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תודות
לפרופ' הנרייט דאהן -כלב ,תודה מקרב לב על תהליך הגדילה שעברתי במהלך המחקר ,הן רגשית והן
אינטלקטואלית 2על הפגישות הרבות ועל הזמן שהוקדש לי על-ידה ככל שנדרש 2על הליווי הצמוד ,על המענה
המידי ,על הזמינות ,על הפעמים שבהם ננזפתי ועל הפעמים שבהם הושמעו באוזניי דברי עידוד ,על האמונה בי,
על כל אלה שבלעדיהם עבודת מחקר זו לא הייתה יוצאת אל הפועל ,אני מודה לך האימא הרוחנית שלי ,מנחת
עבודת מחקר זו2
לגברת דלית בן נון על העריכה הלשונית ,ועל סיועה בהצגת הרעיונות המחקריים בבהירות ובמקצועיות2
תודה לכל מי שלקח חלק במחקר מתחילתו ועד סופו 2ליוני שנפלד ,עורך ומפקד שבועון "במחנה" דאז ,על
הזמן שהקדיש לשאלותיי 2לעובדי "במחנה" ,על הכנסת האורחים החמה ועל הסבלנות הרבה ,ובעיקר ליובל
עופר ,מפיקת השבועון; ליוסי קנוט ,האחראי על הארכיון אשר עזר לי לחפש ולהתמצא בחומרים הנחקרים;
לאבי שמחוני ראש מחלקת הצילום שהיה לעזר פעמים רבות במתן פירוש לצילומים שבהם ביקשתי להעמיק;
לקבוצת המיקוד במחקר ,עשרת האנשים שהקדישו זמן וסבלנות כדי להתבונן בחומרים המחקריים 2קבוצה זו
היוותה נדבך חשוב והכרחי לבחירה הסופית של הצילומים  -בסיס המחקר2
במהלך שנות המחקר ליווה אותי משפט חשוב שאמר לי אבי בילדותי" :ילדתי ,כל דבר שאת מתחילה  -סיימי2
אם התחלת ציור סיימי אותו ,אם התחלת פאזל סיימי אותו ואם התחלת לימודים לתואר ,סיימי אותם"2
משפט זה הדהד בראשי רבות במהלך המחקר ,וסייע לי להתגבר על רגעי המשבר שחוויתי בתוך הדממה
והבדידות ,מנות חלקם של החוקרים לעיתים קרובות ,וגרם לי להמשיך ולחקור 2על כך תודה לך אבי ,יואל
שלוי2
אימי ,ד"ר חני מן שלוי הייתה לצדי לאורך כל תהליך המחקר 2כחוקרת התחום הצבאי מהזווית
הפסיכואנליטית ,וכמי שעברה את אותו תהליך שעברתי אני ,תמכה בי ,הייתה לאוזן קשבת וליועצת בכל עת
שנזקקתי לעצתה 2עזרה לי לחדד תובנות כשהיו מעורפלות ,היוותה כתף חמה להישען עליה ברגעי משבר,
וכמובן ,הייתה והווה עבורי השראה גדולה לאורך כל שנותיי2
העיסוק במיקומן של נשים בחברה ,בשוויון הזדמנויות ,בזכויות ובפמיניזם מגיע מסבתי פרופ' אליס שלוי
שבאקטיביזם שלה ובשיחות רבות שניהלתי עמה ,וכן בשל הלך הרוח השוויוני ששרר בביתה 2כל אלו,
והערכים שעליהם גדלתי וחונכתי בבית הורי ,היו לי מקור להשראה וגריין להתעניינות בתחום2
תודה לבן זוגי ,אוהד שטילמן שמהווה עבורי מקור תמיכה אין סופי ,הוא הבין את המשמעות של כתיבת
העבודה עבורי ואפשר לי מרווח ,מקום ופנאי לכתיבה 2סבלנותו והשקפת עולמו על הצבא אפשרו לי פעמים
רבות פרספקטיבות נוספות שתרמו לכתיבה 2גם בניו ,בן וגור אפשרו לי את השקט הדרוש לכתיבה ,הביעו
התעניינות מחמיאה בהתקדמות הדוקטורט 2שניים אלה בבואם ,הכניסו אנרגיות חיוביות לביתנו שגרמו לי
להרים את העיניים מצג המחשב לאחר שעות ארוכות ,ולחייך!

לשלושת אחיי ואחותי :אסף ,ארי ,אלון ואלה שקיומם בחיי מהווה עבורי רשת ביטחון ואהבה גדולה 2בכל
השנים הללו היו לאוזן קשבת לרעיונותיי המחקריים 2לאלון ,על העזרה הרבה ברגעי משבר בעיקר בענייני
מחשוב 2המשבר הגדול ביותר שחוויתי במהלך המחקר היה כאשר המחשב נגנב ועמו מרבית החומרים
המחקריים 2אלון הוא שהיה לצדי ,הרגיע ותמך 2לאלה ,על האוזן קשבת ,על הכתף התומכת ועל העזרה
בחידוד המחשבות במהלך המחקר 2לאסף ולארי על התמיכה ברגעים הקשים שבהם חשתי שסיום עבודת
מחקר רק התרחק והלך 2ארי הציע רעיונות לאוורור הנפש והגוף ,ואסף הציע לי לדמיין את הרגע שבו אני
עומדת בטקס סיום הדוקטורט ,תחבולה שסייעה לי לחדש את כוחותיי2
אחרונות חביבות ואהובות עד מאוד ,שתי בנותיי ,עדן ונעם שעצם נוכחותן בחיי מהווה עבורי מקור מתמיד של
אהבה חום ומשמעות הקיום 2ללא קשר לגילן ,תמיד תמכו בדרכן שלהן ,העניקו את מרחב הכתיבה תוך גילויי
עצמאות ,ותמיד היוו מקור אור ומנוע שהוביל אותי להוכיח את עצמי ,על מנת שתלמדנה שכל מטרה מסומנת
ניתנת להשגה2
עבודת מחקר זו מוקדשת לדודתי סימא בן תורה ז"ל שנפטרה בדמי ימיה ,תוך כדי כתיבת המחקר 2כתביה,
אישיותה הצבעונית ,האופטימיות שלה והניצוץ שבעיניה ילוו אותי תמיד ,בכל דרך ובכל בחירה:
"הרי שהעיקר לא לפחד כלל ולהלך בשירה ובשמחה ובפשטות .התחברי אל השירה שבתוכך ,אל האמונה
שבך...שאי עינייך סביב וראי הדרכים הרבות עבורך" ( סימא בן תורה)
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תקציר
השירות בצה"ל ,בסדיר ובמילואים מושתת על המודל ההיסטורי" :צבא העם" .כלומר ,התבססות
על אתוס לאומי המדגיש את תרומת הפרט לקולקטיב ואת התפיסה שהדרך העיקרית לתרום
לקולקטיב הנה בתחום הביטחון .כחברה שנמצאת לרוב במצבי משבר ביטחוניים ,משמעות השירות
הצבאי רבה בהיותו הכרחי להגנה על המולדת ,וכן לפרטים המרכיבים את החברה על מנת להיות
חלק ממנה וחלק מהקונצנזוס .כחברה המקיימת שתי מערכות חיים מקבילות ,שבה על כל אזרח
(למעט ערביי ישראל) חלה החובה לקחת חלק בפעילות הביטחונית ,לצד היותו חלק מהחברה
ומהמדינה ,נולדה התקשורת הצבאית שנועדה למטרות הצבא אך הפכה לתקשורת בעלת השפעה
מכרעת על חיי האזרחים ,בעיקר בשנות פעילותה הראשונות .כלי התקשורת הצבאיים שביניהם
שבועון "במחנה" ותחנת "גלי צה"ל" ,היו גופים צבאיים שמטרתם העיקרית הייתה העברת ידע
בנושאים צבאיים ,אך שימשו לא פחות גם ככלי חברות לחינוך הציבור ,להטמעת לשון עברית
תקינה ,וככלי לגיוס הציבור עבור הצבא בשעות הצורך .הקמת כלי תקשורת צבאיים מצביעה על
מרכזיותו של הצבא לא רק כגוף ביטחוני אלא גם כגורם משמעותי בחברה .אולם ,בשונה מתחנת
הרדיו הצבאית ,שתפסה מקום בחיים האזרחיים והיא בין תחנות הרדיו הנשמעות ביותר ,שבועון
"במחנה" היה ונותר גוף תקשורתי בעל השפעה בגבולות הצבא בלבד .ועם זאת ,ניתן בהחלט ללמוד
מתוכנו על תפקודי החיילים והחיילות במהלך שירותם הצבאי ,אך גם על תפקודם לאחר סיום
השירות – כאזרחים וכאזרחיות.
המחקר מאגד שלושה צירים :צבא ,חברה ומגדר ,ותחום הזמן שנבחר הנו :מקום המדינה ועד שנת
 . 9002אני בוחנת כיצד הדימויים המגדריים של חיילים ושל חיילות משתנים ,לאור התפתחויות
ותהליכים חברתיים ,וכיצד הם באים לידי ביטוי בצילומי חיילים וחיילות שמופיעים בשבועון
"במחנה" .הבחירה לבחון את הדימויים החזותיים (צילומים ולא כתבות) נבעה מתוך המחשבה
שהם אלו המייצגים באופן ישיר את המדרג המגדרי ויבטאו באופן הבהיר ביותר את המיקומים
המגדריים בצבא .בנוסף ,הצילומים מהווים חלק ניכר מן התוכן המתפרסם בשבועונים ,ולפיכך ,הן
בשל הריבוי והן בשל הישירות ,אני מאמינה שבחינת דימויים באמצעות צילומים תעניק את הביטוי
הטוב ביותר לתהליכי התפתחות יחסי המגדר ומקומם של גברים ונשים בצבא.
ההתייחסות לצילומים של חיילים וחיילות כללה גם את המלל שליווה את הצילומים .הצילום
וההסבר נראו בעיניי מקשה אחת וכן שיערתי שיש בו כדי לחשוף רבדים נוספים שלא בהכרח נראים
בצילומים עצמם .ואכן נמצא שההסבר שליווה את הצילום לא תמיד גיבה את תכניו החזותיים,
וטענתי היא שהמתח בין החזותי למילולי מייצג את המתח בין השינוי החברתי שהתרחש לבין
האידיאולוגיה והמדרג המגדרי שהצבא מבקש לשמר .הדימויים הסטריאוטיפים של החייל הקרבי
השרירי והמא ופק ושל החיילת תומכת הלחימה המתפקדת בעיקר בתפקידים אימהיים ,מהווים
את הבסיס לדימויים של חיילים וחיילות בצילומים ,וכך גם מהווים הם את הדימויים המגדריים
בחברה .על בסיס דימויים אלו כנקודת מוצא ,חלו השינויים וההתפתחויות בדימויים לאורך
השנים ,כשהם קשורים קשר ישיר אל תהליכים חברתיים שהתחרשו ,כמו :הפיכת החברה
מקולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית; מהפכות פמיניסטיות עולמיות; שינויים ברמה המדינית
סטטוטורית שביקשו שוויון זכויות והזדמנויות ועוד.
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נמצאו שני תהליכים שונים בקרב חיילים לעומת חיילות :דימוי החייל עובר תהליך של התפתחות.
הדימוי הראשוני של החייל השרירי אינו משתנה אלא מצטרפים אליו מאפיינים נוספים בתהליך
של התפתחות .הדימוי הסטריאוטיפי נותר קבוע אך מתפתח לדימוי של חייל קרבי שרירי אך גם
רגיש שמביע רגשות אם במגע פיזי ואם בבכי ,בשנות האלפיים .הדימוי של החיילת עובר תהליך של
שינוי ומדימוי של חיילת אימהית תומכת לחימה ,היא הופכת להיות חיילת קרבית עד שכמעט לא
נותר זכר לדימוי הסטריאוטיפי הראשוני.
בחירת הצילומים וניתוחם נעשתה סביב שלוש הגדרות של זמן .ההמשגה של הזמן סייעה בפענוח
ההבדלים שנמצאו בין התקופות השונות במסגרת הזמן שנבחר למחקר :זמן יומיומי (הזמן בשגרה),
זמן תכנית (אירועים מתוכננים מראש כמו ימי עצמאות) וזמן קרנבל (זמני מלחמה שעיתוים לא
היה צפוי ולא ניתן לתכנון) .הגדרות תיאורטיות אלו ואפיון התקופות על-פי המאורעות שהתרחשו
במהלכן ,פותחו במחקרים שונים ובאים לידי ביטוי אצל דאהן כלב .)1221( ,החלוקה לזמנים לפי
קטגוריות אפשרה לי לחשוף תופעות ושינויים על-פי מפתח של זמן ,ולפענחן .נמצא שהשינוי או
ההתפתחות בדימויים מתרחשים בזמני רגיעה ,ב"זמן היומיומי" ואילו בזמני מלחמה "זמן קרנבל",
נעצר תהליך השינוי וההתפתחות והוא ממשיך לאחר תקופת המלחמה .ההסבר לכך הוא הצורך,
בימים של מתיחות ביטחונית ,לחזור אל המוכר והידוע להרגעת הציבור .באשר לזמן תכנית ,לא
נמצאו בצילומים שהופיעו בשבועון "במחנה" ,מאפיינים מיוחדים המצביעים על תהליכי שינוי ו/או
התפתחות בדימוי החיילי.
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הקדמה כללית
פרק זה מתחלק לשני חלקים .בראשון ,אציג סקירה כללית של המחקרים הבולטים בתחום צבא,
חברה ומגדר ,תוך התייחסות אל המחקר הנוכחי .בשני ,אציג את מבנה דיסרטציה זו על חלקיה
השונים תוך פירוט הפרקים כסדרם.

סקירה כללית -מגדר ,צבא וחברה
המחקרים השונים שעוסקים בתחום צבא ,מגדר וחברה ,דנים במיקומים של חיילים וחיילות
במדרג הצבא והחברתי ,מדיסציפלינות שונות .למרות הרב-גוניות הדיציפלינרית ,התובנות שעולות
מהמחקרים השונים דומות ,וכך גם המסקנות באשר למיקומים המגדריים של חיילים ושל חיילות
בצה"ל (יזרעאלי ;1222 ,גלוזמן ;9002 ,בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון ;9002 ,בן-ארי ולוי שרייבר,
 ;9000ששון-לוי  ;9002,למיש ;9000 ,ברקוביץ ;1222,הרצוג  ;1222בן-ארי ולוי-שרייבר;9000 ,
ברונפלד-שטיין ;9002,לוי.)Robbins and Ben-Eliezer, 2000; Yoval-Davis, 1997 ;9003 ,
חלוקת העבודה המגדרית ממקמת את החיילת כמי שנותנת שירות בעורף ,אימהית ומטפלת
( ;Yoval-Davis, 1997יזרעאלי ;1222 ,ברקוביץ ;1222,למיש ;9000 ,הרצוג ;1222,בן-ארי ולוי
שרייבר ;9000 ,ברונפלד-שטיין )Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9002,ואת החיילּות הגברית
כקרבית ,הגמונית המבטאת את אידיאל הגבריות (גלוזמן ;9002 ,בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון,
 ;9002בן-ארי ולוי שרייבר ;Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9000 ,ששון-לוי ;9002,למיש,
 .)9000גלוזמן ( )9002נתן הסבר היסטורי להתפתחותו של דימוי הגוף הגברי היהודי וסיפק את
הקשר לשורשי הדימוי של החייל הקרבי .בן-ארי ( )9001הציע סקאלה שבה הגבריות מוגדרת על-פי
קרבת התפקיד לקרביות .בכך התנה את הדימוי הגברי הדומיננטי בחיילות קרבית ,ללא מתן
אפשרות לווריאציות נוספות של גבריות .בן-ארי ושיאון ( )9002חיזקו במאמרם קשר זה ואגב כך
את הקשר שבין הצבא ,החברה והדימוי של הלוחם כאידיאל .אוכלוסיית המחקר שבחרו הייתה
כאמור הומוגנית והתייחסה רק לחיילי מילואים קרביים .כך נוצרה הטיה מחקרית שדחקה את
חשיפתם של סוגי גבריות נוספים .אולם נמצאו גם מחקרים שטוענים לקיומה של גבריות
אלטרנטיבית ,אותם ניתן למיין לשני סוגים :מחקרים שטוענים לקיומה של גבריות נוספת על זו
ההגמונית ,גבריות שאינה לוחמת .כלומר ,חיילים המשובצים בתפקידים תומכי לחימה ושאינם
מוגדרים כחיילים קרביים .גבריות זו מיוצגת בעבודותיהם של ששון-לוי ( )9002ובן-ארי (; )9001
מחקרים אחרים טוענים שקיים שינוי בייצוג הגבריות ההגמונית עצמה ,שינוי שמעניק לגיטימציה
לגברים ולחיילים להביע רגשות .שינוי זה עומד מול התפיסה שרווחה שנים רבות ,ואשר לפיה יש
דימוי אחד בלבד של גבריות ,זה העולה בקנה אחד עם תפיסת הלוחם ,החלוץ ,הגיבור והמאופק
ברגשותיו .תפיסה זו מיוצגת במאמרים שסקרתי גלוזמן ( ,)9002בן-ארי ( ,)9000למיש ( )9000ולוי
( .)9003הפן ההיסטורי אידיאולוגי שגלוזמן ( )9002ולוי ( )9003עוסקים בו הוא תהליכי הבנייה
והשינוי של ייצוג דימויי הגבריות בישראל .ייצוג הגבריות ,לטענתם ,קשור באופן הדוק לאתוס
החייל הקרבי ,הלוחם .החוקרים הללו מקטלגים את השינויים באופן שאינו מאפיין את המקום
שבו מתחולל השינוי ,לכן יש צורך לברר אם השינוי נוצר והיכן ,או לבחון את הטענה לחלות השינוי
 מחדש .כך למשל ,במחקר זה נמצא שהשינוי בדימוי החיילּות מתחולל בזמני שגרה ,ואילו בעתותמלחמה ניכרת חזרה לאפיונים הסטריאוטיפים של שני המינים .כמו כן נמצא שהשינוי בדימוי קשור
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אל תהליכים חברתיים .חשיפת הנקודות שבהן חל השינוי והתהליכים החברתיים המחוללים אותו
מאפשרת להבין טוב יותר את מגוון הממדים שמהם מורכב הדימוי של החייל והחיילת.
אמנם מתחוללים שינויים באופיו של הצבא ודרכי ההתייחסות לחייל ,לחיילּות ,לחיילת ולמקומה
בצבא .אולם ,למרות כל השינויים שהחוקרים המוזכרים לעיל מצביעים עליהם ,דימוי החייל ,ככל
הנראה ,נותר קבוע ואינו משתנה לא בעיני החיילים משנת  ,1241לא בעיני החיילים בשנת  ,9002לא
בעיני חיילים קרביים ואף לא בעיני תומכי הלחימה .חלוקת העבודה בין החייל שתפקידו להגן על
המולדת ולמלא את התפקיד המגונן ,האבהי ,אל מול תפקידן של נשים בצבא ומחוצה לו כאימהות,
נותר כשהיה .טענתי היא כי מה שהשתנה הם דרכי הביטוי והייצוגים של הדימוי בהתאם לשינויים
ברוח הזמן ,ובהשתקפות הגוף הנשי והגברי .אבסס טענה זו באמצעות ניתוח תצלומים של חיילים
משבועון "במחנה" שהתפרסמו בתקופה הנחקרת.9002 -1241 :
במקביל אבסס את הטענה הביקורתית שלפיה מחקרים העוסקים בנשיות ,נשים ,צבא וחברה
בישראל נוקטים קו אחיד שקושר בין תפקידיהן הצבאיים ואופן ייצוגן של חיילות ,לבין תפקידיהן
החברתיים אזרחיים כאימהות וכמנהלות חיי משפחה בהם לא בחרו אלא בעיקר נכפו עליהן
כתכתיב חברתי .תפיסה זו מייצגים ברקוביץ ( ,)1222ברונפלד-שטיין ( ,)9002בן אליעזר ורובינס
( )9000ולמיש ( .)9000בעקבות דפוסים אלה ,ניסיונות החדירה של דימויים אלטרנטיביים של
לוחמות יחידות השדה ,לא זכו להתקבל בקלות משום שהפגינו מתח בין הציפיה להתנהגותה של
החיילת בהתאם לסטראוטיפ המסורתי .כאשר החיילת לוחמת יחידת השדה מפגינה פריצה של
דפוס זה ומערערת על ״סדר הדברים המגדרי הנוקשה״.
לצד מחקרים אלו קיימת תפיסה שלפיה החיילוֹת הממלאות תפקידים צבאיים גבריים,
אמביוולנטיות בשל הזיקה לדומיננטיות של הדימוי הקרבי .עמדה זו מייצגים ששון-לוי ( )9002ולוי
( .) 9003גם כנגד מחקרים אלו אני טוענת שלאורך השנים שאיפותיהן של חיילות בישראל לא השתנו.
גם בשנים של ראשית המדינה וגם בישראל של שנת  ,9002נשים שאפו להיות לוחמות או ליטול חלק
בתפקידים שאינם עורפיים למצער .לאחר מאבקים פמיניסטיים הורשו נשים להיכנס לתפקידים
הנחשבים גבריים ,ולצדן נותרו החיילות בנות ימינו כדמותן של חיילות משנת  ,1241סועדות,
מסיי עות ותומכות .מהות השינוי אם כך ,אינו בדימוי של החיילת אלא באופן הייצוג של הדימוי,
הוא שהשתנה.
חלק מהמאמרים המופיעים בפרק זה נשענים על מחקר השוואתי .אני בחרתי להפריד בין שתי
הקטגוריות המגדריות במטרה להימנע מהשוואה ,מאחר שהפרדה זו אפשרה לי לבדוק באופן מובחן
את השינוי בדימוי המגדרי לגופו ויצרה ,למעשה ,שני מחקרים נפרדים העוסקים בייצוגי הדימוי של
חיילּות גברית ובייצוגי הדימוי של חיילּות נשית .תחת זאת בדקתי את השפעת הקשר צבא ,מגדר
וחברה בישראל ,על עיצובם של דימויי החיילות והחיילים כפי שהם עולים מתוך ייצוגם בשבועון
"במחנה" .הספרות המחקרית שסקרתי ,תובנותיה העלו שאלות שנותרו בלתי פתורות .ההתמודדות
איתן מצריכה הרחבת נקודת המבט אל מעבר לתוכנם של מחקרים אלה .במחקרי ניסיתי להתמודד
עמן.
תחילה אשתמש בהבנות ובניתוח ההיסטורי של גלוזמן כמצע שעליו מונחים הדימויים של הגבריות
היהודית -ישראלית ,כשנקודת ההתחלה היא דימוי הגבר היהודי הגלותי ועד הדימוי של הגבר
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הפוסט -ציוני שמוצע כחלופה לדימוי הגבר הלוחם .חיפשתי בשבועון "במחנה" גילויים לייצוגים
אלה או העדרם ,והעמדתי אותם אל מול טענותיו של גלוזמן בדבר הגוף היהודי ציוני ומקומו בתוך
שבועון "במחנה".
בהמשך למחקרו של בן-ארי בעניין הדימוי הדומיננטי של הגבריות ,כנגזרת מקרבה לתפקידי
לוחמה ,וכנגדו ,אני טוענת שדימויי גבריות אלטרנטיביים מקבלים ביטוי בחברה ובתקשורת באופן
נפרד מהדימוי הגברי האידיאלי ,שקיים בזיכרון ובמיתוס הלאומי של החברה הישראלית .דימוי
הגבריות לפי הטענות שביססתי במחקר הוא דימוי דינאמי ומשתנה שכפוף לתקופות ולמאורעות
שונים ,והוא ממלא פונקציות שונות בחברה ,בצבא ובמדינה לפי פרמטרים של שינויים בזמן ,בעיקר
שינויים בין תקופות רגיעה ותקופות מלחמה ומשבר.
אחת השאלות שעלתה בסקירה ונותרה בלתי פתורה היא :מהם דימויי הגבריות של מי שאינם
לוחמים וכיצד הם מיוצגים .הדימויים הללו נוספים על הדימויים ההגמונים שנמצאו דומיננטיים
במחקרים המוזכרים .במחקרי אני מבקשת לחשוף את האופן שבו מיוצגים דימויים אלטרנטיביים
מסוג זה בשבועון "במחנה".
בעקבות מחקרו של יגיל לוי מצאתי מקום וצורך להעמיק את המחקר שהוא מכנה "שקיעת
הלוחם" .להעמיק וגם לפתח כיוון נוסף של ייצוג שאינו בהכרח מבטא שקיעה .כבר במחקרו של לוי
מתחזקת טענת המחקר שלי שלפיה דימוי החייל לא השתנה ,והוא היה מאז ומעולם בן אנוש שאינו
רק מכונת לחימה ,כי אם אדם על כל המשתמע מחשיפת רגשות ,וממאפיינים רבי פנים .מה
שהשתנה הוא אופן הייצוג של דימוי החייל .מן המחקרים שסקרתי ,עלה מגוון של דימויי גבריות,
הגמוני ואלטרנטיבי ,כלומר ,לא רק החייל הלוחם .מטרת המחקר שלי הייתה לחשוף את השינוי
באופן הייצוג של דימויים אלה לאורך השנים ,ולאור מאורעות שחוללו שינויים חברתיים .מניתוח
הצילומים שהתפרסמו בשבועון "במחנה" ,עלו מספר שאלות שלא נידונו במחקרים אלו ,ובהן :האם
השינוי בייצוג נוגע לכל סוגי הגבריות הצבאית לרבות הגבריות הקרבית הדומיננטית? האם במהלך
השנים ניתן היה להצביע ,על-פי מה שמשתקף מן הצילומים ,על חזרה אל גבריות קרבית הגמונית
לאחר השינוי באופן הייצוג של החייל ,באילו תקופות שינויים אלו מתרחשים ומדוע.
למרות כל המחקרים העוסקים בצבאיות ,צבא ,מגדר וחברה ,שחוזרים שוב ושוב על אידיאל הדימוי
ההגמוני של החייל הגיבור הלוחמני ,ועל ייצוגים של חיילים באופן קולקטיבי או פרטני ,בדרכים
שונות ,קיימים מעט מאוד מאמרים/מחקרים העוסקים בדימויי חיילות שככל הנראה נפקדות.
המחקרים בתחום אינם עוסקים בייצוגי הדימויים של החיילות ואינם מציגים אותן למעט ברקוביץ
באמצעות הכינוי "הרחם הלאומי" וברונפלד-שטיין בנפקדותן בצילומים המופיעים באלבומי צה"ל.
יתר המחקרים בתחום מעלים דגם אחיד של דימוי החיילת דימוי הקושר אותה אל התפקיד
האימהי .במחקרי אני עוקבת אחר האופן שבו מיוצג דימוי החיילת כפי שהוא משתקף מצילומי
שבועון "במחנה" בתקופה הנחקרת.
מחקרה של יובל דייויס מתייחס למיקומן הנחות של נשים בכל מדינות הלאום המערביות בשל
גיוסן לפונקציות של אימהות ושל המשך קיומן של המדינות .מחקרי מתמקד בחברה הישראלית
בלבד .המחקר תר אחר השינויים בדימויים של החיילת בצה"ל כביטוי לשינויים בתפיסת נשים
ונשיות בחברה הישראלית בכללותה .נקודת המוצא של המחקר נטועה בחלוקה הדיכוטומית של
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טבע ותרבות ,ציבורי ופרטי שאותה מציעה יובל דייויס ,אך עם זאת נלקחו בחשבון עמדות התנגדות
חברתית .כלומר ,שינויים חברתיים שיכולים להשפיע על הדיכוטומיות אם על-ידי העמקתה ,ואם
על-ידי טשטוש גבולותיה ,ולהימנע מלהניח מראש שינוי בכיוון קבוע .הנחתי שאתוס האימהות יכול
לחזק את הדיכוטומיות ,אולם ,יכולות גם להתעורר עמדות מרי נגד אתוס זה ולדרוש שינוי של יחסי
המגדר בתוך הדיכוטומיות :טבע תרבות .שאלות אלו נבחנו לפי ייצוגיהם של דימויי חיילות,
בשבועון "במחנה".
ממאמרה של ברקוביץ עלו התובנות בדבר הקשר בין אימהּות בהקשרה הלאומי ובין דמותה של
החיילת .לפיכך ,המשכתי לתור אחר דימויים שמחזקים או מערערים תובנות אלו מתוך עיון
ביקורתי כלפיהן .תובנות אלו שימשו אותי כאחת הפלטפורמות להבנת היחסים בין המדינה לעיצוב
מערכת המגדר בישראל והחיילּות הנשית בצבא ,כפי שהם משתקפים משבועוני "במחנה"
לתקופותיהם.
ברונפלד-שטיין ,טוענת במחקרה שחומר צילומי שיכול להטיל אור על חלוקות מגדריות בצבא נגנז
מאלבומי צה"ל ,וחומר אחר ,סטריאוטיפי ,מופיע באלבומים .חומרים אלו ,או מסוגם שלא נחקרו
מופיעים בארכיון "במחנה" ושמשו אותי במחקרי.
בעקבות רובינס ובן אליעזר ,בדבר חיזוק הסטריאוטיפים בצבא למרות השינויים המגדריים
שהתחוללו בו ,אני מציבה השערה מחקרית הפוכה ,שלפיה קיים שינוי באופן ייצוג הדימוי של
החיילוֹת בהתרחש השינוי בתפיסות מגדריות בצבא ובחברה בישראל .כלומר ,בעוד הם טוענים
שהמהפכה הפרופסיונאלית פתחה בפני החיילות תפקידים שעד אז אוישו על-ידי גברים-חיילים
בלבד ,אולם ,הייצוג התקשורתי שלהן נשאר סטריאוטיפי והאפליה המגדרית בצבא נשארה כפי
שהייתה ,אני טוענת שהשינוי המגדרי שהתרחש בצבא כן קיבל ביטוי באופן הייצוג של חיילות
וחיילים בתקשורת ,ואף השפיע על מיקומן המדרגי של החיילות.
בהמשך למחקרה של ששון לוי הטוענת שהאמביוולנטיות של חיילות במקצועות לחימה נפתרות על-
ידי אימוץ דרכי שיח ופרקטיקות גבריות תוך שימור התפיסות המסורתיות ,בדקתי האם החיילות
שצולמו עבור שבועון "במחנה" אימצו לעצמן תכונות גבריות סטריאוטיפיות של חייל קרבי.
ממצאי מחקרה של למיש מצביעים על שינוי באופי הייצוג של גברים ונשים בפרסומת הישראלית,
על המיניות הנשית המפורשת המתגלה בהן ועל ייצוגן המועט של חיילות בפרסומות .כהמשך
למחקרה ,בחנתי את השינויים בדימויים של חיילים ושל חיילות בצילומים שהופיעו בשבועון
"במחנה" ,מקום המדינה ועד שנת  , 9002תוך חיפוש אחר ייצוגים שמבטאים שינויים בתפיסות
מגדריות ,ואת האופן שבו הם מלמדים על השפעות הגומלין בין שינויים בדימויים מגדרים בצבא,
ובחברה הישראלית.
אטען ,על בסיס ניתוח הצילומים ועיון בדימויים מגדריים כפי שהשתקפו מהם ,כי חיילים תמיד
הרגישו עצב וכאב ,אך כתוצאה מהדימוי של החייל הקרבי שהשתלט בתרבות הישראלית ,הם
נדרשו להיות מאופקים ברגשותיהם וכך גם הוצגו בתקשורת ,במיוחד בזו הצבאית .עם זאת ,יש
בכוחו של שבועון ב"במחנה" על פני רצף של זמן לחשוף תמונות שהשתרבבו "שלא התכוונו
להראותם" ואשר מצביעים על ייצוג מגוון יותר של החיילים ,יותר מאשר המחקרים ו/או מעצבי
הדימויים ביקשו להציג .כך גם לגבי נשים -חיילות .אני טוענת שהן תמיד שאפו להשתבץ בתפקידי
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לחימה ולשרת בחזית ולא בעורף ,אך התפקיד החברתי של אימהות שדבק בהן כתוצאה מהגדרת
לאומיותן ואזרחותן בשנים הראשונות של המדינה ,ביסס מערכת יחסים הירארכית פטריארכלית
שגרר ייצוג סטריאוטיפי של חיילּות נשית .הטענה שעומדת בבסיס מחקרי היא שבעקבות מאבקים
פמיניסטיים של נשים ,בקבוצות וביחידות ,שילובן המדרגי של החיילות השתנה ושינוי זה השתקף
היטב באופן הייצוג של דימוי החיילת בצה"ל.
לאור המחקרים המובאים כאן והביקורות שעליהן הצבעתי ,אטען כי תווית המחיר המוצמד
לתפקידים ולמקצועות בצבא ולפיכך גם בחברה הישראלית ,לא השתנה .גברים ימשיכו להיות
לוחמים ו"לא ירצו להגיש קפה" ונשים ירצו להיות לוחמות ו"לא ירצו להגיש קפה" .זאת בגלל
המעמד החברתי של תפקידים קרביים וממדי היוקרה המיוחסים לחלוקת עבודה זו .בהמשך לטענה
זו ,השאלה שנבחנה במחקר נוגעת לאופן הייצוג של דימוי החיילים והחיילות בשבועון "במחנה"
מקום המדינה ועד שנת  .9002השינוי באופן הייצוג של הדימויים יוכל להאיר על השינויים בתפיסות
המגדריות שחלו בחברה הישראלית במהלך השנים שנחקרו.
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מבנה הדיסרטציה
פרק ראשון :מבוא
פתיחה אישית
פרק זה למחקר הנוכחי כולל פתיחה אישית המסבירה את הקשר שלי לנושא הנחקר ,הגדרת שאלת
המחקר וטענותיה ,פירוט על אופן הדיון שמחבר בין שלושת הצירים :חברה ,מגדר וצבא .כמו כן,
יש בחלק זה פירוט הנושאים שהוכללו במחקר ונבדקו ,ושל אלו שנותרו מחוץ לגבולות המחקר
ומומלצים למחקר המשך .בשל מרכזיותו של הצבא בישראל ,מהווה המחקר של הצירים מגדר,
חברה וצבא כר רחב להבנת תהליכים מגדריים בצבא ובחברה .כמו כן ,עד כה לא נעשה מחקר
המשלב שלושת צירים אלו ובוחן דימויים של חיילים וחיילות על פני תקופת זמן ארוכה ,המאפשר
חשיפה של מגמות השתנות בדימויי חיילים וחיילות חברה ובצבא .הבחירה ב"במחנה" מהווה
קורפוס אשר מאפשר לחשוף את אותם שינויים והתפתחויות בדימויים כפי שהם משתקפים
מהפרספקטיבה התקשורתית  -צבאית .כאשר אלו מנותחים בקורלציה עם מגמות ושינויים שהיו
בחברה הישראלית באותן התקופות ,מתקבלת תמונה רחבה ומעמיקה הקושרת בין שינויים
חברתיים להשתנות הדימויים של חיילים וחיילות בצבא ,כפי שהם באים לידי ביטוי ב"במחנה".
גם מבחינה זו ,מחקר זה ראשוני מסוגו.

מחשבות ולבטים בהגדרת גבולות המחקר ותוכנו
אופן הגדרת שאלת המחקר וטענותיה
בפרק זה מתוארות השתנות שאלת המחקר הגדרתה וטענותיה  .במחקר נבחנים תהליכי השינוי
וההתפתחות של דימויים חזותיים מגדריים בשבועון "במחנה" מאז קום המדינה ועד שנת .9002
בחינת הדימויים המגדריים מתבצעת בשני ממדים :הראשון ,התפתחויות ושינויים ברמה
החברתית והמדינית ,כמו :מהפכות פמיניסטיות ושינוי סטטוטורי בחוקים המעודדים שוויון
הזדמנויות ,והשני ,חלוקה פנימית של החומרים הנחקרים לפי סוגי זמנים ,החושפת מגמות של
שינוי מגדרי שבא לידי ביטוי בדימויים של חיילים וחיילות שמשקפים הצילומים הנחקרים.
החלוקה לזמנים מדגישה את הקשר שבין דימויי חיילים וחיילות ,לבין התקופה שבה צולמו על-פי
אופייה ,ומצביעה על השינוי שחל בהם בהתאם לכך :בזמני מלחמה( ,זמן קרנבל) ,בזמני רגיעה (זמן
יומיומי) ובזמנים מיוחדים כמו יום העצמאות ,תחרות מלכת היופי ,יום האישה הבינלאומי ועוד.
שלוש טענות עומדות בבסיס המחקר:
טענת המחקר הראשונה -ייצוגי החיילות ההגמונים והסטריאוטיפים מהווים את ייצוגי הבסיס שעל
גבם יתרחש השינוי ,והם המקור שאליו יחזרו הדימויים בהתאם לשינויים ברוח הזמן .משמעות
הדבר היא ,שהדימויים המגדריים וחלוקת התפקידים המגדרית כפי שהתבססו בשנים הראשונות
לקיום המדינה מהווים את הבסיס ואת נקודת המוצא שעליהם יתרחשו תהליכי השינוי
וההתפתחות המגדריים.
טענת המחקר השנייה -שינויים ותמורות חברתיות ומגדריות שהתרחשו במהלך השנים הנחקרות,
יכולים להשפיע על הדימוי של חיילים וחיילות .בחנתי במחקרי את כיווני השינוי וההתפתחות של
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הדימויים כפי שהם משתקפים מהצילומים שנותחו והשפיעו על הדימויים המאוחרים יותר כפי
שהם עולים מצילומים בשלבים מאוחרים יותר.
טענת המחקר השלישית  -בזמנים של משבר ומלחמה יחזרו להופיע דימויי חיילּות סטריאוטיפיים,
נשיים וגבריים ,שקובעו מלכתחילה על-פי החלוקה המסורתית של מבנה המשפחה :האישה היא
המטפלת והדואגת לרווחת המשפחה ובשל כך מקושרת למרחב הפרטי ולפאסיביות .תפקידו של
הגבר מתרחש במרחב הציבורי ,עליו חלה חובת הפרנסה ,לשם כך עליו לעבוד ועל כן מקושר הוא
לאקטיביות .חלוקת תפקידים סטריאוטיפית זו הועתקה אל הצבא וכך שובצה האישה בתפקידי
עזר ,תומכת לחימה ומדריכת ילדים ,והגבר – בתפקידי לחימה.
המסקנה הכוללת כפי שהיא עולה מהמחקר היא ,שמדובר בהיווצרותם של שינויים בדימויים
המגדריים ,אך השינויים אינם עמידים בפני נסיבות הזמן ,כמו רגעי משבר ועתות לחימה ,ואף לא
בפני התרחשויות חברתיות .ממצאי המחקר מצביעים על תנועת "קדימה ואחורה" בהתפתחויות
ובשינויים שחלים בדימוי החייל והחיילת.
אופן הדיון
הדיון נסוב סביב החברה ,הצבא והתקשורת כשלושה צירים המחוברים זה לזה ומשפיעים זה על
זה .כמו כן ,ההתייחסות לצילומים הן בפן החזותי והן בפן המילולי ,מלווה בחיפוש אחר סיפורי-על
ומטא-נרטיביים ,במטרה להבין את האופן שבו הדימויים מקבלים "צורות" שונות במהלך השנים
הנחקרות ,ועד כמה משקפים הם תהליכים חברתיים רחבים יותר של חלוקת עבודה מגדרית.
גבולות המחקר
בפרק זה במחקר נבחנים דימויים שהשתקפו מצילומים לאורך  21שנים מאז הקמת המדינה והצבא
וגיבוש החברה הישראלית .בתוך מסגרת זמן זו ,בשל הצורך בהגדרת גבולות למחקר ,יש נושאים
שעלו במחקר אך לא נידונו והם יכולים להוות בסיס או סיבה למחקר המשך חשוב ,כפי שיפורט
בהמשך .דוגמאות לנושאים שעלו ולא נחקרו :כניסת קולה של החברה לצבא ותרבות "הורות
ההליקופטר"; ההורים השכולים ותרבות השכול שמגדירה את השכול האישי כשכול לאומי;
ההתייחסות לאימהות השכולות כאימהות של "הילדים של כולנו"; דימוי החייל שאינו קרבי,
שייצוגו בין צילומי החיילים שבשבועון "במחנה" דל עד אפסי ,החייל השמן ,הרופס ,שרק בשל
נתוניו הפיזיים אינו נכלל בתוך סל הדימויים של החייל הקרבי הגברי הסטריאוטיפי המפורט
במחקר זה .על ייתכנות ההקבלה שבין החייל שאינו קרבי לחיילת ,על הדרת הקבוצה שאליה הוא
שייך על -אף נוכחותה במסגרת כוח האדם המגויס ,אינה מקבלת ביטוי תקשורתי לגיטימי ,מעניין
להמשיך ולחקור .נושא נוסף המומלץ למחקר המשך קשור בעובדה שמחקרי מסתיים בשנת .9002
בסיום המחקר ליוותה אותי תחושה שהדימויים של החיילים ושל החיילות מגיעים לכדי מיצוי
והבשלה ,והם מקבלים מעין קביעות לגיטימית חסינה מפני משתנים חיצוניים הקשורים באירועים.
כך למשל ,יכול להימצא במחקר המשך שדימוי החיילת הקרבית לא ייעלם בעתות מלחמה ,או
שדי מויו של החייל יתפתח אל עבר דימויים הומוסקסואליים .כל הנושאים הללו ואחרים ,כפי שעלו
במהלך מחקרי ,מומלצים למחקרי המשך.
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פרק שני :מצב המחקר במפגש בין שלושת הצירים צבא ,חברה ומגדר
מהדיסציפלינות השונות
פרק זה עוסק בתחום צבא ,חברה ומגדר ונחלק לשני חלקים :בראשון ,ספרות העוסקת במחקרים
המתמקדים בקשר שבין הכלל לצבא .ובשני ,מחקרים המתמקדים בקשר שבין הפרט לצבא .בחלק
זה ,אעמיק בנושא מחקרים הדנים בדימויים וייצוגים של חיילים וחיילות :בדימוי החייל ובהיותו
האידיאל לגבריות בישראל ובספרות העוסקת בנשיות ובאימהּות בישראל ,ובקשר של תפקידים
אלו לדימויי החיילות בצה"ל.
פרק זה מהווה את הקשר התיאורטי לנושא הנחקר ומאגד את המחקרים מתחומים דיציפלינריים
שונים העוסקים בחקר הצבא ,התקשורת והמגדר ,כמו גם מאמרים מתחום המחקר החזותי שיוצגו
בהמשך .מתוך המאמרים השונים עולה חלוקה מגדרית ולפיה החייל הקרבי הוא בעל דימוי
אידיאלי של גבריות ואזרחות טובה (יזרעאלי ;1222 ,גלוזמן ;9002 ,בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון,
 ;9002בן-ארי ולוי שרייבר ;9000 ,ששון-לוי ; 9002,למישRobbins and Ben-Eliezer , ;9000 ,
 )2000והחיילת מוצגת כנחותה ממנו ,ממלאה תפקידי עזר ,ומקושרת לתפקידה האימהי
(ברקוביץ ;1222,למיש ;9000 ,הרצוג  , 1222בן -ארי ולוי -שרייבר ;9000 ,ברונפלד-שטיין ;9002,לוי,
 )Yoval-Davis, 1997; Robbins and Ben-Eliezer, 2000 , ;9003דימויים אלה ,מסכימים כותבי
המאמרים ,מושרשים בנרטיב של החברה הישראלית מאז היווסדה .במחקר זה ,אני מבקשת לתור
אחר כיווני דימויים נוספים בתפקידים המגדריים של חיילים וחיילות בצבא בישראל ,כפי שהם
משתקפים מצילומי שבועון "במחנה" .לטענתי ,הספרות המחקרית אינה מתמודדת עם חומרים
עיתונאיים צבאיים לאורך תקופת זמן ארוכה ,היא אינה בוחנת האם התכנים החזותיים משפיעים
על חיי האזרחים ,והאם הם לוקחים חלק בתהליך יצירת חלוקת התפקידים המגדרית בחברה
בישראל ובצבא.
במחקרי אני עוסקת בשתי קטגוריות שונות :החייל הקרבי ,והחיילת שדימויה מושתת על אימהות
ונשיות .ניתן לנתח שתי קטגוריות מובהקות אלו על פני ציר הזמן ,ללמוד על האופן שבו הם השתנו
כתוצאה מתהליכים חברתיים ,וכיצד משתקפים הם מן הצילומים הנחקרים .הפרק מחולק לשניים.
חלק ראשון ,עוסק בדימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל וחלקו השני עוסק בדימויי
נשיות ואימהות בישראל והקשר שלהם אל תפקידים של חיילות בצבא.
דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל
המחקרים בתחום בוחנים את דימוי החייל הקרבי ללא התייחסות לאפשרות שהדימוי ישתנה
כתוצאה מהשינויים המתרחשים בחברה ובמדינה ,ואף לא ליחסי הגומלין המשפיעים על דימוי
החייל הקרבי ומשתתפים בבנייתו .במחקרי ,אני מצביעה על קיומה של גבריות אלטרנטיבית
בישראל ,זו המציגה את החייל הלוחם כדמות רב-ממדית .היא משמרת את הדימוי הפיזי של החייל
הלוחם ,אך חושפת גם את הרבדים המנטאליים ,ואת אלו שנוצרו בהתאם לרוח הזמן ,ואשר יוצרים
יחדיו את הדימוי הרב-ממדי .דימוי של חייל רגיש ,אשר אינו נרתע מלהביע רגשות אם באמצעות
מגע ואם על ידי בכי בנסיבות מסוימות ,בחברת אימו ,הופעות שטרם נראו בתצלומים .טענתי היא
שהדימוי של החייל הקרבי המביע רגשות יכול להתקיים לצד (ולא במקום) הדימוי של החייל הקרבי
הלוחם כפי שמוצג בספרות ,החייל ש אומן לשלוט בגופו וברגשותיו ומכונה על-ידי החוקרים החייל
הגברי האידיאלי .השינויים בדימוי החייל הקרבי ,כפי שתוארו לעיל מתרחשים בהשפעת תהליכים
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חברתיים ומדיניים שראשית התהוותם בשנות השמונים :ירידה בתחושת האיום הקיומי על ישראל,
פיחות בחשיבותו של הנושא הביטחוני ,התעצמות הביקורת של החברה על הצבא ,ירידה באמון
הציבור במערכת הביטחון ,כל אלו הובילו את הפרט אל המרכז (ישראלי ורוסמן סטולמן.)9014 ,
מעבר החברה לחברה אינדיווידואליסטית קשור קשר ישיר לתהליכים אלו ,אך לא פחות השפיעו
על כך ,מגמות דומות שהחלו בעולם המערבי .ככל שהפרט הוסט למרכז קיבלה התקשורת
לגיטימציה לחשוף את החייל הקרבי בגוונים שונים הקשורים בפן האישי.דימויי נשיות ואימהות
בישראל ,והקשר של דימויים אלו לתפקידים ולדימויים של החיילות בצבא
המחקרים בתחום מצביעים על כך שההכרה בתרומתן של נשים בחברה הישראלית היא באשר
למילוי תפקידן האימהי .מהכרה זו נגזר מקומן של נשים בחברה הישראלית ,וכפועל יוצא גם בצבא.
התפקיד הנשי האימהי נושא עמו שלל דימויים סטריאוטיפיים ואלו מלווים את דימוי החיילת
בצה"ל .התובנות הללו מהוות ,לטענתי ,את הבסיס לבדיקת ההשתנות ואת נקודת המוצא לשינוי
בדימוי הח יילת ,אך המחקרים אינם עומדים על ההשתנות בדימוי של החיילת לאורך השנים ,ואף
לא על אלו שחלו בהשפעת תמורות חברתיות ומדיניות .במחקרי אני מבקשת להצביע על תהליכים
חברתיים ,לרבות מהפכות פמיניסטיות שביקשו לערער על התא המשפחתי הפטריארכלי המוכר ,על
תהליכים מדיניים שב יקשו לקיים שיווין הזדמנויות ואשר נתקבלו באורח רשמי חוקתי בשנות
התשעים ,כמו" :חוק הדירקטוריונים" ( ,)1223בג"ץ אליס מילר ( ,)1222תיקון מספר  2ל"חוק
שירות המדינה" (" ,)1222חוק הרשות לקידום מעמד האישה" ( ,)1221ותיקון "חוק שירות ביטחון"
( )9000שקבע כי "לכל יוצא צבא אישה זכות שווה לזכותו של יוצא צבא גבר ,למלא תפקיד כלשהו
בשירות הצבאי" (קמיר  .)9009השינויים במאפייני הצילומים של חיילות קשורים הן במרחב
הצילומי ,מעבר מהפרטי לציבורי ,והן מבחינה המיצג הפיזי .מתנוחות פאסיביות לצילומים של
חיילות בעשייה צבאית כמו הדרכה בהפעלת נשק ,ובתפקידי עזר ללוחמה.

פרק שלישי :מתודולוגיה
מתוארת בה הדרך שעברתי עד להגדרת הנושא; שאלת המחקר; בניית תכנית החקירה תוך
התייחסות לקשיים וללבטים שעלו תוך כדי המחקר כפי שהגדרתי לעצמי בתחילת העבודה .מה
נכלל במחקר ומה לא נכלל בו .הצורך להתייחס למבנה התוכן ,ולתכנים החזותיים והמילוליים על
בסיס התיאו ריות המעוגנות במחקר .בפרק זה מוצגים השלבים השונים של איסוף החומרים
למחקר ,לרבות מחקר הגישוש שערכתי .כמו כן נכללים בו תיאור השלבים הטכניים ,אך גם
התחושות והמחשבות שעלו בראשי תוך כדי שהותי במערכת "במחנה" .ציינתי את הקשרים
המועילים שקשרתי עם מספר בעלי תפקידים במערכת השבועון ,ולא פסחתי על תיאור תחושות
הייאוש ותחושות התקווה שליוו אותי במהלך המחקר והיו חלק אינהרנטי מתהליך האיסוף ,בחירת
החומרים למחקר וניתוחם.
הפרק השלישי נחלק בחלוקת משנה לשישה חלקים .בראשון" :שבועון במחנה -השדה המחקרי",
סקירה קצרה באשר למעמדו של שבועון "במחנה" לאורך השנים ,כשבועון הרשמי של צה"ל
והסיבה לבחירתו כקורפוס מחקרי .בשני" :בחירת הנושא וגבולותיו" ,מתוארים תהליך בחירת
הנושא והנמקתה ,הנימוקים לבחירת מסגרת הזמן הספציפית למחקר ,ולסיווג התכנים על בסיס
מתודולוגיית החלוקה לזמנים (דאהן-כלב .)1221 ,בשלישי "מטרת המחקר ,שאלת המחקר וטענות
המחקר" על כל אלו ניתן פירוט באשר לתהליך ניסוחן .ברביעי" :מחקר איכותני וגישות מחקריות
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לניתוח צילומים" פירוט הגישות השונות שהיוו את הבסיס לניתוח החומרים למחקר זה ,בכללן:
התיאוריה המעוגנת בשדה והגישה הפנומנולוגית הרמנויטית; שיטות שונות לחקר חזותי (בארת',
 ;1210ברונפלד-שטיין ;9002 ,אזולאי ;9002 ,מאלווי .)9002 ,החמישי  -עוסק בשיטה שננקטה
בחלוקת החומרים הנחקרים ובמחקר המקדים .בשישי והאחרון לפרק המתודולוגיה מתוארים
תהליך איסוף החומרים למחקר ,שלבי המיון והניתוח.
שבועון "במחנה" – השדה המחקרי
השדה המחקרי בו מתבצע המחקר הוא שבועון " במחנה" הממוקם במערכת ״במחנה״ של צה״ל.
כשבועון הרשמי של צה"ל הוא מייצג את הצבא ,וייצוגי החיילים והחיילות כפי שהם מופיעים
בצילומים ,הם הביטוי לתפיסת הצבא את דימוייהם .שבועון "במחנה" החל את דרכו כביטאון של
מפקדת ההגנה .הגיליונות הראשונים הודפסו והופצו במספר קטן של עותקים .עם הקמת המדינה
הפך "במחנה" לדו-שבועון צה"לי ולאחר מכן לשבועון שחולק לחיילים ואף נמכר לציבור הרחב.
מבחינה זו ,התחרה "במחנה" בעיתונים ובשבועונים אזרחיים שהופצו באותה תקופה .תפוצתו שלא
רק בקרב חיילי צה"ל הייתה משמעותית מבחינת התכנים ,כאשר מעבר לתפקידו בהפצת
האידיאולוגיה הצבאית ,שימש ככלי חברות ,כאמצעי לחינוך הציבור ,כבמה להטמעת הלשון
העברית וככלי לגיוס הציבור עבור הצבא בנסיבות מסוימות .אולם ,בעשורים האחרונים ,בניגוד
לתחנת הרדיו הצבאית "גלי צה"ל" ,שבועון "במחנה" זוכה לתהודה מועטה יחסית ,ובשנים
האחרונות הוא מופץ בקרב חיילי צה"ל ,ולמספר מנויים מצומצם בלבד .להיחלשותו של השבועון
הצבאי סיבות רבות ,ביניהן :ההבנה שיעיל יותר להגיע אל תודעת הציבור הרחב באמצעות
העיתונות האזרחית; הופעתם של מוספי סו ף שבוע ("הארץ" "מעריב") דומים מבחינת צורתם
ותוכנם במידת מה ,לשבועון "במחנה" .אלו ותמורות נוספות בתחום העיתונות ,סייעו בצמצום
תפוצתו באורח ניכר .באופן כללי יותר ,ירידת קרנה של התקשורת הכתובה ועלייתה של זו
האלקטרונית חלחלה גם לתקשורת הצבאית .לעיתים דרך אתרים רשמיים ולעיתים דרך רשתות
חברתיות שהצבא מתקשה עדיין למסד אותן ולעקוב אחריהם .לנוכח אלה ,כוחה של התקשורת
הצבאית הכתובה נחלש באורח משמעותי ובמיוחד ,כלומר ,כוחו של שבועון "במחנה".
היתרון המשמעותי של שבועון "במחנה" ,לאורך השנים ,היה הסיקור הבלעדי שניתן לנושאים
צבאיים ,והצילומים שנמסרו לפרסום באופן בלעדי לכתבי "במחנה" ,ונמנעו מן העיתונאים
האזרחיים .עם התפתחות העיתונות בישראל ,הכתובה והמשודרת ,גם יתרון זה התפוגג ,והשבועון
הצבאי מצא את עצמו מדשדש מאחור.
באמצעות בחינת הדימויים המיוצגים בצילומי שבועון " במחנה" ניתן לעקוב אחר תהליכי השינוי
והבנייה המתרחשים בדימוי החיילּות ,ולהצביע על מגמות ועל הגורמים המנביעים אותן .עם זאת
ההנחה שיש ערך ייחודי מוסף לשבועון במחנה ,אינה גלויה ,אך ככל הנראה ממשיכה לשמש הכוח
המתחזק את עצם קיומו של העיתון.
בחירת הנושא וגבולותיו
המחקר מתפרש על-פני  21שנה .החל מקום המדינה ועד שנת  ,9002השנה שבה החל מחקר זה
לקרום עור וגידים .אורכה של תקופת המחקר מאפשר את בחינתה של שאלת המחקר על-פני רצף
זמן רחב ,ועמידה על תהליכים נרקמים של השתנות ושל התפתחות הדימויים הנחקרים .מעבר
לגבולות המחקר שתוחמו בשנים ,מצאתי צורך לציין נקודות זמן (ומאפייניהן) שבאמצעותן ניתן
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לאתר תהליכי שינוי והתפתחות .התבססתי על מתודולוגיה של חלוקה לזמנים (דאהן – כלב,)1221 ,
שלפיה קיימות שלוש מסגרות זמן ספציפיות הרלוונטיות לאופן הסקירה של החומרים הנחקרים,
ובאמצעותה חילצתי את הנראטיבים במחקר .בעזרת חלוקת החומרים הנחקרים למדדים של
נקודות זמן ,תחמתי את ממצאי המחקר וחשפתי סיפורי -על המאגדים את הממצאים למקשה אחת,
תוך הבחנה בין הממצאים על-פי קטגוריות של זמן .כך ניתן היה לאתר את אופי ההשתנות של
הדמויים בהתייחס לזמני מלחמה לעומת זמני שגרה וכד' .תוך כדי בחינת הממצאים על-פי החלוקה
לזמנים ניתן היה לזהות שבעתות מלחמה תהליך ההתפתחות והשינוי של הדימויים נבלם ,ושהוא
מתרחש בשגרה מבחינה ביטחונית.
מטרת המחקר ,שאלת המחקר וטענות המחקר
בחלק זה מובאים מטרת המחקר ,שאלת המחקר והטענות בפירוט .מטרת המחקר הנה לבחון את
הדימויים של שני המגדרים כפי שהם משתקפים מהצילומים בשבועון "במחנה" והשינויים
שהתחוללו בייצוגים המגדריים לאורך השנים הנחקרות; לבחון את הקישורים ,ההקשרים
וההשפעות שבין יחסי הגומלין במשולש :צבא ,חברה ומגדר .מטרתי לעקוב אם קיימת דינאמיקה
בין מרכיבי המשולש ולבחון באיזה אופן היא פועלת.
מחקר איכותני וגישות מחקריות לניתוח צילומים
מחקר איכותני -מחקרים איכותניים ,בין אם הם עוסקים בפענוח תופעות באמצעות טקסטים,
ראיונות או צילומים ,משקפים את עמדתו ואת הבנתו של החוקר את התופעה הנחקרת .הבנת
תופעה בעולם האיכותני הנה סובייקטיבית ואינה מהווה מדע מדויק .מחקר זה מבוסס על ניתוח
תכני הצילומים בין אם נעשה ניתוח של המלל המלווה את הצילום ובין אם את הצילום עצמו,
לשניהם מוענקת הפרשנות הסובייקטיבית שלי.
כמו כן ,המחקר האיכותני מתאפיין בדינאמיות של המחקר ובהשתנות שאלת המחקר והשערותיו.
כך ,במחקרי ,השתנתה שאלת המחקר לאור הממצאים שהעליתי במהלך המחקר .בשאלת המחקר
הראשונית הנחתי שבשני המגדרים מדובר על תהליך של שינוי בדימוי .במהלך המחקר נחשפתי לכך
ששני המגדרים עוברים תהליכים שונים .בעוד שדימויי החיילות עוברים תהליך של שינוי ,דימויי
החיי לים עוברים תהליך של התפתחות .כך ,שאלת המחקר עובתה והוגדרה בצורה מדויקת יותר
המותאמת לתהליכים השונים שעוברים שני המגדרים באופן נפרד.
תיאוריה מעוגנת בשדה -שיטה זו ,מהווה את אחת משיטות המחקר הבסיסיות במחקר האיכותני,
מאחר שהיא מהווה שיטה לאיסוף נתונים ,דגימה ,בניית מערך מחקר ,ניתוח נתונים וכתיבת
ממצאים כפי שהם עולים מן העולם האמפירי ומתוכם מחולצת תיאוריה מכלילה בסוף התהליך.
נקודת המוצא של התיאוריה היא ,ששאלת מחקר פתוחה ,תחילית וכללית תאפשר לחוקר לחשוף
דפוסים וחזרות שקיימים בהתנהגות האנושית ,כמו גם היווצרותם של סטראוטיפים שמאפשרים
תקשורת אנושית יומיומית .המטרה היא ,לחפש תמה מרכזית שחוזרת על עצמה כדפוס ולתארה
באופן שיעניק הסבר שלם לתופעה הנחקרת .לפי מתודה זו ,עבודת המחקר היא תהליך של איסוף
וניתוח בו-זמני ורציף של נתונים ,כאשר איסוף הנתונים מונחה על-ידי תוצרי הניתוח ותוצאותיו,
ולהפך (.)Glaser & Strauss, 1967
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הגישה הפנומנולוגית הרמנויטית  -במחקר הנוכחי נעשית פרשנות של צילומים והמלל המלווה
אותם ,כפי שאני מבינה ממנה אני מבקשת לגזור ולהסיק על אותן משמעויות חברתיות מגדריות,
ולתור אחר תהליך יצירת המשמעות שעולה מתוך הצילומים הנחקרים לאורך זמן ,על יחסי המגדר
ועל שינוי בדימוי המגדר .הגישה הפנומנולוגית הרמנויטית תומכת בהבנה שקיימת במחקר זה
ומחזקת אותה ,ולפיה כל ידע בעולם הוא פרי הבניות בהתקשרויות חברתיות ,וכי החוקר מושפע
מגורמים קוגניטיביים ,אישיותיים ותרבותיים המדגישים את הסובייקטיביות של חקר הנתונים
ומאפשרים מקום רחב לחוקר בתהליך המחקר (מן שלוי.)9002 ,
שיטות לניתוח צילומים-ניתוח חזותי
הצילום הוא הכלי שבאמצעותו נחקרו הדימויים במחקר .לצורך פרשנות הצילומים ,נבחרו מספר
גישות מתודולוגיות המפענחות טענות תרבותיות באמצעות הצילום (בארת' ;1210 ,ברונפלד שטיין,
 ;9002אזולאי ;9002 ,מאלווי .) 9002 ,מחקרים אלו מצביעים כיצד יש להתייחס אל הצילום כגוף
מחקרי ,במטרה להבין מה צולם וגם מה לא צולם .המתודולוגיות השונות אינן מתייחסות לחקר
עיתונות צבאית או עיתונות מלחמה ,אלא ,מספקים מדדים לניתוח חזותי ואני הסתייעתי בהם
במחקרי לניתוח החזותי של צילומי שבועון "במחנה" שהיווה את שדה המחקר .המחקרים השונים
מציעים שיטות לפענוח חזותי של צילומים ,כאשר השוני ביניהם הוא במדדים וברבדים המרכיבים
את הצילום מבחינה חזותית .אזולאי ( )9002מציעה דרכי פעולה ביקורתיות להתבוננות בצילומים,
שבאמצעותן ניתן לחשוף תכנים נסתרים בצילום ,כמו הכוחות שמניעים אותו ופועלים בו .חשיפת
מערכת יחסי הכוחות שמניעה את הצילום ,סייעה בידי לחשוף תהליכים מגדריים חברתיים שבהם
עוסק מחקר זה .בארת' בספרו "מחשבות על הצילום" ( )1210מציג חמישה מנגנונים שבאמצעותם
ניתן לפענח את האופן שבו משפיע התצלום על המתבונן .במחקרי חילצתי את יסודות הצילומים
שמופיעים בשבועון "במחנה" ,ובחנתי את המשמעויות החברתיות השזורות במגדר ,ובעיצוב
דימויים מגדריים ישראליים ,דרך התצלומים שהופיעו בשבועון "במחנה" בתקופה הנחקרת.
במאמרה "עונג חזותי וקולנוע נרטיבי" ( )9002מנתחת לורה מאלווי את חווית הצפייה כחוויה
סקופופילית ,מציצנית ,היוצרת עונג מיני מהתבוננות באדם אחר כאובייקט ארוטי .הנחת היסוד
אשר מנחה את עבודתה היא שהקולנוע ההוליוודי הקלאסי מכוון תמיד אל צופה ממין זכר ,ללא
קשר למינו הב יולוגי .לכן ,הצופה שבו עוסקת מאלווי הוא גבר מתבונן באישה והאישה כמושא
להתבוננות ,לתצוגה (רונה ברייר-גראב .)111 ;9002 ,מאמרה של מאלווי עוסק בשאלה כיצד
פרשנויות סטרייטיות שמיוצרות בחברה שולטות בדימויים ,בדרכי התבוננות ארוטיים ובחזיון
הראווה .העיסוק בהסתכלות והנחת היסוד באשר למסתכל רלוונטיים למחקרי .ההנחה שעולה
מניתוח הצילומים ,בעיקר בשנים הראשונות למדינה ,שהם מופנים בעיקר לעיניים גבריות ,ומכאן
ההסבר לצילומי חיילות בייצוגם הסטריאוטיפי הנאמן לחלוקת העבודה הפטריארכלית.
שיטה לחלוקת החומרים הנחקרים והמחקר המקדים
שיטה לחלוקת החומרים הנחקרים -מאחר ששדה המחקר התפרש על כ 200-צילומים ,היה צורך
למצוא שיטה שתסייע בבחירת הצילומים ובבחינתם .החלוקה לזמנים (דאהן כלב )1221 ,הייתה
אחת הדרכים שנבחרו לצורך זה ,והצילומים מוינו על-פי שלושה זמנים עיקריים :זמן יומיומי (הזמן
בשגרה) ,זמן קרנבל (זמני מלחמות) זמן תכנית (אירועים מתוכננים מראש כגון ימי העצמאות וימי
זיכרון) .באמצעות חלוקה זו נחשפו :היווצרותן של תופעות מתמשכות ,תהליכים בעלי התחלה
וסיום המתוכננים מראש וכן ,תופעות סביב זמנים ומאורעות שהוגדרו על-ידי מקבלי ההחלטות
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כבעלי חשיבות .כל אלה באו לידי ביטוי בתצלומים ושיקפו הלכי רוח וזוויות מיוחדות בחיי החברה
והצבא.
מחקר מקדים  -על מנת להבין אם יש בסיס לרעיונות המחקריים ,ביצעתי מחקר מקדים במטרה
למצוא את המדדים השונים שלפיהם אנתח את הצילומים לאחר שייבחרו מתוך שבועון "במחנה".
המחקר המקדים כלל  24גיליונות "במחנה" מהשנים  .9001-9002סקרתי  92גיליונות משנת 9001
ו 34 -גיליונות משנת  .9002שבועון "במחנה" מתפרסם אחת לשבוע ,לפיכך מספר הגיליונות המרבי
לשנה הוא  .41מכאן שמספר הגיליונות שבחרתי משנת  9001מהווים  21%מכלל הגיליונות
שפורסמו ,ומשנת  .20.1% - 9002בחקירת הצילומים הנבחרים התבססתי על המדדים השונים שעלו
מהמתודולוגיות לניתוח חזותי של החוקרים (בארת' ;1210 ,ברונפלד שטיין ;9002 ,אזולאי;9002 ,
מאלווי )9002 ,ועל החלוקה לפי זמנים של דאהן-כלב ( .)1221כל אלה היוו עבורי כלים שבאמצעותם
חשפתי את הכוחות המגדריים הסמויים הקיימים באידיאולוגיה הצבאית והחברתית בישראל.
איסוף הצילומים למחקר-שלבי ביצוע וניתוח
מסגרת הזמן הרחבה למחקר הצריכה תחימה של החומרים הנחקרים שתאפשר התמקדות
בחומרים הרלוונטיים למחקר .כאן ,השיטה של חלוקת הזמנים באה לידי ביטוי והיא אפשרה
תחימה מצד אחד ,ומצד שני מנעה השמטה של חומרים מחקריים שיכולים להיות רלוונטיים
למחקר .בכל שנה נבחרו  2חודשים שבמסגרתם אותרו הצילומים למחקר ,על מנת לצמצם את הקף
הסקירה השנתית של החומרים הנחקרים .מפאת היקף השנים הגדול במחקר ,היה צורך לצמצם
את הסקירה השנתית של החומרים הנחקרים .החלטתי לסקור חודש חודש לסירוגין באופן
שיצמצם את הקורפוס המחקרי ,אך לא יפגע בו מאחר ועדיין מדובר על מספר רב של חודשים .כך,
במסגרת הגדרת ה"זמן היומיומי" ,נסקרו חודשי ינואר ,מרץ ,מאי ,יולי ,ספטמבר ,נובמבר.
החודשים שנסקרו עבור "זמן תכנית" ו"זמן קרנבל" התווספו לחודשים הללו אם אינם נופלים לתוך
החודשים המוצעים ב"זמן יומיומי" .כך למשל ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות
מתקיימים בדרך כלל בחודש אפריל שהתווסף כחודש שלא במסגרת "זמן יומיומי".
הצילומים שנבחרו עברו מספר שלבי מיון נוספים עד למספר הסופי של  200צילומים נבחרים
הנכללים במחקר זה ,כדלקמן :שני השלבים הראשונים נשענו על תחושה אישית שלי לגבי "מה
תופס לי את העין" (בארת' )1210 ,בשלב ראשון הוצאו  3000צילומים מתוך כל הצילומים
שהתפרסמו בשנים הנחקרות .בשלב השני חזרתי והתבוננתי באותם  3000הצילומים ובחנתי שוב
על-פי אותו מדד סובייקטיבי "מה תופס לי את העין ומה לא" .כך נותרו לקורפוס המחקרי 1200
ציל ומים .במטרה שלא להישען על נקודת המבט שלי בלבד ,גיבשתי ,בשלב השלישי לסינון
הצילומים ,קבוצת מיקוד שבחרה מתוך  1200צילומים את "הצילומים שתופסים להם את העין".
לקבוצת המיקוד לא נמסרה מטרת ההתבוננות שאליה נדרשו ,כך שבחירתם הייתה נקייה מהטיות.
בשלב הרביעי ,כל ציל ום שנבחר באמצעות אותה קבוצת מיקוד יותר מפעם אחת ,נכנס למחקר.
באופן זה ,נולד הקורפוס המחקרי החזותי שעמד על  200צילומים.

פרק רביעי :ממצאי המחקר
פרק זה של ממצאי המחקר נחלק לשלושה חלקים עיקריים :הראשון" :השנים של ראשית המדינה
 -חלוקת תפקידים מגדרית כצורך השעה :הגשמת החזון"  -עוסק ברקע ההיסטורי של דימוי היהודי
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בשואה .שני החלקים האחרים עוסקים בדימויי החייל הקרבי ובדימויי החיילת כפי שהם עולים
מניתוח הצילומים במחקר .בשניהם יש התייחסות לדימויים השונים לפי חלוקה פנימית לְ ָשנים,
המתאימה למטה-נרטיביים שעלו מהמחקר.
השנים של ראשית המדינה-חלוקת תפקידים מגדרית כ"צורך השעה :הגשמת החזון"
חלק זה עוסק ברקע ההיסטורי של דימוי היהודי בשואה ,שהוביל ,במסגרת חזונו של הרצל ,להגדרת
הדימוי של היהודי החדש ,שהתבסס בעיקר על בניית שרירים באנלוגיה לבניית אומה חזקה .חזונו
של הרצל גרר חלוקת תפקידים מגדרית בצבא ובחברה הישראלית היהודית ,בשנים של ראשית
המדינה ,שלפיה הגברים הם האחראים לביטחון המדינה ואזרחיה ,הם מייבשי הביצות וכל
הפעילויות הפיזיות הכרוכות בהקמת המדינה ובנייתה ,בעיקר במרחב הציבורי לרבות יציאה
למלחמה הוגדרו כתפקידי גברים בלבד .הנשים ,אם כן ,שביקשו אף הן לקחת חלק בבניית האומה,
אימצו את התפקידים הנותרים .אלה שהגברים הותירו :חינוך ,משק הבית והמשפחה ,ובאשר
לצרכים הצבאיים  -תמיכה בעורף ותפקידי עזר ללוחמים .ממצאי המחקר שיובאו בפרק זה
מצביעים על כך שתהליכים חברתיים ומדיניים משפיעים על המדרג המגדרי בצבא ולא להפך ,כפי
שטוענים החוקרים (.)Enloe, 1988 ;Barrett, 1996; Izraeli ,1997; Kimmerling, 1993
דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל
דימויי חיילּות בשנים של ראשית המדינה -בניית הגוף ,השרירים ,באנלוגיה לבניית האומה
המתחדשת  -הדימוי הגברי של החייל בשנות ראשית המדינה מתמקד באסתטיקה חזותית,
במשמעת מיליטריסטית ,בבניית הגוף והשרירים .בחלק זה ניתן לעקוב אחר התגבשות הדימוי של
החייל הקרבי ,דימוי שבמרוצת השנים והמאורעות הפך לבסיס שעליו נבנה הדימוי הרב-ממדי.
החייל של שנות ה" :20 -מכונת לחימה" בעלת ממדים אנושיים  -על דימוי החייל מתחילות
להתווסף ולהיבנות שכבות והראשונה בהן מתבטאת בגילוי ראשוני של רגש  -בכי .הבכי ,בשנים אלו
אינו מבטא רגש אינדיווידואלי אלא רגשות קולקטיביים של הציבור היהודי בישראל עם שחרור
הכותל וירושלים העתיקה .לבכי ,כגילוי רגשי אנושי ,ניתן לייחס תכונות ,כגון :חולשה ,רכרוכיות
ונשיות ,אך גם מבטא הוא רגשות אישיים ,כגון :עצב או שמחה והתרגשות .לפיכך ,האתוס של
גבורה לאומית גברית מוצג כגבריות נוקשה תוך הסתרת רגשות פרטיים .בשנים של הגיבוש הלאומי,
בכי של חייל נחשב לטאבו ,אלא אם התלכד עם הרגש הלאומי .מסיבה זו ,הטיפול ב"בכי של
חיילים" שבוצע במחקר הינו חשוב ומשמעותי .הוא מלמד על השינוי שחל בגישה לבכי באופן כללי,
ולבכי של גברים באופן ספציפי יותר.
שנות ה :10 -החייל האמפאתי הכול-יכול -במהלך השנים של מלחמת לבנון ,דימוי החייל הוא של
"כל-יכול" .דימויו ממשיך להיות של גבר חזק ואיתן ,כזה שיכול להביס את איתני הטבע .מן השנים
שבהן החלה הנסיגה מלבנון ,דימויו של החייל עטה שכבה נוספת ,שכבה של אמפאתיות למול
האוכלוסייה הערבית.
שנות ה :9000- 20 -הלוחם של אימא -בשנים אלו דימוי החייל הקרבי מקבל זוויות נוספות וחדשות.
ה וא מביע רגשות באמצעות מגע פיזי עם חבריו ,הבכי שלו הוא בכי פרטי המביע כאב אישי ולא
קולקטיבי .הדימוי שנבנה הוא דימוי החייל של אימא ,החייל של "כולנו" .דימויים אלו משקפים
את יחסי החברה-צבא מאחר שהם קשורים ,בין היתר ,לתהליכים חברתיים ,מעבר החברה
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מקולקטיביסטית ל אינדיווידואליסטית ,ולארגונים שהחלו בפעילות יזומה למען שינוי האופן שבו
מתייחס הצבא לחייליו.
דימוי נשים בצילומי חיילות בשבועון "במחנה"
נמצא שדימוי החיילת עובר שלבי שינוי במהלך השנים הנחקרות ,מדימוי סטריאוטיפי ,נשי,
מסורתי אל דימוי של חיילת קרבית לוחמת .בעתות מלחמה תהליך השינוי נעצר ,וניתן להצביע על
חזרה אל הסטריאוטיפי .לאחר המלחמה ,בעתות רגיעה ,נמצא שדימוי החיילת שוב עובר תהליך
השתנות.
דימויי חיילוֹת בשנים של ראשית המדינה ,יפה ולא יציבה -מצילומי חיילות בשנותיה הראשונות של
המדינה משתקף דימוי סטריאוטיפי מובהק ,עד כדי קושי להבחין אם מדובר בחיילת או באזרחית.
הנשים מצולמות כשהן לובשות בגדים אזרחיים ,בתנוחות גוף שאינן אפשריות ,מהוות בעיקר
אובייקט להנאת המתבונן.
תמונה שווה אלף מילים ומילה שווה אלף תמונות  -על המתח שבין המילולי לחזותי  -ההסבר
שמלווה את הצילומים הנו בעל משמעות רבה להבנת תהליך השינוי בדימוי החיילת ,ולחשיפת
הכוחות הפועלים לשימור הדימוי הסטריאוטיפי ,אל מול אלו השואפים לשנותו .כך ,צילומי חיילות
שניכרת בהם השאיפה לצאת מן הדימוי הסטריאוטיפי ולשוות להן דימוי חדש ומתקדם יותר,
מלווים בהסבר המשמר את מקומן המסורתי של החיילות במדרג .בשנות ה 10 -מתחיל להיווצר
מתאם בין חזות הצילום לבין המלל המלווה אותו ,ומשנות ה 20 -המתח בין החזותי למילולי עדיין
נותר אך "בעלי התפקידים" מתחלפים .חיילות ,חרף היותן בתפקידי לחימה ,מצולמות עם סממנים
סטריאוטיפיים (כגון פאסיביות) ,אך ההסב ר המלווה מדגיש את השינוי במדרוג ובחלוקת
התפקידים המשתנה.
שנות ה :20 -מהדרכת ילדים להדרכת חיילים  -שנות השישים מאופיינת בתחילתה של מגמה שבה
חיילות מתחילות להיות שוות ערך לחיילים .הביטוי לכך בצילומים מעורבים ,חיילות לצד חיילים,
וכן בצילומי חיילות מדריכות חיילים (ולא ילדים) .לצד צילומים אלו ,נראים עדיין צילומים של
חיילות בתפקידי עזר ,מטפלות ודואגות לחיילים .הופעת צילומים משני הסוגים ,אלו לצד אלו
מעידה על כך שתהליך ההשתנות הוא הדרגתי .בכל שלב של התקדמות בתהליך מופיעה תזכורת
לגבי השלב הקודם ,המצביעה על הקושי לקבל את החידוש ועל הצורך הטבעי לשוב אל המוכר
והידוע .כך עד השלב הסופי של קיבוע השינוי.
שנות ה" : 20 -הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן" -בתקופת שלושת המלחמות ,בשנות השבעים,
חוזר הדימוי הסטריאוטיפי של החיילת ,תומכת לחימה .דימוי החיילת הלוחמת ,זו האקטיבית,
נעלם והוא חוזר להופיע בשנות ה . 10 -בעתות לחימה ,מדיניותם של עורכי השבועון "במחנה" כפי
שמשתקף מהצילומים ,היא להביע עמדה הגמונית המסמנת את הגבר כלוחם וחזק ואת האישה
כתומכת לחימה "עזר כנגדו" .כאמור ,חלוקת התפקידים המגדרית המוכרת והמסורתית ,המונעת
הכנסת שינויים העלול ים לפגוע בביטחון הן של האזרחים ,מעבר למה שנגרם מעצם התנהלותה של
מלחמה ,והן של החיילים .מדובר ,אם כן ,במדיניות צבאית שאיננה מכוונת נגד נשים חיילות אלא
כאקט לשמירת המורל ותחושת הביטחון בזמן מלחמה ,שעה שכל המשאבים ותשומת הלב צריכים
להיות מופנים להצלחת הלחימה ולהרגעה של הציבור .כך מתמודד הצבא במצבי המשבר ככל
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שמדובר בתקשורת הצבאית :צילומים הרמוניים של חיילים לוחמים ושל חיילות תומכות לחימה
מחוץ לחזית הלוחמת .באופן דיאלקטי ,שלא מתוך התכוונות ,מהווה תהליך זה חיזוק מחודש של
הסדר הישן ,ומהדק את החלוקה המגדרית הנסוגה חזרה לדפוס המסורתי.
שנות ה :10 -בין אימהות ללוחמות  -בשנות ה 10 -נמשך תהליך השינוי בדימוי הנשי .לצד דימויים
סטריאוטיפים ,יש בצילומים ייצוג נאה של חיילות לוחמות .כאמור ,הופעת שני סוגי הדימויים בו-
זמנית מצביעה על הדרגתיות התהליך ,אבל גם על האמביוולנטיות של עמדת הצבא כלפי הדימוי
המשתנה של החיילת ,ולגבי השינוי בחלוקה המסורתית של התפקידים בצבא .יש לייחס את השינוי
הזה לתהליכים חברתיים שביקשו לחולל שינוי ביחסי המגדר בספירה האזרחית וחלקים ממנה
חלחלו לצבא כל עוד לא שררו תנאי משבר ומלחמה.
שנות ה :9000- 20-מזונות לאמזונות  -תהליכים מדיניים ברמה הסטטוטורית שפועלים למען שוויון
זכויות נשים ,מקבלים ביטוי באשר לשילובן של חיילות בתפקידי לחימה ,ובשבועון "במחנה"
מתפרסמות כתבות הדנות בנושא וצילומי נשים לוחמות.
שנות ה :9002- 9000-היטמעות החיילות במרחב הקרבי -חלקו האחרון של פרק הממצאים מציג
את הדימוי הקרבי של החיילת ,את יכולתה להשתלב ולתרום בחזית המלחמתית ,ומצביע על
הלגיטימציה הן חברתית והן צבאית שמקבל דימוי זה .אלה באים לצד הדימויים הישנים אך לא
מוחקים אותם .ההבלחות של הדימויים הישנים לנוכח אלה החדשים משמרים את היחס
האמביוולנטי של הצבא כפי שהם עולים מהתצלומים ומדימויי הנשים העולים מהם.
התפתחות הדימוי של חיילות בתחרויות מלכות היופי
נושא זה עלה במהלך המחקר מספר פעמים ,ובמרוצת השנים הנחקרות חלו שינויים מהותיים
בייצוגן של החיילות שהגישו את מועמדותן ואף זכו בכתר מלכת היופי של ישראל .מצאתי שפרק
זה בתולדות הדימוי של החיילות בצה"ל חשוב למחקרי מאחר שהשינויים שחלו בייצוגן של
החיילות שהשתתפו בטכס לבחירת היופי ,הצביעו על מיקומן במדרג הצבאי ולא פחות על
ההתייחסות הכללית אל מהותן ואיכותן כנשים .השינוי העיקרי ניכר בכך שמעבר להתייחסות אל
נתוניהן הפיזיים ,הופיעה גם התייחסות אל יכולתן להתבטא ,ולעובדה שיש המקשיבים להן.
החיילות ,יופיין חשוב אך לא פחות חשוב התוכן שהן משדרות .יש לציין שלא נמצא ביטוי דומה
בהקשר של תחרויות ספורט של חיילים או חיילות ,או בהקשר של כל תחום תחרותי אחר .גם היבט
זה כפי שהוא עול ה בתצלומים מחזק את האמביוולנטיות והמורכבות החבויה ביחס הצבא לנשים,
לנשיות ולייצוגן בצה"ל.

