אלא "מתפנה" דווקא לחוש רגשות אשם על המחשבות העולות לה כאשר היא
נפגעת .במקום לזהות את עצמה כקורבן ליחס מדכא ,אביגיל מאשימה את עצמה בהתייחסות
גזענית ,וכך הופכת את אלו הפוגעים בה לנפגעים ,ואותה לפוגעת.
תחושת האשם של אביגיל למעשה מוחקת את הפגיעה שנעשית בה ,וגורמת לה כמעט לא לזהות
אותה ,או להתעלם ממנה .בדבריה היא מאחדת בין התרבויות ,ובמקום להתנגד לדיכוי מצידן,
מאפשרת לכולם לדכא אותה באופן שווה .אך ניתן לראות את ההתעלמות של אביגיל גם כדרך
התנגדות לשליטה הגברית בשיחה .אביגיל בוחרת שלא לתת למבט הגברי להכניע אותה ,וממשיכה
במרץ בדרכה למטרה שלה – יצירת קשרים חברתיים .לראייה ,אביגיל רואה בשיחות האישיות שלה
עם המשתתפים הפלסטינים משהו חיובי ,והן משרות עליה את הביטחון בהמשך המפגש .במאבק
של אביגיל לשליטה וביטחון עצמי ,אשר ניתן לראותו כמאבק להישרדות בקבוצה ובמפגש ,מתחבר
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הדיכוי עם ההתנגדות ליצירת אפשרות חדשה המורכבת משתי נקודות המבט יחד ,במקום הפרדה
בינארית בין שתיהן – אפשרות המשחררת אותה מהכבלים של המצב הקיים .ההפסקה בדיונים
מאפשרת לאביגיל ליצור מרחב חדש של מפגש ,ולהגביר את ביטחונה ,גם במחיר של דיכוי.
ה" .כן ...אבל אנחנו כובשים אותם( "...גרי)
כפי שצוין ,מפגש הדיאלוג היה עמוס מאד ויצר לחץ גדול על המשתתפות/ים ,ללא הבדלים .עקב
כך ,בזמן החופשי בין הדיונים הצורך להשתחרר ולהתאוורר היה גדול מאד ,כפי שציינה נעה
בתחילת הפרק .אך כפי שנראה מדברי המרואיינות ,שחרור של אחד יכול להיות דיכוי של אחרת,
וגם כאן ,למרות שהמשתתפות יצאו מחדר הדיונים ,הוא לא תמיד יצא מהן.
"היה את הערב תרבות 100,שהיה ממש טוב ,זוכרת?  -שואלת אותי גרי  -ובסוף אפילו נשארנו כולנו
סתם ביחד [כל המשתתפים/ות ,משתי קבוצות הלאום] .אז היה איזה קטע אחר כך שמישהו מהם
[מהמשתתפים הפלסטינים] ניסה להתחיל איתי ,זה היה מוזר מאד .הוא היה קצת שיכור והוא כזה...
בהתחלה חשבתי ש'הנה ,אנחנו מדברים' ,אבל לאט לאט הוא אמר דברים ,משהו כמו "את רוצה
ללכת לסיבוב" ...לא זוכרת בדיוק ,אבל זה היה ברור שהוא מנסה להתחיל איתי ,אז הלכתי משם.
וזה היה לי כאילו ,איזה באסה ,כי גם אני חושבת שאם הוא היה ישראלי אז הייתי יותר מרגישה
בנוח לנפנף אותו ,ולא להרגיש שאני חייבת לו משהו ,ולהתעצבן עליו ,וגם זה ש-וואלה ,עד שיש לי
אינטרקציה עם הבנים הערבים אז זה ככה? זה מעפן".

גרי מציינת כי אחד המשתתפים הפלסטינים ניסה "להתחיל" איתה ,מה שהיא חשבה שהיה מוזר
מאד .היא לא מסבירה מה היה מוזר ,האם הדרך בה הוא ניסה לדבר איתה ,או העובדה שהוא ניסה
לעשות זאת באופן כללי .בכל מקרה ,התחושה לא היתה נעימה לגרי והיא בחרה לעזוב את המקום,
כשהיא מתוסכלת .לטענתה ,התסכול נובע משני דברים :התגובה שלה ,והאינטרקציה עצמה.
תסכולה של גרי מהאינטרקציה מזכיר את תסכולה של מירה ,כאשר תהתה האם הגברים
הפלסטינים מקשיבים לה בגלל דבריה ,או בגלל המראה שלה 101.גם גרי ,כמו מירה ,מתוסכלת
מאופי המפגש שלה עם המשתתף הפלסטיני ,כיוון שלטענתה המניעים שלהם ליצירת הקשר
אחרים .היא ציפתה לשיחה בעלת אופי מסוים ,והתאכזבה .בעוד התסכול על אופי האינטרקציה
נידון בהרחבה בחלק הקודם ולא אחזור עליו כאן ,תסכולה של גרי מתגובתה מעורר דיון אחר.
גרי ,כמו תמי ,בחרה לעזוב את המקום .ניכר מדבריה כי עזבה את המקום בשקט יחסי ,ללא תגובה
מילולית נחרצת מצידה ,ואפילו ללא עצבים .אך כשגרי מספרת מה תסכל אותה בנושא עולה כי היא
לא מרוצה מהתגובה הזו ,ואילו היה המשתתף ישראלי ,היתה מגיבה אחרת .בנוסף ,גרי מציינת כי
הרגישה שהיא "חייבת לו משהו" .התגובה של גרי מעניינת אותי במהלך הראיון ,ואני מבקשת ממנה
להרחיב:

 100במהלך הסמ ינר היו שתי פעילויות מתוכננות בהן הכינו כל המשתתפות/ים עם קבוצות הלאום שלהן ערב מיוחד
למשתתפות/ים מקבוצת הלאום השנייה" ,ערב נרטיב" ו"-ערב תרבות" ,כפי שסופר גם בפרק המתודולוגי .ערבים
קבוצתיים אלו לא היו ייחודיים לסמינר הזה ,והתקיימו בכל מפגש מעורב ארוך בו השתתפתי .אלו ערבים שעל כל
אחד מהם ניתן לבסס מחקר שלם ,וקצרה היריעה מלעשותו כאן .בסוף הפעילות היה זמן חופשי והקבוצות יכלו
"להתערבב" אחת עם השנייה .בעוד לאחר ערב הנרטיב (עליו יסופר בהרחבה בפרק הבא) הקבוצות נפרדו ,ערבי
התרבות היו קלילים יותר ולאחריהן רוב המשתתפות/ים נותרו לשוחח אחד עם השנייה ,או פשוט להיות ביחד.
 101ראו פרק שלישי ,עמ' .75
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"אני חושבת שאם הוא ישראלי אז הייתי מרגישה בנוח אפילו לעשות עם זה משהו ,לבוא ולהגיד לו,
תקשיב ,אתה בעמדה שוויונית איתי ,אין לך סיבה להתנהג אליי ככה ,זה לא סבבה ,אני יכולה להגיד
לך מה שאני רוצה עכשיו ,ואיתו זה לא היה ככה .אני חושבת שאני נותנת לו יותר את הbenefit of -
[ the doubtליהנות מהספק] ,כי אני אומרת ,אנחנו מתרבויות שונות ,הוא חי חיים שונים משלי ,אני
לא יכולה להבין אותו ,הוא לא מבין אותי ,אז זה איכשהו יותר בסדר ,זה משהו שאני יכולה לקבל,
אם הוא היה בחור ישראלי היתי אומרת שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה ומותר לי להתעצבן עליו כי
אנחנו באותה עמדה וזאת זכותי .אבל ברגע שהוא פלסטיני זה משהו אחר".

גרי לא חשה בנוח להתעמת עם המשתתף הפלסטיני מכיוון שהרגישה שיש סיכוי שאולי היא לא
מבינה אותו נכון ,ואולי הפער התרבותי גורם לחוסר ההבנה ביניהם .היא מרגישה שיש לו טווח גדול
יותר של אפשרויות באינטרקציה איתה ,שנובע מפערי התרבות .גרי מקבלת את המעשים של
המשתתף הפלסטיני הזה ואחרים 102,בתירוץ של פערי תרבות ורב-תרבותיות .לטענת סוזן מולר
אוקין ( ,)Moller Okinאם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות – כמו הפלות ,מילת נשים,
דיני משפחה וכו' – לבין תביעות מתן זכויות לקבוצה מסוימת ,יש סבירות גבוהה שתביעות
קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם (מולר אוקין .)1998 ,מולר אוקין טוענת כי כמה
מהטיעונים הליברליים המשכנעים ביותר מבוססים על הטענה כי הפרט זקוק לתרבות משל עצמו
כדי לפתח הערכה עצמית וחשיבה עצמאית ,אך מכיוון שרוב תרבויות העולם הן פטריארכליות,
טיעונים אלו לרב-תרבותיות ,פוגעים למעשה בנשים .גרי אומרת כי לו היו במקום שוויוני היתה לה
את הזכות להתנהג כרצונה – "אנחנו באותה עמדה וזאת זכותי" – זהו טיעון ליברלי הנוגע לשיח
זכויות ,ולכן גם אם גרי לא אומרת ישירות שלמשתתף מקבוצת המיעוט יש את הזכות להתנהג
כרצונו ,היא מתכוונת לכך .למעשה ,בתירוץ של רב-תרבותיות ,גרי מוותרת על זכויותיה לטובת
זכויותיהם של המשתתפים הפלסטינים .אך בהמשך דבריה של גרי ניכר כי לא רק פערי התרבות
הם הגורמים ליחס השונה:
"אם הוא היה בחור ישראלי אז פחות היה לי צורך להתנצל בפניו .אבל איתו זה היה' ,כן ...אבל אנחנו
כובשים אותם ,'...לא יודעת .לא חשבתי על זה באותו רגע ,אבל זה היה לי בתודעה כשזה קרה".

גרי לא מרחיבה על האינטרקציה בינה לבין המשתתף הפלסטיני ולא מספרת בדיוק מה קרה שם,
אולם מדבריה עולה האפשרות שהצורה שבה עזבה את מקום המפגש ביניהם היתה ,לפחות בעיניה,
מתנצלת .לטענת בר-טל ואחרים ,פרטים בחברה עשויים לחוש אשמה קולקטיבית על מעשי אלימות
שבוצעו על ידי חברי קבוצתם ,גם אם הם עצמם לא היו שותפים להם (בר-טל ואחרים .)2008 ,ניכר
כי לא רק שגרי מכירה בכיבוש ,היא אף רואה בעצמה חלק מחברה כובשת ,ומרגישה אשמה על
המצב .מדבריה עולה כי חשה שהמשתתף הפלסטיני התנהג בצורה שלא מקובלת עליה ופוגעת בה,
אבל עליה לקבל את המתרחש ולהתנצל כיוון שהיא שייכת לקבוצת הרוב הכובשת .במילים אחרות,
גרי נותנת לגיטימציה להתנהגות מדכאת מגדרית מצד המשתתף הפלסטיני ,בתירוץ של התנהגות
מדכאת לאומית מצידה .יחסי הכוחות הלאומיים הנוטים לטובתה במציאות מחוץ למפגש ,הם אלו
המכניעים אותה במציאות בתוך המפגש.
ואכן ,למרחב המפגש יש תפקיד עיקרי בהתנהלותה של גרי:

 102גרי סיפרה סיפורים דומים על עוד שני משתתפים ,אך בחרתי באחד שמייצג אותם מקוצר היריעה.
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"באופן כללי ,עם הקבוצה הערבית ,היתה הרגשה שאנחנו צריכים ללכת על קליפות ביצים .זה לא
משהו רציונלי ,זו עצם הסיטואציה בסמינר .את יודעת ,כשאני פה ביפו וגברים ערבים מרשים לעצמם
להתייחס אליי חרא אני לא דופקת להם חשבון .כי הם פה ,הם גרים לידי ,הם באותו [ levelרמה],
אין להם שום סיבה להתייחס אליי ככה .אבל בסמינר שהוא גם ככה ...היתה הרגשה שאנחנו צריכים
להיות מאד רגישים כלפיהם ,להיזהר במה שאנחנו אומרים ,להיות רגישים וקשובים לכאב שלהם,
וזה היה לי מאד חשוב בחוויה .אז לא רציתי שזה יהיה נכון בשיחות הקבוצתיות אבל ברגע שזה אחד
על אחד אז זה פתאום טבעי והם סתם אנשים .גם להיות איתם בהפסקות זה עדיין היה באווירה של
להיות קשובים ורגישים".

כמו הדס ,גם גרי מייצרת גבול בין מרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני ,לבין המרחב בו היא
חיה ומתנהלת באופן יומיומי .במציאות החיצונית למפגש ,יחסי הכוחות הלאומיים כמעט ולא
משחקים עבור גרי תפקיד כלשהו .היא אמנם מבחינה בהבדלים הלאומיים ("גברים ערבים") ,אך
לדידה אותם גברים חולקים איתה את המרחב דרך קבע ,ולכן הם שווים לה .מעבר לכך ,לא רק
שגרי אינה מפעילה על הגברים האלו את התירוץ הרב תרבותי אותו היא מפעילה עבור המשתתפים
הפלסטינים במפגש הדיאלוג ,אלא בעוד במרחב הדיאלוג היותה של גרי חלק מחברה כובשת נמצא
כל הזמן בתודעתה ,במציאות החיצונית למרחב ,הכיבוש ,האפליה וההדרה שאותם פלסטינים
חווים באופן יומיומי הופכים שקופים .נראה כי הכיבוש קיים רק במרחב הנוצר במפגש הדיאלוג.
יתרה מזאת ,העובדה שגרי לא רוצה לתת למשתתפים הפלסטינים את ההרגשה כי הם "סתם
אנש ים" ,מראה כי היא אינה רואה בהם סובייקטים הקיימים מחוץ למפגש הרגעי הזה ,אלא
דמויות שכמו נוצרו לטובת המרחב ,שהתנאים שבו אינם דומים לתנאים במציאות החיצונית לו.
אך לא רק המשתתפים הפלסטינים הופכים לדמויות שאין להם קיום מחוץ למפגש ,אלא גם גרי
עצמה .היא מעוניינת לשמור על החוויה שלה כמכילה ,רגישה וקשובה ,מה שלפי דבריה לא מתרחש
במציאות החיצונית למפגש – לפחות לא באופן הזה .כשגרי אומרת שהיא לא רוצה להפוך את
המשתתפים ל"סתם אנשים" מחוץ למרחב הדיונים ,היא מתכוונת שגם היא לא יכולה להתנהג
בצורה היומיומית שלה ,כיוון שהדמות שלה משפיעה על הדמויות שלהם .למעשה ,מדבריה של גרי
אפשר להסיק כי מרחב הדיאלוג הוא מרחב של אשליה – ועל מנת לשמר אותה ,יש צורך להישאר
כל הזמן בדמות שגרי מדמיינת לעצמה ולאחרים/ות ,וכך ליצור לעצמה את החוויה בה היא
מעוניינת.
גרי טוענת כי מה שנדרש ממנה במרחב הדיאלוג הוא יחס מקבל ,מכיל ואמפתי כלפי החוויות
והרגשות של המשתתפים/ות הפלסטינים/ות ,ועצם הקבלה הזו דורשת ממנה לוותר על זכויותיה.
זוהי גישה פטרונית ,שכפי שהוזכר אינה נדירה במפגשים מסוג זה .לטענת מרי ג'קמן (,)Jackman
במרחבים בהם המרחק הפיזי בין קבוצת הרוב לקבוצת המיעוט קטן (כמו במפגשים כאלו),
פטרנליזם היא אחת משיטות הפיקוח והשליטה של קבוצת הרוב על קבוצת המיעוט (מצוטטת אצל
 ,2005 ,McVeigh & Sikkinkעמ'  .)502בכך שגרי מתנהגת בפטרונות ,היא משאירה את יחסי הכוח
הלאומיים על כנם :היא זו שמכילה ,רגישה ,ואמפתית ,בעוד המשתתפים/ות הפלסטיניות/ים הם
אלו הזקוקים/ות ליחס הזה .מעבר לכך ,מדבריה של גרי עולה כי בשעה שהיא ממשיכה להתנהג
בצורה הזו גם מחוץ לדיונים ,היא מגשימה את אחת ממטרות המפגש – יצירת האמפתיה ,ולא רק
שהיא מגשימה את המטרה ,היא מצילה אותה – אם תפסיק להתנהג כך ,המפגש ייכשל .הצלחת
האינטרקציה תלויה בהתנהגותה של גרי כבעלת הכוח וכשייכת לקבוצת הרוב ,ולא בהתנהגותם/ן
של המשתתפים/ות הפלסטינים/ות ,השייכים/ות לקבוצת המיעוט.
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לטענת הרצוג ,חוויות החיים של נשים מבוססות על שכבות רבות של דיכוי ,כמו גם על שכבות רבות
של הכלה ( .)Herzog, 2004במחקרה על חוויות של נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל במרחבים
בהם יש מפגש בין האוכלוסייה הפלסטינית ליהודית ,טוענת הרצוג כי נשים פלסטיניות יוצרות
לעצמן מרחבים ,תזוזות ,ואסטרטגיות פעולה שהן לרוב קונפליקטואליות וסותרות (שם) .בעוד
טענותיה של הרצוג נוגעות אמנם לנשים פלסטיניות אזרחיות ישראל ,נראה כי במרחב הדיאלוג
הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית  -שכפי שעולה ממחקר זה עונה להגדרתה של הרצוג למרחב
מגוזע ( )racializedוממוגדר (( )genderedשם ,עמ'  ,)74היות ומתרחשים בו תהליכים הקשורים לא
רק למפגש בין לאומים אלא גם למפגש בין מגדרים  -הן מתאימות למשתתפות הישראליות-
יהודיות  .מבחינת גרי ,הצלחת המפגש תלויה בוויתור על הזכויות שלה ,ועל האוטונומיה שלה .גרי
משתפת פעולה ,כביכול ,עם הדיכוי המגדרי ,על מנת לחוות את המפגש במלואו .ניכר מדבריה של
גרי ושל המרואיינות האחרות ,כי בעוד במציאות החיצונית למפגש יחסי הכוח בין קבוצות הלאום
ברורים למדי ,במרחב מפגש הדיאלוג ,דווקא יחסי הכוחות הנוטים לטובת המשתתפות
הישראליות-יהודיות  ,הם אלו המכניעים אותן .כך או כך ,ניכר כי היחסי הכוח המגדריים נותרים
לאורך כל הדרך על כנם .מעבר לכך ,כפי שציינתי ,מפגש הדיאלוג נתפס כמפגש בין זהויות לאומיות,
אשר במהלך הדיונים הקבוצתיים נדמות לעיתים כזהויות אחידות ואוניברסליות .בזמן ההפסקה
בין הדיונים ,כאשר ישנה הזדמנות למפגש אישי יותר ,נעלמת האוניברסליות ומתגלה ביתר שאת כי
זו אינה אלא אשליה ,אשר מתעלמת מחוויותיהן של הנשים ומהממדים המגדריים הקשורים
במפגש אישי וקבוצתי .יחסי הכוח המגדריים אשר צפים על פני השטח בצורה גלויה יותר במהלך
ההפסקות ,מוכיחים זאת היטב.
אנזלדואה מכנה מרחבים בהם נפגשות שתי תרבויות ,שני מעמדות ,או אפילו שני סובייקטים
שונים" ,אזורי גבול" (אנזלדואה .)2006 ,לטענתה ,מרחב שכזה מאפשר לראות את הגבולות לא כקו
מפריד ,אלא כמרחב בו נוצרות זהויות חדשות ,והגדרות חדשות של שייכות ותרבות ,ודורש יצירת
תודעה חדשה ,העוברת מעל יחסים בינאריים של מדכא/ת-מדוכא/ת ,סובייקט-אובייקט ,כובש/ת-
נכבש/ת ועוד ,על מנת להשתחרר מהדיכוי ולעצב זהות עצמאית .ברצוני לטעון כי מרחב מפגש
הדיאלוג הישראלי-פלסטיני המעורב מגדרית הוא "אזור גבול" שכזה ,אשר בו נפגשות לא רק זהויות
לאומיות ,אלא גם זהויות מגדריות .כפי שהראיתי ,במהלך הדיונים הקבוצתיים המרואיינות לא
מצליחות לייצר לעצמן את הזהות העצמאית ,והן פונות להפסקה ולזמן החופשי על מנת לייצר
אותה .אך מדבריה של גרי עולה כי ההפסקה והדיונים הם המשך ישיר אחד של השני ,והרצון
בשימור החוויה יוצר לחץ המתבטא בדיכוי .מרחב מפגש הדיאלוג ,כפי שעולה מדבריה של גרי ,לא
מאפשר למעשה יצירת זהות עצמאית ,לא בזמן הדיונים ,ולא בהפסקה103.
ו" .אם לא מכריחים אותנו להיות ביחד ,אז זה בנפרד( ".נעה)
מחלק זה עולה כי המרוץ של המרואיינות אחר אוטונומיה ,ביטחון וזהות עצמאית הוא למעשה
מרוץ מכשולים ,בו הן מוצאות את עצמן מדלגות מעל משוכות כאלו ואחרות של דיכוי וגבולות,
מנסות שלא ליפול בדרך לקו הסיום .במסלול המכשולים הזה ישנה אשליה של הבדל בין המקצים,
אולם לאמיתו של דבר מדובר במשטח אחיד וקוצני.

 103ניתן לראות זאת גם כאשר גרי אומרת "אנחנו כובשים אותם" ,ומתייחסת לזהות הקבוצתית שלה.
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כפי שטענתי ,במהלך המפגש הקבוצתי בחדר הדיונים נמתח גבול ברור מאד בין קבוצות הלאום,
ובזמן ההפסקות בדיונים ישנה אפשרות לעיצוב מחדש של הגבול .אולם ,כפי שעלה מדבריה של גרי,
ההפסקות והדיונים הם למעשה המשך של אחד של השני ,והתנאים אינם משתנים בהכרח .בעוד
גרי בוחרת שלא לשנות את היחס כלפי המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים באופן אקטיבי ,וכך יוצרת
בעצמה המשכיות בין הדיונים הקבוצתיים להפסקות ,מדברי מרואיינות אחרות עולה כי המשכיות
זו לא היתה תלויה רק בהן .אפילו אביגיל ,שהצליחה ליצור שיחות אישיות עם המשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים ,מספרת כי היתה זו משימה קשה מאד:
"בדרך כלל אני מאד פרו-אקטיבית ,אני רוצה לדבר עם מישהו אז אני מדברת .בנים ,בנות ,לא משנה.
אבל שם היה מאד קשה ,היה הרבה יותר מקום שאין גב ,ואין יותר תנועה מסביב .זה היה ממש כמו
תוכנית ריאליטי .וגם ישבנו כל הזמן בגדודים ,כשהם יושבים חמישה פלסטינים נגיד ,אז פחות קל
לשבת ולדבר .בגלל זה דווקא בהפסקות הקצרות ממש בין הדיונים היה יותר קל ,כי אנחנו כבר כולם
פה אז בואו נדבר".

אביגיל ,כאמור ,הצליחה בסופו של דבר לייצר תקשורת אישית עם המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים.
אך מדבריה עולה כי בזמן שהמשתתפים/ות לא היו במרחב משותף ,כמו חדר הדיונים ,היתה זו
משימה לא קלה ,כיוון שהמשתתפות/ים ישבו בקבוצות אחידות לאומית ,שיצרו תחושה פחות
נגישה ואולי אפילו מאיימת ,במיוחד כאשר ישנה תחושה כללית של חוסר תמיכה (בין אם מצד
המנחות/ים ,או מצד המשתתפות/ים האחרות/ים) .104הקבוצות ,לטענת אביגיל ,היו סטטיות ,ולא
הורגשה תנועה במרחב .נראה מדבריה של אביגיל שלא מדובר רק בתנועה פיזית ,אלא גם
סימבולית .המשתתפות/ים התלכדו בקבוצות הלאום שלהן/ם ,וקשה היה לחצות את הגבול
מקבוצה אחת לאחרת .הגבול הלאומי הוא מרכיב מרכזי בחווייתה של נעה:
"לאורך כל הדרך ,גם בהפסקות ,זאת היתה תחושה של "אנחנו" ו"-הם" .ואני זוכרת שזה מאד כאב
לי ,הפיצול הזה .שרוב הפעמים היינו הקבוצה הישראלית והקבוצה הפלסטינית .וכשלא היו סשנים
אז היתה הפרדה .כל קטע של חופש התאכזבתי שאנחנו לא ביחד כולם .כאילו ,אם לא מכריחים
אותנו להיות ביחד ,אז זה בנפרד .אולי זה גם היה מבחינה מבנית ,היינו במבנים שונים .הרבה פעמים
כעסתי על עצמי ,למה אני לא יותר מנסה ,מצד אחד .מצד שני[ what can you do ,מה את יכולה
לעשות]?"

מדבריה של נעה עולה כי הגבול שנוצר בין קבוצות הלאום לא נעלם בזמן החופשי ,ואף ייתכן כי
במהלך ההפסקות הגבול נעשה ברור יותר ,כיוון שבזמן הדיון הקבוצתי ,הוכרחו המשתתפות/ים
לשבת ביחד באותו המרחב ,בעוד בזמן החופשי היה זה הרצון של המשתתפות/ים שהכריע את הכף
לטובת קבוצת הלאום שלהן/ם .נעה מנסה לתלות את האשמה באופן שבו עוצב החלל ,בהפרדה
המבנית בין החדרים ,אך מבינה שזהו רק תירוץ .בסופו של דבר ,היתה זו גם בחירה שלה שלא לגשת
למשתתפות/ים מהקבוצה הפלסטינית .כמו נעה ,גם רומי לא עשתה מאמצים ניכרים ליצירת
אינטרקציות:
"בהפסקות הייתי בעיקר עם טלי ,דיברנו על הסשנים או דברים אחרים .אבל לראות אותם [את
המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים] במסדרונות ,זה היה די מבוכה בשבילי .לא הרגשתי בנוח .היה כיף

 104אב יגיל בוחרת להשתמש במונח "גדודים" ,זהו מונח צבאי ,ועבור אביגיל ,הצבא נתפס כמקום שלילי ,בו היא
בחרה שלא לקחת חלק.
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לפעמים וצחוקים וזה ,אבל היתה מבוכה .אין מה לעשות ,זה החיבור בין אהבה וחיבור בין אנשים,
לבין שנאה וצביעות .כי לי יש את הכיסא שאתה רוצה לשבת בו ,אז זה לא יעזור ]...[ .וכל הזמן
הרגשתי שהן [המשתתפות הפלסטיניות] צריכות לבוא ,כי לבד אסור לי .כי אני לא יודעת מתי הן
במצב .זה עניין של אגו ,לא רציתי לקבל "ייבושים" 105,או להעליב ,או לא יודעת מה".

רומי אומרת כי גם כאשר היו אינטרקציות בזמן החופשי בין המשתתפות/ים משתי קבוצות הלאום,
היא לא הצליחה לחוש בנוח בהן .יחסי הכוחות ,כך נובע מדבריה ,לא נעלמו מחוץ לחדר הדיונים.
מעבר לכך ,רומי מודעת לכך שהיא חלק מקבוצת הרוב השולטת במשאבים ("יש לי את הכיסא
שאתה רוצה לשבת בו") ,והישיבה במרחב משותף לא תשנה את המציאות מחוצה לו .כך ,גם
מדבריה של רומי עולה כי מפגש הדיאלוג נתפס אולי כמנותק מהמציאות ,אך זו מרחפת מעליו לכל
אורכו.
בספרו "הפדגוגיה של המדוכאים" ,טוען פאולו פריירה ( )Freireכי המדכאים אינם יכולים למצוא
בכוח שלהם את העוצמה לשחרר את המדוכאים ,ועל אלו לשחרר את עצמם (מצוטט אצל חלבי,
זוננשיין ופרידמן ,2000 ,עמ'  .)128נראה כי למרות שרומי מזהה את עצמה כשייכת לקבוצת הרוב
בעלת הכוח ,היא אינה משתמשת בכוח שלה על מנת לשנות את המצב ,ולפתח תקשורת כלשהי עם
המשתתפות/ים מקבוצת המיעוט .לא רק שהיא אינה משתמשת בו ,היא מרגישה כי אסור לה
להשתמש בו ,מכיוון שזה יכול לפגוע במשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,שאולי אינן "במצב" מתאים
ליצירת אינטרקציה ,או עצם יצירתה עלול להעליב אותן .כאן ניתן לראות פעם נוספת כי הפטרנליזם
הוא אחד המאפיינים העיקריים של קבוצת הרוב במפגש בינה לבין קבוצת המיעוט.
רומי לא מטילה את כל האחריות לכישלון העתידי של האינטרקציה על רגשות המשתתפות/ים
הפלסטיניות/ים ,ואומרת שגם לאגו שלה יש תפקיד ,ושהיא מפחדת שישיבו את פניה ריקם .לטענת
שטיינברג ובר-און ,הפנייה לאחר היא פתיחת חלון ,ניסיון להזמין את האחר אל תוך העולם של
הפונה ,ומעידה על הכרה באחר ורצון ליחסים ( .)Steinberg & Bar-On, 2002לטענתם ,כאשר הצד
אליו פונים לא סומך על הכוונות של הצד הפונה ,או חושש כי עושים עליו מניפולציה ,הוא מגיב על
ידי התעלמות מהפנייה .רומי לא טוענת כי המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים התעלמו מהפנייה שלה,
ומדבריה אף ניתן להבין כי התקיימו אינטרקציות בין המשתתפות/ים .רומי מפחדת מהתעלמות
עתידית ,מכיוון שזו מוצדקת בעיניה ,בעיקר כאשר האווירה הכללית במרחב ,לטענתה ,מאופיינת
בצביעות .הפחד של רומי מעביר את האחריות לתקשורת אל המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,וכך
משעתק את יחסי הכוחות ,ומשמר את הגבול בין הקבוצות .מה שהתחיל בדיון הקבוצתי ,ממשיך
גם לאחריו.
בסופו של דבר ,נותרו המשתתפות/ים ,לרוב ,בקבוצות הלאום שלהן גם כאשר יצאו מארבעת קירות
חדר הדיונים .עבור חלקן ,היה זה המקום היחיד בו הצליחו לא רק לעבד את המתרחש ,אלא גם
להתאוורר ולשחרר מעט את הלחץ שהיו בו .אך כמאמר הביטוי הידוע – "את יכולה לברוח ,אבל
את לא יכולה להתחבא" ,וכפי שנראה בחלק הבא ,הגבולות הלאומיים יוצרים מלכודת דבש
הכולאת את המרואיינות בתוכה ,ומכניעה אותן לאט.

 105ייבושים – סלנג ,ביטוי שמעיד על חוסר יחס אל הפונה מצד מושא הפנייה.
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פרק חמישי – הפורום החד-לאומי
א" .הרגשתי מאד נוח לדבר ,לשתף ,גם סתם להשתטות"( .נגה)
במהלך השבועיים של הסמינר נמצאות/ים המשתתפות/ים בנתק יחסי מהבית ,ומסביבתן/ם
הקרובה .כפי שראינו ,במהלך ההפסקות ,העדיפו המשתתפות/ים ,לרוב ,להיצמד לחברות וחברי
קבוצת הלאום שלהן ,שלמשך שבועיים הפכו למעין "בית" אחת עבור השני .לא לחינם בחרו
זוננשייין וחיג'אזי ,במאמרם "'קבוצת הבית' :המסגרת החד-לאומית במפגש היהודי-ערבי" ,הבוחן
את היחסים בין המשתתפות/ים מאותה קבוצת הלאום ,לקרוא לקבוצה המופרדת "קבוצת הבית"
(זוננשיין וחיג'אזי 106.)2000 ,זוננשיין וחיג'אזי בוחנים את המפגש החד-לאומי – מפגש מתוכנן אשר
בו נפגשות קבוצות הלאום לחוד עם המנחות/ים שלהן  -המתקיים כחלק אינטגרלי ממפגש הדיאלוג
בין הלאומים ,וקיים גם במפגשי דיאלוג בינקבוצתיים אחרים ,למשל בין קבוצות גברים ונשים
(זוננשיין וחיג'אזי ;2000 ,אייל ואחרות/ים .)2006 ,לטענתם של זוננשיין וחיג'אזי ,מחקר על המפגש
הדו-לאומי לא יהיה שלם ללא מבט על המפגש החד-לאומי ,כיוון שבמציאות החיצונית למפגש
הדיאלוג לא תמיד הצדדים נמצאים במגע אחד עם השני (שם ,עמ'  .)133בהמשך לטענה זו ,ברצוני
לטעון כי מחקר על המפגש החד-לאומי לא יהיה שלם ללא בחינה של המתרחש בקבוצת הלאום
הנפרדת כאשר אינה מונחית ,מכיוון שבמציאות החיצונית למפגש הדיאלוג ,התקשורת הבינאישית
לרוב אינה מבוקרת .בנוסף ,בעיניי ,חלק עיקרי מהפיכת קבוצות הלאום לקבוצות "בית" ,הוא
דווקא המתרחש במרחב הלא-מבוקר ,בו המשתתפות והמשתתפים הופכים למשפחה זמנית אחד
עבור השנייה.
"אני חושבת שההיכרות המוקדמת שהיתה לי עם אנשים היתה רלוונטית בעיקר בהתחלה – מספרת
נגה – נניח בחלוקה לחדרים ,או בשיחות הראשוניות .אבל מעבר לזה לא הרגשתי שזה מה שהחזיק
אותי שם .זה היה נחמד ,אבל בשלב מסוים זה לא היה מהותי .אני חושבת שהקבוצה הישראלית מאד
נפתחה בינה לבין עצמה ,והרגשתי מאד נוח לדבר עם כולם ,לשתף ,גם סתם להשתטות .היתה מישהי
שלא הכרתי קודם ,107ומאד אהבתי לדבר איתה .יכולנו לדבר על הכל ,להתייעץ על כל דבר .כל ערב

היה לנו מופע סטנדאפ בחדר ,צחקנו עד דמעות".
לטענת זוננשיין וחיג'אזי ,הפורום החד-לאומי יכול להוות מקור תמיכה למשתתפות/ים (שם ,עמ'
 .)142נגה לא אומרת זאת בפירוש ,אך מדבריה עולה כי האינטרקציות עם המשתתפות הישראליות-
יהודיות האחרות (או לפחות עם חלק מהן) ,איפשרו לה להתמודד עם הנטל הרגשי העולה בסמינר,
ולעיתים אף לברוח ממנו .כמו נגה ,גם מרואיינות נוספות הדגישו את ההרגשה החיובית והנוחות
שחוו עם שאר חברות וחברי הקבוצה הישראלית-יהודית ,ורובן הרגישו בטוחות יותר באינטרקציות
האלו ,מה שמוסיף ותורם לתחושת "הבית" – מקום שנתפס בטוח 108.הרגשת הביטחון והנוחות

 106כל הטענות של זוננשיין וחיג'אזי בפרק זה לקוחות מתוך המאמר הזה ,שמהווה את הבסיס התאורטי לטענות
רבות העולות בפרק.
 107נגה מציינת את שמה ,בחרתי שלא לעשות זאת והציטוט שונה במקצת על מנת להתאים.
 108רומי" :בקבוצה הישראלית היה לי אחלה ונוח עם כולם"; הדס" :בכללי הרגשתי מאד בנוח איתם ,לא מאוימת";
נעה" :החיבור שלי היה יותר עם הישראלים" וכו'.
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במהלך המפגשים בזמן ההפסקות ,תרמה לתחושה חיובית יותר של המרואיינות במהלך המפגש
המבוקר החד-לאומי ,כפי שמספרת גרי:
"אני זוכרת שהמנחה לקחה אותנו לחדר יוגה 109,וזה מצד אחד היה נחמד כי ביננו היה כיף ,אבל זה
גם היה מתיש .זה היה מין דיבור כזה על איך הרגשת ,מה קרה היום ,תלונות ,דברים שקורים .שם
הרגשתי שאני יותר יכולה לדבר .בכלל ,בחד-לאומי כולם דיברו ,גם מי שפחות דיברו קודם".

כפי שצוין ,לוח הזמנים המוקפד בסמינר כמעט ואינו מאפשר למשתתפות/ים לעבד ולהתמודד עם
העומס הרגשי שהן חוות במהלך מפגש הדיאלוג .זוננשיין וחיג'אזי גורסים כי המסגרת החד-לאומית
נינוחה יותר ,ומאפשרת להתבונן בתהליכים הקורים למשתתפות/ים במפגש ,ולנתח אותם (שם ,עמ'
 .)131מדבריה של נגה עלה כי האינטרקציה עם המשתתפות הישראליות-יהודיות תרמה
להתמודדות שלה עם העומס הרגשי ,ואילו מדבריה של גרי עלה כי המפגש המונחה עם הקבוצה
הישראלית-יהודית אפשר לה מרחב לעבד את רגשותיה ואת חוויותיה .בנוסף ,גרי מתארת כי חשה
יותר בנוח לדבר בקבוצה המופרדת ,וכמוה גם אחרים/ות ,שקולן/ם נשמע פחות בדיונים המעורבים
לאומית .תמי ,שכזכור לא חשה בנוח לדבר בדיון הקבוצתי המעורב ,מרחיבה:
"הרגשתי יותר נוח לדבר בחד-לאומי ,ובגדול דיברתי יותר .הרגשתי שאני פחות צריכה להסביר את
עצמי לכל כיוון ,וזה גם היה מין עיבוד של היום ,אז כן דיברתי".

בדיון הקבוצתי הדו-לאומי ,ציינה תמי כי חששה להציג את "הצד הישראלי בצורה לא טובה",
והמחשבות על הצגת הדברים בדרך "שמאלנית או ימנית מדי" הפריעו לה וגרמו לה להדיר את
עצמה מהדיון 110.תמי מספרת כי הנושאים שנידונו בפורום הנפרד היו סוג מסוים של עיבוד החוויות
האישיות שקרו במהלך המפגש המעורב לאומית ,וללא נטל הייצוג המונח על כתפיה היא יכלה לדבר
בחופשיות גדולה יותר מאשר בדיון המעורב.
לעומת תמי ,מירה השתמשה במפגש החד-לאומי על מנת לספק הסברים שלדעתה היו חשובים
לקבוצה:
"אני הרגשתי מאד דומיננטית .ראיתי את עצמי כדמות של אישה שאומרת את דעתה ,אומרת אותה
בביטחון ,לא נחבאת אל הכלים ,לא בהיסוס .בשיחות סיכום שהיינו עושים עם המנחה ,זה היה נשמע
לי כאילו באובר (-)overאסרטיביות ,אולי אגרסיבי מדי ,וגם כולם קראו לי "עצבן עצבן" ,אז הבנתי
שאולי לפעמים היה גבול .לא הרגשתי שחרגתי מהגבול ,אבל לפעמים היה לי צורך להסביר את עצמי
מול הקבוצה הישראלית ,ראיתי לנכון להסביר שזה לא בכעס".

לטענת זוננשיין וחיג'אזי ,הפורום החד-לאומי מאפשר למשתתפות/ים ללבן את הבעיות העולות
בינן/ם לבין עצמן/ם ,מה שאינן/ם יכולות/ים לעשות במרחב המשותף (שם ,עמ'  .)142עבור מירה,
היתה זאת הזדמנות להסביר את הדרך בה בחרה להתבטא בדיונים הקבוצתיים .מירה תפסה את
עצמה כדמות דומיננטית בזמן הדיונים ,והיא אינה רואה בעיה עם הדומיננטיות הזו ,אלא מייחסת
לה ערכים חיוביים .לעומת זאת ,ניתן לראות כי הדומיננטיות שלה לא נתפסה בצורה חיובית על ידי
המשתתפות/ים הישראליות/ים-יהודיות/ים ,שכינו אותה "עצבן" .מירה הבינה מהכינוי ומהיחס
הקבוצתי כי האסרטיביות שלה נתפסת כאגרסיבית ועצבנית ,והרגישה צורך להסביר את עצמה
 109חדר מיוחד שהיה באכסניה ,נעה השתמשה בו מספר פעמים למדיטציה.
 110ראו פרק  ,3עמ' .79
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לקבוצה .לטענת קרופורד  ,נשים מקבלות ביקורת על כך שהן מתנהגות בצורה שנתפסת כמיועדת
לגברים ,כלומר ,אסרטיבית ( .)Crawford, 2006קרופורד מרחיבה וטוענת כי נשים נמצאות בקבוצה
מוכפפת לגברים ,ואם מישהי מהקבוצה המוכפפת מתנהגת בצורה שנתפסת כמתאימה לקבוצה
השולטת (למשל באסרטיביות) ,היא מקבלת ביקורת על כך שעברה את הגבול מחברי קבוצתה ,וגם
מחברי הקבוצה השולטת.
לטענת פרוקולה ,גבולות הם היררכיים ,מרחב חברתי בו המיקום של הפרט ומצבו מוגדרים על ידי
הגבלות ( .)Prokkola, 2009מירה אומרת שחשה כי "לפעמים היה גבול" ,אך לדעתה היא לא חצתה
אותו .ובכל זאת ,מירה הרגישה צורך בהסברים ,כי להבנתה הקבוצה הרגישה שהיא דווקא כן
חצתה את הגבול .הגבול עליו מירה מדברת הוא גבול המייצר היררכיה ויחסי כוח בין הקבוצות,
במקרה זה בין קבוצת הגברים לנשים ,בו הנשים הן קבוצה מוכפפת והגברים הם הקבוצה החזקה,
הקובעת את חוקי הדיון והתנהלותו .אמנם מדבריה של מירה ניתן להבין כי קיבלה את הביקורת
גם מהגברים וגם מהנשים ,אך כפי שצוין ,לטענת קרופורד ,גברים ונשים מאמצים את האמונה
שנותנת לגיטימציה לערכים של הקבוצה השלטת ,ומפתחים יחס שמשמר את יחסי הכוח ואת
השליטה של הקבוצה החזקה ( .)Crawford, 2006מעבר לכך ,בקבוצה הנפרדת ,הגבול הלאומי בין
הקבוצות נעלם ,כביכול ,מהשטח ,כיוון שהקבוצות נמצאות לבד ,אך אותו גבול מרחף מעליהן וקיים
כל הזמן .בבחירתה של מירה לפתוח את הנושא בקבוצת הלאום הנפרדת בלבד ,היא מחזקת את
הגבול הלאומי ויוצרת היררכיה נוספת בין קבוצות הלאום ,קבוצת הלאום שלה היא החשובה ,היא
זו ש"מגיע לה" הסברים.
עיבוד החוויות האישיות שמתארת תמי ,וההסברים שמספקת מירה ,לא עולים בדיונים הקבוצתיים
המעורבים לאומית .בנוסף לעיבוד ,טוענים זוננשיין וחיג'אזי כי הפורום החד-לאומי מאפשר
למשתתפות/ים לחשוף ולעסוק בנושאים רבים שלא עולים במסגרת הדיונים הקבוצתיים
המעורבים (שם ,עמ'  .)141בעוד הדיון הקבוצתי הדו-לאומי עוסק בעיקר ביחסים בין קבוצות
הלאום ,היציאה מהדיון הזה מאפשרת העלאת נושאים אחרים ,כפי שמספרת גרי:
"היו לי כמה שיחות טובות עם הבנים הישראלים בסמינר .דיברנו על פמיניזם ,נשים ,שוויון ,הטרדה
מינית ,על להתייחס למישהי רק בגלל המראה החיצוני שלה ,וזאת היתה חוויה מעניינת .הרגשתי
שחלק ממש מקשיבים לי ,אחד מהם 111אמר לי' ,ווי ,את ממש גורמת לי להבין דברים' [מחקה אותו],
ועם אחר דיברתי על אמא שלו שנאבקת לקבל תפקיד מנהלי עכשיו ,וממש דיברנו על ההתמודדות
שלה כאישה".