פרק חמישי :דיון וניתוח המשמעות של הממצאים
פרק זה דן במשמעות הממצאים וזיקתם אל התהליכים החברתיים שהשפיעו על תהליך השינוי
וההתפתחות של הדימויים .מאחר שבמחקר אני בוחנת דימויי חיילים ודימויי חיילות בנפרד זה
מזה פרק זה ,מחולק אף הוא :מסלול ההשתנות של דימוי החיילת ,ומסלול ההתפתחות של דימוי
החייל ,לאורך התקופה הנחקרת .בכל אחד משני החלקים חלוקה פנימית נוספת  -לפי השנים
שנחקרו.
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דימוי חיילים
שנות ה :20- 20 -גוף חזק ,אומה חזקה  -תהליך בניית האומה כפי שמשתקף מהצילומים ,כלל בנייה
של חברה ,ושל צבא שמורכב מהפרטים בחברה .על כן ,אותם ערכים שהוטמעו בחברה הוטמעו גם
בצבא ,והיו לבסיס שעליהם מושתתים הדימויים וחלוקת התפקידים המגדרית בחברה ובצבא.
שנות ה" :10-הורות ההליקופטר" :החיילים הם "הבנים שלנו" והמולדת היא "הבית" -זוהי
תחילתו של תהליך שבו החברה הופכת מקולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית ,ואשר עקבותיו
ניכרים בדמויי החיילים כפי שהם משתקפים בצילומים שנותחו .לדמות הלוחם החסון והנחוש
מתווספת שכבה של נכונות להביע רגשות ,של יכולת לגלות סבלנות ואמפתיה לאוכלוסייה שעמה
הוא נמצא בעימות .כלומר ,הוא מיוצג גם על-ידי הפן האנושי שלו .המונח "הורות ההליקופטר"
הינו מונח חדש יחסית ,הלקוח מעולם הפסיכולוגיה .הוא מתאר מגמה שבה ההורים כמו מרחפים
מעל ילדיהם .מגוננים ומסייעים להם בכל אינטראקציה עם העולם ,כמו הליקופטר נמצאים
מעליהם ושומרים תמיד .תופעה זו מאפיינת חלק מאותו תהליך המוזכר לעיל שבו החברה הופכת
מקולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית ,כאשר ההתייחסות התקשורתית והשיח הציבורי מדברים
על החיילים כעל "הילדים שלנו" .בתוך תהליך זה דמותו של החייל מקבלת זווית נוספת שבה
הלוח ם הוא גם הבן של אימא ,ואימא אינה מוסתרת ,היא גלויה ומעורבת בקורות בנה החייל מול
גופי הצבא.

שנות ה 20 -עד שנות ה :9000 -התגברות התפיסה האינדיווידואליסטית בחברה ,והצבת הרגשות
הפרטיים במרכז -מגמה זו ,חברה אינדיווידואליסטית וחשיבותו המרכזית של הפרט ,מעניקים
ל גיטימציה לחשיפת רגשות כפי שהם עולים מן הצילומים ,ולהבעתם באמצעות מגע פיזי בין
החיילים.
דימוי חיילות
שנות ה :20-מגמות פמיניסטיות בעולם והשפעתן על הדימוי התקשורתי צבאי של החיילת-דימויי
החיילּות של שנות ה 20 -מושפעים גם מהתרחשויות חברתיות שהתחוללו בעולם .הגל השני של
הפמיניזם הרדיקאלי מיקד את מאבקו בשליטה הגברית ובתא המשפחתי כתא נשי .הדימויים של
החיילות באותה התקופה מעורבים ,ונעים על הציר שבין האישה התומכת לחימה שמטפלת ועוזרת
לחייל ,דרך צילומים של חיילים וחיילות שמצולמים יחדיו ,לבין צילומי חיילות בתפקידי לחימה
כצנחניות וכמדריכות ירי .דימויים אלו מבטאים את המגמה העולמית של תנועות פמיניסטיות ואת
מאבקן לחלוקה מגדרית חדשה.
שנות ה :20-דימויי חיילות  -סטריאוטיפיזציה או דימויי שפיות ושגרה? -בצילומים שפורסמו
בתקופה זו ,תקופה שהתחוללו במהלכה מלחמות ("זמן קרנבל") ניתן להבחין בנסיגה אל הדימוי
המסורתי של החיילת .שוב היא מיוצגת בתפקידי תמיכה ועזר .תהליך ההשתנות שהחל עוד בשנות
ה 20 -נבלם ,וחוזר אל הבמה המצולמת רק עם שובן של עתות רגיעה.
שנות ה :10-רוקדות אל החופש ללחום  -שנות השמונים התאפיינו כתקופה שבה הפמיניזם החל
לחלחל למודעות ,והמאבק לשוויון זכויות ולחופש פעולה לנשים ,הן ברמה החברתית ,והן ברמה
הפוליטית  -מדינית ,החל להניב תוצאות .וכצפוי ,מגמה זו השפיעה גם על מדיניות הצבא לגבי מדרוג
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מגדרי ,וחיילות החלו להשתבץ בתפקידים "גבריים" .שינוי זה מתבטא בצילומים שנותחו ,הן
במרכיב החזותי ,ובמתאם מלא  -במרכיב המילולי.

שנות ה 20-עד שנות ה  : 9000מתן לגליזציה בחקיקה לשוויון זכויות עבור נשים ברמה המדינית,
וההשפעה על מיקומן של נשים בצבא  -שינויים מדיניים ברמה הסטטוטורית הביאו גם לשינוי בשיח
הצבאי ביחס למיקומה של החיילת בצבא .על השינוי ניתן ללמוד מן ההסברים המלווים את
הצילומים ,אשר מערערים על הדימוי הסטריאוטיפי של החיילת תומכת הלחימה ,ומעלים את
האופציה לפתוח בפניה מגוון תפקידים שנמנעו ממנה עד כה .הצילומים לא תמיד קורלטיביים
להסברים המלווים אותם ,ודימוי סטריאוטיפי של חיילת בפן החזותי מצביע על המתח בין החזותי
למילולי .מעין תהליך של שינוי הנאחז בשני קצותיו על-ידי כוחות מנוגדים :הצבא שמבקש לשמר
את הסדר הפטריארכלי כנגד החברה המבקשת לשנותו.
דימוי חיילות בתחרויות יופי
בחלק זה בא לידי ביטוי האופן שבו כל התהליכים החברתיים המוזכרים לעיל ,שביקשו לשנות את
מיקומה של החיילת בצבא ,מתרחשים גם בהתייחסות הצבא לחיילות המשתתפות בתחרויות יופי.
ממעמד של החיילת כגוף וכחפץ ,עוברת היא לישות שבנוסף לנתוניה הפיזיים יש לה אינטליגנציה ,
יש לה מה לומר ,חשוב ובעל משמעות .תהליך זה הוא אפיון פרטני המדגיש את השינוי הכללי בדימוי
החיילת.

פרק שישי :דיון כללי
פרק זה מסכם את הדיונים שנעשו בפרקים הקודמים ומעניק מבט על אודות תהליך המחקר,
ממצאיו ,מסקנותיו ותובנותיו  .עיבוד הדיונים הללו מאפשרים שרטוטה של תמונה כוללת ורחבה,
הן של התקופות הנסקרות והן של הממצאים המגדריים כפי שעלו בדיוני הביניים בפרקים השונים.
בכוונתי לחלץ את התכנים לאור העיון מפרק הדיון והממצאים שבצעתי לאורך המחקר ,כשהמטרה
היא להעניק תמונה מעט יותר שלמה שעולה מכל אחד מהפרקים בנפרד.

99

מבוא
במשך כל שנות חיי האקדמיים אני חוקרת את תחום המגדר ותקשורת על רבדיו השונים :כוחה של
התקשורת והשפעתה על החלטות בתי המשפט ,דימויי נשים בתקשורת ותפיסת הדימוי התקשורתי
של פוליטיקאיות את עצמן ,כאשר חוט השני המחבר בין כל המחקרים הללו הוא מיקומה של
התקשורת הציבורית ,אופן נוכחותה ומידת השפעתה על הנושאים שנחקרו.
במובן זה ,המחקר הנוכחי מהווה מחקר שממשיך את תחום החקירה העיקרי שבו התרכזתי,
והרחבתו אל הממד הצבאי ,הן מבחינת השדה התקשורתי והן מבחינת הדימויים עצמם.
הנשים במשפחתי ובעיקר אימי ד"ר חני מן שלוי וסבתי פרופ' אליס שלוי היו ועודן נשים מובילות
דעה בתחומן ,אקטיביסטיות ונשות קריירה לצד היותן נשות משפחה ועקרות בית .ערכי הלמידה,
החתירה אל מהות ה"אמיתות" המוצגות בפנינו ,הצגת שאלות וסקרנות ערה היו אבני היסוד
במקומותינו .הינם חלק ממני כיום ובוודאי באים לידי ביטוי בתפיסת עולמי המובילה בניתוח
המוצג במחקר זה.
הבחירה לחקור חיילּות גברית ונשית נעשתה לאחר קריאה ספרותית של מחקרים שונים בתחום
הצבא ,החברה והמגדר שהתייחסו בעיקר לחיילים ומעט מאוד אל חיילות ,אולם לא נמצא מחקר
כלשהו המאגד את שני המגדרים תחת מחקר אחד .כך החלטתי לבחון דימויי חיילים וחיילות
כמחקר שבודק את שני המגדרים זה לצד זה במטרה לקבל זווית ראייה רחבה עד כמה שניתן על
התופעה הנחקרת.
בלימודי תקשורת המונים לומדים על כוחה של זו בהבניית המציאות ועל תפקידה כ"צינור המידע"
העיקרי שדרכו מועבר מידע לציבור .משמעות הדבר היא ,כפי שטענו אנשי אסכולת פרנקפורט ,שכל
הידע האינסטרומנטאלי ששואבת החברה מאמצעי התקשורת הוא ידע בעל השלכות פרקטיות
שעוסק בלגלות "איך נעשים ועושים דברים" ולא ב"מה צריך או ראוי להיעשות" (כספי .)1223 ,על
פי תפיסתה של אסכולה זו ,הציבור הולך שולל אחר תכתיבי תקשורת ההמונים ואיננו ביקורתי
כלפיהם .עמדה זו משקפת במידה רבה את האופן שבו התנהלה החברה האזרחית בישראל בכל
הקשור לקבלת התפקידים המגדרית וחלוקתם ,בשנים של ראשית המדינה .חלוקת התפקידים
המגדרית בשנים אלו לא הושפעה אמנם מן התקשורת ,אך בהחלט נראה שהייתה קשורה אל מילוי
תפק ידים ברמה הפונקציונלית ,ללא הטלת ספק בדבר החלוקה עצמה .הדבר מתבטא גם בחלוקת
התפקידים המגדרית בצבא כפי שמשתקף בצילומים שנחקרו .יחד עם זאת ,עם התפתחות החברה
בישראל ועם חלוף השנים ,ניתן להבחין שישנה רוח של ביקורתיות כלפי חלוקת התפקידים זו .חשוב
לציין שהרוח ה ביקורתית החלה דרכה מהחברה חלחלה ובאה לידי ביטוי בתקשורת .מדובר על
מודל מעגלי בסופו התקשורת מבנה את דפוסי המחשבה והתפיסות בקרב הציבור .כך שתהליכים
שמתחילים בחברה עוברים לגיטימציה וחיזוק או דחיה בתקשורת ובאים בסופו של דבר לידי ביטוי
במבנים ובתפיסות חברתיות.
תוך הלימודים ,ההעמקה בתיאוריות השונות והמחקר בתחום ,התחדדה ההבנה של מה שידעתי
באופן לא מודע והוא שהמסרים שמעבירה התקשורת מבנים את צורת המחשבה ,את התפיסות
בנושאים שונים ביניהם בנושאי מגדר ,על מיקומים חברתיים ודימויים .התחדדה אצלי ההבנה
שחלק מההוויה שלי והתפ יסה שלי את עצמי ואת הסובבים אותי נובעת גם היא מהמסרים
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שמעבירה התקשורת .כך למשל על דימויי גוף ונשים .מאז היותי בת ארבע בערך ,רציתי שהשער
הבהיר שלי יישמר ,שהתלתלים יתחלפו בשיער חלק וארוך ולשנים ,עם המודעות לגוף ,שגופי יהיה
רזה .ככה נראו הנסיכות בסרטים ,הבובות איתן הרבתי לשחק ולימים גם מנחות הטלוויזיה
בתכניות שונות ,כולל ערוצי החדשות .הקשר בין הנראות החיצונית לדימוי של האישה היפה
והמצליחה היה קישור שקשה לברוח ממנו והוא היווה עבורי חלק ניכר בהבניית והבנת העולם
ודימוייו .התקשורת אם כך ,היא חלב האם הכמעט ראשון שלנו לעולם וממנו אנחנו לא מפסיקים
לינוק.
מתוך השיח הציבורי שעלה באמצעי התקשורת השונים במהלך השנים ועם התגברות עליית תופעת
דוגמניות אנורקטיות ומחאות חברתיות ,תקשורתיות והמודעות למיקומן של נשים בחברה ,הבנתי
שבעצם חייב היה להיווצר שינוי במהלך כל השנים הללו ביחס של התקשורת אל מיקומן והדימוי
של נשים  -גם בצבא .סך הכול ,אנחנו מדינה צעירה ומתפתחת והעולם הולך לכיוון של גלובליזציה
והשפעות תרבותיות עולמיות .לא יכול להיות שהכול סטאטי ,דברים חייבים היו להשתנות.
את חשיבות המיליטריזם ,מיקומו המרכזי בחברה ומה שמכנה יגיל לוי ( )9003כמיליטריזם תרבותי
הרגשתי בצורה מאוד משמעותית לקראת סוף לימודיי בתיכון ,בתקופה של כשנה לפני הגיוס .שני
תהליכים עיקריים התרחשו בתקופה זו ועיקרם במנגנוני החברות ,הכוללים קורסים להכנה לשירות
הצבאי קרבי בהם אימון פיזי ,הכשרת הגוף והסיבולת לקראת הגיוס (בעיקר לגברים) ,כמו גם
כניסת הצבא אל המסגרות החינוכיות תוך לימוד וחשיפת בני נוער לצבא ,המסלולים השונים,
חשיבות השירות ועוד .המטרה של הצבא בכניסה לבתי הספר מעבר להעברת ידע על הצבא
והתפקידים השונים ,היא גם ביצירת אשליה של שוויון הזדמנויות לכלל בשירות הצבאי ,כמו גם
העלאת המוטיבציה לגיוס ,ניסיון לשמר את אחיזת הצבא בחברה ושימור המשמעות החברתית של
הצבא והגיוס .הדבר משמעותי ,מאחר והשיח החברתי והתקשורתי כולל גם שיח פציפיסטי ,ואף
אנטי צבאי הכולל ביקורת רבה על הצבא והתנהלותו .פרי ( )1222 ;1222משייך תהליכים אלו אל
הירידה במרכזיות האתוס הביטחוני כקשור לתהליכי הירידה באוטונומיה של הצבא.
לקראת סיום הלימודים בבית הספר התיכון שלי ,כמו בבתי ספר שונים ברחבי הארץ ,הגיעו חיילים
וחיילות והסבירו לנו על התפקידים השונים בצבא .אני זוכרת את היום בו הם הגיעו ,הייתה
התרגשות גדולה סביב בואם ותחושה שאנחנו ילדים גדולים ובעלי משמעות לחברה .השאיפה שלי
הייתה להיות בתפקיד קרבי ולתרום כמה שיותר זמן בצבא מעבר לשירות החובה .גם השיח שלנו
בינינו לבין עצמנו עסק רבות בצבא ובתפקידים השונים שניתן להתברג בהם .בשיח הייתה תחושה
שקיימת השוואה בין התפקידים שחבריי מתעניינים בהם או שהם התקבלו אליהם ,כאשר ככל
שהתקבלת לתפקיד קרבי יותר היית גאה יותר .כמי שמגיעה מרקע דתי ,היו בנות שהחליטו ללכת
לשירות לאומי .כמו כן ,קולות פציפיסטים המתנגדים אל השירות הצבאי היו גם הם חלק מזירת
השיח .אותם קולות שהיו מנוגדים לגיוס נ דחקו לשולי השיח והיחס אליהם בתוך השיח היה מעט
מזלזל .זאת מאחר שהשירות הצבאי נחשב כמשמעותי הן לפרט והן לחברה והוא היה השיח המרכזי
והשולט.
יום הגיוס היה יום מרגש עבורי .התגייסתי לקורס קדם צבאי בחיל חינוך (גדנ"ע -גדודי נוער
עבריים) שדרש ממני לתת מזמני מעבר לזמן השירות הסדיר (הסטנדרטי) של נשים .למרות
שהשירות הצבאי עצמו עוסק בהדרכה של נוער בבסיסים שונים ברחבי הארץ ,ולכן על פניו מדובר
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בתפקיד סטריאוטיפי נשי צבאי ,הקורס והשירות נחשבים קרבי עבור נשים .הסיבה נעוצה בכך
שבתפקיד הדרכת בני הנוער בבסיסים ,מועברים תכנים צבאיים מגוונים על הספקטרום של התכנים
הצבאיים ביניהם כאלה המשויכים אל העולם הצבאי קרבי גברי כמו מטווחים ,שדאות ,ניווט וכד'.
בשל כך ,נדרש מאתנו לעבור סדרות בנושאים אלו וללמדם.
הרגשתי ממש קרבית כשיצאתי הביתה מהקורס מצוידת עם נשק ,תיק גדול ונעליים צבאיות
שקיבל תי .היה אפשר לחשוב שהייתי עכשיו בגבול לבנון שלושה שבועות .אבל אני הייתי גאה בנשק
שיש לי ,שמה שאני עושה הוא משמעותי למדינה ,או לפחות ככה חשבו אולי האנשים שראו אותי,
והמבטים שלהם היו משמעותיים עבורי .כמו שלנו -הבנות ,הקורס היה נחשב לקרבי ,הבנים שהיו
אתנו בקו רס נחשבו לג'ובניקים (בעלי תפקידים שאינם קרביים) .אותו תפקיד ,ובשל השיוך המגדרי
הוא מקבל משמעות חברתית אחרת .משמעות הדבר היא ,שהמגדר מהווה גורם משמעותי ,הממצב
ומגדיר את התפקיד ומשמעותו החברתית והצבאית .כמו מחקר זה ,כך גם המחקרים הקודמים
שבהם עסקתי ,התקשורת הייתה מונחת בבסיס המחקר ,לצד הסקרנות שלי לגבי הקשר בין תהליכי
החבְ רּות והתקשורת לבין עיצוב חיי לאחר כניסתי לצבא ועד ליציאה ממנו.
ִ
הספרות המחקרית בתחומי צבא ,חברה ומגדר עוסקת בין היתר במרכזיותו של הצבא בישראל כגוף
בעל השפעה בין היתר על המיקומים המגדריים של נשים וגברים באזרחות ובעל משמעות בהגדרת
הזהות המגדרית ,כמו גם בדחיקתן או הכללתן של קבוצות מיעוטים .המחקר הנוכחי הבוחן
דימויים של חיילים וחיילות מצילומי "במחנה" ,תר אחר הקשר לשינויים שהתרחשו בחברה
הישראלית במקביל לאורך  21שנה ,מאפשר פריסה רחבה של בחינת שאלת המחקר והבנה לכיוון
תהליכי שינוי והתפתחות של המגדר בצבא אל מול תהליכים בחברה הישראלית .מדובר על מחקר
אורך ראשון מסוגו המתחקה אחר ייצוגי נשים וגברים כאחד ומבחין בין התהליכים השונים שעברו
שני המגדרים לאורך שנות קיום המדינה .שימוש במתודולוגיה "חלוקה לזמנים" ,מאפשרת אבחנת
השינויים לפי תקופות ומאפשרת לאתר דפוסים בתוך תהליכי השינוי וההתפתחות של דימויי
החיילים והחיילות .בנוסף ,ניתוח ההתאמות והפערים בין הממדים הוויזואליים והטקסטואליים
מאפשרים הכנסת ממד נוסף ,משמעותי למחקר .מתוך ממצאי המחקר ניתן להבין את הקשרים בין
שלושת הצירים חברה ,צבא ומגדר בישראל ולתת את הדעת על המשך כיוון התפתחות יחסי המגדר
בצבא ובחברה .מבחינות אלו ,מחקר זה חלוץ מסוגו .מחשבות ולבטים בהגדרת גבולות המחקר
ותוכנו
אופן הגדרת שאלת המחקר וטענותיה
המחקר שאני מבצעת היום ממשיך את אותו קו מחקרים שבצעתי במהלך שנותיי באקדמיה והוא
מחפש את הקשר שבין התקשורת בישראל ,החברה בישראל ועכשיו גם הצבא בישראל .מדובר
במחקר שמפגיש שלושה עולמות ,שלושה צירים מרכזיים ומחפש להבין את מהות הקשר שבין
התקשורת החברה והצבא ביחסים המגדריים שלהם.
עקבתי אחר הדינאמיקה בין שלושת נקודות מפגש (הצירים) אלו ובחנתי האם קיימת ובאיזה אופן,
תוך התייחסות לטיב השינויים וההתפתחויות של דימויי החיילּות והאם אותם שינויים
והתפתחויות משקפות שינויים מגדריים בחברה הישראלית.
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התחלתי להגדיר את שאלת המחקר כשאלה הבוחנת את השתנות הדימוי ,מתוך מחשבה שהתהליך
הוא תהליך שינוי .חלק ממהותו של מחקר איכותני הוא הדינאמיות של שאלת המחקר הנבנית
ומתעצבת בתוך תהליך המחקר .וכך ,עם התגבשות הממצאים הבנתי שבשני המגדרים מדובר
בתהליך שונה .אצל חיילים מדובר על תהליך התפתחות של הדימוי באופן שבו הדימוי בעל
המאפיינים של החייל הקרבי נשאר קבוע ועליו מתווספים דימויים אחרים .כך ,שהחייל תמיד יהיה
קרבי אבל בתהליך התפתחותו יהיה גם חייל רגיש ,חייל של אימא וכיוצ"ב .אצל חיילות מדובר על
תהליך של שינוי הדימוי .משמעות הדבר היא ,שהדימוי של החיילת עובר טרנספורמציה מדימוי
חיילת אימהית ,זו שבעורף ,לדימוי של חיילת קרבית לוחמת ,עד היעלמות כמעט מוחלטת של
אפיונים סטריאוטיפיים מסורתיים .באופן הזה ,שונתה שאלת המחקר והתגבשה אל עבר שאלה
רחבה הבוחנת גם שינוי וגם התפתחות ומותירה מרחב לבחינת שני התהליכים יחד .עניין אותי
לבחון לא רק את ממד ההשתנות אלא את אותו קשר בין החברה לצבא .על כן ,התווסף לשאלת
המחקר החלק שבוחן תהליכים אלו כביטוי לשינויים בחברה הישראלית .ניסוח מעין זה ,הותיר לי
את המקום לבחון את כיוון הקשר ולעמוד על טיבו.
המסגרת המחקרית רחבה ובוחנת  21שנים .החל משנת  1241קום המדינה ועד שנת  ,9002השנה בה
התחיל מחקר זה לקרום עור וגידים מבחינה רעיונית .מסגרת הזמן הרחבה והשדה המחקרי עליו
נשען מחקר זה ,כוללים הרבה מאוד ידע ואינפורמציה מה שאפשר לי מחד ,לבחון את טענות המחקר
ושאלת המחקר בצורה הממצא ביותר שניתנת במסגרת גבולות המחקר ומאידך ,הסיכוי להחמיץ
חו מרים מחקריים רלוונטיים גדל ככל שכמות החומרים והמסגרת המחקרית גדלים .מאחר שכך,
פיתחתי ואימצתי שיטות מחקר וניתוח שלעניות דעתי מצליחות גם לתמצת את כמות החומרים
בצורה שלא מאבדת את עיקרם וגם מאפשרות להעמיק בחומרים המחקריים שנבחרו .שיטות אלו
נידונות בהרחבה בפרק המתודולוגיה.
אם כך ,שאלת המחקר היא האם ניתן לעמוד על טיבם של שינויים והתפתחויות בייצוגי הדימויים
החזותיים של חיילים וחיילות בעיתון "במחנה" מקום המדינה ועד היום כביטוי לשינויים מגדריים
בחברה הישראלית.
אופן הדיון
אופן הדיון מתרחש סביב שלושת הצירים שהוזכרו לעיל :חברה ,צבא ותקשורת תוך התייחסות
לוויזואלי ולטקסטואלי שמלווים את הצילום .הוויזואלי הוא הצילום עצמו ומה מופיע בצילום.
הטקסטואלי הוא הטקסט ,המלל ,הכיתוב שמלווה את הצילום ומעניק לו נופך ומשמעות לפעמים
שונים ממה שניתן להבין מהצילום עצמו ובאמצעותו מתגלים תכנים ומשמעויות שונים ממה
שפרשנות הנובעת מהתבוננות סובייקטיבית יכולה להחיל על הצילום .התייחסות נעשית גם
לצילומים החסרים את הטקסט וניסיון להבין מדוע נעדר הטקסט מן הצילום .גם אם במחקר לא
נמצא דיון מעמיק בחסר שבטקסטואלי באופן ספציפי בצילום כזה או אחר ,ניתן לו המקום הראוי
בתוך ניתוח הצילום עצמו ובבניית ממצאי המחקר .המחקר עצמו מתנהג כחקר של שני אופני
הדימוי בנפרד תוך חיפוש וזיהוי סיפורי על ומטא נרטיבים במטרה להבין את האופן בו הדימויים
משתנים או מתפתחים במהלך השנים הנחקרות.
טענות המחקר כפי שהן מפורטות בפרק המתודולוגיה ,טומנות בחובן את הזיקה שבין החברה
והצבא ,אותו כיוון ואופן קשר אחריהם אני מחפשת במחקר .את המחקר ניהלתי כשני מחקרים
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מקבילים בלתי תלויים ,בעודי בוחנת כל מגדר באופן נפרד ,טענות המחקר כוללות את שני המגדרים
יחד ומניחים שקיימים תהליכים משותפים ,דיאלקטיים המושפעים האחד מהשני .במטרה להתגבר
על עניין זה ,במהלך המחקר ניתנה תשומת לב מרבית להפרדה בין המגדרים בתוך שלבי הניתוח
והממצאים תוך הבנה שמדובר על חברה אחת הבנויה מיחסי כוחות מגדריים המשרתים מטרות
לאומיות וצבאיות .ברוחה של סימון דה בובואר בחרתי שלא להציב את הנשים כ ׳המין השני׳ או
׳האחר׳ של הגברים ולפיכך יש לראות במינים נפרדים שאינם באים להיות זו היפוכו של זה או זו
משלימה של זה.
גבולות המחקר
מאחר והנושא רחב אך צר המחקר מלהכיל ,נושאים שונים קשורים שיכלו למצוא רלוונטיות
מחקרית כמהו וים המשך לשורשים שנטעו במחקר זה הושמטו ויש לבחון אותם במחקרי המשך.
למרות שנושאים אלה היו חלק בנוכחותם במחקר ,במסגרת גבולות המחקר לא ניתן היה להעמיק
בהם .כך למשל ,הבחנתי בעיסוק בהורים שכולים כשהדגש הוא על נוכחות אימהות שכולות .בחינת
מיקומם ומקומם של הורים ש כולים בתקשורת ביחד ומקומם של אבות ואימהות שכולים היו חלק
מתהליך כניסת השיח הביקורתי חברתי לצבא ויש לבחון נושא זה לעומק בפני עצמו ,הן מבחינה
תקשורתית צבאית או תקשורתית אזרחית וניתן להעמיקו אל השיח של דימויי חיילות לאור קולן
ונוכחותן התקשורתית של אימהות בכלל ואימהות שכולות בפרט .נושא נוסף שנשמט מהתעמקות
במחקר מעצם נוכחותו הדלה היא הדימוי ומתן הלגיטימציה או חוסר הלגיטימציה של דימוי החייל
הלא קרבי בתקשורת .במחקר ,ישנן נגיעות אל נושא זה ככל שעולה מן התצלומים שנבחרו למחקר
אך הוא אינו נידון באופן מעמיק .אני מוצאת שהדימוי של החייל מורכב הן מהחייל הקרבי והן
מהחייל הלא קרבי .עצם נוכחותו הדלה של דימוי החייל הלא קרבי בצילומים שנחקרו ,משמעותית
ויש לחקור נושא זה לעומק .כמו כן ,השנים הנחקרות מסתיימות בשנת  9002או אז ,מתגלה
שהתהליכים המתרחשים בדימויי חיילים וחיילות מבשילים ומתחילים תהליך של קבלה ואימוץ.
חשוב לבצע מחקר המשך הבודק ובוחן את המשך ההתפתחות והשינוי של הדימויים הצבאיים הנשי
והגברי ולבחון לאן הם מתפתחים מנקודה זו הלאה .נושאים חשובים נוספים שעלו במהלך מחקר
אך לא נידונו לעומק מבחינת הייצוג החזותי שלהם בשבועון "במחנה" הם :פני "האויב" ,הטרדות
מיניות בצבא ונושאים שהם בבחינת טאבו ,כמו הלם קרב למשל ,מאחר שיכולים הם לפגוע באתוס
של החייל הקרבי הלוחם ולהוות גורמים הפוגעים במורל .חרף שאיפתו של הצבא להיות גלוי ,מוסרי
וביקורתי ,בשבועון "במחנה" ייצוגם של הנושאים שפורטו דל ביותר .במהלך המחקר כולו לא
מצאתי בשבועון את פני האויב .הוא נותר ללא פנים וללא זהות .עולה השאלה מדוע השבועון הצבאי
אינו עוסק בזהותו של ה"אויב" .זאת ועוד .ההטרדות המיניות בצבא למרות שנושא זה מעסיק את
ההנהגה הצבאית בדרגיה השונים ,והתקשורת הציבורית אינה נמנעת מלעסוק בו ,לא נמצא דיון
בשבועון "במחנה" .ולבסוף ,נושא הלם קרב ותחושות כגון חרדה ובהלה ,אינם עולים כלל כנושא
בשבועון "במחנה" במסגרת התכנים שנבדקו ,למרות שברור שחיילים החווים את מראות ההרג
בשדה הקרב ,בין שמדובר בהרג חיילי האויב ,ובין שמדובר בחברים לנשק שנופלים לנגד עיניהם,
לוקים בהלם קרב .נושאים אלו מוזכרים במהלך המחקר ועליהם אני נותנת דעתי.
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מצב המחקר במפגש בין שלושת הצירים צבא ,חברה ומגדר
מהדיסציפלינות השונות
בפרק זה אתייחס לנושאים הממקדים את שאלת הקשר בין מגדר ,צבא וחברה .תחילה אעמוד על
הספרות המחקרית הנדרשת להם ,על דרכי החקירה ועל כלי המחקר שבהם עוסקים החוקרים.
מהסקירה עולה כי השיח האקדמי בנושא מגדר ,חברה וצבא עוסק בשני נושאים עיקריים:
 .1מחקרים המתמקדים בקשר שבין הכלל לצבא :מחקרים אלו דנים בשירות הצבאי כמנגנון
המשפיע ומעצב את המיקום של נשים וגברים באזרחות ואת אי השוויון המגדרי בחברה הישראלית.
בהקשר זה ,יובאו מחקרים הדנים בקשר שבין מגדר ,צבא ,מדינה וחברה .מחקרים אלו מעלים את
הקשר הסבוך שבין המיקום הצבאי של חיילים וחיילות והקשר למובילות חברתית באזרחות לאחר
השירות הצבאי .סקירה זו חשובה על מנת להבין את הקשר שבין שלושת הצירים חברה ,מגדר וצבא
שנחקרים כאן ,ובהבנה עליה אצביע בהמשך המחקר שהדימוי של החייל והחיילת בצבא כפי שהם
עולים ממחקר זה מצילומי "במחנה" קשורים אל המיקומים המגדריים ולאי השוויון המגדרי
באזרחות בישראל.
 .9מחקרים המתמקדים בקשר שבין הפרט לצבא (חיילות ,חיילים ומיקומן של אמהות בשיח
הצבאי) :מתייחסים אל מיקומים מגדריים בצבא ,בניית זהות ודימויים נשיים וגבריים בצבא .בין
מחקרים אלו אציג מחקרים העוסקים בקבוצות מובחנות נוספות בחברה הישראלית והיטמעותן
בצבא כגון עולים חדשים מאתיופיה וברית המועצות .מאחר ומחקר זה בוחן דימויים של חיילים
וחיילות ,ארחיב ואעמיק בסקירת הספרות במחקרים הדנים בייצוגים ודימויים של חיילים וחיילות
והקשר שביניהם אל הצבא והמיקום באזרחות.
צה"ל" :צבא העם" כמודל להדרה והכללה :הקשר שבין הכלל לצבא.
הקשר הראשוני בין הצבא לחברה או למדינה מגיע ממודל "צבא העם" עליו מושתת צה"ל ,רעיון
הלקוח מתוך ניסיון לחקות את המודל השוויצרי שבו יש גיוס חובה שרק מעטים לא משתתפים בו
(שלח" .)9003 ,צבא העם" הינו שיטת גיוס אשר מכילה את חובת הגיוס על כלל האוכלוסייה עם
יוצאים מן הכלל .מודל זה נועד להגשים שני יעדים מרכזיים :גיוס מירב המשאבים הלאומיים
בעתות מלחמה ויצירת אינטגרציה חברתית  -תרבותית (נבו ושור .)9009 ,אולם ,מודל זה מגדיר
בתוכו היררכיה פנימית המעמידה את הקבוצות המייסדות (האליטות האשכנזיות והחילוניות)
בראש ההיררכיה והפטורים מגיוס (אזרחים פלשתינים ,נשים דתיות ולימים גם צעירים יהודים
ברמת השכלה נמוכה) ,הודרו מהליבה היוקרתית של הצבא והיו מקור להפקת תגמולים עבור
הקבוצה הדומיננטית (לוי .)9014 ,כך שבפועל ,מודל "צבא העם" שהיה אמור להוות כור היתוך ,יצר
למעשה חלוקה חברתית תוך שרטוט הישראליות האידיאלית המסתמכת על הדימוי של הגבר
היהודי -אשכנזי -חילוני .דימוי דומיננטי שניכר גם בצילומים שנבחנו במחקר זה לאורך  21השנים.
על הקשר שבין הצבא למדינה דיבר לראשונה מקס וובר שהגדיר את המדינה באמצעות המונופול
שלה בשימוש בכוח בתוך טריטוריה ,תוך שימור זכותה הבלעדית להשתמש בכוח ממוסד ובטענה
שללא זכות זו ,המדינה אינה יכולה להתקיים (  .(Weber,1968מהותו של קשר זה ניתן להכיל על
הצבא בישראל והיחסים עם החברה והמדינה .בשנים של קום המדינה ציין דוד בן גוריון שהצבא
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צריך לשמש בית ספר אשר יהפוך את הדור הצעיר לעם המעמיד את הכוח במרכזה של הזהות
היהודית החדשה .אפיון זה של דוד בן גוריון הביא ליצירת המושג "צבא העם" .אולם ,מה שהיה
אמור להיות כור היתוך ומוקד לאינטגרציה חברתית ,הפך להיות למוסד אנטי שוויוני ומפלה
המשלי ך הדיו גם באי השוויון באזרחות .מחקרים רבים עוסקים במערכת היחסים שבין התחום
האזרחי והביטחוני .כך למשל ,אסופת המאמרים בספר "צבא שיש לו מדינה?" ( ,)9001מציעים
נקודת מבט מחדשת וביקורתית לנושא .כל אחד מהמחקרים נוקט גישה שונה ,אולם ,כולם
מערערים על התפיסה לפיה ניתן לראות בשני תחומים אלו גופים נפרדים .גישה ,המאפיינת חלק
ניכר מהמחקרים בתחום .שלח ( )9003מציג תזה הקוראת לבטל את גיוס החובה והתפיסה
המקודשת של צבא העם בעיקר משום שהנתונים הסטטיסטיים מצביעים על אחוז גבוה של
האוכלוסייה של מתגייס מאשר אלו שכן מתגייסים .בן אליעזר ( )9003מאפיין "אומות במדים" כגון
ישראל ,ומצביע על האופן בו הצבא הופך להיות בעל משמעות ברבדים החברתיים ,השפעה על
הפוליטיקה בעיקר בתחומי חוץ וביטחון ועל שיתופי פעולה בין הדרג המדיני לצבאי עד לכדי טשטוש
מסוים של התפקידים ברמה הבלתי פורמאלית (שם) .טשטוש זה בין הצבאי למדיני משפיע באופן
ישיר גם על המיקומים המגדריים בחברה הישראלית שנגזרים מהתפקידים הצבאיים שמלאו גברים
ונשים בזמן שירותם הצבאי .בשל אי השוויון בשירות הצבאי והדרת נשים מתפקידי לוחמה ,הן
מודרות באופן ישיר גם מהמרחב הציבורי מדיני ומתקשות להיכנס לתפקידים הממוקמים בקצה
ההירארכיה באזרחות .יחסי גומלין אלו מתאימים למודל הליברלי שתופס את השירות הצבאי
כחלק מהמחויבות המינימאלית באזרחות .בתמורה ,מקבלים האזרחים שוויון פוליטי וזכויות
חברתיות ) )1222( Connell .( Etzioni-Halevy, 1996 ;Rimalt, 2007 ;Marshall, 1950ולוי ()9014
קושרים את השירות הצבאי לתגמולים Connell .מצביעה על תגמולים בדמות הון סמלי שנצבר
באמצעות הדרגה וסוג השירות .כך למשל ,לקצינים קרביים הון סמלי (יוקרה ,כבוד ,תהילה ומידת
גבריות) גדול יותר מאשר לקצינים ביחידות לא קרביות .יגיל לוי ( )9014מאפיין זאת כמשטר תגמול
אשר במהותו מתגמל את החיילים באופן שהוא בעל ערך לחייהם האזרחיים .משטר מעין זה מבוסס
על היררכיות חברתיות בתוך הצבא ונשענת על הבחנה בין קבוצות הנגישות לשירות ומודרות ממנו.
כך ,למשל ,זיהוי הלחימה עם הגבריות הוא תגמול סמלי שמעודד גברים להקריב בשדה הקרב
ומעניק לתרומה הגברית משמעות ייחודית ממנו נשים מודרות .הביקורת הפמיניסטית טוענת
שהקישור בין האזרחות והשירות הצבאי בונה את האזרחות לפי סטנדרטיים גבריים ולכן נשים
חסומות מלהביע את מחויבותן למדינה באמצעות ההשתתפות בשדה הקרב .בהקשר זה ,הגישה
הליברלית פמיני סטית מאמינה שהשתתפות שווה של נשים במרחב הציבורי היא הדרך לשוויון
מגדרי .מכך ,הדרת נשים מהשתתפות משדה הקרב משליכה על שוויון ההזדמנויות שלהן גם
באזרחות לאחר השירות הצבאי ) .)Snyder, 1999; Young, 1989; Izraeli,1997מצבן של הנשים
קשור לא רק לנעדרותן מתפקידים קרביים ומלוחמה אלא משני אלמנטים נוספים הקשורים לאופי
השירות הגברי בצבא .ראשית ,משך השירות של גברים מאפשר לגברים ליצור קשרים חברתיים
רבים ומגוונים כמו גם שירות המילואים המכנס יחד אנשים מכל השכבות ,בתפקידים שונים ויוצר
רשת של מחויבות הדדית גם באזרחות (  ( Etzioni-Halevy, 1996אולם ,שורש הבעיה נובע ככל
הנראה מכך שהצבא מתייחס לעיתים קרובות לחיילות בתפקידים קרביים כמעכבות את המערכת
המגדרית בצבא ולכן פוגעות ביעילות הגברית שבלוחמה .ההסבר נובע בעיקר מסיבות ראציונליות
כגון הסיכוי של נשים להיאנס בשבי המלחמה ,הריונות ,משיכה מינית לחיילות ,חוסר אגרסיביות
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ועוד ( .)Sasson-Levy, 2003לאור מצבן של נשים בצבא וההשלכות על אזרחותן ,פמיניסטיות
ישראליות טוענות שהדרת נשים מתפקידים קרביים היא אחת הסיבות העיקריות לסטטוס הנמוך
שלהן וכמו בארה"ב הן קוראות לשירות צבאי שוויוני כולל גיוס נשים לתפקידים קרביים .בשתי
המדינות ,הרטוריקה המשפטית הפורמלית להצדקת הרפורמות היה של שוויון בין המינים,
המבוססת על ההנחה כי אינטגרציה שווה של נשים בצבא תקדם את זכותן לשירות שווה תוך
תרומה משמעותית למעמד האישה בחברה .אכן ,ניתן לראות שבמהלך השנים ,נשים נכנסות באופן
הדרגתי אל תפקידים קרביים שהיו שמורים לגברים בלבד .יחד עם זאת ,התפיסה לגבי נשים לא
השתנתה והן נתפסות כאישה בתוך המערכת ולא חלק מהמערכת (Rimalt, 2007 ;Enloe, 2000
) .יחד עם זאת ,נראה שההזדמנות של נשים לשרת באופן שווה לצד עמיתיהם הגברים ,מקנה להן
ערך מוסף בפן האישי והשרות הצבאי הופך לחוויה משמעותית ומעצימה המעלה את האמון שלהן
בעצמן ובהישגים באזורים שאינם נגישים לנשים באופן מסורתי .יחד עם זאת ,יש לתת את הדעת
על כך שלמרות המדיניות הרשמית לאינטגרציה ,ישנם מחסומים תרבותיים ואידיאולוגיים
שממשיכים לשבש את השתלבותן של נשים ,תוך יצירת צורות חדשות של הפרדה מגדרית בצבא
( .(Rimalt, 2007למרות התפיסה המובאת מעלה ,ששילובן של נשים בתפקידים קרביים בצבא יכול
להוביל לשווין ברמה החברתית ( ,) Rimalt, 2007 ;Enloe, 2000השתלבותן של נשים בתפקידי
לוחמה בצבא אינה תלויה רק במידת הנכונות של הצבא לשילובן אלא ,גם בשבירת ושינוי
אידיאולוגיות ותפיסות חברתיות פטריארכליות הקשורות לתפקיד האישה בחברה הישראלית,
נושא אשר מחקרים אלו לא נותנים עליו את הדעת .עמדה זו נבחנת במחקר זה באשר לכיוון הקשר
שבין הצבא לחברה.

מחקרים העוסקים בקשר שבין הפרט לצבא.
מחקרים רבים עוסקים בקשר של קבוצות אוכלוסייה לצבא או לשירות הצבאי .מן-שלוי ()9002
חקרה את השפעת הידיעה שבנים במדינת ישראל מתגייסים לצה"ל על העמדה הרגשית ,הגלויה
והסמויה של ההורים כלפיהם והיחסים הזוגיים .פסוול ( )1222חקר את האספקטים הבין -דוריים
אצל אמהות ואבות בשלב גיוס בנים בכורים לצבא ומחקר נוסף בחן את יחסי אמהות ובנים בצל
המלחמה ( )1229( Berkovich .)Liblich, 2001ניתחה את תפיסת הנשיות העולה מתוך חוק שירות
השירות הצבאי וחוק שוויון זכויות לנשים .מחקרים אחרים התמקדו באופן השתלבותם של
קבוצות מובחנות בשירות הצבאי .כך למשל ,מחקרים שבחנו השתלבות מיעוטים בצבא ארה"ב
) .)Butler & Moskos ,1222 ;Canaday, 2001מחקרים שבחנו זהויות והשתלבות של אתיופים
בצבא בישראל ( ,)Shabtay, 1999; Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2015ומחקרים שבחנו השתלבות
עולים חדשים בצבא בישראל (.)Azarya & Kimmerling, 1984
קבוצת מחקרים נוספת בוחנת את הקשר שבין מגדר (כקבוצה מובחנת נוספת) ,חברה וצבא.
מסקנות המחקרים בתחום שומרים על מגמה אחידה באשר לדימויים של חיילים ושל חיילות
בצה"ל .המחקרים הבולטים בתחום מציגים חייל קרבי בעל דימוי אידיאלי של גבריות ושל אזרחות
טובה (גלוזמן ;9002 ,יזרעאלי ;1222 ,בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון ;9002 ,בן-ארי ולוי שרייבר,
 ;9000ששון-לוי ;9002,למיש ,)Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9000 ,ואילו החיילת דימויה
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נחות בהשוואה אליו ,ממלאה תפקידי עזר בלבד .קיים קשר בין מיקומה של החיילת במדרג הצבאי
ודימויה ,לבין תפקידה החברתי של האישה ולתפיסתה כאם (ברקוביץ ;1222,למיש;9000 ,יזרעאלי,
 ;1222הרצוג  , 1222בן-ארי ולוי שרייבר ;9000 ,לוי ;9003 ,ברונפלד-שטייןYoval-Davis, ;9002 ,
 .)1997; Robbins and Ben-Eliezer, 2000לפונקציה נשית זו (האימהות) ,טוענים ברקוביץ (,)1222
ברונפלד-שטיין ( ,)9002גלוזמן ( )9002ולוי ( )9003יש השלכות על חלוקת התפקידים המגדרית
בחברה ,על מיקומן של נשים בחברה הישראלית ,על אופן החיילּות שלהן ועל אזרחותן ביחס
לגברים .כל אחד מהחוקרים המוזכרים לעיל מסביר את מערכת היחסים המגדרית בצבא ,בחברה
ובמדינה מהיבט דיסציפלינארי שונה על-פי תחום עיסוקו ובהתאם לבסיס המחקר שבו התמקד.
ולמרות הרב -גוניות הדיסציפלינארית יש עקביות במסקנות .עקביות זו מבססת את התפיסה
שהדימויים של חיילים וחיילות ,וכן חלוקת התפקידים המגדרית בישראל מושרשים בתוך הנרטיב
הקולקטיבי של החברה הישראלית מימיה הראשונים .בהמשך ,ארחיב לגבי ההתייחסויות השונות
של החוקרים ,נימוקיהם לחלוקת התפקידים המגדרית כפי שהיא ,והשלכותיה ,תוך התייחסות
לכיוון המחקר בו אני עוסקת.
רוב המאמרים שדנים בדימויים מגדריים של אנשי הצבא מיטיבים לבחון דימויי גברים/חיילים
ודימויי נשים/חיילות בחברה ובצבא ,ולהצביע על השתמרות הדימויים המסורתיים ,הן במסגרת
המשפחתית ,הן בחברה והן בצבא .במחקר זה ,בכוונתי להרחיב את יריעת המחקר בתחום ולתור
אחר ייצוגים נוספים ,שונים או רב-ממדיים ,של תפקידי חיילים וחיילות בצה"ל ,ודימוייהם ,כפי
שהם משתקפים מצילומי שבועון "במחנה"
דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל
שתי תובנות מרכזיות עולות ממסקנות המאמרים העוסקים במגדר ,בצבא ,ובחברה בישראל.
האחת מתייחסת לדימוי של החייל הקרבי כאידיאל לגבריות ישראלית ,והשנייה מתייחסת
לפונקציה שהוא ממלא באידיאולוגיה המדינית והחברתית בישראל .שתי תובנות אלה ,ממשיכים
המחקרים ומסיקים ,משרתות פונקציה שלישית :קיבוע ההיררכיה מגדרית ושימורה.
חוקר הספרות מיכאל גלוזמן ( ,) 9002מציג תובנות אלה דרך שדה המחקר הספרותי וטוען שהספרות
העברית מציעה שיח שמעצב מחדש את הגוף היהודי ואת הגבריות היהודית .באמצעות ניתוח של
טקסטים מכוננים במסורת המרכזית של הספרות העברית הוא עומד על הגוף הגברי בהקשר של
יהודיותו וציוניותו .הוא חושף את אופן התהוותו של אידיאל הגוף הציוני מתקופת הגלות וחזון
המדינה הציונית ,דרך התהוותה של גבריות צברית אחרי קום המדינה וכלה באופן שבו הופך
האידיאל של גוף גברי אינדיווידואלי לגוף צבאי קולקטיבי לוחם .שורשיו העמוקים של דימוי
הגבריות האידיאלית בחברה הישראלית עולים מן הניתוח שמציע גלוזמן .הגוף היהודי אצל גלוזמן
מתואר כמעבר מגוף יהודי גלותי שסממניו במידה רבה נשיים ,אל גוף יהודי גברי חסון ומוצק.
ביסוס הגבריות החדשה משמעו לא רק בנייה פיזית של השרירים אלא גם ערכים כמו הוגנות ,כבוד
ונאמנות אזרחית לאומית .דבריו של תיאודור הרצל כפי שמופיעים אצל גלוזמן מציגים עמדה זו:
"נהיה שוב גברים עמוקי-חזה ,דרוכי אברים ,עזי מבט" (גלוזמן .)12 ;9002 ,עמדתו של הרצל בעיצוב
גופו של היהודי החדש היוותה את הביסוס ואופן ההגדרה לדימוי הגוף האידיאלי היהודי וחלק
אינטגראלי מדימוי הגבריות היהודית בישראל עליה מושתת .מנקודת מוצא זו יוצאים המחקרים
הדנים בסוגיית הגבריות בישראל ועוסקים בה מפרספקטיביות דיציפלינריות שונות החושפות את
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הקשרים בין מגדר (גבריות ונשיות) ,חברה וצבא .מאחר והגבריות מעוצבת בעיקר באמצעות
הקרביות ,מתמקדים המחקרים בבניית זהות ודימוי גברי סביב הקרביות והשירות הצבאי.
מחקרים שעוסקים בשירות הצבאי כטקסי מעבר כגון  )1223( Mazaliשמשווה את חווית השירות
הצבאי לטקס קבלה שבטי שבמרכזו התנסות הדורשת מהנער להפגין תושייה ,כוח ,וחוסן.
האנתרופולוג הישראלי אייל בן -ארי שעוסק במחקרו משנת  9001במשמעות הגבריות בישראל,
מעניק פרספקטיבה סוציולוגית לקשר שבין הגבריות האידיאלית והשירות הצבאי .הוא מציע
לראות בשירות הצבאי טקס מעבר מנערות לבגרות שכולל סדרה של מבחנים שהנערים צריכים
לעבור על מנת להפוך לגברים .חלק מהדרישות העומדות בפני הנערים על מנת לעבור את הגבול
מנערות לגבריות הוא היכולת לשליטה עצמית ,בגוף ובעיקר ברגשות .לטענתו ,יש מגוון רחב של
מיני גבריות המתמיינים על-פי ממדי הגבריות ,ממדים הנקבעים לפי המרחק מזירות הלחימה .חייל
המשרת כטבח ביחידה קרבית יותר "גבר" מאשר טבח בקריה .על כן מידת הקרביות/גבריות נקבעת
לא רק לפי התפקיד ,אלא על-פי הקרבה לקרביות ,לתפקידי לחימה .מובן שעל-פי מדד זה הטבח
המשרת ביחידה קרבית נמצא בהיררכיה של הגבריות נמוך מהלוחמים של אותה יחידה .דהיינו,
ככל שהחייל קרוב יותר לזירת לחימה ,כך עולה תדמיתו הגברית .באמצעות ממד זה ניתן לדרג את
הנער שהפך לחייל בסולם הגבריות .כך קושר בן-ארי בין טקס המעבר מנערות לבגרות לדימוי
הגברי .המבחנים שעל הנערים לעבור על מנת להיות גברים אינם קשורים לסוג הגבריות אלא לזיקה
שלהם לצבאיות .את מסקנתו על תפקוד הלוחם קושר בן-ארי לסמל הגבריות האידיאלית שהתעצב
בחברה המערבית ,ואותה הוא מבסס על מחקריהם של
Arkin and Dobrofsky (1978): Military Socialization and Masculinity; Cameron (1994):
;Samurai: Myth, Imagination and the Conduct of Battle in the First Marine Division
Morgan (1994): Theater of War: Combat, the Military and Masculinities.
לפי מחקרים אלה ,הגבריות הלוחמת היא אידיאל הגבריות בצבא ,והיא מוגדרת באמצעות
הירארכיה של סוגי גבריות נוספים על הגבריות הלוחמת ,וכן באמצעות בחינת מערכת הסדרים
חברתיים שלפיהם הגוף הגברי מובנה בצבא )1224( Morgan .טוען שבאמצעות בחינת מערכת
ההסדרים ,ניתן להבין את מערכת היחסים שבין ההתנהלות הצבאית לבין המגדר .בן-ארי
והחוקרים האחרים המוזכרים לעיל ,מתייחסים אל הקשר שבין הצבא לגבריות הלוחמת
האידיאלית .הם מציינים שקשר זה בא לידי ביטוי באמצעות פרקטיקות גופניות שעובר החייל
בצבא ,ובאמצעות ערכים ונורמות של גבריות שנבנים במהלך השירות בצבא ועבורו .הם אינם
בוחנים מורכבות הקשרים שבין תהליכים בצבא ובחברה להשתנות הדימוי של החייל הקרבי נושא
שיבחן במחקר זה.
ההבחנה החברתית שנובעת מהדימוי הגברי היא ,שהגברים הם אלו שמחזיקים בכוח ,והכוח
מתורגם לא רק לממדים מנטאליים ופנטזמטיים ,אלא גם לממדים פיזיים כמו מראה שרירים,
יציבה ,טקסטורה של העור ,השיער ,מבנה הפנים של הגבר ומנח גופו .לתיאור זה של האידיאל
הגברי ,השלכות על מעמדו החברתי כבעל הכוח בחברה ( )1222 ;1212 ,Connelוכפועל יוצא,
השלכות ישירות על מעמדה של האישה בחברה .בניתוחו הסוציולוגי קושר בן-ארי את הממדים
הללו לריטואלים ולמיתוסים אוניברסאליים של גבריות ,כמו :גילויים של אומץ לב בשדה קרב,
נכונות להקרבת חיים ,הזדהות עם מטרות לאומיות קולקטיביות ,ושירות צבאי .כל התכונות הללו,
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הפיזיולוגיות והאישיותיות הם המדדים ,לטענתו ,לבחינת דימוי הלוחם .ועוד לטענתו ,דימוי הלוחם
על ממדיו הוא האידיאל שאליו שואפים להידמות הגברים בישראל ,הן כחיילים והן כאזרחים.
הקרבה לזירת הלחימה מותירה רק דפוס אחד של גבריות,
הקביעה שהגבריות נמדדת על-פי מידת ִ
בעמדה הגמונית ,המחזקת שוב ושוב את הדומיננטיות שלה שאינה מאפשרת התהוותם של סוגי
גבריות אלטרנטיביים .כך סוגי גבריות אלטרנטיביים ,אם הם מתהווים הם אינם דימויים עצמאיים
והם נגזרים מהמרחק שבינם לבין הדימוי הדומיננטי ,קרי דימוי הלוחם .רק כך הם מקבלים תוקף
ולגיטימציה חברתיים .בניגוד לטענה זו אציג עמדה המלמדת על קיומה של גבריות אלטרנטיבית
בישראל ,כזו שמציגה את הגבר ,החייל הלוחם ,כאדם רגיש שאינו נרתע מהבעת רגשות כמו פחד
ועצב .טענתי ,כפי שאוששה במחקר ,היא שדימוי החייל הקרבי שמביע רגשות בנסיבות אלו ואחרות
יכול להתקיים לצד (ולא במקום) דימוי החייל הקרבי הלוחם כפי שמוצג בספרות .החייל השולט
בגופו וברגשותיו ,ומכונה על-ידי החוקרים החייל הגברי האידיאלי.
במחקר נוסף של אייל בן-ארי בשיתוף עם עדנה לוי-שרייבר ( )9000עומדים החוקרים על האופן שבו
נבנים דימויים מגדריים הקשורים לחיילּות בחברה הישראלית .הפעם ,בהתייחסות אל התנהלות
המדינה ותפיסותיה ,שמשעתקות את החלוקה המגדרית האי-שוויונית בין גברים לנשים .הם
החברּות ,כמו :תנועות נוער ,מערכות חינוכיות וקורסים פרטיים ,כעל הגורמים
מצביעים על סוכני ִ
שמכוננים אי -שוויון זה .באמצעות ההצפה אל פני השטח ,של דימויים סמויים לצד הגלויים,
מציעים הם מתודולוגיה לז יהוי הכוחות הגורמים להתנהגות לפי ייצוגים של דימויים מגדריים,
אלו הבונים ומבססים ייצוגים גבריים ונשיים מובהקים ,בתרבות פופולארית מסוימת .אלו ייצוגים
של הדימויים המגדריים ההגמוני והסטריאוטיפי .לוי-שרייבר ובן-ארי מתמקדים ביצירת
המשמעות של הדימויים ,ומתייחסים אליהם כאל חלק מתהליך מתמשך .באמצעות מהלך זה
מעבירים החוקרים את המוקד המחקרי שלהם ממודלים סיבתיים פשוטים של ייצוגי דימוי,
למודלים של מודעות מורכבת יותר של דימויים עצמיים .המודל המורכב יותר מדגיש שהפיזיולוגיה
וה"אוטונומיה" הרגשית אינם מבוססים חברתית באופן ש לם ,ותמיד כוללים פעולות ,רגשות
ומחשבות המורחקים ממוסדות חברתיים ומדימויים תרבותיים (שם).
במרחבים אלו מתעוררת מרבית ההתנגדות לשינוי .ובאנלוגיה לצבא :הצבא והמגדר אינם מנהלים
"שיח" הרמוני .תהליך הנורמליזציה בהקשר זה הינו תהליך אינו רציף .כמוהו כמסלול מכשולים.
לדוגמא ,מפקדי הצבא פנו אל משפחות המגויסים במגמה להגביר את המוכנות ללחימה .אולם,
הקשר היש יר בין הצבא למשפחות החיילים התיר את כניסתן של המשפחות אל הספרה הצבאית,
העניק לגיטימיות לדרישתן לקבל יותר מידע ,ולפנות אל התקשורת או אל המערכת המשפטית בכדי
לדרוש שינוי או פיצוי .המסגרת הצבאית והחברה האזרחית בונים ומשתמשים זה בזה באורח
שוטף ,אך עם זאת עשויים להיווצר מתחים וניגודים .יתרונה של ההדדיות בכך שיש בה פוטנציאל
לשינוי הטמון בתהליך עצמו .בן-ארי ולוי-שרייבר מצביעים על הקשר שבין סיבה ותוצאה כדי להבין
את הגורמים המייצרים דימויים מגדריים בחברה הישראלית וכן  -את אופן היווצרותם .אולם ,הם
אינם מתייחסים לאופן שבו הדימויים באים לידי ביטוי בחברה הישראלית ובכלי התקשורת ,אלו
המהווים סוכני חברות של הציבור באשר לנורמות ,אידיאלים ואידיאולוגיות .נקודה זו היא עיקרו
של מחקרי .ביטוי לדימוי הגבריות האידיאלית בחברה הישראלית נחקר גם על ידי בן-ארי ושיאון
( )9002שחקרו ייצוגים של גבריות על-פי ההומור של חיילי מילואים בשנות התשעים .הם זיהו מספר
מוטיבים עיקריים מייצגי גבריות בהומור של חיילי המילואים .המוטיבים משקפים את התכנים
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שמעסיקים את החיילים שבמילואים ,ומלמדים בין היתר ,על-פי ממצאיהם ,על משבר בזהות
הגברית ובלבול לגבי ההגדרה המדויקת של גבריות .מוטיבים אלה קשורים למאפיינים של תקופת
חיים זו ,ובשינויים הפיזיים שמתחוללים בגוף ,ואשר משפיעים על הדימוי הגברי .המפגש של
חיילים מבוגרים יותר עם חיילים צעירים בסוף תקופת הנערות ,מחדד את ההבדלים .הגבר
במילואים ,השמין הקריח ומראהו הגרוטסקי מחולל משבר .אך מנגד ,עצם שירותם הפעיל מקנה
להם את הזכות לשמור על הדימוי של החייל הקרבי ועל הקשר שלו לאתוס הגברי .למשל ,אחד
המוטיבים שעלה בראיונות שערכו בן-ארי ושיאון לנחקריהם היה" :הגיל ובגידת הגוף" וזוהה
כמוטיב הגורם לבלבול ולמשבר בזהות הגברית .השירות המשותף של חיילי המילואים עם חיילי
שירות סדיר (חובה בעיקר) מזמן בסיס להשוואה ,ופער הגילים הינו מוטיב שכיח בבדיחות
העוסקות בגוף הגברי ,בחשש מפני הזדקנות ובבגידת הגוף .הגוף הצבאי האידיאלי מאופיין על-ידי
יכולת גופנית גבוהה ,מציינים בן-ארי ושיאון ,הוא צריך להיות שרירי וכשיר .השירות הצבאי
שדורש כושר ויכולת פיזית טובה מדגישים את הידרדרות הגוף של חיילי המילואים בהשוואה
לתקופת שירותם בסדיר ובהשוואה לחיילים הצעירים .העמידה בקשיים הפיזיים שמציב שירות
המילואים ,למרות האמור לעיל ,מעוררת בחיילים אלה גאווה ,ומאשררת את גבריותם .מדגם
המחקר כלל רק חיילים קרביים שבחייהם האזרחיים משתייכים הם למגוון חברתי הטרוגני.
הבחירה של חוקרים אלה לבחון מגמות בהומור נבעה מן ההשערה שלהומור יש תפקיד בשימור
ובחיזוק נורמות חברתיות ,ובשל העובדה שלהומור "מותר" לעסוק בנושאים שנחשבים לטאבו ,כמו
למשל :אחוות גברים והומופוביה ,גודל איבר המין ,או יכולת ביצוע מינית .בן-ארי ושיאון טוענים
שהומור הוא מנגנון המקיים את מבני הכוח ,ומלמד על יחסי הכוחות ועל ההנחות ההגמוניות לגבי
המבנה החברתי .לכן ,דרך ההומור ניתן לחשוף את הדרך שבה הארגון הצבאי יוצר היררכיות
מגדריות וסדר חברתי ,והוא משמש כאמצעי לשעתוק וייצור אי-שוויון ויחסי כוח באופן כללי :בין
בני גיל שונים ,בני מין שונים ,בהיררכיות תפקודיות צבאיות ועוד .חשיבותו של מחקר זה ,אם כן,
בכך שהוא מצביע על אחד המנגנונים המרכזיים שמחברים בין הצבא לחברה ובין הלחימה
והגבריות .מן המח קר עולה שהאידיאל הגברי של הלוחם דומיננטי קיים גם בקרב חיילי מילואים,
שמהווים בו -זמנית חלק מהאוכלוסייה האזרחית בישראל .הדבר מלמד על קשר בין דימויי הגבריות
שמייצר הצבא לבין דימויי הגבריות שקיימים בחברה הישראלית ,ללא צורך בהשוואה לדימויי
נשיות ולדימויי חיילות .המוטיבים שבאים לידי ביטוי במחקרם הינם פועל יוצא של מדגם המחקר
כפי שנבחר על-ידי החוקרים :חיילים (גברים) קרביים במילואים .על רקע זה עולה השאלה :אילו
נבחרה אוכלוסיית מחקר שונה המייצגת חיילי מילואים שאינם קרביים ,האם תוצאות המחקר היו
שונות והיה מתקבל ייצוג ש ל דימויי גבריות שאינם הגמוניים? לסוגיה כפי שהיא מיוצגת בעיתון
"במחנה" נדרשתי במחקר שלי אולם ,דימויי חיילות שאינה קרבית היו מעטים עד כמעט בלתי
נוכחים.
לצד הדימוי הגברי של הלוחם שמהווה את הדימוי הדומיננטי ,כפי שעולה מן המחקרים שנסקרו
עד כה ,יש מחקרים שמצביעים על קיומה של גבריות אלטרנטיבית ,שמתקיימת לצידה של הגבריות
הדומיננטית לאורך כל שנות קיומה של המדינה מראשית היווסדה.
גלוזמן ( )9002מצביע על ייצוג של דימוי גברי ועל תהליך של השתנות באמצעות ניתוח הרומן
"התגנבות יחידים" של יהושע קנז .ברומן מתוארת הגמוניה שנהגה בישראל בשנות החמישים,
ואשר סלדה ולעגה לכל מה שייצג אחרות חברתית .העלילה מתרחשת במחנה טירונים .המחנה
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מתואר כהוויה מגדרית חד -מינית :אתר גברי ,שיח גברי ,במטרה לעצב דגם מסוים של גבריות
לאומית ,ולהטביע חותם של כישלון וחולי ,על כל החורג מדגם זה .הצבא ,אליבא דגלוזמן על-פי
קנז ,שולל את האינדיבידואל והופך את טירונים ל"גברים" רק כשהם חלק מקולקטיב .לצד מודל
של גבריות צבאית מדומיינת ,המתגבש ,ברומן ,בטירונות ,מוצג מודל של גבריות אלטרנטיבית
המעוגנת בטבע האנושי .שאינה מתעלמת מן הצורך הטבעי של גברים בחברה של נשים .פרשנות
חתרנית של דימוי זה מציגה מודל אלטרנטיבי שמעמיד בסימן שאלה את הטבעיות לכאורה של
מודל הגבריות הצבאית ,שאחד ממאפייניו הוא חד-מיניות .גלוזמן חקר את הנושא באמצעות
יצירות ספרותיות עבריות שונות תוך התמקדות ברגעי משבר בכינון הגבריות היהודית החדשה.
המחקר הנוכחי קושר בין סוגי הגבריות השונים אל החברה ואופני הגבריות השונים בצבא.
מחקר אחר שנוקט קו זה ,הוא מחקרה של ששון-לוי ( )9002הבוחן ייצוגי זהות של חיילים בצה"ל.
מממצאי המחקר עולה חלוקה אתנו-מעמדית בין חיילים-גברים שהיא חלוקת משנה בקבוצת
החיילים הלוחמים .חיילים בתפקידי "צווארון לבן" ממוצא אתני שונה מאלו הממלאים תפקידים
של "צווארון כחול" .חלוקה זו מערערת על תפיסת הגבריות ההומוגנית של החיילים הקרביים ,ועל
תפיסת האזרחות ההומוגנית ,מאחר שמגדירה את החיילים כבעלי זהויות גבריות אלטרנטיביות.
כלומר ,כל אותם אפיונים של שרירים ,תווי פנים ,יציבה ,עור גוף ,מנח גוף ועוד אינם ,לטענתה של
החוקרת ,מאפיינים של גבריות הומוגנית אחת בלבד .ממצאי מחקרה מצביעים על כך שקיימות
זהויות נוספות לחיילּות הגברית ,לצידה של זו ההומוגנית .ששון-לוי הציגה כנתון ,כי זהותו של
החייל הקרבי דומיננטית בתרבות הישראלית .אך לא בחנה שינויים שהתרחשו בזהות זו לאורך
השנים ,כפי שעשו זאת חוקרים אחרים כמו גלוזמן (.)9002
החיבור בין מראה גברי ,שרירי ,לוחמני ,לבין תכונות שמיוחסות תדיר לגברים בשדה הקרב ,כגון:
אומץ ,אחוות לוחמים וקרבה ,נידון אצל בן-ארי ( )9001באופן ביקורתי .לטענתו ,הדאגה (,)Caring
המיוחסת תדיר לנשים וכרוכה בחשיפת רגשות ,מופיעה אצל גברים כפונקציה משלימה לאידיאל
הגבריות .רעיון זה מנוגד לדימוי החייל הקרבי המאופיין בשליטה ברגשות .הדאגה כתכונה אנושית
קיבלה התייחסות זעומה בספרות האקדמית על גבריות וצבא ,אך בהופעותיה המעטות ,היא מוצגת
כפונקציה המשלימה את האידיאל הגברי חרף היותה כרוכה בהבעה רגשית .היא כלולה ביחסי
התמיכה השוררים בין אחים/חברים במסגרת יחסים שוויוניים .הטענה המובאת במחקר זה
מתייחסת אל ממד הדאגה וממדים נוספים המדגישים רגשות אצל החייל הקרבי כחלק קוהרנטי
מדימויו של החייל הקרבי שמתפתח עם השנים הנחקרות ולכן אינו קשור בהכרח לשדה הקרב או
ל"אחוות גברים".
סוג כזה של יחסים עולה מהראיונות שערכה ליבליך ( )1212במחקרה .החיילים המרואיינים
מתארים אחווה גברית או יחסים היררכיים המבוססים על קשר הורי .בן-ארי הוסיף אמנם במחקרו
את ממד הדאגה לגבריות של החייל הקרבי ,אך לא המשיך כדי לעמוד על ההשלכות החברתיות,
ועל האופן שבו ממד הדאגה מתבטא בפועל ומשפיע על אפיון הגבריות ההגמונית .זאת עשתה למיש
( ) 9000במחקר על ייצוגי דימויים של גבריות ונשיות בפרסומת הישראלית .היא מצאה שדמות
החיי ל בפרסומות משנות החמישים והשישים שונה מדמות החייל בפרסומות משנות התשעים.
בשנות החמישים והשישים הצבא משתקף כמקור לביטויים של גאווה וזהות לאומית ,דרך תצוגות
הגוף ,הן של גברים והן של נשים .החיילים הופיעו כקבוצה ולא כיחידים והוצגו בהקשרים של עשייה
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ותרומה למדינ ה .לעומת זאת בפרסומת של שנות התשעים ,דימויי חיילים וסמלי צבא ,מגויסים
לקידום טובת הפרט .פרסומות אלו מתעלמות מתפקידו של הצבא לגבי משימות לאומיות ,ועוסקות
בעיקר ביחסים בין -אישיים ,במחויבות של הורים לילדיהם החיילים וברצון להקל על החייל
בתקופת שירותו הצבאי ולהנעים את מהלכה .את ההבחנה בין פרסומות של שנות החמישים לבין
אלו משנות התשעים אמחיש בעזרת דוגמאות .בפרסומת משנות החמישים נראים חיילי חי"ר
שותים מרק במסגרת צעדת ירושלים ,ייצוג שמציב את הכלל במרכז .לעומתה פרסומות משנות
התשעים שבהן הפרט במרכז :אב במילואים יושב בעמדת שמירה חשוכה ,ומספר לבנו באמצעות
טלפון סלולארי ,סיפור לפני השינה; חייל "תקוע" בגשם מבקש מאביו ,אף הוא באמצעות טלפון
סלולארי ,לאסוף אותו( .למיש .) 224;9000 ,מסקנה נוספת של למיש מממצאי מחקרה ,שלא חל כל
שינוי בדימוי החייל הקרבי ,בין שתי התקופות הנחקרות לצורך השוואה ,אלא באופן ייצוגו .דימוי
החייל הקרבי מתמיד להתקיים בהלימה למיתוס הצבר כ"מפקד צברי" (אלמוג 1222 ,אצל למיש,
 ) 224 ;9000צעיר ,בעל חזות אשכנזית ,חסון ,נאה ונושא נשק .דימוי החייל הקרבי מזוהה עם
הקשרים של כוח פיזי ,מעמד וארץ-ישראליות ,מחוספס ולעיתים בתפקידים פיקודיים .אופן הייצוג
של החייל הקרבי השתנה והוא מוצג במעמד שארות כמו "בן של" ,כ"חייל הפרטי של" ,שאת טובתו
האישית אנו דורשים (למיש.)224 ;9000 ,
השינוי בייצוג מצביע לדעת למיש על שינוי חברתי ,במעבר מקולקטיביזם לאינדיווידואליזם והוא
משתקף בייצוג החייל הקרבי בפרסומת הישראלית .למיש לא בחנה אם דימויים אלה מיוצגים
באמצעי תקשורת אחרים ,מעבר לפרסומות ממוסחרות.
ישראלי ורוסמן-סטולמן ( )9014בחנו כיצד מסגרה והבנתה העיתונות הישראלית הפופולארית את
דמותו של החייל הקרבי בשלושת העשורים שבין מלחמת לבנון ועד מבצע עופרת יצוקה .ממצאי
מחקרן מלמדים כי דמותו של החייל הישראלי עברה שינוי במהלך תקופת המחקר ושינויים אלו
משקפים במידה רבה שינויים שעברו על החברה הישראלית בכללותה .ממצאי מחקרן תומכים
בטענות המחקר הנוכחי ומחזקים אותן .המחקר הנוכחי מעניק פרספקטיבה נוספת למחקרן של
ישראלי ורוסמן-סטולמן בבחינת הדימויים החזותיים של חיילים מאחר והמחקר כולל מסגרת זמן
רחבה יותר  ,מקום המדינה כמו גם עוסק בניתוח דימויי חיילות .שדה המחקר של שבועון
ב"במחנה" מעניק זווית נוספת למחקרן אשר עוסק בעיתונות פופולארית מאחר ומאפשר להבין את
מסגור הדימויים ש ל חיילים וחיילות בשבועון צבאי .מבחינה זו ,המחקרים מעניקים האחד לשני
זוויות משלימות שיאפשרו בהמשך להבין תמונה כוללת יותר באשר לקשר שבין הדימוי של החייל
והחיילת בתקשורת הישראלית -הצבאית והאזרחית ולמקומם של תהליכים חברתיים בתוך תהליך
השינוי בדימוי.
יגיל לוי ( ) 9003עוסק בתופעות שחוללו שינוי ביחסה של החברה הישראלית כלפי הצבא ,בהשפעתו
של שינוי זה על אופני הייצוג של דימויי החייל באמצעי התקשורת ,ועל תפיסת הדימוי של החייל,
הרווחת בצבא ובחברה .בספרו ,מתמקד לוי בתהליכים חברתיים שהביאו לשינוי זה ,אך אינו דן
באפיוני גו ף של החייל או בשינויים שחלו בייצוג או בדימוי נתוניו הפיזיולוגיים .עם זאת ,אף הוא
נוקט אותה עמדה שהובעה במחקרים רבים ,שלפיה החייל הקרבי דומיננטי והגמוני בחברה
הישראלית .על בסיס ממצאיו ובהקשר להם בחנתי במחקר שלי את השינויים ואת ההליכים
החברתיים שהביאו לשינויים ולהתפתחויות בדימוי החיילים והחיילות בצה"ל ,כפי שהם
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משתקפים מצילומי שבועון "במחנה" לאורך  21שנה .שינויים אלו קשורים בחדירתן של תבניות
שיח גלובליות ,לחברה הישראלית ,שהשפיעו בין היתר על היבטים של ממדים אחרים של צבא,
צבאיות ,גבריות ועוד.
צורות הבעה של שכול ופחד ,תופעה שיגיל לוי ( )9003קורא לה "שקיעת הלוחם" תעמוד אצלי לדיון
בהקשר של היווצרות ייצוגי דימויים נוספים של גבריות .יגיל קושר שינוי זה במגמות של
אינדיווידואליזם :הפרטת הכאב והשכול ,מגמה המיוצגת בתקשורת (בתקופה המדוברת) בסיקור
לוויות ח יילים וחבריהם הבוכים על קבריהם ,בחדירה לבתיהם של משפחות שכולות ,בריאיון
פצועים ובני משפחותיהם בבתי החולים ועוד .לוי מציין שהלגיטימציה להבעת כאב וצער ,או לגילויי
פחד ,מנגידה ייצוגיות גברית ומאצ'ואיזם קולקטיבי שנהגו בעבר ,ומפנה מקום להתבטאות
אינדיבידואלית .ל וי מצביע על תהליכים חברתיים שהשפיעו על השינוי המתואר ,ועל האופן שבו
מתקבל שינוי זה בחברה דרך הסיקור התקשורתי .ברצוני לעמוד כאן על המושג "שקיעת הלוחם"
בהקשר של גילוי רגשות .ממצא העולה ממחקר זה מצביע על כך שדימויי חיילּות קרבית מתקיימת
לצד דימויים של חיילים המביעים עצב ופחד ,מתקיימת ואינה שוקעת בעטיים של הדימויים
ההתפתחותיים.
עד כה עסקה הסקירה בהיבטים שונים של דרכי הייצוג והדימוי של חיילּות בהקשר של הדימויים
המגדריים ,בחלק המחקר העוסק בגבריות בצבא והשפעתו על החברה בישראל .מחקרים לגבי נשים
או נשיות וחיילוֹת נעדר ממנה כמעט לגמרי .עובדה זו מקורה ,כנראה ,בגישה שלפיה החיילת
בדימויה המורחב יותר בחברה ,כאישה ,כאם ,כמנחמת ,נמצאת מבחינת הצבא והמדינה ,בזמנים
מסוימים (בעיקר בזמני מלחמה) ״במקומה הנכון״ .כך ניתן להסביר את מיעוט המחקר בנושאים
אלה ,כאשר הגישה העיוורת לנשים מבחינה מגדרית ,שולטת .בחלקה השני של הסקירה אשוב
ואסקור חלק מהמאמרים שכבר הוזכרו ,אשר מתייחסים גם לייצוג נשי.
דימויי נשיות ואימהות בישראל והקשר של דימויים אלו לתפקידים ולדימויים של החיילות
בצה"ל
מאמרים שעוסקים בצבא ,מגדר וחברה ,כמו ( ;9000 ,Robbins and Ben-Eliezerברקוביץ;1222,
למיש ;9000 ,הרצוג ;1222,בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,ברונפלד-שטיין)1222 ,Yoval-Davis ;9002,
מצביעים על כך שההכרה בתרומתן של נשים לחברה היא על-פי מילוי תפקידן האימהי ,ומהכרה זו
נגזר מקומן של נשים בחברה הישראלית בכלל ובצה"ל  -בפרט .התפקיד הנשי האימהי מכיל שלל
דימויים סטריאוטיפיים והללו מלווים את הנשים גם במסגרת הצבאית .יובל דיוויס ( )1222עוסקת
במ צבן החברתי של נשים ,וטוענת כי זו בעיה אוניברסאלית חוצה תרבויות ומדינות .בעזרת
הדיכוטומיות בין פרטי לציבורי ,בין טבעי לתרבותי היא מסבירה מדוע נשים מדוכאות בחברה
ומדוע מעמדן שונה מגברים .נשים משויכות לפרטי ולטבעי ,דהיינו לתפקידן הביולוגי ללדת ילדים,
כדי למלא אחר הצורך החברתי והלאומי להגדיל את האוכלוסייה .הגדלת האוכלוסייה מתורגמת
להמשך הקיום המדיני/לאומי ,להולדת בנים ,גברים ,חיילים לעתיד ,וכן לשימור המאזן
הפטריארכלי .לכבודה של מטרה זו מסתייעת המדינה בקודים תרבותיים המכתיבים מדדים
ל"אישה נאותה" .אגב כך ,טוענת דייויס ,משתמרת מטרה פטריארכלית נוספת  -מיצובן של נשים
בעמדה נחותה במדרג החברתי .יובל דיוויס מנתחת את האופן ואת הסיבות למצבן החברתי של
נשים .היא מתבססת על הכללה תרבותית וחברתית שדוחקת לשוליים התנגדויות חברתיות,
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שינויים חברתיים ומערכות יחסים מגדריות שונות ,מתקופה אחת לאחרת .כך ,ההכללות
החברתיות והתרבותיות שמצויות בחלוקות הדיכוטומיות מניחות ערכים מערביים ספציפיים
ולפיהן 'טבע' נחות מ'תרבות' .הן מניחות ששונות בין אנשים בחברה אינה קיימת לרבות בין נשים
לגברים ,ואף לא באופן שבו הם מעריכים את עצמם ואת המגדר השני .הכללות חברתיות ותרבותיות
אלו מעלות על נס את הדומיננטיות של קבוצות מסוימות ויוצרות הגמוניה חברתית .כך ,קבוצות
שונות שמתנגדות להגמוניה באופנים שונים ,עלולות להיתקל בהתנגדות מצד הקבוצה השלטת
ולהידחק לשוליים .ספרה של יובל דיוויס "  " Gender and Nationעוסק במקומן של נשים במדינה
מתוך הפרספקטיבה החברתית .כך ,גם החלק שעוסק ב"נשים כחיילות" מתמקד במקומן של נשים
בארגון הצבאי ובאופן ספציפי יותר ,עוסק בשאלה כיצד עדיף לשבץ חיילות בצבא ,ביחידות נשים
או ביחידות אינטגראליות .וכן עוסק בנושא הטרדות מיניות בצבא ,ללא התייחסות לדימויי גופה
של החיילת .בעוד במחקרה היא בודקת מיקומן החברתי של נשים באופן עצמאי שאינו תלוי
בגורמים נוספים ,המחקר הנוכחי בוחן את קשר בין מיקומן של נשים בחברה בישראל והקשר אל
מיקומן בצבא .ברקוביץ ( )1222עוסקת באזרחותן של נשים יהודיות במדינת ישראל .האתוס הציוני
לטענתה הוא עיקרון מארגן של שוויון זכויות ,של מקומה של הדת היהודית בעיצוב פני הקולקטיב,
של אתוס הביטחון ,של השירות הצבאי ושל חשיבות הרוב הדמוגרפי יהודי בישראל .כל אלה
משפיעים על עיצוב אזרחותן ומעמדן של נשים יהודיות בישראל .טענתה המרכזית היא שמחויבות
אידיאול וגית ציונית לשוויון זכויות מצד אחד וגילויי מחויבות לאומית יהודית מצד שני יוצרים
דימוי אזרחות שונה עבור נשים (יהודיות) הקשור לאתוס האימהות .הדיון התיאורטי שמלווה את
המחקר מציג את המדינה והאזרחות כמושגים המקיימים יחסי גומלין עם מושג שלישי ,המגדר.
היא בוחנת את המשמעות הלאומית/ציבורית שמיוחסת לתפקידים המשפחתיים של נשים יהודיות,
וקושרת בין הפרקטיקות של המדינה ובין האופן שבו מעוצבים בה היחסים המגדריים .לטענתה,
מה שמשפיע על האופן שבו המדינה מכוננת את היחסים בין המינים הוא הפטריארכיה ,המבנה
החברתי ועצם הגדרת המדינה כ"מדינה יהודית" .הגדרה זו קשורה באופן ישיר לצורך
הפונקציונאלי בהולדה לשם שמירה על רוב דמוגרפי יהודי .מכאן עוברת ברקוביץ לדון בנושא נוסף
ומרכזי והוא החיילּות של נשים בישראל .היא קושרת בין חיילות ,אזרחות טובה ואימהות,
ומצביעה על הניגוד הקיים ביניהם לבין "חוק גיוס חובה" .החוק מחייב את כל האוכלוסייה
היהודית בישראל ועם זאת מדיר משורות הצבא נשים נשואות ואימהות .תוצאת ההדרה יוצרת
קטגוריזציה שמחזקת את ההבדלים בין המינים ואת עמדתן הנחותה של נשים .באופן זה ,נשים
בישראל מודרות מהנתיב הדומיננטי המאוכלס על-ידי גברים יהודים ,ומופנות לדרך צדדית יותר
שמתרכזת בתפקידן המשפחתי והאימהי ,שהרי השירות הצבאי מהווה סימן לאזרחות טובה ואף
יתר על כן :קובע מוביליות חברתית ממוגדרת גם לאחר השירות הצבאי .הדרה זו אינה מוגבלת
לנשים בלבד .קבוצות אחרות אף הן מודרות מהשירות הצבאי ,כמו הפלשתינאים שהם אזרחי
ישראל .הבחנה זו מגדירה את אותן קבוצות כחלק מהקולקטיב הישראלי אך במעמד נחות ובלתי
שוויוני בהשוואה למגזרים המגויסים .ברקוביץ מצביעה על התנאים המדיניים והחברתיים
שהובילו למיקומן האזרחי השונה של הנשים בישראל .תנאים אלו מתבטאים במדיניות של עידוד
הילודה על ידי הסדרת נושא הפונדקאות בחוק ,על ידי ריבוי מרפאות פוריות ועל ידי סיוע במימון
טיפולי הפוריות .כמו יובל דיוויס גם ברקוביץ עוסקת במיקומן החברתי/אזרחי של הנשים בישראל
ואינה מתמקדת בדימויי הגוף הנשי או בדימויי גוף החיילת .בעקבות מחקר זה ,על ממצאיו
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ו מסקנותיו ,בחנתי את הייצוג המגדרי של חיילות בצה"ל ,כפי שהוא משתקף מן הצילומים שהופיעו
בשבועון "במחנה" בתקופה הנחקרת.
על החיילּות הנשית כתבה ברונפלד-שטיין ( .)9002היא ערכה ניתוח חזותי של חיילות כפי
שהתפרסמו באלבומי צה"ל .מממצאיה עלה כי חרף הכוונה לכונן באמצעות "חוק שירות הביטחון"
את החברה בישראל כחברה מערבית שוויונית ,ובניגוד לציפיות שהצבא בעשור הראשון למדינת
ישראל יערער על סדרים מגדריים וחלוקות דיכוטומיות סטריאוטיפיות של נשים וגברים,
הפוטנציאל לשוויון לא מומש וההגמוניה החברתית שבה הגבריות והאשכנזיות נמצאת במרכז
נשתמרה .זאת ועוד .ממצאי המחקר שלה חושפים באופן בולט את היעדרם מן האלבומים של
הישגים צבאיים של חיילות ,למרות שנשים היו חלק פעיל במערך המלחמתי .כמו כן מצביעים הם
על ריבוי ייצוגים (עודפות) שבהן חיילות ממוקמות בין האזרחי לצבאי ,מיקום שיוצר אי בהירות
לגבי דימוי החיילת .הוא מוצג בהבלטה סטריאוטיפית המבחינה בין המינים :חיילים פעילים
במערך המלחמתי ואילו חיילות סבילות מבחינה צבאית ,וכל תפקידן אימהי-טיפולי .ברונפלד-
שטיין ניתחה במחקרה גם תצלומים שנמצאים בארכיון צה"ל ,ואשר לא הופיעו באלבומים .היא
מדווחת שתמונות רבות שאינן עונות למדדים של העודפות ,מצויות בארכיון צה"ל ,אך הושתקו
ונגנזו ]...[" :העיקרון המרכזי שהפעילה הפרקטיקה החזותית במהלך השכפול של הכללה והדרה
היה ביצירת חסר של דימויים מסוימים לצד עודפות של דימויים אחרים .עיקרון פרטני יותר ,שנגזר
מן הראשון ,היה יצירת חסר של תצלומי חיילות המקושרים למקצועיות צבאית" (ברונפלד-שטיין,
 .)321 ;9002עם זאת חשוב לציין שהתצלומים שברונפלד-שטיין מצביעה על גניזתם הופיעו בשבועון
"במחנה" ורק אחר כך נגנזו .משמעות הדבר היא שייתכן כי בשבועון "במחנה" הופיעו תצלומים של
חיילות שאינם מאופיינ ים במדדים של הדימוי הסטריאוטיפי הנשי .כאשר התברר שתמונה זו או
אחרת אינה עונה על הדימוי שעורך "במחנה" ביקש להציג ,או שראשי הצבא לא רוו ממנה נחת,
הטילו עליה גניזה .מבחינה זו ,ניתן להניח שחלק מהצילומים שנגנזו מעבודתה של ברונפלד-שטיין
מופיעים במחקר זה.
ייצוגי הדימוי הסטריאוטיפי של האישה והחיילת נידונו גם על-ידי בן-אליעזר ורובינס (.)9000
לטענתם ,הגדרת צה"ל כ"צבא העם" היא הגדרה דואלית שמצביעה על שאיפה לאינטגרציה
מגדרית ,במציאות של חלוקת תפקידים מגדרית .נשים בצבא לוקחות חלק פעיל בעשייה הצבאית,
אך הן מוצבות בתפקידים סטריאוטיפיים נשיים .הסיבה להצבתן של נשים בתפקידים
סטריאוטיפיים מקורה ,לטענת כותבי המאמר ,בשיוכן החברתי לקטגוריה "טבעית" של הענקת
שירות ,סעד ותמיכה ,ולא של מבצעות משימות מהותיות שלשמן קיים צבא .המשמעות של תפיסה
זו היא דחיקתן של נשים בצבא ,לשוליים .ומאחר שקיים קשר בין הצבא למוביליות חברתית,
דחיקתן לשוליים של נשים בצבא מובילה להדחתן בפועל מהשתתפות פעילה בחיים החברתיים ,וכן
מהשיח החברתי סביב "הביטחון הלאומי" ,אשר תופס מקום משמעותי בליבה של החברה .בן
אליעזר ורובינס מדווחים שהמודל הנשי הסטריאוטיפי משתקף בתקשורת דרך שבועון "במחנה",
בצילומי חיילות כשהן מפגינות רגשות ,כמו :רחמים ,אמפתיות ורגישות .לטענתם" ,המהפכה
הפרופסיונאלית" שכללה פינוי תפקידים מקצועיים של חיילים עבור חיילות ,גרמה לשינוי בהגדרת
התפקידים עבור חיילים וחיילות ,אך בפועל ,החלוקה המגדרית נשארה כפי שהייתה .באותו האופן,
גם הכללה -הדרה דרך ייצוגים ודימויים נשיים בתקשורת הצבאית ובסיקור עיתונאי אזרחי ,נשארו
סטריאוטיפיים כמו שהיו בעבר .דוגמא לסיקור עיתונאי סטריאוטיפי מובא על-ידי בן אליעזר
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ורובינס ,לקוחה מכתבה שפורסמה בעיתון "מעריב" בתאריך  92ליולי  .1212הכתבה מתארת את
שירות הנשים בלבנון ,ונכתב בה בין היתר" :תחושת הבית בבסיס ,הקישוטים במשרד ,הפרחים
הצבעוניים שבחלון ,הקול הנשי שעונה לטלפון במפקדה ,ואפילו הדבר הפשוט של חברה נעימה
בערב" (בן אליעזר ורובינס .)331;9000 ,דימויים סטריאוטיפים נשיים נמצאו על-ידי החוקרים גם
בצילומים של חיילות כאשר על פניהן איפור ,עונדות תכשיטים ושערן מתבדר ברוח .לטענתם,
ה"מהפכה הפרופסיונאלית" גרמה לתחושת איום שהיוו החיילות על מונופול הדימוי של החייל
הלוחם ועל חווית הלחימה .לפיכך ,על מנת לשמור על ההירארכיה המגדרית ועל מונופול הדימוי
של הלוחם ,הסיקור של החיילות התמקד בתכונות נשיות סטריאוטיפיות .החוקרים הללו
מתייחסים אל דימויים של חיילות וחיילים ,אך אינם עוסקים במרכיבים הקשורים לנתוניה
הפיזיים של החיילת .המחקר שלהם מכוון לשבועון "במחנה" ועבורי הייתה בו התוויית כיוון.
טענת הדואליות במיקומה של החיילת בצבא ,אינטגרציה של נשים במקצועות צבאיים לצד שימור
מעמדן המגדרי בחלוקת התפקידים ,עולה גם ממחקרה של ששון לוי ( ,)9002לפיו חיילות בתפקידים
שהיו שמורים לגברים ,מכוננות זהות מגדרית תוך דיאלוג אינטנסיבי עם זהות החייל הקרבי .אותן
חיילות פיתחו פרקטיקות מגדריות המנהלות משא ומתן ולעיתים אף התנגדות ביחסן עם "משטר
המגדר" הצבאי ,ועם זאת ,כסובייקטים הן פועלות רק בתוך החוקיות המגדרית הדכאנית של
הצבא .הדבר מתבטא בצורך בפרקטיקות גופניות ובשיח אמביוולנטי המכליל דפוסי התנהגות
גבריים ונשיים גם יחד .אמביוולנטיות זו מוכרעת על ידן באמצעות אימוץ פרקטיקות גופניות
והתנהגותיות שמקושרות באופן ישיר לדימוי החייל הקרבי ,דימוי של חייל המייצג את ההגמוניה.
מחקרה של ששון-לוי מלמד על שינוי בתפיסתן של החיילות את הדימוי שלהן עצמן ,ומבטא את
היחס שלהן כלפי עצם הזהות הצבאית שלהן .במקביל אין בכך כדי לשנות את האופן שבו מיוצגים
הדימויים של החיילות בכלי התקשורת .מחקרה מצביע על האופן בו החיילות תופסות את הדימוי
שלהן ,בעוד המחקר הנוכחי בוחן את הדימוי של החיילת כפי שהוא משתקף מהצילומים בשבועון
צבאי ולא באופן סובייקטיבי של החיילות עצמן.
בחזרה לייצוגים בפרסומות בטלוויזיה כפי שעושים למיש ( )9000ו  )1222( Goffmanניתן לבחון
את הקשר בין דימויים של חיילים וחיילות לבין מידת הלגיטימציה החברתית שהם מקבלים.
החוקרים הללו מגדירים את הפרסומות בטלוויזיה כייצוג אוטופי של המציאות ,וטוענים כי
הפרסומת היא טקסט תרבותי שמטרתו להעביר מסרים לציבור .התייחסות תרבותית זו רואה
בפרסומת זירה לבנייה תרבותית ולשימוש במיתוסים ,שהם "אמיתות" חברתיות שעליהן אין
עוררין .את המיתוס ניתן להבין כסיפור-על מרכזי ,כתשתית ,שהתרבות מסבירה באמצעותו היבט
מסוים הנוגע בה עצמה ,במוצאה ,במהות המציאות שלה .המיתוס ,לטענתם ,ממוקם באידיאולוגיה
של החברה ,בתפיסתה את עצמה ואת ערכיה .בעוד  Goffmanמגדיר קריטריונים באמצעותם הוא
מתאר כיצד הייצוג הנשי מוגדר מבחינה חברתית באופן שבא לידי ביטוי בפרסומות ,למיש ,עומדת
על השפעותיה החברתיות של הפרסומת ,ובהסתמכה על אסכולת פרנקפורט ועל גישות
מרקסיסטיות טוענת היא שהפרסומת והפרסומאים הם סוכנים מרכזיים המשעתקים את
האידיאולוגיה השלטת .הדבר בא לידי ביטוי לדעת למיש בעובדה שהפרסומאים עצמם שבויים
באידיאולוגיה השלטת ,מתפקדים לאורה ומנציחים אותה במסגרת הפרקטיקה של עבודתם
היומיומית  .הפרסומאים והצרכנים שבויים ,לדעתה ,בדרכי התבוננות מסוימת במציאות ולכן
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הפרסומות נתפסות בעיניהם כ"נורמאליות" או "ברורות מאליהן" (למיש .)222 ;9000 ,ועוד היא
קובעת ששינויים חברתיים המתחוללים במרוצת השנים משתלבים בתוך הדימויים המוצגים
בפרסומות .השתלבויות אלו היא ממחישה באמצעות המוטיבים העיקריים שמופיעים בפרסומות
משנות החמישים והשישים ומשנות התשעים .לדוגמא :היא מצאה שייצוג בלתי שווה של גברים
ונשים משתמר בפרסומות אף כי באופנים שונים :במהלך השנים הפרסומת הישראלית עברה
משימוש מוגבל במיניות נשית לנראות סטריאוטיפית של עירום חלקי ולהצגה מפורשת יותר של
נשים כאובייקטים מיניים .הופעתן של חיילות בפרסומות אמנם נדירה ,אך כשהן מופיעות הן
מיוצגות כעזר כנגדו של החייל ובסטאטוס נמוך יותר .למיש מביאה לדוגמא פרסומות שבהן "חיילת
מופיעה כפקידה פלוגתית המחלקת שוקו לחיילים הצמאים; חיילת המדברת בטלפון ציבורי
(להבדיל מתאומו היוקרתי  -הטלפון הסלולארי); היא עומדת בצד ,יפה וזמינה לשירותו של מפקד
בעת תדרוך חיילים" (למיש .)222 ;9000 ,למיש ו  Goffmanבוחנים פרסומות בלבד ודגשיו של מחקר
זה שונים מדגשיהם של מחקרים אלו.
הדימויים של חיילים וחיילות כפי שעלו מן המחקרים לעיל ,ההגמוני והסטריאוטיפי ,שימשו
במחקרי כדימויים בסיסיים וכנקודות מוצא ,שמהן התפתחו דימויי החיילים הרב-ממדיים,
ובהשוואה אליהם ניתן היה לחשוף את השינויים שחלו בדימויי החיילות ,לאורך השנים הנחקרות.
כלומר ,אני טוענת שלאורך השנים ,ועם התפתחות החברה ,חל שינוי בייצוגי הדימוי .הדימוי
ההגמוני של החייל הקרבי מתפתח ,לא עוד מאופק ברגשותיו ,והוא מקבל לגיטימציה להביע רגשות.
דימוי החיילת משתנה מדימוי סטריאוטיפי של חיילת בעלת תפקידים אימהיים עורפיים ,לחיילת
קרבית .ועוד אני טוענת שדימוי החיילת הקרבית אינו מאיים על המשך קיומו של הדימוי הגברי
קרבי .האחד מתקיים לצדו של האחר .אדגיש ואומר ,שבבסיס המחקר עומדת הטענה שחיילים
מאז ומעולם בכו בנסיבות שונות ,באירועים של שמחה ,של עצב ,פחד וכד' אך התקשורת נמנעה
מלצלם זאת ברבים .כך גם חיילו ת ,מאז ומעולם שאפו לתרום את חלקן בשמירה על ביטחון המדינה
ובהגנה על אזרחיה ,מעבר לתפקידן המסורתי .אולם ,גם כאשר נשים שולבו בתפקידי לחימה ,שינוי
זה לא תמיד קיבל ביטוי תקשורתי בזמן אמת .חיילות לוחמות הופיעו בצילומים רק כחלק מכתבות
סיכום של מלחמה שנסתיימה .משמ עות הדבר היא ,שהדימוי נבנה באמצעות התקשורת ,שבחרה,
בצמוד לתהליכים החברתיים ובהשפעתם ,אילו דימויים להעלות לסדר היום ומאילו להימנע.
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מתודולוגיה
בפרק זה אציג תחילה את הדרך שעברתי עד להגדרת הנושא ושאלת המחקר ,לבניית תכנית
החקירה ,תוך התייחסות לקשיים שנתקלתי בהם בדרך ועל הלבטים בגין אותם קשיים בתוך
גבולות המחקר שהגדרתי לעצמי בתחילת העבודה :מה נכלל במחקר ומה לא נכלל במחקר .אתייחס
למבנה התוכן ,לצורך להתחשב בתוכן המילולי (הטקסטואלי) והחזותי (הוויזואלי) גם יחד ,וכן
לתיאוריות המעוגנות במחקר.
כל אלו ,יעניק ו את מרב הממדים להבנה כוללת של תהליך המחקר ,יבהירו שאלות שיכולות
להתעורר אצל הקורא ,יתחמו גבולות ויעניקו מקום ללבטים שליוו אותי לאורך כתיבת העבודה.
אציג את השלבים השונים באיסוף החומר למחקר ,וכן אתאר את מחקר הגישוש שביצעתי .אתאר
את השלבים הטכניים ,אך אשתף גם בתחושות ובמחשבות שעלו במוחי בזמן שהותי במערכת
שבועון "במחנה" .אזכיר את הקשרים שנוצרו עם המשרתים במערכת בתפקידיהם השונים ,ולא
אפסח על תחושות הייאוש לצד תחושות התקווה .כל אלו היו חלק מובנה בתהליך האיסוף ,בבחירת
החומרים למחקר ובניתוחם .מסיבה זו יוצגו בפרק זה.

שבועון "במחנה" – השדה המחקרי
השדה שבו מתרחש המחקר הוא שבועון "במחנה" היוצא כשבועון הרשמי של צה"ל .ככזה ,תכניו
משקפים במידה רבה את תפיסותיו של צה"ל בתחומים שונים ,בין היתר את התפיסות המגדריות.
מבחינה זו ,הוא מהווה אבן בוחן משמעותית במחקר שעליה נשענים ממצאי מחקר זה.
שבועון "במחנה" יצא לאור לראשונה בדצמבר  1234כעיתון מחתרתי של ההגנה .בסוף שנת 1242
הפך לביטאון הארצי של ההגנה ובספטמבר של אותה שנה הפך לעיתון של חיילי צה"ל .מערכת
שבועון "במחנה" הינה יחידה צבאית בחיל החינוך והנוער והאחראי עליה הוא קצין חינוך ראשי.
המערכת מורכבת ברובה מחיילים בשירות חובה ,ואת התפקידים הבכירים ממלאים קצינים או
אזרחים עובדי צה"ל ,בוגרי התקשורת האזרחית.
עוד מיום הקמתו ,כלל השבועון תוכן המיועד לא רק לאנשי הצבא והכיל גם כתבות כלליות ,מדורי
תרבות ואמנות וראיונות עם ראשי מדינה לאו דווקא בכירי צה"ל .גם בקרב הציבור נתפס כעיתון
(שבועון) לכל דבר :הוא נמכר בקיוסקים ברחבי הארץ ,הוחתמו מנויים ישירים ותפוצתו בשנות
החמישים הייתה רחבה מאוד .בשנת  1221מונה יצחק לבני לתפקיד העורך של העיתון למשך חמש
שנים .לבני שינה את צורתו ואת אופיו של השבועון .הגרפיקה השתנתה ,הנושאים הפכו לאזרחיים
יותר .הופיעו צילומים גדולים ,כתבות רקע ועוד .כשבועון פופולארי הייתה לשבועון "במחנה"
השפעה רבה על הציבור ועל התקשורת כולה.
משנת  1222ואילך ,שנות הרגיעה הביטחונית ,ירדה תפוצתו של שבועון "במחנה" .בשנות השמונים
החלה לצ את מהדורה באנגלית במטרה לשמור על הקשר עם אנשי מילואים ששהו בארצות הברית.
בשנת  1222מונה רמי קדר לתפקיד העורך .הוא קבע פורמט עיצובי חדש שבו פוצל העיתון לשתי
מהדורות :חדשותית ומגזינית .בשנת  9001השהה קצין חינוך ראשי ,תא"ל אליעזר שטרן את
הוצאת השבועון לשבוע בטענה שפורסמו כתבות שאינן ראויות להתפרסם בעיתון זה ,כמו צילומי
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דוגמניות בערב יום הזיכרון או כתבה על אלוף משנה שסיפר על יציאתו מהארון .בעקבות אירועים
אלו הוקמה ועדה מייעצת לשבועון שכללה את נציגי החילות והזרועות בצה"ל.
בשנת  9002פקד ראש אכ"א להעביר את כל תכני השבועון "במחנה" לביקורת של דובר צה"ל.
מבחינה עיתונאית ,הייתה זו הוראה חדשה ששינתה את סדרי העבודה ואת תפיסתו של העיתון,
כעיתון חופשי יחסית בתוך המערכת הצבאית .הפיקוח הופסק בשנת  9002ביוזמת דובר צה"ל
(נאור .)1222 ,משנת  9001ועד שנת  9013כיהן רס"ן יוני שנפלד כמפקד וכעורך הראשי של שבועון
"במחנה" .הוא הביא עמו רוח חדשה לעיתון ,הכוללת בין היתר מודעות מגדרית.

בחירת הנושא וגבולותיו
בחירת הנושא הייתה מעין המשך טבעי ללימודיי האקדמיים שהתמקדו בתחום התקשורת ,עם
זיקה ישירה לבחירת נושאי מחקר מגדריים .העניין לעסוק בחיבור שבין חברה ,צבא ומגדר נבע
מתוך הרצון להבין לעומק את היחסים שבין שלושה צירים אלו .ללמוד על מידת ההשפעה וכיוונה,
במטרה לחשוף את הכוחות המניעים .לפיכך אך טבעי היה מבחינתי לבחור בדימויים מגדריים של
חיילים וחיילות .עם זאת ,מאחר שביקשתי לבחון ולבדוק כל מגדר בפני עצמו ולנסות להבין את
התהליכים הנפרדים שעבר כל אחד ,ויתרתי על מחקר השוואתי והחלטתי לערוך שני מחקרים
מקבילים ,תחת אותה הכותרת.
ההחלטה להתמקד בצילומים משבועון "במחנה" נבעה מחיפוש אחר שדה מחקרי שכמעט ולא
נחקר ,ובעיקר כזה שיכול לשקף את תפיסת הצבא ביחס למגדרים השונים .שבועון "במחנה" ,היוצא
מטעם הצבא ומחולק לאנשי צבא ,ובהיותו הביטאון הרשמי של צה"ל ענה על הדרישות הללו.
לאחר שהתגבשו שתי החלטות אלו ,נדרשתי לבחור את מסגרת הזמן לאיסוף החומר המחקרי.
מתוך רצון להעמיק כמה שניתן באשר להתפתחות הדימויים והשינויים שחלו בהם במרוצת שנות
המחקר ,חשבתי שמן הראוי לבחון מסגרת זמן רחבה ככל שניתן .שנת  1241שנת קום המדינה
העניקה לי את היסודות לדימויים המגדריים והם כנקודת התייחסות ראשונית להמשך החקירה.
הבחירה לסיים את המחקר בשנת  9002נבעה מתוך הצורך המחקרי להעניק מסגרת זמן מסודרת
ורחבה ככל שניתן .שנה זו הייתה השנה שבה התחלתי לגבש את המחקר ולהיערך לקראתו ,לכן
נבחרה שנה זו.
סביב הגדרת שאלת המחקר שתוצג בהמשך ,עלו מחשבות שתורגמו לטענות מחקר והן לוו בתהיות
לגבי זמנים שונים שהנחתי כי במהלכם יכולים להתרחש שינויים משמעותיים בייצוג הדימויים .כך,
עלתה המחשבה להשתמש במתודולוגיית החלוקה לזמנים של דאהן-כלב ( )1221המאפשרת
התבוננות נקודתית לפי תקופות ,מסדרת את מסגרות הזמן ותוחמת אותן כך שניתן להבין תופעות
לעומקן .
אחת החולשות במחקר איכותני נעוצה בעובדה שהבנת התוכן הנחקר וניתוחו נגועים
בסובייקטי ביות של החוקר .כך ,היותי אישה ,ישראלית ,יוצאת צבא ,שייכת ללאום היהודי ,דתייה
לשעבר ,המגיעה ממשפחה שומרת מצוות ונכדה לסבתא פעילה מגדרית שבעצמה הובילה מספר
מהפכות חברתיות בתחום ,בוודאי השפיעו על ההיבטים השונים בניתוח שלי .במטרה לחקור את
החומרים בהצלחה וללא השפעות זרות ככל שניתן ,כלומר ,לנסות ולצמצם השפעות תרבותיות שלי,
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החלטתי לנתח את הצילומים גם חזותית וגם על-פי הטקסט שליווה אותם .הדבר יאפשר לקורא
המחקר קריאה ביקורתית ,ולי ,כאמור ,אפשר ניתוח מעמיק יותר ואובייקטיבי ככל שניתן  -לתוכן
הממצאים.
מטרת המחקר ,שאלת המחקר וטענות המחקר
בכוונתי היה לאתר שינויים והתפתחויות המשתקפים מייצוג הדימויים החזותיים של חיילים ושל
חיילות בשבועון "במחנה" ,מאז קום המדינה ועד מועד עריכת המחקר ,ולעמוד על טיבם כביטוי
לשינויים מגדריים בחברה הישראלית.
מטרת המחקר ,אם כן ,לבחון את הדימויים של שני המגדרים כפי שהם משתקפים מהצילומים
בשבועון "במחנה" לאורך השנים הנחקרות ,ולבחון את הקישורים ,ההקשרים וההשפעות שבין
המשולש :צבא ,חברה ומגדר .מטרתי לעקוב אם קיימת דינאמיקה בין מרכיבי המשולש ולבחון
באיזה אופן היא פועלת.
טענת המחקר הראשונה אני מציעה שייצוג החיילות ,ההגמונים והסטריאוטיפים ,יהוו את הדימוי
הבסיסי שעל גבו יתרחש השינוי ,והוא יהווה את המקור שאליו יושוו הדימויים לאיתור השינויים
שהתרחשו כרוח הזמן .השערה זאת נסמכת על בסיס ההנחה שסטריאוטיפים משרתים דימויים
בכל חברה אנושית .ג'ורג' מוסה ( )1222מתאר את תפקידו ותפקודו של הסטראוטיפ בעיצובן של
חברות ,בבניית דימויים ובאופני הייצוג שלהם .הוא טוען ,במבט ביקורתי ,שמשמעות
הסטריאוטיפים היא הכללה של נשים ושל גברים לתוך טיפוסים ( )Typesהומוגניים השוללים את
האינדיבידואל .שלילת האינדיבידואל נובעת מהעובדה שסטריאוטיפים נשענים על דימויים
מנטאליים שאינם משתנים .לפיכך ,גברים צריכים להתאים לאידיאל הגברי ונשים לסמל האומה
 .)1 ;1222 ,Mosse( )Symbols( Women as Nationעל בסיס הבנה זו של מוסה ומאמרים הנוגעים
לתחום הנחקר ,המוזכרים בסקירה הספרותית ,טענתי שייצוג חיילים ושל חיילות בצילומי שבועון
"במחנה" יעצבו את האישה/החיילת כמי שמקושרת לתפקידיה המשפחתיים והאימהיים ואת
הגבר/החייל כמי שמגויס למשימתו הלוחמנית .כלומר ,ההשערה היא שהדימוי יהיה סטריאוטיפי,
אול ם ,לא יישאר קבוע אלא שיחול בו שינוי כלומר הסטריאוטיפים יהיו דינאמיים .מתוך השערה
זו ציפיתי לחידוש שיתבטא בדינאמיות של דימויי החיילים והחיילות בצילומי שבועון "במחנה"
לאורך השנים הנחקרות.
טענת המחקר אוששה ונמצא כי אכן דימוי החיילת שנשען על הדימוי הסטריאוטיפי וההגמוני של
חיילת המשרתת בעורף כתומכת לחימה ,השתנה לחיילת לוחמת ,ואילו החייל הקרבי בעל החזות
הגברית המודגשת שאינו מביע רגשות ,התפתח כמעין עוגת שכבות ,ייצוגו החדש הפך ממכונת
לחימה למכונת לחימה שאינה מדחיקה רגשות ומביעה אותן בנסיבות מתאימות.
טענת המחקר השנייה אני מציעה ששינויים ותמורות חברתיות ומגדריות שהתרחשו במהלך השנים
הנחקרות ,יש בכוחם להשפיע על אופן הדימוי של חיילים וחיילות .במחקר עמדה למבחן הדינאמיות
שהיא אופן השתנות של הדימויים כפי שהם משתקפים מהצילומים.
הספרות המחקרית שעוסקת בנושא צבא וחברה בישראל (לוי ; 9003 ,למיש )9000 ,מצביעה על
מספר שינויים חברתיים ,כמו :השתנות החברה מקולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית ,מהפכות
פמיניסטיות כדוגמת בג"צ אליס מילר ועוד ,כנקודות זמן משמעותיות שהיו בעלות השפעה על
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מערכת היחסים של הצבא עם החברה בישראל .אירועים אלו היו חלק מאבני הבוחן שעליהן
נשענתי .נקודות זמן ואירועים הובילו לשינויים בדימוי החיילים והחיילות כפי שתוארו במחקר.
הוצגה עמדה המלמדת על קיומה של גבריות צבאית אלטרנטיבית בישראל ,שמציגה את הגבר,
החייל הלוחם אך גם רגיש ,שאינו נמנע מהבעת רגשות כמו עצב ופחד .הטענה היא ,שהדימוי של
החייל הקרבי המביע רגשות יכול להתקיים לצד הדימוי של החייל הקרבי הלוחם .זה שמאומן
לשלוט בגופו וברגשותיו ומכונה על-ידי החוקרים 'החייל הקרבי האידיאלי' ולא במקום ,כפי
שמצביעים המחקרים בתחום .שינויים חברתיים אלה השפיעו כאמור גם על דימוי החיילות .השינוי
בדימוי החיילת הסתמן במעבר מחיילת בתפקידי עורף ובמילוי פונקציות נשיות ,לייצוג כבעלת
דימוי של לוחמת וקרבית.
טענת המחקר אוששה ונמצא שהדימוי של החייל הקרבי המאומן לשלוט בגופו מתקיים לצד הדימוי
של החייל הרגיש ולא במקומו .אם כך ,מה שמשתנה בדימוי החייל זו המהות שלו ולא הפיזיות שלו.
החייל הקרבי הרגיש אינו מבטל את הדימוי של החייל כמכונת לחימה ,אלא הם מתקיימים
במקביל .כמו כן ,דימוי החיילת כאמור ,עובר שינוי מחיילת המצולמת עם ילדים ותומכת לחימה
אל חיילת המצולמת בשטח בתפקידים מבצעיים .כל אלו יורחבו בהמשך בפרק הממצאים.
טענת המחקר השלישית אני מציעה שבזמנים של משבר ומלחמה יחזרו לככב דימויי החיילּות
הסטריאוטיפיים כפי שקובעו מלכתחילה כדימויי חיילּות בחברה הישראלית .השערה זו נבעה מתוך
המחשבה שבזמנים אלו הציבור צריך להרגיש תחושת ביטחון על-ידי חזרה למוכר .לפיכך ,תחושת
הביטחון מוענקת לציבור באמצעות ייצור וחזרה לדימויי חיילות הצרובים בזיכרון הקולקטיבי.
החיילות ההגמונית שנושאת עמה חלוקת תפקידים מגדרית סטריאוטיפית ברוח גישתו של מוסה
( )1222כפי שהוזכר לעיל .טענה זו אוששה גם היא ובניתוח הצילומים עלה ,שבזמני מלחמה ומשבר
יש חזרה לדימויים הסטריאוטיפים .לא חר מכן ,חוזר חלילה ,הדימויים שוב בתהליך התפתחות
ושינוי .כך ציין גם יוני שנפלד ,עורך ומפקד שבועון "במחנה" ,בשיחה שניהלתי עמו ,כי יש אירועים
שבהם הציבור מצפה לראות דברים מסוימים .לדוגמה :כשיש פיגוע ,הציבור רוצה לראות שהצבא
מגיב .אז יפרסמו צילומים של חיילים לצד אוכלוסייה ערבית עצורה ,ובזמני מלחמה יופיעו צילומים
של צבא נלחם .מאחר שבצבא חלקם של החיילים גדול מזה של החיילות ,והם אלו שנמצאים בשטח
הלוחמה ,אלו הצילומים השכיחים.
לסיכום ,בחנתי את דינאמיות הדימויים לפי חלוקה לזמנים כפי שהם משתקפים לאורך  21שנה .מן
המחק ר עלה שהדימויים הסטריאוטיפיים מהווים את הדימוי הבסיסי והם משתנים לאורך השנים
באופן שאינו לינארי .הם מושפעים משינויים ברוח הזמן ,על-פי התקופה ובהשפעת הכוחות
החברתיים הקיימים באותה התקופה.
טענות המחקר נשענות על מחקרים קודמים שמצאו כי קיימת דינאמיקה המתבטאת בשינוי הדימוי
של חיילים ושל חיילות כפי שטוענים בן-ארי ( ,)9001ששון-לוי ( ,)9002לוי ( .)9003על סמך ממצאי
מחקרי אני מרשה לעצמי להוסיף נדבך וטוענת שגרעין הדימוי של חיילים ושל חיילות בצבא הגנה
לישראל נשאר זהה במידה רבה למרות הדינאמיקה של השינוי .השינוי טמון באופן הייצוג של
הדימוי .במילים אחרות ,הדימוי ההגמוני של החייל הלוחם ,הצבר ,הוא הבסיס לדימוי הגברי,
האידיאלי ,הישראלי ,ועם השנים חלו שינויים וייצוג הדימויים השתנה מגבר לוחם בעל גוף שרירי
המאופק ברגשותיו ,לגבר לוחם המביע את תחושותיו ורגשותיו .עם זאת ,בתקופות של משבר
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ומלחמה מתרחשת חזרה אל האידיאל הגברי .באופן זהה ,מתקיים שינוי ביחס לחיילות ובאותו
כיוון :מחיילות המגישות קפה כדימוי בסיס אל דימוי של חיילות לוחמות ,בתפקידי חזית בזמני
רגיעה ,וחזרה אל הדימוי הראשוני של מגישת הקפה ,המשרתת בעמדות עורפיות בזמני מלחמה
ומשבר.
ההתמקדות בשבועון "במחנה" כשדה מחקרי נבעה מהרצון לבדוק איך הצבא מייצג את עצמו ואת
חייליו ולא איך הוא מיוצג באמצעות התקשורת הציבורית .מאחר שעניין אותי לבחון אם היו
שינויים לאורך תקופה ולהסיק לגבי תבניות שינוי ,בחרתי לבחון את התופעה משנת קום המדינה
וע ד השנה שבה התחיל המחקר לקרום עור וגידים מבחינה רעיונית  -שנת .9002
כאמור ,בחינת הדימויים נעשתה באמצעות ניתוח המלל המלווה את הצילומים ועל-ידי ניתוח חזותי
של הנשקף בצילומים ,בהנחה שהשילוב בין שתי שיטות הניתוח יאפשר העמקה במרב המדדים
הדרושים להבנת הצילום והמשתקף ממנו.
זירת העבודה שנבחרה בשדה התקשורתי של שבועון "במחנה" ,ומחברת בין שלושה צירים :חקר
החברה ,חקר הצבא ומגדר .על רקע זה ,תובא בהמשך סקירה ספרותית העוסקת בחיבור שבין
הצירים תוך התייחסות אל השדה התקשורתי.
שאלת המחקר נבחנה על בסיס ארבע גישות מחקריות (בארת' ;1210 ,ברונפלד-שטיין;9002 ,
אזולאי ;9002 ,מאלווי )9002 ,שעוסקות בניתוח טקסטואלי וויזואלי:
 )1בחלק הראשון ,אסביר מהו מחקר איכותני ואפרט את הגישות ששמשו אותי במחקר זה
לשם ניתוח הצילומים;
 )9בחלק השני אציג את השיטה לחלוקת החומרים הנחקרים והמחקר המקדים;
 )3בחלק השלישי אסביר את הדרך ,ואפרט את השלבים שנקטתי בתהליך בחירת הצילומים
וניתוחם.

 )1מחקר איכותני וגישות מחקריות לניתוח צילומים
מחקר איכותני
מחקרים איכותניים שעוסקים בפענוח תופעות באמצעות טקסטים ,ראיונות או צילומים לעולם
ישקפו את עמדתו והבנתו של החוקר שכן ,כל הבנת תופעה בעולם האיכותני הנה סובייקטיבית
ואינה מדע מדויק.
גישות רבות עומדות בבסיס המחקר האיכותני ,וכולן אוחזות בהנחת מוצא זו.
המחקר האיכותני או האיכותי מאפשר ללמוד דברים בתוך המסגרת הטבעית שלהם ,ומנסה לגלות
את ההיגיון הפנימי או לפרשו ( .)Denzin & Lincoln, 1998המציאות ,על-פי גישה זו ,הנה
סובייקטיבית ,רבת פנים ומשתנה ללא הפסק .יש מבנים רבים של מציאויות אישיות ותרבותיות,
המאפשרים להציג בו-זמנית ריבוי של מציאויות ( .)Mishler,1986בגישה האיכותנית מושם דגש על
תהליכים וכיצד התופעה מתפתחת עם הזמן .המחשבות ,ההסברים הניתנים לאירועים ,לתופעות
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וליחסים נראים כניסיון לייחס משמעות לחוויות על-ידי הסתכלות סימולטאנית ,הן על העבר והן
על הציפיות מהעתיד.
תהליך ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מהווה את עיקרו והוא זה שמעניק את המשמעות למה
שהחוקר רואה ,יוצר סדר ומקשר בין הפעולות השונות ,הפועלים והתופעות.
אחד המרכיבים שהשתנו במהלך המחקר היא השאלה עצמה .כך למשל ,מחקר זהות לחקר דימוי
ועד חיבור שאלת המחקר אל בחינת תהליכים חברתיים .השתנות השאלה נבעה מתוך הרעיון
העקרוני ששאלת המחקר יכולה להשתנות בהתאם למהלך המחקר ,ממצאיו והרעיונות שעלו אצל
החוקרת במהלך המחקר עצמו .צבר  -בן יהושוע מאפיינת את ההבדלים בין המחקר הכמותי
לאיכותני וטוענת שבעוד שהמחקר הכמותי פוזיטיביסטי הוא לינארי ,המחקר האיכותי נטורליסטי,
מעגלי ,ספירלי או מקבילי (צבר  -בן יהושוע .)9009 ,
התיאוריה המעוגנת בשדה
התיאוריה המעוגנת בשדה ( )Glaser & Strauss, 1967מהווה את אחת משיטות המחקר הבסיסיות
במחקר האיכותני ,מאחר שהיא מהווה שיטת מחקר למתודולוגיה האיכותית ,לשיטת איסוף
נתונים ,לבניית מערך מחקר ,ניתוח נתונים וכתיבת ממצאים ,כאשר מדובר בתהליך ממושך של
ניתוח תוך שהחוקרת סוללת את דרכה לפרשנות הנתונים.
החוקרים בשיטה זו אוספים מידע על דפוסי החיים של הנחקרים ,ועל המבנים הארגוניים
והחברתיים .נקודת המוצא של התיאוריה היא ,שבהתנהגות האנושית קיימים דפוסים וחזרות
שניתן לגלותם על -ידי כניסה לאתר המחקר כאשר בידי החוקר שאלת מחקר תחילית ,כללית
ופתוחה .בתוך מהלך המחקר ,נעשה חיפוש זהיר מובנה ושיטתי של הקשרים והמבנים.
המטרה במחקר מסוג זה היא לחפש תמה מרכזית ולתארה באופן שתעניק הסבר שלם לתופעה
הנחקרת .עבודת החוקרת לפי מתודה זו היא תהליך של איסוף וניתוח בו-זמני ורציף של נתונים
כאשר איסוף הנתונים מונחה על-ידי תוצרי הניתוח ותוצאותיו כמו גם ההפך.
במחקר זה נעשה תהליך אינסופי של ניתוח מעמיק הן משלב איסוף הנתונים למחקר ,ניתוח כל
צילום שנחקר ברמת הפרט ועד הכללתם לכדי תמות מרכזיות המאפשרות ליצור הכללה של סיפור,
ולמצוא את המקומות שבהם ניתן להסיק מסקנות לגבי התופעה הנחקרת .במחקר ,מתקיים מעין
דו -שיח בין הממצאים לבין שאלת המחקר תוך חקירה מתמדת אחר המקומות שבהם יש
אינדיקציה לקשר עם תהליכים מגדריים בחברה בישראל.
הגישה הפנומנולוגית הרמנויטית
הגישה הפנומנולוגית היא גישה חברתית תרבותית שמתבססת על התפיסה שהעולם הוא אינטר-
סובייקטיבי וכל מה שאנו רואים או מתייחסים אליו כאל ידע ודאי בעולם ,הוא פרי הבניות
בהתקשרויות החברתיות שאנו מקיימים .משמעותו של המונח לקוח מעולם האומנות ומשמעותו
הנה "אמנות הפירוש"  .גישה זו שמה דגש על הסובייקטיביות של חקר הנתונים ומשאירה מקום
רחב לחוקר בתוך תהליך המחקר ,המושפע מגורמים קוגניטיביים ,אישיותיים ותרבותיים (מן שלוי,
 )9002מטרת החוקר היא לקלף שכבות של הנחות ומיני ידע ומחשבות שבני אדם מתייחסים אליהם
כאל מובן מאליו ,ולבחון את טיבו של הגרעין המוצק שנותר בתוכן.
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קליפורד גירץ ( ,)Geertz, 1223מביא את הגישה הפנומנולוגית כשהיא משולבת עם הגישה
ההרמנויטית .שיטה זו מציעה לקרוא את הפעילויות החברתיות כטקסט תרבותי הנתון לפרשנות.
כשיטה של מחקר חברתי ,החיפוש הוא אחר משמעויות ולא אחר הסברים סיבתיים ואף לא אחר
חוקיות של התנהגות תוצרי המחקר אינם אמורים לייצג מציאות אלא לתאר את תהליך יצירת
המשמעות של עולם הנחקרים כמשהו שהוא מעבר לאירועים החולפים (צבר -בן יהושוע .)9009
במחקרי נעשתה פרשנות של טקסטים וצילומים שמהם ביקשתי לגזור ולהסיק על אותן משמעויות
חברתיות מגדריות ,ולתור אחר תהליך יצירת המשמעות של אותו שדה מחקרי.
שיטות לניתוח צילומים  -ניתוח חזותי
הצילום הוא הכלִ י באמצעותו נבחנה שאלת המחקר וזו הזירה שבתוכה אוששו טענות המחקר על
מאפייני מגדר בצבא כפי שמתבטאים בצילומים המתפרסמים בשבועון "במחנה" במסגרת התקופה
הנחקרת .לצורך כך ,נשענתי על גישות מתודולוגיות המפענחות ייצוג של טענות תרבותיות באמצעות
הצילום .אחד הכלים המתודולוגיים מבוסס על האופן שבו מברר רולאן בארת' ( )1210מהם הכוחות
שפועלים בתמונה המצולמת .לפי בארת' ,למתבונן עמדה סבילה כלפי הנראה בתצלום ,מתוך עמדה
שיפוטית המהווה מעין תשובה לשאלה האם התצלומים מצליחים לעורר את הרושם או החוויה
שאותם ביקש הצלם לעורר .אחד מכלי המחקר מתבסס על האופן שבו בארת' מנתח את הכוחות
המופעלים על ה מתבונן בצילום .במחקריו ,מצביע על חמישה מנגנונים לפירוש ולפענוח טקסטים
חזותיים:
המנגנון הראשון והפשוט ביותר הוא מה שמגדיר בארת' כ"מה יש בתמונה שתופס את העין"?
לטענתו ,לשאלה זו מקום משמעותי בייצוג התרבותי שהצילום מחולל בעיני המתבונן .התעניינות
עזה בתצלום מסו ים מעוררת תהיות לגבי הגורם שהמריץ את המתבונן וכוחם של תצלומים
מסוימים לשבות את ליבו היא הרפתקה סובייקטיבית .תצלום אחד מעורר את טעם ההרפתקה,
תצלום אחר אינו מעורר (בארת' .)94 ;1210 ,לטענתו ,נוכחותם של שני יסודות מקוטעים ,הטרוגניים
שאינם שייכים לעולם אחד יוצר ת מתח בין הדימויים שמהווים את העניין וההרפתקה שבצילום.
לדוגמא ,הוא מציג צילום שבו רחוב הרוס מקרב ,שני חיילים חבושי קסדות בסיור ומאחוריהם
שתי נזירות .הרחוב ההרוס הוא זירת הצילום ושני הדימויים הם החיילים והנזירות המשקפים שני
קטבים חברתיים אידיאולוגיים; חיילים שמייצגים פעולה ומלחמה מחד גיסא ונזירות שמייצגות
נסיגה מן החיים היומיומיים ,חמלה ושלוות נפש מאידך גיסא (בארת' .)92 ;1210 ,מנגנון זה היווה
את אחד הבסיסים שעליהם נשען והתהווה המחקר .הוא היה הבסיס לשליפת הנתונים מארכיון של
שבועון "במחנה" מבין עשרות אלפי הצילומים שנגלו לעיניי כמו גם המנגנון שבאמצעותו נבחרו
הצילומים וצומצמו עד לכדי תמציתו של עיקר הצילומים המרכיבים את מחקר זה.
מנגנון ניתוח נוסף מתבצע באמצעות הבחנה בין שני יסודות באומנות הצילום :הסטודיום
והפונקטום.
הסטודיום הוא המבט הסובייקטיבי והביקורתי של המתבונן כלפי הכוונות ,המיתוסים
והאידיאולוגיה של המצלם .על מנת לזהותם הוא מכוון את המתבונן לנסות להבין את כוונות הצלם,
ובו-זמנית להישאר עם עין ביקורתית .כך ,הבנת הצילום מתרחשת תוך דיאלוג מתווכח ,מאפשר או
דוחה את כוונות הצלם (בארת' .)39 ;1210 ,במחקר ביצעתי דו-שיח זה באופן מתמיד ביני לבין עצמי
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בניתוח החזותי תוך התייחסות מתמדת אל הטקסטים שמלווים את הצילומים .הללו העניקו לי
זווית נוספת המאששת או מפריכה את כוונת הצילום ואת הכוחות הפועלים מאחוריו.
הפונקטום עולה מן התמונה כמובן מאליו ולכן המתבונן אינו צריך לחפשו בתמונה .הפונקטום הוא
תשתית של מידע העולה מהצילום ונחשף על-ידי התבוננות פשוטה בעובדות כמו :מה לבשו באותה
תקופה ,מה היו התספורות באותה תקופה וכד' .במחקר ,הגדרתי מספר מדדים חזותיים שאותם
בחנתי בצילומים ואשר אפשרו לי להבין את יחסי הכוחות המגדריים ואת מיקומם .מדדים אלו
יפורטו בהמשך .לדוגמא :נוכחות נשק בצילום ,האם המצולמים לובשים מדים ,האם הצילום
מתרחש במרחב פרטי או ציבורי ועוד.
במנגנון זה מדבר בארת' על הפרשנות הסובייקטיבית של הצילומים שנובעת מהפער בין החוויה
האישית של המציאות לבין מה שמשתקף מהצילומים .הוא עושה זאת באמצעות השיח על תצלומי
אימו ..." :האם זיהיתי אותה בתצלום? בתצלומים אלה לפעמים זיהיתי חלק מפניה ,התאמה
מסוימת בין האף למצח ,תנועת זרועותיה ,ידיה .לא זיהיתי אותה אלא בקטעים ופירושו של דבר
שנשמטה ממני שלמות הווייתה ומשום כך נשמטה ממני כולה .זו לא הייתה היא ואף על-פי כן לא
היה כאן שום אדם אחר .הייתי מבחין בה בקרב אלפי נשים אחרות ובכל זאת לא "מצאתיה".
זיהיתי אותה מבחינת שונותה ,אך לא מבחינת מהותה .כך אילצה אותי אומנות הצילום לעשות
מלאכה כאובה :במאמציי לחתור אל תמצית זהותה מצאתי את עצמי נפתל עם תמונות שהן
אמתיות רק באופן חלקי ולפיכך כוזבות לחלוטין( "...בארת' .)22 ;1210 ,המנגנון מדגיש את
הסובייקטיביות שבהתבוננות ,את החיפוש של המתבונן אחר דגשים שונים בצילום ששילובם יוצר
קוהרנטיות עבור המתבונן למה שנראה בצילום .המנגנון השלישי מחפש את המורכבות שקיימת
מאחורי ה"ברור לעין".
המנגנון הרביעי מתמקד בצלם כמי ש מצליח באמצעות פעולת הצילום ללכוד את העניין הצילומי
או כמי שמחמיץ יעד זה .בארת' מציג זאת באמצעות השיח על ארשת הפנים של המצולמים .ארשת
הפנים היא אותה הבעה ומראֶ ה שבוקעים מהגוף אל הנפש ומעניקים את המשמעות לצילום .את
הארשת הו א מכנה "הבעת האמת" והיא התוספת הבלתי מתפשרת של הזהות המעניקה תוכן
לתצלום..." :הארשת היא הצל הזוהר המלווה את הגוף; ואם התצלום אינו מצליח להראות ארשת
זו כי אז הגוף נע בלא צל ,וכאשר צל זה נחתך ,כבאגדה "האישה בלא צל" ,לא נותר אלא גוף עקר...
אני צולמתי אלפי פעמ ים; אבל אם כל אחד מאלפי הצילומים האלה "החטיא" את הארשת שלי,
דמות דיוקני תנציח את זהותי ,לא את ערכי" (בארת' .)113 ;1210 ,במדד זה לניתוח חזותי
השתמשתי שלא באופן שוטף אלא ,רק כאשר הרגשתי שיש בצילום משמעות לארשת הפנים.
בצילומים רבים פניהם של המצולמים לא נראים כלל ובכל זאת היו רלוונטיים למחקר .ועם זאת,
גם לעניין זה ניתנה תשומת הלב והניתוח הראויים .מאחר שלמיטב הבנתי ,ארשת הפנים מוכתבת
בעיקר על -ידי מנח השפתיים ,הסבתי את תשומת הלב ,בניתוחים ,בעיקר לנושא זה :האם מדובר
בחיוכים גדולים החושפים שיניים ,האם מדובר בחיוכים מאופקים ובפה סגור ,האם השפתיים של
המצולמים מקווצות במנח ארוטי או שהן נחות בשלווה זו על זו .שימת הלב לפרט זה (ארשת פנים),
הובילה אותי להבנת החוויה הכוללת שבצילום והשפיעה על ניתוחו .גם אם לא צוין במפורש ,הוא
בא לידי ביטוי בהשפעתו על הבנתי את הצילום וכפועל יוצא  -על פרשנותי.
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המנגנון החמישי עוסק בשני אופנים שעוזרים לחברה לשלוט בטירוף שבצילום :הפיכת הצילום
למעשה אומנות והכללה (לשוות לצילום עדריות) .בשל הרלוונטיות למחקרי אתמקד ב"הכללה"
שהיא "רפרטואר של דימויים שיצרו כהות חושים וביטלו את ממשותו של העולם האנושי ,עולם
המאבקים והתשוקות" (בארת' .)190 ;1210 ,טענתו ,שהדימוי נעשה אוניברסאלי וכך יצר עולם חסר
הבדלים ואדיש .ממקום זה קורא בארת' לבטל את הדימוי ולהציל את התשוקה הישירה והלא
מתווכת .הוא מציין שהבחירה לבטל את ההכללה היא בידי המתבונן ,באופן שבו הוא בוחר לצפות
בצילומים .הסתכלות ביקורתית תחשוף את המציאות שבתצלום" :הבחירה נתונה בידי :לכפוף את
ההצגה שהוא מציג לצופן המתורבת של האשליות המושלמות או לעמוד מול התעוררותה של
המציאות שבצילום ,שאינה מציאות מקבלת מרות" (בארת' .)190-191 ;1210 ,כך ,החשיבה
הביקורתית ליוותה אותי במ הלך הצילומים כשניגשתי לניתוח החומרים הנחקרים בחשיבה פתוחה
שאינה לוקחת כמובן מאליו דימויים בעלי אופי "עדרי" ,אלא במחשבה שהדימויים אמנם נתונים
בתוך מסגרת צבאית ולכן כוללים אלמנטים צבאיים הקשורים לעולם זה ,אך עם זאת ,הם יכולים
להשתנות ולקבל ממדים נוספים ומשתנ ים כמו מעבר מחצאיות צבאיות למכנסיים צבאיות ,נעליים
צבאיות לנשים ועוד.
לסיכום ,רולאן בארת' מציג חמישה מנגנונים שבאמצעותם ניתן לפענח את האופן שבו משפיע
התצלום על המתבונן .לצורך מחקר זה חילצתי את יסודות הצילומים שמופיעים בשבועון "במחנה"
ובחנתי את המשמעויות ה חברתיות השזורות בעיצוב הדימויים המגדריים הישראליים ,על בסיס
התצלומים המופיעים בשבועון "במחנה" על-פי הגדרת המחקר.
את מאמרה של חווה ברונפלד-שטיין (" :) 9002על רוחות רפאים השבות ומופיעות מבעד לתצלום
מלחמה אחד" (התצלום ,משנת  ,1241שפורסם בשבועון "במחנה" ונחשב לאחד מתצלומי המלחמה
המכוננים של זיכרון הקולקטיב בישראל וכאחד משלושת הייצוגים המפורסמים של מלחמת )1241
ניתן לחלק לשלושה נושאים עיקריים:
א' .שאלות ודגשים שיש להעלות כאשר מתבוננים בצילום;
ב' .תיאור הצילום;
ג' .שילוב של ניתוח המלל עם ניתוח חזותי.
ארחיב לגבי כל אחד מהנושאים שנידונים במאמר ,ולאחר מכן אקשור אותם אל המחקר ולאופן
שבו נעשה בהם שימוש לניתוח הצילומים מ"במחנה".
א' .שתי שאלות ודגשים שיש להעלות כאשר מביטים בצילום:
)1

שימת לב אל המרכיבים שבצילום הממקדים את התבוננות הצופה  -גישה זו מדגישה את
זווית הראייה של הצלם (מה הצלם ביקש להדגיש בצילום) .בעוד גישתו של בארת' מדגישה
את זווית הראייה של המתבונן (מה מתוך התמונה תפס למתבונן את העין) ומפנה מקום
לסובייקטיביות של המתבונן ,גישתה של ברונפלד-שטיין מדגישה את כוונותיו של המצלם.
לכאורה ,מדובר באלמנט ניתוחי אשר אמור היה להיות אובייקטיבי ,מאחר שהוא מבקש
להתמקד במיקום הצלם ביחס לצילום ,ולא היא .הניתוח הוא סובייקטיבי מאחר שבפועל
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נדרש החוקר לשים לב אל האלמנט שעל-פי דעתו או תחושתו הצילום ממקד את עינו ,אך
דורש ממנו לעשות זאת תוך מחשבה על זווית הראייה של הצלם.
)9

מה קיים בתמונה שגרם לה להתפרסם -הימצאותם של סקס ,גברים ,נשים ונשק יעלו את
סיכויי הצילום להתפרסם .מאפיינים אלו מחזירים אותי אל אותו מקום שבו נעשה הניתוח
של הצילומים תוך שימת לב לקטגוריות חזותיות ,אם נוכחות בצילום ואם לאו.

ב' .הצילום הנחקר מתואר באמצעות משלב של מאפייניו :הזמן שבו תועד האירוע ,המקום שבו
צולם ,מידת הצפיפות במרחב הצילומי והבעות הפנים של המצולמים .כמו כן ,מתייחסת ברונפלד-
שטיין אל דימויים וסמלים תרבותיים שקיימים בצילום .כך היא מתארת את התצלום" :בתצלום
חבורת אנשים במרחב שנדמה כיער; כעשרים גברים ,אישה אחת ,כאפיה אחת ,גזע עץ ואקדח .הרוב
מסתופפים ומתבוננים באדם הכותב במחברת .מיעוטם יושבים מהורהרים .הגברים כולם
במכנסיים ארוכים .האישה הינה היחידה שלבושה במכנסיים קצרים ורגליה חשופות .היא עומדת
דמומה .לבדה .לראשה כאפיה ,למותניה אקדח ,והיא נסמכת עייפה אל גזע עץ .המרחב הצילומי
דחוס .על ציר האורך ממוקמים הגזע והאישה .המיקום והיחידאיות ממקדים את עין המתבונן בה.
עיניה מושפלות .אף לא אחד מהנוכחים מישיר מבט אל המצלמה ,אל הצלם ואל המתבונן .התצלום
משרטט חומריות ומוחשיות של קליפת גזע וגם מחוות גוף אנושיות .בה בעת מצפינים הבחירה,
המסגור וארגון הדימויים קודים חזותיים ומאזכרים סמלים תרבותיים .אחד מהם הוא הצירוף של
עץ ואישה ,המאזכר את עץ הדעת :עין צופייה תמיד ונטולת גוף ,וגוף שנעשה לאתר של כוח
ומשמעת .לצד מבט מפקח ,הצירוף מרמז גם על תשוקה לדעת ,על הפרה של איסור ועל אשמה.
המראה השלו של מנוחה ביער האופף את התצלום ואת פעולת המצולמים הפך ,מסתבר ,לאחת
מסיבות פרסומו"( ...ברונפלד-שטיין .)20 ;9002 ,בעוד ברונפלד – שטיין חקרה צילום אחד ,דבר
שאפשר לה לתאר אותו לעומק ,השדה המחקרי שלי כולל כ 200 -צילומים ובשל מגבלת המקום,
ניתן היה להתמקד במספר מוגבל ומצומצם של מאפיינים בתיאור הצילום .היתרון בניתוח של
צילומים רבים כפי שבוצע במחקר זה ,הוא ביכולת לעקוב אחר תנועה של אפיון הדימויים של
חיילים וחיילות על פני זמן ,כפי שהיא משתקפת מתוך הצילומים .בדרך זו מתקבלת תמונה רחבה
וכוללת של הנושא הנחקר.
ג' .ברונפלד-שטיין משלבת ניתוח המלל שמלווה את הצילום עם ניתוח חזותי .לטענתה ,קיים חיבור
וזיקה בין החזותי למילולי .הכיתוב אינו יכול להראות והחזותי אינו יכול לדבר .כך משלימים הם
זה את זה .התייחסות אל החלק המילולי שמלווה את הצילום הפך להיות לממצא במחקר המצביע
לעיתים על אמביוולנטיות ביחס כלפי מיקומים מגדריים.
לסיכום ,מניתוחה של ברונפלד-שטיין אימצתי את דרך תיאורו של טקסט חזותי ומתוך שתי
השאלות העולות ממאמרה לניתוח הטקסט החזותי ,אימצתי את זו השואלת מדוע פורסם הצילום.
השאלה השנייה שמעלה ברונפלד-שטיין ,מתמקדת בטענה שהצילום נועד להדגיש אלמנטים
מסוימים .במחקר ,שילבתי את גישתה של ברופנלד-שטיין המוצגת כאן עם גישתו של בארת' שלפיו
יש מקום לעין סובייקטיבית ושכל מתבונן רואה ומבין אלמנטים אחרים מזולתו ,הקיימים בצילום,
על בסיס תרבותו ותפיסת עולמו הסובייקטיבית .שילובן של שתי גישות אלו מעניק ביטוי גם
לכוונותיו של המצלם וגם לתפיסות ולהבנות של המתבונן.
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אריאלה אזולאי ( )9002מתייחסת אל הצילום כאל מכלול פעולות שקשורות גם לייצור וגם לצריכה.
בעוד בארת' התמקד בצופה ,ברונפלד-שטיין התמקדה בצלם ,אזולאי ,מתייחסת אל מכלול
הגורמים שקשורים לצילום :הצלם ,המצולם והמתבונן.
באמצעות המושג "האמנה האזרחית של הצילום" ,היא משתמשת בצילום כדי לבחון ולהצביע על
מרחב חדש שנוצר עם המצאת הצילום ,ולשאול שאלות על התצורה הפוליטית שלו ,על תצורת
הריבונות במסגרתו ועל גבולותיו הטריטוריאליים.
ניתן לחלק את ספרה של אזולאי לחמישה נושאים עיקריים:
 )1הדימוי כעדות ל"מה היה שם" וגם ל"מה שלא בהכרח היה שם";
 )9הביוגרפיה של הצלם כפונקציה שיכולה להשפיע על השיפוט של המתבונן;
 )3שלושה ממדים של עיון ומעשה בצילום;
 )4הכנסת הצילום להקשר שבו צולם ,מאפשרת לחשוף את מערכת הכוחות החברתיים;
 )2כוחו של הצבא בייצור דימויים בשעת מלחמה;
נושאים אלו מהווים את היסודות של השקפת עולמה על הצילום .מתוכם ,הגדרתי דרכי ניתוח
שיהוו חלק מצורת ההתבוננות וניתוח הצילומים משבועון "במחנה" והם יובאו להלן:
הצילום ,כהגדרתה ,הוא מכשיר המייצר דימויים המתרחשים בהווה בזמן קצר יחסית ,ומקבע
אותם קיבוע אחרון וסופי על מצע כשלהו ,ומאפשר את הצגתם הנשנית וחוזרת לעיני הציבור .כל
צילום הוא עדות לדימוי שנצרב על הנייר ובו-בזמן מהווה עדות ל"מה היה שם" אך גם "מה שלא
בהכרח היה שם" (אזולאי( )22 ;9002 ,קביעה זו נסמכת על הנוסחה של בארת' "זה היה ") .במילים
אחרות ,צילום ספציפי הוא עדות מסוימת ,פיסת מציאות ,ובו-בזמן מחסיר מידע אחר שלא צולם,
ואשר אילו צולם ,הייתה זו עדות שונה המגלה יצירת דימויים של מציאות אחרת .השקפה זו מתנה
את המציאות שנשקפת מהצילום  -בצלם ,סובייקטיבית ,לעיתים על-פי השקפת עולמו ולעיתים
בהתאמה להשקפת עולמו של הגוף שאותו הוא מייצג ומטעמו נשלח לצלם .הצילום הוא עדות למה
שרצה הצלם לצלם וצילם .יותר מכך ,הוא עדות של מה שלא רצה לצלם ולא צילם .לאורך המחקר,
ניתנה שימת לב אל ממד זה בניסיון לתור אחר מה שלא צולם ,אך גם אחר מה נבחר להיות מצולם.
ומעבר לכך  -מה נבחר להתפרסם .ממד זה לא חל על כל הצילומים שנותחו ,אלא רק במקומות
שבהם חשתי צורך להכיל ניתוח מעין זה .בדרך כלל היו אלו צילומים שבהם הנחתי שמאחורי
הצילום מסתתר סיפור .צילומים שבהם צה"ל אינו נראה בפניו היפות ,כמו למשל :חיילים אוחזים
פלשתיני כפות.
אזולאי מדגימה בספרה כיצד התמצאותו של המתבונן בביוגרפיה של הצלם יכולה להשפיע על
שיפוטו את הצילום .היא עושה זאת באמצעות דוגמה של סדרת תצלומים שבהם נראית אישה
עירומה היושבת על ברך אחת ,משעינה עליה ילד עירום ומכה אותו בישבנו .אזולאי קושרת את
סדרת התצלומים אל הביוגרפיה של הצלם מייברידג' ומספרת ששש שנים לאחר שנולד למייברידג'
בן ,חשד שילד זה אינו שלו אלא של מאהבה של אשתו .בילד הוא לא פגע ,אך את אביו  -המאהב
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של אשתו הוא רצח ,והותיר את הילד יתום מאב (אזולאי .)120 ;9002 ,אזולאי טוענת שסיפור זה
מאפשר למתב ונן לארגן מחדש את יחסי הכוחות של הצילום..." :לא פחות משזהו תצלום של
"אישה מכה ילד" ,זהו תצלום של מייברידג' מצלם "אישה מכה ילד" ,ותצלום של אישה וילד
המסתכלים על הצלם מצלם "אישה מכה ילד"" (אזולאי .)121 ;9002 ,שתי התפיסות המובאות כאן,
מעלות שאלות מתודולוגיות הרלוונטיות למחקר באשר להתעמקות ביחס לתצלומים :מי הצלם,
באיזו תקופה צולם הצילום ומיהו העורך של שבועון "במחנה" באותה התקופה .לרבדים אלו יש
התייחסות שהתאפשרה לי בשל היותי בארכיון של שבועון "במחנה" אוספת את החומרים למחקר,
משוחחת עם אבי שימחוני ,הצלם הראשי של שבועון "במחנה" מאז שנת  ,21ועדיין בעת כתיבת
שורות אלו .כמו כן ,ראיון שביצעתי לקראת סיום המחקר עם יוני שנפלד שהיה המפקד והעורך
הראשי של שבועון "במחנה" בין השנים  .9013 -9002דבריו איששו מחדש את טענות המחקר ותרמו
רבות להבנה של הכוחות המשולבים בתוך התכנים של שבועון "במחנה" ועוד דובר בראיון על
הלבטים העולים בתהליך העריכה של שבועון זה .דברים אלו השתלבו במחקר ויוזכרו בפרקים
השונים.
היא מתייחסת אל נושא הדימוי שקיים בצילומים .לתפיסתה ,הדימוי יכול להיות אדם ,מקום או
חפץ והוא נוצר באמצעות הצלם ולא המצולם .היא עוסקת במערכת היחסים ההירארכית ,לעיתים
כוחנית ,שבין הצלם והמצולם שהופך לדימוי בתהליך הצילומי .לטענתה ,המצולם אינו יכול לשלוט
באופי הדימוי שנוצר בצילום ,ואף לא  -על אופני הפצתו לאחר שצולם .מסיבות אלו הופך המצולם
למנוצל .זו אחת הסיבות שאזולאי קובעת שאקט הצילום הוא אלים .עמדה זו מעניקה כוח לגורמי
הצילום על יצירת משמעויות :קביעת סדר היום הפוליטי והאידיאולוגי ,החברתי והמדיני ,ולעניין
מחקר זה ,על יצירת דימויים מגדריים צבאיים וחברתיים .אזולאי מגדירה כוח זה כעין חיצונית
המצויה בזירה .זו העין שלמענה המצולם מוכן להצטלם והצלם מוכן לצלם" :העין הזו עושה דה-
טריטוריאליזציה לצילום והופכת אותו מאמצעי פשוט ,נוח ,יעיל ,זול (יחסית) וקל לתפעול המייצר
תמונות ,למכשיר חברתי ,תרבותי ופוליטי רב עוצמה" (אזולאי .)192 ;9002 ,הרלוונטיות המחקרית
של תפיסה זו נובעת מתוך ההבנה שלצילומים המתפרסמים בשבועון "במחנה" יש משמעות באשר
להבניות המגדריות והחברתיות שמעניק הצילום .האלימות כלפי המצולמים ,הוזכרה גם בשיחה
שערכתי עם עורך של שבועון "במחנה" ,לדבריו ,הצילומים שמתפרסמים בכתבה מסוימת לא תמיד
צולמו למענה .פעמים רבות ,משלבים צילום שקרוב לתוכן ,וכך קורה שהוא יוצא מהקשרו של
הטקסט.
בניתוח התצלומים המופיעים בספרה היא מתמקדת בכוחות הפועלים בצילום ,בהירארכיה
הקיימת בין המצולמים ,ובאזרחות המנושלת או הקיימת אצל המצולמים .על מנת לחשוף את
מערכת הכוחות יש להכניס את הצילום אל ההקשר שבו צולם כמו למשל האירועים שקדמו לאירוע
הצילום .כדוגמה ,היא מנתחת תמונה שבה נראים שני חיילים חמושים עומדים מעל גופה
ומצטלמים .חייל נוסף שנראה בצילום בתפקיד הצלם .ברקע חנויות שתריסיהן מוגפים .החיילים
לבושים במדים ,חבושים קסדות וחמושים בתתי-מקלע  -חיילים בפעילות מבצעית .הם נראים
נינוחים כמי שכבר סיימו את עיקר עבודתם וכעת הם מתפנים להצטלם עם ההישגים .לכל אחד
מהם רובה תלוי לו על כתפו ,והוא מכוון את נטייתו לעבר גופת הפלשתיני המוטלת על הארץ .אחד
מהחיילים מביט בגופה והשני מישיר מבט אל המצלמה .שניהם צוחקים! שלושת החיילים
שבתצלום טוענת החוקרת ,הפכו את הפלשתיני המת לתפארת שעל רקעה הם מצטלמים ,הם
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העצימו את נישולם של הפלשתינים ,של המת ,וגם של כל אלה שמנועים מלגשת אליו -מאזרחות
(אזולאי .)132-140 ;9002 ,מידת האזרחות או הרשות שניתנה על-ידי המצולמים אינם קשורים אל
המחקר שאני עורכת ,אך ,הכוחות הסמויים הקיימים בצילום אצל המצולמים יכולים לחשוף
רבדים עמוקים של אידיאולוגיה מגדרית הטמונה ב"בימוי" של המצולמים :מי מהמצולמים
"פעיל"" ,חזק" "ושולט" ומי מהמצולמים "סביל" ,ונשלט" .זיהוי האירוע שקדם לצילום יכול
להעני ק לניתוח החזותי של הצילום מידע שישנה את תוכן הניתוח ולכן מידע זה חשוב ונלקח
בחשבון בעת בחינת הצילומים .המרחבים שבהם מצולמים החיילים והחיילות יכולים להעיד גם
הם על אידיאולוגיה חברתית ועל תפיסות מגדריות .כאשר צילום במרחב ציבורי נקשר לפי
התיאוריות שהובאו בסקי רה הספרותית אל תכונות גבריות ,ומרחבים פרטיים  -אל תכונות נשיות
(יובל –דיוויס ;1222 ,ברונפלד-שטיין ;9002 ,בן אליעזר ורובינס .)9000 ,מרכיב זה נלקח בחשבון
בבחינת הצילומים והגדרתם .נושא נוסף ומרכזי למחקר הוא כוחו של הצבא בייצור דימויים בכלל
ובשעות מלחמה בפרט .אזולאי דנה בנושא זה באמצעות דוגמאות ממלחמת המפרץ הראשונה,
בשנת ( 1221אזולאי .)113 ;9002 ,היא מציגה עמדה ביקורתית כלפי דימויי מלחמה המיוצגים
במהלך המלחמה וטוענת שאותם דימויים מצונזרים ומפוקחים על-ידי גורמים ביטחוניים ולכן
מיוצרים באופן שיטתי באופן שהולם את מטרותיה של המדינה המנהלת את המלחמה" :אם
מלחמת המפרץ מציינת תחנה משמעותית בתולדות הדימוי המצולם ,אין זה בזכות התרוקנות שדה
הראייה מדימויים ,אלא בגלל שמלחמה זו סימנה שלב חדש במאמצי הממשל להשיג מונופול על
הדימוי החזותי ולהשליט על התקשורת את הדימויים שהוא מפיק" (אזולאי .)114 ;9002 ,לצד
הצילומים שצולמו "מטעם" וקיבלו ביטוי מעצם פרסומם ,יש צילומים חתרניים שלא קיבלו ביטוי
בשעות צפיית השיא או בעמודי החדשות הראשיים ,ולרוב אינם מתפרסמים ביום שצולמו .את
התמונות הגנוזות של שבועון "במחנה" חקרה ברונפלד-שטיין ( )9002כפי שמוזכר בסקירה
הספרותית .גבולות מחקרי אינם כוללים חיפוש וניתוח התמונות שצולמו ולא פורסמו .אתמקד
בתמונות של חיילים וחיילות שפורסמו בשבועון "במחנה" מקום המדינה ועד שנת  ,9002ובכללם
אתחקה אחר ייצוג דימוייהם של חיילים וחיילות בזמני מלחמה ובזמני רגיעה תוך לקיחה בחשבון
שייתכן וקיימת שיטתיות באופן הייצוג ,הנובעת מצילום "מטעם" כפי שמסבירה אזולאי .לצד
הטענה שהמדינה והצבא הם יוצרי הדימויים בשעות מלחמה ולכן ייצוג הדימויים יהיה עקבי,
עומדת מנגד הטענה שהעקביות בייצוג הדימויים מקורה בטענות הצופים..." :הצופים שבעים
ממראות קש ים ,הצופים זקוקים למראות מעוררים יותר ולדימויים חזקים יותר כדי להתרגש...
הם בוחרים להימלט מדימויי הזוועה ועוברים לצפות במשהו אחר" (אזולאי .)112 ;9002 ,עמדה
דומה תיאר יוני שנפלד בשיחתנו .לדבריו ,בעת מלחמה בפרט ובעתות משבר בכלל ,הציבור מצפה
לצילומים מאוד מסו ימים .כך ,למשל ,אחרי פיגוע רוצים לראות שהצבא פעיל ומגיב ,ולכן יפרסמו
צילומים כמו חיילים אוחזים פלשתיני כפות.
עמדה זו תואמת ,מחזקת ומאששת את התזה שאני מציגה במחקר והיא ,שבזמני מלחמה קיימת
חזרה אל דימויים סטריאוטיפיים של חיילּות גברית ונשית .ההשערה שחזרה זו נובעת מחוסר
היכולת של הציבור לשאת דימויי חיילים מיוצגים עם סטריאוטיפיים נשיים כאשר ביטחונה
ועתידה של המדינה נמצאים על כף המאזניים .בזמן מלחמה ומשבר הציבור "צריך לדעת" שהצבא
וחייליו איתנים והלוחמים אמיצים וחזקים רגשית ופיזית .ידיעה זו מגיעה אל הציבור מדיווחים
מילוליים וחזותיים של התקשורת הן הצבאית והן האזרחית.
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אזולאי מציעה דרכי פעולה ביקורתיות להתבוננות בצילומים שמאפשרות לחשוף תכנים נסתרים
בצילום ,כמו את הכוחות שמניעים אותו ופועלים בו .חשיפת מערכת יחסי הכוחות שמניעה את
הצילום אפשרה חשיפתם של תהליכים מגדריים חברתיים שבו עוסק מחקר זה.
בארת' בספרו "מחשבות על הצילום" ( ) 1210מבחין בין התמונה הקולנועית לתמונת הסטילס.
למרות ההבדלים שלגביהם לא ארחיב שכן ,הם חורגים מגבולות מחקר זה ,אומנות הניתוח
הטקסטואלי של שני מדיומים אלו יכולה להיות זהה .מסיבה זו בחרתי את מאמרה של לורה מאלווי
(" )Mulveyעונג חזותי וקולנוע נרטיבי" ( .)9002במאמרה היא מנתחת את חווית הצפייה כחוויה
סקופופילית ,מציצנית ,היוצרת עונג מיני מהתבוננות באדם אחר כאובייקט ארוטי .הנחת היסוד
המנחה את עבודתה היא שהקולנוע ההוליוודי הקלאסי ממגדר תמיד את הצופה כגבר ,ללא קשר
למינו הביולוגי .לכן ,הצופה שבו עוסקת מאלווי הוא הגבר המתבונן באישה והאישה כמושא
להתבוננות לתצוגה (רונה ברייר-גראב .) 111 ;9002 ,מאמרה של מאלווי עוסק בשאלה כיצד
פרשנויות סטרייטיות שמיוצרות בחברה ,שולטות בדימויים בדרכי התבוננות ארוטיים ובחזיון
ראווה .העיסוק בהסתכלות רלוונטי למחקרי ומכאן הקשר של מאמר זה לפרק המתודולוגי.
המאמר משלב היבטים פסיכואנליטיים ,פמיניסטיים וקולנועיים ומבחינה זו עשוי לחדש בהיבטו
השונה ביחס לאלו שנדונו עד כה.
העמדה שלפיה מאלווי מנתחת את ההיבט מזווית ראייה גברית מעלה את השאלה האם ההבניות
החברתיות הפטריארכליות השולטות בחיים החברתיים ,המדיניים והצבאיים בישראל ואשר לפיהן
מוכתבים החיים שלנו ,משפיעים על הפרספקטיבה הסובייקטיבית של המתבונן .על שאלה זו לא
ניתן לענות באופן חד משמעי .שכן מדובר בשאלה מורכבת שלטעמי מהווה הכללה גסה מדי .עם
זאת ,היא שייכת אל מקבץ השאלות שהועלו בתחילת החלק המתודולוגי ,באשר לניתוח
הסובייקטיבי של הצילומים וההתבוננות השונה של מתבונן אחד ממשנהו.
מאלווי מפצלת את העונג בהתבוננות לפעיל/זכר ולסבילה /נקבה ( .)192 ;9002לטענתה נשים מעצם
היותן מושא להתבוננות ומוצגות לראווה ,מקּודדוֹת כדי ליצור השפעה חזותית ומינית חזקה
(שם; .) 192מאמר זה אינו רלוונטי מבחינת דרכי ניתוח של צילומי חיילים וחיילות בשבועון
"במחנה" ,אך חילצתי ממנו אנקדוטות אשר עשויות להיות לעזר בניתוח הייצוגים המופיעים
בצילומים כמו למשל :האם החיילים מצולמים כפעילים והחיילות כסבילות ,מה המידה שבה
חיילות מוצגות ומיוצגות כאובייקטים מיניים מול היקף הייצוג של חיילים כאובייקטים מיניים
וכן ,כמושא להסתכלות ,כיצד מיוצגים חיילים וחיילות כאשר הם מצולמים יחדיו .אלו היו נקודות
התייחסות במחקרי בניתוח החזותי של צילומי חיילים וחיילות משבועון "במחנה".
לסיכום ,המחקרים המוזכרים לעיל מהווים את היסוד לחקר המבע החזותי .חלקם (בארת';1210 ,
אזולאי ;9002 ,מאלווי )9002 ,מבססים את האופן שבאמצעותו בדקתי את טיב בחירותיי .כלומר,
מדוע בחרתי את הצילומים שבחרתי ,וחלקם (בארת ;1210 ,אזואלי ;9002 ,ברונפלד-שטיין)9002 ,
ציידו אותי בכלים שבאמצעותם ניתחתי את הצילומים .בחירת הצילומים נעשה בשני אופנים:
הראשון על -ידי הסתכלות בשבועונים וזיהוי צילומים בולטים ,והשני באמצעות חלוקה לפי ממדי
זמן (דאהן-כלב .)1221 ,בעקבות תוצאותיו של מחקר מקדים ביצעתי חלוקה לפי מדדים .אותם
מדדים מהווים את התמות שאותם חיפשתי בצילום במהלך הניתוח החזותי .בארת' מעניק חמישה
מנגנונים לפירוש ולפענוח טקסטים חזותיים המתמקדים בעיקר במתבונן .ארבעה מתוך חמשת
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המנגנונים ביססו את בחירתי בצילומים מסוימים למחקר ולא באחרים ,והמנגנון החמישי שעוסק
ב"ה כללה" הנחה אותי להסתכל ביקורתית בדימויים שבצילומים במטרה לחשוף את המציאות.
ברונפלד-שטיין מעניקה שני מרכיבים לניתוח חזותי .בהתייחסותה לצילומים היא מתמקדת
בגורמים הקשורים בצילום עצמו .המרכיב הראשון הוא "מה בצילום ממקד ומושך את עיני
המתבונן" והשני הוא "מה קיים בתמונה שגרם לה להתפרסם" .שני מרכיבים אלו שימשו אותי
כאבני דרך בהתבוננות בצילומים וסייעו לי להבין מהם הכוחות הקיימים בצילומים ואשר הופכים
אותם למיוחדים .כמו בארת' ,גם אופן ניתוח זה שמציעה ברונפלד-שטיין העניק לי את היכולת
להבין מדוע בחרתי את הצילומים כפי שבחרתי .בנוסף ,אימצתי מברונפלד-שטיין את האופן שבו
היא מתארת את הצילומים מילולית :שימת דגש על הקומפוזיציה ,על המרחב שבו צולמו הנוכחים
בתמונה .לאן עיניהם של המצולמים מופנות וכד' .אריאלה אזולאי מציעה חמש דרכי פעולה
ביקורתיות להתבוננות בצילומים שמאפשרת חשיפת תכנים נסתרים בצילום ,כמו הכוחות שמניעים
אותו ופועלים בו .חשיפת כוחות אלו פתחה בפני את ההבנה באשר לכוחות חברתיים שמניעים את
הצלם והמצולם .היא מעניקה חשיבות להכרת הביוגרפיה של הצלם ,כפקטור להבנת הצילום
ולהבנת מערכת יחסי הכוחות שבצילום .ההבנה שביוגרפיית הצלם יכולה להשפיע על תוכנה של
התמונה ומכאן ,על הבנתו של המתבונן בצילום ,מעלה שאלות מתודולוגיות הקשורות לצילומים
המנותחים במחקר והם ראויים להתייחסות ועיון .אולם ,גבולות המחקר אינם מאפשרים העמקה
מסוג זה ,מאחר שמדובר בכמות צילומים גדולה מאוד שקשה לבחון בכל צילום וצילום שאלות אלו.
אולם ,בשל הצורך להתייחס לממד זה אציין כי העורכים הראשיים של שבועון "במחנה" היו לאורך
השנים גברים ,שככל הנראה ,כפי שעלה משיחתי עם יוני שנפלד ,היו מושפעים ממיקומו המשתנה
של שבועון "במחנה" בחברה הישראלית בתקופות השונות .כך למשל ,בשנות הששים נחשב שבועון
"במחנה" לשבועון מסחרי שנמכר במכולות לציבור הרחב .ככזה ,נמדד על-פי כמות המכירות ,ועל
כן הכניס העורך דאז תכנים "שיווקיים" הקשורים לסקס ולנשיות מינית ,תכנים שממריצים את
הקוראים לקנות את המוצר .באותם שנים עטרו את השער האחורי של הגיליונות צילומי נשים
ב בגדי ים .שנפלד מדגיש כי בתקופת כהונתו כעורך ראשי ( ,)9001-90014מיקומו של שבועון
"במחנה" השתנה מאוד בהשוואה לשנות הששים .כיום ,השבועון מצוי במאמצי הישרדות .מופץ
בעיקר למנויים ותיקים או לאנשי קבע .וכלשונו" :היום ,כדי לקבל לגיטימציה להתקיים ,עליו
לתפקד כעיתון אקטואלי לכל דבר ועניין .מסיבה זו ,התכנים הם יותר אינפורמטיביים ,משקפים
את הלך הרוח החברתי והרבה פחות מסחריים".
באמצעות ניתוח מנח גופם של המצולמים ,המרחב שבו הם מצולמים ,והקומפוזיציה של הצילום
ניסיתי לחשוף את האידיאולוגיה המגדרית ואת הכוחות הסמויים שקיימים בצילום ואשר הנחו
את הצלם .חשיפת יחסי הכוחות המגדריים יכולה לעזור בהבנת האידיאולוגיה החברתית שהייתה
קיימת באותה תקופה במדינה ,בחברה ובצבא ,האם וכיצד השתנתה.
לורה מאלווי דנה בהסתכלות באמצעות המדיום הקולנועי .היא מציבה את הדיכוטומיה של פעיל-
זכרי וסבילה-נש ית כבסיס שעליו מושתתים יחסי הכוחות הקיימים בצילום .מאמרה של מאלווי
אינו מעניק דרך לניתוח צילומים ,אך אנקדוטות ממנו היו לי לעזר בניתוח של ייצוג הדימויים של
חיילים וחיילות בצילומים.
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 )2השיטה לחלוקת החומרים הנחקרים והמחקר המקדים
השיטה לחלוקת החומרים הנחקרים
בחירת הצילומים נעשו סביב שלוש נקודות מפתח" :זמן יומיומי"" ,זמן תכנית" ו"זמן קרנבל"
(דאהן-כלב .)1221 ,חלוקת הזמנים לפי קטגוריות אלו אפשרה לחשוף את היווצרותן של תופעות
מתמשכות ,בחינת תהליכים בעלי התחלה וסיום המתוכננים מראש ,ובחינת תופעות סביב זמנים
ומאורעות שהוגדרו על-ידי מקבלי ההחלטות כחשובים ומיוחדים .הנרייט דאהן כלב מגדירה זמנים
אלו כך:
זמן יומיומי :שאלות שניתן להתייחס אליהן בפרספקטיבה של הזמן השוטף היומיומי .בחינת
תופעות במסגרת הזמן היומיומית יכולה לענות על שאלות המתייחסות להיווצרותן של תופעות
המתמשכות על פני הזמן ,בתהליך איטי ולא תמיד מובחן .שאלות שבעקבותיהן ניתן להצביע על
תופעות רק כאשר עבר זמן והצטברו תוצאות ממשיות .פרספקטיבה זו של זמן מאפשרת לקבוע את
ראשיתו ו/או את סופו של תהליך.
זמן תכנית :מאפשר בחינתם של תהליכים שראשיתם בתכנית מופשטת כלשהי ויש לה בדרך כלל
יעדים שניתן על-פיהם לקבוע אם מומשו או הוחמצו ,ומדוע .זמן תכנית הוא זמן שהמערכת קבעה.
יש לה נקודת התחלה ונקודת סוף הן ברמת התכנית והן ברמת הביצוע.
זמן קרנבל :מאפיין אירועים נקודתיים ובדרך כלל חד-פעמיים או מחזוריים .זמן זה ייחודו בכך
שהוא מציין אירוע שהטביע את חותמו על המערכת ,והוא קשור במתן משמעות ומובן לקיומה
ופעילותה .חשיבותו של השימוש בזמן ה"נכון" לגבי המערכת נעוץ בכך שיש ביכולתה "למפות"
ולפענח תופעות בהקשר היומיומי כגון בבחינת תהליכים סמויים ,אך ניתן יהיה להשוותם באמצעים
של "זמן תכנית" ולהיווכח מתי החלו להיווצר .דאהן-כלב מציינת שכשמיישמים את ממדי הזמן
לתחום החברתי ,התכנים הם אוסף הרעיונות האידיאולוגים או הדתיים ,הזיכרון ההיסטורי
המשותף ,הדפוסים התרבותיים המשתקפים ביחסי הגומלין .בהקשר למחקר ,שלושת ממדי הזמן
מהווים את המסגרת שבאמצעותה בחרתי את החודשים ואת הזמנים של הצילומים שפורסמו
בשבועון "במחנה" ,ואשר באמצעותם נבחנו הדימויים של חיילים וחיילות בצבא ,כפי שהם עולים
מצילומים שבשבועון "במחנה".
חלוקת הזמנים כפי שפורטה לעיל תוך התייחסות לרלוונטיות המחקרית של הנושא הנחקר מעלה
את החלוקה הבאה:
הזמן היומיומי הוא הזמן שבשגרה ,בתקופות שהמדינה נמצאת ברגיעה .בזמן היומיומי בחנתי
האם קיים שינוי בייצוג הדימוי של החיילים והחיילות ללא דגש על תחילתו של השינוי בייצוג
הדימויים ,או על סופו של תהליך השינוי ,וללא אפשרות לזהות את סיבת השינוי  -אם קיים.
זמן תכנית אפשר בחינת הדימויים של חיילים וחיילות לפי אירועים מתוכננים כמו מועד הקמת
המדינה ,חגיגות העצמאות ,ימי זיכרון ,יום השואה ויום האישה הבינלאומי .החלוקה לזמנים אלו
המאופיינים בנקודות התחלה וסוף מוגדרים ,אפשרה לבחון את הדימויים של החיילים והחיילות
ולבדוק באופן השוואתי מול ממצאי הזמן היומיומי האם קיים שינוי בייצוגי הדימוי של חיילים
וחיילות ומתי אירע.
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זמן קרנבל נבחנו מלחמות ישראל .בתקופות מלחמה בחנתי את הצילומים שנבחרו מתוך גיליונות
של שבועון "במחנה" בחודש שקדם למלחמה ,בחודש המלחמה ובחודש שלאחר המלחמה .זאת על
מנת ליצור קרקע רחבה דיה להבנה ולניתוח של דימויי החיילים והחיילות המופיעים בצילומים
ולעמוד באופן מעמיק על אופן השינוי בייצוגי הדימויים.
המחקר המקדים  -מחקר פיילוט
על מנת להבין אם יש בסיס מחקרי לרעיונות ,ביצעתי מחקר מקדים שבו בחנתי  24גיליונות של
שבועון "במחנה" מהשנים  .9002 -9001הסיבה להתמקדות בשנים אלו הייתה הזמינות של גיליונות
שאספתי באמצעות בת משפחה המנויה על שבועון "במחנה" ומתוך מחשבה שבמטרה להבין את
המהות ,בסיס זה מספק עבורי בשלב הראשון.
סקרתי  92גיליונות שיצאו בשנת  9001ו 34 -גיליונות שיצאו בשנת  .9002כנגזרת מהעובדה ששבועון
"במחנה" יוצא אחת לשבוע ,סך הגיליונות המרבי היוצא בשנה הוא  .41מכאן שמספר הגיליונות
שאספתי מהווים  21%ו 20.1% -בהתאמה.
מטרת המחקר המקדים הייתה למצוא את המדדים השונים שלפיהם אנתח את הצילומים שייבחרו
משבועון "במחנה" .לשם כך ,עיינתי ברפרוף ב 24 -הגיליונות ,וניסיתי להבחין במרכיבים השונים
שבצילומים .ראשית ,הבחנתי בשני סוגי גיליונות .האחד הוא השבועון הרגיל/הסדיר המופק אחת
לשבוע ,והשני הוא גיליונות מיוחדים שמופקים בזמנים המוגדרים בפרק זה כ"זמן קרנבל" .אלו
צורפו בדרך כלל אל השבועון הסדיר ,וצילומים משני הס וגים של הגיליונות נבחנו במחקר.
לאחר עיון ראשוני זיהיתי את המרכיבים הקיימים בצילומים ומיינתי אותם לפי מדדים מוגדרים
לניתוח הצילומים .באופן זה מצאתי  2מדדים נוספים לאלו של ממדי הזמן שהוזכרו לעיל .יש לציין
שהמדגם הינו מדגם מקרי 1שאינו כולל את כל השבועונים שהתפרסמו בכל חודשי השנה .על יסוד
סקירה זו התוויתי את מבנה החקירה כלהלן:
 )1התבוננות על-פי מדדי זמן :יומיומי ,מלחמה ,קרנבל;
 )9התבוננות על-פי מדדי מקום :מרחב ציבורי ,מרחב פרטי ,פנים ,חוץ.
 )3התבוננות על-פי מדדים של קומפוזיציה :תצלומי פנים ,תצלומי גוף ,תצלומים שקוטעים
את הגוף ,מיקום המצולמים על פני המרחב המצולם ,האם הצילום צולם מזווית תחתונה
ביחס למצולם ,עליונה ביחס למצולם ,או צילום ב"גובה העיניים".
 )4התבוננות על-פי מדדים של אקטיביות ופאסיביות :לאן פונות עיניהם של המצולמים,
האם פונים הם אל עבר המצלמה או אל האופק ,האם המצולמים צופים באובייקט או

 1משנת  9001נסקרו החודשים :יוני ( 9שבועונים) ,יולי ( 4שבועונים) ,אוגוסט ( 2שבועונים) ,ספטמבר ( 2שבועונים),
אוקטובר ( 3שבועונים) נובמבר ( 4שבועונים) דצמבר ( 3שבועונים).
משנת  9002נסקרו החודשים :ינואר ( 2שבועונים) ,פברואר ( 3שבועונים) ,מרץ ( 9שבועונים) ,אפריל ( 2שבועונים) מאי
( 4שבועונים) יוני 2( ,שבועונים) ,יולי ( 2שבועונים) אוגוסט ( 3שבועונים) ספטמבר (שבועון .)1
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סובייקט מצולם או כזה שנמצא במרחב שמחוץ לצילום .מנח גופם של המצולמים:
עומדים ,יושבים ,רצים וכד'.
 )2התבוננות לפי מדדים של בימוי :האם המצולמים בוימו על-ידי הצלם אם לאו ,או שמא
הבימוי סמוי והמצולמים נראים במנח טבעי .לדוגמא ,צילום מבוים שבו קבוצת חיילים
לוחמים מצולמים במקום שנראה כמו יער ,עומדים במעין שורה שאינה סימטרית מביטים
אל עבר המצלמה (מתוך גיליון "במחנה" מס'  ,92מ 92 -ביוני  ;9001עמ'  .)92 -91צילום
שאינו מבוים שנראים בו חיילים בטקס סיום בבה"ד  ,1שורות רבות של חיילים שהצילום
קטן מלהכיל ,עומדים אחד ליד השני באותו מנח גוף ,מביטים אל האופק או אל עבר
הרצפה ,מצולמים במרחב שנראה כמו מגרש של מחנה צבאי (מתוך גיליון "במחנה" ,מס'
 ,92מ 92 -ביוני  ;9001עמ' .)32
 )2נוכחות נשק בצילום ,הנשק כסמל פאלי .האם קיים נשק ,מה גודלו של הנשק ולאן פונה
הקנה.
ניתוח הצילומים של חיילים וחיילות משבועון "במחנה" בעזרת מדדים אלו ,היווה כלי שבאמצעותו
חשפתי את הכוחות המגדריים הסמויים הקיימים באידיאולוגיה הצבאית והחברתית בישראל,
המהווה את אחת ממטרות המחקר .כמו כן ,הבחנה בשינוי הדימוי של חיילים ושל חיילות
באמצעות מדדים אלו ככלי שבאמצעותו אענה על השאלה שעומדת למבחן במחקר זה.