זוננשיין וחיג'אזי מסבירים כי אחת הסיבות לשוני בין הנושאים העולים לדיון הנפרד לאלו העולים
במעורב ,הוא הזהירות והחשש של המשתתפות/ים מהעלאת נושאים אלו בקבוצות הדיון
המעורבות (שם ,עמ'  .)131מרואיינות רבות התייחסו בדבריהן על המפגש הדו-לאומי לנושא
המראה ,ההטרדה המינית ,השוויון ועוד ,אולם מדבריה של גרי עולה כי היא בחרה לפתוח את
הנושאים הללו עם חברי קבוצת הלאום שלה בלבד .גרי לא מסבירה מדוע ,אולם ניתן להעלות מספר
הסברים – לא רק שבמהלך הדיון המעורב הנושאים הנידונים שונים ,אלא גם הרגשת המרואיינות
במפגשים ובדיונים אלו מאופיינת בחוסר ביטחון .חוסר הביטחון לא נובע מעצם המפגש בלבד ,אלא
גם מתחושת המרואיינות כי אינן מכירות את התרבות הפלסטינית ומאפייניה ,ולכן לא יכולות
 111במקור ציינה שמות ,בחרתי להוריד ולשנות במקצת את הציטוט כדי שיתאים.
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לעסוק בנושאים הנראים להן פנים-תרבותיים ,כמו הנושא המגדרי 112.גרי לא היתה המרואיינת
היחידה שציינה את העיסוק בנושאים אלו 113,ונראה כי כאשר מתפנות המשתתפות מהעיסוק
המתמשך בקונפליקט הלאומי ,ישנה אפשרות לעסוק בנושאים אחרים ,הנוגעים יותר לחוויות
האישיות של המשתתפות .דבריהן של המרואיינות מדגימים בצורה בהירה את הטענה שמעלות
הרצוג ואחרות/ים ,על כך שתפיסת הביטחון הישראלית ומרכזיות האיום הביטחוני כאיום הלאומי
הראשי בשיח הציבורי הישראלי מסתירה ,מעלימה ומדירה בעיות וקשיים אחרים איתם מתמודדת
האוכלוסייה בצורה יומיומית ,ובכללם נושאים הנוגעים באי-שוויון מגדרי (אהרוני ואחרות;2005 ,
הרצוג ;2013 ,שנל ובר-טל.)2013 ,
בעוד גרי מתארת שיחות הנוגעות לנושאים מגדריים במהלך הזמן החופשי ,ליטל מתארת מקרה
שהתרחש במסגרת מפגש חד-לאומי מונחה:
"אני זוכרת איזה יום שהבחורים היו יותר דומיננטיים בשיחה ושמעו אותם יותר ,ושהמנחה העלתה
את זה שיאפשרו גם לעוד קולות להישמע ,שיש בנות ,שהיא לא אומרת מי ,שניגשו אליה ואמרו לה
שאנחנו לא מצליחות ...שהם משתלטים ,וגם אנחנו רוצות לקחת חלק .באותו זמן אני זוכרת שממש
אמרתי ,יופי ,יופי שזה קורה .אני לא זוכרת אם הרגשתי ככה מעצמי ,אבל הרגשתי שזה קורה לבנות,
ושמחתי שמדברים על זה".

ליטל ואני היינו באותה הקבוצה ,ואני זוכרת היטב את המפגש עליו היא מדברת .אף אחת
מהמרואיינות שהיו איתי בקבוצה לא לקחה אחריות על הפנייה למנחה ,וייתכן כי זו ראתה את
המתרחש (שכפי שעלה מדברי המרואיינות בחלקים הקודמים ,קשה היה לפספס אותו) ,ובחרה
לפנות לקבוצה בעצמה כאשר היא משתמשת בפניית המשתתפות כתירוץ .ייתכן גם כי המרואיינות
לא רצו לקחת את האחריות הזו מסיבות שונות ,אך מכיוון שאף אחת לא הרחיבה בנושא ומעולם
לא דיברתי על כך עם המנחה ,נשארות הנחות אלו בגדר השערות בלבד .כך או כך ,הסיבה להעלאת
הנושא אינה מהותית ,אלא עצם העובדה כי המנחה השתמשה בפורום הנפרד על מנת להעלות
ולפתור בעיה שעלתה במסגרת הרחבה .גם כאן נראה כי המרחק מהדיון על הקונפליקט הלאומי
אפשר מבט פנימי אל הבעיות המסתתרות מאחוריו ,ויישוב בעיות קבוצתיות פנימיות.
מעבר לכך ,זוננשיין וחיג'אזי מבחינים כי במפגשים החד-לאומיים עולה מצד הקבוצה הפלסטינית
ההרגשה כי הכוח לשנות את המצב נמצא רק בידי הקבוצה היהודית ,החזקה יותר ,ומה שנותר להם
לעשות הוא רק לדבר איתם ולשכנע אותם שיעשו דברים על מנת לשנות את המצב (זוננשיין
וחיג'אזי ,עמ'  . )153בהנחה שדברי המנחה נכונים והמשתתפות הן אלו שפנו אליה ,נראה כי הנשים
פונות לדרכים בהם משתמשת הקבוצה החלשה על מנת לשנות את המצב ,כמו פנייה למשתתפים
הגברים ובקשה לשינוי דרכיהם .השוני היחיד במקרה זה הוא שהנושא עלה מהמנחה ,ולא
מהמשתתפות ,אך זו ביססה למעשה את יחסי הכוחות המגדריים בחדר בבקשתה מהגברים לשים
לב לצורת הדיון ,מה שלא עלה בדיונים הקבוצתיים הדו-לאומיים .ניכר כי כאשר יורד הנושא
הלאומי ,כביכול ,מהפרק ,עולים נושאים אחרים ,יחסי הכוחות המגדריים צפים ,והמשתתפות
הישראליות-יהודיות תופסות את מקומן כקבוצה החלשה ,קבוצת המיעוט.

 112הדס ,גרי ואביגיל ייחסו את ההתנהגות של המשתתפים לתרבותם השונה ,וגישה זו השפיעה על התנהגותן במפגש
איתם .נידון בהרחבה בפרק הקודם.
 113הדס ,טלי ,ליטל ורומי ציינו זאת מי בהרחבה ומי בצמצום.
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ב" .בואו נשחק בלדבר( ".גרי)
גרי מספרת כי בשיחות שקיימה עם המשתתפים הישראלים-יהודים היא העלתה נושאים הקשורים
באי -שוויון מגדרי בפרט ובפמיניזם בכלל .גרי חשה שדבריה נפלו על אוזן קשבת מצד חלק
מהמשתתפים ,אולם מהמשך דבריה ניכר כי היה זה חלק קטן:
"אני זוכרת שבהתחלה היה לי נעים לדבר איתם [עם המשתתפים הישראלים-יהודים] ,אבל עם הזמן
הרגשתי שיש בזה משהו לא עד הסוף כנה מצידם .ראיתי איך הם התייחסו למשתתפת

אחרת114,

ובעקבות זה הבנתי שמתייחסים אלי אחרת .הבנתי שלא באמת מעניין אותם מה אני אומרת ,שהם
מקשיבים לי רק כי הם מחבבים אותי ,כי אני נראית להם אישה סבבה ,אבל הם רק עושים כאילו.
חוץ מהשניים האלה 115,עם השאר זה היה 'בואו נשחק בלדבר' ,הרגשתי שהם סתם ,זה לא היה
באמת".

גרי מתארת את המתח שהרגישה בין התגובה של המשתתפים הישראלים-יהודים לנושאי השיחה,
לבין התנהגותם בשטח .היא מפקפקת במניעים ובכנות התגובות שלהם ,לנוכח התנהגותם עם
משתתפת ישראלית-יהודייה אחרת .מדבריה של גרי עולה תחושה כללית של זיוף וצביעות בשיחות
עם המשתתפים הישראלים-יהודים ,המזכירה את הדרך בה מאפיינת רומי את המפגש עם
המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים 116.הפקפוק של גרי במניעי ההקשבה של המשתתפים הישראלים-
יהודים ובכנותם מזכיר את הטלת הספק של מירה במניעים של המשתתפים הפלסטינים בנוגע
לתקשורת איתה בזמן המפגש הקבוצתי הרחב ,כמו גם את אכזבתה של גרי עצמה מהמניעים
והכנות של המשתתף הפלסטיני בתקשורת האישית איתה117.
ואכן ,למרות העובדה שחלק מהמרואיינות ציינו כי עסקו בשיחותיהן עם המשתתפים הישראלים-
יהודים בנושאים מגדריים ,בפועל התנהגותם של המשתתפים לא הושפעה משיחות אלו .דוגמאות
לכך ניתן לראות בסיפוריהן של המרואיינות על הפעילויות החד-לאומיות שנעשו במסגרת קבוצתית
גדולה ,בה לקחו חלק כל עשרים המשתתפות/ים מקבוצות הלאום השונות .פעילויות יזומות אלו
נקראו "ערב נרטיב" ו"-ערב תרבות" ,בו נתבקשו הקבוצות להכין ערב המציג את הנרטיב הלאומי
שלהן ,וערב נוסף המציג את הנרטיב התרבותי שלהן ,כאשר כל קבוצת לאום צופה במה שהכינה
הקבוצה השנייה .הקבוצות נתבקשו לתכנן ולהכין את הפעילויות בנפרד במהלך הסמינר ,ללא עזרת
המנחות/ים .החוויות שעברו המרואיינות בערבים אלו היו משמעותיות מאד עבורן ,כפי שמספרת
מירה:
"אני רוצה לספר לך משהו שקרה .זוכרת שעשינו את

הנרטיב?118

אז כביכול אמרו לי לנהל את

הדברים 119.באיזשהו שלב ,הדברים יצאו משליטה .אני לא חושבת שמישהו אחר היה מנהל את זה,
כי באמת לא ידענו מה עושים .אני לא חושבת שהבעיה היתה בי ,אולי אני חיה בסרט ,לא יודעת.
הדברים היו מאד מבולגנים ,אבל הרגשתי שגם אם זה היה מישהו אחר אז הדברים לא היו יוצאים

 114מהקבוצה הישראלית-יהודית ,במקור אמרה את שמה.
 115כוונתה לשני המשתתפים שהזכירה קודם לכן ,עמ' .99
 116רומי" :החיבור בין אהבה וחיבור בין אנשים ,לבין שנאה וצביעות" ,ראו עמ' .96
 117על תחושותיה של מירה ראו פרק  ,3על של גרי ראו פרק .4
 118מתכוונת ל"ערב הנרטיב" של הקבוצה הישראלית-יהודית.
 119זאת היתה בחירה קבוצתית ראשונית ,ומירה היתה אחת הנשים היחידות שהתנדבו לנהל את התהליך.
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כמו שצריך .בסופו של דבר בא צ' ולקח את המושכות בידיים ,ואז כביכול הכל הסתדר .אבל בסדר,
אחרי שעשינו את כל הבלגן ,אז הכל מסתדר .לא יודעת ,פתאום איך שגבר לקח את השליטה ,אז
פתאום אנשים יותר הקשיבו .ככה הרגיש לי .יותר הקשיבו לו ,הדברים יותר הסתדרו .לא יודעת למה
לשייך את זה ,אם זה בגלל שהוא גבר יותר הקשיבו לו ,או בגלל שהיה בלגן אז בסוף היה קל יותר
לסדר ,או אולי כי אני כאישה קטנה ,קטנת ממדים ,לא יכולתי לנהל את הדברים למרות ש ...והוא
יש לו נוכחות ,אז הוא כן .לא הייתי בבאסה מזה או משהו ,סתם לא הבנתי מאיפה זה נבע כשניתחתי
את זה".

במהלך שיחתנו מירה לא הזכירה את הנושא ,אולם כששאלתי אותה בסוף הראיון אם יש לה מה
להוסיף ,היא דיברה באריכות שלא אפיינה אותה קודם לכן .ניכר כי נושא ניהול הפעילות היה
מהותי עבורה ,והיא אף ניסתה לנתח את המתרחש בזמן אמת ,לדעתה ללא הצלחה .מירה ,שנבחרה
לנהל את הפעילות ,כשלה בכך לדעתה ,וכאשר הגיע משתתף אחר ,הוא הצליח להשפיע על הקבוצה
וליצור סדר ב"בלגן" .מירה מנסה לתת לכך מספר הסברים ,אחד מהם הוא העובדה שכבר התחיל
להיווצר משהו ,והיה צורך רק בארגונו .הסבר נוסף נוגע לפיזיות שלה ,כאישה נמוכה מול גבר גבוה,
וההסבר האחרון ,והמשמעותי ביותר בעיניי ,נוגע להבדל המגדרי בין השניים.
במאמרה " ,"Gender and Social Influenceחוקרת לינדה קארלי את האופן בו משפיע המגדר על
יכולת ההשפעה של הפרט בקבוצה מעורבת ( .)Carli, 2001לטענתה ,גברים נתפסים כבעלי ידע רחב
יותר ובעלי יכולת גבוהה יותר מנשים ,ומכיוון שבתוספת לכך נשים חשופות לביקורת גדולה יותר
כאשר ה ן מפעילות תכונות מנהיגותיות ,החברה פתוחה יותר להשפעה של גברים מאשר לזו של
נשים .קארלי טוענת כי בקבוצה מעורבת מגדרית ,תרומתם של הגברים מקבלת תשומת לב גדולה
יותר ,ותרומתן של הנשים זוכה להתעלמות בהשוואה לשל הגברים .בנוסף ,טוענת קארלי כי החברה
מקבלת בצורה חיובית יותר התנהגות כוחנית של גברים מאשר זו של נשים .בהתחשב בכך שמירה
זכתה לביקורת מצד חברי וחברות הקבוצה שלה על התנהגותה האסרטיבית באופן כללי בסמינר,
לא מין הנמנע לשער כי ביקורת זו השפיעה גם כאן ,והתנהגות דומה מצד גבר לא זכתה לאותה
ביקורת .לטענת קארלי ,סוכני השפעה צריכים להיות בעלי יכולת ,והחברה תופסת גברים ככאלו
יותר מאשר נשים .כתוצאה ,מסכמת קארלי כי הבדל מגדרי קיים אפילו כשאין הבדל בהתנהגות
של הגבר או האישה המנסים להשפיע (שם ,עמ'  .)734מירה לא ציינה הבדל בהתנהלותו של הגבר
לעומת התנהלותה שלה ,אך נראה כי גם לא היה קיים הבדל כזה ,עדיין יחסי הכוחות המגדריים
גרמו לכך שהמשתתף הצליח להשפיע ולנהל את הקבוצה טוב יותר ממנה.
תמי מתארת תחושה דומה:
"בהכנה לערב הנרטיב אז הייתי עם ג' 120,והיה לי מאד קשה .הרגשתי כאילו הוא מבין שהוא צריך
לעשות את זה לבד ,הרגשתי מאד לא משמעותית .אני חושבת שזה הרבה בא ממני ,ואני חושבת שיש
משהו בו שהוא מרתיע .יש משהו במבט שלו שעושה לי ...שמלחיץ אותי .ואני זוכרת שדיברנו על איזה
משהו שהרגשתי שיש לי יותר מה להגיד עליו ,והוא היה נורא אסרטיבי .דיברנו על הפרעות לפני קום
המדינה או משהו ,והיה לי קשה להתווכח איתו .הרגשתי שאין לי מה להגיד לו ,הוא היה כל כך
נחוש".

 120חלק מההכנה התקיימה בסופו של דבר בזוגות.
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האסרטיביות של המשתתף גרמה לתמי להימנע מהבעת דעותיה גם כאשר הרגישה כי היא יכולה
לתרום לדיון .תמי תפסה את האסרטיביות של המשתתף כמלחיצה ,ובסופו של דבר היא נכנעה לו,
ודבריו הם אלו שבאו לידי ביטוי בפעילות .כתוצאה ,תמי הרגישה לא משמעותית בקבוצה כולה,
מה שאינו זר לה ,כפי שראינו בחלקים הקודמים .קרופורד טוענת כי נשים צריכות לבחור בין להיות
אסרטיביות ולהסתכן בכך שלא יאהבו אותן ,לבין להיות כפופות ונשלטות בידי אחרים ( Crawford,
 .)2006בעוד מירה "נענשה" על האסרטיביות שלה ,תמי נכנעה להתנהגותו של הגבר .היא מתארת
כי היה "נחוש" ו"נורא אסרטיבי" ,מה שלא אפשר לה להביע את דעתה.
הדס תורמת לתמונה הכללית של אותו ערב:
"הגברים היו מאד בולטים בעשייה של אותו הערב .עכשיו כשאני חושבת על זה ,הנשים היו פחות
בפרונט [מקדימה] ,יותר בביצוע ,כרגיל ,כנראה .הם לא היו במקום של לשמוע דעות ,לא היו פנויים
לזה".

ערב הנרטיב דרש הכנה יצירתית כלשהי ,וכשהדס מספרת שהנשים היו יותר בביצוע ,כוונתה לגזירת
בריסטולים ,הכנת תפאורה ,עיצוב החלל ועוד .המרכזיות של הגברים היתה אחד הגורמים
לתחושתה של הדס כי אין מקום לדעותיה 121,ולכך שהנשים נותרו מאחור בזמן שהגברים נמצאים
במרכז .למעשה ,הביטוי הציני של הדס" ,כרגיל" ,הוא הרבה יותר מדויק ממה שהיא חושבת .ששון-
לוי ורפפורט טוענות כי בתנועת "המאה ה ,"21-תנועת השלום המעורבת מגדרית בה ששון-לוי היתה
שותפה ,הנשים הפכו לשוליות ומושתקות ( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003מתיאוריה של
ששון -לוי את התנועה עולה כי מנהיגי הקבוצה היו גברים והדיון התאורטי היה נחלתם של הגברים
בלבד ,מה שהוביל ,לטענתה ,להיררכיה מגדרית שהשפיעה על כל התנועה .ששון-לוי מתארת כי
הגברים היו בקדמת הבמה ,כתבו ופירסמו ,והנשים עסקו במנהלה ובסידורים מאחורי הקלעים.
ששון-לוי ורפפורט טוענות כי החלוקה המגדרית בתוך התנועה אינה מיוחדת בהיסטוריה של תנועות
חברתיות ,ומחקרים על תנועות מחאה מראים כי הפער המגדרי נשמר כאשר התנועה מעורבת (שם,
וכפי שנראה גם ממחקריהן של אהרוני ו-פופ .(Pope, 1993; Aharoni, 2011 :בנוסף ,טוענות ששון-
לוי ורפפורט כי נשים שהיו בסטטוס גבוה מחוץ לתנועה המעורבת ,הרגישו בסטטוס נמוך בתוכה
( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003מירה ,שבדיונים הקבוצתיים המעורבים לאומית חשה
דומיננטית ובעלת יכולת השפעה ,הרגישה כי היא הופכת לשולית בתוך הקבוצה הנפרדת .פעם
נוספת נראה כי כאשר יחסי הכוחות הלאומיים נעלמים ,צפים על פני השטח יחסי הכוחות
המגדריים ,וההיררכיה הלאומית מפנה את מקומה להיררכיה המגדרית.
מירה ,הדס ותמי לא טוענות כי התנהגות זו מצד הגברים היתה מכוונת ,אולם ניכר כי לא היה ניסיון
מצד המשתתפים להתנהגות שונה מזו ,וכי הם התנהלו בדרך אותה הם מכירים – הגברים כמו
הנשים .התנהלות זו מראה כי תחושתה של גרי אינה רחוקה מהמציאות – מכיוון שבפועל לא
השתנה דבר .אך מעבר לתחושת האכזבה והשוליות של המרואיינות ,להתחזקות הפערים המגדריים
היתה השלכה מרחיקת לכת על אופן הצגת הנרטיב הקבוצתי ,ומי שייך ,או יותר נכון ,לא שייכת
אליו.

 121גורמים אחרים יעלו בהמשך.
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ג" .אישה מזרחית מיעוטית( ".הדס)
הדרישה להציג נרטיב קבוצתי אחיד היא דרישה בעייתית ,שייתכן כי כישלונה ידוע מראש .בנוסף
להגבלה לנרטיב אחיד ,היתה הגבלה נוספת והיא הגבלת הזמן; למשתתפות/ים ניתנו יומיים להכנת
הערב ,ושעתיים (פחות או יותר) להצגתו בפני הקבוצה השנייה .הגבלות אלו יצרו לחץ גדול על
המשתתפות/ים ,הובילו למריבות קבוצתיות ("בלגן" ,כפי שאומרת מירה) ,ולתחושות קשות של
השתקה אצל חלק מהמרואיינות .על מנת להציג בפני הקבוצה הפלסטינית את הנרטיב הלאומי
הישראלי ,נדרשו המשתתפות/ים למצוא אותו ,מה שהתגלה כמשימה לא פשוטה.
"גיליתי שאנחנו עם שאין לו מושג על הנרטיב שלו – אומרת הדס – הנרטיב שלנו לוקה בחסר .מה
שאני ידעתי מישהי אחרת לא ידעה ,מישהי אחרת ידעה דברים שאני לא ידעתי ,זה בלט לי מאד
בפעילות .כשזרקנו רעיונות בלוח ,היו הרבה דברים שעלו .באמת היו הרבה אירועים לציין בתור העם
היהודי שצויינו ,צויינו בהרחבה [צינית] ,ופה אולי העניין של ההיררכיה ,בואי נגיד שגם העניין
המזרחי לא היה שם".

הדס אומרת שעלו נושאים רבים בדיון על הצגת הנרטיב ,אך היא אינה תופסת את עושר הנושאים
כחיובי ,אלא טוענת כי הוא מעיד דווקא על בלבול וחוסר ידע .בנוסף ,ואולי חשוב יותר ,הדס מציינת
כי העושר בנושאים העלה בעיה אחרת – הצורך בבחירת נושאים ספורים מתוכו ,ויצירת היררכיה
בין הנושאים שעלו להצגה .בתוך בליל הנקודות שעלו ,הנושא המזרחי הושתק .הדס ממשיכה:
"אחרי הערב המנחות באו אליי ואמרו לי' ,הדס ,איפה הפנתרים השחורים? איפה חטיפת ילדי תימן?',
וזה בכלל לא היה לי במיינד [במחשבה] להציע את זה .כאילו אנשים כל כך נלחמו על הנקודות שלהם,
שזה גם אומר משהו .מין איזושהי הרמת ידיים מראש ,מלחמה אבודה מראש .כי הם כל כך להוטים
בצדקתם ,אז פתאום אני אביא עוד פאן שנוגד את מה שהם עשו בעצם? אנחנו פה העם הטוב ,המכיל,
כור היתוך ,כאילו .כן ...הם שמו את כור ההיתוך ,שכולם [ One Israelישראל אחת] או משהו כזה.
הקבוצה רצתה להציג משהו מאד חיובי ,אני אומרת קבוצה ,אבל אני רואה בהם גברים ,כן? הם לא
היו במקום של ,רגע ,בואו נשים משהו שלאו דווקא שם אותנו במקום חיובי .אבל זה הנרטיב שלנו,
אולי אפשר היה להגיד שבנרטיב שלנו נמצא כל העניין עם הפנתרים ,אבל זה לא באמת נרטיב ,זה לא
משהו שמוכר פה .הסמינר הזה הזיה .הזיה".

הדס מספרת כי לא ניסתה להציע את הנושאים הקשורים במאבק המזרחי ,מכיוון שחשה כי
הקבוצה אינה פנויה לכך .לטענת זוננשיין וחיג'אזי ,במסגרת החד-לאומית ,הקבוצה הישראלית-
יהודית מתפנה לברר נושאים פנים קבוצתיים ,כמו הנושא המזרחי-אשכנזי ,שלעיתים מושתק על
ידי האשכנזים/ות בקבוצה (זוננשיין וחיג'אזי ,עמ'  .)145-146הדס לא אומרת בפירוש כי הנושא
הושתק על ידי האשכנזים/ות בקבוצה ,אך היא מתארת תחושה של מיעוט ,שגרמה לה שלא להעלות
נושאים מסוימים.
מדבריה של הדס עולה כי ייתכן כי יותר משהנרטיב הלאומי עצמו חשוב ,חשוב אופן הצגתו (מה
שמשפיע על הרושם הכללי שיש לה מהסמינר ,וגורם לה לכנות אותו "הזיה") .הרצון הקבוצתי
להראות נרטיב חיובי ,הוביל להדרת נושאים שלא עלו בקנה אחד עם הייצוג המבוקש .לטענת
הנרייט דאהן-כלב ,המזרחיות מייצגת את כישלון "כור ההיתוך" ,מפלגת ופוגעת באתוס האחדות
הלאומית (דהאן-כלב .)1999 ,טענותיה של דהאן-כלב מהדהדות בדבריה של הדס ,המציינת אף היא
את "כור ההיתוך" ,ומסבירה כי ויתרה על הצגת הנושא המזרחי מחשש לפגוע באתוס הלאומי הזה.
שתיקתה של הדס בלטה ,לדבריה ,לא רק במהלך הכנת פעילות הנרטיב ,אלא לאורך הסמינר:
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"היה מקרה שיצאנו לטיול בגרמניה ,וישבנו בבית קפה ,והתפלאנו איזה שקט שם .שדרה של בתי
קפה ושקט! ואז ע' אמר בחיוך כזה ערמומי' ,אתם יודעים למה זה ככה ,כי יש פה רק אירופאים'.
וצוחק! חמוד ,פה זה לא אירופה .זאת היתה אמירה מאד גזענית .הוא לא קולט כמה הוא גזען ,אני
לא מבינה איך הוא מגדיר את עצמו שמאלני פה בארץ .אמירות כל כך לבנות ואליטיסטיות ,אתה לא
רואה את מי שלידך ,אפילו לא לידך ,מתחתיך .אין ספק ,נמצאים מתחתיך .ואני שוב השתתקתי ,לא
עניתי לו בכלל .בארץ אני עונה ,אני "מפלפלת" 122אנשים כאלה .זה מעניין שלא עניתי לו .זה מעניין.
אני חושבת שהרגשתי מיעוט לגמרי .אישה מזרחית מיעוטית .המזרחיות שלי מאד הושתקה שם ,אני
השתקתי אותה .לא היה לה מקום".

הדס מתארת מקרה נפרד בו נזרקה לחלל האוויר הערה ,אותה היא חושפת כגזענית ,ואליה בחרה
שלא להגיב בזמן אמת .מדבריה עולה כי לא היה זה המקרה היחיד ,ומספרת כי חשה שלא היה
מקום למזרחיות שלה ,והיא בעצמה בחרה להשתיק אותה לעיתים .במאמרה "אז מה כבר קרה?
אוטואתנוגרפיה של מיקרו-אגרסיות על רקע אתני" ,מספרת כלנית צאלח על חווייתה כאישה
מזרחית באקדמיה הישראלית ,ומתחקה אחר מקרים בעולם האקדמי בהם נתקלה בהערות או
אירועים גזעניים ,אשר בחרה לשתוק ולא להגיב להם ,מסיבות שונות (צאלח" .)2016 ,מיקרו-
אגרסיות" ,מסבירה צאלח  ,הן חילופי דברים ,לא תמיד מילוליים ,מרומזים ,מציפים ,לעיתים
קרובות אוטומטיים ובלתי מודעים ,המכוונים למיעוטים ,ומטרתם להקטין אותם ,לבודד אותם,
ובעיקר להשאירם במקום המדוכא .צאלח טוענת כי מיקרו-אגרסיות תורמות לתחושת חוסר
שייכות ,המערערת את מיקומן בחברה של אלו הנפגעות ממנה ,מה שמאיים ,למעשה ,על זהותן.
צאלח מתייחסת אמנם לעולם האקדמי ,אך טענותיה נוגעות למרחבים מוגזעים באופן כללי ,ובעיניי
מתאימות ביותר למרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני .בעיניי ,הערתו של המשתתף הישראלי,
שנאמרה כבדיחה ,היא דוגמא מצוינת ל"מיקרו-אגרסיות" .לא רק שהדס חשה נחותה ,היא חשה
בלתי נראית ,מיעוט שאין לו מקום במרחב ,מה שהוביל לשתיקתה ולהשתקתה .בשתיקתה היא
מדגישה את חוסר ה שייכות שלה ,המתבטאת גם בהדרת הנרטיב המזרחי מהצגת הנרטיב הלאומי
הישראלי הכללי.
הדס טוענת כי "בארץ" היתה מתעמתת עם הדברים .כמוה ,גם גרי בחרה שלא להתעמת עם
המשתתף הפלסטיני בסמינר ,למרות שהיתה עושה זאת במציאות שמחוץ למפגש .בעוד גרי מסבירה
את ההבדלים בין המרחבים ,הדס לא עושה זאת ,אך היא מסבירה את שתיקתה באופן כללי
בתחושת המיעוט שחוותה במהלך הסמינר ,תחושה שמתקשרת אצלה לא רק לזהות המזרחית ,אלא
גם לזהות המגדרית" .אישה מזרחית מיעוטית" ,הדס מכנה את עצמה ,ומשנה את השפה העברית
כדי שתתאים לתחושותיה ,שאולי אין להן מקום אפילו בשפה עצמה .הדגש שהדס שמה על הזהות
המגדרית בנוסף למזרחית מראה כי אולי היתה זו הזהות המזרחית שהודרה מהצגת הנרטיב
הלאומי ,אך היה זה פועל יוצא של הזהות המגדרית שאינה שייכת לנרטיב הזה .הדס מזהה את
חברי הקבוצה כגברים ("אני אומרת קבוצה אבל רואה בהם גברים") ,והנרטיב הישראלי הנבחר
הוא הנרטיב אותו מספרים הגברים .השליטה בנרטיב נקבעת על ידי יחסי הכוחות בין
המשתתפות/ים ,שכפי שניתן לראות בבירור ,נוטה לרעת המשתתפות.

 122סלנג ,הכוונה לעמת עם ,לחשוף את הטעויות בצורה מנצחת ,מכרעת ,וייתכן כי מעט משפילה.
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הנושא המזרחי לא היה הנושא היחיד שהושתק והצטרפו אליו נושאים נוספים ,ביניהם "הנכבה"123,

שהוצע על ידי אביגיל ,ונדחה מצד הקבוצה .הדס מנסה להסביר מדוע:
"עוד עניין שכאב לי ,כאב לי שכאב לאביגיל ,שהיא רצתה לשים את הנכבה בנרטיב שלנו .וזה מאד
כאב לה ,אז כאב לי שכאב לה .אני חושבת שזה לא היה במקום וזה לא זה ,והלוואי שזה יהיה חלק
מהנרטיב הישראלי .אבל להציג את זה כאילו כיום זה חלק מהנרטיב הישראלי ,זה להציג בעיה .כי
אמרתי לעצמי איך זה יכול להיות שהם יחשבו שזה הנרטיב הישראלי ,כשברחוב הישראלי זה לא
מדובר ,ואז הם יעמדו לזיכרון זה באוניברסיטה ויזרקו עליהם אבנים 124,יש פה פער ענק .זה לא
הגיוני".

הדס מסבירה כי בנוסף לרצון להצגת נרטיב חיובי ,השימוש ב"נכבה" בנרטיב הישראלי יהווה מצג
שווא ,ויפגע במשתתפות/ים הפלסטיניות/ים .בעוד הנושא המזרחי יתרום אף הוא למצג השווא,
הוא לא יפגע במשתתפות/ים הפלסטיניות/ים פגיעה פיזית ממשית מחוץ למפגש .לטענת זוננשיין
וחיג'אזי ,לעיתים עולה דרישה מכלל המשתתפות/ים בקבוצה הישראלית-יהודית לאיחוד שורות,
והקול שנשמע חזק יותר הוא הקול הלאומי ,בעוד האחרות/ים מותקפות/ים ומואשמות/ים בכך
שהם מונעים את הקונפליקט ומפריעות/ים לבירור אמיתי של היחסים בין הלאומים (זוננשיין
וחיג'אזי ,עמ'  .)145הדס למעשה טוענת כי דבריה של אביגיל יפריעו לבירור אמיתי של היחסים,
כיוון שיתרמו לאשליה של מציאות מסוימת ,אשר לדעתה אינה קיימת .הדס חשה חמלה כלפי
אביגיל וכביכול כואבת בכאבה ,אך גם היא משתפת פעולה עם הסירוב הקבוצתי לציון ה"נכבה".
לטענת ענת רימון-אור ,עצם השתתפותו של המזרחי בשיח הישראלי הדומיננטי ,מסגירה "אחרות"
( )Othernessרדיקלית (רימון-אור .)2002 ,כל ניסיון של המזרחי להשתלב בשיח ,לטענתה של רימון-
אור ,מחייבת אותו להסוות את סימני האחרות ,או להשלים עם מיקומו בשוליים .הדס ,כפי שראינו,
חשה לא שייכת לשיח שנוצר בקבוצה ,בוחרת להדיר את עצמה ממנו ,וכך משלימה עם מיקומה
בשוליים ,ומסווה את סימני האחרות שלה .הסוואה זו מתבטאת לא רק בהדרה העצמית ,אלא גם
בהשתתפותה של הדס בסירוב הקבוצתי הכולל לציין אירוע שמציג את הקבוצה הישראלית-יהודית
בפרט ,ואת "עם ישראל" בכלל ,באור שלילי.
פעילות הצגת הנרטיב הלאומי מכריחה את המשתתפות/ים להתעמת עם שאלות הנוגעות לנרטיב
הזה ,ובמסגרתה המשתתפות/ים יוצרות/ים למעשה נרטיב משלהן/ם .לטענת פרוקולה ,נרטיביזציה
היא מדיום שעוזר לבניית זהות אישית וקולקטיבית ( .)Prokkola, 2009פאסי טוען כי הנרטיבים
הם היוצרים את הגבולות בחברה ,בין מגדרים ,לאומים ,קבוצות ,ועוד ( .)Paasi, 1998מעבר לכך,
לטענתו ,הנרטיבים הם המטעינים את הגבולות במשמעותם .הבניית הנרטיב הלאומי הישראלי-
יהודי בקבוצה כנרטיב המבוסס על חוויותיהם של הגברים ,מדגישה את חוסר השייכות של הנשים
לנרטיב הישראלי-יהודי ,ויוצרת גבול בין המשתתפות למשתתפים .הנרטיב הנבחר מעניק לגבול את
משמעותו כמסמן יחסי כוח בין המשתתפים למשתתפות ,כאשר המשתתפות מחוסרות כוח,
" 123נכבה" (نكبه) – בערבית ,אסון או קטסטרופה .המונח מציין את ההרס ,הגירוש ,הביזה וכו' של התושבים
הפלסטינים עם הקמת מדינת ישראל ב .1948-זהו אירוע מכונן של העם הפלסטיני ,המצוין כל שנה במאי ,במקביל
ליום העצמאות הישראלי .נלקח מתוךhttp://www.zochrot.org/he/contentAccordion/nakba :
 124הדס מתייחסת למקרים שקרו באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל אביב ,בהם ציינו סטודנטים פלסטינים
ויהודים את "יום הנכבה" מול פעילי ימין רבים ,הפגנות שנגררו לאלימות,http://news.walla.co.il/item/2856307 .
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/778/476.html
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ונאלצות לאמץ את הנרטיב הנבחר ,שלא מייצג אותן ואף מדיר אותן .לטענתה של צאלח ,מתיחת
הגבול מצביעה על מקום נכון או מקום לא נכון להיות בו (צאלח .)2016 ,ניכר כי בגבול שיצר הנרטיב
החדש ,המשתתפות הן אלו הנמצאות במקום ה"לא נכון" של הקו ,וזהותן נמחקת יחד עם
חוויותיהן.
זוננשיין וחיג'אזי טוענים כי לעיתים אלו שמכריזים/ות על עצמם/ן כשמאלנים/ות מתקפלים/ות,
וקולם/ן מושתק (זוננשיין וחיג'אזי ,עמ'  .)145אך ישנן כאלו המסרבות לשתוק ולשתף פעולה עם
הנרטיב הנבחר ,או בכלל .בעקבות הסירוב לייצוג ה"נכבה" בנרטיב הלאומי הנבחר ,אביגיל בחרה
שלא להשתתף כלל בפעילות:
"אחרי הנרטיב ההיסטורי היה לי ממש חשוב להגיד [למשתתפות/ים הפלסטיניות/ים] שזה לא משהו
שהוא כולל ,זה לא משהו שכולנו שותפים בו .יש לי דעה פוליטית שונה משלהם ,וגם ראייה אחורה
שונה".

לכאורה אביגיל נכנעה לדרישה הקבוצתית ,אך מדבריה עולה כי היה זה למראית עין בלבד .לאחר
הפעילות אביגיל בחרה להדגיש בפני המשתתפות/ים הפלסטיניות/ים שלא לקחה חלק בהכנת
הערב ,וכי אינה שותפה לנרטיב המוצג .במעשיה ,אביגיל מביעה התנגדות לנרטיב ,ומסרבת לזהות
שנכפתה עליה מצד הקבוצה .לא רק שאביגיל מערערת על הנרטיב שנקבע ,היא גם חוצה את
הגבולות בין הקבוצות ,ופונה באופן אישי לחברות וחבריי הקבוצה הפלסטינית.
כפי שטענתי ,מרחב מפגש הדיאלוג הוא "אזור גבול" ,בו נפגשות תרבויות ,גזעים ,מעמדות
סובייקטים וכו' .מעשה חציית הגבול של אביגיל הוא סממן של התנגדות ,שלטענת אנזלדואה
מאפיינת זהויות בא זורי גבול ,ומצביעה על התנגדות לגבולות שאינם טבעיים ,ועל כך שהמוסר
המקומי גבוה מההגבלות שנוצרו על ידי המדינות או המוסדות (מצוטטת אצל  ,2009 ,Prokkolaעמ'
 .)31חציית הגבולות של אביגיל היא האפשרות שלה ליצירת זהות משוחררת מאותן הגבלות של
הקבוצה ,זהות עצמאית ,מתנגדת  -זהות של חציית גבול.
אך הניסיון לחציית הגבול עולה לעיתים במחיר כבד ,כפי שנראה מדבריה של אביגיל:
"האמת שהרגשתי מאד לבד בסך הכל במשלחת .היה לי מאד קשה שם .הרגשתי "אאוטסיידרית"
[בחוץ] .היו לי אנשים שהיה לי יותר נוח איתם ,אבל בסך הכל זה היה מאד קשה .הרגעים עם החבר'ה,
ממש לא הייתי חלק מזה .אולי אם הייתי ממש מנסה ,אבל לא רציתי ,וזה גם לא היה הולך טוב .זה
קצת הזכיר לי בית ספר יסודי .כאילו ,באמת לא הייתי שותפה לחיים כל כך .היה לי כבד בלב כל
הזמן".