 )3איסוף הצילומים למחקר -שלבי ביצוע וניתוח
תוצאות המחקר המקדים אפשרו לי לגבש תמות מרכזיות שבאמצעותן ניתחתי את הצילומים
משבועון "במחנה" .בשל חשש מהטיה של נתוני המחקר המקדים ,התמות היוו מסגרת כללית
שניתנת לשינוי בכל שלב לפני שלב הניתוח.
מסגרת הזמן של המחקר נעה בין השנים  1241ועד שנת  .9002מפאת הכמות העצומה של שבועוני
"במחנה" שיצאו בתקופה מוגדרת זו ,מיקדתי את החיפוש אחר צילומים סביב מספר חודשים
במהלך כל שנה לפי החלוקה לזמנים:
"זמן קרנבל"  ,נבחנו כל שבועוני "במחנה" חודש לפני המלחמה ,חודש המלחמה וחודש לאחר
המלחמה .בחינת שלושת החודשים הללו יאפשר לבחון באופן נקודתי האם חלו שינויים בדימוי
החיילות באותה השנה שבה התחוללה המלחמה וכן על פני רצף הזמן סביב המלחמה .כמו כן ,איסוף
ממוקד זה אפשר להבחין בהתרחשות השינוי באופן ספציפי.
"זמן תכנית" נבחנו הגיליונות שהופקו סביב אירועי יום העצמאות ,יום האישה הבינלאומי ,יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום השואה .אירועים אלו נבחרו בשל זיקתם לערכים הלאומיים
והחברתיים של החברה הישראלית .הגיליונות שנכנסים לקטגוריית "זמן תכנית" הופקו כמוספים.
המשמעות היא שאלו גיליונות המצורפים לגיליונות הסדירים והם הם שנבחנו במחקר.
"זמן יומיומי" הוא הזמן שבשגרה והוא מושפע באופן ישיר מהחודשים שנבחנו בזמן קרנבל ובזמן
תכנית ועל כן החודשים שהוכנסו לקטגוריה זו השתנו בהתאם לשנה שנבחנה .עם זאת ,מוצעת
מסגרת זמן כללית שבמסגרתה נבחנו החודשים לסירוגין :ינואר ,מרץ ,מאי ,יולי ,ספטמבר ,נובמבר.
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החודשים שנסקרו עבור "זמן תכנית" ו"זמן קרנבל" יתווספו לחודשים הללו אם אינם נופלים לתוך
החודשים המוצעים ב"זמן יומיומי" .כך למשל ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות
מתקיימים בדרך כלל בחודש אפריל שהתווסף כחודש שלא במסגרת "זמן יומיומי" .בתוך כך ,לא
ייבחן החודש במלואו אלא נקודתית לפי האירוע הספציפי.
בממוצע ,נבחנו לצורך המחקר כ 2 -חודשים בשנה  ,שהם כ 91 -גיליונות ,ללא המוספים החגיגיים.
דוגמא לפירוט ניתן לראות בטבלה להלן ,המתייחסת לחלוקת החודשים לפי זמנים.

לאחר שנבחרו החודשים בתוך מסגרת הזמן עברתי לשלב איסוף החומרים מאותם הגיליונות.
בחירת הצילומים נעשתה באמצעות מספר שלבים:
א' .דגימה גדולה של הצילומים שכוללת את כל הצילומים ש"תפסו לי את העין" (בארת'.)1210 ,
ויצירת קובץ אקסל לפי שנים ותאריכים .טבלה זו כוללת את תאריך הגיליון ,הטקסט שמצורף
לצילום ,תיאור הצילום והערות שנתגבשו תוך כדי ההתבוננות.
התבוננות חוזרת בכל השבועונים שנבחרו במטרה לבחון האם אותם צילומים שהיו דומיננטיים
בפעם הראשונה דומיננטיים באותה המידה גם בפעם השנייה .בשלב זה אבחן האם קיימים צילומים
נוספים ש"קפצו לי לעין" בשלב השני ולא נבחרו בשלב הראשון .כך ,אספתי  3000צילומים.
ב' .התבוננות חוזרת בצילומים שנבחרו במטרה לסנן את כמות הצילומים .ההנחיה בשלב זה הייתה
לשמור את הצילומים שמעוררים את תשומת ליבי בפעם השנייה .סינון זה הביא לידי צמצום של
מחצית מהצילומים ונותרתי עם  1200צילומים.
בשני השלבים הללו ,בחירת הצילומים הייתה סובייקטיבית ולמרות המודעות לצורך לבחור
צילומים ממקום "נקי" ובלתי מוטה ,ייתכן והייתה הטיה שלי לבחירת צילומים המשרתים את
המחקר ,ידע ומיומנות שרכשתי בתחום.
ג' .במטרה לנטרל את ההטיה המחקרית שלי ,יצרתי קבוצת מיקוד של  10שופטים בלתי תלויים
בני  , 22 -93ילידי הארץ ששרתו בצבא וגרים בארץ .בפניהם הצגתי את  1200הצילומים והם בחרו
את הצילומים ש"תפסו להם את העין" .קבוצת המיקו ד לא ידעה מהי מטרת המחקר ומהי שאלת

20
המחקר .עם כל אחד מאותם "שופטים" ישבתי בנפרד על מנת למנוע דיון של השופטים בצילומים
והשפעות הדדיות על הבחירה .כך יכלו לבחור את הצילומים באופן אובייקטיבי ביותר ,תוך נטרול
הטיות נוספות למחקר .מדגם הצילומים למחקר עומד ,אם כן ,בקריטריונים של בחירה אקראית
ושופטים בלתי תלויים שמחזקים את מהימנות המחקר.
ניהלתי טבלת אקסל שבה רשמתי אילו צילומים בחר כל אחד מהשופטים .כשסיימתי ,בחנתי אילו
צילומים נבחרו יותר מפעם אחת ,ואלו הצילומים שנבחרו להיות המצע המחקרי .נותרתי עם 200
צילומים.
בעוד ש יטת הדגימה של הגיליונות שמתוכם נבחרו הצילומים שיטתית ,מספר חודשים בכל שנה,
סביב אירועים חשובים לפי החלוקה לזמנים ,שיטת הדגימה של הצילומים היא דגימה שאינה
הסתברותית שלפיה לא קיימת מסגרת דגימה .יש צילומים שייכנסו למדגם ויש אחרים שלא.
יתרונות שיטות הדגימה הללו הן בבחירה הספציפית של הנתונים באופן שמתאים לבחינת התופעה
הנחקרת ,וסילוקם של נתונים שאינם רלוונטיים למחקר .החיסרון של השיטה הינו החשש
שצילומים שלא נבחרו למחקר דווקא הם עלולים להיות צילומים משמעותיים שהיו מעניקים
תוצאות מחקר אחרות מאלו שהתקבלו.
ד' .השלב האחרון כלל את ניתוח הצילומים .כל צילום נותח בפני עצמו בהתאם למתודולוגיות
(בארת' ;1210 ,ברונפלד-שטיין ;9002 ,אזולאי ;9002 ,מאלווי )9002 ,שהוזכרו לעיל תוך שאני תרה
אחר מסגרות השינוי .כל שנה נסקרה בנפרד ובה הצילומים הרלוונטיים .באופן זה ,כשסיימתי לנתח
את כלל הצילומים ,יכולתי לחזור לאחור ולאתר תמות מרכזיות תוך ראיית התמונה כולה של כל
 21השנים .כך איתרתי את הממצאים המוצגים במחקר זה.
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ממצאי המחקר
חלק זה עוסק בממצאי המחקר .המבנה האנליטי של בחינת השינויים ייערך תוך מתן תשומת לב
והדגשת אירועים מרכזיים שהתרחשו באותן נקודות זמן אשר בהן התרחש השינוי הן מבחינה
צבאית ,והן מבחינה חברתית ומדינית .כך ייבחנו ויוצגו ממצאי המחקר.
פרק זה מחולק לשלושה חלקים .חלקו הראשון דן בחלוקת התפקידים המגדרית בשנים של קום
המדינה סביב חזון הקמת המדינה וכיצד אלו באים לידי ביטוי במחקר .חלקו השני והשלישי
עוסקים בממצאים סביב דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות ודימויי נשים בצילומי חיילות כפי
שהם באים לידי ביטוי בצילומים שנותחו לפי חלוקה לעשורים .הפרק בנוי מהקטגוריות שעוסקות
בניתוח הייצוגים ,פירוק החלקים של הצילומים וההיבטים הסימבוליים שלהם תוך ניתוח
המשמעויות המגדריות הצבאיות והחברתיות שלהם עם ההשלכות על היחסים בין הקטגוריות.
טענות המחקר היו שקיימים שינויים בדימויי החיילּות לאורך השנים הנחקרות ,ושתימצא חלוקת
עבודה מגדרית ברורה לאורך השנים .ועוד הנחתי שהשינויים החברתיים/מגדריים שחלו ,בין אם
היו סטטוטוריים ברמה מדינית ובין אם פריצות דרך של תנועות פמיניסטיות עולמיות השפיעו על
המיקום של המגדר בצבא .אכן ,מן הממצאים עלה כי קיימים שינויים דינאמיים בזמן ,אך לא
קיימת דיאלקטיקה של היפוכי תפקידים מגדריים כי אם הרחבות של פונקציות מגדריות ,כגון נשים
שמחלחלות לתפקידי גברים וכך גם מאמצות דפוסים גבריים וגברים שנחשפים כשהם נותנים ביטוי
לגילויי רגשות שמיוחסים על פי הרוב לנשים.
המחקר מתמקד בשני המגדרים כשכל מגדר נבחן בנפרד ולא בצורה השוואתית .כך נחשפו שני
תהליכים של שינויים בדימויי החיילים ,ומגמת התפתחות בדימויי החיילוֹת .שינוי הוא מעבר בין
שני מצבים מובחנים ואילו התפתחות היא תהליך השתנות המתחיל בצורות פשוטות שאינן
מובחנות ,והופך בהדרגה לצורות מורכבות ומובחנות יותר .ההבדל בין שינוי להתפתחות חיוני גם
להבנת תהליכים חברתיים מגדריים שהיו בשנותיה הראשונות של המדינה ,שהגדירו מיקומים והיו
בעלי השפעה על המיקום המובחן והשונה .לפיכך ,בעוד הדימוי של החייל הקרבי נמצא בתהליך של
התפתחות ,הדימוי של החיילת  -בתהליך של שינוי .על כך אפרט בהמשך.
מן הממצאים עולה שבניית הדימוי של החייל הקרבי היא מעין "עוגת שכבות" שמתקופה לתקופה
מתווסף דימוי על זה האחרון ,עד לכדי תמונה מורכבת ומפותחת של החייל הקרבי .מכיוון שכך,
אין מדובר על שינוי אלא על התפתחות.
באשר לדימוי חיילוֹת ,הממצאים מצביעים על תהליך של שינוי :מעבר מדימוי של חיילת אימהית
לדימוי של חיילת קרבית .נמצא שתהליך השינוי קשור באופן ישיר לשינויים חברתיים ומדינים והם
יורחבו בפרק הדן בדימויי החיילות .בשונה ממסקנות מחקרה של ששון לוי ( )9002נמצא שהדימוי
הנשי הצבאי החדש ,של החיילת הלוחמת ,אינו מהווה איום על דימוי החייל הקרבי .הוא נשאר חזק
ולוחם לצד חיילות לוחמות .תוך כדי תהליך השינוי ,דימוי החיילת הקרבית הופך להיות ,במהלך
השנים הנחקרות ,דומה יותר ויותר לדימוי של החייל הקרבי .דימויה אולם ,מעט גרוטסקי ואף על
פי כן הן נאבקות על מקומן השווה לצד גברים לוחמים .לפיכך ,המצב בצה"ל (מבחינת שוויון בין
המינים) טוב יותר משהיה לפני עשור ,אך עדיין נושא "החיילת לוחמת השדה" הינו טאבו הן בעיני
נשים והן בעיני גברים.
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באשר לאזכור בפרק הסוקר את המחקרים בתחום ,הנוגע להתפתחות זהות לצד התפתחות דימוי,
אציין כי במחקר זה ל א דנתי בכך .החלטתי להימנע מדיון בהבחנה בין דימוי לזהות נובעת מהצורך
להימנע מדיון ארוך וסבוך הכרוך בה ,ולשמור על גבולות מחקר זה ,כאשר מהות המחקר נוגעת
לדימויים של חיילים וחיילות כפי שהם משתקפים מהצילומים ,ואינו בוחן היבטים נפשיים או
חברתיים.
במחקר ביקשתי לבחון דימויים ואת התפתחותם ,מהותה וכיוונה  ,במספר נקודות זמן משמעותיות
לאורך השנים ,ביניהם :זמן קרנבל ,זמן תכנית וזמן יומיומי (דאהן -כלב )1221 ,וכן לבחון את
האופן שבו השינוי בדימוי החיילּות בא לידי ביטוי בתקופות אלו.
מניתוח הצילומים ,עלה כי בתאריכים ה"מקודשים" לחברה הישראלית ולצבא ,בכללם :יום
העצמאות ,יום הזיכרון ויום השואה ,כמעט שאין סיקור תקשורתי צבאי באמצעות שבועון
"במחנה" .יתר על כך ,כאשר יש סיקור הוא שמרני מאוד מבחינת הדימויים הנחקרים המוצגים בו.
ניכרת בו הכוונה להציג מסגרות קונפורמיות המוכרות לציבור .ההנחה שלי היא שמגמה זו נובעת
מן הצורך של הצבא ,לשדר דרך שבועון "במחנה" חזות יפה מותאמת למצב הרוח החברתי ,ולהימנע
מביקורת ציבורית בכלל ובפרט בזמנים "קדושים" ומקודשים .שבועון "במחנה" מייצג את הנראות
של צה"ל ,ולפיכך ,הושם דגש על מספר גיליונות שהתפרסמו לרגל ליום הזיכרון ,ואשר עסקו בעיקר
בשכול האימהות .כמו כן נדון נושא מיקומן של אימהות שכולות בצבא ובחברה הישראלית.
מניתוח הצילומים עולה שלאורך כל השנים הנחקרות ,האויב ,שמולו לוחמים החיילים ,חסר פנים,
חסר זהות ושם .מאחר שחלק מהצילומים הנחקרים צולמו בשדה הקרב ,נוכחותו של האויב ודאית,
אך לא ברור מי הוא .התמלול לצילומים אף הוא נמנע ממתן סימנים שיעניקו לדמויות המצולמות
ולזי רה המוצגת בצילום משמעויות שהן מעבר לייצוג של ׳אויב אלמוני׳ או שדה קרב .במהלך השנים
ניתן להבחין בתהליך שבו החייל הישראלי מקבל זהות ופנים .ניכר המעבר מצילומים שבהם נראים
חיילים כקבוצה (למשל ;99.2.22 ,גיליון  ,222עמוד  ,) 3ללא שם וזהות פרטניים ,לצילומי חיילים
שהוצגו בשמם ופניהם נחשפו בבירור .הזהות האינדיבידואלית מקרבת בין המצולם לבין המתבונן
בו .למשל ,בגיליון יום העצמאות  ,9002צילום של קצין כשמבטו מופנה מטה ואצבעותיו בידו
החבושה חפונות לתוך עיניו העצומות .על פניו סימני בכי וההסבר שמלווה את הצילום" :סרן גל
אור ,שנפצע בתקרית הדו"ץ ,בטקס סיום המסלול של לוחמיו" ,לקצין יש שם ,דרגה ,ורגשות גלויים.
כשם שזהות ה"אויב" נותרת ,לאורך כל השנים הנחקרות ,מעורפלת ואינה ידועה ,כך גם ילדים
ונשים ערביים כשהם מצולמים עם החיילים (למשל ;90.1.11 ,גיליון  ,12שער קדמי) ,אין להם זהות
ממש ית .ברור כי הלחימה עצמה אינה מתנהלת מול אוכלוסייה זו ,כך שבפועל אין מדובר ב"פני
האויב" .ניגוד זה מתחדד ככל שהשנים חולפות והחיילים מקבלים לא רק זהות אלא גם ממדים
אנושיים הבאים לידי ביטוי בהבעת רגשות וה"אויב" נותר עלום .המסקנה שעולה מהעדר זה היא,
שמדובר במדי ניות מכוונת של הצבא ושל שבועון "במחנה" כשופרו ,במטרה שלא לפגוע ביכולות
הלחימה של החיילים .שהרי ,חייל ,אדם ,אינו יכול לירות על מנת להרוג במישהו שהוא בן אנוש
אלא לאחר תהליך של דמוניזציה כדי שיהא ראוי למותו .הצבא מאמן את החיילים למלא את
תפקידם כ"מכונות לחימה" שבשדה הקרב אינן חושבות על "האויב" שניצב מולן ואין רואות בו
אדם בעל משפחה וזהות אינדיבידואלית אלא כעל "אויב" .אם יחשוב על הניצב מולו כעל בן אנוש
בעל זהות ,הדבר יכול לפגוע ביכולות הלחימה ובנכונות להרוג .במקום הזה ,חייבת להיות הפרדה
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ברורה בין הזירה הציבורית ,שבה ניתן להעלות דילמות מוסריות לקוחות משדה הקרב או לקיים
דיון בנושא סרבנות ,לבין הזירה הצבאית שחייבת לתפקד בצורה המיטבית בשדה הקרב .אם כך,
מדובר בנקיטת עמדה של הצבא ושל שבועון "במחנה" בנוגע לשימור הגדרת התפקיד של החייל
הלוחם והתנהגותו בשדה הקרב .במובן זה שבועון ״במחנה״ שמר על ייעודו כפי שהותווה ,ולא חל
בו כל שינוי מהותי ,בשונה מהתחנה הצבאית ,גלי צה"ל ,שעברה לשידורים בעלי אופי אזרחי החורג
באורח ניכר מייעודה ככלי ביטוי והסברה צה"לי .יש לכך הסבר והנמקות בהקשר של היות הצבא
״צבא העם״ ,וכן בשל השוני באופיים של שני כלי התקשורת הצבאיים .האחד משודר כלומר ,כל
אזרח כחייל יכול להאזין לשידורים מבלי שייכלל ברשימת תפוצה מוגבלת והאחר כתוב ומופץ
למינויים בלבד .נראה כי ההנהגה הצבאית מבקשת לשמור על אופיו הצבאי של העיתון כדי להסתייע
בו לצרכי הצבא .במובן זה לא יצא עיתון במחנה מגבולות הצבא בדומה לכלים אחרים העומדים
לרשות הצבא בלבד.
המחקר ,אם כן ,עקב אחר החלחולים הסמויים של בניית הדימוי כאשר "השומרים ישנים" ,באותם
זמנים שאינם מקודשים לחברה הישראלית ,אלו הם זמני השגרה המוגדרים במחקר זה כ"זמן יום
יומי" .עם זאת הוקדשה תשומת לב לדימויים בזמני מלחמה אשר מהווים אבן בוחן לגבי שימור או
אי -שימור של ההתפתחות בדימויים השונים או של השינוי שחל בהם .במחקר נבחנו הדימויים של
חיילות ושל חיילים בצורה שאינה השוואתית אלא כשני מקרי בוחן .עם זאת לאור העובדה שמדובר
במחקר אחד המתמקד בתקופה חופפת ובוחן את התפתחות הדימויים המגדריים הקשורים בקשר
הדוק אל חלוקת תפקידים מגדרית בחברה הישראלית ובצבא ,היו מקרים שבהם ביקשתי לבדוק
אם התפתחות הדימוי המגדרי האחד משפיע או מאיים על הדימוי המגדרי האחר .מהיבט דיאלקטי
ולא השוואתי .התייחסות לדיאלקטיקה זו הינה נקודתית תוך שימת לב פרטיקולארית לדימוי
הנחקר ,ולא אל מערכות היחסים בין המגדרים.

השנים של ראשית המדינה  -חלוקת תפקידים מגדרית "כצורך השעה :הגשמת
החזון"
 -1241הקמת המדינה .הרקע ההיסטורי שמלווה את הקמת המדינה הוא מלחמת העולם השנייה.
חשוב להזכיר תקופה זו שקדמה לצילומים המנותחים ,לשם הכנסתם להקשר ההיסטורי ,ולשם
הבנת מהות הדימויים הגברי והנשי שנוצרו בחברה הישראלית ,וכפי שהם משתקפים מן הצילומים
שהופיעו בשבועון "במחנה" ,באותה תקופה.
מלחמת העולם השנייה ,יהודים נרדפים בשל יהדותם .הסטריאוטיפים שמלווים את דימויו של
הגבר היהודי בת קופת השואה מתייגים אותו כשונה ,ומרמזים על תכונות סטריאוטיפיות נשיות.
ההתייחסות אל הגבר היהודי קשורה במחלות נפש ,ובתסמינים פיזיים נשיים כמו היסטריה ומחזור
חודשי.
על רקע דימויים אלו ,ובמטרה ליצור גבריות חסונה ואמיצה ,שעליה ובעזרתה ייבנה הבית היהודי,
הנחיל הרצל את חזונו ביחס לגבר היהודי החדש ,תוך הדגשת מאפיינים פיזיים של בניית שרירים
באנלוגיה לבניית אומה איתנה ועמידה (גלוזמן .) 9002 ,היהודי החדש הוגדר ותואר כהיפוכו של
היהודי הגלותי הנשי ,ודימויו בא לידי ביטוי בצילומים שנותחו לצורך מחקר זה.
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הגדרתו של הרצל את בניית העם היהודי המתחדש התבססה על הגדרת הגבריות ,אך הגדרת
הנשיות הושמטה .לפיכך ,חלוקת התפקידים התבצעה כך שהנשים תפסו באורח טבעי את התפקיד
ה"משני" ,ה"משלים" .הן נוע דו למלא את אשר לא נכלל בהגדרת תפקידיהם של הגברים .כך,
תפקידן החברתי של הנשים הוגדר על דרך השלילה ,ועם זאת למען אותה מטרה :הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל .במילים אחרות ,אם מקומם של הגברים במלחמה ובצבא ,הנשים  -מקומן
בבית ,בעורף ובחינוך .חלוקה זו ,כאמור ,הינה "אמירה" שהתגבשה על-ידי "אי-האמירה"
המפורשת .מאחר שתפקידי הנשים בחברה לא הוגדרו באורח רשמי ,לא נמצאו מהרהרים אחר
מיקום הנשים בחברה על-פי הגדרת תפקידיהן ,ואף לא מערערים עליו  -לשנותו .על בסיס חלוקת
תפקידים ראשונית זו ובשל האופן שבה נוצרה ,נמצא שיש הבדל בתהליך ההשתנות של דימויי
החייל בהשוואה לזה של החיילת .בעוד הדימוי של החייל עבר תהליך של השתנות ובנייה ,הדימוי
של החיילת עבר תהליך של שינוי.
המחקרים בתחום ( )Enloe, 1988 ;Barrett, 1996; Izraeli ,1997; Kimmerling, 1993מצביעים
על קיומו של קשר בין חלוקת העבודה המגדרית בצבא לבין שימור אי-השוויון המגדרי בחברה,
כשכיוון הקשר הוא השפעת הצבא על החברה .ממצאי מחקר זה תומכים בקיומו של קשר זה ,אך
סותרים את כיוונו .נראה ,שגם כאשר הצבא מבקש לבצע שינוי בדימוי החיילות ,הצלחתו של תהליך
זה תלויה ברוח גבית ובלגיטימציה של החברה ומדיניותה .כלומר ,חוקים ותהליכים חברתיים הם
אלו המשפיעים על המיקום המגדרי בצבא ,ולא כפי שנטען במחקרים לעיל .על ממצא זה אדון בפרק
דימוי החיילוֹת.

דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל
דימויי חיילּות גברית בשנים של ראשית המדינה  -בניית הגוף ,השרירים ,באנלוגיה לבניית
האומה המתחדשת
דימוי החיילּות הגברית בשנים הראשונות למדינה ,נעים בתוך עולמות הסדר ,המשמעת ,הנעת הגוף
והנאת העין .כך ,משמעת צבאית באה לידי ביטוי באסתטיקה חזותית של שורות סדורות ופיזיות
מתואמת .הגוף שנע כיחידה אחת ,מדויק בצעדיו ובתנועותיו ,מעניק את ההנאה החזותית ואת
התחושה של צבא מגובש ,חזק וממושמע .דימויים אלו משתקפים מן הצילומים של ראשית
המדינה ,אלו מצביעים על חיילות גברית קרבית מובהקת (שלושה מתוכם מובאים כדוגמה ,להלן),
והם מתכתבים באופן ברור וקוהרנטי עם חזונו של הרצל ביחס לדימוי היהודי החדש (גלוזמן.)9002 ,
לצד דימויים אלו ,ניתן למצוא צילומים שנראים בהם חיילים באווירה שאינה אווירת קרב ,לוחמה
או אימון ,אך הם מתקיימים בתוך המסגרת הצבאית ושומרים על הדימוי הפיזי של חייל קרבי כפי
שהוזכר לעיל ובסקירת המחקרים בתחום (גלוזמן ;9002 ,בן-ארי ;9000 ,למיש ;9000 ,ולוי.)9003 ,
החיילים עד יין בפעילות פיזית בתוך מסגרת צבאית אבל באווירה של שחרור ולא של לחימה או
אימון .כך לדוגמה ,צילום משנות החמישים ( ;9.2.21גיליון  ,)41שבו חייל עומד על הראש ,ומאחוריו
חמישה חיילים צופים בו ומחייכים .הם לבושים במדים ,חובשים קסדות ואוחזים בכלי נשק
כשהקנה מופנה כלפי מעלה .הם מצולמים בחוץ ,על רקע של חול דק של חוף ים.
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 ;90.1.22גיליון  ,90שער קדמי

 ;9.2.21גיליון  ,41שער קדמי

 ;99.2.22גיליון  ,222עמוד 3

הצילום מנציח רגע של הנאה שהחיילים חווים .זו פעם ראשונה שחיילים מצולמים כשהם מבצעים
פעולה שאינה צבאית ,והמשמעת הגופנית והמנטאלית מקבלת בצילום זווית שונה ,זווית של שעשוע
ושחרור .עם זאת ,המסגרת הצבאית ברורה :המרחב ציבורי ,הכושר הגופני והפרקטיקה כמו בניית
הגוף והשרירים על רקע "תפאורה" צבאית :מדים ,קסדות ,נשק .כך ,למעשה ,משלב הצילום משנת
 , 1221בין שני מרכיבים חדשים שלא נראו עד כה בצילומים המתעדים גבריות צבאית-קרבית.
שעשוע ושחרור לצד מאפיינים גבריים -קרביים הגמונים.
בצילום נוסף ;99.2.22( ,גיליון  )222נמצאים החיילים במרחב פתוח ,מנגנים בכלי נגינה שונים.
במרכז הצילום ,ערימת כלי נשק .החיילים מצולמים בקו התפר שבין הלחימה ,הכוח והעוצמה
המיוצגים על-ידי נוכחות כלי הנשק ,לבין מה שמייצגים כלי הנגינה :שחרור נפשי ופיזי ,כיף וביטוי
אישי .אלו שתי נקודות קיצוניות שמצליחות להתקיים בכפיפה המבטאת את ההוויה הצבאית ואת
דימוי החייל כעולם דו-ממדי כשנוכחות הנשק בצילום מוצגת כקיימות שולית ,כמעין תזכורת ל"דע
מאין באת ולאן אתה הולך".

 ;99.2.2גיליון  ,222שער קדמי

החייל של שנות ה" 06 -מכונת לחימה" בעלת ממדים אנושיים
דימוי החייל בשנות ה ,20 -מקבל ממדים נוספים ,אנושיים יותר ורחוקים מן הדימוי של "מכונת
לחימה" כפי שנראה בתחילת שנות ה .20 -בתקופה זו החלו להופיע צילומי חיילים בנסיבות
הקשורות יותר לרגש :עם ילדים או תינוקות ,בוכים ,בפגישה נרגשת עם אימהותיהם וכיוצ"ב .עיון
מעמיק במלל המלווה את הצילומים מעלה פרשנות שמתוכה ניתן להבין כי הבכי של החייל לא נועד
לשקף רגשות אישיים כפי שמתקבל מן ההתבוננות בצילום עצמו ,אלא רגשות לאומיים .פרשנות זו
נתמכת בעיקר על-ידי ערכי הקולקטיביזם של החברה הישראלית באותן שנים (לוי .)9003 ,מכאן
שניתן לפ רש סיטואציות דומות בהתאם להקשר ההיסטורי של אותה התקופה .כפי שנראה
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בצילומים הנחקרים ,בכי של חייל מקבל פרשנות שונה בהתאמה לתקופה שבה צולם .כדי להמחיש
טענה זו מובאים להלן שני צילומים שנראים בהם חיילים ליד הכותל .מדובר בשני צילומים מתוך
סדרת צילומים שצולמו במלחמת ששת הימים ( ;19.2.22גיליון  .)40שנת  ,1222פרוץ המלחמה,
נחשפת בצילום זווית שונה מאלו שהוצגו עד כה בצילומי חיילים לוחמים .המלל
שמלווה את הצילומים ,מצביע על היבטים שחומקים מעינו של המתבונן .צילום ההתקהלות מול
הכותל מלווה בהסבר כדלקמן :כותרת עליונה" :כך הלמו חיילי צה"ל בחזיתות השונות במשך 136
שעות מכנפי הכסף ועד לירושלים של זהב" .ההסבר בתחתית הצילום :הכותל! הכותל! חיילים
מגודלים בכו ,פרצו בצווחות צהלה ,דממו רגעים ארוכים ,התנשמו בכבדות ,נגעו באבניו החלקות
והחמימות באצבעות מלאות רגישות"

 ;19.2.22גיליון  ,40עמוד 1-9

 ;19.2.22גיליון  ,40עמוד 32

וההסבר שמלווה את הצילום שבו נראה חייל אחד ליד הכותל:
"חייל בוכה ,כובש את פניו בכותל .סביבו פרצו בבכי צנחנים קשוחים ,שדקות מעטות קודם לכן עוד
שעטו בלחימה".
בכי הינו צורת הבעה ופורקן של מגוון רגשות  .ניתן להגדירו כפורקן של כאב רגשי ,של מתח ,של
חרדה ,אך גם כביטוי לשמחה ולהתרגשות .אדגיש כי הבעת רגשות באופן כללי לא קיבלה ביטוי עד
כה בצילומים שהופיעו בשבועון "במחנה" ואשר נסקרו במחקר זה .כך ,שהן מבחינת המלל והן
מבחינה חזותית נוסף כאן ממד חדש לדימוי חיילים בכלל וחיילים לוחמים בעתות מלחמה בפרט.
כן אדגיש ,כי המתח שבין המילים למראות עומד כמעט ביחס של מילה והיפוכה .הוא מביע את
הקונפליקט ואת הקושי שהיה לעורך לפרסם צילומים של חיילים מביעים רגשות.
בהסבר הראשון ,יש רפרור לשני שירים של נעמי שמר שחוברו בסמוך למלחמת "ששת הימים",
לכבודם של ירושלים ושל טייסי חיל האוויר הישראלי (האבירים כלשונה)" :על כנפי הכסף"
ו"ירושלים של זהב" .שני השירים מחברים את הכמיהה הלאומית עם העשייה הצבאית ואת שניהם
אל מדינת הלאום היהודי שגבולותיה רחבו .ירושלים העתיקה והכותל בפרט ,נחשבו לקדושים
ביותר לעם היהודי ומושא געגועיו .עובדה זו מחדדת ומסבירה את התרגשותם של המצולמים
בצילומים המנותחים ואת משמעותו של הכיבוש עבורם.
המלל שמלווה את הצילום השני ,מספק תיאור טכני בלבד :חייל ,טומן ראשו באבני הכותל .אולם
המשכו מעניק הסבר למה שלא צולם" .סביבו פרצו בבכי צנחנים קשוחים ,שדקות מעטות קודם

22
לכן עוד שעטו בלחימה" .במילים אלו מתואר המרחב הרגשי של החיילים שנע בין לוחמה קשוחה
ונטולת רגשות לבין הצורך וההיתר לפרוק אותם.
בהסבר המילולי יש תיאור של רגשות שמחה שפקדו את החיילים עם שחרור הכותל" :הכותל!
הכותל! חיילים מגודלים בכ ו ,פרצו בצווחות צהלה ,דממו רגעים ארוכים ,התנשמו בכבדות ,נגעו
באבניו החלקות והחמימות באצבעות מלאות רגישות" .הרגשות הלאומיים מקבלים ביטוי
באמצעות החייל היחיד שמצולם מגבו ללא זהות אישית .ההתרגשות והבכי (משמחה) אחזו בכלל
החברה והחייל מייצגה .ניתן לפרש את הצילום כך שמדובר ברגשות קולקטיביים של החברה
הישראלית שהתעוררו סביב המלחמה ,תחושות של פחד וחרדת השמדה שנתפרקו והסתיימו
באנחת רווחה .התמונות פורסמו במסגרת זו ,ורק כך ניתן להסביר את מתן הלגיטימציה לפרסם
צילום של חייל בוכה .ניתוח זה שונה מניתוחם ומפרשנותם של צילומי חיילים בוכים בשנות ה10 -
וה , 20 -כפי שיובא בהמשך .הללו פניהם חשופות ,זהותם גלויה ובכיים מצביע בעיקר על כאב
ואובדן .הבכי מקבל ביטוי חזותי אך אינו מקבל לגיטימציה טקסטואלית .אני תולה את השינוי
במהות הבכי ופרשנותו ,בנדידת התפיסה החברתית מקולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית,
ובהשפעת קולה של החברה ,בעיקר זה של ארגוני אימהות ,על הצבא .טיעונים אלו יורחבו ויפורטו
בהמשך.
מילות ההסבר מעניקות גיבוי לרגשות ,אך משקפות את הקונפליקט ביחס לפרסום רגשותיהם של
חיילים .ההתייחסות הקונפליקטואלית נרמזת בניסוח" :חיילים מגודלים בכו" .מנסח המלל מכוון
לכך ש"חייל מגודל" כמוהו כ"תינוק מגודל" ,כינוי למבוגר שמתנהג כמו תינוק .ההקבלה מסגירה
את תפיסת הצבא (בתקופה זו) לגבי בכי של החיילים .בהמשך אנו מקבלים תיאור פיזי של הרגשות:
"צווחות צהלה ,דממה ,התנשמות בכבדות" ,לצד תיאור פיזי של גופם" :אצבעות מלאות רגישות".
לאזכור האצבעות ,יש חשיבות רבה .אותן אלו שלוחצות על ההדק נותרו רגישות דיין כדי להחליק
באהבה על אבני הכותל ,משהגיעו אל הנחלה.
מלחמת "ששת הימים" ,התחוללה בימים שישראל חשה באיום קיומי .כל מדינות ערב שסבבו את
ישראל התאגדו על מנת להילחם בה .אך למרות הסיטואציה של יחידים מול רבים ,הסתיימה לאחר
 2ימי לחימה בניצחון סוחף ובכיבוש שטחים נרחבים בסיני ,ברמת הגולן ,ביהודה ושומרון ובמזרח
ירושלים .מבחינה מדינית וצבאית ,כוחו של צה"ל ויכולת ההרתעה שלו הוכחו ובוססו הן בקרב
תושבי ישראל והן בקרב מדינות ערב .שררה תחושת אופוריה ושל "בלתי מנוצחים" ,והצילומים
משקפים היטב אווירה זו.
צילום נוסף משנות השישים נראה בו חייל בקדמת הצילום ,יושב בשטח פתוח ,אוכל מקופסת פח
המונחת על הקסדה שלו .מאחורי החייל ,קבוצת חיילים אף הם יושבים ואוכלים .הצילום נושא
את הכותרת" :מה כואב לחייל?" (  ;12.1.21גיליון  .)12חזותית ,ההקשר הוא טיב האוכל שמוגש
לחיילים ,אך הכותרת שמלווה את הצילום ,מרחיבה את הקשרו ועוסקת ברגשותיהם של החייל
וחשיבותם .ניתן לענות על שאלת כאבו של החייל בהקשר של האוכל בשתי צורות :באחת ,להתייחס
אל חשיבותם של הכוחות תומכי הלחימה (ובמקרה של צבא ישראל מדובר בעיקר בנשים) באשר
לאספקת אוכל ראוי ללוחמים ,שהרי על-פי נפוליאון בונפרטה" :הצבא צועד על קיבתו" .ובשנייה,
להתייחס אל חשיבותו של האוכל הביתי ,של אימא ,לחייל בחופשה שמסמנים חום ואהבה .הקשר
שבין אוכל ,חיילים ובית מופיע תדיר בפרסומות בכלי התקשורת האזרחיים.
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שנות ה 06 -החייל האמפאתי הכול-יכול
הדימוי של החייל כמי שהוא בעל יכולות על-טבעיות מתמיד גם לאורך מלחמת לבנון הראשונה
ולאחריה .צילומים שנראים בהם חיילים בפעילות המחייבת מאמץ פיזי וההסבר לצילום אף מאדיר
את היכולות של החייל על-ידי שימוש במילים כמו :יוקרה ,תהילה ונחישות לצד דימויים מילוליים
המתארים כוח ועוצמה על-טבעיים ( ;92.4.12גיליון  ... " :)34אף אחד לא יכול לעצור אותם בדרך
לתהילה המקומית .אפילו לא איתני הטבע .לנו ,נראו המאבקים מעבר לגבול יכולתו של האדם,"...
" ,...נראה שעבורו עניין כלל לא מסובך ."...העשייה הפיזית המאומצת בונה דימוי של שורד ,עם
כוח רב ועוצמה ,פיזיים ונפשיים ,עטוף בהילת יוקרה .מניתוח הממצאים עלה כי קיים קשר בין
דימוי החייל כפי שנתגבש והתבסס בתקופת מלחמה" :הבלתי מנוצח" ,לבין הצורך בשמירת מורל
גבוה הן בקרב הלוחמים והן בקר ב האוכלוסייה כולה .הידיעה שהצבא חזק וחייליו בלתי מנוצחים
מעניקה תחושת ביטחון לציבור ומעלה את רמת המוטיבציה של החיילים.
"סוף דבר --אף אחד לא יכול לעצור אותם בדרך לתהילה המקומית.
אפילו לא איתני הטבע .לנו ,נראו המאבקים מעבר לגבול יכולתו של
האדם אבל להם ,הלוחמים נראה שהאליפות הזו הייתה כמו אימון
מוצלח"  ;92.4.12גיליון  ,34עמודים 20-21

"זהו הים  -תראו איזו נחישות החבור הזה מפגין בזינוק שלו .דומה
שמכשול המים בריצת ה 2000 -מטר ,נראה שעבורו עניין כלל לא
מסובך .מיכאל גלעדי קלט אותו ברגע של אושר .עוד לפני הטיפוס
בחבל ,הזחילה והירי" ;92.4.12 .גיליון  ,34עמודים 20-21

"אסון טבע" -רגע של משבר? בפריים הבא של צבקר כבר רואים
שהחבור התאושש .מה שלא יעשו השרירים כנראה תעשה היוקרה
החיילית .בשפה המקצועית הם קוראים לריצת ה 2000 -מטר אסון
טבע .אלה שעברו אותה יודעים למה"  ;92.4.12גיליון  ,34עמודים
20-21
החל משנת  ,1212שנת האינתיפאדה הראשונה ,החלו להתפרסם צילומי חיילים בנוכחות משותפת
עם אוכלוסיית ילדים ונשים פלסטינים .הצבא הינו אזור גברי שממנו מודרות נשים ובהכרח  -הן
וילדיהן .חיבור החיילים לאוכלוסיות האזרחיות מוסיף זווית חדשה לדימוי החייל הישראלי.
האינטראקציה בין החיילים לפלשתינים אינה אלימה על-פי רוב ,בין הצדדים מתקיים דו-שיח,
ונחשף הצד הרך באופיו של החייל ,המאפשר דו-שיח והבנה בינו לבין האוכלוסייה הפלשתינית.
האינטראקציה המתוארת מתרחשת גם בעזה וגם על גבול לבנון.
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 ;90.1.11גיליון  ,12שער קדמי

 ;90.1.11גיליון  ,12עמוד 90

 ;92.4.12גיליון  ,31-39עמוד 22

 ;30.11.11גיליון  13עמוד 2

המתבונן בצילומים מקבל "טעימה" מהמציאות המתרחשת ,לצד הדימוי של החייל הקרבי כלוחם
אטום רגשית כפי שהוא ממשיך להיות מונצח בצילומים שונים שנחקרו כאן .החייל "החדש" אינו
אלים בעל יכולת הידברות .שפת הגוף של החיילים המצולמים חדה .ידיים מונפות ,רגליים נטועות
היטב בקרקע בונים דימוי של חייל איתן ובטוח בעצמו לצד הצגתו כבעל יכולת לקיים דו-שיח.
ניגודים אלו ואחרים באים לידי ביטוי בצילומים:
ניגודים בין אוכלוסיות וסמלים :בין נשק ומדים לבין בגדים אזרחיים ,ילדים ונשים מול חיילים;
ניגודים בין כוח וחולשה או בין חזק לחלש :במעבר בין אסוציאציות חופשיות ,הניגודים הם בין
סמלים של כוח לבין חולשה .החיילים בצילום חמושים בנשק מול נשים וילדים נטולי אמצעי הגנה
כל שהוא;
ניגודים בין מרחבים :בצילום התחתון מימין .ניגודים הנעים בין העולמות והמרחבים הפרטי
והציבורי;
ניגודים של רוב מול מיעוט :נשים פלסטיניות על טפן מול חייל בודד או מספר מועט של חיילים;
בין מוות לשלום :דם המסמל מוות מול אינטראקציה מפויסת בין החייל לילד ,אינטראקציה
המסמלת שלום;
ניגודים בין הבכי והכאב של האישה המצולמת לבין החיילים הרגועים;
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ניגודים מילוליים שמלווים את הצילום" :בין פרחים למטעני צד".
כל הניגודים שפורטו מושכים את עינו של המתבונן וגורמים לו להעמיק בצילום ,להבין את הסיפור
שמאחוריו .הצילום מורכב וניתן למצוא בו זוויות רבות ומגוונות .אני התמקדתי בדימוי החייל כפי
שהוא עולה מצילומים אלו ,תוך התייחסות אל דימויו כחלק מהאינטראקציה עם האוכלוסייה
הפלשתינית.
צילום ימני תחתון ( ;92.4.12גיליון  )39 -31ממחיש את הניגודים שבין המצולמים ,חיילים בקרב
האוכלוסייה הפלש תינית ובמגע עמה .למרות ההקשרים הקונפליקטואלים אשר מלווים את
התפיסות של כל צד את משנהו ,ממחישה המצלמה רגע האחד שמתקיימת בו אינטראקציה מיטיבה
בין שני הצדדים .החייל עומד בתוך שלולית דם של ילד פלשתיני ,ובו זמנית מלטף את סנטרו של
הילד בעדינות ובדאגה .שלולית הדם מסמלת את דימויו בעיני הפלשתינים ,וכן את תפקידו כמצופה
ממנו על -ידי החברה הישראלית .החייל אחראי לדם שנשפך ,ועם זאת מביע דאגה לילד הפלשתיני,
מה שממחיש את האבסורד שבמערכת היחסים הזו .זווית שטורפת את הקלפים .למעשה ,אין
למתבונן אפשרות לדעת מה הייתה הסיטואציה בכללותה ,והוא תופס את הרגע האחד בלבד ,זה
שהמצלמה הנציחה וזה כוחו של הצילום ,ההוצאה מן ההקשר של המציאות בתוכה הדרמה
התחוללה .לדימוי החייל כפי שנוצר בצילומים לעיל נוסף ממד של שיח ציני של סבלנות ואכפתיות
לנוכח פועלו של הצבא כאלים.
במרוצת השנים ועד שנות השבעים-שמונים ,ניתן להבחין כיצד נבנה ומתגבש דימויו של החייל
לדימוי מורכב שאינו חד-ממדי כפי שהיה בראשית המדינה  -כצבא שהיה צבא הגנה ונלחם בשדות
הקרב מול צבאות אויב לעומת צבא הגנה ש״נלחם״ מול אזרחים במרחבים עירוניים ובנויים.
הדימוי נבנה כמו "עוגת שכבות" שכבה על גבי שכבה  .השכבות באות לידי ביטוי כאשר הדימויים
השונים יכולים להתקיים במקביל ,ולעיתים ,בצילום אחד ,מתגבשים לכדי דימוי חדש ,כאשר
בבסיס הדימוי תמיד נשאר החייל השרירי ,מכונת לחימה ,מתואר ככלי נשק ("חייל ,שיודע שהוא
מסוגל להרוג אדם בשתי ידיו בלבד ,יהיה בעל בטחון עצמי רב" ,מתוך שבועון "במחנה" ,שנת ,)1212
לצד הדימוי של "אימא דואגת" :מתקשר בנועם עם ילדים ונשים ,מביע רוך .העובדה שבסיס הדימוי
נשאר כל הזמן כשהיה בתחילה ועליו מתווספים דימויים נוספים ,מתארת ומגדירה את תהליך
ההתפתחות .כניסתן של נשים חיילות לתפקידי לחימה אינה מבטלת את דימויו ואת מיקומו
החברתי-צבאי ממספר סיבות .הראשונה מתבססת על ממד הזמן וההתפתחות התרבותית .דימוי
החייל הקרבי מושרש בזיכרון הקולקטיבי כך שהשינוי בדימוין של הנשים אינו מאיים עליו בשום
צורה .הסיבה השנייה ,קשורה בעובדה שתהליך השינוי בדימוי החיילת הינו יחסי למיקומה
ההתחלתי ,המסורתי .האימהית הופכת לקרבית ,אולם ,את הקרביות של החיילת ניתן להגדיר
כ"אישה במכנסי גבר" ,מעין חיקוי לדימוי הגברי הקרבי שאליו היא שואפת .היא תמשיך כנראה
להיתפס על-ידי הצבא כאישה המחקה גבר .טענה נוספת היא ,שחיילות המשובצות בתפקידים
קרביים אינן יכולות להשתוות לקרביות של החייל מאחר שבפועל הן אינן נמצאות בשטח הלחימה,
למרות שהן מבצעות תפקידים קרביים יותר יחסית לתפקידיהן בעבר .משמעות הדבר היא,
שחיילת ,חרף היותה בתפקיד קרבי ,לא תילחם בפועל בשדה הקרב כמו החייל הקרבי .ומכאן ,שכל
עוד חיילות אינן נמצאות בשדה הקרב ,יישאר פער תדמיתי ביחס לקרביות החיילים .ומאחר
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שהקרביות הנשית אינה משתווה עדיין לקרביות הגברית הלוחמת ,היא אינה נוגסת מדימויו של
החייל הקרבי ,כפי שהוא מיוצג בהופעתו הסטריאוטיפית.
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שנות ה 2666 -06 -הלוחם של אימא
את ראשית שנות התשעים ,ניתן לכנות :מהפכת הדימויים ,נשיים וגבריים ,מבחינת דימויי חיילּות.
דימוי החייל הקרבי לא נעלם ,הוא נותר קבוע וסטאטי .אל הדימוי הבסיסי מתווספות שכבות של
הבעת רגשות במחוות פיזיות כך נוצר דימוי רב-ממדי של חייל לוחם ,שמראהו עדיין שרירי וקשוח
אך אינו נמנע מהבעת חום ורגש באמצעות מגע גופני ואפילו מגע גופני עם גברים.
בשנות ה 9000 -מתווספים לדימוי החייל הקרבי רבדים של רגש באופנים שונים .לצד הדימוי של
חייל לוחם ,הינו חלק מצבא כובש אך הומאני שמגיב באדיבות לאוכלוסייה ,ומביע רגש באמצעות
מגע פיזי .מתגבש דימויו בהקשר של בית ,כאב ובכי .התפתחות הדימוי אל עבר מחוזות רגשיים
נוספים ,והתעבות הדימוי של החייל הקרבי ,בולטים היטב בצילומי אימהות על קבר בניהן ,והם
מבקשים להזכיר את השייכות הגרעינית של החייל ,למשפחתו ולביתו .כניסתן של אימהות אל
השיח הצבאי ביטחוני ,משקף מעבר של החברה הישראלית מקולקטיביסטית
לאינדיווידואליסטית ,תוך טשטוש גבולות בין המרחבים הפרטי והציבורי .מגמה זו החלה עם
פעילותן של ארבע אימהות ,שהייתה התאג דות של אימהות לחיילים אשר שירתו בלבנון .ארגון
"ארבע אימהות" קם בשנת  1222בעקבות אסון המסוקים ,וסיים את פעילותו בשנת  .9000מטרת
הארגון הייתה לגרום ליציאה מלבנון ולהשיב את הילדים (החיילים) הביתה .במהלך השנים -1222
 9000השתנה השיח הלאומי צבאי בתקשורת .הכינויים קיבלו ביטוי אינטימי יותר :החיילים הם
"הבנים שלנו"" ,הילדים שלנו" ,והמלחמה היא הגנה על הבית .ארגון "ארבע אימהות" פרץ דרך
משמעותית באופן שבו התייחס הצבא אל החיילים ,בנכונות להשמיע ולשמוע את קולן של נשים-
אימהות שהודרו עד כה מהמרחב הצבאי .קולן הושמע באורח ביקורתי וקיבל הד תקשורתי
משמעותי .אומנם ,השמעת קולן קיבלה לגיטימציה מתפקידן האימהי ,ולא העידה על הענקת
סמכות ביטחונית ,אך הושמע גם הושמע והיה בעל השפעה .שבירת "תקרת הזכוכית" מקבלת ביטוי
בצילומים של שנות ה .9000 -החיילים בצילומים הנחקרים מופיעים כשהם בחברת אימהותיהם
( ;92.11.02גיליון  ,42עמוד  ,)42מביעים רגש של אהבה והערכה באמצעות מגע פיזי אוהד (למשל,
 ;3.1.20גיליון  12עמוד  ,)42וגם כשהם בוכים על קברי חבריהם .עם זאת ,בצילום משנת  9009נראים
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חיילים וחיילת בוכים במהלך לוויה של חברם ( ;3.2.09גיליון  100עמוד  .)11למרות נוכחות גבוהה
של חיילים בצילום לעומת חיילות ,מתייחס המלל אל החיילות כאל הישות הלגיטימית יותר להבעת
רגשות" :חיילות בוכות על קבר חברן "...ולא רק שאינו מזכיר את החיילים אלא שמעלה ביקורת
או תמיהה של המפקדים (מייצגי המדיניות הצהלית) לגבי מידת הבכי הראוי "המפקדים חלוקים
בנושא מידת הבכי הראוי" ( ;3.2.09גיליון  100עמוד  .) 11יש בביקורת זו חזרה אל דימוי החייל
הקרבי המאופק.
אחד ההסברים ללגיטימציה של "חיילים בוכים" וכן למתן פומביות לסיטואציות מעין אלו,
הקשורות בהבעת רגשות ,הוא ההתייחסות של הציבור לחיילים כאל "ילדים" .אם ילד הרי שמותר
לו לבכות ,ועל אותו משקל ,לתקשורת  -לפרסם זאת .כאשר המדינה היא הבית ,אך טבעי הוא לנכס
שכול פרטי כשכול לאומי ,ואם שכולה כאימא של כולם .ייתכן שזו הסיבה שהצלם (בצילום מטה
מימין ;19.4.09 ,גיליון  )22בחר לצלם את האם השכולה כשזהותה מטושטשת ,יושבת בין קברים
רבים ולא מעל קבר אחד ספציפי .היא מסמלת את הפיכת השכול הפרטי לשכול לאומי.
מכלל הדברים שהובאו לעיל עולה ששינויים חברתיים השפיעו לא רק על דימוי החייל ,אלא גם על
אופי הקולקטיביזם .החייל המגויס ,מגויס למען מטרות המדינה והצבא ,אבל בהיותו אחד
מ"הילדים שלנו" ,אינו מוכן עוד לקבל את החלטות הממשלה והצבא כמובנות מאליהן.

"סמ"ר יגאל אלון הותיר מאחור אישה ושלושה ילדים ,והתנדב בגיל
 91לשירות קבע כלוחם ,דווקא בגדוד הדרוזי"  ;2.11.01גיליון 22

"חיילות בוכות על קבר חברן.
המפקדים חלוקים בנושא מידת
הבכי הראוי"  ;3.2.09גיליון 100

אם שכולה על מצבת בנה בבית הקברות הצבאי בקריית
שאול" ; 19.4.09גיליון 22
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מחקרי זה מצביע על תהליכי בנייה ושינוי של דמויים צבאיים ,נשיים וגבריים ,לאורך  21שנים,
בשני נתיבים מקבילים ואינם מפריעים זה לזה בתהליך השינוי או ההתפתחות של הראיה המגדרית
במסגרת ״במחנה״ .השינוי בדימוי הנשי -צבאי על רבדיו מתרחש לצד תהליכי הבנייה של דימוי
החייל ,אך אינו מאיים על הדימוי הגברי קרבי .כך גם בניית הדימויים הגבריים הקרביים כפי
שנחשפה באמצעות הצילומים הנחקרים ,מתקיימת מבלי לגרוע או להפריע לתהליך ההשתנות
בדימוי החיילות .הצבא עם התמסדותו ,בנה מערכת תפקידים מגדרית המשמרת מדרג מגדרי (בן-
ארי ;9001,בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,בן-ארי ושיאון ;9002 ,גלוזמן ;9002 ,למיש ;9000 ,ששון-
לוי ,) Robbins and Ben-Eliezer, 2000;9002 ,עם השנים גבולותיה של חלוקה זו מטשטשים
ומופיעים יותר ויותר כתבות וצילומים אשר אינם משקפים בברור את ההבחנה המגדרית שבחלוקת
העבודה .טשטוש זה מקורו בשינוי הגישה של החברה כלפי הצבא ,שהופך להיות קשוב יותר
חברתית ,נכון לקבל ביקורות ומעורבות של אזרחים .הצבא מושפע מהתהליכים החברתיים
המגדריים המתרחשי ם בחברה הישראלית ואינו יכול להתעלם מהם .נראה שמגוף שגויס למען
ביטחון המדינה והגנתה ,בשנים הראשונות לקיומה ,הופך הצבא להיות חלק מהחברה .אנחנו
מדברים ,אם כן ,על תהליך של שינוי מיקומו של הצבא בחברה בישראל במהלך השנים הנחקרות.
ממצא זה מהווה בסיס למחקר נוסף לבחינת תהליכי שינוי אלו.
גם צילומי חיילים עם אוכלוסייה פלשתינית ,שלא תמיד מחמיאים בלשון המעטה למהות הצבאית,
נובעים מהרצון להימנע מביקורת חברתית ובינלאומית .התפיסה היא ,שחשיפה מוקדמת ומבוקרת
של הפעילות הצבאית החריגה היא בבחינת "הרע במיעוטו" ,שבכוחה לחסום חשיפה של פעילות
צבאית נוספת ,חמורה אולי יותר ,שעלולה להעמיד את צה"ל מול ביקורת חריפה יותר .לשם
הפשטת הטענה והמחשתה אשתמש בדוגמה מן הפוליטיקה .פוליטיקאים שחושפים את היקף הונם
בראשית כהונתם חשופים פחות לביקורת הציבור לעומת פוליטיקאים שהעיתונאים הם שחשפו את
היקף הונם .בבחינת מודה ועוזב ירוחם.
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24
בימים אלו של כתיבת המחקר ,מתנהלת מלחמה שתויגה ,צבאית ומדינית ,כמבצע "צוק איתן" .זה
היום ה 12 -לקיומו של המבצע שמתנהל כמלחמה לכל דבר .מה שגרם להתלקחות הוא חטיפתם
ורציחתם של שלושה נערים יהודים בני  12על ידי פלשתינאים ובהמשך שריפת נער פלשתיני על ידי
יהודים ימנים קיצוניים ,מה שגרר למעגל טרור ותגובות גם מרצועת עזה .תגובת צה"ל למעשים
אלה החלה בהתקפה אווירית בעזה ,נמשכה כנגד ירי הטילים על-ידי החמאס אל אזור הדרום
והתפשטותו לכיוון מרכז הארץ .התפתחות הלחימה התבטאה בכניסה קרקעית של כוחות צה"ל
לעזה ,במותם של למעלה מ 30 -חיילים ואינספור אזעקות שהקפיצו את תושבי הארץ מדרומה עד
אזור בנימי נה ,ושיבשו את מהלך החיים התקין .מתח וחרדה שררו בקרב תושבי הארץ כולה ,כשכל
תושבי ישראל היהודים והפלשתינים היו מעורבים ברמה האישית בהתלקחות זו .במקרה שלי,
התמודדתי עם פחד ועם חשש לגורלם של שניים מבני דודיי הצעירים שנלחמו "שם בפנים" .חשש
לחיי המקורבים היה מהו ל בחשש לחיי רבים אחרים שאיני מכירה ,אך במלחמה חשוב לזרועות
הצבא והמדינה לייצר אווירת סולידריות ברוח ׳כולנו משפחה אחת׳.
מצאתי לנכון להזכיר את "מבצע צוק איתן" ,מאורעותיו ובעיקר את תחושותיי ,מאחר שאין לי
ספק כי היו בעלי משמעות והשפיעו על ניתוח הצילומים ,וכן ציידו אותי בהבנות שבמציאות אחרת
לא בהכרח היו עולות .למשל ,הקביעה שלאזרחים חשובה התחושה של צבא חזק; שתחושת אחדות
היא משהו מיידי שמאפשר המשך של שגרה; ההיצמדות של האזרחים אל מקרני הטלוויזיה ,הרדיו
והאינטרנט במטרה לקבל מידע עדכני ולחזק את הביטחון האישי ,וכן לצפות בלוויות של החללים,
כחלק מביטוי האבל הלאומי שהפך להיות מאוד אישי בזמן המלחמה .הגיבורים האמיתיים הם
החיילים ,הנופלים ,האימהות השכולות שמרואיינות מידי יום ,כאלה ששכלו בעבר והיום תומכות
ומחזקות את המשפחות החדשות שהצטרפו אל "קהילת המשפחות השכולות" ,הילדים של אנשי
המילואים שנפלו ונשותיהם המצולמות עם עובר ברחמן .בתקשורת הציבורית ,צילומים של חיילים
בוכים בלוויות ,ראש הממשלה מחזק ומפאר את החיילים ,התגייסות לאומית של אנשים רבים
שמסתובבים במרכולים הגדולים כדי לרכוש מברשות שיניים ,משחות שיניים ,גרביים ,תחתונים
ושאר מוצרי היגיינה כדי לשלוח לחיילים שבקו ,כל אלה יוצרים מקשה מבוקשת על-ידי מעצבי
המדיניות ומנהיגי כוחות הביטחון של ״העורף התומך״ .על-ידי הסיוע ללוחמים ,שהיא מטרה בפני
עצמה ,מנסה להתמודד עם הקושי שבתקופה זו .בנסיבות אלו ,לשבועון "במחנה" כמו גם לתקשורת
הציבורית  ,אין כל עניין "באובייקטיביות" או בהצגה של צד "האויב" .תפקידה של העיתונות
הצבאית להנפיק פרסומים בעלי מטרות גיבוש מוגדרות ללכידות לאומית וצבאית .קריטריון זה
והוא בלבד ,הנחה את עורכי השבועון לאורך השנים אילו צילומים לפרסם ,צילומים המשקפים הלך
רוח המתלכד עם האתוס הלאומי המוביל ,ואילו לגנוז.
על רקע ההתרחשויות המתוארות לעיל ,אני ממשיכה לנתח את הצילומים שנבחרו למחקר,
והמילים מקבלות משמעות מן המציאות של רגעים אלו .וכך ,הצילומים שהופיעו בשנת  9002כמו
הצילומים שנראים היום בחדשות בערוצים השונים :חיילים מצולמים כקולקטיב ,ככוח חזק.
חיילות אינן נראות ,הן מודרות מהשדה התקשורתי אך לא בהכרח משדה הקרב .כפי שעולה
מכתבתה של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים ,תא"ל רחלי טבת -ויזל ,שפורסמה באתר צה"ל .במבצע
"צוק איתן" ,היא מציינת ,נוכחותן של חיילות הורגשה בכל מקום והשתתפותן של חיילות וקצינות
במערכה הייתה משמעותית ובולטת בהיקפה ,ובתפקידים שמילאו הנשים בשטחי הכינוס ,בסוללות
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כיפת ברזל ואפילו בתוך הרצועה ,כתף אל כתף עם הלוחמים (מתוך אתר צה"ל .)2.10.9014 ,אולם,
נוכחות זו ,של לוחמות בשדה הקרב ,לא זכתה לכיסוי תקשורתי ראוי.
בשנת  , 9002לאחר הלחימה ,השגרה חזרה בהדרגה .חוזרים צילומי החיילות בתפקידים קרביים,
וכן "שאריות" מהמלחמה מסכמות שנה למלחמה :צילומים של הצלת פצועים ופינוים מהשטח,
ראיונות עם קצינות נפגעים שחוו בעצמן שכול צבאי.

בשנת  9001התחוללו שני מבצעי לחימה :מבצע "עופרת יצוקה" .שהתרחש בעזה ונמשך אל תוך
שנת  ,9002ומבצע "חורף חם" שנערך בשטחי רצועת עזה בשנת  9001בין  91בפברואר ל 3 -במרץ,
כתוצאה מהתלקחות הגזרה בעקבות סיכול ממוקד שביצע צה"ל בפעילי חמאס .בתקופה זו ,ניכר
שינוי משמעותי בייצוג דימוייהם של חיילים וחיילות ,בצילומים שהופיעו בשבועון "במחנה".
החוקיות ,כפי שתיארתי לעיל ,לגבי חלוקה מגדרית מסורתית של דמויי חיילים וחיילות בעתות
מלחמה ,השתבשה וניתן לראות צילומים מגוונים ,ביניהם :חיילות לוחמות ,גיליון מיוחד המעניק
פרספקטיבה נשית למבצע "עופרת יצוקה" ,מפקדים מצולמים עם תינוקות ,חיילים מצולמים עם
אימהותיהם אם כי לצד כל אלו נותר במקומו המכובד :דימוי החייל הלוחם .כל אלו מתעדים את
חלחול הדימויים החדשים של החיילים כפי שהתפתחו ,ושל החיילות כפי שהשתנו ,ואת התבססותם
במדרג המגדרי החדש .בשנים האחרונות ,המדרג המגדרי המשתנה תפס את מקומו בצה"ל ,הוא
משתקף בצילומים הנחקרים ,ואף קיבל לגיטימציה לחשיפה חזותית בשבועון "במחנה" גם בעתות
משבר ולוחמה ,או בצמידות רבה אליהם.
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 ;2.3.01גיליון ,10
שער קדמי ועמוד 31

בצילום ;2.3.01( ,גיליון  )10תועד רגע של לחימה בתוך עזה .מבני מגורים שבהם מתבצעת לוחמה
הדורשת רגישות ,לצד הצורך בערנות גבוהה מצד החיילים .רגישות  -שלא לפגוע באנשים חפים,
וערנות – כדי להשכים ולאתר את היעד העוין בתוך אוכלוסייה אזרחית זו ,ובתוך מבנה טופוגראפי
סבוך .הצילומים של השנים האחרונות ,מאז חטיפתו של החייל גלעד שליט ,מגמתם לבסס את
מיקומו של הצבא בחברה הישראלית כגוף חזק ויציב ,כצבא ששולט בשטחים ובלוחמה .חטיפתו
של שליט בשנת  9002על-ידי החמאס ,ועדות ההתנגדות העממיות וצבא האסלאם" ,זוכה" לביקורת
חסרת תקד ים ,ומוצגת באמצעי התקשורת כמחדל צבאי הממקם את הצבא כגוף חלש ושאינו
מספיק אחראי לשמירת חייהם של חייליו .הרקע לחטיפה הוסבר כ"שבירת שמירה" של החיילים.
כלומר ,חטיפת שליט התאפשרה מאחר שהחיילים שמתפקידם היה לשמור – נרדמו בשמירה.
המבקרים אינם חוסכים את ביקורתם גם משליט עצמו .לטענתם יכול היה שליט להתנהג אחרת
ועוד כהנה וכהנה מדברי הביקורת על צה"ל ,חוסנו והתנהלותו .אירוע החטיפה ערער לא רק את
אמון הציבור האזרחי בצבא ,אלא גם את אמונם של החיילים עצמם .חשוב לציין שלא נמצאו
אזכורים לנושא זה בשבועון "במחנה" לא לגבי החטיפה עצמה ,לא בדבר התנהלות הצבא סביב
החטיפה ואף לא ביחס לוויכוחים הקשים שהתעוררו באשר לשאלה אם לשחרר טרוריסטים עם דם
על הידיים .העדר ההתייחסות לעניין החטיפה ,בשבועון "במחנה" ,מעיד על הימנעות מהתמודדות
ישירה עם סוגיה עקרונית של ״השארת חיילים בשטח״ ,שעוררה סערה ציבורית רצינית .התמודדות
עקיפה של שבועון "במחנה" התבצעה באמצעות פרסום צילומים בעלי אופי המעיד על ניסיון
להחזיר אמון הצבא בכוחו ,כמו צילומי חיילים מחזיקים בשבויים (כפי שניתן לראות לעיל למשל
 ;2.3.01גיליון  .)10צילומים מסוג זה הוגדרו על-ידי יוני שנפלד כ"צילומים של האדרת ההישג".
לצד צילומים אלו ,מתפרסמים צילומי חיילות בתפקידים צבאיים או כאלה שמתיימרים להיות
קרביים ,אולם החיילת הקרבית מוצגת כדמות גרוטסקית המסווה את פניה באמצעות שפתון ולא
באמצעות צבעי ההסוואה מקובלים ,כמפורט בפרק הדן ובוחן את דימויי החיילוֹת.
תהליך נוסף ,שממשיך את מגמת הטשטוש בין הפרטי לציבורי שהחלה עם כניסתן של אימהות אל
השיח הצבאי ביטחוני ,ופותח דלת למרחב הפרטי של החיילים ,מכניס את המתבונן אל הצדדים
האינטימיים יותר בחיי החיילים ,תוך חשיפת רוך ומגע" .הצצה אל החיים האזרחיים" ,מייצר מצב
שבו המרחבים וגבולותיהם ,של הצבא ושל המרחב האזרחי ,מטשטשים .במקום שבו מצולמת
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המשפחה או מי מבניה ,ניתן לשדר רגשות כמו אהבה ,ולהביע אותה באמצעות מגע .מרכיבים אלו
לא היו קיימים בצילומים מן השנים שנחקרו ,מאז ראשית המדינה ואף לאחר מכן ,ומופיעים מידי
פעם בשנים האחרונות של תקופת המחקר ,צילומים עם אימהות ובני משפחה ( ;2.11.02גיליון ,42
 ;11.2.02גיליון  .)32טענתי היא שצילומים אלו נועדו להצביע על פן נוסף ,לאו דווקא גברי קרבי
סטריאוטיפי ,על מנת לצמצם את הפער ביחס לשינוי בדימוי של החיילת כקרבית ,וכניסיון להביא
לשוויון בתהליך השינוי/ההתפתחות של שני המינים .בניית הדימוי הגברי שכבה אחר שכבה כמו
דימוי חיילת שאינה עוד סטריאוטיפית נשית כי אם נעה לעבר דימוי שמתנתק מייצוגי הנשים
המסורתיים ויוצר ייצוגים בלתי רציפים וחדשים .תהליך בניית השכבות של דימוי החייל הקרבי,
מזדהה עם הצילומים הקודמים שנותחו ,שבהם נראים חיילים לוחמים בשטח עזה ,ומאששים את
הטענה שנבנתה בתהליך המחקר שהדימוי האחד של גבריות אינו בא על חשבון הדימוי האחר ,אלא
ששני סוגי הדימויים והאחרים שנוספים עליהם מתמזגים ונבנים זה על זה וזה משולבים בזה.
לעומת החיילת שבדימויים שלה לא מתקיים מיזוג אלא התנתקות מדימוי נשי מסורתי והעמדה של
דימויים חלופיים של לוחמות משוללות סממני נשיות ואימהות.

 ;92.11.02גיליון  ,42עמוד 42

 ;11.2.02גיליון  ,32שער קדמי

בסוף שנות ה ,9000 -לצד צילומי גאווה לאומית ,נשית וגברית ,צילומי חיילים בגיליון מיוחד ליום
העצמאות ,מופיעים צילומים שמשתקפים מהם דימויים נוספים של עדינות ורוך ,שאינם בתוך
סיטואציות משפחתיות ,אלא בסיטואציות צבאיות .חיילים בוכים ,חיילים מתחבקים שלא על רקע
מלח מה .מדובר בצילומים מסוג אחר שלא נראה עד כה ,החושפים שכבה נוספת ,חדשה (ואחרונה
למחקר זה) ,הנבנית על דימוי החייל הקרבי ,ויוצרת דימוי של לוחם שהוא גם חבר אוהד ,שהוא בן-
אנוש ולא רק מכונת לחימה .דימוי זה ,האחרון ,סוגר את מגוון הדימויים שנחשפו במהלך מחקר
זה .בין צילומים אלו :מפקד שנפצע בתקרית דו-צדדית (תקרית אש של כוחותינו על כוחותינו)
במבצע "עופרת יצוקה" ,בוכה בטקס סיום מסלול של פקודיו.
תופעת הבכי של החיילים נידונה במחקר זה ,ואובחן ההבדל בין בכי המביע רגשות קולקטיביים של
אומה ,סביב כיבוש או ניצחון ,אל מול בכי אישי ,המביע רגשות אינדיבידואלים כמו במקרה זה.
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הצילום המובא כאן (גיליון יום העצמאות  )9002יוצא דופן ,מאחר שהצילומים של חייל/ים בוכה/ים
שפגשנו עד כה ,כללו ברובם חיילים נוספים ,ולזהות הספציפית של המצולם לא ניתנה משמעות .גם
אם ניתן לזהות את פניהם של המצולמי ם ,ה"ביחד" והעדר שמותיהם של המצולמים ,מנעו את
האינדיבידואליזציה .בצילום זה ,כל המידע המסופק למתבונן עוסק בצילום ובבכי הפרטי של
המפקד ,סביב תקרית הדו"צ ,וסביב אירוע "סיום המסלול" של לוחמיו .הוספת הממד האישי על-
ידי ציון שמותיהם של הלוחמים ועל-ידי זיהוים המדויק מהווה חלק מתהליך השינוי שהתחולל
בצבא .מצבא של חיילים אלמונים לצבא של לוחמים בעלי שם ופנים .בהזדמנות זו ,ברצוני להסב
את הדעת לתקריות הדו"צ שהוכרז עליהן טאבו תקשורתי באמצעי התקשורת הצבאיים .כך לפחות
על-פי החומרים שנחקרו במחקר זה .נושא זה ראוי שייחקר אך הוא חורג מגבולותיו מחקרי.
אל דימוי החייל ,הקרבי -אנושי ,מתווסף דימוי רומנטי יותר ,דימוי שהזכרתי לעיל והוא ניכר
בצילומים ששובצו בגיליון יום העצמאות של שנת  .9002גיליון זה ,שונה משאר גיליונות "יום
העצמאות" שנבדקו ונסרקו במחקר זה .התמקדתי בגיליון זה של יום העצמאות  ,9002בשל היותו
ייחודי מפאת תכני הצילומים שנבחרו ונבחנו בהשוואה לגיליונות שהופיעו בימי העצמאות של
השנים שקדמו לו .הצילומים שמופיעים בגיליון זה של "זמן תכנית" ספק אם היו נכנסים לגיליון
של "זמן יומיומי" מפאת היותם דרמתיים ועוצמתיים באופן יוצא דופן בהשוואה ליתר הצילומים
שעלו במחקר עד כה .הופעתם נובעת מן הצורך שיש לצבא ולמדינה ,בימי עצמאות המציינים בין
היתר אתוסים של עצמאות לאומית הנשענת על צבא חזק ,להדגיש את כוח האחדות ולהביא אל
הציבור צילומים המעוררים רגש חיובי עז ,שייצר קרבה אל הצבא ואל חייליו ,ושיעורר רגשי
הזדהות עם הצבא והמדינה.
צילומים אלו ייחודיים ,ובשל כך נבחרו לחתום מחקר זה ,בכך שמאגדים את כל מרכיבי הדימויים
שנידונו עד כה בכל אחד מהצילומים הנחקרים .הצילום שנבחר לעטר את השער משך את עיני באופן
מיוחד עוד בשלב של איסוף הצילומים למחקר .הוא פורסם בעמוד השער של הגיליון ומובא להלן.
השכבות בצילום כמו מתארות אחת לאחת את שכבות הדימוי של החייל הקרבי גברי .הצילום גרם
לי להתרגשות רבה ,והתבוננתי בו ארוכות על מנת להבין מהו הדבר שכה ריגש אותי .מצאתיו מורכב
מעולם מלא של ניגודים ושל אמירות מוסתרות שמתחברים אליי עוד יותר בימים אלו שבהם
מתרגשת מלחמה ("מבצע צוק איתן" ,כפי שתיארתי לעיל) ,וגורמים לי למחנק ולדמעות .תחושה
של מלחמת עצמאות של ממש תוך איום ממשי על קיום המדינה .מלחמה ,הגובה חיי חיילים מדי
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יום ביומו .מבחינה זו ניתן לקבוע ששבועון "במחנה" ,חרף חוסר השליטה על המתפרסם ברשתות
החברתיות ואשר גורם לעיתים נזק לצבא ,מצליח להניע את רגשות האחדות שאליהם הוא מכוון.
בגיליון יום העצמאות  9002נראים "צילומים של חיילים בנוף מולדתם" ,המחזקים את תחושת
השליחות של הצבא להגנה על ארצם .לשם כך ,צולמו חיילים במקומות שונים ברחבי הארץ
כשהדימוי של החייל הקרבי נשמר .הצילום( ,גיליון יום העצמאות  ,9002עמוד השער) שנראים בו
שני חיילים ישנים על האדמה ,חבוקים ,בתנוחת עובר ,משקפת את הניגוד שבין המוות לחיים .ניגוד
נוסף בין מוות וחיים מתקיים בדיכוטומיה שבין האדמה החומה שעליה שוכבים החיילים בתנוחת
ע ובר ,לבין מראה הדשא הירוק והעץ הגדול שמהווים רקע לצילום ומסמלים צמיחה וחיים .מוטיב
נוסף שעולה מהצילום הוא ההומואירוטיות הגברית שמתקיימת בצבא לצד הדימוי של החייל
הקרבי ,הגבר שכובש שטחים כפי שהוא כובש נשים .הפיזיות הסימביוטית שבצילום מטשטשת את
גבולות המתאר ה גופני של הדמויות ולא ברור היכן מתחיל איבר האחד והיכן מסתיים האיבר של
האחר .הנוכחות גברית ופאלית שמתקיימת בנוכחות ובסיוע סממנים צבאיים כמו נשק ,מדים,
קסדה  .בצילום שלל דימויים ואתוסים שמייצרים אחדות ניגודים :אחווה ורעות ,גבריות ,אחדות,
קרביות וגודש רגשות של קרבה ואהבה .הצילום ,למרות שאינו מציג דימוי גברי קרבי טיפוסי ,כפי
שהוצג עד כה במחקר ,מעביר תחושה של חוזק ועוצמה אל מול אנושיות חסרת הגנה.
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דימויי נשים בצילומי חיילות בשבועון "במחנה"
במחקר נבחנו דימויי חיילות כפי שהם השתקפו מן התצלומים שהתפרסמו בשבועון "במחנה"
במהלך השנים .9002 -1241
בעוד ניתוח צילומי החיילים הצביע על התפתחות בדימוי ,ביחס לחיילות מדובר בשינוי בדימוי ,שכן
בדימויי החיילות מתקיימים מעברים בין ייצוגי הדימוי עצמם .הבדל זה נובע מהעובדה שהדימוי
הנשי נקבע בחברה הישראלית על-ידי השלמת ה"חסר" .משימותיו של הגבר הוגדרו באופן ברור
ומפורט (ראה בפרק על דימוי החיילים) ,ואילו תפקידה של האישה נקבע על-פי מה שנותר .כשאין
בסיס ברור לדימוי ,אין כל קושי לשנותו לפי הלכי הרוח המדיניים ,החברתיים והצבאיים ,והדימוי
נע על הציר שבין חיילות אימהית לחיילות קרבית .הדימוי נבנה לאיטו מלווה במתח שבין החזותי
והמילולי ,עד שמתיישר לכדי דימוי נשי קרבי המתקיים לצדו של הדימוי הגברי קרבי .עם זאת,
אציין שבעתות מלחמה ובאירועים שבהם הביטחון מתערער הדימויים שבים אל סדרם
הסטריאוטיפי ,והחיילת דימויה אימהי ,תומך לחימה ועורף ,מתעלם מהמציאות החדשה שבה
חיילות נוטלות חלק בשדה הקרב.
דימויי חיילוֹת בשנים של קום המדינה  -יפה ובלתי יציבה
השנים הראשונות לקיום המדינה היו בסימן של בנייה וגיבוש ,לרבות הקמת צה"ל וגיבוש לאומיות.
בני ית הצבא וגיבוש הלאומיות התבצעו באמצעות פרקטיקות של בניית הגוף ,של דימוי הגוף ,של
משמעת גופנית וכן על-ידי קביעת מדרג מגדרי ,כלומר ,על-ידי הגדרת תפקידים לבני שני המינים,
בחברה בכלל ובצבא בפרט.
כאמור ,צבא ולאומיות מחוברים זה לזה ובנייתם התבצעה במקביל.
המשימ ה הראשונה הייתה ארגון החברה שתהווה בסיס למדינה ולבניינה .משימה זו בוצעה
באמצעות חלוקת תפקידים מגדרית ,חלוקה בין נשים לגברים ,בין חיילים לחיילות וכן חלוקה שבין
המרחב הפרטי למרחב הציבורי ,וכל מגדר שובץ על-פי תפקידו בעשייה החברתית .כל אלו באו לידי
ביטוי בצילומים הנחקרים.
בעשורים הראשונים לקיום המדינה מיקומן של החיילות מאוד ברור :חזותן יפה והן ממלאות את
התפקיד האימהי .הן ממוקמות במרחב הפרטי ,מסומנות בצילומים באמצעות מסגרות חינוכיות
שונות ,שוהות עם ילדים וממלאות תפקידי ייצוג תוך הדגשת מראן החיצוני .הן מצולמות בזוויות
בלתי אפשריות כמעט מבחינה פיזית ,כשהן אינן יציבות ,בצילומים חשופי גוף על חוף הים.
צילומיהן מעין "פוסטר" שנועד להנעים את עיני המתבונן ( ;91.2.42גיליון  ,42שער אחורי עמוד
פנימי) .
ההסבר שמלווה את הצילומים ,לרבות צילומי נשים לוחמות ,אף הוא מדגיש את הנראות החיצונית
של הנשים ,ומאחר שהן לא תמיד לבושות מדים ,קשה לדעת אם המצולמת היא חיילת או אזרחית.
חוסר בהירות זה מאפיין גם את הטשטוש הטריטוריאלי שבין המיקום המגדרי של נשים במרחב
הפרטי-ביתי והציבורי -צבאי ,והוא מאפיין את הדימוי בשנים של קום המדינה מאחר ותפקידם
הוגדר בצורה חד ערכית המשויכת למיקום הביתי בלבד.
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תמונה שווה אלף מילים ומילה שווה אלף תמונות  -על המתח שבין החזותי למילולי
אחד הממצאים מצביע על אמביוולנטיות המתבטאת במתח שנובע מאי-ההתאמה בין החזותי
למילולי ,בצילומי נשים בצבא .אי -התאמה זו בין הצילום להסבר המלווה אותו ,שכיחה בעיקר
בצילומים של חיילות בהקשרי לחימה .הניגודים בין החזותי למילולי נובעים ,ככל הנראה ,מהצגת
חיילות בדימויים שאינם עולים בקנה אחד עם התפקידים ש"הוגדרו" עבור נשים בחברה ובצבא,
בדימויים חזותיים שהם בבחינת "חציית גבולות" ביחס לתפקידן המסורתי .המלל המצורף לצילום
מבטא את הקושי במתן לגיטימציה למראה החיילת הממלאת תפקיד גברי .אי-ההלימה משקף את
עמדתו של צה"ל בפרט ואת העמדה החברתית בכלל ביחס למיקומן של חיילות בצבא ושל נשים
בחברה כולה .המתח שבין הצילום לבין התמלול חושף את הקושי של המנהיגות הצבאית ושל קובעי
מדיניותה להפנים את השינוי המחייב שחל ביחס למתן הזדמנויות שוות לנשים בצבא .זהו היפוך
של המושג ״צבא העם״ ,שלפיו ״העם״ מכתיב לצבא מהלכים שלכאורה אינם ממין העניין
הפונקציונאלי הצבאי ,אך מחייבים הם בהיותם ערכים של משטר דמוקרטי אזרחי.
כך למשל ,צילום משנת  ,1222שבו נראית חיילת המדריכה חיילות כיצד לנוע על פני הקרקע עם
נשק ,מלווה בהסבר שחלקו אמנם נאמן למה שרואה המתבונן ,אך חלקו האחר מתייחס באורח ציני
אל החיילות ומציגן כפאסיביות ועצלניות .תכונות אלו אינן מתאימות לצרכים הצבאיים ,אך נחשבו
בשנים דעסקינן לתכונות נשיות" .זחילה נכונה מדגימה מדריכה מיה .תוך כדי הדגמה" :הקנה לא
צריך לחרוש את הקרקע ,רגל ימין בהמשך לגוף .לא לשכוח לצפות ,האויב יכול להפתיע אותנו מכל
הצדדים" .החניכות מקשיבות ומסתכלות בעיון .זהו מן הרגעים האהובים על החניכות-
כשהמדריכה מדגימה" ; 2.1222( .גיליון  2עמודים )2-2
צילום נוסף שמדגים מתח זה משנת  ,1241חיילות תותחניות .בחזית הצילום שתי חיילות ולפניהן
כוונת גדולה מכוונת מעלה ,כלפי השמיים .ברקע הצילום ענני אבק  -ייתכן שמדובר באבק ירי .מבע
פניהן של החיילות רציני ומרוכז במטרה .התמונה אומנם נראית סטאטית ,החיילות אינן קופצות
או הולכות ,אבל יחד קיימת דינאמיות המתבטאת בתיעוד הפעולה שלפני הירי .תנוחות הגוף של
החיילות מעידות על ה חלטיות ,ביטחון עצמי גבוה ונטילת פיקוד .החיילת שעומדת מאחור נשענת
קדימה ,ידיה לפני גופה ורגל שמאל דרוכה קדימה .האחרת ישובה כשגבה זקוף ,דבר המעיד על
ביטחון עצמי ,והיא צופה ללא חשש דרך עינית הכוונת .המלל שמלווה את הצילום" :תותחניות
עבריות מקדמות בחמימות "נשית" את מפציצי האויב הבאים לחבל ולהרוג בארצן" (;09.19.1241
גיליון  ,14עמוד  .) 9אל תיאור העשייה הצבאית של התותחניות מול אויב ,משתרבב התיאור:
"חמימות נשית" ,ויוצר את המתח שבין הייצוג החזותי-הקרבי של הנשים לבין ההסבר שמלווה את
הצילום המכיל אינפורמציה על נשיות סט ריאוטיפית .במילים אחרות ,צילומים שבהם הדימויים
הנשיים אינם תואמים באופן מובהק את המיקום החברתי המסורתי ,מלווים על-ידי הסבר ציני
(מלא או מרומז) שמנגיד בינו לבין הצילום ושואף לשמר את המסגרת הסטריאוטיפית של הנשים
ואת תפקידן המגדרי מסורתי.
הספרות המחקרית (בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,ברונפלד-שטיין ;9002 ,ברקוביץ ;1222 ,הרצוג,
 ;1222למיש )Yoval-Davis, 1997 ;Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9000 ,תומכת בממצאים
אלו ומצביעה על כך שההכרה בתרומתן של נשים לחברה היא באמצעות תפקידן האימהי .מהכרה
זו נגזרים המחקרים לגבי מקומן של נשים בצבא בפרט ובחברה בכלל .ועוד מצביעים המחקרים,

19
שהתפקיד הנשי -אימהי נושא עמו שלל דימויים סטריאוטיפיים שמלווים גם את דימוי החיילת.
ממצאים אלו נכונים היו עד לשנות השמונים .החל משנות השמונים דימויי החיילות עוברים שינוי,
נחשפים דימויים של נשים לוחמות ומלל חופף לחזותי ומגבה את השינוי.
במבט היסטורי אל לוחמות הפלמ"ח ,ארגון שפורק ואנשיו גויסו לצה"ל ,ניתן לומר שברמה
הקונצפטואלית בחברה בישראל ,עוד בשנות הבנייה והביסוס ,נשים לחמו ,ולכן מתח זה אינו ברור.
זהרה לביטוב הצטרפה לקורס טיס של חיל האוויר שנערך על-ידי טדי קולק בבייקרספילד
קליפורניה ,עם פרוץ מלחמת השחרור ,וסיימה ביוני  ,1241שבה לארץ ,שובצה כטייסת בחיל האוויר
הישראלי ,ומונתה לתפקיד סגן מפקד טייסת בשדה התעופה בתל אביב .כטייסת תובלה מתפקידה
היה לקיים קשר עם הנגב ,עם ירושלים הנצורה ועם כל הנקודות המבודדות שלא הייתה גישה
אליהן ,אלא דרך האוויר .ב - 3באוגוסט  ,1241במהלך טיסה שגרתית בין ירושלים לתל אביב ,נהרגה
בהתרסק מטוסה בעקבות תקלה טכנית.
נתיבה בן-יהודה ,התנדבה לחטיבת "יפתח" של הפלמ"ח ושימשה כקצינת חבלה ,לוחמת מן השורה
וכמפעילת הדווידקה היחידה שהייתה בצפת .בנוסף לשתיים אלו היו עוד נשים שפעלו כלוחמות
במסגרות ארגוניות ט רום צה"ליות .מדוע ,אם כך ,עם הקמת צה"ל ,הודרו נשים מתפקידים קרביים
ומה הסיבה למתח העולה בין הצילומים לבין ההסבר להם ,כפי שנמצא במחקרי? התשובה לכך
נעוצה בהתהוות הפורמאלית של צה"ל .עם הקמתו נחקק חוק הגיוס אשר חייב גיוס כללי של נשים
וגברים בגיל המתאים .בתוך מסגרת פורמאלית זו ובצה"ל כגוף משפטי ,התעוררה השאלה על מי
חל חוק גיוס החובה ומי פטור ממנו ,והדיון הצבאי בשאלה זו הוביל אל חלוקת העבודה המגדרית
באופן בלתי פורמלי .לא נאמר שחלוקה זו מחייבת .אולם אפשר להסיק שכשם שנשים הודרו
בהתיישבות העובדת מתפקידים גבריים ויוק רתיים מבחינה התיישבותית כגון פלחה וסלילת
כבישים ,כך גם הודרו מתפקידי לחימה יוקרתיים בצבא .כך נוצר מצב שבו נשים ,למרות שיכלו
להשתבץ כלוחמות מתנדבות ,כפי שהיה נהוג בארגונים הצבאיים טרום מדינה ,מבחינה רגולטורית
צבאית ומבחינת כינון תפקידים בצבא ,הן שובצו בתפקידי שירות מנהליים בלבד.
ברקוביץ ( )1222שעוסקת באזרחותן של נשים יהודיות במדינת ישראל קושרת בין האתוס הציוני
ואתוס הביטחון לבין עיצוב אזרחותן ומעמדן של נשים יהודיות בישראל .היא קושרת בין חיילות,
אזרחות טובה ואימהות ,ועומדת על הניגוד הקיים ביניהם לבין חוק "גיוס חובה" .לטענתה,
הניגודיות מתקיימת בין החובה המוטלת באמצעות חוק זה על האוכלוסייה היהודית כולה ,לבין
הוצאתן של נשים נשואות ואימהות אל מחוץ לחוק זה .התוצאה  -קטגוריזציה שמחזקת את
ההבדלים בין המינים ואת עמדתן הנחותה של נשים .באופן זה ,מודרות הנשים בישראל מהנתיב
הדומיננטי המאוכלס על -ידי גברים יהודים ומופנות לדרך צדדית יותר שמתרכזת בתפקידן
המשפחתי והאימהי .השירות הצבאי ,אם כן ,מהווה לדעתה כרטיס כניסה לאזרחות טובה בישראל
ויותר מכך ,מאפשר מוביליות חברתית ממוגדרת גם לאחר השירות הצבאי .טענות אלו נכונות היו
לתקופה של ראשית המדינה ,עד לשנים שבהן מהפכות פמיניסטיות החלו להשפיע על מיקומן
הצבאי של חיילות ,והאזרחי  -לאחר שחרורן .כך או כך ,כאשר ניסו נשים להיאבק למען שוויון הן
סומנו כגבריות ואיבדו את מעמדן הנשי והאימהי או לחילופין כאשר קיבלו על עצמן את התפקידים
המסורתיים לא הצליחו לחצות את הקווים למקצועות המתגמלים שהיו תפוסים בידי גברים .מצב
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עניינים זה ממשיך להתקיים והשינויים המתחוללים בו הם תמיד פועל יוצא של מאבקים
פמיניסטיים.
שנות ה 06 -מהדרכת ילדים להדרכת חיילים
בשנות ה 20 -התעורר הגל השני של הפמיניזם .בתקופה זו היה הפמיניזם הרדיקאלי לתנועה
הדומיננטית ,ועיקר מאבקו היה בשליטה הגברית ובייחוד בזו שבתא המשפחתי .האמונה שהובילה
את כיוון המאבק הייתה שהתא המשפחתי הנו מיקרוקוסמוס של החברה כולה מבחינה זו ,ועל כן,
שינוי בתפקידים המסורתיים של בני הזוג במשפחה ,יביאו לשינוי ב"יחסי הכוחות" בין המינים
בחברה כולה .מגמות עולמיות משתקפות בדימויי החיילות המשתנים בהתאמה ,כפי שעולה מניתוח
צילומיהן שהופיעו בתקופה זו בשבועון "במחנה" .למרות זאת ,כפי שיפורט בהמשך ,בניסוח ההסבר
לצילומים יש לעתים מזומנות איזו שהיא אמירה מסייגת המסיטה את תשומת הלב מן השינוי,
ומשמרת את הדימוי הנשי הסטריאוטיפי כפי שפרטתי בתחילת פרק זה ובסקירת המחקרים
בתחום.
בשנות ה , 20 -הופיעו צילומי חיילות עם חיילים .חיילות צונחות ומדריכות ירי ,אך בשונה משנים
קודמות ההסבר שמלווה את הצילומים מתאר באורח חופף ומגבה את הנראה בצילום.

 ;4.2.29גיליון  ,23שער
קדמי

 ;4.2.21גיליון  ,49שער קדמי

 ;2.1.29גיליון  ,12עמוד 4

כאמור ,מאחר שבצילומים אלו קיימת נוכחות גברית לצד נוכחות הנשית ,הדימוי הגברי תופס את
מקומו ביחס לדימוי הנשי ולהיפך .כך ,למשל ,בצילום המוצג לעיל משמאל ,חייל נושא על גבו חיילת
ולצדו חיילת נושאת על גבה חייל .השוויון המגדרי בא לידי ביטוי בצילום זה באורח מובהק .לא רק
בנוכחות של שני המגדרים ,אלא ,באופן שבו הם מוצגים ,בעלי יכולות פיזיות זהות .בצילום האמצעי
לעיל ,חיילת מלמדת חייל כיצד לבצע ירי ובהסבר" :שיעור לגברים" .צילומים אלו מבטאים את
השינוי בגישה המגדרית כלפי נשים שהביאה עמה הגישה הפמיניסטית ,ומדגימים את השינוי
בתפיסת הדימוי של החיילת .ממיקומה בתפקידי עורף תמיכה ועזר לתפקידים מרכזיים יותר,
שוויונית לגברים ,כגון :מדריכת ירי ,צנחנית וכד'.
כפי שנאמר לעיל ,לצד השינוי בדימויים ,יש פרסומים המשקפים את המיקום הסטריאוטיפי של
האישה .פרסומת למוצרי איפור ,מדגישה תופעה זו תוך מתן הסבר לנשים מתי וכיצד עליהן
להתאפר ועל הצורך בשמירת חזות חיצונית מטופחת ,ככל נערה מודרנית:
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"מתי להתחיל "?...מתי וכיצד להתחיל להתאפר? הנך במחנה?
שמרי והקפידי על הופעתך החיצונית גם בשעת מילוי תפקידך.
תסרוקתך תישאר מסודרת אם תרססי אותה בספריי-נט של
הלן קרטיס .שפתון ולכה לציפורנים בגוונים בהירים יוסיפו
להופעתך במדים .הנך באימוני שדה? נמליץ על שפתון שמן
תוצרת הלן קרטיס המגן על שפתיים מתבקעות ולאחר
האימונים אין טוב לחפיפת שיער משמפו תוצרת הלן קרטיס...
הנך יוצאת לחופשה בעיר? עליך להיות יפה ,למצוא חן בעיני
חברך ולהראות מטופלת ונאה .התאפרי בצנעה והשתמשי
בגוונים המודרניים של שפתון ולכה מתוצרת ...האיפור אינו
בגדר מותרות אלא צורך חיוני לכל נערה מודרנית ;91.3.21 ....גיליון  ,91עמוד  .90חשוב ,אמנם,
להפריד בין פרסומות המתפרסמות בתשלום ותוכנן עובר מיון וניפוי מוקפדים פחות ,לבין צילומים
המתפרסמים כחלק מכתבה ונבחרים בקפידה .למרות הבדל זה ,מובאת הפרסומת כאן ,במטרה
להראות גם את התפיסות הסטריאוטיפיות המוצגות בצבא באותה העת וגם את נכונות של שבועון
"במחנה" לשתף פעולה עם אידיאולוגיה זו .אחרי הכל הפרסומת נכתבה במיוחד בשביל פרסום
בעיתון החיילים והחיילות.
באמצע שנות השישים מסתמנת מגמה שבה הדימוי הדומיננטי הוא של החיילת האימהית,
שמטפלת ודואגת לחייל הקרבי .כמו כן חוזרים צילומי תקריב של חיילות המקשטות את עמוד
השער כשעל פניהן חיוך מצודד ,מאופרות ושיערן סדור .צילומים שבהן נראות חיילות בפעילות
פיזית ,או באימון אינם שכיחים בשנים אלו .כפי שניתן לראות בשלושת הצילומים המובאים מטה,
הצילום הקיצוני משמאל שנראות בו שתי חיילות עוטפות במעילן חייל ,ובצילום הקיצוני מימין,
אישה (ייתכן שזו חיילת במדי אחות בשל עיסוקה) ,מטפלת בגבר (ייתכן חייל) פצוע .הצילום
שנראית בו חיילת לפני צ ניחה ,מצביע על מפנה לגבי דימוי החיילות .דימויה חורג מן המראה
המסורתי סטריאוטיפי ,ומשקף את כניסתן של חיילות למקצועות צבאיים מובהקים .אך אלו,
כאמור ,אינם שכיחים .הדימוי הנשי כמו נשמר ונשאר קבוע.
 ;1.2.1220גיליון ,21
שער קדמי

 ;1.2.1220גיליון ,21
שער קדמי

 ;11.2.1221גיליון ,33
שער קדמי
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שנות ה" : 06 -הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן"

 ;92.2.22גיליון  ,42עמוד  ;9.2.24גיליון 1-9
12
( )122-2שער אחורי

 ;93.3.24גיליון ,)139( 31
עמוד 12

 ;2.2.1221גיליון  ,20שער  ;94.2.1229גיליון  ,32שער
קדמי

קדמי

שנות ה 20 -מדגים כיצד בתקופות מלחמה שהם "זמני קרנבל" במחקר ,כלומר זמנים בהם
מתחוללים אירועים חריגים ובלתי מתוכננים חוזר הדימוי של החיילת להיות סטריאוטיפי נשי .יש
לכך משמעות חשובה עליה אעמוד בהמשך.
תחילת שנות ה 20 -בישראל :מלחמת ההתשה שנמשכה עד אוגוסט של אותה שנה .צילומי החיילות
ברובם צילומי תקריב ,מחייכות ,ומבטן לא תמיד מופנה אל המצלמה .ברוב הצילומים ,החיילות
מצולמות בעת מילוי תפקידן הצבאי .ברובם ,הפיזיות סטאטית והתפקידים אינם דורשים מאמץ
פיזי ,כגון קשרית או טלפנית .גם כאשר "משתרבבת" תמונה של מקפלת מצנחים ,לפני צניחה,
פעולה פיזית ממשית ,פניה מצולמים בתקריב כשהיא מחייכת ,מעטרת את הצילום בפניה היפות
ובשערה הבהיר ( ;2.2.1221גיליון  ,20שער קדמי) ,כמו שאר החיילות המצולמות באותה התקופה.
החיילת המיוצגת בצילומים של אותן שנים מתפקדת בעורף ,ותומכת לחימה ,גם אם בפועל היא
מבצעת תפקידים שהם מעבר לכך .היא מוצגת כקישוט וכבובת מריונטה שיכולה לבצע התקפלות
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פיזית על -אנושית .תפקידה בצבא ,אם כך ,בתקופת מלחמה ,לשעשע ,לעטר ,להרגיע בחיוכה
המשובב ובעיקר לסייע בעורף ולתמוך בלוחמים .הצילומים הללו מתפרסמים בדרך כלל בשערי
השבועון ,קדמי או אחורי .בחירת העורכים לעטר את שערי השבועון בצילום של חיילת יפה ומחייכת
מעידה על שעת וק הסטריאוטיפיזציה ,ועל חשיבות תפקידה "להיות יפה ולהרגיע" כשהלוחמים
בחזית.
לצד צילומים אלו ,מופיעים צילומי חיילים כשהם בפעילות פיזית .אציין ,שהתקופה הנחקרת
בעזרת הצילומים המופיעים כאן ,היא תקופת מלחמות ,החל ממלחמת ששת הימים ( ,)1222דרך
מלחמת ההתשה ( )1222ועד מלחמת יום הכיפורים ( ,)1223כאשר עיקר הצילומים המנותחים הם
מתקופת מלחמת יום הכיפורים .באופן ספציפי יותר ,מתוך פלטפורמת הצילומים של שנת 1223
שהוצגו לאוכלוסיית המחקר (שנתבקשה לבחור את הצילומים שנחקרו כאן) ,עיקר הצילומים
שנבחרו על ידה ,הופיעו בחודש אוקטובר ,החודש שבו פרצה מלחמת יום הכיפורים .זו פעם
הראשונה שמלחמה מסוקרת בהיקף כה נרחב .מהצילומים עולה חלוקת תפקידים מגדרית ברורה:
החיילים  -בחזית ,הנשים – בעורף ,וההסברים לצילומים ,תומכים בחלוקה זו ומחזקים אותה.
מהמלל ברור שכולם מגויסים למשימת הלוחמה ,כל אחד ותפקידו כל אחת ותפקידה ,והכול נוטלים
חלק במשימה הלאומית.
"פרידה נרגשת בטרם קרב .הוא ,לבוש אפוד מגן נגד רסיסים,
עומד לצאת לקרב .היא ,חונקת דמעות עומדת לעלות על הרכב
שיעבירה לעורף" ;12.10.23 .גיליון  ,עמוד 4

"על רקע התותחים בגולן דואגת החיילת להופעתה הנשית"
 ;94.10.23גיליון  2עמוד 14

"החזית והעורף .חיילים בסרבלים ונערה בסינר ,בדרך צפונה"
 ;12.10.23גיליון  ,4עמוד 11
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לצד חלוקת התפקידים המגדרית כפי שהרחבתי לעיל ,ניתן לספר סיפור מורכב יותר ,שנע לא רק
בין המרחב הציבורי והפרטי אלא בין השלום והמלחמה ,בין השגרה והלוחמה שממחישים את
חשיבותם של הצילומים במיון לפי טיפוסי זמן .כך ,למשל בעת מלחמה ,דימויי החיילוֹת אינם רק
דימויים נשיים סטריאוטיפים ,אלא גם דימויים המסמלים את חשיבות השמירה על השגרה
והשפיות .ניתוח הצילומים מזווית זו מעניק פרספקטיבה שונה למיקומן של נשים בצבא ולתפקידן
בחברה הישראלית .תפקידן לשמור על השער לעולם השפוי ,כביכול עולם ללא מלחמות .העולם שבו
היינו רוצים לחיות .חלוקה זו חשיבותה בכך שהיא מציגה את הנשי כשפוי ושגרתי ומצביעה על
הציפיה שהאישה תתפקד כדמות החזקה והיציבה ,לעומת הגברים המייצגים את הפן הלוחמני.
בצילום האחרון מבין השלושה ( ;12.10.23גיליון  ,4עמוד  )11שנראה לעיל ,צילום של אישה ישובה
לפני טנק כשגופה שעון קדימה ,מדגים היטב את החלוקה האלטרנטיבית המפורטת לעיל .הצילום
מכיל ניגודים רבים הנעים בין הציבורי לפרטי ,בין מלחמה לשלום ,בין מיקומים גבריים למיקומים
נשיים .כולם ,מתקיימים במרחב צילומי אחד וההפרדות בו ברורות .כמו שני צילומים שצולמו
בזמנים שונים והודבקו ,כך נדבקים הניגודים ויוצרים סיפור מגדרי הנע בין האזרחי לצבאי ומתעטף
בסיפור הפוליטי .האישה לבושה בבגדים אזרחיים ,פרחוניים ,צופה אל האופק  -אל השלום ,אל
הבית ,אל העתיד .גופה שעון קדימה ,ידיה כמו מעניקות לה תמיכה לקראת קפיצה .טונוס שריריה
מאומץ .מאחוריה ,חיילים על טנק צבאי גדול ,לא ניתן להבחין בפניהם ,מצולמים כדמויות באפלה,
כקולקטיב ללא זהות אינדיווידואלית .מבטם מופנה בעיקר לכיוון חזית הטנק ,משמע  -לכיוון
המלחמה .הסיפור הפוליטי מכיל את המציאות הישראלית הנעה על גבול הרצון לשלום אל מול
הצורך הקיומי במלחמה .האישה מסמלת את המרחב הפרטי ,ואילו החיילים מסמלים את המרחב
הציבורי ואת העשייה הציבורית .במילים אחרות המסרים הסמויים שעוברים דרך הייצוגים
בצילומים ממלאים את התפקיד של שימור הסדר על פי החלוקה המגדרית המסורתית.
בצילומים שהופיעו עד שנת  1221נראית חלוקה מגדרית ברורה בין חיילים וחיילות ובתפקידים
הצבאיים" .הנשים עסוקות ברחיצת מנוע טנק ,כתחליף לעבודה משרדית" ;91.2.22( ....גיליון 32
עמוד  )12מצולמות ביחידות ולא תמיד לבושות הן במדים .צילומי החיילים מכילים לפחות שתי
דמויות ,במצבים המביעים רגש באמצעות מגע פיזי כמו חיבוק .למצולמים אין זהות .אני טוענת כי
הבעת הרגשות על-ידי המצולמים היא שיקוף של רגשות קולקטיביים של החברה הישראלית כולה.
החייל או החיילים המצולמים הם הצינור שבאמצעותו מסופר הסיפור ומועבר הרגש.

"סמלת רותי (הכועסת) מדריכת התותחנים :מבט קשוח מול עשרים
פרצופים מרוצים"  ;2.2.21גיליון  ,23עמוד 2
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"רותי ,סמלת מחלקה של טירונים"  ;12.2.21גיליון  ,42שער
קדמי

 ,1221צילומים של חיילות מפקדות על כיתת חיילים .שני הצילומים שונים מאוד באופיים החזותי
מאלו האחרונים שבהם נראו חיילות בתפקדי עורף וכתומכות לחימה .ההבדל בין הצילומים
שהופיעו בתחילת שנות השבעים לבין אלו של סוף שנות השבעים ,הוא ביחס אל החיילות המצולמות
כפי שהוא בא לידי ביטוי בהסבר לצילומים .בעוד בצילום העליון ,הטקסט ציני לגבי תפקידה
הפיקודי של החיילת ,ומתייחס בעיקר למיניותה ("מבט קשוח מול עשרים פרצופים מרוצים"),
ההסבר המלווה את הצילום השני אינפורמטיבי בלבד ,וכלל אינו מתייחס למיניותה של החיילת
המפקדת .הצילומים צולמו בהפרש של חודש זה מזה ודימוי החיילת מיוצג בכל אחד מהם באורח
שונה .השוני מצביע על האמביוולנטיות בנכונות החברה והצבא לקבל את החיילות בתפקיד פיקודי
על חיילים .זו גם הסיבה שהן מתויגות כגבריות.
נראה שהקונפליקט והדואליות שבהגדרת הדימוי של החיילת ותפיסתו ,מצביעים על התחלה של
שינוי תפיסתי-מגדרי במב נה ההירארכיה של תפקידי נשים ושל תפקידי גברים בצבא .השינוי ניכר
גם בכתבה שהופיעה לאחר מכן ,בשנת  ;94.1.22( 1222גיליון  11עמודים  ,)4-2שסוקרת מדריכות
שריון .גם בכתבה זו ,ההסבר שמלווה את הצילומים הוא סטריאוטיפי ,ומתייחס בציניות כלפי
מילוי תפקידן ה"בלתי מסורתי " של נשים :תפקידים קרביים ,או פיקוד על חיילים .המלל שמלווה
את הצילומים מתייחס אל העשייה הפיזית ואל המאמץ הנדרש מהן .הדואליות שקיימת
בהתייחסות לשיבוץ חיילות בתפקידים קרביים או פיקודיים מדגישה את המיקום הדואלי של נשים
בחברה הישראלית ,או את חוסר הנכונות לקבל באופן מלא את תהליך השינוי בחלוקת התפקידים
המגדרית שהושרשה זה שנים בחברה הישראלית בפרט ובסטריאוטיפים בינלאומיים בכלל .ניתן
גם לטעון שהדואליות מעידה על כך שתהליך השינוי איטי ומותיר אחריו עקבות כמו טיפות גשם
בבוקר שאחרי לילה גשום.
שנות ה 06 -בין אימהות ללוחמות
בשנות השמונים ייצוג הדימוי של החיילת נע על שני ניגודים :אימהית ולוחמת .לצד צילומים של
מורות חיילות שנמצאות בעורף ודואגות לחינוך הילדים ,ניתן למצוא צילומים של חיילות כשהן
בפעילות פיזית ,והמלל שמלווה את הצילום אינו ציני ומגבה בחפיפה מלאה את מה שנראה בצילום,
בשונה משנים קודמות.
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"השמיים הם הגבול"  ;19.11.12גיליון  1שער קדמי

בצילום זה ,משנת  ,1212נראית חיילת מטפסת על סולם חבלים .אמנם ,אין מדובר בחיילת לוחמת,
אך על הסקאלה שבין פאסיביות לאקטיביות ניתן לשייך את הצילום לקטגורית האקטיביות במרחב
ציבורי .צילום החיילת כפי שהוצג עונה בהחלט על קריטריונים שמזוהים עם דימוי החייל.
מאפייני הצילום ,מעניקים אף הם משמעות מיוחדת לצילום .כך ,למשל ,צילום מזווית תחתונה
מעניקה למתבונן תחושה שממדיו של המצולם גדולים מממדיו במציאות ,ובאופן זה מאדירים את
המצולם .ההסבר לצילום תואם את רוח הצילום שנראים בו שמיים אין סופיים .החיילת כמו
מטפסת על רשת החבלים השמיימה .כמו השמים גם לחבל אין התחלה ואין סוף .צילום זה מזכיר
במהותו צילומי חיילים המאופיינים בכך שלמצולמים אין זהות לא שמית ולא חזותית .בנוסף,
ההסבר מכוון אל אמירה מגדרית חדשה ומרמז לפתגם הידוע "השמיים הם הגבול" .כלומר ,אין
גבול ליכולות של החיילת ,וזו אכן פריצת דרך משמעותית ביחס למיקומה במדרג הצבאי.

"כשהיא תהיה גדולה היא תהיה צנחנית או תעשה תה?" ;11.3.12
גיליון  ,92עמוד 12

בצילום ,ילדה לבושה בחולצת מדים שמונחת על גופה כמו שמלה .נועלת נעלי צבא ששרוכיהן
פרומים .עומדת בפיסוק רחב ואת גופה חוצה באלכסון רצועת נשק .ידיה של הילדה מוסתרות בתוך
השרוולים הגדולים של החולצה ,ובקדמת גופה אוחזת נשק ארוך מסוג  .612על ראשה של הילדה
כומתה והיא מביטה אל המצלמה כשפיה מעט פתוח ,תנוחה שמקנה לה מבט סקסי .בצילום נעשה
שימוש בוטה בדימוי המיני של החיילת .העמדת ילדה לבושה במדי חייל כשרגליה חשופות
ומפושקות הינה שימוש ציני ,פרובוקטיבי ופ דופילי בגוף האישה ובדימוייה .הנשק ,שהוא דימוי
פאלי ,המוחזק בין ידיה ו מעל חלציה ,מחזק את השימוש בדימויים הקשורים למיניות גברית.
השימוש במדי צבא גבריים ובנעליים צבאיות גבריות מולבשים על גוף של ילדה ,מתאר באופן הטוב
ביותר את האמביוולנטיות ביחס למיקומן של נשים בצה"ל .אמביוולנטיות זו נעה ,בין היתר ,בין
הרצון לשמור על הנשיות גם כ חיילת ,לבין השאיפה למיקום חברתי שווה ערך לזה הגברי .כך גם
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בהסבר לצילום " כשהיא תהיה גדולה היא תהיה צנחנית או תעשה תה?" ,ביטוי לאמביוולנטיות
המתוארת לעיל ,בין המיקום הסטריאוטיפי לנשים בצבא :פקידות ,לבין השאיפה לשוויון מגדרי -
להיות צנחנית .הקיצוניות בין שני הדימויים מדגישה כי מדובר על תהליך שנבנה לשם שינוי בדימוי
ומבשר את המאבקים שעתידים לבוא.
שנות ה 2666 -06 -מזונות לאמזונות
סביב שנת  1223ובשנים שלאחר מכן ,התחוללו מספר מהפכות חברתיות ביחס למיקום נשים
בחברה הישראלית ,והחלה להסתמן מגמה של נכונות לתיקון האפליה .החוקים חייבו מתן ייצוג
הולם לבני שני המינים בגופים ציבוריים ,כגון :משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,חברות עירוניות,
תאגידים וחברות ממשלתיות כמו גם בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות .בין ההישגים
החקיקתיים העיקריים של הפמיניזם המשפטי בתקופה זו ניתן למנות את "חוק הדירקטוריונים"
( ,)1223בג"ץ אליס מילר( ,)1222תיקון מספר  2ל"חוק שירות המדינה" (" ,)1222חוק הרשות
לקידום מעמד האישה" ( ,)1221ותיקון "חוק שירות ביטחון" ( )9000שקבע כי "לכל יוצא צבא אישה
זכות שווה לזכותו של יוצא צבא גבר ,למלא תפקיד כלשהו בשירות הצבאי" (קמיר .)9009 ,מבחינה
זו ,ניתן להבחין שיש הלימה ,אחידות ומפגש בין שני נתיבים:
 )1תהליכים חברתיים-מדיניים לצד כתבות בנושא הדימוי של החיילת בצבא הגנה לישראל;
 )9כתבות הדנות בשאלת המיקום של נשים במדרג הצבא.
שני אלו באים לידי ביטוי בצילומי החיילות שהופיעו במקביל בשבועון "במחנה".
באותן שנים מונה כעורך השבועון אסי שריב ,שלא הנהיג אידיאולוגיה פמיניסטית מיוחדת בעריכת
השבועון .מבחינה זו ,ניתן לומר ,שרוח הכתבות והביטוי הפמיניסטי שניתנו בשבועון ,היוו חלק
משינויים חברתיים שהתרחשו בחברה הישראלית באותה תקופה .דימויי החיילות המיוצגים
בצילומים נמשכים אל עבר סוף שנות התשעים .השינוי המשמעותי היה בדברי ההסבר לצילומים.
לא עוד רמזים לדימויה המסורתי של החיילת ,אלא קיימת חפיפה מלאה בצילומי חיילת קרבית,
בין החזותי למילולי .דימוי החיילות בצילומים שיובאו בהמשך פרק זה ,הוא דימוי של חיילת
קרבית עם מאפיינים המוכרים לנו מדימויי חיילים לוחמים :מנח גוף בפעולה ,זוויות צילום
המטשטשות זהות נשית באופן מוחלט ,נוכחות נשק תוך כדי שימוש בו .קטן והולך הפער בין דימוי
החיילת לבין דימוי החייל הקרבי .ולפיכך עולה השאלה ,האם דימוי החיילת הקרבית מקבלת את
תוקף היותה קרבית בשל הקרבה והדמיון לגבריות קרבית ,או ,שמא יכולות חיילות קרביות להיות
בעלות דימוי קרבי ללא קרבה זו .אורנה ששון לוי ( ,) 9002דנה בנושא זה בספרה "זהויות במדים"
ומציינת כי חיילות מאמצות זהות מגדרית זהה לזו של הגברים .למרות ההבחנה בין שני המושגים,
"זהות" ו"דימוי" כפי שהגדרתי בדיון זה ,ניתן להסתייע בממצאיה של ששון-לוי להדגשת חוסר
הבהירות שיש בתוך בניית דימוי .שכן ,מדובר בתהליך בנייה ועיצוב של דימוי הן גברי והן נשי,
ובתוך תהליך זה ,מתקיים חיפוש אחר המיקום הנכון ביותר והמנעד המתאים שבו נעות החיילות
על דימוייהן .במילים אחרות ,הדבר מבטא את תהליך החיפוש והאיתור של מיקומן בתהליך השינוי,
בין האימהית לקרבית .בתחילת שנות התשעים ( ,)1223השינוי בדימויי חיילוֹת ,כפי שהוא בא לידי
ביטוי בצילומים שנותחו  -ניכר מאוד .ניתן למצוא כתבות ,צילומים חזות ומלל ,העוסקים בחיילות
בתפקידים קרביים ובקולות הקוראים לשוויון זכויות לנשים בזירה הצבאית ,כאשר לעיתים יש
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מתח בין חזות הצילום למלל המלווה אותו .מתח שמקורו באי הלימה בין שני ההיבטים .בחזות
הצילום  -סממנים נשיים סטריאוטיפיים ,ואילו בהסבר מודגשת הצטרפותן של חיילות לפעילות
מלחמתית .כבאופן שאינו מייצר הלימה בין הטקסט לצילום.
החיילות המופיעות בצילומים אלו על-פי רוב בתנוחה פסיבית ,הן אינן עוסקות בפרקטיקה צבאית
פיזית ,כפי שמשתקף מן הצילומים שינותחו להלן.
צילום ( ;2.2.23גיליון  ,33עמוד  )11של חיילת ישובה במרחב פתוח,
כשגופה מכווץ לתוך עצמו ,מבטה רציני והוא מופנה אל המצלמה.
ישיבתה גברית ללא סממנים נשיים .על-פי ההסבר לצילום אנו למדים
כי החיילת ממוקמת בתפקיד הקרבי ביותר שהוצע לבנות .אותן
חיילות ,מכנות את עצמן "אמזונות" .על משמעות המושג באופן כללי
ובאופן ספציפי ביחס לדימויי החיילות ,אדון בהמשך מאחר שהוא
בעל משמעות לגבי מיקומן של נשים בצבא.
ההסבר לצילום" :האמזונות .הן לא ענקיות ובטח לא שעירות ,בתוך
סרבלים מאובקים מקופלות להן בחורות שבריריות מדריכות חי"ר
בצה"ל .נא להכיר :התפקיד הכי קרבי לבנות" .תוך כדי מיקומן הקרבי של החיילות הן מכונות
"אמזונות"" .אמזונות" הן קבוצות נשים החיות ללא גברים .על-פי ההגדרה המגדרית ה"אמזונה"
מאופיינת בתכונות של שני המינים ,נשיות וגבריות גם יחד .לפיכך הן אינן זקוקות לגברים ויכולות
לחיות בלעדיהם ,קהילה נשית נפרדת אשר מתנהלת באופן עצמאי ונפרד.
הקישור של ה"אמזונות" לצילום המנותח ,מתחבר אל קישור התכונות המגדריות הסטראוטיפיות
המוזכרות לעיל ,אך בצורה יותר לטנטית אשר מציבה את הנשיות כתוכן והוויה ,ואילו הגבריות
מועטה "... :בתוך סרבלים מאובקים מקופלות להן בחורות שבריריות" ....מבחינה זו ,הכינוי
"אמזונה" אינו נאמן למקורות ,ונעשה בו שימוש ורסטילי .מכאן שתפיסת הנשיות הצבאית
הלוחמת ,אינה בהירה בקרב הפטריארכליות הגברית-צבאית ,וכי נעשים ניסיונות לבצע אדפטציה
לחיילת הלוחמת באופן שלא תגרום הדרה לגבריות הצבאית הלוחמת ,כמשמעותו המקורית של
המושג "אמזונה" .את הסטייה מהפרשנות המקורית ניתן להסביר על-ידי הרצון של הפטריארכליות
הצבאית לשמר את חלוקת התפקידים המגדרית המסורתית מחד גיסא ,ואת הצורך לאמץ את רוח
התקופה ולשבץ נשים בתפקידים צבאיים "גבריים" עד למיקום מיזונדרי (מיזנדריה -שנאת גברים)
מאידך גיסא ,שהרי המיקום הנשי הקרבי ,אשר מכיל דימויים גבריים קרביים אינו יכול לייצר
סינרגיה של השניים ,והאחד צריך לבוא על חשבון האחר.
ה"אמזונות" הן דמויות מהמיתולוגיה היוונית שנחשבו לעם של נשים לוחמות שמקום משכנם כונה
ַארס  ,שהיה אל המלחמה .הוריו של ארס היו ,על
"ארץ האמזונות" .הן ראו את עצמן כבנותיו של ֵ
פי המיתולוגיה ,הרה וזאוס .הרה ,מלכת האולימפוס ,אלת הנישואין והלידה .זאוס ,בכיר אלי
האולימפוס .מטיל הרעם והברק ,אחראי על המשפט והצדק .מבחינה מסוימת היו ה"אמזונות"
שילוב של שלושת הדמויות :הרה ,ארס וזאוס ,וירשו תכונות גבריות ותכונות נשיות גם יחד:
נישואין ,לידה ,מלחמה וצדק .כך יכלו לחיות באופן עצמאי וללא גברים.
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מקור השם "אמזונה" הוא כפי הנראה בשפה הפרסית ,ולפי אחת הגרסאות פירושו "לוחמים".
בגרסאות היווניות שלה מתפרשת כ"חסרת שד" .לפי הסיפור המיתולוגי הן כרתו את שדן הימני
משום שהפריע להן להשתמש בקשתות במהלך הקרב .הן מתוארות כפרשיות מעולות ,כבעלות
מ יומנות גבוהה בלחימה ,ומלבד היותן לוחמות אמיצות ונועזות ,הן נחשבו גם כנשים בעלות כבוד,
יושר והגינות שהיו מוכנות לסכן את חייהן כדי להציל את חברותיהן בשעת צרה .ל"אמזונות" היו
שתי מלכות אשר חלקו ביניהן את המלוכה והחלוקה לתת-מלכויות תאמה את חלוקת העבודה
המגדרית בחברה ובצבא בישראל .מלכה אחת הייתה אחראית על ענייני חוץ כגון מלחמות ,והשנייה
 על ענייני פנים וקהילה .אורח חייהן של האמזונות כלל מלחמות ,ציד וחקלאות ,וכל גבר אשר חיבקרב קהילה זו היה במעמד של נותן שירות בלבד (זיו.)9003 ,
האגדות היווניות המתייחסות אליהן תיארו את יחסן אל גברים לרוב כמשפיל ואדנותי :הגברים
שימשו להם כעבדים ,משרתים ומרביעים .לפי האגדה כל הילדים הזכרים שנולדו לאמזונות ננטשו
למוות והבנות גודלו להיות לוחמות .לפי גרסה אחרת ,לבנים שנולדו שברו ה"אמזונות את הידיים
ואת הרגליים ,על מנת למנוע מהם אפשרות להילחם בעתיד או לטייל בעולם ,אולם הגרסה
המקובלת ביותר היא זו שלפיה היו ה"אמזונות" שולחות את בניהן הזכרים לגדול עם אבותיהם
(.)Amazon, 2016
בתחילת התקופה המודרנית ,נסתייעו בכינוי "אמזונות" כדי לציין נשים עצמאיות וחזקות .כיום
יש קבוצת נשים פמיניסטיות המכנות את עצמן "אמזונות" בהתייחסן ללוחמות המיתולוגיות.
ה"אמזונות" של היום מתמקדות בעיקר בהיבט הפיזי מגדרי .לתפיסתן ,אין הבדל פיזי בין גבר
לאישה וכי אישה מסוגלת לעשות כל פעילות פיזית ,ובכל רמת קושי .בנוסף ,מאמצת קבוצה זו את
הרעיון של אחוות הנשים כמנהגן של ה"אמזונות המיתולוגיות".
כיום יש שימוש נרחב בכינוי "אמזונות" כאשר מבקשים לתאר קבוצות פמיניסטיות רדיקליות
השואפות ,על -פי הארגונים הגבריים ובעלי עמדות אנטיפמיניסטיות לדכא את הגברים ולהפכם
למשרתים ,ממש כפי שנהגו המקוריות בגברים שנקלעו לקהילתן .גם קהילת הלסביות זוכה לכינוי
זה ,בשל אורח חייהן המשפחתיים ,שהרי אינן זקוקות לגבר לא למטרות פרנסה ואף לא לשם סיפוק
מיני .לאחרונה גם אינן זקוקות לגבר על מנת להוליד ילדים ,שהרי ניתן לעשות זאת באמצעות
הפריה מלאכותית (אף כי מקור הזרע להפריה הוא עדיין גבר) .הצילומים הבאים המוצגים בפרק
זה מאופיינים במאבקי נשים לשוויון הזדמנויות בצבא ,וליציאתן מהתפקידים הצבאיים
הפקידותיים המסורתיים ,בדומה ל"אמזונות".

"אישה חיילת .לפי אל"ם טובה הופמן ,מפקדת בה"ד  ,19יש עוד
הרבה מה לעשות כדי לקדם נשים בצבא .אין בעיה לדעתה,
שקמצ"ר ,קש"לר או קח"ר הבא יהיו אשה .ואם זה תלוי בה ,הרי
למרות הביקוש ההיסטרי הייתה מבטלת את מוסד הפקידה
הפלוגתית .ראיון פתוח על נשים ועל קריירה צבאית עם קצינה שהיא
מס'  9בח"ן ובת למשפחה מסורתית"  ;13.1.23 .גיליון  ,12עמוד 14
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"יוצאות מהקפה .כיצד נדבקה לפקידה הצהלית אגדת הקפה ,ולמה
רצוי לנפץ את המיתוס ומיד .פרויקט מיוחד"  ;12.3.23גיליון ,92
שער קדמי

"בת  33סיימה קורס קצינות .הסבר שמלווה את הצילום :שריינתי
שלושה בייביסיטרים .סגן שושי חוזרת הביתה"  ;19.1.24גיליון ,12
עמוד 14

הצילום (  ;19.1.24גיליון  ,12עמוד  ) 14משלב בין המרחב הציבורי לפרטי ובין התפקיד האימהי
לתפקיד הצבאי .בעוד התפקיד הצבאי מיוצג על-ידי מדים ודרגות תצוגה חזותית בלבד ,התפקיד
האימהי בא לידי ביטוי הן חזותית והן במלל ומשקף את הדואליות המגדרית שקיימת בחברה
הישראלי ת .דואליות זו עלתה מניתוחי הצילומים שנעשו במחקר זה ,במסגרת השנים שנחקרו עד
כה .עם זאת ,ניתן להבחין כי בהסבר לצילום זה הדואליות המגדרית ניכרת פחות מאשר באחרים
עד כה ,אשר הכילו ציניות לגבי תפקיד הנשים בצבא .ההסבר לצילום זה מצביע על היכולת לשלב
בין שני התפקי דים ,על התנהלות אופרטיבית לביצוע שני התפקידים :האימהי והצבאי .כך,
שהדואליות בתפקיד הנשי בצבא וה"ריקוד" המתקיים בין שני המרחבים ,כפי שמתבטאים בצילום
ובמלל המנותחים ,הגיעו לכדי רגיעה והשלמה .בשנים אלו ,דימוי החייל קבוע ואינו משתנה .מכאן
שהדימוי הנשי צבאי החדש ,אינו מהווה איום על קיומו של החייל הקרבי .הוא נשאר חזק ולוחם.

"בקורס למדתי לפגוע ולכן יש טעם לירות והרבה" ()1222
 ;10.1.22גיליון  ,12עמוד 1
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"חבלניות .הן עושות פזאצטות ומסלולי מכשולים .הן
יוצאות לניווטים ולמסע אלונקות ,וגם מוכשרות בחבלה,
במיקוש ובמארבים .לבנות חיל ההנדסה יש טירונות ייחודית
ביותר" ( ;1.3.22 )1224גיליון  91שער קדמי

מכל זה ניתן ללמוד שעיתון "במחנה" התגייס לפרויקט הפמיניסטי בצבא והחל לתת ביטוי לשינוי
שהלך ותפס מקום משמעותי במעמד הנשים בצבא.
שנות ה 2660-2666 -היטמעות החיילות במרחב הקרבי
אמצע שנות ה 9000 -ועד שנת  ,9002מאופיינות בצילומי חיילים וחיילות כך שקשה לזהות שייכות
מגדרית .נראה ,שנשים משובצות יותר ויותר בתפקידים קרביים ביחידות מעורבות .מעורבות זו
מעלה שני קשיים עיקריים :סוגיית דת ,צבא ומדינה סביב שילובן של נשים בחילות גבריים ,ונושא
הרעות ואחוות הלוחמים השמורה בעיקר לגברים ,בינם לבין עצמם.

סוגיית הדת בצבא באשר לנשים שמשרתות ביחידות קרביות עם גברים :צבא העם ,מוצא עצמו
בדילמה של דת ,צבא ,מדינה וחברה וצריך למצוא את הפתרון לגבי השינוי הדרמטי במיקום
המגדרי של חיילות .תהליך כניסת הקאדרים הדתיים הישרה אוירה יותר דתית בצה"ל והתגברה
והלכה בשנות התשעים ההתאמה לצרכי החיילים שנמנו על ישיבות ההסדר והסקטורים הדתיים,
בגין שתי מגמות מקבילות :משבר המוטיבציה בקרב מתגייסים חילוניים ועלייה במוטיבציה של
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הציבור הדתי-לאומי לשרת בצה"ל על כל משימותיו (ליבל וגל .)9019 ,ככל שהשתרשה אוכלוסייה
זו בצבא ,כך גברה הדרתן של נשים מתפקי דים שונים בצבא והופעלו לחצים על המערכת הצבאית
להדרתן ולצמצום שילובן של נשים בצה"ל .הפתרונות שניתנו לסוגיית שילובן של נשים בצבא
בקרבת חיילים דתיים ,הייתה בעיקרה סביב שמירת שוויון הזכויות לנשים להשתלב בתפקידים
שונים המתאימים להן לפי יכולותיהן ,ולא לפי המגדר .כך גם ,יצירת מרחב המתאים לכל מגדר
לתפקוד מרבי במסגרת הצבאית (הבר ופנינה שרביט.)9013 ,
ובאשר לקושי לגבי הרעות השמורה לגברים .כניסתן של נשים אל מרחבים קרביים שהיו מוגדרים
עד כה כמרחב גברי שממנו הן מוקצות ,מעלה את סוגיית ה"רעות" ,ה"אחווה הגברית" הנצחית
והמיתית .עולה השאלה ,האם נשים ששותפות ללחימה ,שותפות גם לאחווה הגברית? והאם
האחווה הגברית יכולה להיות אחווה צבאית פתוחה גם לאחוות נשים לוחמות?
מאחר ומדובר במחקר רוחב ,הבוחן דינאמיות והתרחשויות סביב דימויים לאורך שנים ,ומאחר
שהשנים הנחקרות מגיעות בנקודה זו לשלב סיום ,שאלות אלו יישארו פתוחות ויידרש מחקר נוסף
כדי לחוקרן.
שנת  9002הייתה השנה שבה חגגה מדינת ישראל  21שנה להיווסדה .מלחמת לבנון השנייה פרצה
בקיץ של אותה שנה ולוותה במהפכות לאומיות וצבאיות נוספות:
מבחינה לאומית ,בראשית השנה ,בעיצומה של מערכת בחירות ,לקה ראש הממשלה אריאל שרון
באירוע מוחי ושקע בתרדמת .סמכויותיו הועברו לממלא מקומו ,אהוד אולמרט ,שהוביל את מפלגת
"קדימה" לניצחון בבחירות לכנסת .ממשלה חדשה בראשותו של אהוד אולמרט הושבעה ודליה
איציק נבחרה ליושבת ראש הכנסת .לראשונה מכהנת בתפקיד זה אישה ,ומבחינה זו היה מינויה
אבן דרך לגבי נשים בפוליטיקה ובמדרג התפקידים ציבוריים.
מבחינה צבאית ,ב־ 92ביוני תקפו מחבלים פלסטינים טנק צה"ל סמוך לגדר המערכת בכרם שלום,
הרגו שניים מהחיילים ,וחטפו את החייל גלעד שליט .שלושה ימים לאחר מכן פתח צה"ל במבצע
"גשמי קיץ" ב־ 19ביולי פתח ארגון חיזבאללה בהפגזת יישובי הצפון כפעולת הסחה ,ובמקביל תקף
שני כלי רכב צבאיים שסיירו על קו הגבול .שלושה חיילים נהרגו ושניים נחטפו .למחרת יצאה
ישראל בסדרת מבצעים צבאיים בלבנון ,מה שהוגדר לאחר מכן כ "מלחמת לבנון השנייה" ,וארגון
חיזבאללה המשיך בירי טילים ורקטות לעבר יישובי הצפון .המלחמה הסתיימה עם כניסתה לתוקף
של החלטה  1201של מועצת הביטחון של האו"ם ,ובהפסקת האש ב־ 41באוגוסט.
ההתרחשויות הביטחוניות של שנת  ,9002בהתאמה לטענת המחקר ,החזירו את התפקידים
המגדריים הסטריאוטיפים ואת חלוקת העבודה המגדרית המסורתית .מגמה זו משתקפת היטב מן
הצילומים המנותחים במחקר זה לגבי שנת  .9002חל שינוי במיקומן הצבאי של חיילות ונסיגה אל
המיקום הצבאי הנשי הסטריאוטיפי כצפוי (כפי שהוסבר לעיל ביחס ל"זמן קרנבל") בעתות מלחמה,
תקופה שבה הצבא צריך לשדר לציבור תחושה של "צבא חזק" .הצילומים משנה זו מצביעים על
חלוקת תפקידים מגדרית מובהקת ומציגים חיילים קרביים בחזית וחיילות בעורף ,המעניקות
תמיכה ללחימה באמצעות בידור ,הווי וטיפול .למרות שהמחקר אינו השוואתי בחרתי להמחיש את
ההבדל בדימוי חיילות לפני המלחמה לבין זה שבמהלכה ,באמצעות הדימוי של החייל .לא כנקודת
השוו אה אלא כנקודת התייחסות הממסגרת את דימוי החיילת למול דימוי החייל הלוחם .כך ניתן
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לראות את התמונה של עולם הדימויים הצבאיים ,בשלמותה .צילומים אלו מוצגים במחקר ,למול
צילומי החיילות ,טרום-המלחמה ,באותן שנים.
טענותיי מומחשות בצילומים המובאים מטה .המיקום המסורתי הנשי של החיילות אל מול
המיקום המסורתי הקרבי של החיילים באותה תקופה ,ובהשוואה לדימוי החיילת בתפקידים
קרביים טרום-המלחמה.
 ;31.2.02גיליון ,30

 ;30.2.02גיליון  ,94שער קדמי

(עמוד לא ידוע)

 ;92.2.02גיליון  ,30שער  ;10.11.02גיליון  ,42שער קדמי
קדמי

 ;91.1.02גיליון ( ,32עמוד לא
ידוע)

 ;31.2.02גיליון  30שער קדמי

סוף שנת  ,9002תחילת  ,9002לאחר סיום המבצע ניכרת חזרה אל דימוי החיילות הלוחמות .השגרה
חוזרת בהדרגה וכך גם צילומי החיילות בדימוין כ"קרביות"" .שאריות" ממבצע "צוק איתן" הן
הכתבות המסכמות שנה להתרחשותו ,ובצילומים הצלת פצועים ופינוים מהשטח וכן ראיונות עם
קצינות נפגעים ,שחוו הן עצמן שכול צבאי ,קולן נשמע רק לאחר שנסתיימה הלוחמה כשהציבור
יכול "לשאת" את הרעיון השנוי במחלוקת ,נוכחות נשים בשדה הקרב.
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בשנת  9001התרחשו שני מצבעים צבאיים :מצבע "עופרת יצוקה" ,שהתרחש בעזה ונמשך אל תוך
שנת  ,9002ומבצע "חורף חם" ,שנערך בשטחי רצועת עזה בשנת  9001בין התאריכים  91בפברואר
ל 3 -במרץ .התלקחות הגזרה והמבצע הם התפתחות שלאחר סיכול ממוקד שביצע צה"ל בפעילי
חמאס .על רקע מבצעים אלו ,נראה שינוי משמעותי נוסף בצילומים שהופיעו בשבועון "במחנה".
נראה שעוגת השכבות הרב -ממדית באה לידי ביטוי בצורה קוהרנטית כך שנמצא מקום לשלל
הדימויים .הציל ומים שהופיעו הכילו מגוון רחב של דימויים ביניהם חיילות לוחמות .גיליון מיוחד
העניק פרספקטיבה נשית ל"עופרת יצוקה" ,מפקדים צולמו כשתינוקות בזרועותיהם ,חיילים צולמו
עם אימהותיהם ולצד כל אלו ,צילומי חיילים לוחמים.
הצילומים של השנים האחרונות ,מאז חטיפתו של החייל גלעד שליט ,משקפים את הצורך לבסס
מחדש את מיקומו של הצבא בחברה הישראלית ,להציג את חוסנו ויציבותו כצבא ששולט בשטחים
ובלוחמה .חטיפתו של שליט בשנת  9002על-ידי החמאס ,וועדות ההתנגדות העממיות של צבא
האסלאם" ,זכתה" לביקורת ,בציבור ובתקשורת ,והוצגה כמחדל צבאי שמעיד על חוסר אחריות
וחולשה שפשו בצבא .הרקע לחטיפה נבע מ"שבירת שמירה" ,שינה לא מבוקרת של החיילים שהיו
עם שליט בטנק .היו בציבור ובתקשורת כאלו שביקרו את התנהגותו של שליט עצמו בעת החטיפה.
הללו מאמינים שיכול היה להתנגד לחוטפיו והמציאות הייתה נראית אחרת .מקרה כגון זה ,מערער
את מעמדו של הצבא הן בעיני האוכלוסייה האזרחית והן בעיני החיילים .הצילומים שהופיעו לאחר
חטיפתו של גלעד שליט ,מגמתם להחזיר את עטרת צה"ל ליושנה ,ולהשיב את אמון האזרחים
והחיילים בכוחו.
לצד צילומים אלו ,שלגביהם ארחיב בפרק הדן בדימוי החייל ,מתפרסמים צילומי חיילות
בתפקידים צבאיים או בכאלה שמתיימרים להיות קרביים.
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לכאורה ,החיילות המצולמות אינן מודרות לחלוטין ,כפי שמתפרש מנוכחותן הבלתי מתויגת באורח
מובהק .ניכר ניסיון לקשור להן דימוי קרבי ,אך התוכן אינו חף מנגיעות סטריאוטיפיות נשיות.
בשונה מצילומי חיילים לוחמים ,צילומי החיילות נראים מבוימים .זאת ועוד .המלל המסביר כי
מדובר בפרויקט תמונות שמתעד הווי נשי בצה"ל משתמש בהגדרה בעלת אופי קטגורי מגדרי מאוד
ספציפי .אין מדובר בהווי צבאי ,אף לא צבאי נשי ,אלא בהווי נשי בתוך המסגרת הצבאית .הגדרת
הקטגוריה המגדרית יוצרת דיסהרמוניה בין הענקת תשומת לב מיוחדת לנשים בצבא על-ידי פרסום
גיליון מיוחד ,לבין הגדרה שמדירה נשים מהמרחב הציבורי-צבאי והופכת אותן למגזר שנמצא בתוך
הגוף הצבאי ולא בהכרח חלק ממנו.
היבט ביקורתי נוסף מתייחס לרמה כללית יותר .מעצם קביעתו של "יום האישה הבינלאומי" ,עולה
השאלה :מדוע נשים צריכות יום מיוחד? יש בכך ,קטגוריזציה מגדרית שמדגישה את השוני בין
הנשים לגברים ,אך זוהי שאלה פילוסופית רחבה ,חורגת מגבולות מחקר זה.
שני הצילומים המוצגים לעיל נראים מבוימים .ניכר בהם ניסיון להתאים את המצולמות לדימויים
גבריים צבאיים .בצילום השמאלי ,חיילת שפניה צבועות ,על ראשה מצנפת ,בידה רימון מועד
להפעלה .החיילת מחייכת חיוך רחב ,שאינו מתאים לסיטואציה שבה היא מצולמת .שהרי אם היה
מדובר בתרגיל צבאי אמיתי ,לא הייתה מחייכת ,אלא מרוכזת במטרה כדי להצליח בביצוע התרגיל.
בצילום הימני ,חיילת מתבוננת בראי ,לבושה במדים ושערה אסוף .פניה רציניות .בידה שפתון
אדום ,צובעת את לחיה בדומה למריחת צבעי הסוואה על-ידי לוחמים .החיילת שמסתייעת בשפתון
איפור כדי להסוות את פניה .מה שיוצר הגחכה גרוטסקית של הדימוי .ספק אם סיטואציה זו של
הסוואה באמצעות חומרי איפור אכן קיימת בהתנהלות הצבאית .לפיכך ,נראה שמדובר בצילומים
מבוימים שנועדו לשמר את הפן הנשי של החיילות ואשר מעידים על היכולת הצבאית או למעשה על
חוסר היכולת הצבאית לקבל נשים כחיילות קרביות בפרט ,ולקבל את נשיותן הצבאית ללא צורך
בהדגשה של הפן הנשי סטריאוטיפי שלהן ,בכלל .הגיליון שבו מופיעים הצילומים מתעד הווי נשי
בצה"ל ,והיותם מבוימים משקף את המקום שבו שואפות הן להיות (כפי שמפרש זאת הצלם) ולא
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את מקומן בפועל .עניין זה מתקשר עם הדרת נשים מהקרביות ,במטרה להגן על ייחודיות החייל
הקרבי ולמקם אותן כך שלא תהווינה איום על הקרביים בנים .וזאת ,למרות שבצילומים אחרים
באותו גיליון הקרביות הנשית המוצגת אינה מחפה על דימוי הגבר הקרבי אלא מתקיימת לצדו.
הדואליות הזו שנעה בין קבלת נשיות קרבית לבין החשש מאיום על דימוי הגבר ,משקפת את
התהליך ההדרגתי שעובר השינוי בדימוי החיילת בצה"ל ,היטמעותו ותהליך קבלתו.

 ;30.1.9002גיליון 2

בשנים  9002 ,9001הציל ומים בשבועון "במחנה" משקפים את בחינת מיקומן של נשים בצבא ,בין
היתר באמצעות מוסף מיוחד ל"יום האישה הבינלאומי" המכיל כתבה העוסקת בנושא זה ,וגיליון
מיוחד המסכם "מבט נשי על מבצע עופרת יצוקה" (ינואר  .)9002הצילומים בגיליון זה חלקם של
חיילות לוחמות וחלקם של חיילות שמבצעות תפקידים מסורתיים יותר כמו מורות חיילות .בשונה
מהצילומים של חיילות לוחמות בשנת  9001שהובאו לעיל ,הצילומים של החיילת הלוחמת בשנת
 ,9002בגיליון זה ,חפים מכל ציניות ומציגים את החיילת הלוחמת ללא תוספות סטריאוטיפיות.
תצוגה זו מצביעה על היטמעות הדימוי של החיילת הקרבית ,ועל השלמה עם מיקומה החדש בצבא.
במלל שמלווה את הצילום הראשון מכנה החיילת את החיילים "הבנים שלנו" .תפיסה זו מבטאה
תחושה חברתית כללית כפי שהזכרתי לעיל ,כשהיא מתגברת ,וחודרת אל תודעת החיילות .אדגיש
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שהן בנות אותו גיל של החיילים .החיילות שמכנות את החיילים "הבנים שלנו" ,מייצגות דימוי
אימהי שאינו אינהרנטי בגוף הלוחם .כלומר ,אינו חלק אינטגראלי של המערכה.
התפתחות הדימוי של חיילות בתחרויות מלכות היופי

;14.3.03גיליון
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 ;14.4.10 , 123גיליון  ;11.2.1221 ,92גיליון 33
שער קדמי
עמוד 22

מאז ומעולם ,מלכות יופי היו נושא לגאווה לאומית .מאחר שגיל ההתמודדות בתחרות זו מוגבל
למרווח שבין  12וחצי ל 94 -שנים ,חיילות רבות ,שהן בגיל המתאים בדרך כלל בתקופת גיוסן,
מצטרפות להתמודדות על התואר הנכסף .במהלך בחירתם של הצילומים למחקר ,נתקלתי במספר
צילומי חיילות שהשתתפו בתחרות .מצאתי שבתוך הדינאמיות של דימוי החיילת והקשר אל
השינויים החברתיים ,גם ייצוג הדימוי של החיילת המתמודדת על תואר מלכת היופי ,משתנה.
מאחר שמדובר על נושא שזכה לייצוג בשבועון "במחנה" מספר פעמים ,מצאתי לנכון לצרפו למחקר
ולבחון אותו .השינוי הניכר ביותר הוא בהתייחסות אל ממד היופי .מחיילת יפה הנמדדת על-פי
יופייה בלבד ,אל חיילת שהיא גם יפה ,וגם יש לה מה לומר ,ואולי אף חשוב יותר :יש מי שיקשיב
לה .משמעות ההקשבה – מה שיש לה לומר הוא חשוב ומושכל.
ההתפתחות בצורת הסיקור של מלכות היופי בשבועון "במחנה" תואמת את השינוי שחל במיקומן
החברתי .ואסביר .אציין ואדגיש שהסיקור התקשורתי יכול היה להיות "מתקדם" מבחינה מגדרית,
אולם ,תחרות מלכת היופי היא במהותה תחרות סטריאוטיפית המתייחסת אל האישה כאל חפץ
ומצמצמת את כל מה שהיא לגוף ש חשיבותו בנתוניו הפיזיים ,ואילו תכונותיה האחרות אינן
נמדדות ואינן באות לידי ביטוי בתחרות זו .גם כאשר יש מקום לתוכן ,ולמה שיש להן לומר ,הן
נמדדות על-פי יופיין והוא בלבד הקריטריון לזכייה.
מרגלית שטרן ( ) 9011מתמקדת במאמרה בטקסי בחירת מלכת היופי בישראל בין השנים 1239-
 .1292לטענתה ,טקס מלכת היופי ,הוא חלק ממרכיבי חברת הלאום שבו גוף האישה מסמל את 'גוף
האומה' והמגדר  -את גבולות הלאום .היא מתייחסת אל תחרות זו כאל כור היתוך שיכולות
להשתתף בו נשים ממגוון רחב של ארצות מוצא ,עדות או מצב סוציואקונומי .תחרות מלכת היופי,
לטענתה ,מהווה פלטפורמה לכניסה למעמד חברתי וסוציואקונומי שונה מן המעמד שממנו הגיעו
לתחרות .בדיאלוג וירטואלי שלי עם כותבת המאמר ,אני חולקת על היבט זה שלה מתוך גישה
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פמיניסטית שבה אני מאמינה .השימוש בגוף האישה ככלי לפריצת תקרת זכוכית חברתית
וסוציואקונומית אינ ה תקינה ,לטענתי ,שכן נשים הן יותר מגוף ובשר ואם יכירו ביכולות המנטליות
שלהן הן תוכלנה לשפר את מעמדן החברתי והכלכלי באותה מידה .תחרות מלכת היופי הינה דרך
מהירה להשגת מטרות של מיקום חברתי ומיצוב קריירה בעבור מעט נשים שעושות שימוש בנתוני
גוף טבעיים אותם הן מתאימות לציפיות ולקודים של אסתטיקה חברתית .כתשובה ,אני משערת,
תעלה כותבת המאמר את הטענה שתחרות לבחירת מלכת היופי מגדירה את טווח השליטה של
נשים על גופן וריסון חופש פעולתן .בד בבד ,סביב דיון וירטואלי זה ,יש הסכמה ש"גוף האישה הוא
זירה להבניה חברתית ,כמו גם אמצעי ומטרה בעיצוב תודעה לאומית ששימשה גם את התנועה
הציונית שהטמיעה מושגים חדשים של 'נשיות' ו'גבריות' בכתב ובתמונה ,שהיו ארוגים ושזורים
ברבדיה השונים של התרבות הציונית בארץ ישראל" (שם .)9011 ,הרלוונטיות המחקרית לדיון זה,
של הפן הפמיניסטי והעיסוק בגוף האישה באש ר למיקומה החברתי והלאומי ,נוגעת לשינוי שחל
בצורת הסיקור של התחרות לבחירת מלכת היופי כפי שהוא מופיע בשבועון "במחנה" ,תוך שימת
דגש על נקודת הזמן של חלות השינוי .לטענתי ,השינוי בייצוג החיילת המתמודדת על תואר מלכת
היופי קשור לשינויים במיקום האישה בחברה ובצבא .הטענה שניתן לחלץ מכך היא שעיתון במחנה
לא הסתייג מעשיית שימוש בתחרות מלכת היופי כמשאב אותו ניכס וסייע בהפיכתו ללאומי.
את הצילומים שהופיעו בשבועון "במחנה" ניתן למיין לשתי קבוצות ,על-פי ייצוג דימוין של החיילות
בתחרות לבחירת מלכת היופי :עד שנת  9003ומשנת .9003
עד שנת  9003צולמו החיילות שהתמודדו בתחרות לבחירת מלכת היופי ,במדים ,וההתייחסות
בכותרות הייתה קונקרטית לתחרות ולקריטריון היופי בלבד .משנת  9003צולמו החיילות בבגדים
אזרחיים והתייחסות הכותרות כללה גם את אישיותן ואת "מה שיש להן לומר על ."...השינוי שחל
הוא בהתייחסות לתוכן ולמהות ,ולא רק לחיצוניות.
בשנת  9004ראו בחיילות "שליחות של צה"ל" .המושג "שליח" בהקשרו הדתי משמעותו "שליח
ציבור" ,אדם שמייצג את הקהל בזמן התפילה ,מתפלל בקול ו"מנחה" את המתפללים .ובהשלכה
לחיילות :הן שליחות של צה"ל ומייצגות אותו ,וכמייצגות ,חייבות הן להיות נבונות ,דעתניות ,ולא
רק בעלות מראה טוב ורק בזכות אלה הן יסומנו כמייצגות את הצבא של העם .השינוי באופי
ההתייחסות אל החיילות מלכות היופי ,מצביע על השינוי שחל במיקומן החברתי של נשים בחברה
כפי שכבר הוזכר לעיל.
אם כך ,ניתן להבחין שדימוי החיילת לאורך השנים הנחקרות עבר טרנספורמציה מדימוי אימהי
של תומכת לחימה אל דימוי של חיילת לוחמת ,הקרובה לזירת הלחימה ולעיתים אף לוקחת בה
חלק .שינוי זה מושפע מתהליכים חברתיים שהעניקו את הלגיטימציה לְ ַמ ְד ֶרג את החיילות בצבא
באופן שיוכלו לתפקד בזירות נוספות שאליהן לא שויכו בעברן המסורתי .תהליך זה לווה בגישה
המילולי לחזותי .במרוצת הזמן ,החזותי והמילולי מתיישרים ומשדרים מידע אחיד .בשלב זה ,ניתן
להצביע על היטמעות תהליך השינוי ,כאשר השינוי במדרוג החיילות ושיבוצן בתפקידי לחימה,
נתקבע הן בתודעה והן הלכה למעשה.