לטענת זוננשיין וחיג'אזי ,אלו החורגים/ות מהגבולות הנוצרים בקבוצה ,משלמים/ות מחיר כבד על
חריגתם (זוננשיין וחיג'אזי ,עמ'  .)145אביגיל חשה כי אינה חלק מהקבוצה הישראלית-יהודית ,אך
גם אינה חלק מהקבוצה הפלסטינית .אביגיל מציינת כי בחרה בבידול זה בעצמה ,אך היא משערת
כי גם אלמלא עשתה זאת ,היתה זוכה ליחס דומה .בנוסף לתחושת הבדידות ,התנגדותה של אביגיל
לנרטיב הלאומי וניסיונה להתקרב למשתתפים הפלסטינים באופן אישי הוביל אותה להיכנע לדיכוי
מגדרי 125.אביגיל מצאה את עצמה חוצה גבולות לאומיים (כביכול) ,אך נשארת כבולה לגבולות

 125נידון בפרק הרביעי.
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מגדריים ,שכפי שראינו ,קשורים קשר עבות לנרטיב הלאומי הקבוצתי .אביגיל משלמת את מחיר
ההתנגדות והזהות העצמאית ,בשני המקרים.
ד" .אי אפשר להפריד את הטוב והרע בדבר הזה ,זה בא ביחד ,מין מעגל מרושע( ".נעה)
אביגיל לא היתה היחידה שמצאה את עצמה בדרך ללא מוצא .שאלות של שייכות ,התנגדות,
השלכות ועוד ,העסיקו את המרואיינות מהרגע הראשון ועד הרגע האחרון של המפגש ,וגם אחריו.
בעוד אביגיל בחרה להתנגד בצורה אקטיבית לנרטיב הלאומי ,אצל נעה ההתנגדות התרחשה בעיקר
בתודעה:
"אני זוכרת שבערב נרטיב שלהם [של הקבוצה הפלסטינית] הם שמו מראה 126.זה היה כמו סכין ללב,
וואו .זה היה קטע ממש קשה .זה היה מזעזע ,מכעיס ,אבל גם מעמת ,מחבר לחוויה שלהם .אני
חושבת שהרגשתי שם כאב אבל גם קצת כעס ,כי אני בהמון שאלות ,גם שמה הייתי בהמון שאלות
והעליתי את זה בקבוצה [הישראלית-יהודית] ,שאלות של זהות והזדהות .הצמד מילים הזה ממש
נוכח לי .ואז הם שמים את המראה הזאת ,שזה משהו שאני כל כך לא מזדהה איתו ,וכל כך לא
מרגישה שזאת הזהות שלי .אני חושבת דווקא באופן כללי ש ...אני ישראלית .כן ,נולדתי פה .אז אם...
כמו שיש לזה [דופקת על השולחן] הגדרה של שולחן ,כי נוח לנו יותר להיות בהגדרות ,אז אני ישראלית
כי נולדתי פה .אני נופלת תחת הקטגוריה הזאתי .ואז ההכללה הזאת ,סוג של אחד ועוד אחד שווה
שתיים ,אם אני ישראלית ואני גרה פה ,אז אני הפנים של הכיבוש? זה היה מקומם מצד אחד .מצד
שני ,אם אני ישראלית ונולדתי פה ,אז לא כל הישראלים ככה .אז זה היה מקומם אבל מלמד .כי אי
אפשר להפריד את הטוב והרע בדבר הזה ,זה בא ביחד .מין מעגל מרושע".

זוננשיין וחיג'אזי טוענים כי במפגש הדיאלוג מתמודדים המשתתפים/ות היהודים/ות עם ההכרה
הגוברת שיש קונפליקט בין שתי קבוצות הלאום ,והכרה זו פותחת בפניהם שאלות רבות באשר
לזהות היהודית שלהם ,ולתפיסתם העצמית (שם ,עמ'  .)142נעה הגיעה למפגש הדיאלוג ללא ידע או
הכרה במתרחש בישראל (לפחות לא בזמן המלחמה ,אבל גם באופן כללי) 127,ובמהלך המפגש
התבהרה בפניה תמונת מציאות מסוימת ,איתה היא נאלצת להתמודד .לדברי נעה ,צמד המילים
"זהות והזדהות" נוכח מאד בחוויה שלה ,והיא מחפשת את המקומות איתם היא מזדהה ,ומנסה
לברר לעצמה את הזהות שלה ,דרך ההזדהות שלה .נעה ממשיכה:
"אני חושבת על זה בעיקר בקשר לתהליך של השנים האחרונות ,הרבה עבודה פנימית ,וגם בהקשר
של הטיולים ,כשאני מטיילת ,אם אני ישראלית אז מתייגים אותי .נגיד הרבה אנשים בטיול אומרים
לי ,את ישראלית? וואו .את לא נראית ישראלית .ואז התחלתי לשאול ,מה זה אומר נראית ישראלית?
איפה אני רוצה להזדהות עם זה ,איפה אני לא רוצה להזדהות עם זה .איפה אני מתחברת ,איפה אני
לא ,מה אני מסכימה ,מה אני לא ,איפה אני רוצה לשייף את עצמי ,איפה לא .כי אין ספק ,בואי נגיד
שבהרבה מובנים הסמינרים האלה 128,וההתעסקות עם כל הדבר הזה ,כן חיברה אותי קצת לזהות
הישראלית .ואני חושבת שברמה הזו ,החיבור שלי היה יותר עם הקבוצה הישראלית ,שהעבודה
הקבוצתית היתה יותר עם הישראלים ,וזאת היתה עבודה ברמה הלאומית".

 126בערב הנרטיב של הקבוצה הפלסטינית הציבה הקבוצה מראה מכוסה בבד ,וכאשר המשתתפים/ות
הישראליות/ים -יהודיות/ים הסירו את הבד הן ראו את עצמן במראה ,שמעליה נכתב" :הפנים של הכיבוש".
 127כפי שעלה מדבריה בפרק הראשון ,עמ' .45
 128נעה נכחה לאחר הסמינר הזה במספר סמינרים אחרים.
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עם התקדמות התהליך הקבוצתי ,טוענים זוננשיין וחיג'אזי כי הפורום החד-לאומי הופך למשמעותי
יותר עבור המשתתפים/ות ,והם לעיתים מעדיפות/ים אותו על פני המפגש הדו-לאומי (שם ,עמ'
 .)148נעה אומרת כי העבודה המשמעותית יותר שנעשתה מבחינתה היתה עם חברי קבוצתה ,על
מנת לנסות לברר לעצמה את זהותה האישית .לטענת פאסי ,הזהות הלאומית היא רק אחת
מהזהויות של הפרט ,אך היא כנראה הבסיסית ביותר בעולם המודרני ( .)Paasi, 1998למרות שנעה
התנגדה להגדרת הזהות ה"ישראלית" כזהות כוללת ,בפועל היא מצאה את עצמה צוללת לתוכה,
וכך מתרחקת מהקבוצה השנייה ,מהמשתתפות/ים הפלסטיניות/ים ,ומאפשרות לחציית הגבולות
הלאומיים .התנגדותה של נעה להגדרות הובילה אותה ,למעשה ,להתכנס בתוכן ,ולייצב את הזהות
הלאומית בבסיס הזהות שלה.
נעה מסרבת להכיר רק באלמנטים השליליים של הזהות הלאומית ,וטוענת כי ישנה נקודת אור –
באותה מידה שהיא מייצגת את הכיבוש ,היא גם מוכיחה כי יש כאלו המתנגדות/ים לו ,והמנסות
לפעול על מנת לשנות את ה מצב .אך כפי שראינו ,ההתנגדות לנרטיב אחד ,מובילה לכניעה לנרטיב
אחר .וגם אם המרואיינות אינן כולן כמו אביגיל ,ניכר מהמחקר כי אפשרויות ההתנגדות שלהן
במרחב מוגבלות מאד .הפורום החד-לאומי אמנם מאפשר למרואיינות מרחב נוח יותר לעיבוד
ולנשימה ,אך זהו מרחב בו הן גילו כי הנרטיב הלאומי ,בין אם הן נכנעות לו או אם לאו ,הוא נרטיב
גברי ,המדכא את זהותן המגדרית וכפועל יוצא ,אלמנטים אחרים בזהותן.
נעה מגדירה זאת "מעגל מרושע" ,וכפי שנראה בחלק הבא והאחרון ,נראה שהגדרתה מאפיינת היטב
את תחושותיהן של המרואיינות מהמרחב כולו.
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פרק שישי – סוף הסמינר
א" .היציאה לסמינר זה כמו יציאה מהארון( ".הדס)
שבועיים חלפו וסמינר הדיאלוג הגיע לסיומו .נדמה כי עברה שנה מאז הגענו לאכסניה שהפכה
לביתנו השני ,ומאז פגשנו את המשתתפות/ים שהפכו למשפחה האלטרנטיבית שלנו .הגענו למפגש
מלאות בשאלות וחששות ,אבל גם פתוחות לידע חדש ולהיכרות עם מי שעד לאותו מפגש היו
זרים/ות מוחלטים/ות ,מכל הבחינות .בשבועיים שחלפו למדנו להכיר לא רק מושגים חדשים ,אלא
גם נשים ואנשים חדשים ,ונרטיבים שונים ומגוונים .רומי ,שהגיעה למפגש על מנת "לשמוע ממקור
ראשון את החוויות של הצד השני" ,129מרגישה שקיבלה מענה לחלק משאלותיה:
"היה לי קשר מעניין עם מ' [משתתף פלסטיני] ,הוא היה איתי בקבוצה והציג עמדות מאד קיצוניות.
ואחר כך ,כשדיברתי איתו מה מסתבר? שהוא ואני גרים במרחק של חמש דקות בירושלים .הוא גר
בכפר ערבי ,ואני גרה בשכונה ,שהשכונה שלי זה המחסום לכפר .אז זה מדהים ,זה הרגיש לי שסוף
סוף אני מתעמתת עם האנשים האלה שהיו בחיים שלי 130,ושם הם בחיים לא דיברו על התחושות
שלהם ,או על הכיבוש .זה תמיד משהו שאסור להם להעלות אותו בהקשר של העבודה ,או ליד יהודים,
ליד הבוס .אז עכשיו אני יודעת מה הם חושבים על המצב .תמיד בירושלים זה כזה ,אנחנו עובדים
ביחד ,כיף להם ,אבל הם בטח שונאים אותנו וזה .וכן ,הם שונאים אותנו ,ועכשיו אני יודעת למה.
לקח לו להגיע לכאן עשרה מחסומים ,והוא גר חמש דקות ממני .חמש דקות ,והוא מחכה שעות.
מחסום של פקק שהם לא נותנים לעבור .חברה שלי גרה בהתנחלות מאחורי כפר ,אז אני יודעת כי גם
היא תקועה בפקקים האלה ,אבל אותה הם מעבירים מתישהו [צוחקת]".

רומי ,שהגיעה למפגש על מנת ללמוד על "הצד השני" ,עוברת מדיבור בלשון רבים על הפלסטינים
חסרי הפנים ,לדיבור בלשון יחיד על משתתף פלסטיני עמו היה לה "קשר מעניין" .טרם המפגש,
רומי הגדירה את הפלסטינים כ"צד שני" ,הגדרה אשר מבטאת דה-לגיטימציה של הזהות האישית
ואיחוד עם זהות קבוצתית של ה"אחר" (בר-טל ואחרים .)2008 ,לאחר המפגש ,ההיכרות עם
המשתתף הפלסטיני ואחרות/ים הובילו להכרה בזהות האישית ,ובנרטיב המתלווה לה .יתרה
מזאת ,לאחר המפגש ,רומי מתייחסת בביטוי "הם" לא לפלסטיניות/ים ,כי אם לממסד הישראלי
ולחיילים הישראלים ,האחראים על המחסומים ועל הדיכוי אותו חוות/ים הפלסטיניות/ים .אם
טרם המפגש השתמשה רומי בביטוי "צד שני" ו"-הם" כדי לתאר ולשמר את המרחק מהלאום
הפלסטיני ומהפלסטיניות/ים עצמן/ם ,לאחריו היא מבטאת ריחוק מהממסד הישראלי ,ומעושי
דברו .הזהות הלאומית של כינוי הגוף "הם" משתנה דרך המשתתף הפלסטיני ,ומבטאת שינוי ניכר
בתפיסת העולם של רומי.
גם טלי ,שהגיעה לסמינר על מנת "לבחור צד" 131,מרגישה שחל בה שינוי משמעותי:
"אני זוכרת שבהתחלה אמרתי מה זה הדבר הזה כיבוש ,אין דבר כזה כיבוש .וביום האחרון [של
הסמינר] כבר אמרתי שאני מקבלת את זה שיש כיבוש ,כי באמת יכולתי להבין על מה הם מדברים,
משהו שפה [בישראל] לא הייתי מבינה גם אם היו מדברים איתי שעות .אפילו כעסתי על האחיינים

 129ראו פרק ראשון ,עמ' .46
 130רומי הסבירה בראיון כי ההיכרות היחידה שהיתה לה עם פלסטינים/ות היתה בעבודה המשותפת שלהם במסעדה
בה עבדה בירושלים.
 131ראו פרק ראשון ,עמ' .47
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שלי שהם בצבא .בהתחלה עודדתי את אחיין שלי שיילך לקרבי ,אמרתי כל הכבוד וזה ,ואחרי שחזרתי
אמרתי לו ,אולי לא תלך לשם .אולי יש מקום אחר .עוד משהו שזה גרם לי ,לראות את החיילים
בצורה אחרת .פתאום את מבינה שהצבא המסורתי שכולם דיברו עליו ...לא ידעתי מה זה "נוהל
שכן" 132,וואו ,מה זה הדבר הזה".

טלי טענה כי הגיעה לסמינר עם ידע אפסי ,וחזרה עם ידע חדש ,המכיל את המושגים "כיבוש" ו-
"נוהל שכן" .ניכר כי בנוסף למושגים החדשים ,טלי מגלה כי היתה בעלת ידע מסוים מאד לפני
הסמינר ,והמושגים החדשים עוזרים לה לבחון בעין ביקורתית את הידע איתו הגיעה ,את הנרטיב
הלאומי ואת האתוס הלאומי הנלווה לו ,הכולל את הצבא " -המסורתי" ,לדבריה .הידע החדש
משנה את השקפת עולמה ,ואת יחסה למשפחתה בישראל .לטענת בר-טל ואחרים ,הגדרת מצב נתון
תלויה בתפיסת מציאות של המגדירים/ות ,אשר נובעת מהאידיאולוגיה ,האמונות ,הערכים
והמניעים שלהם (בר-טל ואחרים .)2008 ,השימוש במושג "כיבוש" משקף שינוי מהותי בתפיסת
עולמה של טלי ,ומגיע בעקבות ביקורת כלפי האידיאולוגיה והערכים אותם הכירה טרם הסמינר.
כמו טלי ,גם הדס משתמשת במשפחתה על מנת להדגים את השינוי שחל בה:
"אני הרבה יותר רגישה למה שקורה ,להשלכות .אני לא יודעת אם לפני הסמינר היה מקרה של נער
טיפש שמשחק אותה שהוא נחטף 133,אם הייתי חושבת על האוכלוסייה הפלסטינית שסבלה מזה ,אני
לא בטוחה אם הייתי במודעות הזאת .ועכשיו כשאני חושבת על זה ,זה לא רק מה שאני למדתי ,זה
מה למדו עליי .היציאה לסמינר זה כמו יציאה מהארון ,כן ,אני מתעניינת ב ...אני לא אגיד בפער,
בסכסוך הישראלי-פלסטיני .אני יכולה להגיד שדיברנו על זה בחג עם גיסי ,דיברנו על מה שגרם הדבר
הזה [מקרה ניב אסרף] לאוכלוסייה בחברון ,ופתאום גיסי אומר' ,כן ,זה התוצרים של הכיבוש' .ומי
היה שומע בבית שלנו את המילה כיבוש? פתאום אנשים מרגישים בנוח לדבר איתי במונחים כאלה.
שאחותי אמרה לי' ,כן ,האוכלוסייה הפלסטינית ,עשו להם עוצר וסגרו אותם' .וזאת אחותי הגדולה,
היא רק רואה חיילים היא בוכה ,אז גם היא מדברת איתי פתאום על האוכלוסייה הפלסטינית .זה
מין הזדמנות כזאת לדבר על דברים ,לדבר במונחים של כיבוש ,בלי להזדעזע מהמילה .אז גם את זה
למדתי ,שהשיח הזה יותר נמצא וקיים".

הדס מתארת כי בעקבות השתתפותה בסמינר בני משפחתה חשו נוח יותר להשתמש במושג
"כיבוש" ,והיא היתה רגישה יותר לנוכחותו בשיחות המשפחתיות .הדס מקבילה את היציאה

" 132נוהל שכן" – כאשר הצבא הישראלי משתמש באזר חים/ות פלסטינים/ות על מנת לעצור פלסטינים/ות אחרים/ות
ולהורות להם לצאת מביתם .בג"צ הורה לצבא להפסיק להשתמש בנוהל לאחר שאזרחים פלסטינים נהרגו כתוצאה
ממנוhttp://www.btselem.org/hebrew/human_shields/neighbor_procedure .
 133הדס מתכוונת לניב אסרף .באפריל  2014טען החייל ערן נגאוקר כי חברו ,ניב אסרף ,נכנס לכפר בית ענון בסמוך
לחברון והוא נעדר שם .כוחות ביטחון ישראליים רבים הוקפצו לאזור מחשש לחטיפה ,ולאחר מספר שעות נמצא
אסרף בריא ושלם באזור קריית ארבע .לאחר שנמצא סיפר אסרף כי בדה את המקרה ,וחודשיים לאחר מכן הוגש נגדו
ונגד נגאוקר כתב אישום .במהלך החיפוש אחר אסרף הוטל סגר על כפרים פלסטינים באזור חברון ובוצעו מעצרים
רבים .עוד על הפרשה ניתן לקרוא כאן:
http://mekomit.co.il/stream/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98 %D7%99%D7%A0%D7%99
%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A1 ,/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9וכאן -
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2606983
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לסמינר ל"יציאה מהארון" ,בה זהותה נחשפת לבני משפחתה .השימוש הרווח במונח "יציאה
מהארון" קשור בחשיפת נטייה מינית שאינה הטרוסקסואלית ,אך בעיניי מונח זה טעון במשמעויות
רבות נוספות :זוהי חשיפה של זהות שאינה חלק מהנרטיב ההגמוני ההטרונורמטיבי ,הסובלת
מסטיגמה שלילית ,ובעצם חשיפתה מתגלה סוד חבוי וחלק נסתר בזהות היוצא/ת ,שלרוב אינו
מקובל חברתית ,שהיוצא/ת מבקשת מהחברה להכיר בו ,ובתקווה גם לקבל אותו 134.בדומה לכך,
בר-טל ואחרים טוענים כי המושג "כיבוש" הוא בעל קונוטציה שלילית ומשמעויות פסיכולוגיות
נרחבות ,והם משערים כי חלקים מסוימים באוכלוסייה הכובשת יסרבו לקבל את הגדרת המציאות
הזו ,ואף להשתמש במונח עצמו (בר-טל ואחרים .)2008 ,בעצם הגדרת ההשתתפות בסמינר
כ"יציאה מהארון" ,מראה הדס עד כמה פעולה זו אינה מקובלת ,וכמה עצם ההשתתפות במפגש
דיאלוג ישראלי-פלסטיני מהווה למעשה קריאת תיגר על המציאות החברתית כיום .יתרה מזאת,
פעולת ה"יציאה מהארון" מסמלת למעשה חשיפה כפולה .בעצם הפעולה נחשפת לא רק הדס ,אלא
גם בני משפחתה המגיבים/ות לפעולה זו .הדס מציינת כי לאחר ההשתתפות במפגש ניתן "לדבר
במונחים של כיבוש בלי להזדעזע מהמילה" ,וזאת מכיוון שאין יותר צורך להסתיר את מרכיבי
הזהות שאינם מקובלים בחברה ,ונראה כי כעת ישנה הכרה בכך שהכיבוש הוא חלק בלתי נפרד
מהזהות האישית והחברתית של המשתתפים/ות בשיח.
הדס מציינת בחיוב את השינוי שנעשה בעצם השימוש במושג "כיבוש" ,אך השינוי החיובי מלווה
בצדדים שליליים .אמנם עצם השימוש במונח "כיבוש" מרמז על הכרה בעוול שנעשה ,בחוסר צדק
ובחוסר מוסריות מצד הכובשים (בר-טל ואחרים ,עמ'  ,)361אך כאשר המונח הופך לשגור בשיחה,
ישנה אפשרות כי המשתמשות/ים בו לא רואות/ים את המצב כבר שינוי .אמנם העלאת מודעות היא
אחת הדרכים לעשיית שינוי ,אך זו בלבד אינה מספיקה .הדס רואה את השינוי החל במשפחתה
כמפתיע וחיובי ,אך למעשה מתארת ביקורת שנשמעה כבר מהצד הפלסטיני כלפי המפגש –
נורמליזציה :במפגש הדיאלוג נעשים מאמצים גדולים להכיר במצב במקום לשנותו (אמיר וקוטף,
.)2015
על פי התאוריה של טרנר ובראון ,חברי/ות קבוצת הרוב הרואות/ים את המצב הקיים כלא לגיטימי
אך יציב ,לא יפעלו לשנותו ואף יתנהגו בצורה מפלה כלפי אוכלוסיית המיעוט ,תוך שהם מנסות/ים
להצדיק את האפליה כלפיהם על ידי אסטרטגיות קוגניטיביות של אישוש עצמי (סלימאן.)2000 ,
מהמשך דבריה של הדס ניתן לראות כיצד תאוריה זו באה לידי ביטוי בצורה מעט שונה:
"אני חושבת שדברים לאט לאט באים לי ,עדיין .עלתה לי שם השאלה ,האם אני אצא עם ערבי? היה
את י' [משתתף פלסטיני] ,שמעבר לזה שהוא היה חתיך היה בו צ'ארם [קסם] .ואני תהיתי ביני לבין
עצמי ,ואני לא יודעת אם זאת תכל'ס השאלה לבדוק אם את גזענית או לא ,אבל זאת שאלה קשה
להתחבט בה .אז גם אני שואלת את עצמי ,ואני מבינה שאם התשובה היא שלילית אז עדיין נותר בי

 134המונח "יציאה מהארון" כולל שלושה שלבים עיקריים :הכרה בנטייה המינית ,אימוץ זהות זו וחשיפתה בפני
אחרים (מרציאנו .) 2009 ,טענותיי על המונח מבוססת על חוויותיי כאישה לסבית ,ועל חוויות חברותיי וחבריי
לקהילה הלהטב"קית (אם קיימת) .אני וחברותיי חוות "יציאה מהארון" באופן כמעט יומיומי – בפני המשפחה,
בעבודה ,באקדמיה ,ולמעשה כמעט בכל מפגש עם המרחב הציבורי .אני מכירה את הסטיגמה השלילית בחברה על
זהות מינית שאינה הטרוסקסואלית על בשרי ועל בשר חברותיי .לקריאה נוספת וסטטיסטיקות נבחרות בנושא
השלכות שליליות של זהות מינית ראו מרציאנו( 2009 ,מרציאנו עוסק בגברים ,די במבט במדורי החדשות כדי לראות
כי טענות אלו נכונות לגבי שלל הנטיות המיניות שאינן הטרוסקסואליות).
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משהו שמבדיל .למרות שהיום התשובה היא לא לגמרי שלילית ,זה עניין של תרבות ,ואני בתור אישה
חזקה ,אני לא בטוחה שערבי היה יוצא איתי .גם זאת למידה ,לבחון ,וואלה ,האם הייתי פותחת את
ליבי ,כי זה קשה לבטוח בכללי בגבר ,אז גבר ערבי? מישהו שחינכו אותך לפחד ממנו?"