109
לסיכום פרק הממצאים
הניגוד שעלה מניתוח הצילומים בפרק זה ,בין הפן החזותי של הצילומים לבין התמלול בולט יותר
בהתייחסויות לייצוגי נשים לעומת ייצוגי גברים ,בפרקים הקודמים .בולטּות זו מלמדת על המתח
שנוכחותן של נשים בצבא מייצרות ,כאשר הן נאבקות לקבל מעמד שווה לזה של גברים בצבא.
המתח בין המלל לתצלום בייצוגי נשים לעומת המתאם בין מלל לצילום בייצוגי גברים מחדד את
המאמץ שהיה על הצבא לעשות כדי לבצע את השינוי שחלחל מבחוץ על תפקודיו כצבא ,שעניינו
ייצור ביטחון מעל הכול .מעורבותם של אינטרסים ״זרים״ אחראית למתח שבין הצילום להסבר,
ומדגישה את העובדה שהשינויים אינם ״טבעיים״ והם מצריכים שינוי בתפיסה .לכן ,קיומו של
המתח בין המלל לצילום מלמד שהשינוי טרם הוטמע כראוי.
המתח שבין החזותי בצילומי חיילות קרביות לבין המלל המלווה אותם ,כאשר חזותן קרבית ואילו
ההסבר המצורף מתמיד להזכיר את מיקומן הסטריאוטיפי נשי ,מצביע על כך שאכן מתקיים תהליך
של שינוי אבל באופן שאינו אבסולוטי .השינוי בדימוי החזותי מלא ,אך המלל ה"סורר" משקף
שינויים של חקיקה ומהפכות פמיניסטיות חברתיות .לאור זאת ,אני טוענת ,בשונה ממחקרים
בתחום ( ;Robbins & Ben-Eliezer, 2000דיוויס  ,)1222,ששינויים חברתיים ומדיניים מעניקים
את הרוח הגבית והלגיטימציה לשינוי במיקומן של חיילות בצבא ,מתומכות לחימה ללוחמות
בפועל ,ורק בהשפעתה יתקבל השינוי בהשלמה מלאה וללא מתחים .במילים אחרות ,קיים שינוי
באופן ייצוג הדימוי של החיילוֹת בד בבד עם התנאי ההכרחי להיטמעותו :שינוי בתפיסות מגדריות
בחברה בישראל וכפועל יוצא  -בצבא .כלומר ,בעוד  )9000( Robbins & Ben-Eliezerטוענים
שהמהפכה הפרופסיונאלית פתחה בפני החיילות תפקידים שעד אז אוישו על-ידי גברים ,חיילים,
הייצוג התקשורתי שלהן נשאר סטריאוטיפי והאפליה המגדרית בצבא נשארה כפי שהייתה .אני
טוענת שהשינוי המגדרי המתרחש בצבא מקבל ביטוי על-ידי אופי ייצוגם של חיילות ושל חיילים
בתקשורת ,ומשפיע על מיקומן של החיילות בצבא בפרט ובחברה הישראלית בכלל .מאחר שכאשר
מתרחשת מלחמה ,חוזר הדימוי של החיילת אל מקומו הישן והמסורתי ,ההנחה במחקרי מזדהה
עם טענתה של דיוויס ( ,) 1222שיש כוחות חברתיים אשר יוצרים התנגדות לשינויים אלו .לעניות
דעתי ,אין מדובר בהתנגדות לשמה ,אלא על הצורך והרצון לשמור על מורל הציבור בשעות משבר
ולהיות קשובים לצרכים באותן עתות .יש לזכור ששבועון "במחנה" ,כשבועון מטעם הצבא ,אינו
מחויב לסיקור אובייקטיבי .פטור שמאפשר לו "ללכת בין הטיפות" ,ולבחור בקפידה את התכנים
שאותם הוא בוחר לפרסם .לפיכך ,שינויים חברתיים אכן משפיעים על הדיכוטומיות אך הם תלויי
זמן והתרחשות .אימוץ אתוס האימהות שייך לשנים הראשונות לקיומה של המדינה ,ולמלחמות,
ואילו עמ דות מרי מול אתוס זה ושינוי יחסי המגדר מקבלים ביטוי בזמני רגיעה ,כשתהליכים דומים
מתרחשים בזירה החברתית והמדינית .המחקר מסתיים בתקופה שחל בה שינוי משמעותי בדימוי
של החיילת .היא מוצגת כקרבית ,כמעט גברית .בתפקידי לוחמה ושטח כשהמלל המלווה את
הצילום קוהרנטי לחזו תו .נראה שדימוי החיילת הקרבית זכה לקבלה מלאה .עם זאת ,ולאור
ממצאי המחקר המצביעים על דימויים שמשתנים בהתאמה למלחמות ,יש לבצע מחקר המשך אשר
בוחן את הדימוי של החיילת לאור מבצעים צבאיים שהתרחשו לאחר שנת .9002
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דיון וניתוח המשמעות של הממצאים
במחקר זה המתפרש על פני  21שנה נבחנו מגמת ההתפתחות והשינויים בדימויי חיילות וחיילים
בצבא בישראל .הדרך שבה נעשתה הבחינה הייתה באמצעות התייחסות לצילומים מפרספקטיבה
של זמן ,מרחב ומגדר ,במגמה לעמוד על טיב השינוי וההתפתחות ולגלות באילו נקודות זמן הם
התרחשו ועל ידי כך לחשוף את הה קשרים לשינוי בדימוי כפי שלא נחקרו עד כה .לא נמצא מחקר
אשר מאגד את מכלול הדימויים השונים ובוחן את התפתחותם לאורך ההיסטוריה (גלוזמן;9002 ,
בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון ;9002 ,בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,ששון-לוי ;9002,למיש;9000 ,
ברקוביץ ;1222,למיש ;9000 ,הרצוג ;1222,בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,ברונפלד-שטיין ;9002,לוי,
 )Robbins and Ben-Eliezer, 2000; Yoval-Davis, 1997 ;9003מבחינה זו ,מחקר זה הינו חלוץ
בתחום.
בטענות המחקר הנחתי שלאורך השנים הנחקרות יתרחשו שינויים בדימויי החיילּות ,תימצא
חלוקת עבודה מגדרית ברורה ושהשינויים החברתיים והמגדריים שחלו ,בין אם היו סטטוטוריים
ברמה מדינית ובין אם היו אלה פריצות דרך של תנועות פמיניסטיות ,השפיעו על המיקומים
המגדריים בצבא .אכן מצביעים הממצאים ,שיש שינויים דינאמיים בזמן אך לא קיימת
דיאלקטיקה של היפוכי תפקידים מגדריים והשינויים כאילו מתנהלים בשני ערוצים נפרדים
ומקבילים.
נמצא שבשני המגדרים מדובר על תהליכים שונים .בעוד הדימוי של החייל הקרבי נמצא בתהליך
של התפתחות שלב אחר שלב שנבנים זה על גבי זה ,הדימוי של החיילת נמצא בתהליך שינוי .
משמעות הדבר היא ששינ וי והתפתחות במחקר זה הינם שני תהליכים נפרדים המתקיימים
במקביל .יתר על כן ,נמצא שהדימוי הנשי צבאי החדש של החיילת הלוחמת אינו מאיים על דימויו
של החייל הקרבי ,החזק והלוחם ,כי אם מתקיים לצדו ,למרות שהתהוותו כרוכה בעימותים עם
האתוס הצבאי שגבריותו מודגשת על-ידי מאבקן של הנשים על מעמד שווה בצבא .לפיכך ,מדובר
בשני סוגי דימויים המתקיימים במקביל בלי שזה מאיים על קיומו של זה .את העדר האיום על
מקומו של הגבר בצבא ,בעקבות תהליכי השינוי במעמדן של נשים ,ניתן להסביר על-ידי כך שמעמדו
של הלוחם הגבר ,המושרש כה עמוק באתוס האנושי ,הוא על-זמני בהקשר של מדינת הלאום
הישראלית .תהליך זה דומה באופיו לתהליכים דומים שמתחוללים בצבאות העולם המערבי ,כפי
שמעלה סינתיה אנלו ואחרות (  .)Enloe, 1994כל מגדר עובר את שלבי ההתפתחות או השינוי
בהתאמה לתהליכים החברתיים ,המדיניים והאירועים הצבאיים המשפיעים על התהליך ,ואין
ביניהם מתאם המעיד על השפעת דימוי החייל על דימוי החיילת ואף לא להיפך .אין כאן הדים
למלחמת מינים .במצב הקיים שבו גברים שולטים בתפקידים המובילים ,ובעיצוב המדרג הפיקודי
בצבא ,מה שנשים זוכות בו הוא בראש ובראשונה מידי גברים ובאישורם .למעשה ,נשים זוכות
לקידום בצבא וכובשות שטחים תפקודיים נוספים ,על-ידי משא ומתן בלתי פורמאלי ,אך גם בגין
השפעות חיצוניות על הצבא .זאת ,למעט המאבקים שזכו לפרסום בציבור הישראלי הקשורים
בזכות להשתתף בקורסי טיס ועוד.
אותם מאבקים פורמאליים ובלתי פורמאליים ,והתלות בהסכמת הגברים השולטים במוסדות בכלל
ובצבא בפרט ,ובאישורם ,היוו קרקע פורייה להטרדות המיניות בצבא ,הקשורות קשר ישיר עם
ההירארכיה הצבאית ועם מיקומם של הגברים בהירארכיה וזה של הנשים .ההטרדות המיניות
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ביחידות מעורבות נבעו מתחושת העליונות של החיילים הגברים ,שהאמינו כי ניצולן המיני של
החיילות יתחזק תחושה זו .ביחידות שאינן מעורבות  -מקור ההטרדות היה במיקום הנחות של
החיילות במדרג הארגוני בהשוואה לחיילים .ההירארכיה הצבאית הבלתי שוויונית בעליל יכולה
הייתה לפתח אצל החיילים/המפקדים תחושת "בעלות" על החיילות שתחת פיקודם .נושא זה רחב
וחשוב מאוד ,אך חורג מגבולות מחקרי ועל כן לא אעמיק בו.
המחקרים בתחום (  ;Enloe, 1988 ;Barrett, 1996; Izraeli ,1997;Kimmerling, 1993ששון לוי,
 ) 9002מצביעים על קיומו של קשר בין חלוקת העבודה המגדרית בצבא לבין הישמרות אי-השוויון
המגדרי בחברה ,ועל כ ך שכיוון הקשר הוא השפעת הצבא על החברה .ממצאי המחקר שלי תומכים
בקיומו של קשר זה אבל סותרים את כיוונו .נמצא שדימויי החיילּות משתנים בהתאם לתהליכים
חברתיים וכאשר הצבא מבקש לשנות את דימוי החיילות ,הוא מצליח רק כאשר יש רוח גבית
ולגיטימציה מצד המדינה והחברה האזר חית כמו גם ההנהגה הצבאית ,ובהשפעתן .משמעות
העובדה כפי שעלתה במחקר זה שחוקים ותהליכים חברתיים הם אלו שמשפיעים על המיקום
המגדרי בצבא ולא להיפך כפי שטוענים החוקרים לעיל .משמעות נוספת היא ,שהצבא לא יחולל
שינוי חלוצי לפני המדינה והחברה האזרחית אלא בעקבותיהן .ממצא זה מערער על המסקנה העולה
מן המחקרים שפורסמו בשנים האחרונות ,ואשר באמצעותה ביסס הצבא את מעמדו כחלוץ
השינויים במעמדן של נשים ובשינוי יחסי המגדר (ששון לוי ;9011 ,כליפי.)9011 ,
נושא נוסף שעולה מן המחקרים בתחום הוא שעם התמסדותו של הצבא נבנתה מערכת תפקידים
מגדרית ,במטרה לשמר הירארכיה מגדרית (בן-ארי ;9001,בן-ארי ולוי-שרייבר ;9000 ,בן-ארי
ושיאון ;9002 ,גלוזמן ;9002 ,למיש ;9000 ,ששון-לוי)Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9002 ,
מה שעם השנים שוקע ומתבטא ביותר ויותר כתבות וצילומים אשר מטשטשים הבדלים מגדריים
מדרגיים .הטשטוש הוא תוצאה של שינוי גישה של החברה כלפי הצבא .בהיותו גוף שאינו חסין בפני
ביקורת ,הביקורת החברתית ומעורבות האזרחים בנעשה בו ,הופכים אותו מגוף צבאי בלתי תלוי,
לגוף המושפע מתהליכים ומביקורות חברתיות .תהליך זה מתרחש בשל היותו של הצבא חלק בלתי
נפרד ממשולש שצלעותיו :חברה ,מדינה וצבא .ככזה ,אינו יכול להתעלם מתהליכים חברתיים
מגדריים המתרחשים בחברה הישראלית .נראה שמגוף המגויס למדינה בשנים הראשונות לקיומה,
הוא הופך להיות גוף שהוא גם חלק מהחברה הכוללת בישראל ,קשוב אל הקולות השונים הרוחשים
בתוכה ומבקשים לשנות את יחסי המגדר ,ומעניק ביטוי ולגיטימציה לכל אלה באופן המתאים לו,
תוך שמירה תמידית על יחסי המגדר.
כל זאת עד שנת  . 9001בשנה זו חל שינוי והשוויון המגדרי הושג כמעט כליל .מדובר ,אם כן ,בתהליך
של שינוי מיקומו של הצבא בחברה בישראל במהלך השנים הנחקרות ,הן מבחינת תפיסתו על-ידי
החברה האזרחית כאוטוריטה שניתן לערער עליה ולבקר אותה ,והן מבחינת השפעותיו הישירות על
יחסי המגדר המתקיימים גם מחוץ למסגרתו ,בחברה האזרחית .ממצא זה ,מהווה בסיס למחקר
נוסף לשם בחינתם של תהליכי שינוי מגדריים אלה ,ככל שהחברה האזרחית משפיעה על מיקומים
מגדריים במסגרות צבאיות ומדיניות.
מן הממצא האחרון בניתוח של דימויי חיילות עולה המסקנה של התקבעות הדימוי של החיילת
הלוחמת .במתאם (בקורלציה) שבין החזותי למילולי ,בהיעלמות המתח שביניהם ,מתח שליווה את
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הצילומים במרבית השנים הנחקרות נפתר ,ובהשלמה ביחס למיקום המגדרי שנבנה והתגבש
במרוצת שנים אלו.
הימצאותם של דימויי חיילות קרביות בסמוך לסיום המלחמה (עופרת יצוקה) ,והבאתן של החיילות
הלוחמות אל החזית בשבועון "במחנה" (תופעה שלא אובחנה עד כה במחקר) ,מעלים את הצורך
במחקר המשך לבחינת נוכחות תקשורתית של חיילות לוחמות ,לא רק בתום המלחמה ,אלא
במהלכה.
ההבנה הנובעת ממצאיו של מחקר זה ומסקנותיו היא שתהליכים חברתיים משפיעים על התנהלות
הצבא ברמה של מיקום מגדרי ,והם משמעותיים הן מבחינה אקדמאית והן מבחינה חברתית .ניתן
להסיק כי לחברה הכוח להנהיג שינויים ברמה המדינית וברמה הצבאית ,ולהשפיע טיפין טיפין
ובהדרגה על אתוסים וניפוצם ,על מוטיבים כמו דימויים מגדריים ,מיקום מגדרי וכן בכוחה לסדוק
פטריארכליות צבאית ,מדינית וחברתית ,אשר ירשה ונחלה החברה בישראל ,מאווירת שנותיה
הראשונות של המדינה.
המסקנות הנובעות מהמחקר מבוססות על הקורפוס המחקרי של גיליונות "במחנה" ,אך את
הממצאים ואת המשתקף מהם ניתן ליישם גם על תהליכים חברתיים ,מגדריים וצבאיים .הם בעלי
משמעות בהבנת שלושת הצירים :חברה ,צבא ומגדר ,והקשרים ביניהם .ההבנה ששינויים מגדריים
חייבים להתרחש לא רק בצבא אלא בחברה כולה חשובה היא לחברה הישראלית .באמצעותה ניתן
להגדיר מטרות חברתיות/מגדריות ולהביא לידי שינוי .זאת ,מתוך ההבנה העולה ממחקר זה,
שהצבא אינו יכול להימנע מ"ליישר קו" עם האידיאולוגיה החברתית ,האזרחית ועם סדרי היום
הציבוריים .המודעות לצורך בשינוי מגדרי גוברת בעולם שבו התקשורת תופסת מקום חשוב ככלי
ִחברות וכצינור מידע .בעולם שבו הרשתות החברתיות תופסות תאוצה והיכולת המוגבלת עד אפסית
של גופים שונים ,והצבא בכללם ,לשלוט על התכנים המתוקשרים לציבור ,חשוב עוד יותר שהצבא
יכיל את מטרותיה של החברה .אם המנהיגות הצבאית תפגר אחר המטרות חברתיות והגשמתן,
ובמיוחד כשהחברה מעורה במתחרש בצבא ומפעילה מחשבה ביקורתית ,עלול להתעורר מרי חברתי
ותופעת הסרבנות עלולה להתרחב .יש לזכור כי הרשתות החברתיות השונות ואתרי האינטרנט
מעלים ידיעות ב"זמן אמת" ,באמצעות צלמים חובבים מקרב הציבור ,כאשר גורמי הצבא אינם
יכולים לסנן או לצנזר את המידע הזורם לציבור בלא מחסומים .מבחינה זו ,מדובר על משמעות
אדירה בה החברה צריכה להבין שהיא הבסיס לכל שינוי גם אם הוא לוקח זמן.
במטרה להגיע לתובנות אלו ביצעתי ,כאמור ,מחקר שמתפרש על פני  21שנה וכלל בראשיתו 3000
צילומים .באמצעות שילוב של מתודות שונות לניתוח צילומים צמצמתי ובחרתי מאלפי הצילומים
מאות אחדות תוך הקפדה שלא לפגוע בכמות הנדרשת כדי לייצג את מסקנותיי ,ועם זאת לא לפסוח
על חומרים מחקריים חשובים .שילוב קבוצת המיקוד במחקר ,שבחרה בסופו של דבר את 200
הצילומים שנחקרו מהווה חידוש מחקרי בתחום ,באופן שבו לא פגשתי בשלבי כתיבת המחקר.
קבוצת המיקוד סייעה לי בנטרול ההטיות המחקריות שיכלו להשפיע על בחירת הצילומים בשלב
הראשוני ,והפכה את המחקר למהימן יותר .הבחירה לבצע את איסוף החומרים הנחקרים משבועון
"במחנה" נבעה בעיקר מהרצון לבחון כיצד הצבא תופס ובונה את דימויי חייליו .עם זאת ,בימים
אלה ,עם התרבות אמצעי תקשורת ,עולה השאלה האם יש צורך בעיתון צבאי שמבחינה
פונקציונאלית אינו ממלא את הפונקציות כפי שמילא בשנים של קום המדינה .ייתכן שמדינה שחשה

102
באיום קיומי "לא תעקור נטוע" ותשמר את הזרוע התקשורתית הזו למקרי חרום ולעת הצורך .כמו
כן ,דווקא בשל העובדה ששבועון "במחנה" חדל מתפקידיו הלאומיים ,ומאחר שקהל קוראיו
(וכותביו) הם בעיקר חיילים ,חשוב לשמרו ולהתמיד בהוצאתו על מנת להשריש הוואי ,לקיים
תרבות ולהעביר מסרים צבאיים .סיבה נוספת לקיומו של השבועון גם בימים אלו ,היא כדי
שלמנהיגות הצבאית תהיה תחושת שליטה לא רק בשדה הקרב ,לא רק בשימור סדרים
פטריארכליים ,אלא גם בייצור תקשורתי של תכנים צבאיים .אלו הן רק השערות ,וייתכן שהתשובה
לכך אינה חד-משמעתית.
במחקר נ בחנו הדימויים של חיילים ושל חיילות כפי שהם משתקפים בצילומים משבועוני "במחנה"
שהתפרסמו מאז קום המדינה ועד שנת  .9002שני המגדרים נחקרו באופן נפרד ובלתי תלוי .בהמשך
לשיטת מחקר זו ,גם פרק הדיון יעסוק בשני המגדרים בנפרד במטרה לבחון מה ניתן ללמוד על
החברה הישראלית כתוצאה מתהליכים אלו ,ומאחר שבמחקר נבחנה ההשערה כי קיים קשר בין
תהליכים חברתיים לבין שינויים ו/או התפתחות בדימוי שני המינים בצה"ל .
בפרק זה אציג את השינויים ואת ההתפתחויות שהתרחשו וזיקתם אל התהליכים החברתיים ,וכן
את הקשרים שבין החברה הישראלית לבין הדימויים המוצגים בצילומים שבשבועוני "במחנה".
כאשר כל התהליכים וההתפתחויות נקשרו לכדי סיפור-על אחד רחב ומקיף ,המסביר את
ההתרחשויות המובאות במחקר.
בניתוח הצילומים מצאתי שכדי לקבל תמונה מהימנה עד כמה שניתן ,חשוב לבצע ניתוח של המלל
המלווה את הצילומים ,לא פחות מאשר ניתוח פרטי הצילום עצמו .הטקסט יכול ,לדעתי ,להסביר
את מה שהעין רואה ,להציע פרשנות נוספת או אחרת ,ולהכניס את הצילום להקשר השונה לעיתים
ממה שנראה בניתוח החזותי .באופן זה ,קיבלתי את מרב המידע ,משמעות או הד נוסף על
האינטרפרטציה המחקרית שלי לצילום .במהלך עבודת המחקר מצאתי שמשמעות המלל המלווה
את הצילום לא תמיד בהלימה עם הצילום .כך עלו רבדים נוספים לניתוח החזותי ,שחשפו לעיתים
תהליכים עמוקים יותר והעניקו את הפרשנות הסופית והמורכבת יותר לצילומים שנחקרו .לאורך
המחקר ,התקיים מתח בין החזותי למילולי ,דוגמאות רבות לכך הובאו ונדונו בפרק הממצאים.
מתח זה משקף את זה הקיים בין המקום השוויוני והמתפתח שאליו שואפת החברה לבין
המיקומים המגדריים שהצבא מבקש לשמר .כמו שני כוחות המושכים זה מול זה ,ועם זאת ,אוחזים
באותו החבל.
נמצא ,אם כן ,קשר שאיננו סימביוטי בין הצבא ,המדינה והחברה .כל גוף מתנהל באופן נפרד ועם
זאת מקיים קשרים בנקודות חפיפה ספציפיות .את נקודות החפיפה ניתן לדמות להרפיה מ"משיכת
החבל" ,והיא מתרחשת מאחר שהחברה היא שמרכיבה הן את הצבא והן את הגוף המדיני .הצבא
ועוצמתו בנויים למעשה על הפוטנציאל של כלל מרכיבי הכוח ועל מיצוי הפוטנציאל האנושי .מסיבה
זו עליו להרפות מידי פעם ,להכיל ולקבל את ההתפתחות או את השינוי .על נושאים אלו ארחיב
בהמשך ,בפרק זה.
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דימויי חיילים
מהצילומים שנחקרו עולה תמונה שבה הדימוי של החייל מתפתח לדימוי רב-ממדי .ההתפתחות
מתרחשת מידי שני עשורים ובמסגרת שתי השתקפויות :הפיזי והמנטלי ,הפיזי נשאר קבוע
והמנטאלי מתפתח.
כאמור ,לאורך כל המחקר ,ניתן היה להצביע על מתח בין החזותי למילולי .מתח זה משקף את
המתח שקיים בין המקום השוויוני והמתפתח שאליו שואפת החברה ,לבין המיקום המגדרי שהצבא
מבקש לשמר ,מיקום המשעתק עליונות גברית ופטריארכליות על פני שוויון הזדמנויות .כך למשל,
צילומים בעלי אופי גברי קרבי ילוו בהסברים המדגישים אומץ לב ,קור רוח וחשיבות הכושר הגופני,
וינציחו את הדימוי ההרואי של החייל .לדוגמה :צילום משנת  ;2.2.1220( 1220גיליון  ,42עמודים
 )14-12שבו נראית חבורת גברים ,חיילים ,עומדים זה לצד זה ,לבושים במכנסיים ופלג גופם העליון
חשוף .במרכז הצילום ,גבר אוחז בחבל הקשור לעמוד גבוה .מתחת לרגליו ,מבנה גבוה של עצים
שממנו הוא קופץ .הגברים שמסביב מניחים את ידיהם על המותניים וצופים בגבר התלוי באוויר
כשידיו אוחזות בחבל .המצולמים נמצאים באזור ציבורי פתוח .תנוחת הידיים על המותניים
משדרת ביטחון עצמי .לא ניתן לראות את פניהם אך משפת גופם נשקפים ריכוז ורצינות .המלל
המלווה את הצילום מדגיש את התכונות הגופניות והנפשיות הדרושות לחייל האידיאלי.
 )1נדנדת טרזן ,תפקידה לפתח שרירים ואומץ לב .שים לב לאחיזה האיתנה ולזקיפותו של הגוף;
 )9מרוץ על סולם חבלים מתנדנד בגובה של  2מטר ,מלבד היותו מעייף ,דורש ביטחון עצמי וזריזות;
 )3רחיפה שלווה באוויר צלול .כדי להגיע למצב זה יש לעבור אימונים קשים ומייגעים הדורשים
גוף בריא ורוח אמיצה".
ממצא זה משתלב עם ממצאי המחקרים בתחום (בן -ארי ;9001 ,בן-ארי ולוי-שרייבר;9000 ,
ברונפלד שטיין ;9002 ,ברקוביץ ;1222 ,גלוזמן ;9002 ,לוי ;9003 ,למיש ;9000 ,ששון-לוי ;9002
 ,)Robbins and Ben Eliezer, 2000; 1997 , Yoval-Davisהמעל ים שתי תובנות עיקריות .האחת
מתייחסת לדימוי החייל הקרבי כאל אידיאל הגבריות הישראלית ההגמונית ,והשנייה מתייחסת
לפונקציה שהוא ממלא באידיאולוגיה המדינית והחברתית בישראל .שתי תובנות אלו יחדיו,
משרתות פונקציה שלישית :קיבוע ההיררכיה המגדרית ושימורו.
לצורך הבנת ה טענה לגבי שימור ההגמוניה הפטריארכלית ,אביא את האופן שבו מיוצגות חיילות
בתפקידי לוחמה .בשונה מצילומי חיילים ,צילומי חיילות בדימוי קרבי מלווים בדרך כלל בטקסט
ציני הבז לתפקידה של החיילת ,ויתמקד בפן הנשי של המצולמת במקום בתפקיד עצמו (למשל,
 ;2.3.23גיליון  ,94שער פנימי) .חוסר מתן לגיטימציה בניסוח המלל המלווה את הצילום,
והביקורתיות בין אם היא גלויה ובין אם סמויה או מרומזת ,מונע קיום שקט של הדימוי במרחב
הצילומי ,ובפועל מנציח ומחזק את דימוי החייל הקרבי .דיון זה משיק למחקר השוואתי של מערכת
היחסים המגדרית בצבא ,וחורג מגבולות מחקר זה המתייחס אל כל מגדר בפני עצמו  .לפיכך ,לא
ארחיב את הדיון בנושא זה אלא אסתייע בו לחיזוק ולהסבר הטענה.
המחקר ממשיך את הרעיונות המחקריים של המחקרים שנערכו בתחום ,ואשר מצביעים על קשר
משולש בין הצבא ,המדינה והחברה האזרחית בישראל .אלא שבמחקר זה הושם דגש על חיבורים
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שאינם סימביוטיים בין הצבא ,המדינה והחברה .כל גוף מתנהל באופן נפרד ,עם נקודות חפיפה
ספציפיות .נקודות חפיפה אלו מתקיימות משום שהחברה היא המרכיבה הן את הצבא והן את הגוף
המדיני .כאמור ,הצבא ועוצמתו בנויים למעשה מהפוטנציאל של כלל מרכיבי הכוח וממיצוי
הפוטנציאל האנושי .עניין זה יכול להסביר את התנגדות הצבא להצגת חיילים קרביים עם מאפיינים
סטריאוטיפיים של חולשה או נשיים .דימויו של החייל הלוחם צריך להיות גברי ,חזק ואמיץ
ודימויים נשיים סטריאוטיפיים מחלישים את דימוי החייל הלוחם .הצבא אינו יכול להרשות לעצמו
"חיילי שמנת" רגישים ,זה מנוגד למהותו כ"צבא העם" בחברה מיליטריסטית .דיסוננס זה בא לידי
ביטוי במחקר ,במתח שבין הצילום למלל המלווה אותו .עם זאת ,מממצא חשוב אחר עולה,
שהדימוי החזותי של החייל ככל שהוא מתפתח ,אינו גורע מדימויו כלוחם.
מן הצילומים עולה די מוי חיילים שבנוי מהשתקפות פיזית ומהשתקפות מנטאלית .ההשתקפות
הפיזית ,החזותית ,נותרה לאורך המחקר  -קבועה .ההשתקפות המנטאלית היא זו שנמצאה
בתהליך התפתחות .ההשתקפות הפיזית קובעה עם קום המדינה ועל-פי חזונו של הרצל :חיילים
בנויים היטב ,מוכנים ומשומנים ללחימה ,עוסקים רבות בפעילות גופנית לפיתוח ולשימור גופם
מוצק ואיתן .דימוי זה לא השתנה לאורך כל השנים הנחקרות.
הדימוי השני ,המנטאלי ,הוא הדימוי ההתנהגותי שהושפע משינויים ומתהליכים חברתיים והוא
אשר קיבל ביטוי בצילומים והפך להיות חלק מהדימוי הכולל של החייל .באמצעות המרכיב
ההתנהגותי בצילום ,המרכיב המשתנה ,נוצרה הבנייה של הדימוי .במילים אחרות ,החייל ,לאורך
כל השנים הנחקרות נותר בעל חזות אשכנזית ,חזק ,שרירי עם שפת גוף ברורה ושאינה משתנה .הוא
תמיד איתן ופעיל ,מגן על המולדת ונכון לקרב בכל עת שיידרש .אולם ,החל משנות השמונים ,ניכרים
בדימוי החיילים המצולמים ממדים נוספים .לצד הדימוי של החייל החזק והקרבי ,הוא מופיע כמי
שיודע להכיל את כעסו ,אמפאתי למול האוכלוסייה הערבית (צילומים משנת .)9009, 1211 ,1212
הוא יודע להיות החייל של אימא ( ,)1222אינו נמנע מלהביע חום ואהבה לחבריו באמצעות מגע (החל
משנת  1220ואילך לאורך המחקר) וגם  -אבא שמצולם עם משפחתו ( . )9001בין שני קצותיה של
מגמת ההתפתחות ,דימוי החייל מתפתח מ"מכונת לחימה" חסרת רגשות כפי שמופיע בצילומים
משנות החמישים אל "מכונת לחימה" שבוכה על קברי חבריו כפי שמופיע בצילומים משנות
התשעים והאלפיים.
התבוננות ברמת המאקרו מסייעת באפיון ההתפתחות בדימויו של החייל מידי שני עשורים .מדובר
בשינוי דורי .חלוקה גסה לדורות מעלה כי החיילים של שנות ה 20 -הם ההורים של החיילים בשנות
ה ,10 -ואלו האחרונים הם ההורים של החיילים בשנות ה .9000 -ברצוני לציין שמדובר בחלוקה
גסה שאינה מתייחסת למשתנים סוציולוגיים כגון אלו המניחים שהגיל שבו התחתנו בשנות ה20 -
היה צעיר מזה שבו התחתנו בשנות ה 10 -או ה .20 -באופן ישיר משפיע גיל הנישואין על פער הגילים
בין ההורים לצאצאיהם ולפיכך גם על התיאוריה שאני מציעה .עם זאת ,ניתן לומר שלצורך
התיאורטי של המחקר וגבולותיו ,ניתן לתחום את הדורות באופן המוצע לעיל .כלומר ,מבחינה
חברתית ,מאחר שההתפתחות בדימוי החייל התבצעה בכל דור ביחס לקודמו ,אפשר להניח שאחד
הגורמים שהשפיע על ההתפתחות ומגמתה ,קשור בתהליכים חברתיים שחלחלו והשפיעו ,בין היתר,
על החינוך שקיבלו חיילי שנות ה 10 -מהוריהם וממחנכיהם ,החיילים של שנות ה ,20 -וכן הלאה
בהתאמה .באופן זה ,ההתפתחות הוטבעה בחברה האזרחית והמשיכה להתפתח לדימויים הרב-
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ממדיים של החייל בשנות ה .9000 -מדובר ,אם כן ,בנקודת ממשק שבין החברה לצבא ובקשרים
בעלי ההשפעות ארוכות הטווח על הדימוי של החייל .הם באים לידי ביטוי בהתפתחות הדימוי
שעליו עמדתי במחקר זה.
בהמשך פרק זה ,אציג את המטא-נרטיבים שנחשפו במהלך המחקר כשהם מחולקים לתקופות,
ואצביע על התהליך שעברו דימויי החיילים ואלו של החיילות שכפי שהשתקפו בשבועון "במחנה".
דיון וסיכום שנות ה  :06-06גוף חזק ,אומה חזקה
הצילומים של שנות החמישים משקפים בעיקר את בניית הגוף והאומה ,כבסיס לצבא חזק ולמדינה
איתנה ,ומתמקדים במבנה גוף שרירי ואיתן .החיילים מצולמים כשהם בעיקר בפעילות גופנית
במסגרת הצבאית ,וכן מצולמים הם בקבוצות.
המלל שמלווה את הצילומים מוסיף מידע למתבונן על מה שרואות עיניו ,תוך שימוש בתיאורים
המפארים את החייל .הגבריות מתבטאת בכוח ,בעוצמה ובסיבולת גופנית ונפשית .הנשים מודרות
ממקום זה באורח עקבי ובולט.
מסגרת הזמן של שלושים השנה כללה לא רק בניית אומה וצבא אלא גם שלוש מלחמות :מלחמת
ששת הימים (יוני  ,)1222מלחמת ההתשה (מרץ  -1222יוני  )1220ומלחמת יום הכיפורים (אוקטובר
 .) 1223החשיבות של הצבא בחברה ,התבטאה בתקופה זו באמצעות פרסום צילומים של חיילים
בעלי דימוי מקרין כוח ועוצמה שנועד להעביר מסר של ביטחון לאזרחים.
בעוד שמשנות השמונים ואילך ניתן להצביע על התפתחות בדימויו של החייל ,סימולטנית עם דימויו
כחייל קרבי לוחם ,בשלושת העשורים הראשונים למדינה ,הדימוי של החייל הלוחם מוצג באופן
הבתולי והראשוני שלו ,דימוי המהווה את הבסיס שממנו ובהשוואה אליו הצגתי את ההתפתחות.
הציטוטים הבאים מובאים מהסברים/תיאורים המלווים את צילומי שלושת העשורים הראשונים
למדינה .ניתן להבחין בהדגשת חשיבותו של כושר הלחימה ,פיתוח השרירים ואומץ הלב; בהדגשת
העובדה שהמסגרת הצבאית מהווה "בית ספר לגברים" .ובפרשנות שלי" :בית ספר לגבריות",
מאחר שהגבריות מאופיינת על-ידי תכונות הנרכשות בשירות הצבאי.
"קורסי צניחה וקומנדו לקצינים נפתחו השנה ,במגמה להעלות את כושר לחימתם ואת מנהיגותם
של המפקדים בחילות הלוחמים .בתמונה המוסגרת-ראש אה"ד ,אלוף יצחק רבין ,מיוזמי
הקורסים -בשעת אימוניו בקורס הצניחה הראשון ,שהשתתפו בו הרמטכ"ל וסגל הפיקוד הגבוה".
( ;14.2.22גיליון  ,9 -1עמוד )12
כותרת ראשית" :בית ספר לגברים" .טקסט מתחת לצילום :כל אחד נמר -ועל הנמר לגלות את
כושר מנהיגותו במבחן קשה .עליו להעביר פצוע דרך גשר הרוס מעל לנהר סואן ,תחת אש יעילה של
האויב ,בפרק זמן קצוב .כאן מתגלית תושייתו של "נמר" מפקד :הוא מעביר את הפצוע במעין רכבת
חבלים מחלקו האחד לחלקו האחר של הגשר" ;12.3.22( .גיליון  ,92עמוד )1
שלושים השנים הראשונות ( )20- 20מאופיינות בעיקר בביסוס דימויו של החייל כפי שהוא מתואר
לעיל ,אולם מידי פעם במהלך השנים הללו מבזיקים צילומים המצביעים על ראשיתה של התפתחות
בדימוי .כך למשל ,בשנות השישים ממשיך להתקיים הדימוי של החייל הקרבי הלוחם .אולם בשנת
 1222סביב כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים ,מופיעים שני צילומים של חיילים כשהם בוכים
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ליד הכותל עם כיבושו .מהאופן שבו מצולמים החיילים ,בגבם וללא פנים שם וזהות ,מתפרש בכיים
כהבעת התרגשות קולקטיבית של אזרחי ישראל היהודים ,מכיבוש ירושלים בכלל ומכיבוש הכותל
בפרט ובעיקר .חשוב לציין נקודת שינוי זו מאחר שהיא נדבך אחד בתוך תהליך ההתפתחות של
דימוי החייל .אני מציינת זאת למרות שמדובר בסיטואציה המסמלת הבעת רגש קולקטיבי.
דיון וסיכום שנות ה " :06הורות ההליקופטר" :החיילים הם "הבנים שלנו" והמולדת היא
"הבית"
תחילת שנות השמונים ( ,) 1219מלחמת לבנון או בשמה הרשמי" :מבצע שלום הגליל" פורצת על
רקע התקפות ופיגועי טרור בגבולה הצפוני של ישראל .הצילומים בתחילת שנות השמונים תואמים
את צילומי החיילים בע תות מלחמה כפי שהופיעו עד כה ,עם מאפיינים חזותיים ותיאורים מילוליים
של חיילים לוחמים הנמצאים בפעילות פיזית מאומצת המתוארים בסופרלטיבים על-אנושיים .כך
למשל ,צילום שבו נראים טנקים ונגמשים המגיחים מן המים אל תוך אזור מיוער .הצילום חשוך,
ניתן להבחין בחיילים רבים הפזורים במרחב הצילומי ,יושבים על הטנקים או על הארץ מסביב.
ההסבר שמלווה את הצילום מנסה להעניק תחושה של על-טבעיות .של מעשה "קסם" שנועד
להצביע על אומץ לב ויכולת גופנית עילאית ,שהרי אין מדובר בכלי שיט ,אלא בכלים ללוחמת קרקע.
"מן המים עולים הטנקים והנגמשים אל בין הדקלים .בעיצומה של הנחיתה בחוף אל אוואלי"
( ;2.2.19גיליון  ,32עמוד )23
לאחר סוף המלחמה ,החל משנת  ,1213מתחילים להופיע צילומי חיילים בשעת מנוחה בתוך
המסגרת הצבאית .בשנת  1213באחד הצילומים ,מצולמים חייל וחיילת יושבים על סלע .מחייכים
חיוך גדול זה אל זו .החייל ,אוחז בנשק באמצעות רצועת הנשק ,מביט בחיילת היושבת לצדו ומניחה
את ידה על רגלו .הטקסט שמלווה את הצילום מתאר את המשתקף ממנו כחלק משגרת היום יום
של חיילי צה"ל ( "סיפורים ותמונות משגרת היום יום של חיילי צהל בחילותיו השונים" ;13.4.13
גיליון  ,31עמוד  .)31בצילום משתקפים רגעי שקט ושמחה שחיילים בחיילות השונים זוכים להם.
הוא מאזן את הצילומים שמתוארים בהם גילויי מאמץ גופני ואירועי לחימה .חשוב לציין את
המרחב הציבורי הפתוח שבו מצולם הצילום ,את האינטימיות שבאה לידי ביטוי בחיוך ההדדי,
במגע העדין של ידה על רגלו .מר כיב זה מסמן התפתחות בדימוי החייל .רגיש יותר ,שמעבר
לפעילותו כלוחם הוא גם נח וצוחק ומנהל חיי חברה ואינטימיות.
צילומים המסמנים את מנוחת הלוחם מקבלים נוכחות גדולה יותר החל משנת  ,1212לצד צילומים
של חיילים עם אוכלוסייה ערבית ,הן מגבול לבנון והן מעזה .מדובר בצילומי חיילים בעיקר עם
נשים וילדים (אוכלוסייה אזרחית ערבית) ,כשהאינטראקציה ביניהם עדינה ,אמפאתית ולא
מתלהמת .ניכרים בה הקשבה ודיבור בין הצדדים (למשל ;92.4.12 ,גיליון  ,39- 31עמוד .)22
בצילומים אלו ,מקבל הדימוי של החייל זווית של בן אנוש ,מעבר להיותו "מכונת לחימה" ומבלי
לגרוע מדימוי זה .הדימוי הפיזי של החייל בעל השרירים המפותחים ממשיך להתקיים .כך למשל,
צילום משנת  ;90.1.11( 1211גיליון  ,12עמוד  :)90קבוצת חיילים בצדו הימני של הצילום ,ובצדו
השמאלי  -קבוצת נשים וילדים ערביים .החיילים ,לבושים מדים ,על גופם נשק והם עומדים סביב
שלולית מים .מולם ,ילדים ונשים מביטים אל כיוון קבוצת החיילים .אישה ערבייה פורשת ידיה אל
כיוון החייל ,ושאר הסובבים הערביים צופים באינטראקציה שבין האישה לחייל .חייל שני שנמצא
מעט מאחורי הסיטואציה מניח יד אחת על מותנו ורגליו פסוקות בעמידה נינוחה .משפת גופו ניתן
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להסיק שהסיטואציה אינה מהווה איום .מן ההסבר לצילום עולה שמדובר בסיטואציה בלתי נעימה
אך נינוחה ואינה אלימה" :בבוץ :חיילים מול נשים וילדים"
שני תהליכים עיקריים הקשורים זה בזה הביאו להתפתחות בדימוי .החל משנות ה ,10 -החברה
הופכת מחברה קולקטיביסטית לאינדיווידואליסטית (בן-אליעזר )9019 ,והמרחב הפרטי נכנס אל
תוך הציבורי .משמעות הדבר היא ,שבחברה קולקטיביסטית חלוקת התפקידים והמיקום החברתי
הוגדרו בברור ,ואילו כשהחברה עברה להיות חברה אינדיווידואליסטית ,הוסט הדגש מן הקולקטיב
אל טובת הפרט ,ונוצר תהליך של הדגשת חשיבותו של הפרט בתחומים שונים בכללם בצבא .הסיבה
לשינוי בתפיסה החברתית הייתה ,בין היתר ברמת המקרו ,צמיחה כלכלית מואצת בשנים אלו,
תהליכי הפרטה שהביאו לשינוי יחסה של החברה האזרחית למדיניות של מדינת רווחה ולמדיניות
כלכלית חברתית בכללותה .במקביל התרחש תהליך של מעורבות החברה בצבא והחלה להתגבש
גישה אנטי-מיליטריסטית וביקורתית (לוי ,לומסקי פדר והראל .)9002 ,בנוסף ,תרמה לגישה זו
העובדה שרוב ההורים למשרתים בצבא בשנים אלו ,שירתו אף הם במסגרת זו וחלקם שירתו עדיין
במילואים .הם הכירו את המבנה הצבאי ולא נרתעו מלהיות מעורבים ומלהביע ביקורת .החלה
תופעה שניתן לכנותה" :הורות ההליקופטר" .ברמת המיקרו חלו מהפיכות משמעותיות בעקבות
פעילות חברתית חתרנית כלפי הצבא ,כגון" :ארבע אימהות" ,שלום עכשיו ו"נשים בשחור" אשר
נכנסו אל השיח הביטחוני והשפיעו עליו מבחינה מדינית וחברתית .בעקבות מגמות אלו השיח
הציבורי (תקשורתי) הפך להיות ביתי מאוד ואינטימי .החיילים היו ל"הילדים שלנו"" ,הבנים שלנו"
וההגנה על המולדת  -הגנה על "הבית שלנו" (נוסק ולימור .)9002 ,הגישה האישית והאינטימית ועם
זאת הביקורתית ,כפי שבאה לידי ביטוי בתקשורת האזרחית ,העניקה לגיטימציה לגורמי הצבא
להראות צדדים נוספים של החייל הלוחם כפי שהוא משתקף בצילומי שבועון "במחנה" בשנים דאז:
חייל רגיש שמביע חום באמצעות קרבה פיזית ,בוכה בנסיבות המתאימות ,וגם...מתחפר באדמה
מכורבל עם חברו.
דיון וסיכום שנות ה  06עד שנות ה  :2666התגברות התפיסה האינדיווידואליסטית בחברה ,והצבת
הרגשות הפרטיים במרכז
בשנות התשעים עד שנות האלפיים אירעו פיגועי טרור רבים ברחבי המדינה ,והאימה אחזה
באזרחים .אוטובוסים עמוסים בנוסעים התפוצצו ברחובות ,ומאות אזרחים וחיילים נרצחו .צה"ל
הגיב בשני מבצעי לוחמה :הראשון ,מבצע "דין וחשבון" ( )1223אשר החל לאחר הסלמה במצב
הביטחוני בגבול הצפון ונסתיים לאחר שבעה ימים ,והשני מבצע "ענבי זעם" ( )1222גם הוא בצפון
הארץ ,והסתיים לאחר  12ימי לחימה.
על רקע השינויים החברתיים שראשיתם בשנות השמונים ,נמשך תהליך ההתפתחות בדימוי של
החייל והוא מקבל ממדים נוספים גם בשנות התשעים והאלפיים .כיוון התפתחותו של דימוי החייל
היה כדלקמן :בשנות החמישים עד שנות השבעים לא הופיעו רגשות בצילומים שנחקרו ,והדימוי
של החייל הי ה דימוי הדוק של בעל שרירים ,מוקפד ומאופק ברגשותיו .בשנות השמונים התגבש
דימוי של חייל המביע אמפתיה ,סבלנות והקשבה לאוכלוסייה שנמצאת עמנו בקונפליקט ,אולם
מבחינה פיזית נותר חסון ושרירי כשהיה ,מאז ראשית המדינה .בשנות התשעים ובשנות האלפיים
החיילים מביעים את הרג ש גם באופן פיזי .הם מחבקים ומנשקים חיילים אחרים ,מצולמים עם
משפחותיהם ,עם אימהותיהם ,החלו להופיע צילומי חיילים בוכים או כשהם בסיטואציות של חוסר
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אונים .לדוגמה :צילום של חייל בצומת בית ליד לאחר פיגוע ההתאבדות שבו נהרגו  91חיילים
( ;92.1.22גיליון  ,99שער קדמי) .אם היה ליווי מילולי לצילום  -היה אינפורמטיבי או כזה שאינו
מגבה את הסיטואציה .כך למשל ,צילום של חיילים ושתי חיילות בוכים ומתייפחים בלוויה של
חברם ,מדגיש ההסבר לצילום את בכי החיילות למרות היותן מיעוט בקבוצת החיילים .כמו כן יש
בו ביטוי לאי מתן לגיטימציה ל"בכי במדים" במידה שאינה ראויה באופן כללי ( ;3.2.09גיליון 100
עמוד " .)11חיילות בוכות על קבר חברן .המפקדים חלוקים בנושא מידת הבכי הראוי".
לסיכום פרק החיילים :לאורך המחקר ניתן להבחין בתהליך של התפתחות בדימוי החייל שנבנה
בשלבים ,כמו עוגת שכבות .בין ה"שכבות" מונח אותו בסיס מוצק שהוא הדימוי הפיזי של החייל
הלוחם כפי שנבנה והתבסס בשנים של ראשית המדינה .אם פורסים את "עוגת השכבות" ניתן
להבחין בשכבתה האחרונה ,בשכבה של שנות האלפיים ,בדימוי של חייל קרבי רב-ממדי ומגוון.
הדימוי הפיזי של החייל הקרבי קבוע ואינו משתנה .הנו בעל יכולות פיזיות גבוהות ,שרירי ,איתן
ואמיץ .מה שמשתנה הוא האופן שבו מוצגת מהותו הרגשית ,זו הקשורה קשר הדוק אל תהליכים
חברתיים שהשפיעו על תפיסת הדימוי של החייל בחברה ,והם באים לידי ביטוי בצילומים
הנחקרים .מדובר ,אם כן ,בתהליך אינטגרטיבי המותאם לשינויים המתרחשים בחברה הישראלית.
על ידי השימוש במונח אינטגרטיבי אני מציעה שהחיבור בין הדימוי הפיזי והרגשי מייצר דימוי חדש
וייחודי ,שמקורו בהתמזגות מרכיבי הזהויות השונים .המחקר מסתיים בשנות ה  9000בנקודה שבה
מרכיבי הדימוי של החייל מייצגים את מגוון מאפייני ההתפתחות הרגשית ,המשפחתית והחברתית
בישראל .רב הגוניות הכלולה בו מעלה את התמיהה לאן יוכל דימוי זה להמשיך ולהתפתח?.
מובן שניתן לעמוד על תהליכים מעין אלו רק בדיעבד .מנקודת זמן זו ניתן רק לשער שההתפתחות
הטכנולוגית שעליה גדלו הילדים של שנות ה  ;9000שתהליך הגלובליזציה שהופך את העולם לכפר
קטן; שהתגברות המודעות לקבוצות מוחלשות בחברה כמו חוקים הנוגעים לזוגות חד מיניים;
שהתפשטות כוחות פונדמנטליסטיים אסלאמיים המאיימים על החברה המערבית כולה ולא רק על
ישראל ועוד התפתחויות בנות זמננו ,ישפיעו על מרכיבי הדימוי של החייל הקרבי בעתיד .נושא
המצדיק מחקר נפרד.

דימוי חיילות
חלק ממאבק הנשים להשגת שוויון מגדרי בצבא באשר למילוי כל התפקידים הצבאיים ,נובע בין
היתר ,מהשפעת הגוף הצבאי והתפקידים שממלאים בו חיילות כחיילים ,על הריבוד החברתי
האזרחי ועל המיקום החברתי של יחידים ושל קבוצות לאחר השירות ( Horowits and Lissak,
 .) 1989השפעה זו נובעת בין היתר משיתוף הפעולה בין הדרג המדיני לצבאי ,עד לכדי טשטוש
התפקידים בין שני הגופים .הטשטוש מקורו בהבנה שאת הבעיות המדיניות פותרים באמצעות הדרג
הצבאי (בן אליעזר ,) 9003 ,וכן ,בעובדה שניסיונם ומקצועיותם של בכירי הדרג הצבאי בא לידי
ביטוי לאחר מכן ,בעמדות מפתח בדרג המדיני .זאת ועוד .קיים קשר ישיר בין מילוי תפקידים
קרביים לשיבוץ בתפקידי מפתח בכירים בצבא .לפיכך ,מאבקן של נשים למלא תפקידים קרביים
בצבא ,משמעותו מאבק לשינוי הריבוד של נשים בצבא ואחר כך בחברה האזרחית .במילים אחרות
שינוי הריבוד האזרחי כתוצאה מהשינויים במעמד הנשים בצבא .נשים בתפקידי מפתח בצבא,
תוכלנה "להתברג" לאחר מכן בתפקידי מפתח בעלי השפעה באזרחות ,ובכך ישתנה הריבוד
החברתי .מבחינה מגדרית ,המשמעות של חלוקת התפקידים בצבא היא ,שכל עוד נשים נעדרות
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מתפקידים קרביים משמעותיים ,הן לא תתקדמנה לתפקידים בכירים בצבא ,וסיכוייהן להשתלב
בדרגות בכירות באזרחות בכלל ובפוליטיקה בפרט – נמוכים .תהליך המשעתק את ההבדלים
המגדריים ואת הריבוד החברתי הלא מאוזן והלא שוויוני מהגוף האחד למשנהו.
בן-ארי ולומסקי פדר ( )9003מדברים על ניהול השונות החברתית/תרבותית בצבא הפוסט-מודרני
ודנים בין היתר במתח הפנימי בפעילותו של צה"ל ,הנדרש להכריע בין מודל "צבא העם" לבין מודל
"צבא מקצועי" ,וכן דנים הם בדרכים שהצבא מתמודד עם מתח זה לאור הכללתן של קבוצות
(מיעוטים) שונות בין מחויבי גיוס ,ובכללן נשים .המתח ודרכי התמודדותו של הצבא עלו גם
במחקרי זה כפי שיפורט בהמשך .הדרת הנשים לטענתם של החוקרים הנ"ל ,היא חלק מהסדר
ההגמוני שטבע את חותמו עוד בשנים של ראשית המדינה ,עם יצירת הדימוי של היהודי החדש,
השונה מהיהודי הגלותי .נושא זה ,כאמור ,בא לידי ביטוי במחקרי ,באמצעות ניתוח הצילומים
המעלה תמונה שבה מתקיים ויכוח מתמיד בין הצבא לבין עצמו ,ובין הצבא לאזרחים ,שהם גם
הפרטים המרכיבים את הצבא .הצבא ,כגוף מקצועי ,תפקידו להגן ולשמור על עצמאותם וביטחונם
של המדינה ושל אזרחיה .בנוסף לתפקידו זה ,ממלא הוא תפקיד בלתי פורמלי כגוף המסדיר ומשפיע
על השילוב החברתי ,ועל החלוקה למעמדים סוציואקונומיים בחברה בישראל .הנחת יסוד זו ,לצד
תהליכים חברתיים שונים שהתרחשו בשנות השישים ואילך ,הביאו נשים להיאבק על שיבוצן
בתפקידים קרביים ולבקש שוויון הזדמנויות בצבא.
המתח העולה בין הניתוח המילולי לבין הניתוח החזותי של הצילומים ,מצביע על הוויכוח הפנימי
של צה"ל כגוף פטריארכלי הגמוני המשמר סטטוס זה מכורח ההיסטוריה ,אל מול צה"ל שהחברה
המרכיבה אותו מבקשת להתקדם למקום שוויוני יותר ,ועליו לתת ביטוי למגמה זו .בין הצילומים
שנותחו נמצאו כאלו שנשאו אפיונים מובהקים של סטריאוטיפים נשיים ,ואילו המלל העיד על
מגמה שוויונית יותר .לדוגמה ,צילום ( ;13.1.23גיליון  12עמוד  )14שבו נראית קצינה בצילום תקריב
ורק פניה נראים .שיערה הקצר והשחור סדור היטב .היא מרכיבה משקפיים עגולים אדומים .ידה
השמאלית מונחת על לחיה כשאצבעותיה קפוצות וניתן להבחין בטבעת נישואין על אצבעה .פיה
מעט פתוח ומבטה פונה ימינה .אופי הצילום תואם מאוד את אופי הצילומים שעטרו את שער
השבועון בשנות החמישים ומבחינה זו מחזיר אותנו לאחור אל הדימויים של שנותיה הראשונות של
המדינה .אולם בהסבר לצילום מודגשת עובדת היותה פמיניסטית המקדמת אג'נדה לקידום נשים
בצבא" :אישה חיילת .לפי אל"ם טובה הופמן ,מפקדת בה"ד  ,12יש עוד הרבה מה לעשות כדי
לקדם נשים בצבא .אין בעיה לדעתה ,שהקמצ"ר ,הקשל"ר או הקצח"ר הבא יהיו אישה .ואם זה
תלוי בה ,הרי למרות הביקוש ההיסטרי הייתה מבטלת את מוסד הפקידה הפלוגתית .ראיון פתוח
על נשים ועל קריירה צבאית עם קצינה שהיא מס'  2בח"ן ובת למשפחה מסורתית" .המתח שבין
החזותי למילולי ניכר היטב .הצילום סטראוטיפי ואילו ההסבר מבקש להעניק לגיטימציה להשכנת
שוויון הזדמנויות לנשים בצבא .כדי לקיים מתאם בין המלל לצילום ,וכדי להימנע מתיוג נשי של
הקצינה ,צריכות היו להופיע בצילום חיילות לוחמות ,או לחילופין אותה קצינה מרואיינת בתנוחת
גוף איתנה כשגופה נטוע בקרקע עם נוכחות פיזית מודגשת.
מממצאי המחקר עולה שדימוי החיילת משתנה מידי עשור ,כאשר ניתן לקשור את השינוי התקופתי
והמחזורי אל מלחמות שהתרחשו בכל עשור .התיאוריה (דאהן-כלב )1221 ,שמלווה את המחקר
החל משלב חלוקת החומרים למחקר ועד הניתוח עצמו ,מתייחסת לחלוקה של הזמן לפי שלוש
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קטגוריות .על-פי קטגוריות אלו ניתן לחשוף את היווצרותן של תופעות מתמשכות ,לבחון תהליכים
בעלי התחלה וסיום המתוכננים מראש ,וכן לבחון תופעות סביב זמנים ומאורעות שהוגדרו על-ידי
מקבלי ההחלטות ,כחשובים ומיוחדים (שם) .החלוקה במחקר זה מתייחסת אל "זמן יום יומי"
כזמן שבשגרה" ,זמן תכנית" כזמן של אירועים המתוכננים מראש כמו יום העצמאות ,ו"זמן
קרנבל"  -עתות מלחמה .על בסיס תיאוריה זו ,ניתן להגדיר ולומר שמדובר בתהליך דיאלקטי:
בזמני רגיעה מבחינה מדינית וצבאית מתחולל השינוי בדימוי ,ובזמני "קרנבל" ,שהם זמני המלחמה
בתקופת המחקר ,יש עצירה של שינוי הדימוי וחזרה אל הדימוי הסטריאוטיפי .ההסבר לכך הוא
בצורך הקיומי של החברה בישראל לחוש ביטחון ,ובצורך של הצבא למלא את תפקידו ולהעניק
תחושה זו ,ובאופן מעשי  -הלוחמים הם גברים/חיילים .תחושת הביטחון מושגת ,בין השאר ,גם מן
החזרה אל המוכר והידוע ,הדימוי המגדרי המתויג של שנות ה.20 -
תמה זו חוזרת גם בשנות ה . 9000 -בצילומים של שבועון "במחנה" משנים אלו נראו חיילות לוחמות
(לדוגמה ;2.2.01 ,גיליון  20עמוד  ,)14אך בזמן מלחמה חזרו החיילים המצולמים לתפקידיהם
המסור תיים :החייל בחזית הלחימה והחיילת בעורף .נשוב לראות חיילות בתפקידי לחימה ,רק
חודש לאחר סיום המלחמה (עופרת יצוקה) .כלומר ,שבזמן ה"יום יומי" ,שהוא תקופות רגיעה
ושגרה תימשך בניית הדימוי מאותו מקום שבו חדל בטרם פרצה המלחמה .כך ניתן להבחין
בתיאוריה הקושרת את החלוקה לזמנים ,המלווה את המחקר ,למגמה שבאמצעותה ניתן לאפיין
את עיתוי השינויים ומהותם בדימוי החיילוֹת .וכן ,ניתן לעמוד על אינטגרציה בין הצרכים של
החברה להתקדמות שוויונית בתקופות רגיעה ,לבין הצרכים של הצבא ,המדינה והחברה ,בתקופות
מלחמה (זמן "קרנבל") :לחזור אל דימויים של חיילּות סטריאוטיפית המעניקה תחושת ביטחון
לציבור.
דיון וסיכום שנות ה  :06מגמות פמיניסטיות בעולם והשפעתן על הדימוי התקשורתי-צבאי של
החיילת
את השינוי המשמעותי הראשון ניתן לראות בצילומים של שנות השישים כאשר חיילות מצולמות
לצד חיילים צונחים (וצונחות) (לדוגמה ;2.24 :גיליון  )122-2( 1-9שער אחורי) ,או מדריכות ירי
(לדוגמה ;4.2.21:גיליון  ,) 212( 49שער קדמי) .צילומים מעין אלו אינם אופייניים לשנות החמישים
שבהן תפקידן של החיילות המצולמות לעטר ביופיין את דפי השבועון ,כשהן עוסקות בחינוך ילדים
ו/או נוער (לדוגמה ;1 :גיליון  ,91עמודים  .) 14-12בצילומים של שנות החמישים לא ניתן להבחין
שמדובר בחיילות .הן מצולמות בבגדי ים ובשמלות ולא במדים הרשמיים של צה"ל .החיילות של
שנות החמישים ,כאמור ,מעטרות ביופיין את שער השבועון ,מצולמות בתנוחות גוף שאינן אפשריות
פיזית ,שדרושה להן יכולת וגמישות-יתר ויציבות גוף במעלה הראשונה (למשל ;19.1.20 ,גיליון ,90
שער אחורי) .פירסט ( )9001ו  )1222( Goffmanמכנים את דימויי הנשים כמתואר :אלימות כלפי
נשים .הן ניצבות לצילום בסיטואציות שבהן הן כנועות ,ואני מוסיפה :לא יציבות! אי-היציבות היא
הסמן הסמלי של מיקומה החברתי והצבאי.
החל משנות השישים משתנה אופיים של צילומי החיילות .יותר צילומים שבהם חיילות עוסקות
בפרקטיקה צבאי ת ובהדרכת חיילים .למרות שבשני המקרים (הדרכת ילדים כמורה חיילת,
והדרכת חיילים) מדובר באותה הפרקטיקה (הדרכה) ומבחינה זו אין שוני ,אך השוני הוא בכך
שהדרכת חיילים  /חיילות מתקיימת במרחב הצבאי ואילו הדרכת ילדים ,גם אם זו נעשית במסגרת
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צבאית ,משויכת היא למרחב הפר טי .משמעות הדבר ,שינוי בשיוך החיילות אל המרחבים השונים
שבהם הן משרתות ,יציאה מהפרטי ולגיטימציה להדרכת גברים במרחב הצבאי-ציבורי .את השינוי
ניתן לקשור אל תהליכים ואל מגמות פמיניסטיות שהתרחשו בעולם ,ואשר הביאו את הדם
לישראל ,בדומה לתהליכי פרגמנטציה פוליטית בנושאים חברתיים מעמדיים ובעיקר בנושאי 'שלום
וביטחון' מלחמה וצבא (לומסקי ובן-ארי  .)9003 ,משמעות הדבר היא שכל מה שהיה מקובל ומובן
מבחינה חברתית בנוגע להסכמות חברתיות מגדריות ,וכפי שהחברה תפסה את הצבא  -מתפרק
ומשתנה .במקביל ,בשנות השישים ,החל הגל השני של הפמיניזם .הפמיניזם הראדיקלי היה
דומיננטי ומיקד את המאבק שלו בשליטה הגברית בכלל ובתא המשפחתי בפרט .האידיאולוגיה
שהתוותה את המאבק הפמיניסטי באותן שנים התמקדה בהגדרה מחדש של התפקידים
המסורתיים המקובעים במשפחה ,מתוך אמונה ששינוי זה יוביל לשינוי ביחסי הכוחות בין המינים
בחברה כולה.
סיכום ודיון שנות ה  :06דימויי חיילות  -סטריאוטיפיזציה או דימויי שפיות ושגרה?
הגל השני של הפמיניזם נמשך אל עבר שנות השבעים והשמונים .בתחילת שנות השבעים ,מלחמת
ההתשה ,חוזרים הדימויים הסטריאוטיפיים של חיילות .תומכות לחימה מוסגות לעורף .כמוסבר
לעיל ,חזרה למוכר ולידוע ,חזרה לדימויים הסטריאוטיפים בשל הצורך של האזרחים לחוש רוגע
וביטחון ,ובשל תפקידו של הצבא להקנות תחושה זו .צילומי פנים של חיילות כששערן מתנפנף
ברוח ,חיוכן משרה אווירת חופש ושלווה ,וההסבר שמלווה את הצילומים עוסק בתיוגן כחיילות
נשים ולא בתפקידן הצבאי:
"חיילת בנח"ל ארגמן מקבלת הדרכה בקוסמטיקה" ( ;11.2.1221גיליון  ,34שער קדמי)
"טר"ש חדווה והמיני בצה"ל" ( ;13.2.1221גיליון  49שער קדמי)
"פרידה נרגשת בטרם קרב .הוא ,לבוש אפוד מגן נגד רסיסים ,עומד לצאת לקרב.
היא ,חונקת דמעות עומדת לעלות על הרכב שיעבירה לעורף" ( ;12.10.23גיליון  4עמוד )4
"על רקע רעם התותחים בגולן דואגת החיילת להופעתה הנשית" ( ;94.10.23גיליון  ,2עמוד )14
"החזית והעורף .חיילים בסרבלים ונערה בסינר -בדרך צפונה" ( ;12.10.23גיליון  ,4עמוד )11
צילומים כגון אלו ,לרבות ובעיקר המלל המלווה מסוג זה אופייניים לצילומים שהופיעו בתחילת
שנות השבעים .לקראת אמצע שנות השבעים מתחילה מגמת שינוי בפן החזותי ונראות חיילות
מצולמות כשהן בפעילות פיזית צבאית ,אך הטקסט שומר על פרשנות סטריאוטיפית .כך לדוגמה,
צילום משנת  .1222שתי חיילות מצולמות מגבן ,האחת ,יושבת על טנק והשנייה עומדת לידו.
החיילת שיושבת על הטנק ,שערה אסוף בתוך כובע .היא אוחזת במעין חבל או צינור ומכניסה אותו
אל תוך הטנק .חברתה ,שיערה אסוף אף הוא ,צופה אל החיילת במרומי הטנק .ברור למתבונן
שמדובר בחיילות המבצעות עבודה פיזית קשה ,אולם ,המלל ,במקום להעניק אינטרפרטציה
אינפורמטיבית ,נע בין המיני והפרובוקטיבי לנשי סטריאוטיפי ,ולמעשה משמר את התיוג הנשי
תומך הלחימה:
הכותרת של הכתבה" :חצופות בצריח .כותרת שמלווה את הצילום :סמ"ר שולי ,מקרית גת ,עסוקה
ברחיצת מנוע טנק ,כתחליף לעבודת משרד" .טקסט שמלווה את הכתבה " :הן באו לחניון הטנקים,
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לבשו סרבלי עבודה והסתערו עם גריז ,שמן וצבע על רכב השריון כדי להעניק לו טיפול קוסמטי
חינני" ;91.2.22( .גיליון  32עמוד )12
לקראת סוף שנות השבעים מתרחש שינוי נוסף וצילומי חיילות חושפים אותן בתפקידים פיקודיים
יותר .החיילות מצולמות מול חיילים ,צילום של חיילת נוהגת בטנק ( ;94.1.22גיליון  ,11עמודים 4-
 )2וההסבר המלווה את הצילום מבקש לנפץ מיתוס שנשים אינן יודעות לנהוג ("מי שנוהגת בטנק,
בשדה ,אינה יכולה להיות נהגת גרועה על הכביש") .חיילת מצולמת בפרופיל ,אוחזת נשק המופנה
כלפי מעלה ,וסביבה חיילים יושבים ומביטים עליה ( ;12.2.21גיליון  23עמוד  .)2נוכחותו של הנשק
בצילום מתפרש כמרכיב פאלי גברי המעניק לגיטימציה למיקומה הפיקודי של החיילת למול
החיילים .הטקסטים שמלווים את הצילומים לרוב אינפורמטיביים יותר מאשר אינטרפרטטיביים.
מן הצילומים עולה מגמה שבה החיילת כשרה גם לתפקידים פיקודיים ,כשפקודיה גברים,
ולתפקידים קרביים יותר מאשר בעבר .יותר ויותר סממנים גבריים פאליים מופיעים בצילומי
חיילות.
דיון וסיכום שנות ה  :06רוקדות אל החופש ללחום
הגל השלישי של הפמיניזם והפוסט פמיניזם התחיל בשלהי שנות השמונים .הוא מאופיין בחשיבה
פוסט-מודרניסטית המאפשרת דעות מגוונות ,תהליכים דה-קונסטרוקטיביים ,נוטה לשבש
דיסציפלינות מסורתיות ולערער על מטא-נראטיבים .בישראל של שנות השמונים הגיעו לידי הבשלה
תהליכים שבאו לידי ביטוי בארגוני נשים אקטיביסטיים (אישה לאישה ,שדולת הנשים) ,והשיח
החדש של התנועות הפמיניסטיות כלל התייחסות אל הקשר שבין האישי והפוליטי ,אל הצורך
לחשוף את מנגנוני הדיכוי והאלימות אשר מופעלים על נשים ,אל חיי היומיום של נשים במשפחה,
אל חלוקת העבודה והמפגש עם סוכנויות המדינה (הרצוג .)1222
התבססות המאבקים הפמיניסטיים ברמה החברתית והמדינית באים לידי ביטוי בצילומי חיילות
בשבועון "במחנה" בשנות השמונים ,כאשר שני הדימויים של זו האימהית וזו הלוחמת מתקיימים
במקביל .לצד צילומי מורות חיילות ,נראות חיילות מצולמות כשהן בפעילות פיזית שאפיינה עד כה
צילומי חיילים ,ומעידה על תהליך דה-קונסטרוקטיבי של דימוי החיילת .שינוי נוסף ניכר בניסוח
ההסבר המילולי המלווה את הצילומים .לא עוד בנימה צינית וכן ,אינו מנוגד אלא מגבה את הצילום
על השינוי שחל בדימוי כפי שמשתקף הימנו .תהליך זה החל בסוף שנות השבעים .החפיפה בין
החזותי למילולי משקפת את השינויים החברתיים והמדיניים שהתרחשו באותה תקופה ,את
המאבקים שדרשו בין היתר חופש פעולה לנשים בנושאים הקשורים באופנים שונים לגופן.
והדוגמאות הן רבות :היתר הפלות ,מקלטים לנשים מוכות ,מרכזי סיוע לנפגעות אונס ועוד .חופש
פעולה (פיזי) זה מקבל ביטוי גם בחופש הפעולה הפיזי של החיילות המצולמות בשנות השמונים.
חיילות מצולמות כשהן בפעילות פיזית אינטנסיבית כמו טיפוס על צוקים ( ;2.11.12גיליון  ,10שער
קדמי) ,מדריכות ירי תותחנים ( ;91.2.13גיליון  ,2-2שער קדמי) ,ועוסקות בניווט ( ;12.3.19גיליון
 92שער קדמי) .מן הממצאים הנחקרים עולה שהחופש הסטטוטורי והלגיטימציה החברתית
שניתנה לנשים בתחומים אלו במסגרות שמחוץ לצבא ,באים לידי ביטוי בשחרור תחושת היכולת
של נשים גם במקצועות הצבאיים ,ובחופש הפעולה הפיזי בתוך המסגרת הצבאית .אציין כי לצד
צילומים אלו ,יש גם צילומי חיילות סטריאוטיפיים כאשר רק פניהן מצולמות ,אך גם בצילומים
אלו הן מצולמות בדרך כלל במרחב הצבאי הפתוח ולא בתוך מרחב סגור כפי שצולמו בשנים
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הקודמות ,שנחקרו .משמעות הדבר היא ,שדימוי החיילת ומגוון תפקידיה הצבאיים ממשיכים
להשתנות ולהתרחב אל מחוזות חדשים.
בתחילת שנות השמונים התרחשה מלחמת "שלום הגליל" או בשמה המוכר יותר "מלחמת לבנון
הראשונה" .צילומים רבים של חיילים לוחמים הופיעו בשבועון הצבאי ומעט צילומי חיילות .אולם
החיילות שצולמו עסקו בפרקטיקה הצבאית כשהן בחדרי בקרה (לדוגמה ;2.2.19 :גיליון  32עמוד
 )12ולוקחות חלק בלחימה .לא בחזית אמנם ,אך בהחלט רחוקות מהדימוי של "מורה חיילת".
במיקום הצבאי החדש של החיילת יש המשך לשינוי בדימויה.
דיון וסיכום שנות ה  06עד שנות ה  :2666מתן לגליזציה לשוויון זכויות עבור נשים ברמה המדינית,
וההשפעה על מיקומן של נשים בצבא
בשנות התשעים היו כאמור ,שני מבצעים צבאיים משמעותיים :מבצע "דין וחשבון" ומבצע "ענבי
זעם" .טענות המחקר כפי שאוששו עד כה ,עומדות על שינוי שאינו לינארי בדימוי החיילות כשכיוון
השינוי מתרחש לפני מלחמות או אחריהן ,כאשר בעת מלחמה יש חזרה אל הדימויים
הסטריאוטיפיים .שינוי במגמה זו נראה בשנות השמונים .בשנות התשעים ניתן להבחין בצילומים
של חיילות כאשר הצילום סטריאוטיפי אך הטקסט שמלווה את הצילום מדגיש את השאיפה
לשוויון הזדמנויות .לדוגמה :צילום ( ;12.3.23גיליון  ,92שער קדמי) של חיילת יושבת בתוך ספל
קפה ענק .החיילת אוחזת באפרכסת אדומה הצמודה לאוזנה ומגרדת בראשה ,שפתיה צמודות זו
לזו ומקווצות .ההסבר שמלווה את הצילום מבקר את מיתוס של הפקידה הצהלית ואת אגדת הקפה
ומתריע על הצורך לנפץ מיתוס זה .לכאורה ,מדובר בביקורת על המיקום הסטריאוטיפי של נשים
בצבא ,אך בצילומים נמשך הדימוי הסטריאוטיפי נשי ,החיילות המצולמות  -פאסיביות .בהתייחס
לכך שמדובר בעתות מלחמה ,הרי שהתקופה היא תקופת מעבר זמנית ,תקופה שמתקיים בה מתח
בין השאיפה לשוויון מגדרי ושימור הישגיה של מגמה זו ,לבין הצורך של הצבא להימצא בזמני
מלחמה ומשבר ב"אזור הבטוח" ,שבו חלוקת תפקידים עדיין מסורתית מגדרית כפי שפורט לעיל.
באמצע שנות האל פיים חל שינוי נוסף .יותר ויותר צילומים שבהם קשה להבחין בזהות המגדרית
של המצולמים על-פי ייצוגם .הצילומים כמעט אחידים והחיילות מצולמות לצד חיילים כשהן
בפעילות לחימה ופניהן צבועות בצבעי הסוואה (לדוגמה ;94.3.02 :גיליון  ,943עמוד  .)94הטשטוש
המגדרי שעולה מהצילומים מעיד על ההלימה שבין קצב ההתקדמות של השינוי בדימוי של החיילת,
לבין פתיחת תפקידים נוספים לנשים בצבא .שינוי זה לווה בהליכים חברתיים משמעותיים כגון
בג"ץ אליס מילר בשנת  ,1222הנחיתה מכה על יסודות המשטר הממוגדר של הצבא .בג"ץ אליס
מילר היה הליך שהיווה פריצת ד רך בנושא שוויון הזדמנויות רשמי ומהותי בשירות הצבאי של
נשים ,והוביל להרחבת שיבוצי נשים בצבא גם לתפקידי לחימה .ברוח הפסיקה התקבל תיקון לחוק
בשנת  9000שקבע כי לכל אישה זכות שווה לזכותו של גבר למלא תפקיד כלשהו בשירות הצבאי,
אלא אם כן הדבר מתחייב ממהותו ומאופיו של התפקיד (דובר צה"ל .)9002 ,תיקון חוק זה ,ברור
במשמעותו ככל שניתן ,נותר אמביוולנטי .הוא מאפשר לחיילות להשתבץ בתפקידים המוגדרים
ומסומנים בצבא ובחברה האזרחית כתפקידים "גבריים" ,אך מותיר פרצה להדרת נשים מתפקידים
שונים ,באמצעות תוספת אמורפית ועמומה ,וכלשונה" :אלא אם כן הדבר מתחייב ממהותו ומאופיו
של התפקיד" .מהי מהותו ואופיו של תפקיד שיכול למלא גבר בלבד?
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התפקיד הראשון שנפתח היה טיס .אחריו נפתחו בהדרגה  14תפקידים שונים ובכללם :חובלות,
לוחמות מג"ב ,לוחמות נ"מ ,לוחמות בגדוד קרקל ולוחמות רפואיות מוטסות .מדו"ח שהוגש לוועדה
לקידום מעמד האישה בכנסת בשנת  9013עולה כי  29 %מהמקצועות הצבאיים פתוחים בפני נשים.
אך בסקר שערך הצבא (יוהל"ן ) 9001 ,נמצא כי כמחצית מהמקצועות בצבא בכל זאת "גבריים",
כאלו שמשובצים בהם בעיקר גברים או גברים בלבד .עם זאת ,מספר המקצועות הצבאיים
הפתוחים בפני נשים נמצא בעלייה מתמשכת ,ומקצועות רבים אשר עדיין חסומים בפני נשים ,הם
מקצועות לחימה שהשונות הפיזיולוגית בין נשים וגברים אינה מאפשרת את שילובן (דובר צה"ל,
 .) 9002גם בעניין זה ,ההגדרה מעורפלת .מהי אותה "שונות פיזיולוגית" שמותירה את החיילות
מחוץ למקצועות צבאיים מסוימים? נתונים אלה בעלי מתאם גבוה לצילומים שהופיעו בשבועוני
"במחנה" בשנים המקבילות ,וניתן לראות שלצד צילומי חיילות שאינן בפעילות פיזית אך עוסקות
בפרקטיקה צבאית לוחמת ( ;1.3.22גיליון  91שער קדמי ;  ;94.4.22גיליון  ,94עמוד לא ידוע) ,יש
חיילו ת מצולמות כשהן בפעילות פיזית ,כשהן עוסקות בלחימה או באימון (למשל ;10.1.22 ,גיליון
 12עמוד .)1
לאורך המחקר ,הן בניתוח צילומיהן של חיילות והן בניתוח הצילומים של חיילים ,יש מתח
שמתקיים בין שלוש שכבות :הצבא ,שאינו מוכן דיו לקבל את תהליך השינוי או ההתפתחות,
החב רה ותהליכים חברתיים שבהם מתרחש השינוי ,והאינדיבידואל שנמצא בתוך שתי שכבות אלו.
דיסוננס זה ניתן להסבירו באמצעות אי-יכולתו של הממסד להשלים עם דימוי שפוגע ,לכאורה,
באתוס החיילי .כך גם החייל ,מפתח דיסוננס בין הרגש הקשור לזהותו כחלק מהחברה האזרחית
ולתהליכים החב רתיים המתהווים ,לבין האתוס של החייל העשוי לא חת .הצבא "נע" בין שימור
הדימוי הסטריאוטיפי המוכר ,על-ידי חלוקת עבודה מגדרית ברורה ועליונות גברית ,לבין הצורך
לשקף את השינויים שמתרחשים בחברה מבחינה מגדרית ולהיות חלק מהם .יש להדגיש כי הצבא
אינו בנוי ולא תמיד מסכים עם הדימוי החדש .הדימוי החדש סותר לעתים את המטרות הצבאיות.
אחזור לצילומי חיילים בוכים כדוגמה .בשנות ה 9000 -צילום של חיילים ושתי חיילות בוכים על
קברי חבריהם קיבל ביטוי חזותי מאחר שהתפתחויות חברתיות שונות (עליהם דנתי בפרק
הממצאים) הביאו לידי הבשלה חברתית ,לחברה שמבינה ומוכנה להכיר בכך שגם חיילים בוכים.
מאחר שהצבא כגוף שהוא חלק מהמדינה מושפע חברתית ,ואך טבעי הוא שחיילים וחיילות בוכים
כשהם מלווים חבר לקבורתו .אולם ,מאחר שאין זה הדימוי שהצבא מבקש לשמר ,ואינו מוכן עדיין
להכיל את ההתפתחות ,ההסבר המילולי לצילום ביקורתי ואינו מעניק לגיטימציה לבכי של חיילים.
הדגש הוא על החיילות למרות שבצילום מופיעות שתי חיילות מתוך שלושה חיילים כשכל
המצולמים בוכים" .חיילות בוכות על קבר חברן .המפקדים חלוקים בנושא מידת הבכי הראוי"
( ;3.2.09גיליון  100עמוד  .)11מתח מסוג זה מלווה את המחקר גם בניתוח של דימויי החיילות והוא
תמיד יהיה בקונפליקט ,נע ונד על ציר הדימויים הנבנים ,נאבק בינו לבין עצמו או לחילופין ,מנסה
לשמר את הדימויים הסטריאוטיפים ואת חלוקת העבודה המגדרית .בצילומי חיילות המתח יכול
להתבטא בשני אופנים .האופן האחד ,שהוא השכיח יותר הוא חזותי סטריאוטיפי כאשר המלל
מציין את השינוי בדימוי או את התהליכים הפמיניסטיים בהתרחשותם .לדוגמה צילום משנת 9001
שבה נראית קצינה במדים מבוגרת ,יחסית ,במטבח ביתה כשהיא רוכנת מעל סיר שמונח על
הכיריים .ביד אחת היא אוחזת במכסה הסיר ,מציצה לתוכו ועל פניה חיוך רחב חושף שיניים .על
מדיה ניתן להבחין בדרגות קצונה ,בסיכת צניחה ומתחתיה סיכה נוספת ,סיכה שהוענקה לה לאות
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כי השתתפה במבצע "שלום הגליל" ( ;2.11.01גיליון  22עמוד  .)2הצילום מתבצע במרחב הפרטי של
אישה שפיתחה קריירה בצבא (במרחב הציבורי) .הכותרת שמלווה את הצילום רומזת לשינוי
בדימוי " :תא"ל יוגב במטבח ביתה" .אין ספק שהנשים לא ממוצות עד תום" .צפוי יותר שאישה
שהשתתפה במלחמות ,התקדמה בצבא ואוחזת באג'נדה פמיניסטית תהיה מצולמת במרחב הצבאי
ציבורי ,כשהיא ממלאת את תפקידה המקצועי ולא המסורתי .ובכל זאת בחר הצלם לצלם אותה
במרחב הפרטי הכי סטריאוטיפי נשי.
האופן השני שבו ניכר המתח הוא כאשר החזותי מדגיש את השינוי בדימוי ,ואילו המלל
סטריאוטיפי ,מבטל את מה שיכול להתפרש מצילום .לדוגמה ,צילום משנת  1221שנראית בו חיילת
עומדת מול כיתת חיילים כשהיא במהלך הדרכה .ההסבר מתאר בלשון צינית :חיילת (כועסת)
מדריכת תותחנים ,הנוקבת בחיילים מבט קשוח ואילו הם  -בפרצופים מרוצים .המתח בין החזותי
למילולי בחקר החיילות מגיע לסיומו בשנות התשעים והאלפיים ,ומתיישר לכדי קו כמעט אחיד
המסוגל להכיל את השינוי בדימוי החיילות .בשלב זה של התקבעות השינוי ניתן לראות צילומי
חיילות לוחמות עם כותרות שמשלימות ומקבלות את עובדת היותן של חיילות קרביות ,ומגבות בכך
את הנשקף מן הצילומים .הלימה שלא נראתה בצילום בשנים שקדמו להן .אציין כי הצילומים
שמעידים על התקבעות הדימוי הנשי החדש בצבא ,צולמו סביב מבצע "עופרת יצוקה" ,בסוף שנת
.9002
דיון וסיכום דימוי החיילות בתחרות מלכת היופי
מניתוח הצילומים של חיילות בתחרויות לבחירת מלכת היופי עולה חלוקה מאוד ברורה :עד שנת
 9003ומשנת  9003ואילך .חלוקה זו תואמת את התייחסות הצבא לנשים ולשילובן במקצועות
השונים ,וכן תואמת היא תהליכים חברתיים שהביאו להתקדמות שבהתייחסות הצבא לשירות
נשים .התהליכים מפורטים בפרק זה לעיל .החלוקה ניכרת הן בחזותי והן במילולי .עד שנת 9003
החיילות צולמו במדים וההתייחסות בכותרות המלוות את הצילום היו קונקרטיות .הן התייחסו
אל התחרות בלבד (" ;1221אתי אורגד ,מלכת יופי  -חיילת טלפונאית"" ;1210 ,יופי במדי צה"ל).
החל משנת  9003מצולמות החיילות בבגדיהן האזרחיים למרות היותן בשירות צבאי ,והטקסט
מתייחס גם אל "מה שיש להן לומר על ."...הבחנה זו ,בין שתי התקופות ,מצביעה על הרחבת הדימוי
החיילי של נשים בצבא ,ועל ההתייחסות אליהן כאל נשים/חיילות שיש להן מה לומר על נושאים
שונים .זאת ועוד .יש מי שמקשיב להן .מדובר אם כן בממד נוסף :חיילות מביעות דעות על נושאים
שונים ודבריהן נשמעים .ממד המשקף את השינוי ברמה החברתית ביחס כלפי לנשים ,וכלפי יכולתן
להביע את דעתן על נושאים שונים בפומבי .תופעה שהייתה קיימת בעיקר בסקטור האזרחי.
בשנת  9004ההתייחסות אל חיילות/מלכות היופי כאל "שליחות צה"ל" .השימוש במילה "שליח"
בהקשרו הדתי הוא "שליח ציבור" .מי שמייצג את קהל המתפללים ,מתפלל בקול ו"מנחה" את
הציבור בזמן התפילה .כך החיילות שליחות צה"ל ,מייצגות את צה"ל .כמי שמייצגות את צה"ל,
חייבות הן להיות יותר מאשר בעלות מראה טוב .השינוי בצורת ההתייחסות אל חיילות מצביע על
השינוי שחל במיקומן של נשים בחברה הישראלית .דברים אלו הובאו בפרק זה ,לעיל.
לסיכום פרק החיילוֹת :במהלך השנים שנחקרו ומהצילומים שעומדים כבסיס למחקר זה מתגלה
תהליך דיאל קטי שבו מתרחשים צעד אחד קדימה לעבר שינוי ,בזמני רגיעה ,ושני צעדים לאחור
בזמן מלחמה .כאמור ,חזרה אל עבר הסטריאוטיפי בעתות מלחמה ,ולאחריה  -צעד קדימה אל עבר
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השינוי .מוצע לערוך מחקר המשך על מנת לבדוק אם הדימויים שנתגבשו בסוף שנת  9002אכן
התקבעו גם לאחר מכן ,ועד לאחר מבצע "צוק איתן" שחורג ממסגרת מחקר זה .או שמא המשיך
והתקיים התהליך הדיאלקטי.
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דיון כללי
מבחינה תיאורטית מדובר במחקר ראשון מסוגו שנשען על תצלומים מגיליונות "במחנה" לאורך 21
שנה ,במטרה לחשוף את הקשרים בין המרכיבים המציגים את הדרכים הנפרדות והמשותפות בין
התפתחות ושינוי הדימוי של החיילת והחייל ולא פחות חשוב ,את השינויים שחלו מבחינה חברתית
לאורך השנים .פירוק הסכמות המקובלות בהבניות המגדריות אודות גבריות קרבית ונשיות צבאית
והגדרתן מחדש לאור תהליכים חברתיים מהווים יסוד חשוב בהבנת הקשרים שבין הצבא ,החברה
והמגדר בישראל .בספרות התיאורטית כמעט ואין התייחסות לתהליכי התפתחות של דימויי
חיילות וההתייחסות היא בעיקר לאובייקטים נשיים .מחקר זה פותח סוגיה זו ומראה כיצד החיילת
המושתקת והאובייקט המיני הופכת לאורך השנים לחיילת אקטיבית ולוחמת כששרידי
האובייקטיזציה שלה לא נ עלמים .באשר להתייחסות אל חיילים קרביים ,המחקר הנוכחי מרחיב
את הדימוי מדימוי קרבי חד ממדי ,שלא מביע רגשות ומתוכנת במידה רבה לעסוק בלחימה לדימוי
רב ממדי שיכולים להתקיים בו שלל רגשות ולגיטימציה להביעם וזאת ללא קשר למידת הקרביות
שלו שנשמרת.
ניגשתי למחקר מתוך סקרנות ללמוד על כוחה של התקשורת בהבניות חברתיות ומגדריות .עניין
אותי באופן פרטיקולארי ללמוד על שינויים מגדריים בצבא שנחשב כ"צבא העם" ,במדינה חדשה
שנבנית ונמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות.
עניין אותי לחשוף את הדינאמיקה שבין הכוחות השונים שהרכיבו את המדינה ,בכללם הצבא
והחברה ,ולהבין מהי אותה דינאמיקה ,אם קיימת השפעה בין שני הגורמים ,ואם כן  -מהם כיווניה,
אם קיימת מערכת יחסים ביניהם ,ואם כן  -מהי ,האם מיתוס "צבא העם" מתחבר אל השינויים
של חברה בהתהוות ,ובאיזה אופן.
ההרפתקה אל תוך מסע הזמן החלה בשנת  9002כשכף רגלי דרכה בארכיון של שבועון "במחנה",
וכשמצאתי את עצמי מוקפת בגיליונות הצמודים לכל ארבעת קירותיו של חדר אחד קטן.
התמקמתי ליד שולחן קטן שהיה פנוי ,בתוך חדר הארכיון מוצף הגיליונות ,פתחתי את המחשב
הנייד והתחלתי לדפדף ולצלם .התבוננתי בצילומים ,בחנתי אותם עמוד אחר עמוד .הרגשתי כיצד
ההיסטוריה עוברת בין כפות ידיי כשהזמן נותן אותותיו וגיליונות ישנים מתפוררים על ברכיי
לפירורי נייר חומים .מצוידת בנייר דבק שקוף התחלתי מדביקה את קטעי ההיסטוריה הצבאית של
המדינה .תוך כדי כך מצאתי את עצמי תרה אחר סיפורי-על ,בוחנת צילומים מיוחדים ומיוחדים
פחות ,מנסה לקלוט את הלך הרוח של כל תקופה על-פי צילומיה ,להבין מה היה שם ,מה צולם ,מה
לא צולם ,מדוע פורסמו הצילומים שפורסמו ,מה הם מסמנים ,מה האידיאולוגיה שהובילה
לפרסומם.
יכולתי להבחין כיצד המדינה והצבא היו גוף אחד בתחילת הדרך .ההתגייסות להקמת מדינה וכינון
צבא הייתה מטרה חברתית עליונה וכל הפרטים המרכיבים את החברה היו מגויסים למען מטרה
זו .המושג "צבא העם" קיבל משמעות כשהחברה הייתה מגויסת למטרות הצבא ,והצבא למטרותיה
של המדינה.
מתוך הצילומים השתקף שבשנים הראשונות למדינה ,הייתה חלוקת התפקידים טבעית ומקורה
היה רצון הכלל להיטיב עם עצמו ועם מטרותיו .כחברה שנדרשת לתפקד ,לכל אחד מפרטיה צריך
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שיהיה תפקיד כדי להגשים תפקוד חברתי מרבי .החלוצים שהגיעו לארץ כשחזונו של הרצל מלווה
אותם ,ניצולי מלחמת העולם השנייה שייחלו כל כך להגיע לארץ ולא להיות רדופים יותר ,היו
הבסיס שעליו נבנתה המדינה ואשר הכתיב את חלוקת התפקידים המגדרית בחברה האזרחית
ובצבא .הגברים נטלו על עצמם את כל המשימות הקשורות לבניית המדינה ברמה הפיזית ,ולשם
כך טיפחו את גופם ושריריהם .כך ,בין היתר ,הפך פיתוח הגוף והשרירים לחלק מדימוי הצבר
והאתוס הישראלי (גלוזמן ;9002 ,יזרעאלי ;1222 ,בן-ארי ;9001,בן-ארי ושיאון ;9002 ,בן-ארי ולוי
שרייבר ;9000 ,ששון-לוי ;9002,למיש .)Robbins and Ben-Eliezer, 2000 ;9000 ,כך ,גויסו הנשים
בכלל וחיילות בפרט למלא את התפקידים שנותרו ,אלו שלא הוגדרו תחת אחריותם של הגברים.
הנשים נשאו בעול החינוך בחברה האזרחית ,ובמשימות העורף  -בצבא (ברקוביץ ;1222,למיש,
;9000יזרעאלי ;1222 ,הרצוג  , 1222בן-ארי ולוי שרייבר ;9000 ,לוי ;9003 ,ברונפלד-שטיין;9002 ,
 .)Yoval-Davis, 1997; Robbins and Ben-Eliezer, 2000כלומר ,תפקידן לא הוגדר אלא על-פי
מה שלא נכלל בהגדרת התפקידים הגבריים .לפיכך ,בעוד הגברים נשלחו לשדה הקרב ועסקו
באימונים פיזיים שהכשירום לתפקידם ,הנשים נותרו למלא את מטלות העורף ,התמיכה והטיפול.
בצילומים שהופיעו בתקופה זו בשבועון "במחנה" ניתן היה לראות לעתים נשים בלבוש אזרחי,
מצולמות בתנוחות גוף כמעט בלתי אפשריות ,כשכל קשר בינן לבין הצבא הוא האכסניה של
הצילומים בשבועון צבאי .
חלוקת תפקידים זו שראשיתה כ"חלוקת עבודה טבעית" היוותה בסיס שעליו הושתתו יחסי
הכוחות המגדריים בצבא ובחברה בישראל .השינויים וההתפתחויות בדימוי מּונָעים לא רק על-ידי
תהליכים חב רתיים ,אלא גם בהשפעת תהליכים מדיניים ובעיקר צבאיים ,כמו מלחמות ,אשר
בולמים את התהליך .שבועון "במחנה" מבטא מדיניות אמביוולנטית כאשר מצד אחד נדרש הוא
לייצג את הצבא על ערכיו ,ומצד שני ,צריך לשקף את הלך הרוח החברתי ,שלא תמיד משתלב עם
ערכי הצבא .מסיבה זו ,השינויים וההתפתחויות ביחס למדרוג החיילים והחיילות מיוצגים בתהליך
איטי והדרגתי ,עד שמצליחים לחלחל ,לתפוס את מקומם ולהתקבע .המסקנה העיקרית שעולה
ממחקר זה באשר לעיתונות הצבאית היא שייצוג עיתונאי של התהליך המתרחש ,בין אם שינוי ובין
אם התפתחות ,מורכב ועתיר קשיים ,לא פחות מאשר הקושי לבצע תהליכים כגון אלו בפועל ,הן
במסגרת חברתית-מדינית ,והן במסגרת צבאית .הקשיים מקורם בחשיבה אידיאולוגית המושפעת
מאתוסים ה"מתיישבים" על הזיכרון הקולקטיבי של הציבור ,ואשר משמרת את חלוקת העבודה
המסורתית ,זו שנתגבשה עם הקמת המדינה ובהתאמה לצרכיה דאז .לפיכך ,תפקידי המפתח בצבא
יועדו לגברים בעיקר .עם זאת ,המנהיגות הצבאית מבינה שעליה למצוא את הדרך להיות נכונה
וקשובה לתזוזות מגדריות בחברה ,ולהתקדם בעטיים ולא להישאר מאחור וליצור אנטגוניזם.
אנטגוניזם של החברה כלפי הצבא עלולה להוביל למרי אזרחי ולביקורת נוקבת כלפי התנהלותו.
הצבא ,ככל שיהיה גוף מקצועי ואשר הגיוס לשורותיו יהיה מעוגן בחוק ,בנוי הוא מהפרטים בחברה
וככל הנראה אינו בנוי ל"מלחמות מגדריות מבית" .מסיבות אלה ,תהליך השינוי הוא הדרגתי צעד
בצעד עם השינויים החברתיים ,ובהתאמה למציאות הצבאית הנחלקת לשלושה סוגי זמנים
(כמוסבר במחקר) :זמן קרנבל וזמן יומיומי וזמן תכנית .עם זאת ,אין ספק שבראייה כוללת של
המחקר ,ניתן להבחין שבמהלך  21שנה היו שינויים בעמדה המגדרית שהציג הצבא כלפי נשים
וגברים .שהתפיסות המגדריות השתנו במהלך השנים ובבדיקה שאינה מחקרית ,המשיכו להשתנות
גם לאחר שנת  9002כאשר שבועון "במחנה" נחשף לקבוצות שאינן מן הזרם המרכזי ,והחלו להופיע
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צילומים של חיילים הומוסקסואלים ,צילומים וכתבות על חיילים במופעי דראג וכיוצ"ב .כך גם
ביחס לחיילות .צילומיהן כלוחמות מופיעים גם בזמני מלחמה ,והן אינן מודרות מהשדה
התקשורתי כמו גם משדה הקרב .לפיכך נראה שעורכי השבועון מבינים שחרף שוליותו החברתית
ולמרות שאינו בעל השפעה כפי שהיה בעבר ,להשתקפות הדעות והמבנה המגדרי שהוא מציג ,יש
ערך חברתי וצבאי שמשפיע על המיקום המדרגי של נשים בצבא ובאזרחות .אין ספק ,אם כך,
שהקשרים שיש בין החברה לצבא משמעותיים ומיטיבים ,שכן ,יחסי גומלין אלה מאיצים
התפתחות מגדרית סימולטנית בכל הרבדים יחדיו :צבא ,חברה ומדינה .כל עוד החברה מתקדמת
להשתתת שוויון הזדמנויות מגדרי ,הישג זה יבוא לידי ביטוי גם במחוזות הצבאיים.
במחקר זה אני חושפת את הכוחות החברתיים ואת הדרכים שבאמצעותם מנסה החברה לנפץ
מוסכמות ולשנות את המדרג המגדרי ,כשהכוחות המניעים תהליך זה הם כוחות חברתיים
הקשורים למהפכות חברתיות ברמה העולמית והארצית.
במהלך המחקר בדקתי האם יש דרך מסוימת שבה נסלל השינוי של יחסי הכוחות עד לשוויון ,וכיצד
הדבר בא לידי ביטוי בדימויי החיילים והחיילות כפי שהשתקפו בצילומים שהופיעו בגיליונות של
שבועון "במחנה" .מצאתי שקיים קשר בין הצבא למדינה ולחברה ,ושכיוון הקשר הוא השפעה של
תהליכים חברתיים על המיצוב והמיקום המגדרי של חיילים וחיילות בצבא ודימוייהם בהתאם.
משמעות הדבר היא ,שהחברה והתהליכים החברתיים בעלי משמעות רבה הם באשר למיקום
המגדרי בצבא ,ובהיותם הגורמים המשפיעים על המיקום המגדרי של חיילים ושל חיילות בצבא,
קובעים הם את המדרג המגדרי בהנהגת המדינה ,ואת יחסי הכוחות המגדריים בחברה הישראלית.
מהמחקר ניתן ללמוד שהחברה עברה שינויים מהותיים בתפיסת החלוקה של התפקידים המגדריים
וקבלתה .מנקודת ההתחלה שבה תכתיבים מגדריים נתקבלו באופן אבסולוטי ,ללא עוררין,
התפתחה החברה הישראלית לחברה קוסמופוליטית שמושפעת ממגמות עולמיות שונות בנושאים
מגדריים ,שמבקשת ליישמן בכל תחומי החיים :הצבאיים ,החברתיים והמדיניים.
מממצאי מחקרי מלמדים כי עם השנים החברה בישראל הפכה להיות פחות מיליטריסטית מאשר
הייתה בראשית שנותיה .הבנתי שמחברה שניתן להגדירה מיליטריסטית ,שבה המרכזיות של הצבא
היא חלק מהחוויה והזהות הקולקטיבית ,כשהצבא הוא זה שמשפיע על החברה ,קיבל המיליטריזם
התרבותי עם השנים כיוון נוסף שבו הצבא מושפע מהחברה .הגוף הצבאי למד להכיר בעובדה שהוא
חלק מהמכלול ,מורכב מפרטים שהם חתך של החברה ,ועם המודעות החברתית הגוברת לשוויון
הזדמנויות ,עליו "ליישר קו" עם אותם תהליכים חברתיים המבקשים את השינוי.
מניתוח ההסברים שצורפו לצילומים עלה בחקר החיילות מתח שהתבטא בחוסר מתאם בין החזותי
למילולי ,וכן צילומים מבוימים של חיילות לוחמות ,שלא כמו צילומי חיילים לוחמים המיוצגים
"בצורתם הטבעית" ,בשדה הקרב או באימון .משתי תופעות אלו ניתן להסיק על יחס אמביוולנטי
של הצבא לגבי שיבוצן של נשים בתפקידי לחימה כמו גם לגבי החייל הרגיש ,זה שמביע את כאבו
באמצעות בכי .דוגמאות רבות לכך מובאות במחקר .בצילומי חיילות המתח יכול היה להתבטא
בשני אופנים .באחד ,שהוא השכיח יותר ,הפן החזותי סטריאוטיפי ואילו המלל מציין את השינוי
בדימוי ,או את התהליכים הפמיניסטיים בהתרחשותם (למשל ,בפרק נספחים לדיון;2.11.01 :
גיליון  22עמוד  .)2בשני ,הפן החזותי מדגיש את השינוי בדימוי ,ואילו המלל סטריאוטיפי ,מבטל
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את מה שיכול להתפרש מצילום (למשל ,בפרק נספחים לדיון ;2.2.21 :גיליון  23עמוד  .)2מתח זה,
שהעיד במידה רבה על הקושי בהפנמת השינוי בדימוי החיילת ,מגיע לסיומו בשנות ה 20 -וה.9000 -
שנים שבהן התחוללו מהפכות חברתיות ,עולמיות ומקומיות במעמד האישה ,שכתוצאה מהשפעתן
יכולה הייתה החברה הישראלית להכיל את השינוי בדימוי החיילות.
בחקר החיילים ,המתח שבין המילולי לחזותי נוצר ככל שדמותו של החייל מתפתחת .הוא נוצר על
רקע של אי -הלימה בקצב ההפנמה של הדימוי החדש .בין השלב המתקדם שבו נמצאת החברה,
באשר להכלת הרב-ממדיות בדימוי החייל ,לבין השאיפה (עדיין) של המנהיגות הצבאית לשמר את
החלוקה המסורתית של המטלות הצבאיות .כמו שני כוחות המושכים זה מול זה ,ועם זאת אוחזים
באותו החבל (למשל ;3.2.09 ,גיליון  100עמוד .)11
לאור ממצאים אלו ,אני טוענת שהצבא מודע לכוחות שקיימים בו ,המנסים לשמר את המדרג
הפטריארכלי בעיקרו ,ומבקשים לחסום או להאט את התפתחות הדימויים והשתנותם בצורה
ובקצב שאליהם שואפת החברה .שבועון "במחנה" תפקידו ,בין היתר ,להעניק לגיטימציה להעתקת
התהליכים המגדריים שמתרחשים בחברה ,ולתת להם הד במסגרת הצבאית .לדעתי ,יש להעלות
יותר כתבות על תרומתן של לוחמות בשדה הקרב ,ולא רק בסיום המלחמה; להמשיך ולשקף את
דימוי החייל הקרבי כבן אנוש ולא רק כמכונת לחימה משומנת היטב .רק ההבנה שדימוי מורכב של
חיילּות ,מתיר הבעת רגשות כמו בכי וכאב שלא כפי שהיה נהוג עד השנים האחרונות ,מציג את
הפרטים המרכיבים את הצבא כבני אנוש ועל-ידי כך מחזק את בריאותם הנפשית ,מגביר את ההנעה
(המוטיבציה) לשרת את המדינה ,ומוביל לחברה עמידה יותר בעלת יכולת להתמודד עם רגשות
חיילים וחיילות הנשלחים לשדה הקרב ,ואשר תוך כך מאבדים חבר/ה קרובים .מאחר שנמצא
במחקר זה כי שלל הדימויים יכולים להתקיים במקביל והאחד אינו מאיים על האחר  -הדימוי של
החיילת הקרבית ,או הדימוי של החייל הרגיש אינם מאיימים על דימויו של החייל הקרבי ,יש
להתמיד בתהליכי ההתפתחות והשינוי של הדימוי בהתאמה ובהשפעת תהליכים חברתיים ,כדי
שיהוו נדבך בבניית חברה נאורה וצבא חסון ומגובש.
שבועון "במחנה" לצד היותו עיתון צבאי ומטעם הצבא ,נושא בחובו אידיאולוגיה מדינית .מבחינה
צבאית חל פיקוח על התכנים על-ידי חיל החינוך ויוהל"ן (יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים) .עורכי
העיתון מודעים לתפקידו האידיאולוגי ולהשפעתו על החברה ,ומכאן המתח שעלה במחקר ,בין
החזותי למילולי שמתקיים בעיקר בזמני השגרה ("זמן יומיומי") ומתפרק בזמני המלחמה ("זמן
קרנבל").
סיבה נוספת למתח המ וזכר ,השפעות החברה על הצבא ,כאשר המתח מבטא את הקונפליקט
שנמצא בו הצבא .קונפליקט בין הצורך לייצג מיתוסים ,אתוסים ואידיאולוגיות צבאיות ומדיניות
לבין הכוחות החברתיים שדורשים פירוק המיתוסים ושינויים תפיסתיים .מסיבה זו ,לא נראו
בשבועון "במחנה" צילומים של שבויי מלחמה של צה"ל אבל כן פרסם צילומים של שבויי מלחמה
חוזרים הביתה .כמו כן לא פרסם צילומים שבהם חלקי גופות וחללים ,אבל כן פרסם לוויות
וצילומים המכבדים את המצולמים ,את הצבא והחברה בהקשר זה.
נראה ששבועון "במחנה" יצעד עם התפתחות החברה אל עבר שוויון בין המינים בחלוקת התפקידים
המגדרית .עם זאת ,כגוף צבאי המופקד על ביטחון המדינה ,האינטרסים המדיניים ,בעיקר בעתות
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מלחמה ,עלולים להסיט אותו מדרך זו ,גם אם לתקופות קצובות ,ולייצר דיסהרמוניה בין השאיפה
לשוויון לבין הכניעה לצרכים מדיניים (שמירת המורל ,למשל ,של האוכלוסייה האזרחית).
מודל "צבא העם" כפי שנהוג היה להתייחס אליו ,צבא המגייס את כל העם למשימותיו למעט
חריגים מעטים – התפרק ,והפך לגוף מקצועי בעיקר .המושג "צבא העם" נותר ,אך משמעותו כיום:
קשוב לתהליכים המתרחשים בעם .במחקר זה ,בהיותו מחקר שאינו השוואתי ,שני ניתוחים
נפרדים .האחד עקב אחר תהליך ההתפתחות של דימוי החיילים ,והשני  -אחר השינוי שחל בדימוי
החיילות ,כפי שהם עלו מן הצילומים שהתפרסמו בתקופה הנחקרת בשבועון "במחנה" .הפרדה זו
נעשתה מתוך הענות לגישה שאינה רואה בשני המינים אחד משלימו של השני או היפוכו ,ברוחה של
איריגארי ,״מין זה שאינו אחד״ ( .)9003מסיבה זו גם בפרק זה נידונים הם כתהליכים נפרדים .עם
זאת ,נמצא ששני התהליכים קשורים קשר הדוק לשינויים ולמגמות שהתרחשו בשנים הנחקרות
בחברה הישראלית ,ומבטאים תזוזה של הדימויים אל מחוזות חדשים מבחינה מגדרית במדרג
הצה"לי.
הדיו של הגל השנ י של הפמיניזם שהתחולל בעולם בשנות השישים ,הגיעו גם לישראל והובילו
ָ
לשינויים ברמה המדינית סטטוטורית כלפי נשים .המודעות והעיסוק החברתי בנושאים אלו
השתקפו גם בצילומי חיילות ב"במחנה" ,כאשר את השינוי המשמעותי הראשון ניתן היה לראות
בצילומים של שנות השישים .לצד חיילים צונחים צולמו חיילות צונחות (לדוגמה ;2.24 :גיליון 1-9
( )122-2שער אחורי) ,או כשהן מדריכות חיילים בהפעלת נשק (לדוגמה ;4.2.21:גיליון  ,)212( 49שער
קדמי) .אולם ,לאירועים חיצוניים יכולה להיות גם השפעה הפוכה :בעתות מלחמה שהם "זמן
הקרנבל" ,חזר דימוי החיילת לייצוגו המסורתי .למעשה ,תהליך השינוי בדימוי החיילות התקיים
באורח דיאלקטי .בזמני רגיעה צעד הוא בהדרגה לקראת יציאה מן הדימוי הסטריאוטיפי ,אך
בעתות מלחמה ,חזרו להופיע צילומים של חיילות בתפקידים המסורתיים של נותנות שירות,
מטפלות אימהיות .הדיאלקטיקה נובעת ,בין היתר ,מתוך שיקולי מורל ותחושת ביטחון שיש
להעניק לאזרחים בתקופת מלחמה .ההנחה היא שהחברה לא הייתה ערוכה עדיין (בשנים אלו ועד
שנות ה ) 10 -כדי להכיל שינויים מגדריים ,שינויים שהיוו סתירה ביחס לזיכרון הקולקטיבי אשר
לפיו החיילים הם המאומנים להילחם ,ואילו החיילות – מאחר שהלוחמות שביניהן לא נמצאו
בחזית התקשורת ,לא נתפסו כמאומנות דיין ללחימה בפועל .וכך ,בזכות תכונותיהן האימהיות חזרו
החיילות למלא את תפקידי העזר והתמיכה .הצורך בהענקת תחושת ביטחון לאזרחים בעתות משבר
או מלחמה ,חשיבותו גברה על הצורך בשינוי מיקומן של החיילות במדרג הצבאי והחברתי .מסיבה
זו הודרו החיילות מהתמונה התקשורתית של שדה הקרב.
תהליך דיאלקטי זה נכון היה עד לשנות ה .10 -החל משנות ה 10 -השוויון המגדרי הושג כמעט כליל,
והחל תהליך דה-קונסטרוקטיבי של דימוי החיילת .בצילומי חיילות ממלחמת "שלום הגליל" נראו
חיילו ת כשהן מצולמות במרחבים פתוחים ,כשהן עוסקות בפעילות צבאית מובהקת כמו בָ ָק ִריוֹת
בחדרי בקרה (לדוגמה ;2.2.19 :גיליון  32עמוד  )12וכד' .הן אינן בחזית עדיין ,אך בהחלט רחוקות
מהדימוי של "מורה חיילת" .תהליך זה נמשך אל תוך שנות ה 20 -וה 9000 -כאשר יותר ויותר
צילו מים וההסברים המלווים אותם ,ביטאו את השאיפה לשווין זכויות של נשים בכלל ושל חיילות
בפרט.
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באמצע שנות האלפיים חל שינוי נוסף .ביותר ויותר צילומים קשה להבחין בזהות המגדרית של
המצולמים על -פי ייצוגם .הצילומים כמעט אחידים והחיילות צולמו לצד חיילים כשהן בפעילות
לחימה ,ועל פניהן צבעי הסוואה (לדוגמה ;94.3.02 :גיליון  ,943עמוד  .)94הטשטוש המגדרי שעלה
מהצילומים מעיד על ההלימה שבין קצב ההתקדמות של השינוי בדימוי החיילת ,לבין פתיחת
תפקידים נוספים לנשים בצבא .שינוי זה לווה בהליכים חברתיים משמעותיים כגון בג"צ אליס מילר
בשנת  ,1222הליך שהיווה פריצת דרך בנושא שוויון הזדמנויות רשמי ומהותי בשירות הצבאי של
נשים ,והוביל להרחבת מגוון השיבוצים שהוצעו לנשים בצבא ,לרבות תפקידי לחימה.
הפמיניזם הביא להגברת המודעות לגוף הנשי ,לנשיות ולמיניות .רבו המחקרים הקשורים בנשים
בצבא לא רק באשר לנוכחותן ולמעמדן אלא גם לגבי מראן הפיזי .לעומת זאת גברים ,שהם נוכחים
כברירת מחדל בשיח הצבאי ולא יותר מכך בצילומים ובייצוגים ,אינם זוכים לאותה כמות מחקר
״לגופו״ של הגבר החייל ,תרתי משמע .מיעוט המחקרים מעיד על כך שחוסר הסימטריה מושפע
מהתהליכים החברתיים.
כאמו ר ,מניתוח צילומי חיילים במחקר ,נחשף תהליך שבו עבר דימוי החייל תהליך של התפתחות
מ"מכונת לחימה" ל"לוחם ,חייל של אימא" .דימוי החייל הקרבי התגבש בעיקר בשנים של ראשית
המדינה ,ונשען רבות על השאיפה ועל הצורך לבנות דימוי שהוא ההיפך מדימויו של הגבר היהודי
הגלותי במלחמת העולם הראשונה (גלוזמן .)9002 ,התפתחות הדימוי נבנתה כמעין "עוגת שכבות",
כאשר שכבת הבסיס ,דימוי החייל הקרבי ,קבועה ויציבה ,ואליה מתווספות בזו אחר זו ,שכבות של
דימויים :של חייל אמפאתי ,של חייל של אימא ,של חייל המביע רגשות ,חייל שמותר לו לבכות ועוד.
בסופו של תהליך ההתפתחות מתקבל דימוי רב-ממדי של החייל הלוחם .ההתפתחות בדימוי החייל
הלוחם הושפעה אף היא מתהליכים חברתיים שאירעו בחברה בישראל .המעבר שהתרחש בשנות
ה ,10 -מחברה קולקטיביסטית לחברה אינדיווידואליסטית המציבה את הפרט במרכז ,הוביל ,בין
היתר ,להתארגנותן של קבוצות/תנועות ,כגון" :ארבע אימהות"" ,שלום עכשיו" ו"נשים בשחור"
אשר התערבו בשיח הביטחוני והשפיעו על מהלכים צבאיים ,מדיניים וחברתיים .בעקבות מגמה זו
השיח הציבורי (בתקשורת ובמסגרות אחרות) הפך להיות ביתי מאוד ואינטימי .החיילים היו
ל"הילדים שלנו"" ,הבנים שלנו" וההגנה על המולדת – ל"הגנה על הבית" (נוסק ולימור.)9002 ,
לאור מגמות אלו ,התפתחה דמותו של החייל מחייל חד-ממדי בשנים של ראשית המדינה ,לחייל
שדימויו רב -ממדי.
התקופה הנחקרת מסתיימת בסוף שנת  ,9002כאשר בצילומים נראו חיילות לוחמות וחיילים
קרביים בוכים ונראה שהדימויים מקובעים פחות או יותר ומקבלים תוקף בייצוגם בתקשורת.
חיילות צולמו כלוחמות ,בשדה הקרב ,סמוך לסיום מבצע "עופרת יצוקה" ,וחיילים צולמו במגוון
מצבים ,תואמים את ההתפתחות הרגשית ,המשפחתית והחברתית בישראל .על מנת להצביע על
כי וון התפתחותם מעבר לנקודת זמן זו ,וכהמשך לתהליכים שהצבעתי עליהם במחקרי ,יש לבצע
מחקר המשך .משיחה שערכתי עם עורך "במחנה" דאז ,יוני שנפלד ,הבנתי שלאחר שהסתיימה
התקופה הנחקרת ,זמן קצר לאחר מכן ,כבר החלו להופיע בשבועון "במחנה" צילומי חיילים
הומוסקסואלים ( ,10.2.9011גיליון " 99גאוות יחידה") ,סיפורים על חיילים שיוצאים מהארון
( ;2.1.9002יהושוע בריינר ,אתר  )Wallaוחיילים שמופיעים במופעי דראג ( ,90.3.9019עיתון הארץ,
כתבה מאת אמילי גרינצווייג) .מדבריו הבנתי שההגדרה המגדרית לחיילּות הורחבה .שיחה זו תמכה
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בממצאי המחקר אשר הצביעו על שינוי והתפתחות בדימויי חיילות וחיילים כפי שהוצגו בצילומים
בשבועון "במחנה" .בשל כך ,נושא זה ראוי למחקר המשך ולבחינה נוספת של השינוי וההתפתחות
שחלו בדימויי חיילים וחיילות .נושא נוסף שראוי למחקר המשך הוא חשיפת רגשות החיילים.
בממצאי מחקרי באו ליד י ביטוי רגשות בעיקר כאלה המובעים באמצעות בכי .אך רגשות אחרים,
כגון :פחד ,פאניקה בשדה הקרב וכד' אינם מקבלים ביטוי ,בעיקר לא בתקשורת הצבאית .גם על
חיילים שלקו ב"הלם קרב" אין אזכורים ,כנראה מחשש שחשיפת התופעה עלולה לפגוע באתוס
הגבריות .במילים אחרות ,יש חלחול קל של הבעת רגשות לדימוי החייל ,מבלי לסדוק את הגבריות,
וכדי שלא לפגוע בכוח המגן על המולדת.
במחקר הנוכחי בחנתי דימויים של חיילים וחיילות כפי שהם מופיעים בשבועון "במחנה" .משמע,
בתקשורת הצבאית בישראל .חיפושים נרחבים אחר מחקרים העוסקים בתחומי צבא ומגדר ודנים
גם בשילוב נשים בצבאות בעולם המערבי הניבו פרי אחד ( ,2.19.9011אתר אינטרנט  ,Makoכתבה
מאת מיכל דניאלי( .ייתכן והדבר נובע מהשוני הקיים בין הצבאות השונים ובעיקרו חוק שירות
החובה שקיים רק בצבא בישראל .סקירת הנתונים שמצאתי משווה השתלבות נשים בצבאות
מערביים לעומת הצבא בישראל .סקירה זו מתייחסת אל צבאות ארה"ב ,אוסטרליה ,אירן ,תאילנד,
יפן ,סין ,גרמניה ,רוסיה ,צרפת ובריטניה מעלה תמונה אחידה בה ,החל משנות ה  20החלו צבאות
אלו לכלול נשים בשורותיהם וקיימת מגמת השתלבות של נשים ביחידות קרביות אך לא בתפקידי
לוחמה (למעט גרמניה) .הבחנה חשובה מאוד שיכולה להוות פלטפורמה למחקר .זאת ועוד ,עולה כי
בישראל אחוז נשים גבוה לעומת צבאות אחרים .נתון שאינו מפליא בהתחשב בכך שהצבא בישראל
אינו התנדבותי אלא חובה .לאור מצבן הדומה של מיקום הנשים בתפקידי לחימה בצבאות העולם
המערבי ,חשוב לבצע מחקר שבוחן את השתלבותן של נשים ביחידות לוחמה ובתפקידי לחימה
בישראל לעומת צבאות העולם .יחד עם זאת ,מאחר והממצאים קשורים גם אל תהליכים חברתיים
עולמיים ,ניתן להכילם גם אל תרומה תאורטית לספרות הכללית בתחום הדנה במיקומן של נשים
בצבאות אחרים בעולם .חשוב להדגיש ,שלמעט המקרה הישראלי ,אין מדינה שהממשקים בין
החברה והצבא הדוקים כמו בחברה הישראלית ולכן המשמעות בחיבור של הממשקים יכולות
להיות רלוונטיות רק במדינות שיש שירות חובה לנשים .במובן זה ישראל ייחודית והתרומה
התיאורטית ייחודית.
ולסיום ,תרומתה של עבודה זו היא בראש ובראשונה בניתוח מגדרי של צילומי חיילים וחיילות גם
יחד לאורך  21שנה .רבו המחקרים שעסקו בדימויים או זהויות של חיילים או חיילות .רובם ,עסקו
בניתוח מגדר יחידני ועל פני תקופות קצרות שלא אפשרו בהכרח ראייה כוללת והסקת מסקנות
נרחבות הקשורות לאופן ההתפתחות או השינוי של הדימוי ,אלא בעיקר הצביעו על תופעות
נקודתיות .מבחינה מתודולוגית ,שדה המחקר -שבועון "במחנה" לא נחקר מעולם בקנה מידה כה
רחב ומכאן התרומה הייחודית לשדה התקשורת ולממשקים שבין צבא ,חברה ,מגדר ותקשורת.
ממצאי המחקר הנוכחי מעוררים אופטימיות לגבי שילובן של נשים באופן שוויוני בצבא בישראל
כמו גם אופטימיות לגבי מידת הפתיחות של החברה והצבא לקבל דימויי גבריות מגוונים שאינם
סטריאוטיפים .ההשלכות יכולות להשפיע על המיקום המגדרי של נשים וגברים בצורתו הרחבה
בחברה ובצבא בישראל .יחד עם זאת ,ברצוני לסיים עם מילות תקווה שבשנים הקרובות הצבא לא
יהווה יותר גורם למחקר עבור החברה הישראלית.