מפגש הדיאלוג אליו יצאנו החל בפעילות בה נדרשנו לספר את הסיפור האישי שלנו ,ולאחר מכן
עברנו לנושאים כלליים יותר .מדבריה של הדס נראה כי לאחר סיום הסמינר ,היא נותרת לבדה עם
השאלות שלה ,העוסקות בנושאים אינטימיים ,משפחתיים ,אישיים מאד .אפשר לומר כי גם כאן
מתרחש סוג של מעגל – מהיכרות קולקטיבית טרם מפגש הדיאלוג ,להיכרות אישית לפי נרטיבים
אישיים בתחילת המפגש ,להיכרות עם נרטיבים קולקטיביים במהלכו ,לבחינה אישית בסופו .אך
נראה כי הדס של לפני המפגש שונה מאד מהדס של אחרי המפגש ,המעגל נפרץ ,ונותרה רק תנועה
מעגלית .כפי שציינה ,הדס הגיעה למפגש על מנת לעבור "סוג של טיפול" 135,ונראה מדבריה שאכן
אותו הטיפול ממשיך גם לאחר מפגש הדיאלוג.
הד ס תוהה האם תצא עם גבר פלסטיני ,ואחת מהסיבות שהיא שוללת את הנושא היא תפיסתה
העצמית .הדס אינה בטוחה כי גבר פלסטיני ייצא עם "אישה חזקה" כמוה ,מסיבות תרבותיות.
הדס תוהה האם אפליה נמדדת בקשרים רומנטיים ,ומתוך התהייה שלה עולה אחת האסטרטגיות
בהן היא משתמשת על מנת לשמור על דימוי עצמי חיובי .נדמה כי הדס מאמצת גישה רב-תרבותית
המכירה בתרבות הפלסטינית ,אך מדבריה עולה כי היא מניחה הנחות לגבי יחסי הכוחות המגדריים
הקיימים בתרבות זו ,ומשמרת תפיסות אוריינטליסטיות לגביה .הדס מחליפה את הטיעונים
הקשורים בגזע בטיעונים הקשורים בתרבות ,כיוון שאלו מאפשרים לה תחושה נוחה יותר .לטענת
יהודה שנהב ויוסי יונה ,מדובר במאפיין של "גזענות חדשה" ,המושתתת על ההבדלים התרבותיים
בין קבוצות חברתיות במקום השימוש במונח גזענות ,הנתפס כשלילי (שנהב ו-יונה .)2008 ,השימוש
בהבדלים התרבותיים גורם להדס תחושה נוחה יותר ,אך מדובר רק בשינוי סמנטי.
תהייתה של הדס האם המוכנות לקשר רומנטי עם גבר פלסטיני היא מדד לגזענות קושרת בין הגוף
לבין השייכות לנרטיב הלאומי .לטעת הרצוג ,במחשבה לאומית וגזענית ,גוף האישה הוא הקריטריון
דרכו נבחנים העקרונות של המחויבות ,שייכות ונאמנות לקולקטיב ( .)Herzog, 2004הדס אומרת
שהיא לא יודעת האם קשר רומנטי הוא הדרך הנכונה לברר את שאלת הגזענות ,ובכך מערערת על
התפיסה הזו ,אך היא מאפשרת לעצמה להתחבט בשאלה ,ומנסה למצוא את הדרך הנכונה לפעול
במסגרתה בצורה שתשמר דימוי עצמי חיובי .אולם ייתכן כי מדובר בדרך ללא מוצא ,כיוון שעבור
הדס עצם הקשר עם גבר הוא הבעייתי ,ולאו דווקא הלאום .הדס טוענת כי "קשה לבטוח באופן
כללי בגבר" ,ומדבריה עולה הקושי בו היא נמצאת כאשר התכתיבים הלאומיים קשורים קשר עבות
בתכתיבים המגדריים .כאשר גוף האישה הוא הקריטריון דרכו נבחנת הגזענות ,לא משנה מה תהיה
הפעולה שיעשה אותו גוף – הוא נותר אובייקט .עבור הדס ,שאלת הלאום של מושא הקשר הרומנטי
היא רק שנייה בחשיבותה לשאלת המגדר שלו ,אותו הנרטיב הלאומי תופס כמובן מאליו .טענה זו
של הדס ממשיכה את ההקבלה שהיא מבצעת בין ההשתתפות בסמינר לבין "היציאה מהארון",
מערערת על התפיסה ההטרונורמטיבית המלווה את הנרטיב הלאומי ,וקושרת בין זהות מינית,
מגדרית ולאומית.

 135ראו פרק ראשון ,עמ' .51
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ב" .הוא ערבי והוא בן( ".תמי)
שאלת הקשר הרומנטי כמקרה מבחן לגזענות לא עלתה רק אצל הדס .מדבריה של נעה נראה כי
הנושא היה נוכח במהלך הסמינר:
"אולי זה עבר לי בראש שזה אפשרי שאני אפגוש מישהו .אני משערת שגם היתה שם אווירה כזו
שמאפשרת מפגש כזה ,רומנטי או מיני .נגיד ,לא בתוך הסשנים ,בערב .כי בערב היתה תחושה יחסית
משוחררת .לא יודעת ,אבל זה היה בעיקר עם הישראלים .אני חשבתי שבגדול אולי יכול לקרות משהו
עם הפלסטינים ,ואני רוצה להגיד שאני כן פתוחה לזה שזה יקרה ,באידיאל .אבל יש את עניין התוויות
שהוא מושתת בי ,אם אני רוצה או לא .ואם כל כמה שאני אומרת שוויון ,עדיין אם יעבור מולי גבר
ישראלי או גבר פלסטיני ,ברור שאני אפחד יותר מהגבר הפלסטיני .זה כואב לי להגיד את זה ,וזה
מעצבן אותי ,אבל זה ככה".

לדעתה של נעה האווירה בזמן החופשי בסמינר אפשרה מפגש רומנטי או מיני בין המשתתפות/ים.
כפי שראינו ,אחת הסיבות לכך היתה תחושת השחרור שהרגישו ,או רצו להרגיש ,המשתתפות/ים
אשר נמצאו רוב הזמן תחת לחץ נפשי רב .נעה אומרת כי עבורה המפגש הרומנטי היה אפשרי יותר
עם הישראלים-יהודים ,אך היא פתוחה גם לאפשרות אחרת .ייתכן כי אפשרות כזו סבירה יותר
כיוון שכפי שראינו ,הקבוצה הישראלית-יהודית התקבצה בתוך עצמה .אולם ,בהמשך דבריה של
נעה נראה כי לא רק הסיבות הטכניות מאפשרות את המפגש עם הישראלים-יהודים בלבד ,אלא גם
הסיבות הלאומיות והתוויות שהיא עצמה שמה ,כנגד רצונה .למרות שנעה מרגישה פתוחה למפגש
רומנטי עם המשתתפים הפלסטינים ,עדיין איננה משתחררת מהפחדים הנעוצים בה – פחדים
הנוגעים גם לתחושת הביטחון האישית שלה כאישה במרחב .נעה מספרת כי אם יעבור מולה גבר
פלסטיני היא תפחד יותר מאשר יעבור מולה גבר ישראלי ,ובדבריה ניתן לראות כיצד המגדר
והלאום מצטלבים בדרך אשר בסופו של דבר מפחידה את נעה ,כפי שראינו בצורה דומה בדבריה
של הדס.
בדו"ח מדד הביטחון של נשים לשנת  2013עלה כי תקיפה ברחוב חשוך היא הגורם המפחיד ביותר
נשים יהודיות ופלסטיניות אזרחיות ישראל כאחד (איסטושינה וזמיר .)2013 ,במחקר שערכו
וילמובסקי ואחרות עלה כי כל אישה שנייה חוותה הטרדת רחוב ,ושמונים ושלושה אחוזים מכלל
הנשים עברו הטרדה מינית או מגדרית בחייהן (וילמובסקי ,2013 ,עמ'  .)345תחושת הביטחון של
הדס ונעה אינה קשורה רק בממד הלאומי ,אלא בעיקר בזה המגדרי .הוספת מרכיב הלאום היא
חשובה ,כיוון שישנו גם פחד הנגרם מגורמים לאומיים ,אך פחד זה מצטלב עם הגורם המגדרי ,ויוצר
פחד חדש ,אשר המרואיינות לא מסוגלות לתת לו שם ללא תחושת אשמה ,וקושרות אותו בגזענות
אישית שלהן .כאשר הביטחון הלאומי הופך לעיקר בשיח החברתי ,וכל נושאי הביטחון נקשרים
אליו ובו ,לנשים אין אפשרות להתמודד עם הגורמים המאיימים על תחושת הביטחון שלהן מלבד
בדרך הזו .יתרה מזאת ,תחושת הביטחון האישית שלהן כה מודרת מהשיח החברתי והלאומי ,עד
כי הפחדים שלהן מעוררים בהן אשמה .הדיסוננס הקוגניטיבי נובע לא רק מהרצון שלהן בשוויון
לעומת הבחירות שלהן בסופו של דבר ,אלא גם מכך שהן יודעות שתחושות אלו אינן קשורות רק
בזהות הלאומית של אותו גבר ,ובנרטיב הלאומי ההטרונורמיטיבי אין לידע הזה מקום.
טענה זו מהדהדת בחוזקה בחוויותיה של תמי ממקרה שקרה בערב האחרון של הסמינר עם משתתף
פלסטיני עמו פיתחה קשר טוב במהלך המפגש .מדבריה של תמי עולים נושאים רבים בהם עוסק
המחקר ובחרתי להביא את דבריה כמעט בשלמותם:
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"היה את א' [משתתף פלסטיני] ,שהייתי הרבה איתו ,והיה לי כיף מאד להיות איתו ומצד שני הרבה
פעמים פחדתי שזה יותר מדי ,שאני יותר מדי איתו ,שזה גובל ב ...מבחינתי לא היה בזה כלום ,אבל
פחדתי מה הוא חושב ,אולי הוא יפרש את זה לא נכון [ ]...זה היה בערב האחרון ,היינו במנגל 136,ואז
הוא ביקש ממני נורא בדיסקרטיות ,כאילו הוא ממש צריך טובה ולא נוח לו ,אם הוא יכול לשים אצלי
דברים במזוודה ,כי הוא קנה הרבה דברים ואין לו מספיק מקום .ובלי לחשוב בכלל אמרתי לו' ,ברור,
בטח ,אני אשמח לעשות את זה' .וקבענו שאחר כך ניפגש ,כי כל המנגל היינו ביחד והרגשתי שכולם
במנגל עושים דברים כייפים ואני כל הזמן איתו ,וזה היה לי קצת לא נעים .אז הוא הלך משם ואחר
כך באתי לראות מה איתו ,ואמרתי לו' ,לך תארגן את הדברים ,אני פה' .זה היה באזור שלהם 137.ואז
הוא אמר לי' ,בואי' .ואמרתי לו שאני נשארת ,אבל ראיתי שהוא רוצה שאני אבוא .אבל בגלל שזה
היה באזור שלהם הרגשתי לא נעים ושאלתי אם זה בסדר בכלל שאני פה ,כי זה לא נראה לי מקובל.
אז הוא אמר שבטח ,ונכנסו לחדר שלו .וראו שאני נכנסת לחדר שלו ,וזה הרגיש לי לא נוח .נכנסנו,
הוא נעל את הדלת ,וישר לא הבנתי למה לנעול את הדלת .ואז הוא התחיל להראות לי את הדברים
שהוא רוצה שאני אקח ,דברים תמימים של הבן שלו ,וב"בום" חשבתי פתאום ,שיט .מה אם ...מה
אם יש פה משהו שהוא לא ...כאילו פתאום קלטתי שאני חושדת שאולי הוא ייתן לי משהו לא בסדר
שאני אקח לטיסה .וזה היה לי נורא מוזר שאני חושבת את זה ,ולא האמנתי בכלל שאני חושבת את
זה .פתאום הסתכלתי עליו ,ואני די בטוחה שהוא קלט מה שעובר לי בראש ,ואמרתי לו' ,אולי בכל
זאת תצליח לקחת את הדברים באותו תיק' ,שאני לא חושבת שתהיה בעיה .והוא ממש הסתכל עליי,
היו רגעים שממש הסתכלנו אחת על השני וזה היה לי מוזר ,והרגשתי מאד לא נוח ,וחשבתי על זה
שהדלת נעולה ולא הבנתי למה הדלת נעולה ,מה יש לו להסתיר? חשבתי שמעניין אם הוא רוצה
שיקרה ביננו משהו .וחשבתי גם על העניין הזה של מה אם הוא נותן לי פצצה להעלות למטוס .אני גם
פראנואידית בלי קשר ,אז כל דבר אני חושבת מה אם הבית יתפוצץ בגללי ,אז לקחת את זה ושהמטוס
יתפוצץ ,אז בכלל .וכעסתי על עצמי שאני חושבת את הדברים האלה ,ולא האמנתי שאני חושבת את
זה עליו .כי אם כל בן אחר היה מבקש ממני היתי לוקחת ,כל בן ישראלי .והוא ישראלי ,א' .והרגשתי
שהוא מרגיש את זה .והלכתי משם וכל הזמן לא ידעתי מה לעשות .והרגשתי רע ,לא היה לי נעים
בכלל .ויכול להיות שהכל היה שונה אם הוא לא היה נועל את הדלת ,כי זה לא היה לי ברור בכלל למה
הוא עשה את זה ,והמבט שלו ...היה לו מבט שונה .אולי זה פשוט "מונפץ" 138,כי לאורך כל הסמינר
הוא גם סיפר לי כמה הוא אוהב את חברה שלו ,והיה לי מאד נוח וטבעי איתו ,ועדיין כל הזמן חשבתי
– הוא ערבי .זה היה לי בראש ,אני לא יכולה להגיד שלא .הוא ערבי והוא בן .לא יכולתי להתנתק מזה
והיה לי מאד לא נוח עם זה .בסופו של דבר כשכבר היינו בחוץ והוא בא עם התיק אמרתי לו שהתיק
שלי קטן מדי ואני לא יכולה לקחת את זה ,והוא אמר אוקיי ,ועדיין הרגשתי עם זה רע מאד".

תחושה רעה מלווה את מילותיה של תמי ,שהמילים "לא נעים"" ,לא נוח"" ,רע" וכו' נמצאות בהן
בשפע .בנוסף לשימוש בתיאורים אלו ,הצורה בה תמי מספרת את הסיפור מראה הסלמה בתחושת
חוסר הביטחון שלה .בתחילה היא מתארת את הקשר בינה לבין א' כקשר חיובי ,שאמנם היא
מפחדת מפרשנות לא נכונה שלו ,אך אותו פחד לא משפיע על הפעולות בהן תמי נוקטת .תמי לא
חוששת רק כי היא מפרשת לא נכון את התנהגותו של המשתתף ,אלא כי הוא מפרש בצורה מוטעית

 136בערב האחרון של הסמינר נערך "מנגל" בהשתתפות כל הנוכחים/ות במפגש ,משתתפים/ות ומנחים/ות גם יחד.
בוקר למחרת עזבנו את המתחם.
 137תמי מתכוונת לאזור של המשתתפים הגברים הפלסטינים .האכסניה חולקה לאזורי מגורים על פי מגדר ולאום
(כפי שהוסבר בפרק המתודולוגי).
 138סלנג :מומצא ,לא אמיתי.
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את התנהגותה .חשש דומה עלה אצל כמה מהמרואיינות במהלך המחקר ,ונידון בהרחבה בחלקים
קודמים139.
כיוון שתמי תופסת את הקשר כחיובי ,היא משיבה כמעט ללא מחשבה בחיוב לבקשתו של א'
להעביר דברים מהמזוודה שלו לשלה ,ואף אומרת כי תשמח לעשות זאת .בהמשך דבריה מתגלה כי
סיבה נוספת להסכמתה של תמי היא הדרך בה היא מגדירה את הזהות הלאומית של א' .תמי טוענת
כי היתה מסכימה לבצע העברת החפצים עבור כל משתתף ישראלי ,ומגדירה גם את א' כישראלי.
כאשר א' עונה על ההגדרה "ישראלי" ,הוא וחפציו אינם מהווים איום ביטחוני .הלאום תורם
לתחושת הביטחון ,ודאי בשדה התעופה בו אזרחים ואזרחיות ישראלים/ות-יהודים/ות אינם/ן
"חשודים מידיים" ומועמדים/ות לתשאול ובדיקה .הגדרתה של תמי את א' כישראלי נובעת מכך
שלעומת המשתתפים/ות הפלסטינים/ות האחרים/ות ,א' דיבר עברית שוטפת ,עבד בירושלים ,טס
משדה התעופה בן גוריון ואליו ,ובאופן עקרוני בילה יותר עם המשתתפים/ות היהודים/ות מאשר
עם המשתתפים/ות הפלסטינים/ות 140.אך תחושה זו אינה מחזיקה לאורך זמן ,ויחד עם ההסלמה
בתחושת חוסר הביטחון ,משתנה גם הדרך בה תמי מגדירה את זהותו הלאומית של המשתתף.
תמי מתארת כי העדיפה להישאר במרחב בו נכחו כל המשתתפים/ות (משתי קבוצות הלאום) כיוון
שהרגישה לא נעים מכך שבילתה את רוב הזמן עם משתתף יחיד .כאשר היא מגיעה לאזור המגורים
של הגברים הפלסטינים במתחם ,מתגברת תחושת חוסר הביטחון שלה והיא מרגישה לא נעים ,כיוון
שהיא נמצאת במקום בו אסור לה להיות .שהייתה של תמי במתחם זה היא חציית גבולות לאומית
– מהאזור המשותף לאזור המיועד למשתתפים הפלסטינים ,וחציית גבולות מגדרית – אישה יחידה
באזור השמור לגברים .לעומת אביגיל ,שחציית הגבול הלאומי גרמה תרמה לתחושת הביטחון שלה,
עבור תמי הגבולות הם סימן לביטחון ,וחצייתם מערערת את ביטחונה .תחושה זו מקבלת נפח גדול
יותר כאשר א' מזמין אותה לחדרו ,וכך היא עוברת ממרחב שאינו בטוח אך פומבי ולכן אינו מסוכן,
למרחב שאינו בטוח ,פרטי ,ספק סודי ,שבתנועת יד אחת הופך למסוכן.
נעילת הדלת היא פעולה הסוגרת את תמי וכולאת אותה במקום שמראש לא נוח לה ,וכעת הפך
לאיום ממשי .תמי לא מבינה מדוע הדלת ננעלה ,וכל חששותיה לגבי כוונותיו של א' נראים כאילו
עומדים להתממש .נעילת הדלת מלווה במה שתמי תופסת כשינוי במבט ,מה שמאיים עליה עוד
יותר 141.ניכר כי לקח לתמי זמן מה להבין את המצב ,אך ברגע שהבינה חל שינוי משמעותי בתחושת
הביטחון שלה ובפעולותיה .לפתע היא לא בטוחה בהחלטתה ,ומפחדת ממה שמועבר לה ,למרות
שהוא ,כביכול "תמים" .הפחד של תמי הוא ביטחוני במובן הצר של המילה – תמי מפחדת מהחפצים
של א' ,ורואה בהם פוטנציאל להיות אמצעי חבלה .הפחד הזה לא היה שם קודם ,וכשתמי מזהה
אותו היא מרגישה אשמה ,כמו שאביגיל הרגישה במקרה אחר של איום גופני אותו קשרה עם
הלאום של המשתתפים במקום עם המגדר שלהם 142.התחושה הזו לא נוחה לתמי ,והיא מנסה
להסביר שהיא פחדנית בלי קשר – כשכוונתה שלפחד שלה אין קשר ללאום או מגדר ,אלא רק לאופי.