נספחים עבור פרק ממצאי המחקר

דימוי החייל הקרבי כאידיאל לגבריות בישראל

תיאור הצילום
חיילים עם קסדות לראשם יושבים על
האדמה ,נושאים נשק וצופים בחייל
שעומד על ראשו .גם הוא ,בתנוחתו
ההפוכה ,נושא נשק וקסדה לראשו.

זו פעם ראשונה שאני נתקלת בצילום שבו נראים חיילים המבצעים פעולה
שאינה בגדר פעולה צבאית .המשמעת הגופנית והמנטאלית מקבלת בצילום
זווית שונה של שעשוע ושל שחרור נפשי ופיזי .עם זאת ,אין ספק לגבי
המסגרת .זו צבאית ודאית בזכות המדים והנשק ,והזיקה לכושר ולפעילות
הגופניים ,לבניית הגוף והשרירים ניכרת בצילום .עמידה על הראש מצריכה

מדוע נבחר הצילום

דימויי חיילּות גברית בשנים של ראשית המדינה  -בניית הגוף ,השרירים באנלוגיה לבניית האומה המתחדשת

צילום

 ;2.7.58גיליון  ,14שער קדמי

כושר גופני גבוה ,מה שמתחבר עם סטריאוטיפים גבריים קרביים הגמונים.
הצילום ,אם כן ,משלב שני מרכיבים חדשים שלא נראו עד כה בצילומים,
גבריות לצד שעשוע ושחרור.
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החיילים מצולמים בקו התפר שבין מה שמייצג הנשק והצבא ,לבין מה
שמייצגים כלי הנגינה .הכוח והעוצמה אל מול השחרור והכיף .שתי נקודות
קיצוניות שמצליחות להתקיים בעולם אחד ,והופכות את ההוויה הצבאית
ואת הדימוי של החייל לישות דו -ממדית ,שבו מתחולל מגוון רגשות בזמנים
שונים .בשנות החמישים ,צילומים מעין אלו היוו את המשך ההתפתחות של
דימוי החייל הקרבי.

בצילום ,קבוצת חיילים מנגנים בכלי
נגינה שונים ,בפני חבריהם היושבים על
הארץ ,נשקם בערימה לצדם והם
מוחאים כפיים .לא ניתן להבחין בפניהם

של החיילים שיושבים.

חייל

עומד

במרכז

על

המותניים ,רגליו פסוקות מעט ועל
ראשו כומתה .חיילים רבים מקיפים
אותו כשרגליהם בפיסוק אורכי (רגל
אחת קדימה והשנייה לאחור) רחב.
זוהי עמידת מוצא לקראת פעולה והיא
מביעה כוננות ודריכות הגוף .החיילים
מכוונים את נשקם לעבר החייל העומד
במרכז.

כשידיו

הצילום משקף את מיתוס ה"מעטים מול רבים" .מיתוס זה ,מלווה את
היהודים מאז ניצחון החשמונאים על היוונים ועד הניצחון במלחמת
העצמאות ,כאשר היישוב היהודי ניצח את אויביו הערבים ,וצה"ל
בחיתוליו הביס את צבאות הפלישה הגדולים של שבע מדינות ערב .הצילום
שבו נראית קבוצת חיילים נושאת נשק ,מקיפה חייל בודד ללא נשק,
משקפת מיתוס זה .לא נסתרים מן העין חוסנו הגופני ואיתנותו של החייל
שבמרכז .למרות שהצילום צולם מרחוק ,פרטי עמידתו של החייל במרכז –
ברורים .הוא עומד איתן ,ניצב על קרקע יציבה ,מנח גופו מביע חוסר פחד
אל מול האיום שסוגר עליו מסביב .הוא אינו מתגונן ,ובשונה משפת גופם
של החיילים סביבו :פיסוק אורכי ,הטיית הגוף לפנים ונשק שלוף ומכוון,
הוא סטאטי ואיננו דרוך כמותם ,לא בעמידתו וכאמור אף נשק אין בידו.

 ;95.1.02גיליון  ,.2שער קדמי

בצילום ,שני זוגות של גברים ,מצולמים
במרחב פתוח ,כשהאחד אוחז את השני
בעורפו ומנסה להכניעו ולהפילו
לקרקע .לא ניתן להבחין בפניהם של
המצולמים .רגליהם של שני חיילים
פשוקות ,והם עומדים יציבים על
הקרקע בהרימם אל האוויר את בן-
זוגם להתאבקות.

שוני זה ,המושך את העין ,הוא מה שבראת' מתאר כמנגנון של שני קטבים
אידיאולוגיים מנוגדים ,כאלמנט שיוצר את ההרפתקה של המתבונן
בצילום .כמו כן ,הכוח ואומץ הלב שמפגין החייל ה"מותקף" מאדירים
תכונות אלו בהתייחסן אל חיילות קרבית בצבא.

בצילום עוצמה פיזית רבה שמקורה בכוח המופעל על-ידי כל ארבעת
המצולמים ,אלו שמנסים להכניע ואלו שנאבקים שלא להיכנע .גוף בגוף...
כחוט השני ,גופותיהם שזורים זה בזה .בתוך המגע האינסופי שנגלה
בצילום ,יש הרבה רוך ,ניסיון שלא להכאיב ,אלא לאמן את הגוף למפגש
פנים מול פנים עם האויב .יריבות ואחווה שלובות זו בזו .גם כוח ,אבל גם
רגישות וניסיון שלא לפגוע .עם זאת ,כל אחד מהצדדים הנאבקים מנסה
לשמור על עליונותו ,המכניע להכניע ,והמוכנע שלא להיכנע .השילוב של
אלמנטים מנוגדים מצביע על דימוי גברי-קרבי מורכב ושאינו חד ממדי כפי
שהיה בשנים שקדמו לצילום זה .דמות החייל הקרבי ,אם כן ,מתחילה
לקבל זוויות חדשות המעבות את דמותו.

חייל מצולם כשגבו אל המצלמה ,על ראשו כיפה ,פניו
שעונים על אבני הכותל.

מדוע נבחר הצילום

שלידן להיראות קטנים .כך מתקבלת תחושה של אינו מסתיר את העובדה שחיילים גם בוכים .אדגיש,
המון וצפיפות .לא ניתן להבחין בזהות האנשים אך כפי צוין בפרק הממצאים ,שמדובר בהבעת רגש
כמייצג קולקטיבי של רגשות האומה.
הקסדות והנשק מעידים שמדובר בחיילים.
צילומים אלו נבחרו לצורך המחקר כמייצגים אבן
דרך נוספת בהתפתחות הדימוי של החייל הקרבי.

חיילים רבים שלא ניתן להבחין בפניהם מתגודדים לראשונה מובעים בצילומים רגשות של חיילים.
ליד הכותל .אבני הכותל גדולות וגורמות לאנשים הרגשות מובעים חזותית אך גם ההסבר לצילומים

תיאור הצילום

החייל של שנות ה" ,06 -מכונת לחימה" בעלת ממדים אנושיים

הצילום

 ;4..2.25גיליון  ,12עמוד 4-.

 ;4..2.25גיליון  ,12עמוד 35

 ;17.1.61גיליון  ,12שער קדמי

חייל בקדמת הצילום ,יושב בשטח פתוח ,אוכל הצילום נבחר בהמחישו את מגמת ההתפתחות
מקופסת פח ,כשהקסדה משמשת לו כשולחן .בדימוי החייל בשנות השישים ,לרבדים הקשורים
לרגש .בצילום זה ,ניתן ביטוי לאוכל של החיילים
מאחוריו קבוצת חיילים ,אף היא בהפסקת אוכל
כתזכורת לכך שהאוכל הוא נושא שיש לטפל בו.

שנות ה  -06החייל האמפאתי הכל -יכול

הצילום

 ;...1.92גיליון  ,43עמודים 22-24

תיאור הצילום

מדוע נבחר הצילום

שני חיילים מצולמים באזור פתוח וחולי ,כשהם שלושת הצילומים מפורסמים בשבועון "במחנה"
בפעילות הדורשת מאמץ פיזי ניכר .בעיקר ממבע כחלק מסדרת צילומים המתעדים אימון של חיילים
בשטח פתוח .המלל מעבה את הצילומים ומדגיש את
פניהם .שפת הגוף מצביעה על מאמץ פיזי רב.
אומץ הלב ,את פיתוח הגוף והשרירים ,את היוקרה
החיילית ,ואת החשיבות בביצוע פעולות שהן מעבר
לגבול יכולתו של האדם .צילומים אלו נבחרו למחקר
חייל עם נשק כשהקנה מכוון קדימה ,נתפס בעין
בהיותם עדות לדימוי החייל הקרבי בזמני מלחמה.
המצלמה בעת ביצוע קפיצה בתוך אזור של ים.
מדובר בריצת 2222מ' עם מעבר במכשולי מים.

חייל מצולם כשהוא מטפס על צוק ומאחוריו הים.
שפת גופו משדרת מאמץ גופני .הצילום אמנם
סטאטי אך מתקבלת תחושה של כבדות הגוף ועמידה
במשימה.

 ;...1.95גיליון  ,34-3.עמוד .2

 ;32.44.99גיליון  43עמוד 5

בקצה השמאלי של הצילום ניצב חייל ,נשק מונח על
גבו .החייל ,מתכופף לעבר ילד קטן שאצבעו חבושה.
פניו אינן נראות .ליד הילד יושבת אישה .שפתיה
פשוקות ופניה מביעות כאב .בין החייל לילד שלולית
דם .החייל ,מלטף את סנטרו של הילד .בצדו הימני
של הצילום גבר מביט לכיוון הילד ולידו ילד נוסף
מצולם מגבו ,אף הוא סוקר את המתרחש .ליד
האישה היושבת ,אישה ערבייה נוספת ,ראשה עטוף
במטפחת לבנה מסורתית ,מבטה מופנה קדימה ,אל
המצלם.

חייל מצולם מגבו כאשר הוא יושב ישיבה שפופה .על
ראשו קסדה ועל גופו נשק שנמצא בהצלבה ונמצא
בקדמת גופו .מול החייל ,עם פנים אל המצלמה,
שורת ילדים שיושבים על הארץ ונשענים על גבי קיר.

סדרת הצילומים הללו ,שבהם נראים חיילים בקרב
אוכלוסייה ערבית של נשים וילדים ,בסיטואציה
שאינה אלימה אלא של דיבור ורוגע ,חושפת פן נוסף
של החייל הקרבי .החייל שיודע לא רק אלימות
ומלחמה ,יודע גם להביע אמפתיה ולהפגין הקשבה.
צילומים אלו נבחרו למחקר כנתבך נוסף בתהליך
ההתפתחות של דימוי החייל הקרבי.

 ;.2.4.99גיליון  ,4.שער קדמי

 ;.2.4.99גיליון  ,4.עמוד .2

בימין הצילום חיילים רבים בקרבת נשים ערביות
וילדים .קבוצת חיילים נושאים נשק וקסדות תלויות
להם על החגור .לרגליהם שלולית ,והם מחוץ לאזור
בנוי .לידם ,קבוצת נשים ערביות עם ילדיהן .אחת
הנשים עומדת בחזית הקבוצה ,ידה מושטת קדימה
כשכף היד פרושה כלפי מעלה .היא אינה מרכזת את
מבט החיילים אליה .בשולי הקבוצה האזרחית ,ילד
מפנה את מבטו למצלמה.

רחוב בעזה ,רקע ירוק ,שני חיילים בצילום .האחד
בצד ימין ,קסדה על גבו ונשקו מוטה קדימה ומטה.
מבט מופנה שמאלה מן המצלמה .חייל נוסף
באינטראקציה עם אישה ערבייה מבוגרת .ידיו
כפופות מרפקים ונשואות קדימה ,ואילו בת שיחו
מניפה את ידה המאוגרפת ,לכיוונו .עוד בצילום נשים
ערביות על טפן ,שתיים קרובות יותר והשאר בפתחי
הבתים מתבוננים במתרחש.

שנות ה  :0666-06הלוחם של אמא

הצילום

 ;4.1.25גיליון  42עמוד 1.

 ;......גיליון  24עמוד 42

מדוע נבחר הצילום
קרבה פיזית בין לוחמים היא תופעה מוכרת מאז
ומעולם .היא נוצרת סביב חוויות משותפות שעוברים

תיאור הצילום
שני חיילים מצולמים בשטח פתוח כשהם חבוקים,
צמודים זה לזה ,ויד האחד על כתף רעהו .האחד,

לבוש מדים ,על צווארו צעיף מפליז סגול .השני,
הלוחמים ,מקשיים שמתגברים עליהם תוך עזרה
תחבושת לבנה מקיפה את ראשו ,נושק לחברו על
הדדית ,מעצב משותף ומקרבה פיזית אינטימית .היא
מצחו כשעיניו עצומות.
באה לידי ביטוי במשימות משותפות שמצריכות
שיתוף פעולה ותוך כדי כך מתגבשת אחדות ורעות.
המגע של הגברים (בצילום) מגע עדין .החייל עוצם
את עיניו ,כאילו מתמסר לנשיקה ,כך שמעבר לקרבה
הפיזית יש גם אינטימיות ,רוך והבעת רגש האהבה.
חייל חובש כובע קסקט אדום מחבק חייל קירח צילומים שנראים בהם חיילים בקרבה פיזית הנם
ונושק לו על קדקודו .שניהם ,מבטם אל המצלמה.
תופעה חדשה יחסית ,בשנים האחרונות שמנותחות
במחקר .הקרבה הפיזית נעה בין רעות ואחוות
לוחמים לבין קרבה הומואירוטית .הקרבה הפיזית
כפי שהיא נראית בצילומים ,מצביעה על מגמה של
חשיפת רגשות חמים ,בכללם אהבה ,אחדות ורעות.

 ;45.1..4גיליון  34-3.עמוד 4.

 ;..44.24גיליון  ,52שער קדמי

שני חיילים ,מצולמים מזווית תחתונה .חייל שמאלי שלושת הצילומים המוצגים כאן ,המפגינים קרבה
אוחז בראשו של החייל שמולו ,ומנשק את מצחו .פיזית ,מצביעים על תהליך משתרש שאינו חד-פעמי.
החייל הימני ,עוצם עיניו ומניח את ידו על עורף הם מסמנים אבן דרך נוספת ביצירת הדימוי השכבתי
של החייל הקרבי.
החייל שמנשק אותו.

גבר ,לבוש בבגדים אזרחיים ,אישה עם כיסוי ראש הגבר בצילום הוא חייל בשירות קבע .הוא מצולם
ושלושת ילדיהם .משפחה דתית מצולמת בסלון במרחב הפרטי ,בביתו עם אשתו וילדיו .הצילום נבחר
ביתה .הגבר והאישה מביטים אל המצלמה בהיותו מסמן את התפתחות הדימוי של החייל לכיוון
הבית והמשפחה .הגבולות המפרידים בין המרחב
ומחייכים.
הציבורי לפרטי מתחילים להיטשטש .הצגת החייל
בביתו ,בקרב משפחתו ובאווירת חייו הפרטיים,
מעבה את הדימוי של החייל הקרבי.

 ;3.2.2.גיליון  422עמוד 44

 ;4..1.2.גיליון  ,.5עמוד 2

על הסתירה שבין החזותי למילולי .הצילום בחזותו מעניק לגיטימציה
לתופעת "חיילים בוכים" ואילו ההסבר המתלווה אליו מזכיר את
החיילות הבוכות בלבד.

שלושה צילומי תקריב ,שנראים בהם צילומים אלו מעידים על שינוי הגישה כלפי דימוי החיילות הגברית ,ועל
שתי חיילות ושלושה חיילים כשהם מתן לגיטימציה לחיילים להביע רגשות לרבות בכי .זו פעם ראשונה
מתייפחים .ארשת פניהם משדרת עצב במהלך המחקר שמופיעים צילומי חיילים בוכים כשפניהם גלויות
ומזוהות .במחקר ,התייחסתי אל ההסבר שמלווה את הצילום ,והצבעתי
וכאב.

בית

קברות.

הפרחים

הרבים הצילום מובא במטרה לחדד את הטשטוש בין המרחבים .השכול הפרטי

המקשטים את הקברים מעניקים את הוא השכול הלאומי.
התחושה שמדובר בקברים טריים שזה האם של כולם .מדברים אלו עולה ששינויים חברתיים השפיעו לא רק על
עתה נחפרו .צילום  LSשל אישה לבושה דימוי החייל אלא גם על אופי הקולקטיביזם שהפך ממגויס למען מטרות
בשמלה פרחונית חומה ועל ראשה המדינה והצבא ,לחתרני ,שאינו מוכן לקבל כמובן מאליו החלטות
מטפחת .היא יושבת בין הקברים מול ממשלה או כאלו של הפיקוד הצבאי ,כשהן קשורות אל "הילדים שלנו".
קבר אחד ,מקנחת את אפה וגופה רכון
קדימה כמו לא נותר בה עוד כוח
לשאתו.

 ;12.1.51גיליון  3.עמוד .4

 ;2.5.25גיליון  .2עמודים 33-31

הצילום נבחר לצורך המחקר מאחר שהוא מאשש ומבסס את הטענה
שעל פיה עורכי שבועון "במחנה" מציגים צילומי חיילים בקרב
אוכלוסייה פלשתינית ,שאינם מחמיאים לפעילות צה"ל ,אמנם ,אך
פרסומם נועד למנוע ביקורת חברתית ובינלאומית בצורה מבוקרת.
דהיינו ,חשיפה מוקדמת יזומה של הפעילות הצבאית שהיא בבחינת
"הרע במיעוטו" ,בכוחה למנוע חשיפת פעילות צבאית אחרת ,על-ידי
גורמים שמחוץ לצה"ל ,חמורה יותר ,שעלולה להעמיד את צה"ל באור
שלילי ולחשוף אותו לביקורת קיצונית ,מקומית ובין לאומית.

הצילום בוצע בזמן המלחמה אך פורסם כשנה לאחר סיומה ,בגיליון
סיכום שנה למלחמה .הוא "מזמין" את המתבונן לשנייה סטאטית
מונצחת של אימה ועוז רוח .הפרטים הרבים שבצילום מושכים את העין
וגוררים את הצופה להתבוננות ממושכת .צילום זה נבחר להיכלל במחקר
בשל הצורך להדגים צילומים שמופיעים לאחר מלחמה.

הצילום מתרחש באזור פתוח .ברקע
הצילום קיר לבנים לבן .שני אנשי
כוחות הביטחון בשני צדי הצילום,
ובמרכזו פלשתיני לבוש חולצה לבנה
המתמזגת עם קיר הלבנים ,ומוכתמת
בדם שניגר מראשו.
החייל בצדו השמאלי של הצילום צופה
בפלסטיני המדמם .בידו רובה בתנוחה
של דריכות כלומר ,מוכן לירות אם
יהיה צורך בכך .מורגשת בצילום
מתיחות רבה.
ארבעה חיילים מצולמים בפרופיל,
בשדה .מפנים חייל פצוע על אלונקה.
פניהם של החיילים מוסתרות ולא ניתן
לזהותם .החייל על האלונקה ידו
חבושה ופניו שחורות.

הצילום

 ;5.3.29גיליון  ,01שער קדמי ועמוד 34

 ;.5.44.2.גיליון  ,12עמוד 12

תיאור הצילום

מדוע נבחר הצילום

שני חיילים ,קסדות בימין הצילום שני חיילים ,התקופה שבה פורסמו צילומים אלו הייתה
ונשקם
לראשם,
מכוון כלפי מטה.
מובילים
הם
אזרחים כשעיניהם.
מתבצע
הצילום
בחוץ ,בשטח פתוח.

קסדות לראשם ונשקם מכוון
כלפי מטה .ברקע  -מבני בטון.
פניו של החייל הקדמי חשופות,
שפתיו פשוקות מעט והוא משדר
רצינות.
בצילום תחושת צפיפות כאילו
מצויים הם באזור הומה אדם.

לאחר חטיפתו של החייל גלעד שליט ,והיה צורך
לבסס מחדש את מיקומו של הצבא בחברה,
ולהציגו כצבא חזק ויציב ,צבא ששולט בשטחים
ובלוחמה.
מעמדו של הצבא ותדמיתו בציבור התערערו
בהקשר של החטיפה ,והצילומים נועדו לשקם
את תדמיתו ואת מעמדו בחברה הישראלית.

צילומים אלו נבחרו במטרה להמחיש את
בצדו השמאלי של הצילום חייל ,מניח את ידו על כתפה ההתפתחות בדימוי החייל .דימוי הטרוגני ורב-
של האישה שלצדו .האישה מבוגרת ועל ראשה מטפחת .ממדי :חייל לוחם שהוא גם בן לאימא ואב
פניה רציניות ומביעות דאגה .אף היא מניחה את ידה לתינוק .קצין בחיק משפחתו.
האחת על כתפו של החייל ,והשנייה  -מונפת מעט
באוויר ,כמו מגנה על ליבה.
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המרחב שבו צולם הקצין עם ילדו אינו ברור .הקצין
מבוגר יחסית ,מצולם בפרופיל ,לבוש מדים ונושא בין
זרועותיו ,תינוק .הקצין נושק לתינוקו ומחייך ואילו
התינוק מבטו למצלמה.

הצילום

גיליון יום העצמאות .22.

גיליון יום העמצאות  ,.22.עמוד השער

מדוע נבחר הצילום
הבכי של המפקד משמעותי למחקר מאחר שעד
כה ראינו חיילים בוכים ,לראשונה אנו נתקלים
במפקד בוכה .בהירארכיית הפיקוד כל מעשה של
מפקד ,לרבות בכי ,מעניק את החותמת הסופית
והלגיטימית למעשה .ההסבר שמלווה את
הצילום אינפורמטיבי בלבד ,אך מראה העיניים -

תיאור הצילום
מפקד לבוש מדי ייצוג דוחק את אצבעותיו החבושות
לתוך עיניו .כיווץ פניו מעי שהוא בוכה .ההסבר
שמלווה את הצילום מספק רקע אינפורמטיבי בלבד.
המפקד השתתף במלחמה והיה מעורב באירוע של ירי
דו-צדדי .הבכי יכול להתפרש בפרשנות כפולה .בכי
של התרגשות בסיום מסלול של חייליו שהיו כנראה

מעורבים בתקרית שלא באשמתם ,או בכי של צער מדבר בעד עצמו.
וכאב על החיילים שנפגעו/נהרגו מ"אש כוחותינו".
בצילום ,שני חיילים חבוקים ,מכונסים זה בזה ,הצילום תפס את עיני מהרגע הראשון .החיבור
שכובים על האדמה .הנשק ,וכן הידיים והרגליים כמו שבין תנוחת העובר של החיילים המשדרת חיים,
בסימביוזה .לא ניתן להבחין מה שייך למי .ברקע לבין השכיבה על האדמה כאילו בתוכה טמונים
הם ,כלומר מוות ,מעניק לצילום את עוצמתו .אל
דשא ירוק ועץ גדול וענף.
מול האדמה החומה והערומה ,הדשא הירוק והעץ
מסמנים צמיחה וחיים.

דימויי נשים בצילומי חיילות בעיתון "במחנה "
מדוע נבחר הצילום

תיאור הצילום
סדרת צילומים של חיילת המשרתת באחת הלהקות
הצבאיות ומשם עברה לחיל האוויר .היא מצולמת
על שפת הים ,בתנוחות שונות של ריקוד :מדלגת
באוויר ,על רגל אחת וכד'.
החיילת לבושה בבגד גוף עם חצאית ושיערה פזור.
בצילום אין סימן שמדובר בחיילת .הצילום הוא
צילום  .)Long Shot( LSצילום מרחוק "מסתיר" את
גילה של המצולמת אך עדיין ניתן לראות את כל
מתאר גופה ,ואת רקע הצילום  .בהחלט ברור היכן
להבין היכן הרקדנית צולמה ומה ההקשר הצילומי.

הראשונה שעלתה בראשי :מהו הקשר שבין הצילום
לבין הפרקטיקה הצבאית .ובמילים אחרות מה מייצג
הצילום?
את הצילום ניתן לנתח ולפרש משתי זוויות שונות.
בראשונה הדמות מוצגת כאישה בלתי יציבה ,בולטת
בבדידותה ,מתקיימת על קו התפר שבין השתייכות
לצבא לבין השתייכות אל עולמה הפרטי .ומזווית

מאחר שהצילום הופיע בשבועון הצבאי ,השאלה

דימויי חיילוֹת בשנים של ראשית המדינה -יפה ובלתי יציבה

הצילום
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אחרת ,ניתן להתייחס אל המצולמת כאל אישה
חזקה ,שולטת בגופה ,אשר יכולה לבצע "פעלולים"
מורכבים ומדויקים באמצעות גופה.
בכל מקרה ,לא ניתן לנתק בין הצילום לבין הקשרו,
וכאמור ,הצילום הרי פורסם בשבועון הצבאי ,ומכאן
שהמצולמת היא חיילת.
העובדה שהחיילת מצולמת ללא מדים ,על חוף הים,
עוסקת בתחביב ולא בפרקטיקה צבאית ,מעוררת את
המחשבה שמקומן של נשים בצבא הוא שולי,
ותמורתן לארגון הצבאי מינורית .באותה מידה

 ; ..4.22גיליון  2עמודים 2-5

שיכולה הייתה להיות בבסיס צבאי ,יכולה הייתה
להיות על חוף הים ולרקוד .פרסום הצילום בשבועון
"במחנה" ,מעלה את המחשבה שמטרתו לשעשע את
הקוראים ,לצד צילומי חיילים שנועדו לעדכן את
הקוראים לגבי הפעילות הצבאית הלוחמנית (כאלו
הם צילומי החיילים באותה שנה).

שש חיילות עומדות זו לצד זו ,לבושות מדים ונשק כותרת ראשית :בחזרה לשדה .הכותרת מסבירה:
בידיהן .על ראשן קסדות ועל גופן חגור .הן מרכזות זחילה נכונה מדגימה המדריכה מיה .תוך כדי
מבטן אל חיילת השוכבת על אדמת זרדים ,כובע
"טמבל" לראשה ובידה כנראה כלי נשק .עמידתן של
כל החיילות זהה .משקל גופן שעון על רגל אחת
והבעת פניהן רצינית .הסצנה מצולמת בחוץ ,במרחב
הפתוח.

הדגמה" :הקנה לא צריך לחרוש את הקרקע ,רגל
ימין בהמשך לגוף .לא לשכוח לצפות ,האויב יכול
להפתיע אותנו מכל הצדדים" .החניכות מקשיבות
ובוחנות את מדריכתן בריכוז מלא" .רגע זה ,מן
הרגעים האהובים על החניכות  -כשהמדריכה
מדגימה" .ניכר המתח שבין החזותי למילולי.

 ;2..4..4.19גיליון  ,41עמוד .

שתי חיילות יושבות נוכח כלי מלחמה גדול המכוון
כלפי מעלה .האחת מביטה לתוך עינית הכוונת
וחברתה רוכנת מאחוריה .החיילות לבושות במדים
ומראן מוקפד מאוד מבחינה חיצונית .שיערן סדור,

הצילום נבחר מאחר שמייצג את המיקום המגדרי של
החיילות בצבא בשנותיה הראשונות של המדינה.
חיילות לוחמות על-פי הנראות בצילום ,זוכות ליחס
שוביניסטי במלל המלווה ,ומוסגות אל המרחב

הפרטי" :מקדמות בחמימות נשית"...
ושפת גופן מאופקת.
בהסבר לצילום התייחסות אמביוולנטית:
"תותחניות עבריות" ,ובהמשך "מקדמות בחמימות
"נשית" את מפציצי האויב הבאים לחבל ולהרוג
בארצן" מחבר המלל אינו מצליח להתחמק מן התיוג
הנשי ללוחמות.

ההסבר שמלווה את הצילום" :שיעור לגברים" ,הוא
מדגיש כי מדובר בצילום שבו מדריכות בנות  4.מעבירות
לחקלאים המבוגרים מהן שיעור בנשק .היגד המסמן
ומדגיש את הסמכותיות של החיילת על פני הגבר למרות
היותו מבוגר הימנה .מדובר ,אם כן ,בשינוי בתפקיד
הנשי והכרה בכוחה ובסמכותיותה ,בתוקף תפקידה ,של
הנשיות והחיילות הנשית אל מול גברים וגבריות .עם
זאת ,אדגיש כי מדובר בחיילות שמדריכות גברים
שאינם אנשי צבא .החקלאים המודרכים נמצאים
בסטאטוס נחות יותר מבחינת ידע וכוח פיזי בהשוואה

צילום של גבר וחיילת צעירה ,צולם מלמטה למעלה .בידי הגבר
נשק ועינו בכוונת .החיילת ,סוקרת את הנשק ומצביעה עליו .פיה
פתוח מעט ,חושף את שיניה .בשל זווית הצילום ,אין רואים את

פלג גופם התחתון .הרקע לצילום לבן.

שנות ה  -06-06מהדרכת ילדים להדרכת חיילים

 ;1.5.24גיליון  ,1.שער קדמי

לחייל הקרבי כפי שהוא מיוצג בממצאי מחקר זה.
זווית הצילום הלא שגרתית מקנה כוח ועוצמה
למצולמים ובעיקר לחיילת .זווית הצילום נוגעת אמנם
לשניהם ,אך בשל אופי הסיטואציה וההיררכיה הברורה
(חיילת מדריכה אזרח בהפעלת נשק) ,אני נוטה להפנות
את הקניית הכוח והעוצמה לחיילת יותר מאשר לאזרח.

 ;..4.2.גיליון  ,4.עמוד 1
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הקשר הצילום אינו ברור ואף ההסבר המלווה אותו אינו
מסייע להבינו .הצילום משקף איזון מגדרי .חיילת
נושאת חייל על גבה כפי שהחייל נושא חיילת על גבו.
חיוכם מלמד שהמשימה אינה קשה והיא מסבה להם
הנאה .נראה שזו פעם ראשונה שחיילות וחיילים נראים
בצילום כשפעילותם הפיזית זהה ומאוזנת מגדרית.

בצילום חייל וחיילת נושאים על גבם חייל וחיילת בהצלבה .בימין
הצילום חיילת נושאת על גבה חייל ,ומשמאל חייל הנושא על גבו
חיילת .הוא פניו אל המצלמה ,והיא  -מבטה מכוון אליו .ארבעתם
לבושים במדים ,ועל פניהם חיוך .הקרקע בוצית ורקע הצילום

שחור.

צילום מלמעלה של חיילת במדים ,חובשת קסדה ,נושאת חליפת צולם במסגרת אליפות צניחה חופשית (כך הוסבר במלל
צניחה ,ידיה פשוטות לצדדים ורגליה פשוקות .מבטה מופנה אל המלווה) .השתתפותה של החיילת באליפות צניחה
חופשית ,מצביע על התמקצעות צבאית של חיילות.
המצלמה ועל פניה חיוך .ברקע הצילום הקרקע שעליה תצנח.
הצניחה היא בדרך כלל פעילות צבאית בשטח ,ומשולבת
באירועי לחימה .הצילום מצביע על המשך המגמה של
כניסה אקטיבית של חיילות לפעילות מבצעית.

 ;.9.3.24גיליון  '.9עמוד .2
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פני אישה מטופחת באופן בולט .שיערה סדור בקפידה ,עיניה
פקוחות לרווחה ,מאופרות בעדינות כאשר קו איפור שחור מקיף
ומעטר אותן .שפתיה פשוקות קמעה ושיניה חשופות .שפתה
התחתונה מוטה מעט ימינה .כף ידה קטועה (בצילום) והיא נוגעת

יש להבחין בין פרסומת בתשלום לבין צילומים המופיעים
בכתב עת בעל תכנים צבאיים .עם זאת ,מצאתי לנכון לצרף
פרסומת זו אל התהליך המחקרי בהיותה אינדיקציה לגבי
המדרוג החברתי של נשים בכלל .בנוסף היא מצביעה על

באצבעה ,בעדינות ,בחיבור שבין השפתיים .מימין לקלסתרה החשיבות של המראה החיצוני ,הצלם הנשי ,גם במהלך
מובא הסבר באשר למראה הרצוי של החיילת והמלצה לגבי טיב שירותן הצבאי.
החומרים שעליה להשתמש בהם על מנת לשמור על חזותה הנשית
גם כשהיא במסגרת צבאית.
משמאל ,לק ושפתון ,ופרסומת למוצרים אלו מופיעה באנגלית.

אישה במדי אחות מכסה חייל ששוכב על מיטה ,ומבטה מרוכז ההסבר שמלווה את הצילום מתאר את מקומו הטוטאלי
בו .החייל מפנה לה את גבו ,ידו מסתירה את פניו ,ונראה שעיניו של התפקיד הנשי-אימהי המסורתי ,של החיילת רותי .היא
מכסה בעדינות את החייל הפצוע שנמצא בחדר
עצומות .ברקע הצילום מכשור רפואי.
ההתאוששות .היא מבצעת את התפקיד הפרקטי והרגשי
גם יחד ,והדברים ניכרים הן מן הזווית החזותית ,והן מן
המלל המלווה את הצילום" :היא נושאת עמה את אווירת
חדר ההתאוששות לכל מקום ,אינה יכולה להשתחרר
ממנה" .ממש כיחסי אם וילדיה שדאגתה להם מלווה
אותה סביב השעון .הדאגה לחייל אינה רק דאגה לצרכיו
החומריים בחדר ההתאוששות ,אלא גם לנוחותו

 ;....21גיליון  ,)922-2( 4-.שער אחורי

ולהרגשתו" :בעדינות רבה מתקנת רותי את מצעיו של חייל
פצוע" .העובדה שהחייל אינו מיודע ,לא בשמו ואף לא
באמצעות ה"א היידוע" :חייל פצוע" ,מצביעה על
האוניברסליות של תפקידה .היא זו שדואגת לחיילים
באופן כללי ולאו דווקא לחייל הספציפי שבצילום,
כדרישות תפקידה הצבאי ,נשי-אימהי.

חיילת יושבת על חבלים כשרגליה באוויר .נועלת נעליים צבאיות הצילום נבחר מאחר שמשקף הוא שינוי בדימוי החיילת.
גבוהות ,על ראשה קסדה ,נושאת על גבה תיק וידיה מעל לראשה זווית נוספת לדימויה :פעילות אקטיבית מבצעית ולא רק
אוחזות בחבלים .מבטה צופה קדימה אל המצלמה .עיניה כחולות תומכת לחימה.
בוהקות ,ועל שפתיה מעין חצי חיוך.

 ;.3.3.21גיליון  ,)93.( 39עמוד 42

שורת חיילים ארוכה ,אך הצלם קלט במצלמתו את השלשה
הראשונה ,שתי חיילות מחבקות חייל הצועד ביניהן .החיילות
לובשות מעילים צבאיים ארוכים ,ועוטפות לתוכו גם את החייל .על
פני החייל חיוך רחב ואילו הן – ספק מחייכות ספק רציניות .נראה

שהחיילת השמאלית רטובה.

הצילום מייצג צילומים של חיילות כשהן תומכות
ומסייעות ,ונמצאות לצד החיילים .בצילום ,חיילות
עוטפות במעילן את החייל שצועד ביניהן למען ייחם לו.
דואגות לרווחתו.

מדוע נבחר הצילום
החיילת הבלונדינית .שיערה אסוף למחצה במראה שובב ,מחייכת
חיוך חושף שיניים ,אוחזת בכובעה מפני הרוח .התקופה ,מלחמת
ההתשה .תפקיד העורף של החיילות המצולמות בעיתון במחנה היה,

פני חיילת בצילום תקריב .עיניה כחולות ,שיערה
פזור ,שפתיה פשוקות מעט ,מצמידה לאוזנה את
שפופרת הטלפון.

לפי מה שמשתקף מהצילום ,לא רק להיות יפות ,אלא ,גם ,להשרות
רוגע ושליטה.
בתוך טירוף של מלחמה ,הנשים הן המרגיעות הלאומיות .כשיחזרו
החיילים מהמלחמה ,יהיה להן תפקיד אחר -להביא ילדים לעולם...

החיילת קשרית ,מוצבת בסיני ומצולמת כשהיא ממלאת את
תפקידה .אולם ,שיערה הפזור הנוגד את חוקי המטכ"ל (שיער ארוך
אסוף או קצר – שתי אצבעות מעל הצווארון) ,וארשת פניה אינם
מעידים על הריכוז הנדרש במילוי תפקיד .ראשה נוטה הצידה במעין
שאננות ופיה בתנוחה סקסית להנאת המתבונן .קשה להתעלם מן
הדואליות שבצילום .בין החזות הפרובוקטיבית המינית ,לבין תכנו
של ההסבר לצילום המתאר את תפקידה הצבאי של החיילת.

חיילת ,מצולמת בפרופיל ,כשהיא מחייכת .מרכיבה
משקפי ראייה ,ולראשה  -כובע .דמות החיילת
ממלאת את כל המרחב הצילומי.

תיאור הצילום

שנות ה " 06הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן"

הצילום

 ;4...4.52גיליון  ,24שער קדמי

 ;4...4.52גיליון  ,24שער קדמי

 ;44.2.4.54גיליון  ,33שער קדמי

 ;.1.2.4.5.גיליון  ,32שער קדמי

חיילת מצולמת מלמטה למעלה .לבושה במדים החיילת ,היא מלכת היופי של אותה שנה .חשיבות הצילום היא
כשחצאיתה הקצרה חושפת את רגליה .ידה האחת בהדגשת החשיבות של מראן החיצוני של החיילות .עמידתה ומנח גופה
אחת מונחת על אזור בטנה ,מקיפה את מותניה – סממנים סטריאוטיפיים של נשים.
והאחרת מושטת אל גזע העץ שמאחור .צופה אל
המצלמה כשעל פניה חיוך חושף שיניים.

חיילת בבגד גוף מבצעת "עמידת גשר" על טנק .גופה הגמיש של החיילת עומד בניגוד גמור לנוקשות של הברזל /הטנק.

בקרע הצילום טנקים נוספים.

ניגוד זה מבטא את הניגוד שבין מיקום החיילות כפי שהוא משתקף
מן הפעילות הכול-כך לא צבאית של החיילת ,לבין מה שמסמל הטנק.
בשנים אלו ,חיילות טרם שובצו בתפקידי לחימה ,והן מילאו תפקידי
עורף שונים .מסיוע ושירותים ועד לפעילות מבדרת למען שמירת
המורל.

 ;...44.4.5.גיליון  ,44שער קדמי

 ;5...4.54גיליון  ,22שער קדמי

צילום תקריב של חיילת .מושיטה את ידה ,לא ברור צילום זה הנו חלק מאסופה של צילומי חיילות בתקריב .הוא מהווה
לאיזו מטרה .לובשת מעיל ,שיערה אסוף והיא חלק ממכלול של צילומי חיילות שהופיעו על שערי השבועון ,קדמי
ואחורי .צילומים אלו מצביעים על המגמה להראות דימויי חיילות
מחייכת אל המצלמה ,כלומר אל המתבונן.
בצורתן הסטריאוטיפית.

חיילת מצולמת מצדודיתה .על ראשה הדוק כובע ההסבר לצילום מלמד שמדובר בחיילת המשרתת בצנחנים ,אך מפזר
שנסגר מתחת לסנטר .על כתפיה רצועות המעידות את הרושם המידי המתקבל מן הצילום ,כאילו עומדת היא לפני
על נשיאת תיק כל שהוא ,פיה פתוח מעט ,חושף צניחה ,ומציין שתפקידה לקפל מצנחים .כלומר ,החיילת בעורף
שיניים.

ומתפקדת כעזר כנגדו.

 ;42.42.53גיליון  ,עמוד 1

 ;.1.42.53גיליון  2עמוד 41

שלושה אנשים ממלאים את המרחב הצילומי .גבר,
ושתי נשים .שלושתם מחייכים ופניהם צמודים.
הגבר ,שנמצא מימין לצילום ,לופת את פניה של
המצולמת האמצעית.

הצילום והמלל הנלווה אינם תואמים .חיוכי המצולמים עומדים
בסתירה לעצב שבפרידה ,פרידה שלפני מלחמה המלווה בדמעות
חנוקות ,ואשר עליה מעיד ההסבר המלווה את הצילום .האפוד
שנועד להגן מפני רסיסים ,כמוהו כחיוך שמפזר את הפחד .תיאור

חיילת פזורת שיער ,מצולמת בפרופיל .אוחזת
מראה קטנה ביד אחת ,ובשנייה  -נוגעת קלות

בשערה.

היציאה לקרב מקיף אמנם את כל הנוכחים בצילום ,אולם ברור
שהגבר הוא היוצא להילחם (לבוש אפוד מגן) ,ואילו האישה חרדה
לגורלו אך נשארת בעורף.

ההסבר לצילום מביע באופן קוהרנטי את אשר בחזותו ,אך מרחיב
ומעניק ממד נוסף למה שרואה המתבונן .כל שמעניין את החיילת
במהלך הקרב הוא מראה החיצוני .על רקע רעם התותחים ,בעוד
הלוחמים נלחמים בחזית ,עסוקה היא ב"איך אני נראית".

 ;42.42.53גיליון  ,1עמוד 49

 ;2...59גיליון  ,23עמוד .

הצילום מכיל ניגודים רבים הנעים בין הציבורי לפרטי ,בין המלחמה
לשלום ,בין מיקומים גבריים למיקומים נשיים ,וכולם מתקיימים
במרחב צילומי אחד עם הפרדות ברורות .כמו שני צילומים שהודבקו,
נדבקים הניגודים ויוצרים סיפור מגדרי צבאי הנע בין האזרחי לצבאי
ומתעטף בגוון הפוליטי .האישה ,לבושה בבגדים אזרחיים פרחוניים,
מבטה אל האופק ,אל העתיד ,אל השלום .גופה שעון קדימה ,ידיה כמו
מעניקות לה תמיכה לקראת קפיצה .טונוס שריריה מאומץ ,מאחוריה,
חיילים ,ישובים על טנק צבאי גדול כקולקטיב אחד .לא ניתן להבחין
בפניהם מעין דמויות באפלה .מבטם מופנה בעיקר לכיוון חזית הטנק,
לכיוון המלחמה .ההבט הפוליטי מכיל את המציאות הישראלית הנעה
על גבול הרצון לשלום אל מול הצורך הקיומי במלחמה .האישה,

אישה בקדמת הצילום לבושה בשמלה פרחונית,
ישובה על ארגז ושעונה על ברכיה .מולה פח
אשפה גדול .מאחוריה טנק שעליו חיילים רבים
ומבטם מופנה לכיוונים שונים .פניהם אינן
גלויות.

מסמלת את המרחב הפרטי ואילו החיילים מסמלים את המרחב
והעשייה הציבוריים.

חיילת מצולמת כשצדודיתה למצלמה .מולה ,שורה בשני הצילומים חיילות בתפקיד פיקודי מול חיילים .שינוי בתפקוד
של חיילים מסתכלים לעברה .קנה הנשק שלה החיילות אשר בא לי די ביטוי בצילומים שהופיעו בתקופה זו בשבועון
מופנה כלפי מעלה .הנשק – סמן פאלי המתחבר אל "במחנה" .אולם ,ההבדל בין שני הצילומים מצוי במלל המלווה כל
אחד מהם .ההסבר לצילום העליון ,מעיד על אי-השלמה ועל גישה
החיילת ואל תפקידה למול החיילים.

צינית ביחס לחיילת בתפקיד פיקודי על גברים .הוא מתייחס בעיקר
טקסט שמלווה את הצילום:
"סמלת רותי (הכועסת) מדריכת התותחנים :מבט למיניותה של החיילת המפקדת ("מבט קשוח מול עשרים פרצופים
מרוצים") .ההסבר לצילום השני מספק מידע ואינו משקף כל קושי
קשוח מול עשרים פרצופים מרוצים"

 ;4..5.59גיליון  ,12שער קדמי

שנות ה  -06בין אימהות ללוחמות

 ;4..44.92גיליון  9שער קדמי

מגדרי .שני הצילומים צולמו בהפרש של חודש זה מזה וההתייחסות
המילולית השונה אל כל אחד מהם מעידה על שלב ביניים בתהליך

חיילת אוחזת בשתי ידיה בנשק עם קנה ארוך ,מכוון השינוי של דימוי החיילת .מצביעה על האמביוולנטיות של החברה
כלפי מעלה .שני חיילים ,בקדמת הצילום ,מצולמים והצבא לגבי חיילות מפקדות על חיילים-גברים בדימוים המסורתי
סטריאוטיפי .הקונפליקט והדואליות שבהגדרת דימויה של החיילת
כשגבם אל המצלמה
טקסט שמלווה את הצילום" :רותי ,סמלת ותפיסתו ,מצביעים על ראשיתו של התהליך ,טרם הבשלתו.
מחלקה של טירונים" [כנ"ל]

צילום מלמטה למעלה ,של חיילת המטפסת על רשת זווית הצילום מעניקה למתבונן תחושה שממדיו של
חבלים .לא ניתן לראות את פניה של החיילת ,אך המצולם גדולים מממדיו במציאות .ההסבר לצילום
תואם את חזותו .השמיים אינם סופיים ,כך גם
שערה המתנפנף מסגיר את מינה.
החבל ,ללא התחלה וללא סוף .נוצרת אשליה
שהחיילת מטפסת השמיימה .צילום זה אופייני
במהותו לצילומי חיילים .המצולמת אינה מזוהה ,לא
בשמה ולא במראה פניה ,ודימוייה על-טבעיים.
החיילות של שנות השמונים מתחילות לקבל דימוי
קרבי יותר .הרחק מן הדימוי האימהי וקרוב יותר
לדימוי של החייל הקרבי.

 ;49.3.95גיליון  ,.2עמוד 42

בצילום ,ילדה לבושה בחולצת מדים שמונחת על גופה
כמו שמלה .נועלת נעלי צבא ששרוכיהן פרופים.
עומדת בפיסוק רחב ואת גופה חוצה באלכסון רצועת
נשק .ידיה של הילדה מוסתרות בתוך השרוולים
הגדולים של החולצה ,ובקדמת גופה אוחזת נשק

בצילום נעשה שימוש בוטה בדימוי המיני של
החיילת .העמדת ילדה לבושה במדי חייל כשרגליה
חשופות ומפושקות הינה שימוש ציני ,פרובוקטיבי
ופדופילי בגוף האישה ובדימוייה .הנשק ,שהוא דימוי
פאלי ,המוחזק בין ידיה ומעל חלציה ,מחזק את

ארוך מסוג  .M16על ראשה של הילדה כומתה והיא השימוש בדימויים הקשורים למיניות גברית.
מביטה אל המצלמה כשפיה מעט פתוח ,תנוחה השימוש במדי צבא גבריים ובנעליים צבאיות גבריות,
מתאר באופן הטוב ביותר את האמביוולנטיות ביחס
שמקנה לה מבט סקסי.
למיקומן של נשים בצה"ל .אמביוולנטיות זו נעה ,בין
טקסט שמלווה את הצילום:
"כשהיא תהיה גדולה היא תהיה צנחנית או תעשה היתר ,בין הרצון לשמור על הנשיות גם כחיילת ,לבין
השאיפה למיקום חברתי שווה ערך לזה הגברי .כך גם
תה"

בהסבר לצילום "כשהיא תהיה גדולה היא תהיה
צנחנית או תעשה תה?" ,ביטוי לאמביוולנטיות
המתוארת לעיל ,בין המיקום הסטריאוטיפי לנשים
בצבא :פקידות ,לבין השאיפה לשוויון מגדרי  -להיות
צנחנית .הקיצוניות בין שני הדימויים מדגישה כי
מדובר על תהליך שנבנה לשם שינוי בדימוי.

לצילום הררי.

צילום בינוני של חיילת מבוגרת יחסית .שיערה קצוץ ,על עיניה
משקפי ראייה עגולות בצבע חום .על כתפיה דרגת אל"ם (שני
פלפלים) .ביד אחת שלה אגרוף קפוץ ,נוגעת בלחייה ועל
אצבעה טבעת זהב .מבטה מהורהר ונראה שמשהו מעסיק
אותה .פיה פתוח מעט וגופה שעון קדימה.