 139ראו החלקים הנוגעים להפסקות ,לשיחות האיש יות ,אבל גם לתחושותיה של רומי ,למשל ,טרם הגעתה לסמינר.
 140התנהגות זו הובילה את נעה לכנותו "הנספח" כשדיברה עליו בראיון ,וגם מרואיינות אחרות התייחסו אליו כאל
יוצא דופן.
 141בחלקים קודמים תוארו תחושות של תמי ושל הדס הנובעות מהמבטים של המשתתפים הפלסטינים ,ואלו עולות
ביתר שאת כאן.
 142ראו פרק רביעי.
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כמו מרואיינות אחרות לפניה ,תמי מנסה לפתור את הדיסוננס שנוצר אצלה בין המחשבות
המקשרות את הלאום של המשתתף עם איום ביטחוני ,לבין תפיסת העולם שלה והכרותה עם
המשתתף – הכרות ע מוקה וחיובית שנוצרה במהלך השבועיים של הסמינר .כשתמי מבינה שהפחד
לא מרפה ,היא עוברת להגדיר את א' כערבי ,וטוענת כי לא הצליחה להתנתק מהתחושה הזו לאורך
כל הסמינר .גם כאן ניתן לראות כיצד האיום הביטחוני והאיום המגדרי מצטלבים ,וכאשר נוכחותו
ומעשיו של א' מתחילים ל איים על תמי ועל תחושת הביטחון שלה ,הלאום שלו משתנה ,והגורם
המגדרי משתלב עם הלאומי – מישראלי ,הוא הופך לגבר ערבי.
במאמרו" :נוסטלגיה מזרחית :איך הפכו הפלסטינים ל"ערביי ישראל"" ,טוען דני רבינוביץ' כי
נושא התיוג הוא מרכיב מרכזי במצבן של קבוצת מיעוט ,ומציג עמדה אידיאולוגית ברורה
(רבינוביץ' .)1993 ,לדבריו ,התיוג "ערבי" הוא תיוג מאיים ,המזוהה עם איום על המדינה .כאשר
תמי מרגישה בטוחה ,היא מזהה אידיאולוגית את א' כישראלי ,השייך לגבולות הלאום שלה ואינו
מאיים עליהם .כאשר ביטחונה מתערער ,א' הופך ל"ערבי" ,חוסר הביטחון שתמי חשה מתורץ על
ידי האיום על המדינה ,וחציית הגבולות אשר עלולה להתרחש ביניהם הופכת לנושא ביטחוני מדיני.
מסיפורה של תמי ניתן לראות כיצד שאלות של ביטחון מגדרי עוברות פוליטיזציה והופכות לשאלות
של ביטחון לאומי .לאורך דבריה ניכר כי תמי לא מצליחה להפריד עד הסוף בין השניים ,אך שילובם
גורם לה עגמת נפש רבה מכל הבחינות – היא מרגישה מאוימת ,וכועסת על עצמה על שהיא מרגישה
כך .התירוץ הביטחוני-לאומי אולי עוזר לה להתמודד עם האיום הפיזי שהיא מרגישה ,אך הוא גם
מוחק אותו ומותיר אותה עם תחושת אשמה על כך שהיא מרגישה איום כלשהו .אם להשתמש
בדבריה של נעה מהחלק הקודם ,תמי נעולה במעגל מרושע ,הנובע מהצטלבות יחסי כוח לאומיים
ומגדריים ,היוצרים פחד חדש אשר קשה להגדירו ,ומתנגשים בכל הכוח בגופה.
ג" .להיות אישה זה חוצה כפרים ,חוצה מדינות( "...הדס)
תפיסה של המציאות כ"מעגל מרושע" היא תפיסה פסימית ,כיוון שקשה מאד – עד בלתי אפשרי –
להשתחרר ממעגל .בנוסף לכך ,זוהי תפיסה שלא מאפשרת להצביע על המקום בו החל הדיכוי ,מה
שמקשה על השחרור ממנו .מנגד ,תפיסה מעגלית מאחדת בין המדכא למדוכאת ,ויוצרת תערובת
של זהויות ויחסי כוח המצטלבים אחד בשני .כך אמנם קשה ליצור זהות עצמאית מסוימת ,אך מנגד
נוצרת זהות חדשה – מרחב היברידי בו מעורבות ומצטלבות זהויות רבות .לטענת אנזלדואה ,רק
מבט כזה על הזהות האישית מאפשר להשתרר מדיכוי ,וכל דרך אחרת מותירה את המנסה במאבק
בלתי נגמר מדיכוי אחד למשנהו (אנזלדואה .)2006 ,אך על מנת ליצור מרחב כזה ,יש קודם כל להכיר
בכך שדיכוי זה איננו אחד.
אביגיל חושבת שמבט מסוג זה היה עוזר גם בסמינר:
"יותר חבל לי שלא היו דברים בקבוצות מצומצמות .נגיד ,אני חושבת שקבוצה של נשים לבד או
גברים לבד היתה יכולה להיות מאד רלוונטית .ובכלל לא דיברו על ההיבט המגדרי ,אבל אני חושבת
שקבוצות לבד היה מאפשר שיח יותר פתוח על מה זה כוח ,על למה גברים משתמשים בו וזה .אני
חושבת גם ששמחתי שהיתה לנו מנחה מהצד שלנו [הישראלי] ,ומעניין מה קורה אם היו נשים גם
בצד השני [מתכוונת למנחות] ,ובאמת מה היה קורה אם היתה הצלבה של יחסי כוח גם בהנחיה".

לטענת ששון-לוי ורפפורט ,כל עוד השיח הביטחוני מנותק מהנושא המגדרי ,הוא ישעתק את המבנה
הגברי ההגמוני ( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003לטענתן ,רק תנועה חברתית שתאמץ במודע
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רפלקסיה ומחשבה על נושאים מגדריים תאתגר באמת את השיח החברתי .מרחב הדיאלוג אמנם
אינו תנועה חברתית ,אך הדינמיקה הקבוצתית כמו גם מטרות המרחב דומות מאד למאפיינים של
תנועות חברתיות .כפי שראינו עד כה ,המשתתפות נותרות כלואות לאורך הדרך בתוך מבני כוח
גבריים ,שכמעט ואינם מאפשרות להן לזהות את הדיכוי המגדרי המתרחש .לדעתה של אביגיל,
קבוצות נפרדות לגברים ונשים ,כמו גם שינוי בהנחיה ,היו מאפשרות שיחה פתוחה יותר על יחסי
כוחות מגדריים בנוסף ליחסי הכוחות הלאומיים ,נושא שלדבריה כמעט ולא עלה במהלך המפגש
כולו.
גם נעה מעלה תהיות לגבי ההנחיה והשפעתה על המרחב:
"חשבתי על המנחים של הקבוצות ,שזו היתה מנחה יהודייה ומנחה פלסטיני .כאילו סוג של הנהגה,
או מוכנות .בהקשר הזה הייתי שמחה אם במשבצת הפלסטינית זאת היתה אישה ,שייקחו את זה
למקום רגשי יותר .אבל כשאני חושבת על זה עכשיו אני לא יודעת איך זה היה לפלסטינים אם היה
גבר בתפקיד [המנחה] הישראלי ,שזה משהו שהם פוגשים הרבה .אז שתהיה אישה בתפקיד הישראלי,
אבל שלא יהיה גבר בתפקיד הפלסטיני ,שהוא כל כך דומיננטי בחברה שם".

אביגיל טוענת כי שינוי מגדרי בהנחיה היה משפר את השיח כולו בגלל ההכרה ביחסי הכוח
המגדריים והלאומיים גם יחד .לעומתה ,נעה חושבת כי שינוי מגדרי בהנחיה היה מוביל את השיח
הקבוצתי למקום אחר ,רגשי יותר ,שהיה חסר לה במרחב .בשני המקרים ,בין אם מדובר בהכרה
בהצטלבות יחסי הכוח או בשיח המאפשר ביטוי רגשי ,מדובר באפשרויות המאתגרות את השיח
החברתי ההגמוני הגברי ,ומהוות אפשרות מסוימת של הכרה בדיכויים כדרך לשחרור .בדבריה נעה
מכירה בהצטלבותיות בין יחסי הכוח המגדריים ללאומיים כאשר היא מבינה את הבעייתיות של
גברים פלסטינים לפעול תחת מרות של גבר ישראלי-יהודי ,ומציעה שינוי בהנחיה הפלסטינית
במקום בזו הישראלית-יהודית .כך נעה אולי מכירה בדיכוי הממסדי הישראלי ממנו סובלים
הפלסטינים ,אך מטילה את האחריות לשינוי המצב על הקבוצה המדוכאת במקום על הקבוצה
המדכאת .הקבוצה הפלסטינית צריכה להשתנות על מנת לשנות את השיח כולו ,במקום שינוי כולל
יותר ,שיבוא מכיוון הקבוצה הישראלית-יהודית.
אביגיל חושבת שדיון בקבוצות מצומצמות היה מוביל לשיח המכיר ביחסי הכוח המגדריים,
ובשאלות הנוגעות בזיהוי הכוח .מדבריה של הדס עולה כי אין צורך דווקא בקבוצה ,ולעיתים קשר
אישי מוביל למקומות האלו:
"היתה לי שיחה מאד מרגשת עם ל' [משתתפת פלסטינית] .דיברנו על הנשיות שלנו ,משהו מגדרי כזה.
דיברנו על מערכות יחסים ועל גברים ,והיא סיפרה על מישהו שיצאה איתו וניסה לשלוט בה ומה זה
עשה לה ,ואני אמרתי לה שתדע שגם אצלנו זה ככה ,שגם אני מתמודדת עם הגברים האלה .ועזבי את
זה שהיא פלסטינית ואני ישראלית ,זה היה נראה לי השיחה הכי כנה שהיתה לנו .אין ,להיות אישה
זה חוצה כפרים ,חוצה מדינות .ומאז השיחה הזאת כל הזמן התחבקנו כשהתראינו וראיתי בה חברה
מאד טובה .הפרידה ממנה היתה קשה מאד ,ולחשוב על זה שפחדתי ממנה בהתחלה 143.קודם היא
היתה נראית לי מאד תוקפנית ,אגרסיבית ,ובשיחה הזאת פתאום ראיתי את הצד הרך שלה .שתביני
כמה הסמינר הזה טלטלה בין ייאוש לתקווה ,איזו הזיה".

 143ביום הראשון של הסמינר הדס תארה את ל' כמי שהפחידה אותה בצורת הלבוש שלה .ראו פרק שני ,עמ' .55
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ההכרה בדיכוי המגדרי המשותף אפשרה להדס להשתחרר מהפחדים שהיו נטועים בה בתחילת
מפגש הדיאלוג .כפי שראינו שהתרחש בזמן הסיפורים האישיים של המשתתפות ,גם כאן מצאו שתי
הנשים את ההזדהות דרך הדיכוי המגדרי המשותף .אם במהלך הנרטיבים האישיים הרגישה הדס
כי יש משהו מזויף בסיפורים 144,בשיחה האישית עם המשתתפת הפלסטינית היא משתמשת
לראשונה בראיון במונח "כנה" ,וניכר כי מתוך האמון ,השיחה הזו הצליחה לעורר בהדס מה שלא
עורר המפגש כולו – תקווה .הדס אומרת כי "להיות אישה זה חוצה כפרים" ,ומשלבת בין הזהות
המגדרית לזהות הלאומית ,בין גבולות גאוגרפיים לגבולות מעוצבים חברתית .אך גם כאשר
הגבולות מטשטשים ,הזהות המגדרית נותרת על כנה .ברגע שיש הכרה בזהות הזו ובדיכוי המגיע
איתה ,ישנה אפשרות להזדהות ,שחרור ותקווה.
הדס מתארת את הסמינר כ"טלטלה בין ייאוש לתקווה" .מסיפורי המשתתפות במחקר ראינו כי הן
עברו מספר טלטלות כאלו ,הנוגעות למרחב בו הן נמצאו ,למציאות מחוצה לו ,לזהות הלאומית,
האישית ,הקבוצתית והמגדרית שלהן .מסיפוריהן נראה כי תקווה של אחת יכולה להיות נקודת
ייאו ש של אחרת .כשאני שואלת את גרי בסוף הראיון אם יש לה משהו להוסיף ,היא משתתקת
לרגע ,ואז אומרת:
"אני מרגישה שהחוויה שלי בסמינר הזה ,מהרבה בחינות ,הרגשתי שהעובדה שאני אישה ,נראית
בסדר סך הכל ,יצרה עבורי חוויה מאד מסוימת ,לאו דווקא זאתי שקיוויתי שתהיה .גם העניין הזה
שהייתי במקום פגיע ,וגם הרגשתי שהיה מתח עם הבנים ,היו כל מני דברים שגרמו לי להרגיש...
ששמו אותי בעמדה מאד מסוימת ,נתן לי תבנית שאני צריכה להתאים אליה ,והיא לאו דווקא מה
שאני רוצה .כי אני רוצה שייקחו אותי ברצינות ,ואני רוצה שכשאני מדברת עם מישהו אז לאו דווקא
יתייחסו למגדר שלי ,אבל זה לא הצליח לי .אני לא מצליחה לפצח את זה".

מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני שם לו למטרה לשבור מיתוסים וסטריאוטיפים ,לשחרר
מתבניות ולהסיר תוויות .ובכל זאת ,גם גרי וגם נעה מדברות על תבניות ותוויות אותן לא הצליחו
להסיר ,ומהן לא הצליחו להשתחרר .ואולי ,כפי שאומרת אנזלדואה ,על מנת להשתחרר באמת יש
צורך בתודעה חדשה ,אחרת .אני מקווה שהנקודות העולות במחקר זה יכולות לשפוך אור על
החסמים העומדים בפני הנשים ,לעזור לפתח תודעה חדשה ולצאת מהמעגל המרושע שבו אנו
נמצאות.

 144הדס מכנה זאת "דרמה" ,ראו עמ' .66
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סיכום
"אני מרגישה שהחוויה שלי בסמינר הזה ...מהרבה בחינות ,הרגשתי שהעובדה שאני אישה []...
יצרה עבורי חוויה מאד מסוימת ,לאו דווקא זאתי שקיוויתי שתהיה( ".גרי).
כך בחרה גרי לסיים את הראיון שערכתי איתה ,וכך בחרתי לחתום את הפרק האחרון של מחקר
זה ,שעוסק בחוויות של נשים ישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג הישראלי-פלסטיני
המעורב מגדרית .מפגש שמבקש לעורר אמפתיה בין שני צדדים בסכסוך מתמשך ,לשבור מחסומים,
לנפץ סטריאוטיפים ולהביא לקירוב בין הלאומים .מפגש שעצם קיומו הוא כבר אחת מתרומותיו
הגדולות לתהליך כלשהו של שלום.
הספרות המחקרית העוסקת במפגשים ישראלים-פלסטינים רבה ומגוונת ,ועוסקת בעיקר בשיטות
לביצוע המפגש ,השפעת המפגשים ,וביקורת על המפגשים (בין המחקרים ,שהוצגו בהרחבה
במסגרת התאורטית ניתן למצוא את חלבי2000 ,ב; נדלר ;2000 ,סלימאן ;2000 ,זוננשיין;2008 ,
 .)Steinberg & Bar-on, 2002; Bekerman, 2007; Maoz & Ellis, 2008; Ron et al., 2010ולמרות
זאת ,רובם המכריע של מחקרים אלו סובלים מעיוורון מגדרי ,ונקודת המבט הגברית היא זו
הנחשבת לאוניברסלית ומייצגת את הכלל ( & Emmett, 2003; Aharoni, 2011; Sa'ar, Sachs
 145.)Aharoni, 2011במחקר זה ביקשתי לבחון את חוויותיהן של נשים ישראליות-יהודיות
שהשתתפו איתי במפגש דיאלוג ישראלי-פלסטיני מעורב מגדרית שנמשך שבועיים במהלך מלחמת
"צוק איתן" ,להבין דרכן מהי משמעות המרחב בשבילן ,ומתוך חוויותיהן להוביל לתובנות נוספות
לגבי מרחב מפגש הדיאלוג בכלל .תרומתו העיקרית של מחקר זה היא בהבאת קולן של נשים אל
שדה המחקר ,והוספת נקודת מבטן של נשים על מפגשים אלו ,שלעיתים טורפת את הקלפים.
מחקר זה עסק בכל מרכיביו של מפגש הדיאלוג ,מהיציאה אליו עד ליציאה ממנו ,דרך דיונים
קבוצתיים מבוקרים מעורבים לאומית ,דיונים קבוצתיים מופרדים לאומית ,והפסקות בין הדיונים
הכוללות גם את הזמן החופשי .כך ,אחת מתרומותיו של מחקר זה היא בניתוח מרכיבים של המפגש
שהשדה המחקרי הקיים אינו נוגע בהם ,כמו הזמן החופשי בין הדיונים והאינטרקציה הלא-
פורמלית בין המשתתפות/ים .מתוך ראיונות העומק שביצעתי עם תשע נשים ,ששולבו עם הניסיון
שצברתי במפגש זה ובמפגשים אחרים בהם נכחתי ,צפו ועלו מספר תובנות .הראשונה והמרכזית
שבהם היא כי מרחב הדיאלוג הוא לא רק מרחב מגוזע ( – )racializedנשלט על ידי יחסי כוחות
ותהליכים הקשורים בגזע/לאום וכו' – אלא גם מרחב ממוגדר ( – )genderedשנשלט על ידי יחסי
כוחות ותהליכי ם הקשורים במגדר .בהמשך ישיר לתובנה זו עולה תובנה חשובה לא פחות ,והיא
שיחסי הכוחות הלאומיים והמגדריים משולבים זה בזה לאורך כל הדרך ,וכי לא ניתן להפריד
ביניהם.
זו אינה תובנה חדשה .הרצוג ,אהרוני ותאורטיקניות אחרות חקרו את ההיבטים של הסכסוך
הישראלי-פלסטיני והראו את הדרכים השונות בהן מושפעות נשים מהסכסוך ,ועד כמה תפיסות
הביטחון הלאומיות משפיעות על יחסי הכוח המגדריים בישראל (ביניהן אהרוני ואחרות;2005 ,
הרצוג .)Sachs et al., 2007 ;2013 ,אך זוהי תובנה חדשה לגמרי כשעוסקות במפגשי דיאלוג,

 145טענה זו ומחקרים אלו ואחרים הוצגו גם הם בהרחבה במסגרת התאורטית.
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שהספרות המחקרית ,וגם אלו המארגנים/ות אותם ,מציירות לנו תמונה אחרת שלהם 146.התמונה
המתקבלת משדה המחקר (וגם מהדרך בה מציגים הארגונים המציעים מפגשים אלו) היא כי מפגשי
הדיאלוג אמורים לייצר מרחב מנותק (לעיתים גאוגרפית ,אבל גם מבחינות אחרות) ,מרחב בו כל
המשתתפות/ים ,מכל קבוצות הלאום ,שוות/ים ,ובו ישנה אפשרות לבחון מחדש את כל הערכים
שאנו מכירות ,על מנת לייצר אמפתיה בין הצדדים (ראו למשל נדלר .)Maoz, 2011 ;2000 ,מחקר
זה הראה ביתר שאת כי לא רק שאי אפשר לנתק את הסכסוך מאלו הנמצאים/ות בו ,אלא גם אי
אפשר לנתק את ההיבטים המגדריים והלאומיים שלו אחד מהשני ,וכי אלו משפיעים בצורות שונות
ומגוונות על המשתתפות הישראליות-יהודיות ,שנאלצות למצוא אסטרטגיות שונות ,ולעיתים
מפתיעות ,כדי להצליח לפעול בו.
מממצאי מחקר זה עולה כי המשתתפות הישראליות-יהודיות מרגישות חסרות יכולת השפעה על
המתרחש במציאות האלימה בישראל ,וכי יציאתן למפגש היא למעשה ניסיון ליצור אפשרות פעולה
עצמאית ושינוי במצב הכללי הקיים ,דרך עבודה עצמית .אולם ,במרחב המפגש הן מגלות שגם שם
אין להן יכולת השפעה על הנעשה במרחב :החל מהשיח בדיונים המעורבים ,שהן מזהות כשיח גברי
גם מבחינת שיטת הדיון וגם מבחינת נושאי הדיון ,כאשר הן מרגישות שהן לא יכולות ,או שאין להן
זכות ,להשתתף בדיונים מכיוון שהן אף פעם לא מבינות "מספיק" (לתפיסתן ,כמובן ,כל אחת
מסיבותיה) .כאשר הן כן מצליחות להשתתף בדיון ,הן תוהות לאחריו לגבי הסיבות שהובילו לכך
שהקשיבו להן ,והאם באמת הקשיבו להן .במהלך הדיון המעורב לאומית הן מרגישות לאורך כל
העת תחת פיקוחם של הגברים (הישראלים-יהודים וגם הפלסטינים) בקבוצה ,בין אם מדובר
בפיקוח המתבטא במבט הגברי על גופן ,או על תוכן הדברים שאמרו .בפורום הנפרד לאומית ,לא
הצליחו המרואיינות להשפיע על הדיונים ועל הנרטיב הקבוצתי שעלה ,וכך הרגישו שלא רק כי אינן
שייכות לנרטיב הגברי שנוצר ,אלא כי כפועל יוצא מחוסר השפעתן ,הנרטיב הנוצר הוא גברי-
אשכנזי ,המדיר קבוצות אוכלוסייה מוחלשות אחרות.
מהמחקר עולה כי במרחב המפגש המנותק גאוגרפית ,אשר בו המשאבים החומריים התורמים
לעליונות של קבוצת הרוב על המיעוט נעלמים (מוסדות המדינה ,משאבים הקשורים בשטח,
במעמד ,בחוקים ועוד) ,מתערערות תפיסות לגבי ערכים תרבותיים וחברתיים הנחשבים ליתרון
בחברה הישראלית-יהודית ,כמו שכול ושירות צבאי ,לטובת ערכים ומשאבים חדשים .כך למשל,
במהלך הפעילות הקשורה בסיפורים האישיים של המשתתפות/ים ,תפסו המרואיינות את סיפוריהן
של המשתתפות הפלסטיניות כ"שווים יותר" ,מכיוון שבהיעדר משאבים חומריים הפך הסבל
למשאב העיקרי במרחב ,שינה את יחסי הכוחות הלאומיים והשפיע לרעה על התפיסה העצמית של
המשתתפות הישראליות-יהודיות.
בחינה מחודשת של הערכים התרבותיים והחברתיים איתם הגיעו המשתתפות הישראליות-יהודיות
למפגש אפשרה למשתתפות לבחון מחדש את ההבניות החברתיות היוצרות דה-הומניזציה ללאום
הפלסטיני ,ולגלות אפשרויות של הזדהות וסולידריות עם המשתתפות הפלסטיניות .מהניתוח
במחקר זה עולה כי הגוף הנשי שימש את המשתתפות הישראליות-יהודיות ככלי מרכזי ליצירת
הזדהות וסולידריות עם המשתתפות הפלסטיניות ,כפי שהתרחש במהלך הסיפורים האישיים של

 146בכל המפגשים בהם השתתפתי ,כאשר המפגש בפני המשתתפות/ים טרם המפגש ,ניתנה תמונה אוטופית למדי של
המפגש.
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המשתתפות/ים .אולם ,הגוף הנשי שימש גם כאתר דרכו באים לידי ביטוי יחסי כוח מגדריים
ולאומיים המובילים לדיכוי של המשתתפות הישראליות-יהודיות ,החשות פיקוח מתמיד על גופן
במהלך הדיונים הקבוצתיים המעורבים לאומית ,והחשופות להטרדה מינית במגוון דרכים במהלך
הזמן החופשי – ממבט מחפצן ,דרך מגע בניגוד לרצונן ,אינטראקציות שהן מפרשות כהטרדה ועד
חשש מאונס.
הנחה רווחת בספרות המחקרית על מפגשי דיאלוג היא כי במהלך המפגש ,מתהפכים יחסי הכוחות
הלאומיים והקבוצה הפלסטינית הופכת לחזקה יותר (חלבי וזוננשייןSmith & Bekerman, ;2000 ,
 .)2011אך בעוד המחקרים מראים זאת דרך הדיונים הקבוצתיים ,הוספת המבט המגדרי בכלל
והפניית המבט אל הגוף הנשי בפרט שמתבצעת במחקר זה ,מראה כי יחסי הכוח הלאומיים אכן
משתנים ,אך יחסי הכוח המגדריים נותרים כל העת על כנם ,כאשר הערעור של יחסי הכוחות
הלאומיים רק תורם לחיזוק יחסי הכוחות המגדריים במרחב .כך ,חלק מהמשתתפות הישראליות-
יהודיות מאשימות את עצמן בגזענות ,מצדיקות התנהגויות שהן תופסות כמשפילות מצד
המשתתפים הפלסטינים בפער התרבותי ביניהם ,ומשלימות עם יחס מטריד מצד המשתתפים
הפלסטינים מכיוון שהן משייכות את עצמן לחברה כובשת ,כאשר לתפיסתן מרחב המפגש משנה
את המשמעות של השייכות הזו.
אחד המאפיינים הבולטים של מפגשי דיאלוג ,על פי הספרות המחקרית ,הוא המתח בין הזהות
האישית לקבוצתית בו נמצאות/ים המשתתפות/ים במפגש לכל אורכו (למשל סלימאן;2000 ,
 .)Bekerman, 2007בעוד המחקרים עוסקים בזהות קבוצתית של לאומים ,ממחקר זה עולה כי
הקבוצתיות מכילה ממד נוסף ,הלוא הוא הממד המגדרי .כך ,לא רק שהמרואיינות נמצאו כל העת
במתח בין הזהות האישית לזהות הקבוצתית הלאומית שלהן ,כחלק מהקבוצה הישראלית-יהודית,
הן גם נמצאו לאורך כל הדרך במתח בין זהויות אלו לזהות המגדרית שלהן .כך ,אפילו במקומות
בהן הצליחו המרואיינות ,לתפיסתן ,לחוש אוטונומיה – ולו רגעית – היה זה משולב בכניעה לדיכוי
מגדרי כלשהו .כך ,חלק מהמרואיינות תהו בנוגע לחשיבות המראה החיצוני שלהן ולקשר בינו לבין
הזהות האישית שלהן ונראותן בקבוצה ,מרואיינות אחרות השלימו עם יחס מחפצן למען תקשורת
אישית עם משתתפים פלסטינים ,וחלק מהמרואיינות ,כמו בציטוט הפותח את החלק הזה ,חשו
שלזהות המגדרית שלהן היתה השפעה מכרעת על החוויה שלהן במפגש ,שהתחושה העיקרית
שעלתה לאחריו היא החמצה.
במחקר זה הראיתי כיצד המרחב משפיע על התנסויות של נשים ,וכיצד ידע מגדרי בא לידי ביטוי
בתוכו ומשפיע על המשתתפות – וכך גם על המשתתפים בו .הראיתי כיצד הצטלבותיות של מבני
כוח מגדריים ולאומיים משפיעה על הזהות של המשתתפות הישראליות-יהודיות ועל תפיסתן
העצמית ,כמו גם על תפיסתן את המרחב .מתוך מחקר זה עולה ביתר שאת טענתה של הרצוג כי
תפיסת ביטחון "צרה" ,אשר קושרת ביטחון צבאי עם ביטחון לאומי ,מדירה את ניסיון הנשים
ורואה את המבט הגברי כאוניברסלי ,לא רק מעצימה את אי-השוויון המגדרי ,אלא מסווה חוסר
ביטחון אישי-חברתי ,בין שהוא קשור ישירות לסכסוך ובין משום שמרכזיות הסכסוך דוחקת
לשוליים את הביטחון האישי-חברתי (הרצוג ,2013 ,עמ'  .)354שאלות של ביטחון אישי ,כפי
שהראיתי במחקר זה ,הופכות לשאלות של ביטחון לאומי ,ולא מאפשרות לנשים להתמודד עם
האינטראקציות החברתיות שלהן עם הגברים הפלסטינים במרחב מלבד בדרך זו ,המובילה אותן
לא רק לתחושות חזקות של אשמה ,אלא גם למחסור בסיסי בכלים להתמודדות עם מצבים מסוג
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זה .מעבר לכך ,קשירת הביטחון האישי עם הביטחון הלאומי הופכת שאלות הנוגעות ליחסים
וקשרים חברתיים או רומנטיים למדד אלטרנטיבי לגזענות ,את שאלת הבחירה האישית לבחירה
לאומית ,ואת גופן של הנשים לאתר בו נמדדים שייכות ,מחוייבות ונאמנות לקולקטיב.147
לטענת ששון -לוי ורפפורט ,ההזנחה של הגוף בתאוריות חברתיות היא תוצר של חשיבה מערבית
המאופיינת בדואליות גוף-ידע ( ,)body-mindהמזהה את הידע ,התרבות והגיון עם גבריות ,ואת
הגוף ,הטבע והרגש עם נשיות ( .)Sasson-Levy & Rapoport, 2003אופן בנייתו של מחקר זה הראה
כי בשונה מהתפיסה המקובלת ,הרגש ,בנוסף לגוף ,תופס מקום מרכזי בשיח הפוליטי .בתוך
הראיונות בחרו המרואיינות ,פעם אחר פעם ,להשתמש במילה "הרגשתי" בתיאור חוויותיהן148.
בנוסף ,המרואיינות במחקר זה תארו כיצד הפעולות המתבצעות במרחב השפיעו על רגשותיהן ,וכך
שילבו בין הצהרות לבין השפעות בשטח ופתחו חלון לאופנים נוספים בהם ניתן לעסוק במרחב
הדיאלוג או בחברה עצמה :דרך המבט המשלב בין הרגש והגוף ועוסק ,למעשה ,ב"בלתי נראה",
לבין העיסוק ב"נראה" – שהוא הפעולות ותוצאותיהן בשטח.
המבט אל ה"בלתי נראה" מהדהד את טענותיה של שלהוב-קבורקיאן ,כי מתודולוגיות פמיניסטיות
באיזורי סכסוך צריכות להיות מסוגלות לשמוע ,לקרוא ולראות את מה שלא נראה ,ולהפנות את
המבט אל אלו שאינן נראות ,כמקור לידע שגם הוא לא נראה ( .)Shalhoub-Kevorkian, 2010מחקר
זה עוסק בנשים הישראליות-יהודיות במרחב מפגש הדיאלוג ,השייכות לחברה החזקה יותר
מבחינת יחסי הכוחות הלאומיים ,וכביכול אינו עונה על ההגדרה המלאה ל"פוליטיקה של בלתי
נראות" .אולם ,מהמחקר ניתן לראות כי מרחב המפגש הופך את המשתתפות הישראליות-יהודיות
ל"בלתי נראות" ,ויחסי הכוחות הלאומיים פועלים דווקא לרעת המשתתפות הישראליות-יהודיות,
ותורמים לחיזוק יחסי הכוחות המגדריים .יחסי כוחות אלו פועלים לא רק בזמן החופשי בין
הדיונים ,אלא גם בדיונים עצמם ,וגם בפורום הלאומי הנפרד ,כאשר הנרטיבים האישיים של
המשתתפות מודרים מהנרטיב הלאומי הישראלי ,שהופך לנרטיב גברי (אשכנזי בעיקרו) .כך ,כפי
שהנשים מודרות מהנרטיב הלאומי הישראלי במציאות החיצונית למפגש ,במרחב המנותק כביכול
של המפגש הן מוצאות את עצמן מודרות פעם נוספת ,בעקבות הצורך העולה בקבוצה בחזית
לאומית מאוחדת וחיובית ,אך גם בעקבות התנהגותה של הקבוצה שלא מאפשרת למשתתפות
להשפיע על המתרחש בה כפי שהיו מעוניינות .בנוסף ,החוויות אותן מתארות המרואיינות הן חוויות
אשר לא נשמעות בפומבי או במפגשים עצמם ,שם גם אם ניתן לעבד את החוויה ,לרוב העיבוד
הקבוצתי יעסוק בשאלות של הערכת המפגש מבחינה חיובית או שלילית ,ולאו דווקא בסיבות
שהובילו להערכה הזו149.

 147כפי שטוענת הרצוג שקורה בשיטות מחשבה לאומניות וגזעניות (.)Herzog, 2004, p. 56
 148המילה "הרגשתי" מופיעה במחקר  72פעמים ,ואלו רק הציטוטים שבחרתי להכניס .הפרקים הנוגעים לראיונות
מתפרסים על פני  76עמודים ביחד ,ממוצע של בערך "הרגשתי" לעמוד.
 149כל המפגשים בהם נכחתי הסתיימו בשאלון של הצוות המארגן שניתן למשתתפות/ים (מכל קבוצות הלאום) ,ובו
הן/ם התבקשו למלא את דעתם/ן לגבי המפגש והפעילויות בו ,לרוב בצורת טווח בין אחד לעשר (חיובי עד שלילי),
וכמעט ללא אפשרות לביטוי עצמי של המשתתפות/ים .ברוב המפגשים בהם נכחתי הביאו המשתתפות/ים
הישראליות -יהודיות תרעומת על כך שלא ניתן להן להביע את דעתן מעבר לשאלון ,וחלק מהמשתתפות/ים אף ראו
בזה כישלון של המפגש ,ומאפיין נוסף לכך שהמפגשים לא התבצעו ,מבחינתן ,בצורה "דמוקרטית".
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ממחקר זה עולה כי המרואיינות מרגישות שאינן שייכות לנרטיב הגברי ההגמוני ,וכי אין להן יכולת
השפעה על המתרחש במהלך המפגש או מחוצה לו .במחקר הראיתי כי להרגשתן של המרואיינות
ישנה אחיזה במציאות ,אך כאשר הן לכודות במרחב ממוגדר ובמבני כוח גבריים ,שכמעט ואינם
מאפשרים להן לזהות את הדיכוי המגדרי המתרחש ,מוצאות המרואיינות דרכים אחרות להתמודד,
להתנגד ,ולשרוד במרחב .כך ,למשל ,הופך הגוף הנשי לאתר דרכו מצליחות המשתתפות
הישראליות-יהודיות לחוש הזדהות וסולידריות עם המשתתפות הפלסטיניות ,והזהות הנשית
הופכת למשאב שמוביל לשיחות אישיות ולרגעים אינטימיים לא רק עם חברות קבוצתן ,אלא גם
עם המשתתפות הפלסטיניות – רגעים שהמרואיינות נוצרות בהתרגשות גם זמן רב אחר כך .דרכי
התמודדות אלו מראים כי למרות שלעיתים המצב נראה מייאש – עדיין ישנן אפשרויות למציאת
נקודות חיבור ואפשרויות לעבודה משותפת ,כפי שניתן לראות גם היום ,כאשר נשים ישראליות-
יהודיות ופלסטיניות (אזרחיות ישראל ברובן) ,פועלות ביחד למען השלום בתנועה שרק מתעצמת
עם הזמן ,בשם "נשים עושות שלום" .בזמן כתיבת שורות אלו" ,נשים עושות שלום" צועדות ברחבי
ישראל בצעדת שלום ,ומוכיחות כי ישנה אפשרות לגשר לא רק על פערים הנובעים מדעות פוליטיות,
אלא גם על פערים לאומיים.
שינויים של ביצוע מפגשי הדיאלוג המעורבים מגדרית בנוסף ללאומית ,תוך כדי הכללת המבט
המגדרי במפגשים אלה ,עשויים לתת תשומת לב גדולה יותר לאופנים בהם יחסי הכוחות הלאומיים
והמגדריים משולבים זה בזה .הם יכולים לתרום לתחושת השייכות וההשפעה של המשתתפות
במפגש על המתרחש בו ,לסלול דרכים לחשיבה חדשה ואולי אף שפה חדשה לפיתרון קונפליקטים
ומשם לשינוי המציאות עצמה" .נשים עושות שלום" ותנועות אחרות נותנות לנו תקווה כי ניתן
להשפיע 150,ושינוי ביצוע המפגשים ,גם אם נדמה כמו שינוי קטן ,יכול לתרום לכך שבסופו של דבר
הנשים במפגשים אלו ובמציאות החיצונית להם יוכלו לא רק "לשרוד" ,אלא ממש לחיות  -ולהחיות.

 150בדו"ח של האו"ם משנת  2015שבחן  181הסכמי שלום שנחתמו בין  1989-2011התגלה כי למעלה ממחצית
מההסכמים לא החזיקו מעמד יותר מחמש שנים ,אולם לתהליכי שלום שבהם היו מעורבות נשים יש  20%סיכוי גבוה
יותר להחזיק מעמד לפחות שנתיים לאחר החתימה ,ו 35%-סיכוי גבוה יותר להחזיק מעמד  15שנים .כמו כן ,מהדו"ח
עלה כי לנשים יש השפעה רבה על תהליכי שיקום החברה לאחר סיום הקונפליקט( .מתוך הדו"חPreventing :
Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace – A Global Study on the Implementation of United
.)2015 ,Nations Security Council resolution 1325
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ABSTRACT
The following research explores the experiences of Jewish-Israeli women in a gendermixed, Israeli-Palestinian dialogue encounter space, looking into the meaning of such a
space for the research participants - the processes they undergo, as well as the blocks,
oppressions and limitations experienced - whilst also exploring positive aspects such as
possible solidarity, points of identification etc.
The Israeli-Palestinian Dialogue Encounters research field is vast and thorough,
exploring mostly the nature and the impact of these encounters. However, the gender
perspective is generally neglected, women's voices are not represented, and the male
perspective is considered universal and looked upon as representative of all genders. The
purpose of this research, as well as its primary contribution is to offer a gendered
perspective to this field of research, whilst examining the encounter space through the
perspective of Jewish-Israeli female participants. The main point I wish to argue in this
research is that the gender-mixed, Israeli-Palestinian dialogue encounter space is not
only a racialized space but also a gendered one; that the processes participants undergo
involve both national and gender-based power relations, affecting female participants in
a multitude of ways.
This research is undertaken alongside and with the help of two main research practices
and discourses, the first being the Postcolonial Discourse, in its Israeli context. In this
research, I will claim that the space created in the Israeli-Palestinian dialogue encounter
by both male and female participating in it, is an "in-between-ness" space, transcending
geographical boundaries and affecting participants in a multitude of ways. This liminal
space is created via interactions between both female and male participants, whilst also
shaped by internal gendered and national power relations, which in turn create reciprocal
processes that help shape the identities, practices, resistances and experiences of female
participants in the dialogue encounter space .
Using the Postcolonial discourse enables and supports a transition from a binary study
of private vs. public, towards an inclusive discourse around mutuality, fluidity and
hybridity, deconstructing and reconstructing obvious identities and boundaries.
The second axis I base this research on is the Feminist Theory. Not only does this
research centers on women, thus joining an extensive field of feminist research
exploring women’s experiences as researched by female theorists, but the purpose of
this research is to expose the power struggle and gender imbalance inherent in the
encounter space. Based on feminist research methodologies, this research is based on
nine in-depth interviews of Jewish-Israeli women participants of a dialogue encounter,
which took place in in Germany in 2014. My own personal perspective as a participant
in such encounters accompanies these interviews.
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The research shows that the dialogue encounter space subverts and changes power
relations, while these power relations create new forms of suppression, rising from the
intersectionality between national power relations and gender power relations.
This research wishes to position the female body as a site of protest and solidarity. The
research demonstrates how the female body is used by Jewish-Israeli participants as a
mean of solidarity with Palestinian participants of both genders, but also as a site through
which national and gendered power relations are expressed, often leading to various
types of oppression, that the Jewish-Israeli female participants strives to deconstruct in
often surprising ways, sometimes by succumbing to it .
This research begs to emphasize not only the body, but also the emotional paradigm as
a central value, thus contribute even further to the research field, which so often lacks
the emotional aspect that is so strong and present in charged encounters such as the
Israel-Palestinian one. In order to incorporate the emotional aspect, this research is
constructed as a journey into every single aspect of the dialogue encounters, from its
very beginning right through to the end, and into which the interviewees’ narratives are
incorporated, as well as variants such as time and space. It is my hope that all of these
will inspire an emotional journey for the reader .
Israeli-Palestinian dialogue encounters are often the only avenue for participants of both
nationalities and genders to meet and take personal action towards reconciliation and
coexistence in a perpetual war zone. Additionally, these meetings are taking place in a
civil context and often serve as a preliminary stage to entering more formal contexts,
such as committees, negotiation talks etc.
Through the experiences shared by the interviewees, combined with examining the
modes of operation and impacts of the dialogue encounter space on the female JewishIsraeli participants, this research aims to expose the positive and negative processes
these participants undergo, thus contributing not only to the research literature but also
to a real-life change, in order to pave the path for more women to take part in similar
civil spaces, as well as other formal and non-formal channels, such as civil movements,
peace talks, committees and various negotiation talks held in Israel.
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