מדוע נבחר הצילום

החיילת המצולמת ,מרואיינת בנושא מיקומן של הנשים בצבא,
ועל הדרך שיש לעבור עד להשגת המטרה :שוויון מגדרי .אולם,
המצולמת עצמה ,דמותה נראית גברית על כל סממניה .שיער
קצר והבעת פנים קשוחה .הצילום אינו מכיל את מלוא קומתה,
אלא את פלג גופה העליון ,אך גם כך לא ניתן לראות את אזור
החזה על סממניו הנשיים .דמויות של נשים "גבריות" הן בדרך
כלל בעלות נטייה לסבית ומכונות" :בוצ'יות" .מבחינה זו,

ההסבר לצילום" :האמזונות .הן לא ענקיות ובטח לא מתאימה לדימוי הסטריאוטיפי של החיילות .יחד עם זאת ,מנח
שעירות ,בתוך סרבלים מאובקים מקופלות להן בחורות גופה של החיילת בעל קרבה לתנוחת ישיבה שאופיינית לגברים,
שבריריות מדריכות חי"ר בצה"ל .נא להכיר :התפקיד הכי ובכך היא מסמנת את הקרבה לקרביות הגברית.
קרבי לבנות"

ישובה ,פאסיבית שאינה מבצעת פעולה פיזית ומבחינה זו

חיילת בהירת שיער ,אסוף ,ישיבתה מכונסת ,והיא מביטה אל הצילום מתאר את הפער והמתח שבין הטקסט לצילום .בעוד
המצלמה .פניה רציניות ,לבושה במדים מאובקים ,והרקע הטקסט מביע את המיקום הקרבי ,אולם ,הצילום מראה חיילת

תיאור הצילום

שנות ה 0666- 06 -מזונות לאמזונות

הצילום

 ;2.2..3גיליון  ,33עמוד 49

 ;43.4..3גיליון  ,45עמוד 41

המרואיינת מראה גברי ותוכן הכתבה ,משתלב עם הרמזים
הלסביים .לפיכך ,גם אם נראה ,לכאורה ,שהשבועון הצבאי
מקדם אידיאולוגיה מגדרית נאורה ,למעשה ,הוא משעתק
הסדרים וסטריאוטיפים הירארכיים.

 ;45.3..3גיליון  ,.2שער קדמי

חיילת יושבת בתוך ספל קפה גדול בצבע קרם .רגליה מחוץ הצילום מצמצם את תפקידיה של החיילת בצבא :לענות על
לספל .היא אוחזת שפורפרת אדומה ביד אחת ,ובידה השנייה הטלפון ולהכין קפה .הישיבה של החיילת בתוך הספל מסמלת
עמדה שאין מוצא ממנה ("תקיעות" בלשון העם) .המלל מגבה
מגרדת בראשה .פניה מכווצות בהבעת חשיבה,
את מה שנראה בפן החזותי של הצילום ,אך השימוש במושגים
"עורף ו"תמיכה" מוסיף לתפקידיה הבסיסיים יתר חשיבות.
מניתוחם של צילומים מן השנים האחרונות של המחקר ,עולה
תחילתו של שינוי בשיבוצי החיילות .חיילות בחזית ,חיילות
לוחמות ,ניסיונות לפריצת דרך ,אך עדיין ,גם אם חיילות
משרתות לצד גברים ,התפקידים נחשבים לתפקידים גבריים
על-פי הגדרתם .דימוי החיילת בתקשורת הצבאית והאזרחית,
נע בין הגדרות חדשות ,לבין המסורתיות תוך הדגשה (בכתבות
בעיקר) שיש לפעול למען הסרת הסטריאוטיפים המגדריים.

 ;4..4..1גיליון  ,45עמוד 41

קצינה במדים ,מבלה עם ילדיה על מגלשה בגינה ציבורית .על בצילום שילוב בין המרחב הציבורי לפרטי ,ובין התפקיד
ברכיה פעוט ,שותה מיץ ממיכל קרטון ,מאחור בן נוסף נשען האימהי לתפקיד הצבאי .התפקיד הצבאי בא לידי ביטוי במדים
על כתפיה ,וב"מאסף" בן שלישי מבטו כלפי מעלה .היא ובדרגות ,חזותית בלבד ,ואילו התפקיד האימהי מקבל הרחבה
במלל המצורף .הצילום מבטא את הדואליות המגדרית שקיימת
מרכיבה משקפי שמש ושערה פזור.

טקסט שמלווה את הצילום" :בת  33סיימה קורס קצינות" .בחברה הישראלית ואשר נחשפה בניתוחים שנערכו לצורך
"שריינתי שלושה בייביסיטרים .סדן שושי חוזרת הביתה" .המחקר על תקופותיו .ההסבר לצילום זה מכיל את הדואליות
שעליה הצבעתי ביחס לצילומים קודמים ,אך בשונה מהם חף
הוא מציניות ומהתנשאות .הוא מצביע על היכולת לשלב בין שני
התפקידים ומשבח אותה .נראה שהדואליות באשר לתפקיד
הנשי בצבא הגיעה לרגיעה ולהשלמה.

 ;42.4..2גיליון  ,42עמוד 9

 ;9.3..2גיליון  .9שער קדמי

שתי חיילות כורעות ברך ,לבושות מדים ,מצולמות במרחב דימוי החיילות בצילום הוא דימוי קרבי הדומה במאפייניו
פתוח .שתיהן נושאות נשק המכוון כלפי המצלמה .עין אחת לדימוי של החייל הלוחם .תנוחת הישיבה שלהן ,האופן שבו הן
עצומה (כנדרש בהוראות הכיוון למטרה) שיערן אסוף .תנוחת אוחזות את הנשק ,הלבוש שלהן ,והמרחב שבו הן מצולמות הוא
מרחב ציבורי שפועלים בו בדרך כלל גברים .צילומי החיילות,
הישיבה שלהן מעידה על יציבה איתנה ועל ריכוז.
בשנים החל משנת  ,4..2בעלות הדימוי הקרבי דומים מאוד
במרכיביהם לצילומים של חיילים לוחמים .מגמה המצביעה על
נכונות החברה הישראלית להכיל דימויי נשים שלא בתפקידים
המסורתיים המוכרים .הצילומים בני תקופה זו משקפים
שינויים בתפקידי החיילות .יש להניח ,שבמרוצת השנים ,מכאן
ואילך ,המודעות לצורך בשוויון בין המינים לרבות בחלוקת
התפקידים בצבא ,תופסת מקום משמעותי יותר.

חיילת מצולמת צילום בינוני ,על ראשה קסדה ועל גופה אפוד בצילום מוצגת נשיות צבאית "חדשה" ,אשר מתאימה מאוד
מגן .רצועת נשק חוצה את גופה .בידיה קופסה ובפיה חוט לדימוי הגברי  -הקרבי .זו פעם ראשונה בטווח השנים הנחקרות
שהמלל המלווה צילום של חיילת בתפקיד לחימה ,והייצוג
חשמל .מבטה מופנה מטה ופניה מכווצות.
החזותי שלו ,בעלי מתאם גבוה .בהסבר המלווה מתוארת נשיות
קרבית ללא ציניות וללא משמעות כפולה .ללא כל רמז לגבי
החיוניות או אי-החיוניות של השירות הצבאי של נשים .העדר
כל אלו ,מצביע על אבן דרך משמעותית בתפיסת מיקומן של
נשים בצבא.

שנות ה 0222 -0222 -היטמעות חיילות במרחב קרבי

הצילום

 ;.2.5.25גיליון  ,.2עמוד 32

 ;.1.3.22גיליון  ,.13עמוד .1

תיאור הצילום

מדוע נבחר הצילום

חיילים מצולמים בצפיפות .כמו תמונת מראה ,חייל חיילות וחיילים המצולמים יחדיו ,בשטח פתוח,
וחיילת אוחזים אלונקה .פניהם צבועים ,מצחם עטוף בפעילות שוויונית מבחינת המדרג המגדרי ,הופעה
בסרט והם נראים מותשים ממאמץ .מדובר ביחידה נדירה וחדשה ביחס לצילומים שנותחו עד כה במהלך
מעורבת של חיילים וחיילות .עם זאת ,הזהות המחקר.
הצילום העליון משקף יכולות פיזיות שוות בין שני
המגדרית בצילום במידה רבה מטושטשת.
המינים ,עזרה הדדית ,ואחווה .המושג "אחווה"
בצבא מתקשר בדרך כלל לסוג של קשר בין גברים
לוחמים .צילום נשיאת האלונקה "אוסף" אל המושג
חיילת וחייל מצולמים בצילום בינוני ,החיילת
מצולמת כשגבה אל המצלמה .לובשת מעיל דובון
רצועת נשק חוצה את גופה ושיערה אסוף .החייל
שמולה מביט בה כשהיא צובעת את פניו .החייל
מרים את שיערו כדי לאפשר את הצביעה.

הגברי גם את החיילות .מדובר בהתקדמות
משמעותית לגבי דימוי החיילות בצבא .ההתייחסות
השוויונית באה לידי ביטוי גם באשר למקומן של
החיילות .לא עוד לצד החיילים או בעורפם ,אלא
ביחד אתם.
באשר למערכת יחסים חדשה זו ,ההסבר לצילום

טקסט שמלווה את הצילום" :חייל דתי ראשי לסרב
מעלה את הבעייתיות של יחידות מעורבות .סוגיית
לקחת חלק במשימה בה הוא נדרש לשהות לבד עם
חיילת".
הדת בצבא הייתה מאז ומעולם סוגיה בעייתית החל
מעצם גיוסן .אולם המסביר מצא פתרון נאות מבלי
להדיר את החיילות ממרכז העשייה הצבאית.

 ;43.5.21גיליון  ,.45שער קדמי

 ;43.5.21גיליון  ,.45עמוד 39

קבוצת חיילים מצולמים בקרבת פרדס .שני החיילים "רעות" הוא מונח המסמל קשר נפשי עמוק בין שני
בקדמת הצילום פונים זה לזה .החייל השמאלי אוחז בני אדם או בין אנשים בקבוצה מצומצמת ,נטול
בפניו של רעהו כשזה עוצם את עיניו ,מתמסר למגע .אינטרסים (!) .הרעות יכולה להתגבש כתוצאה
המגע נוסך ביטחון.
מידידות ארוכת שנים ,אבל גם בתוקף נסיבות
המחייבות שיתוף פעולה ,ערבות הדדית ,נאמנות
וכיוצ"ב מן התכונות המקרבות בין בני אדם .דוגמה
מובהקת לנסיבות כאלו היא שדה הקרב .רעות כזו
מכונה לעיתים "אחוות לוחמים" כשכולם למען
אותה מטרה .בשם ערך הרעות נדרש הפרט לוותר על
טובתו האישית ולעתים תוך סיכון עצמי .אחיזתו של
החייל את פניו של החייל מולו ,איתנה ובטוחה

שלושה חיילים יושבים גופם חשוף למצלמה .אך לא
פניהם .החייל מימין מניח את ראשו על כתף רעהו,
החייל האמצעי ,המניח אף הוא את ראשו – על קת
הנשק שמונח בין ברכיו .חייל שלישי בצדו השמאלי
של הצילום ,חובש קסדה ושעון על מרפקו כשמבטו
כלפי הקרקע.

ומשקפת את כל התכונות שמשמען רעות אמיתית.
גם צילום זה ממחיש את הקשר הקרוב בין החיילים:
"רעות שכזאת" כפי שהוסבר לעיל .חיילים תשושים
לאחר פעילות פיזית מאומצת ,בלבוש קרבי מלא,
צבעי הסוואה על פניהם ונשקם בידם .הסיטואציה
האינטימית בין שלושת החיילים מצביעה על קשר
רגשי הדוק ,שאך טבעי הוא שהאחד יישען על כתבו
של רעהו למנוחה פיזית ולרגיעה מנטאלית.

 ;4..2.22גיליון  ,49שער קדמי

הרעות ,הנה ערך עליון בצבא ,ומאפשרת לחיילים
לתת מעצמם את המרב עבור מטרות הכלל ,מתוך
ידיעה ש"אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד".
המשמעות הרגשית של המשפט יוצרת קרבה
וביטחון ,והללו משתקפים מן הצילום.

קצינה ,נושאת דגל בצבעי שחור-אדום .על פניה חיוך בהסבר שמלווה את הצילום יש משחק מילים מעניין
על המילה "רעות" .ההתייחסות המילולית אל שמה
קל אך ניכרת בהם רצינות.
של החיילת (רעות) לצד משמעותו של המושג "רעות"
בצבא (ראה לעיל) .כמוה כ"אחווה" שמופיעה באורח
קבוע בצירוף "אחוות לוחמים" ומתייחסת לקשר
שבין לוחמים גברים .בשנים שנחקרו עד כה ,הוזכרה
המילה "רעות" בשנת  4..4ובשנת  .221בהקשר של
חיילים בלבד.
בצילום ,קצינה בשם רעות מועמדת לתפקיד :מפקדת
(הראשונה בהיסטוריה הצה"לית) סוללה מבצעית
בחיל תותחנים .מדובר בתפקיד קרבי שנשים הודרו
ממנו עד כה .עם זאת ,אין להתעלם מן העובדה
שהצילום מאופיין בסממני צילום של נשים .בתקריב,
לבדן ,ובמידה רבה – מבוים.

 ;34.5.22גיליון ( ,32עמוד לא ידוע)

 ;32.5.22גיליון  ,.1שער קדמי

חיילת בתוך מרחב סגור ,יושבת במרכז ומנגנת על הצילום מחזיר את החיילות למיקומן בעורף ,בזמן
צ'לו .סביבה אזרחים צופים בה ומקשיבים לנגינתה .מלחמה .החיילת נמצאת במקלט ,בקרב האזרחים
החוסים בו ומנעימה את שהותם במוסיקה.
ההסבר לצילום "מקלט של תרבות".

שני חיילים יושבים על רכב צבאי .ברקע הצילום ,וגם החיילים היושבים על הטנק ,מצולמים כשגבם אל
הרחק באופק ,שורות של טנקים .שני החיילים בשעה המצלמה .נראה שמבטם מרחיק אל האופק ,שם
של הפסקת אש ,והחייל שמשמאל חובק את רעהו ,חונים טנקים נוספים בשטח הפתוח .הצילום נבחר
למחקר בשל הניגוד המשתקף מן הצילום :בין
כשידו על כתפו.
התנוחה הרגועה של החיילים ,לבין משמעות
נוכחותם של כלי רכב מלחמתיים .המגע הפיזי בין
החיילים מבטא את אותה אחווה שהוזכרה לעיל.

 ;.4.9.22גיליון ( ,32עמוד לא ידוע)

שתי חיילות עומדות לצדי סמלה של יחידת נ"מ לחיילות המצולמות מראה קרבי מובהק .נשק על
המצויר על קיר בטון .השתיים מחייכות ופונות אל כתפיהן ולבושות הן במדי ב' .ניתן להניח שהן
משרתות ביחידה המיוצגת על-ידי הסמל המצויר.
המצלמה.
היחידה ,יחידה של מערך ההגנה האווירית( ,המהווה
את החלק הקרקעי של הגנת שמי ישראל ומשלים את
ההגנה האווירית של טייסות הטיסה( ,ונחשבת
ליחידה מובחרת יחסית .ההסבר לצילום נאמן לרוח
חזותו:

"לא חייבים להיות בשטח כדי להציל חיי אדם.
ההתרעה שאנחנו מספקים ,אפילו זמן קצר לפני
הנפילה ,מסמנת שעשיתי את העבודה שלי .לכן ,אני
מרגישה גאווה גדולה" ,הוא מצביע על חיוניות
החיילות ועל חשיבות תפקידן בשמירה על "שמיים
נקיים" ,למרות היותו תפקיד עורפי בהגדרה.

 ;.5.5.22גיליון  ,32שער קדמי

 ;42.44.22גיליון  ,15שער קדמי

חייל מצולם מלמטה ,כאשר רק פלג גופו העליון נראה
בצילום .פניו מוסווים בצבעי הסוואה ,נושא בידו את
הקסדה וכלי נשק כבד מסוג כל שהוא .מצחו מכווץ
ופניו רציניות ,אטומות במידה מסוימת ומביעות

הצילום עוצמתי מאוד ומרכז את כל מאפייני
המלחמה במבט אחד זועם .הנשק הממוקם בקדמת
הצילום יוצר מעין חיץ בין המתבונן למצולם .פניו
הרציניות משרות תחושה של נכונות לקראת

נכונות לצאת לקרב! הנשק הכבד מפאר את גבריותו המשימה.
הן מבחינה פאלית והן מבחינת רוח הלחימה.

צילום בגוונים של חום .חייל מצולם ב MS -נושא נשק בצילום לוחם בבית חאנון בשל איום הקסאמים
גדול מכפי גופו .אופן האחיזה של הנשק נועדה באותה תקופה .דימוי החייל המצולם שומר על
להצגתו לראווה בפני המצלמה .על ראשו של החייל דימויו הסטריאוטיפי של החייל הלוחם ,בעיקר
קסדה ומכשיר לראיית לילה .פניו מוסווים" ,חצי בעתות מלחמה.
חיוך" על שפתיו ומבטו מופנה אל המצלמה.

 ;34.5.22גיליון  32שער קדמי

אפריל  -מוסף שכול וזיכרון ,.225 ,גיליון  ,3שער
קדמי

צילום תקריב של חייל ,פניו מוסוות ,קסדה לראשו ,כך ,גם צילום זה כקודמיו המופיעים לעיל ,משמר את
הדימוי המסורתי של החייל ,הגבר הלוחם.
מבטו רציני עד מאיים ,מונה למצלמה.

שלוש חיילות .אחת צעירה ושתיים מבוגרות יותר ,צילום המבטא שכול נשי (אימהי ,זוגי או משפחתי).
בפארק .דשא ירוק ,ועץ בצדו הימני של הצילום .מיקום הכואבות (קצינות נפגעים) בגן ציבורי משקף
חיילת אחת עומדת ,ידיה מונחות באי נוחות על את הקשר בין השכול הפרטי לשכול הלאומי.
ירכיה .לפניה – חיילת ,הצעירה שביניהן ,כורעת ברך
וידיה על ברכיה .בצדו השמאלי של הצילום חיילת
נוספת יושבת כשברכיה כפופות .כל השלוש מפנות
את מבטן אל המצלמה.

מארס  -גיליון יום האישה הבינלאומי.229 ,

מארס  -גיליון יום האישה הבינלאומי ,.229 ,שער
קדמי

בבואתה של חיילת משתקפת במראה .פניה מעידות
על רצינות ועל התרכזות במעשה הצביעה .בידה
שפתון אדום ומזווית המריחה אנו מבינים שאיננה
מתאפרת ,אלא מחקה את הצביעה לצורך הסוואה
הנהוגה לפני יציאה לקרב.

הצילום נראה מבויים ולהבנתי מהווה מעין סאטירה
על מיקומן של חיילות בצבא ועל מאבקן להשתבץ
בתפקידים קרביים .רוצה לומר :החיילת משחקת
ב"נדמה לי".

חיילת לבושה במדים ועל ראשה מצנפת הסוואה .הצילום המבויים ,כקודמו ,עוסק בשאיפתן של
פניה מוסווים אף הם והיא מצולמת במרחב החיצוני ,החיילות למלא תפקידים מבצעיים .גם אם
הפתוח .בידה רימון בתנוחה שלפני זריקה .העובדה המצולמת חובשת מצנפת הסוואה ,ופניה מוסווים,
שמבטה מופנה למצלמה וחיוך רחב על שפתיה הבחירה לביים את הצילום ולא להראות אותה בתוך
מסגירה את הבימוי של הצילום .חיילת מפעילה תפקידה הצבאי בצורתו הטבעית ,מעניק הגחכה
רימון בשדה פתוח ,אם בפעילות מבצעית ואם לצורך לשאיפתן של נשים להיות לוחמות.
אימון ,סביר שמבטה יהיה מופנה אל אזור הזריקה
ופניה  -תהיינה רציניות ומרוכזות במטרה.

 ;32.4..22.גיליון  ,2עמוד 12

 ;32.4..22.גיליון  , 2עמוד 3.

צילומים של מורות חיילות בקרב תלמידיהן הילדים.
בשונה מהצילומים המובאים לעיל ,משנת ,.229
שבהם הגישה אל החיילת הלוחמת ציני וספקני,
החיילות הלוחמות כפי שצולמו בשנת  ,.22.זוכות
לסיקור אובייקטיבי מכבד ,למרות היותם מבויימים.

חיילת מצולמת בצילום בינוני ,קסדה לראשה ועינה שני הצילומים מובאים בגיליון מיוחד המסכם את
ממוקדות בכוונת הנשק ,המכוון למצלמה .פניה מבצע "עופרת יצוקה" בבחינת המבט הנשי על
המבצע .בגיליון ,לצד צילומים של חיילות לוחמות,
רציניות ,רקע הצילום בצבעי צהוב ואדום

חיילת מצולמת לבושה במדים ,אפוד לגופה ונושאת
נשק .היא מצולמת במרחב הפתוח מבטה אל
המצלמה ועל שפתיה חיוך מאופק.

התפתחות הדימוי של חיילות בתחרויות מלכות היופי

 ;11.0.1211גיליון  33שער קדמי

 ;13.3.45גיליון  ,.5עמוד .5

חיילת לבושה במדים ושיערה אסוף .ידה האחת הצילום נבחר כי הוא מייצג את דימוי החיילות
נוגעת בגזע עץ שנמצא מאחור והאחרת מונחת על בשנות השבעים .במהלך איסוף הצילומים לצורך
בטנה ,מקיפה את מותניה .בשל זווית הצילום ,המחקר ,נתקלתי בצילומים נוספים של חיילות
חצאיתה נראית קצרה ורגליה נחשפות.
ההסבר לצילום:
"אתי אורגד ,מלכת יופי -חיילת טלפונאית".

בתחרויות לבחירת מלכת היופי .משום כך מצאתי
לנכון לנתחם ,ולנסות לאתר אפיון כל שהוא רלוונטי
לאחד מנושאי המחקר :דימוי החיילת והשינוי שחל
בו .

שלוש חיילות ,מצולמות צילום בינוני ,מביטות מעבר החיילות צולמו כשהן מפגינות את מראן החיצוני ,וזו
לכתפן הימנית – אל הצלם .שלושתן מחייכות ,אחת בלבד מטרת הצילום .הן הוצבו זו אחר זו כבובות
משלושתן שיערה אסוף והאחרות – שיערן פזור (שלא בחלון ראווה .שימוש בחיילות לקישוט ולהנאת
הקוראים.
על-פי פקודות מטכ"ל) וסיכת ראש לעיטור.

 ;13.4.54גיליון  ,411שער קדמי

 ;19.4.53גיליון  ,4.3שער קדמי

ארבע חיילות עומדות זו לצד זו ,לבושות בבגדים הצילום נבחר כחלק מקטגוריה של בחינת דימויי
אזרחיים .מפנות כתף לכיוון המצלמה .חלקן חיילות ,בהקשר של תחרויות לבחירת מלכות היופי.
מחייכות וחלקן במבט מהורהר .הן מצולמות במרחב
הפתוח .מן ההסבר לצילום אנו מבינים כי מדובר

במועמדות לתחרות לבחירת מלכת היופי" .מערך
החן ,החיילות שרוצות להיות מלכות יופי מדברות
על הכול" .יש לציין כי המלל אינו מכביר מילים לגבי
הנתונים הפיזיים של המועמדות ,אך בהחלט מדגיש
את הפן האינטלקטואלי ,את העובדה שיש להן גם מה
לומר.

שבע חיילות לבושות בבגדים אזרחיים ,מצולמות הצילום נבחר כחלק מצילומים שצולמו בנסיבות
במרחב פתוח .חמש עומדות ומחבקות זו את זו במגמה לאתר שינוי בדימוי ,כיוונו ומהותו.
באזור המותן .שתיים יושבות לרגליהן .כולן מכוונות
את מבטן אל המצלמה וחיוך נסוך על פניהן .הכותרת
בתחתית הצילום וההסבר שצורף לצילום מדגישים
את תפקידן המתלווה למלכּות היופי  -שליחות צה"ל.
(ראה הרחבה בנושא זה בפרק הדיון).

נספחים עבור פרק הדיון ומסקנות
דימויי חיילים
תאור הצילום

הצילום

.
" מרוץ על סולם חבלים מתנדנד בגבה של  7מטר,
מלבד היותו מעיף -דורש גם ביטחון עצמי וזריזות"
 ;0.9..7.6גיליון  ,5.עמודים .5-..

חבורת גברים עומדים אחד ליד השני לבושים
מכנסיים ופלג גופם העליון חשוף .במרכז הצילום,
גבר תלוי על חבל ,ומתחת לרגליו ,מבנה גבוה של
עצים ממנו הוא קופץ.
הגברים שמסביב שמים ידיהם על המותניים
ומביטים אל עבר הגבר התלוי .המצולמים
נמצאים באזור ציבורי פתוח .הידיים הממוקמות
על המותניים מעניקים תחושה של ביטחון עצמי
של המצולמים לא ניתן לראות את פניהם אך ניתן
להניח משפת גופם שהם רציניים ומרוכזים
שתי חיילות עומדות אחת מול השנייה בשטח
פתוח .על ראשן כומתה ,החיילת הימנית אוחזת
בנשק ומביטה כלפי החיילת מולה .החיילת
הימנית מביטה כלפי הנשק.

" סגן גאנץ בפעולה ,בשטח המחנה ,כשבעלה ,שאינו
נראה בתמונה ,צופה בה ממרחק .לאחר מכן יעיר לה
אולי הערות מקצועיות .משמסתיים יום העבודה
הצבאי של בני הזוג ,שמחים הם לחזור אל ביתם
סיגל ,אל נעלי הבית ,אל הרדיו ,הספרים ואף אל...
שטיפת הרצפות והדחת הכלים ,ולעיסוקים הרגילים
של המשפחה"
 ;..5.05גיליון  ,45שער פנימי

"לבנון :יוצאים מזה .זה התחיל בפרחים  -זה נגמר
במטעני צד"

בקצה השמאלי של הצילום ניצב חייל ,נשק שעון
על גבו .החייל ,מתכופף לעבר ילד קטן החבוש
באצבעו .ליד הילד יושבת אישה .פיה פתוח ופניה
מביעות כאב .בין החייל לילד שלושית של דם על
הרצפה .החייל ,נוגע בסנתרו של הילד .מצד ימין
של הצילום גבר המביט לכיוון הילד ולידו ילד נוסף
המצולם מגבו ,מביט על המתרחש .ליד האישה
שיושבת ,אישה ערבייה נוספת ,פניה עטופות
מטפחת לבנה מסורתית המביטה לקדמת הצילום.

 ;47.5.99גיליון  ,5.-54עמוד 7.
חייל מצולם מגבו כאשר הוא יושב ישיבה שפופה.
על ראשו קסדה ועל גופו נשק שנמצא בהצלבה
ונמצא בקדמת גופו .מול החייל ,עם פנים אל
המצלמה ,שורת ילדים שיושבים על הארץ
ונשענים על גבי קיר.

"אחרי הפסקה ארוכה וגדולה בלימודים תפתח
באחד בדצמבר בהוראת צן מיוחד שנת הלימודים
החדשה ביהודה ושומרון .בשבוע הראשון ילמדו
תלמידי בתי הספר היסודיים ....ואם ישמר השקט
יחזרו בשבוע השלישי גם התיכוניסטים"....
 ;56....99גיליון  .5עמוד 9
הצילום מתרחש במרחב פתוח ,ציבורי ,מבנים
לבנים ארוכים ברקע הצילום .בקדמת הצילום,
שני חיילים ממוקמים בצד ימין .לבושים מדים
וקסדות .החייל הקדמי אוחז בידו האחת עגלה
והחייל שעומד מאחוריו ,מביט לכיוונו .בצד שמאל
של הצילום אישה ערביה אוחזת שמיכה גדולה

"מחסום צהל בבית לחם" .במחסום ,במקום בו יש
אזרחים ,צריך להפעיל את השכל הישר ואת חוש
המוסר"
 ;...5.64גיליון  75עמוד ..

וצבעונית ,מביטה אל החיילים ,ולפניה ילד במעיל
מביט אל המצלמה .נראה שהחייל עוזר לאישה.

אישה מבוגרת יחסית ,מנשקת גבר לבוש חולצה
לבנה .ידיה אוחזות בלחייו ,פיה מוצמד את לחיו.
הגבר מחייך .ניתן להסיק מהצילום שמדובר בחייל
ואימו.
אין טקסט שמלווה את הצילום
 ;49...77גיליון  ,..עמוד 5.
גבר ואישה דתיים ,מצולמים עם שלושת ילדיהם
הקטנים .סביבת הצילום יחסית סגורה ,ולכן ,לא

"סמ"ר יגאל אלון הותיר מאחור אשיה ושלושה
ילדים ,והתנדב בגיל  82לשירות קבע כלוחם ,דווקא
בגדוד הדרוזי"

ניתן לומר בוודאות מהו האזור המצולם .יחד עם
זאת ,מאחר והוא מצולם עם משפחתו ,יש להניח
שמדובר במרחב ביתו הפרטי .הגבר ,לבוש בגדים
אזרחיים ,מביט אל המצלמה ומחייך חיוך מאופק.
האישה ,מחייכת חיוך גדול ורחב אל המצלמה.
אוחזת בילד אחד .ילדה נוספת יושבת על כתפיה
של האב וילד נוסף מחובק עי האב ,צוחק צחוק
גדול.

 ;7....6.גיליון  90שער קדמי

שנות החמישים עד שנות השבעים :גוף חזק ,אומה חזקה
תיאור הצילום

הצילום

שני גברים בקדמת הצילום ,לבושים מכנסיים קצרים
ונעליים .פלג גופם העליון ערום וברקע הצילום גברים נוספים
עומדים בשורה זה לצד זה ומביטים על שני הגברים שמולם.
הגבר הימני עומד כשרגליו מכופפות גבו ישר וזקוף מבטו
מופנה קדימה ,ידיו לצידי גופו .הגבר השמאלי בצילום
מצולם כשהוא מזנק באוויר רגל ימין בצילום נוגעת בחזה של

"נגיחת חזה".
 ;05.11.32גיליון  .5עמודים .0-.9

הגבר שמולו ורגלו השנייה פונה אחורה .ידיו מושטות האחת
קדימה והשנייה אחורה.

שני חיילים ,מצולמים כשהם באוויר ,באמצע קפיצה .לבושים
מדים ,קסדות ,אוחזים בנשק ,וסביב גופם מימיות .ניתן
להבחין בפניו של החייל השמאלי בצילום .פניו רציניות ועיניו
מביטות הישר אל המצלמה

"על פני המכשולים"
 ;3...35גיליון  ,5.שער קדמי
חייל מצולם מהצד ,כשהוא מטפס על צלע הר גבוה ותלול.
גופו קשור בחבלים והוא לבוש מדים ,על גבו נשק ועל ראשו
קסדה .את פניו לא ניתן לראות .משקל גופו של החייל מוטה
אחורה ,שרירי ידיו בולטים ,ויחד עם זאת ,נראה שהוא אינו
מתאמץ יתר על המידה .בצד ימין מעלה תמונה של יצחק רבין,
לבוש מדים ,סוחב תיק גדול בידו השמאלית.

"קורסי צניחה וקומנדו לקצינים נפתחו
השנה ,במגמה להעלות את כושר לחימתם
ואת מנהיגותם של המפקדים בחילות
הלוחמים .בתמונה המוסגרת -ראש
אה"ד ,אלוף יצחק רבין ,מיוזמי
הקורסים-בשעת אימוניו בקורס הצניחה
הראשון ,שהשתתפו בו הרמטכ"ל וסגל
הפיקוד הגבוה".
 ;.5.7...גילין  ,.-4עמוד .0

בצילום נראים שני גברים ,חיילים .האחד עומד בצד שמאל של
הצילום כאשר ידיו מושטות קדימה ,אוחזות בשני עצים
אליהם קשור חייל נוסף ,וגופו מוטה ימינה .לא ניתן להבחין
בפניו .הוא לבוש מדים ועל ראשו כובע לא שגרתי  .החייל
השני ,שוכב על מעין אלונקה כשהוא לבוש מדים ועל ראשו
כובע .נראה ,שגופו קשור אל האלונקה .לא ניתן להבחין בפניו
של החייל ,ניתן להבחין שראשו מורם והוא מביט אל עבר
"בית ספר לגברים" .טקסט מתחת החייל שעומד מולו .הצילום התבצע בחוץ ומהצילום ,לבדו,
לצילום :כל אחד נמר -ועל הנמר לגלות את לא ניתן להבחין מה החיילים עושים

כושר מנהיגותו במבחן קשה .עליו להעביר
פצוע דרך גשר הרוס מעל לנהר סואן ,תחת
אש יעילה של האויב ,בפרק זמן קצוב .כאן
מתגלית תושייתו של "נמר" מפקד :הוא
מעביר את הפצוע במעין רכבת חבלים
מחלקו האחד לחלקו האחר של הגשר"
 ;.9.5...גיליון  ,40עמוד 9
חייל מצולם מגבו כשפניו שעונות על אבני הכותל .לבוש מדים
ועל מותניו אפוד.

"חייל בוכה ,כובש את פניו בכותל .סביבו
פרצו בבכי צנחנים קשוחים ,שדקות
מעטות קודם לכן עוד שעטו בלחימה".
 ;.4.0.09גיליון  ,56עמוד 59

שנות השמונים" :הורות ההליקופטר" :החיילים הם "הבנים שלנו" והמולדת היא "הבית"
הצילום

תיאור הצילום
חייל מצולם מגבו .לבוש מדים ,על ראשו קסדה והוא אוחז
נשק .סביב גופו אפוד .גופו רוכן קדימה והוא בתנועה של
הליכה .ברקע הצילום רכבים לוחמה צבאיים.

"במבואות צור :חייל מסתער בשטח בנוי.
הלחימה בלבנון :דיווחים ראשונים".
 ;1390גיליון  ,50שער קדמי
שני חיילים מטפסים על חבלים .לבושים מדים ונשק על גופם
רגליהם מלפפות את חבל הטיפוס .הצילום יוצר אשליה כאם
לחבל אין התחלה ואין סוף .כך ,המתבונן לא מקבל
אינדיקאציה לגובה ואורך הטיפוס ,ונוצרת אשליה של
אינסוף.
אין טקסט שמלווה את הצילום.

טנקים ונגמשי"ם עולים מן המים .חיילים רבים במרחב
הצילומי .הצילום יחסית חשוך ולא ניתן להבחין בפרטים
רבים .ניתן לראות בקדמת הצילום מים ,אחכ חולות ואחכ
עצי דקל אליהם נכנסים הטנקים והנגמשים ,כשחיילים
רבים מפוזרים על פני המרחב הצילומי.

"מן המים עולים הטנקים והנגמשים אל בין
הדקלים .בעיצומה של הנחיתה בחוף אל
אוואלי"
 ;3...90גיליון  ,50עמוד .5

רגע של מנוחה והפוגה .חייל וחיילת במרחב הצילומי .החייל,
מביט אל החיילת וחיוך רחב על פניו .כל כתפו ,ניתן להבחין
ברצועת נשק הנמצא בין רגליו .החיילת ,ישובה נמוך
מהחייל .היא מביטה לכיוונו ומחייכת חיוך גדול .ידו של
החייל מונחת על ברך החיילת .רקע הצילום הררי ,וברור
למתבונן שהצילום צולם במרחב הציבורי.

"ח"י חיילים .סיפורים ותמונות משגרת
היום יום של חילי צהל בחילותיו השונים"
 ;15...95גיליון  ,5.עמוד 5.

"בבוץ :חיילים מול נשים וילדים"
 ;02.1.99גיליון  ,.7עמוד 46

קבוצת חיילים ממוקמת בצידו הימני של הצילום בצידו
השמאלי של הצילום קבוצת נשים וילדים ערביים .החיילים,
לבושים מדים על גופם נשק עומדים סביב שלולית קטנה של
מים .מולם ,ילדים ונשים מביטים אל כיוון קבוצת החיילים.
אישה ערבייה מניפה ידה אל כיוון החייל .שאר הנשים
והילדים מביטים על האינטראקציה שבין האישה לחייל.
החייל השני בצילום ,נמצא מעט מאחור לסיטואציה .ידיו
האחת על מותנו והוא עומד עמידה נינוחה ממנה ניתן להסיק
שהסיטואציה אינה מאיימת.

שנות התשעים עד שנות האלפיים :התגברות התפיסה האינדווידואליסטית בחברה והצבת
הרגשות הפרטיים במרכז
הצילום

תיאור הצילום
חייל חובש כיפה ,יושב על ספסל בטון .רגליו
מפוסקות והוא אוחז בידו כומתה אדומה .גופו
שעון קדימה וידיו מונחות על ברכיו .פניו
מבועתות!!! מביעות חוסר אונים .על הרצפה
דם ובספסל לידו מדים מונחים מוכתמים גם
הם בדם.

"הלם .ראשון  51:9צומת בית ליד .האימה ,הכאב העצב"

 ;03.1.33גיליון  ,44שער קדמי
חיילים וחיילות מצולמים כשהם מתייפחים
בבכי .הצילומים ,תקריב ובינוני ,תופסים את
הבעת פניהם של המצולמים .שתיים מתוך
שלוש הצילומים נראים החיילים מחובקים
כשראש אחד\ אחת מהם טמונה בתוך גופה
של המצולם\ מצולמת איתה.

"חיילות בוכות על קבר חברן .המפקדים חלוקים בנושא מידת
הבכי הראוי"
 ;5.3.20גיליון  .66עמוד ..

דימויי חיילות
צילום בינוני של חיילת יחסית מבוגרת.
שיערה קצוץ ,על עיניה משקפי ראייה עגולות
בצבע חום .על כתפיה דרגת אל"ם (שני
פלאפלים) ,יד אחת שלה מקווצת לאגרוף,
נוגעת בלחייה על אצבעה טבעת זהב .מבטה
מעניק תחושה שהיא חושבת על משהו .פיה
מעט פתוח וגופה שעון קדימה

"אשה חיילת .לפי אל"ם טובה הופמן ,מפקדת בה"ד  ,:1יש
עוד הרבה מה לעשות כדי לקדם נשים בצבא .אין בעיה
לדעתה ,שקמצ"ר ,קש"לר או קח"ר הבא היו אשה .ואם זה
תלוי בה ,הרי למרות הביקוש ההסטרי היתה מבטלת את
מוסד הפקידה הפלוגתית .ראיון פתוח על נשים ועל קריירה
צבאית עם קצינה שהיא מס'  1בח"ן ובת למשפחה
מסורתית"
 ;.5...75גיליון  .9עמוד .5
שלושה חיילים מצולמים כשהם פונים ימינה
לצילום .שני החיילים הקיצוניים אוחזים חייל
אמצעי שנשען על כתפיהם .עיניו של החייל
האמצעי עצומות ופיו פתוח מעט .משקל גופו
נשען על גופם של שני החיילים שבצדדיו.
החייל השמאלי מביט אל החייל האמצעי ופיו
פתוח בצורת עיגול( .החיילת הימנית ביותר
"אחותי ,תפסנו מסתנן .בסוף העולם ,חמש שעות וחצי נסיעה היא אישה ,אין לדעת מה מגדרם של שתי -שני
מתל אביב ממוקמת פלוגת הלוחמים המעורבת הראשונה החיילים האחרים)

בצהל .ניסיון ייחודי מורכב למדי לקיים יחידה מבצעית
כשהכוח הלוחם בה מעורב :רק  03אחוז גברים היתר נשים.
עודד שלום שמע מחיילי פלוגת קרקל על המצרים שמעבר
לגדר ,על המבריחים שמנסים להחדיר לישראל סמים וגם
נשים ,על החברויות שנרקמו בין הלוחמות ללוחמים ועל
הגעגוע לציביליזציה"
 ;0.9.6.גיליון  06עמוד .5

שנות השישים  :מגמות פמיניסטיות בעולם והשפעתן על הדימוי התקשורתי -צבאי של החיילת
הצילום

תיאור הצילום
חיילת יושבת על חבלים ,תלויה מהם
כשרגליה באוויר .נועלת נעליים צבאיות
גבוהות ,על ראשה קסדה ,על גבה תיק ,ידיה
מעל ראשה ,אוחזות בחבלים ,מביטה קדימה
לכיוון המצלמה ,עיניה כחולות בוהקות .פיה
סגור במעין חצי חיוך.

 ;0.3...גיליון  )9..-0( .-4שער אחורי
צילום מזווית תחתונה של גבר וחיילת
צעירה .הגבר ,אוחז בנשק ומביט לתוך
הכוונת .החיילת ,מביטה על הנשק ומצביעה
עליו .פיה מעט פתוח ,וניתן לראות את שיניה.
הצילום הוא צילום מלמטה החותך את גופם
של המצולמים .רקע הצילום לבן.

 ;.....1גיליון  ,)097( 54שער קדמי
שלוש נשים עומדות מאחורי מבנה .לבושות
בגדים אזרחיים .לפניהן עומדים ילדים וילדות
ובקדמת הצילום ילדה קטנה חושבת כובע.
שתי נשים מאחורה מוחאות כפיים ומחייחות.
פניה של האישה השלישית רציניות .את ארשת
פניהם של הילדים לא ניתן לזהות כל כך.

נשים בשירות העם .1 .אלפי ילדים עולים במחנות ובישובים
החדשים זקוקים לנערה מטפלת .8 .ידיים עובדות ונאמנות
דרושות בכל מערכת הסעד בבתי ספר ובמחנות .0 .רק נערה
יכולה למצוא את הדרך ללב הילד החולה .אלפי עולים מחכים
למטפלות.
 ;9.5.31גיליון  ,49עמודים .5-..

אישה לבושה חצאית פרחונית וחולצה לבנה,
מרחפת באוויר .ראשה מוטה לאחור ,ידיה
פרושות לצדדים ורגליה משוכות אחורה.
ברקע הצילום ,נוף של עיר .לא ניתן להבחין
בפניה של האישה ואין לדעת אם מדובר
בחיילת.

"מחול הציפור"
 ;10.1.32גיליון  ,46שער אחורי

שנות השבעים  :דימויי חיילות – סטריאוטיפיזציה או דימויי שפיות ושגרה?
תיאור הצילום

הצילום

צילום תקריב של חיילת שעל ראשה מטפחת
המכסה חלק מראשה ושערה .פניה מופנות
הצידה והיא מחייכת מעין חיוך מרומז עם
שפתיים סגורות.

"חיילת
בקוסמטיקה".

בנח"ל-ארגמן

מקבלת

הדרכה

 ;19.3.13.1גיליון  ,55שער קדמי
צילום תקריב של חיילת ,שערה אסוף ,היא
אוחזת אפרכסת צמודה לאוזנה .פיה סגור,
ארשת פניה רציניות ומבטה מופנה מעט
מעלה .על אצבעה טבעת עם אבן גדולה.

"טר"ש חדווה והמיני בצה"ל".

 ;15...13.1גיליון  54שער קדמי
שלושה אנשים ממלאים את המרחב הצילומי.
גבר ,ושתי נשים .הם שלושתם מחייכים.
הפנים של שלושת המצולמים צמודים זה לזו.
הגבר שנמצא מימין לצילום אוחז בפניה של
המצולמת האמצעית

"פרידה נרגשת בטרם קרב .הוא ,לבוש אפוד מגן נגד
רסיסים ,עומד לצאת לקרב .היא ,חונקת דמעות עומדת
לעלות על הרכב שיעבירה לעורף".
 ;1..12..5גיליון  5עמוד 5
חיילת פזורת שיער ,מצולמת מהפרופיל.
אוחזרת מראה קטנה ביד אחת ,ובידה
השניה נוגעת קלות בשערה.

"על רקע רעם התותחים בגולן דואגת החיילת להופעתה
הנשית"
 ;0..12..5גיליון  ,.עמוד .5
אישה בקדמת הצילום לבושה שמלה
פרחונית ,ישובה על ארגז ,שעונה על ברכיה.
מולה פח אשפה גדול .מאחוריה טנק עליו
חיילים רבים המביטים אל כיוונים שונים.
לא ניתן להבחין בפניהם.

 ;1..12..5גיליון  ,5עמוד .9

שתי חיילות מצולמות מגבן ,האחת ,יושבת
על טנק והשניה עומדת לידו .החיילת
שיושבת על הטנק ,שערה אסוף בתוך כובע.
היא אוחזת במעין חבל או צינור ומכניסה
אותו אל תוך הטנק .החיילת השניה ,שיערה
אסוף בקוקו ,והיא מביטה אל החיילת.

"חצופות בצריח .כותרת שמלווה את הצילום :סמ"ר שולי,
מקרית גת ,עסוקה ברחיצת מנוע טנק ,כתחליף לעבודת
משרד" .טקסט שמלווה את הכתבה " :הן באו לחניון
הטנקים ,לבשו סרבלי עבודה והסתערו עם גריז ,שמן וצבע
על רכב השריון כדי להעניק לו טיפול קוסמטי חינני"
 ;01.3..3גיליון  59עמוד ..
ראשה של חיילת עם קסדה עליה מצולמת
כשלג גופה התחתון לא נראה בצילום.
מאחוריה ,טנק גדול שממלא את רקע הצילום.
החיילת נראית קטנת גודל אל מול הטנק הגדול
שמאחוריה.

"מי שנוהגת בטנק ,בשדה ,אינה יכולה להיות נהגת גרועה
על הכביש".
 ;0..1..3גיליון  ,.9עמודים 5-.
חיילת מצולמת בפרופיל למצלמה ,מולה ,שורה
של חיילים ,ישובים זה ליד זה ,מתבוננים עליה.
קנה הנשק מופנה כלפי מעלה ,נשק כסמן
פאלי ,משוייך בצילום זה לחיילת ותפקידה
מול החיילים.

"סמלת רותי (הכועסת) מדריכת התותחנים :מבט קשוח מול
עשרים פרצופים מרוצים".
 ;0.7.99גיליון  .5עמוד 7

שנות השמונים :רוקדות אל החופש ללחום
תיאור הצילום

הצילום

חיילת לבושה מדים ,גופה קשור בחבלים והיא
מטפסת על צלע הר .החיילת מביטה מטה .רגל
אחת של החיילת מכופפת ורגלה השניה ישרה.
אין טקסט שמלווה את הצילום

 ;..11.93גיליון  ,.6שער קדמי
חיילת מצולמת בחדר בקרה כשהיא מביטה אל
עבר חלון גדול .על אוזניה אוזניות והיא אוחזת
במשקפת .מולה ,לוח בקרה גדול ,ובקרע
הצילום ניתן להבחין בדמויות נוספות ,אך לא
ניתן לזהותם .מבטה של החיילת רציני והיא
נראית מודאגת ומרוכזת .גופה ,מכונס למרכז:
רגליה צמודות וידיה צמודות אל צידי הגוף.

"סקייהוקים בשמי לבנון"
 ;3...90גילין  50עמוד ..
קבוצת חיילות עם נשק וכובעי קסקט
מצולמות בתוך איזור מיוער ,מביטות במפות.
חיילת אחת מצולמת עם הגב אל המצלמה .על
גבה קשר .חיילת אחת מביטה אל האופק
ושאר החיילות מביטות אל המפות.

"חיילות ביחידת שדה"
 ;1..5.90גיליון  4.שער קדמי

שתי חיילות .האחת ,מביטה אל עבר עינית
היושבת על חצובה .ידיה אוחזות בחצובה.
החיילת שלידה ,מביטה לכיוון המצלמה ,כובע
על ראשה והיא אוחזת גם כן בחצובה .פיה
מעט פתוח ושיניה חשופות מעט

" מדריכות בבית הספר לתותחנות"
 ;09.3.95גיליון  ,.-0שער קדמי

תחילת שנות התשעים עד שנות האלפיים  :לגליזציה לשוויון זכויות עבור נשים ברמה המדינית
וההשפעה על המיקום הצבאי של נשים בצבא
הצילום

תיאור הצילום
חיילת יושבת בתוך ספל קפה גדול בצבע קרם.
רגליה מחוץ לספל .היא אוחזת שפורפרת
אדומה ביד אחת ,ובידה השניה מגרדת
בראשה .פניה מקווצות בהבעת חשיבה.

 ;1..5.35גיליון  ,40שער קדמי
חיילים מצולמים בצפיפות .כמו תמונת מראה,
חייל וחיילת אוחזים אלונקה .פניהם צבועים,
נראים מותשים ממאמץ .מדובר ביחידה
מעורבת של חיילים וחיילות .יחד עם זאת,
הנראות המגדרית כמעט אינה קיימת בצילום.

"חייל דתי ,רשאי לסרב לקחת חלק במשימה בה הוא נדרש
לשהות לבד עם חיילת"
 ;0..5.23גיליון  ,455עמוד 45

חיילת מצולמת בצילום בינוני ,על ראשה
קסדה ועל גופה אפוד מגן .רצועת נשק חוצה
את גופה .היא אוחזת בידיה קופסה ובפיה
חוט חשמל .מבטה מטה ופניה מקווצות.

חבלניות .הן עושות פזאצטות ומסלולי מכשולים .הן יוצאות
לניווטים ולמסע אלונקות ,וגם מוכשרות בחבלה ,במיקוש
ובמארבים .לבנות חיל ההנדסה יש טירונות ייחודית ביותר"
 ;9.5.33גיליון  49שער קדמי
חיילת מצולמת בצילום תקריב ,כאשר פניה
צבועות צבע אפור עד אזור עצמות הלחיים .על
ראשה כובע קסקט .פניה רציניות והיא מביטה
שמאלה לצילום .מאחוריה ,פרחים צהובים
המרמזים על צילום באזור פתוח ,שיערה
האסוף לתוך הכובע ופניה הצבועים מטשטשים
את הזהות המגדרית של החיילת.

"מדים ,כובע וצבע על הפנים וזה לא חייל בוויאטנם"
 ;0....3.גיליון  ,45עמוד לא ידוע
שתי חיילות כורעות ברך ,לבושות מדים,
מצולמות במרחב פתוח .שתיהן אוחזות נשק
המכוון כלפי המצלמה .ניתן לראות שעין אחת
קרוצה .שיערן אסוף .תנוחת הישיבה שלהן
מעידה על יציבה איתנה על הקרקע וריכוז.

"בקורס למדתי לפגוע ולכן יש טעם לירות והרבה"
 ;12.1.3.גיליון  ..עמוד 9

חיילת ,יחסית מבוגרת ,מצולמת במטבח
בביתה הפרטי .לבושה מדים ,מביטה לתוך
סיר אדום עם פרחים לבנים המזכיר את שנות
השישים .החיילת ,שערה קצוץ ,מביטה לתוך
הסיר ומחייכת חיוך גדול חושף שיניים.

"תא"ל יוגב במטבח ביתה" .אין ספק שהנשים לא ממוצות
עד תום"
 ;3.11.21גיליון  90עמוד 7
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Summary

Compulsory and reserve military service in the IDF is based on the historical
"people's army" model. In other words, it is supported by a national ethos that
emphasizes the individual’s support of the collective and the perception that
the main way to contribute to the collective is in the field of security. As a
society often embroiled in security crises, military service is highly valued for
its protection of the homeland. The individuals that take part in military service
are considered to be full-fledged members of society and part of the consensus.
Within a society that maintains two parallel systems for living, in which every
citizen (excepting Israeli Arabs) has a duty to take part in defense mechanisms
as a prerequisite to being members of society and the state, military media
outlets were established. These forms of media were originally intended for
military purposes, but have become critically influential in the lives of private
citizens, particularly in its first years of activity. The military periodical
“Bamahaneh” (“On Base”) and the IDF radio station were military institutions
whose primary purpose was to transmit information on military subjects, but
also served as a means of public education, implementing proper Hebrew
language, and as a public recruitment tool when necessary. The establishment
of military communications tools exemplifies the importance of military
security as well as the significant role the military plays in society. However,
unlike the military radio station, which is the most listened to station in civilian
life, ”Bamahaneh” was and remains an influential media outlet within the
military alone. Nevertheless, we can certainly learn from its content about the
functions of soldiers during their military service as well as their functioning
after the end of the service, as citizens.
The study brings together three axes: military, society and gender. The scope
of time and place discussed is the State of Israel from its inception until 2009. I
examine how gendered images of male and female soldiers change in light of
social developments and processes, as well as how these are reflected in

photographs of soldiers that appear in the “Bamahaneh” periodical. The choice
to critique images rather than articles derives from the notion that they directly
represent the hierarchy of gender and express gendered military roles very
clearly. In addition, the photographs are a significant part of the content
published in magazines, and therefore, due to their prevalence and directness,
I believe an examination of images through photographs will best represent the
development process of gender relations and the role of men and women in the
military. Analysis of photographs of soldiers will include accompanying text.
Each photo and its appended explanation seemed to me to be a single unit, the
text revealing additional layers that do not necessarily appear in the
photographs themselves. Indeed, the accompanying text does not always
support the visual content. I posit that the tension between the visual and the
verbal represents the tension between social change and the gendered
hierarchy and ideology that the military seeks to preserve. Stereotypical images
of the muscular and stoic male combat soldier contrasted with images of the
female support soldier functioning primarily in maternal roles form the basis
of soldiers’ images, and so too the images of gender in society. Considering
these images as a starting point, changes and developments occurred in these
images over the years that are directly connected to social processes, such as
the shift from a collectivist to an individualistic society; global feminist
revolutions; statutory changes concerning equal rights and opportunities, and
more.
Different processes were found among images of men as opposed to those of
women: the image of the male soldier goes through a process of evolution. The
original image of a muscular soldier does not change, but rather is joined by
other characteristics in a developmental process. The stereotypical image
remains, but in the new millennium evolves to the image of a muscular combat
soldier who is sensitive as well, expressing feelings through physical contact or
tears. In contrast, the image of the female soldier undergoes a fundamental
process of change. Instead of the image of a maternal combat support soldier
she becomes a combat soldier, nearly erasing the original stereotypical image.

Selection and analysis of photographs is done using three separate definitions
of time. The conceptualization of time helps decode differences found in the
periods of time chosen for the study: Quotidian time (routine), programmed
time (during pre-planned events such as Independence Days), and
Carnivalesque time (times of war which are unexpected and cannot be
planned). These theoretical definitions and the characterization of periods in
accordance with concurrent events have been developed in various studies and
are expressed in the work of Dahan Kalev (1991). The division of time by
category allows me to uncover and decipher phenomena and changes
according to an index of time. It was found that change or development in
imagery occurs during periods of tranquility (Quotidian time). In contrast,
during times of war (Carnivalesque time), the process of change and
development halts and continues only after the war. The explanation for this is
that in times of security tension there is a need to return to the familiar in order
to calm the public. Regarding planned time, no special characteristics were
found in the photographs in “Bamahaneh” that point to processes of change
and/or development in the soldiers’ image.

In the next pages I will present the order of chapters, briefing of the content,
the methods of the research analysis and critic of the existing literature.
Following that I will briefly draw the theory, findings, conclusions and
innovation of the research.

Chapters
General introduction - to the areas of study regarding the military, society, and
gender, which provides an explanation of the field, defines the structure of the
study and details the various chapters.
Chapter One (22-26 pages) - Introduction to current research, including a
personal introduction that shows my connection to the topic of investigation;
defines the research question; and details the discourse that connects the three
axes: military, society, and gender. In addition, the range of topics included in
this study is identified, as well as the topics not included within the bounds of
the study and recommended for further study.
Chapter Two (27-35 pages) - The state of intersectional study of the three
axes- military, society and gender- in various disciplines. This chapter covers
the military, social, and gender fields. The chapter is divided into two parts:
First, literature that discusses the connection between the collective and the
military. Second, literature that discusses the connection between the
individual and the military; the soldiers’ image and Israel's ideal of manhood.
In addition, literature that discusses femininity and motherhood in Israel, and
the connection of these functions to images of soldiers. This chapter constitutes
the theoretical relationship to the topic of investigation.
Chapter Three (41-58 pages) - The described methodology is the way I came
about defining the subject; the research questions; the construction of the
investigation while regarding the problems and qualms that were raised
during the research as defined in the beginning of the project; that which is
contained in the research and that which is outside the scope of this paper and
the necessity of addressing the content’s structure, visual and verbal content
based on the theory anchored in the study. This chapter presents the various
stages of research material collection, including exploratory research that I
conducted. It also features a description of technical steps, as well as thoughts
and feelings that arose for me during my stay “On Base". I specify a number of
beneficial relationships I established with a number of officials on the

periodical’s editorial board, and I do not neglect the feelings of hope and
despair that accompanied me throughout the study, which were an inherent
part of the process of collection and selection of materials for research and
analysis.
Chapter Four (61-102 pages) – Research findings. The findings are presented
in three parts: First, the early years of the state, in which gender roles are
formulated around the State’s founding vision, society and the military.
Second, the analysis of the image of soldiers is split internally, divided by
decade as follows: The 60s, exemplified by the soldier as a fighting machine
with human dimensions; the 80s, in which the soldier is omnipotent but
empathizable; and the 90s-2000s, the years of the mother’s warrior. Third, the
analysis of female soldiers’ images which are also internally divided as follows:
the early years of the State in which female soldiers adorned the pages of the
periodical with their beauty, coupled with a substantial (and discussed) tension
between visual and verbal content; the 60s, in which the female soldier
undergoes a shift from training children to training soldiers; the 70s (during
which occurred three years of war), in which the image of the female soldier
returns to the combat support soldier; the 80s , in which the image of the female
soldier ranges from images of motherhood to images of warriors; and the 90s 2000s, in which images ranged from harlots to heroines. The change in images
of female soldiers suggest equality of opportunity; images from the years 20002009 begin to show female soldiers in combat. As well, the development of the
image of female soldiers participating in beauty pageants is addressed.
Chapter Five (103-119 pages) - Discussion of findings. The changes and
developments in images of the soldiers and their dependence on social
processes are presented. The relationships between Israeli society and images
displayed in the “Bamahaneh” periodical are discussed, in order to consolidate
the processes and designate them as a meta-narrative explaining the events
cited in the study. As I examine the images of male and female soldiers
independently of each other, this chapter is divided into two parts: the

changing path of the female soldiers’ image and the developing path of the
male soldiers’ image, throughout the period under study.
Chapter Six (121 pages) - General discussion. This chapter summarizes
discussions made in previous chapters, for the purpose of providing a more
theoretical and complete picture than emerges from all of the chapters
separately.
Bibliography
Addendum to findings chapter
Addendum to discussion chapter

General Introduction
This chapter is divided into two parts. In the first, I will present a general
overview of the most prominent research in the fields of military, society and
gender, with reference to the current study. In the second, I will present the
structure of this dissertation and its various parts, while detailing the chapters
in order.
General Review: Gender, the Military and Society
Various studies in different disciplines regarding the fields of military, gender
and society discuss the placement of male and female soldiers in military and
social hierarchies. Despite the disciplinary diversity, the insights that come
from different research is similar, as are the conclusions regarding the gendered
placement of male and female soldiers in the IDF (Gluzman, 2007; Ben-Ari,
2001; Ben-Ari and Sion, 2007; Ben-Ari and Levy Schreiber, 2000; Robbins and
Ben-Eliezer, 2000; Sasson-Levy, 2006; Lamish, 2000; Yoval-Davis, 1997;
Berkowitz, 1999; Lamish, 2000; Herzog, 1999, Ben Ari and Levy Schreiber, 2000;
Brownfield-Stein, 2005; Robbins and Ben- Eliezer, 2000; Levy, 2003). The
gendered division of labor places the female soldier as a maternal, caretaking
service provider on the home front (Yoval-Davis, 1997; Berkowitz, 1999;
Lamish, 2000; Herzog, 1999; Ben-Ari and Levy Schreiber, 2000; BrownfieldStein, 2005; Robbins and Ben-Eliezer, 2000), whereas their male counterparts
are exemplified as hegemonic expression of the masculine ideal through their
combat service (Gluzman, 2007; Ben-Ari, 2001; Ben-Ari and Sion, 2007; Ben-Ari
and Levy Schreiber, 2000; Robbins and Ben-Eliezer 2000; Sasson-Levy, 2006;
Lamish, 2000).
Gluzman (2007) presented a historical explanation of the development of the
Jewish male body image and provided the connection to the roots of the image
of the combat soldier. Ben Ari (2001) proposed a scale by which masculinity is
defined by the proximity to a combat role. This made the dominant male image
conditional on being a combat soldier, without allowing other variations of
masculinity. Ben Ari and Sion (2007) strengthened this relationship in their

work, apropos the relationship between the military, society and the image as
an ideal warrior. The study population chosen was homogeneous and referred
only to reserve combat soldiers. This created a bias in research which precluded
the possibility of exposure of other types of masculinity. However, additional
studies have found the existence of alternative masculinity, which can be sorted
into two categories: research that suggests the existence of another, nonhegemonic masculinity: a non-combat masculinity. That is to say: Non-combat
support troops. This type of masculinity is represented by the works of SassonLevy (2006) and Ben-Ari (2001); Other studies argue that there is a change in
the representation of hegemonic masculinity itself, a change that gives
legitimacy to men and soldiers expressing emotions. This change stands in
contrast to the perception, widespread for many years, according to which
there is only one image of masculinity, consistent with the concept of the
warrior, the pioneer, and the emotionally restrained hero. This view is
represented in the reviewed works of Gluzman (2007), Ben-Ari (2000), Lamish
(2000) and Levy (2003). The historical-ideological aspect addressed by
Gluzman (2007) and Levy (2003) is the construction and transformation
processes of Israeli images of masculinity. Representation of masculinity, they
argue, is closely linked to the ethos of the combat soldier, the warrior. These
researchers categorize the changes in a manner that is uncharacteristic of the
place where the change occurs. Therefore, it is necessary to determine whether
this change was actualized and where, or to examine the allegation of change
anew. For example, this study found that changes in soldiers’ images occur in
times of routine and returns to stereotypical characteristics in times of war. In
addition, changes are associated with social processes. The capacity to indicate
the moments of change and the social processes that influence them in allow
for greater understanding wider and deeper the variety of dimensions that
compose soldiers’ imagery.
Changes are taking place in the military’s character, to soldierhood and to the
ways of relating to male and female soldiers, their respective places in the army.
However, despite all the changes indicated by the aforementioned researchers,

the image of the soldier has remained constant and unchanged for soldiers of
1948 and of 2009; and for combat and support troops. The division of labor
between the male soldier whose assignment is to protect the homeland and
play a protective, paternal role, versus the female soldiers’ maternal role has
remained the same. I posit that the change has occurred in methods of
expression and representation in imagery in accordance with the changes of the
times, and the expression of male and female bodies. I establish this argument
by analyzing photographs of soldiers in the “Bamahaneh” periodical published
in the studied period: 1948 - 2009.
At the same time, I base the critical assertion that research on femininity,
women, the military and Israel universally argue a connection between military
roles and the representation of women soldiers, their civilian social roles as
mothers and administrators of family life. These roles are not chosen but rather
are mandated via social codes. This concept is represented in the works of
Berkowitz (1999), Brownfield-Stein (2005), Ben-Eliezer and Robbins (2000),
and Lamish (2000). Following these patterns, attempted infiltration of
alternative images of combat units in the field were not easily accepted as they
demonstrated a tension between expected soldier's behavior in accordance
with the traditional stereotype. Female combat soldiers disrupt this pattern and
undermine rigid gender norms.
Alongside these studies there is a perception that female soldiers fulfill
masculine military roles. These roles are ambivalent due to the dominance of
the combat image. This position is represented in the works of Sasson-Levy
(2006) and Levy (2003). In opposition to these studies, I claim that the
aspirations of female soldiers have not changed. Both in the early years of the
State and in 2009, women have sought to take part in combat or non-home front
positions. After feminist struggles women were allowed to partake in roles
considered to be masculine. Alongside them contemporary female soldiers
have remained as in the image of female soldiers from 1948: nursing, assisting

and supporting. The nature of the change, then, is not in the overall image of
the soldier but rather in representation.
Some of the articles in this chapter are based on comparative studies. I chose to
separate the two gender categories in order to avoid comparison. This
separation has allowed me to investigate distinct changes in gendered body
image. This has created, in fact, two separate studies dealing with
representations of masculine and feminine images of soldierhood. Under these
constraints, I tested the influence of the connection between the military,
gender and society in Israel as they are reflected in the design of images of male
and female soldiers in the “Bamahaneh” periodical. The insights present in the
literature reviewed raised questions that remain unanswered. Negotiating
these demands an expansion of perspective beyond the scope of these studies.
My research attempts to answer these questions.
First, I will utilize Gluzman’s conclusions and historical analyses as a
theoretical base for images of Jewish-Israeli masculinity. The origin point is the
image of the Diaspora Jew, eventually shifting to the image of the post-Zionist
man as an alternative to the image of the male warrior. I examined the
“Bamahaneh” periodical for these representations or lack thereof, and
juxtapose them with Gluzman's claims regarding the Jewish-Zionist body and
its place in “Bamahaneh”.
Pursuant to Ben-Ari's research regarding the dominant masculine image as it
is derived from closeness to combat roles, and in opposition to it, I suggest that
alternative masculine imagery is expressed in society and the media
independently of the ideal male image found in the collective memory and
national mythos of Israeli society. In accordance with the assertions established
in the study, the masculine image is dynamic and variable, subject to various
time periods and events. It plays a variety of functions in society, the military
and the State and is contingent to parameters of era and especially shifts
between periods of calm and periods of war and crisis.

One of the questions that arose during review and has remained unsolved is
the question of non-combative images of masculinity of noncombatants
soldiers and the way in which they are represented. These images are
supplementary

to

the

dominant

hegemonic

images

found

in

the

aforementioned studies. My research aims to expose the way in which these
alternative images are represented in the “Bamahaneh” periodical.
Following Yagil Levy's research, a need was found to deepen his analysis,
termed "the decline of the warrior", and to develop further an outlook of
representation that does not necessarily reflect decline. Levy's research
strengthens my assertion that the image of the soldier has not changed, and
that he was always seen as a fighting machine who is not only human, but a
person with all the implications of exposed feelings and multi-faceted
characteristics. That which has changed is the manner of representation of the
soldiers’ image. The studies reviewed showed an increased variety of images
of masculinity, both hegemonic and alternative, that is, not only the combat
soldier. The aim of my research is to reveal the change in the representation of
these images over the years, and in light of events that brought about social
change. An analysis of the photographs published in the “Bamahaneh”
periodical raised a number of questions not discussed in these studies,
including whether the change in representation relates to all types of military
masculinity, including the dominant combat masculinity; is it possible to
recognize, via that which is reflected in the photographs, a return to combat
hegemonic masculinity after a shift in the representation of the soldier; during
which periods these changes occur; and why.
Despite all the studies dealing with the military, gender and society, which
return again and again to the ideal image of the hegemonic heroic combat
soldier as well as various representations of soldiers collectively or
individually, there are very few articles or studies regarding images of absentee
female soldiers. Research in the field of absenteeism does not engage with or
show representations of images of soldiers, except Berkowitz, who implements

the term "the national uterus", and Brownfield-Stein, who study the overt
absence of these images in IDF albums. Further studies in the field suggest a
unified model of the female soldiers’ image, linking it to the maternal role. In
my research I follow the female soldiers’ representation as it is reflected in the
“Bamahaneh” periodical during the studied period.
Yuval Davis' research relates to the position of women in all Western nationstates, and their recruitment to maternal roles for the continued existence of the
State. My research focuses on Israeli society alone, and examines changes in the
images of female IDF soldiers as an expression of changes in the perception of
women and femininity in Israeli society as a whole. The origin point of the
study is rooted in the dichotomous division of nature and culture, and public
and private property as presented by Yuval Davis, while taking into account
positions of social resistance. In other words, social changes that can affect said
dichotomies whether by expanding or by blurring boundaries, so as to avoid
preconceptions regarding consistent one-directional change. I presume that the
maternal ethos can strengthen these dichotomies. However, subversive
attitudes in opposition to this ethos may arise, demanding change in gender
relations within dichotomous nature and culture. These questions are
examined via the representation of images of soldiers in the “Bamahaneh”
periodical.
Berkowitz's article brought insights to light regarding the relationship between
motherhood in its national context and the female soldiers’ image. Therefore, I
continued to search for images that reinforce or undermine these insights by
means of critical study. These insights were utilized as a platform for
understanding the relationship between the State, Israeli gender system design,
and female soliderhood in the IDF, as reflected in “Bamahaneh” during its
various eras.
Brownfield-Stein asserts in her research that photographic evidence that
might shed light on gender divisions in the IDF was removed from IDF albums,
while other stereotypical materials do appear. These materials, or similarly

unexplored materials found in the “Bamahaneh” archives facilitated my
research.
Following Robbins and Ben Eliezer, regarding the fortification of military
stereotypes despite the gender changes that occurred within it, I suggest an
opposing hypothesis, namely that a change has taken place in the
representation of female soldiers’ images, which coincides with perceptions of
gender in the military and in Israeli society. In other words, while Robbins and
Ben Eliezer argue that the professional revolution opened up roles to women
that had previously only been staffed by male soldiers, the media's
representation of female soldiers continues to be rife with stereotypes and
gender discrimination in the army remained as it was. I would argue that the
gendered change that occurred in the military was also reflected in the
representation of male and female soldiers in the media, and even affected the
hierarchical location of female soldiers.
Pursuant to Sasson Levy’s study, which claims that the ambivalence of female
soldiers in combat positions is disentangled by adopting methods of discourse
and practices of masculinity while retaining traditional notions, I examined
whether the female soldiers photographed for “Bamahaneh” adopted the
stereotypical masculine traits of a combat soldier.
The findings of Lamish’s study indicate a change in the representation of men
and women in Israeli publications, both in the expression of female sexuality
and in the minimal representation of female soldiers in advertisements. In
continuation to this study, I examine the transition in the images of soldiers and
soldiers in photographs that appeared in the “Bamahaneh” periodical from the
inception of the state until 2009, while searching for representations that
express changes in gender perceptions and the ways in which they demonstrate
the reciprocal effects between the changes in gendered military imagery and
Israeli society.
Based upon review and analysis of the photos and their gendered imagery, I
claim that soldiers have always felt sadness and pain, however, as a result of

the way that the combat soldier's image has inundated Israeli culture these
soldiers were forced to restrain their emotions. This phenomena manifests in
all media and especially military media. That said, “Bamahaneh” shows over
the course of time images that unintentionally show a more diverse range of
soldiers’ representation, more so than the designers of said images and/or
studies sought to display. So too for female soldiers. I would argue that female
soldiers always strove to be included in combat positions and to serve at the
front lines and at the home front, but the social role of motherhood clung to
them as a result of the definition of their nationhood and citizenship in the early
years of the state. This definition established a hierarchical, patriarchal
relationship which brought about stereotypical representation of female
soldiers. The argument underlying my research is that in the wake on women’s
feminist struggles, both singly and in groups, the gendered integration of
female soldiers has changed and that this change is clearly reflected in the
representation of female IDF soldiers.
In view of the research presented here and the critique thereof, I argue that the
price tag attached to roles and professions in the army, and therefore in Israeli
society, has not changed. Men will continue to be combat soldiers and will not
want to serve coffee and women will want combat roles rather than serving
coffee. This is due to the social status of combat positions and the dimensions
of prestige attributed to this division of labor. Following this argument, the
question examined by this study relates to the manner of representation of male
and female soldiers in “Bamahaneh”, from the commencement of the State until
2009. The change in the manner of representation of the could shed light on
changes in gender perceptions in Israeli society during the years studied.

Dissertation Structure

Chapter One: Introduction
Personal Opening
The present study is a natural continuation of my previous studies, which
examined the relationship between gender and the media. My interest in
broadening my examination of these connections to the military is due to the
centrality of the military in Israeli social political folklore. This is due to its
being, since its establishment, a body in which important processes occur
concerning a State in the making, such as social integration via a melting pot
that largely reflected the gender hierarchy in civil society, and more.
Thoughts and Misgivings Regarding the Definition of Scope and Content
Definition of Research Question and Hypotheses
This chapter describes the changing definition of the research question and
hypotheses. This study examines the processes of change and development in
gendered visual imagery in the “Bamahaneh” periodical, from the
establishment of the State until 2009. The examination of gendered images
takes place in two capacities: First, in regards to social and political
developments and changes, such as feminist revolutions and changes in
statutory laws that promote equality of opportunity; secondly, via an internal
division of studied materials by time period, revealing changing gendered
trends expressed in images of male and female soldiers. The differentiation by
time period emphasizes the relationship between the images of soldiers and the
character of the period in which they were taken, and indicates the change in
them accordingly: during times of war, (Carnivalesque times), times of
tranquility (Quotidian time) and special occasions such as Independence Day,
beauty pageants, International Women's Day and more.

Three hypotheses form the basis of the study:
First hypothesis - Stereotypical hegemonic representations of soldiers are the
basis from which representational change occurs, the source to which images
return in accordance with the changes of the times. This means that gendered
images and roles as they were established in the early years of statehood are
the basis and starting point in regards to which processes of gendered
development and change occur.
Second hypothesis - Gendered social changes and transformations that
occurred during the years under study can affect imagery representing male
and female soldiers. This study examines the directions of change and
development found in the imagery as they are reflected in the analyzed
photographs, and in the way that they influence later images.
Third hypothesis – During times of crisis and war stereotypical images of male
and female soldierhood reemerge. These images are rooted in the traditional
division of family structure. The female role is that of caretaker, who is tasked
with maintaining the family’s wellbeing, and is therefore linked to the private
sphere and passivity. The male role, however, takes place in the public sphere.
Earning a livelihood is his duty, and he is therefore linked to active work. This
stereotypical division of roles has been duplicated in the military, and
consequently female soldiers were assigned auxiliary roles such as combat
support and educators, and male soldiers were assigned combat roles.
The overall hypothesis as arises from the study is that changes in the formation
of gendered images do occur but are not impervious to circumstances of the
times, such as moments of crisis and wartime, as well as societal events. The
study indicates reciprocal developments divided by period in which the
processes take place and historical and everyday events.

Mode of Discussion
The discussion revolves around society, the military and the media as three
interconnected and mutually influential axes. As well, reference to
photographs will be regarding their visual and textual aspects, accompanied
by an exploration of meta-narratives, so as to understand how the images
acquire different "forms" provided during the years studied, and the way in
which they reflect broader social processes regarding gendered division of
labor.
Scope of Study
In this chapter of the study I study photographs created over the course of 61
years, including the formation of the State, the IDF and Israeli society. Within
this time frame, due to the need to define the study’s scope, certain subjects
have arisen but have not been discussed. However, they can form the basis or
cause for further important research, as described below. Examples of issues
that arose and were not investigated: the infiltration of civilian society into the
army,

and

especially

“helicopter

parenting”; bereaved

parents and

bereavement culture that defines personal bereavement as national; the
reference to bereaved mothers as the mothers of “all our children”; imagery of
non-combat male soldiers, which is rare to nonexistent in “Bamahaneh”; and
imagery of the fat or unfit soldier, who is not included in imagery of the
stereotypical masculine combat soldier detailed in this study due to his
physical characteristics. An additional subject for inquiry is the feasibility of
analogy between the non-combat male soldier and the female soldier, which
excludes him and his compatriots despite their presence within drafted
personnel, and is expressed as illegitimate by the media. Another issue
recommended for further study relates to the fact that my research ends in 2009.
At the completion of study, I felt that that the images of male and female
soldiers arrived at the end of a process of fruition and maturity, and obtained
a consistent legitimacy immune to external variables and related events. For
example, the research shows that the image of a female combat soldier endures

during times of war, or that imagery of male soldiers evolves toward
homosexual imagery. All these issues and others, as they emerge from my
research, are recommended for further study.
Chapter Two: The State of Research at the Juxtaposition of Three AxesMilitary, Society, and Gender- in Various Disciplines
This chapter brings together the various research disciplines engaged in the
study of the military, media and gender, as well as articles from the field of
visual research presented below. The various articles indicate a gendered
distribution according to which the combat soldier exemplifies the ideal image
of masculinity and good citizenship (Gluzman, 2007; Ben-Ari, 2001; Ben-Ari
and Sion, 2007; Ben-Ari and Levy Schreiber, 2000; Robbins and Ben-Eliezer,
2000; Sasson-Levy, 2006; Lamish, 2000), and the female soldier is represented
as inferior to him, fulfilling supportive maternal roles (Yoval-Davis, 1997;
Berkowitz, 1999; Lamish, 2000; Herzog 1999; Ben Ari and Levy Schreiber, 2000;
Brownfield-Stein, 2005 ; Robbins and Ben-Eliezer, 2000; Levy, 2003). The
aforementioned researchers agree that these images are rooted in the Israeli
social narrative present since its inception. In this study, I seek additional
trends in imagery of gendered soldiers’ roles in Israel, as reflected in the
photographs in the “Bamahaneh” periodical. I argue that the research literature
does not address journalistic material created by the military over a long period
of time; it does not examine whether the visual contents impact civilian life;
and whether they take part in the creation of gender roles in Israeli society and
the military.
In my research I engage with two different categories: the male combat soldier,
and the female soldier whose image is based on motherhood and femininity.
These two categories can be examined over time, so as to learn how they have
changed as a result of social processes, and how these process are reflected in
the studied photographs. The chapter is divided into two parts. Part one deals
with the image of the Israeli ideal masculine combat soldier, and the second

part deals with images of femininity and motherhood in Israel and their
relation to female soldiers’ roles in the military.
The Image of the Ideal Masculine Israeli Combat Soldier
Studies examining the image of the male combat soldier make no reference to
the possibility that the image will change as a result of societal and statutory
changes, and no reference is made to the reciprocity that affects the image of
the combat soldier and participates in its construction. In my research, I
indicate the existence of an alternative Israeli masculinity Israel, showing the
combat soldier as a multi-dimensional character. This alternative retains the
physical image of the male combat soldier, but also reveals psychological
dimensions and aspects created by the spirit of the time. These together form
the multi-dimensional image. The image of the sensitive soldier who does not
shrink from expressing emotions, whether by contact, by crying under certain
circumstances, or with his mother, has never been expressed in photographs. I
argue that the image of the male combat soldier who also expresses feelings can
coexist alongside (and not exclusive to) the image of the male combat soldier
as shown in the literature: the soldier trained to control his body and emotions,
referred to by researchers as the ideal masculine soldier. Changes in the image
of the combat soldier as described above occur due to the influence of social
and political processes beginning in the eighties. These years were marked by
a decline in the sense of existential threat to Israel, a devaluation of the
importance of the security issue; intensifying social criticism of the military,
and a decline in public confidence in the armed forces. All these led to a
centralization of the individual (Israel and Rosman Stullman, 2014). The shift
to an individualistic society is directly related to these processes, but no less
influential were similar trends initiated in the Western world. As the individual
gained more centrality, expressions of individuality in imagery of male combat
soldiers in the media became more legitimate.
Images of Israeli Femininity and Motherhood and their Relationship to
Female Soldiers’ Roles and Military Imagery

Studies in the field indicate that recognition of Israeli women’s contribution to
their society is primarily in respect to their fulfillment of their maternal role.
From this, we may derive women’s place in Israeli society, and consequently
in the military as well. The maternal female role carries with it a variety of
stereotypes which carry over to images of female soldiers in the IDF. I argue
that these insights form the basis against which variability from the norm may
be examined. However, these studies do not address changes in the image of
female soldiers over time, and do not address changes brought about by social
change. My research calls attention to said social processes. These include
feminist revolutions which sought to undermine the familiar patriarchal family
unit as well as political processes in favor of equal opportunities which
achieved statutory acceptance in the 90s, such as “The Board of Directors Law”
(1993), “Alice Miller vs. The Minister of Defense” (1995), “Amendment Seven
to the Civil Service Act” (1995), “Law for the Agency for the Advancement of
Women” (1998), and “Amendment to the Defense Service Law” (2000), which
states that “any female military veteran shall have equal rights to that of a male
veteran, to serve any role during their military service” (Kamir 2002). Changes
in the characteristics of soldiers’ photographs of soldiers are related both to the
photographic space (beyond private and the public spheres), and to physical
representations, such as passive postures in photographs and images of female
soldiers engaged in military activities such as weapons training.
Chapter Three: Methodology
The fourth chapter is divided into six parts. In the first, ‘“Bamahaneh”- the
Field of Research’, a brief overview is presented as to the status of
“Bamahaneh” over the years as the official IDF periodical and the reasons for
its choice as the research corpus. The second chapter, ‘Choice of Subject and
Scope’, describes the process of rationale for the choice of subject matter;
justifications for the specific choice of time frame; and reasons for the
classification of content based on the methodology underpinning the division
of time periods (Dahan - Kalev, 1991). The third chapter, "The Study’s Purpose,

Research Question and Hypotheses" details the process of formulation for each
of the aforementioned. The fourth chapter, "Qualitative Research and Research
Approaches for Analyzing Photographs", details various approaches that form
the basis for analyzing the materials included in this study, including
established theory in the field, the phenomenological hermeneutic approach
and various methods for the study of visual (Barth, 1980; Brownfield-Stein,
2007; Azoulay, 2006; Mulvey, 2006). The fifth chapter lays out the method
adopted in the division of investigated materials and preliminary research. The
sixth and final chapter depicts the collection process for research materials and
the stages of classification and analysis.
“Bamahaneh” – Field of Research
The field in which my research is carried out is the “Bamahaneh” periodical,
managed by the IDF’s “Bamahaneh” editorial board. As the IDF's official
periodical it represents the army, and representations of soldiers as they appear
in photographs express the army’s perception of said images. “Bamahaneh”
began as a journal of the Defense Command. The first editions were printed
and distributed in small numbers. With the establishment of the State,
“Bamahaneh” became the IDF’s official periodical, then later it was distributed
among soldiers and sold to the general public. In this respect, “Bamahaneh”
competed with civilian newspapers and magazines released at that time.
Circulation in wider circles has been significant in terms of content, and marks
a shift in the role of the military as disseminator of military ideology, as a tool
of socialization, as a means of public education, as a platform for the
implementation of the Hebrew language and as a tool for public recruitment as
needed. However, in recent decades, in contrast to "IDF Radio", “Bamahaneh”
has received relatively little attention. In most recent years it has been
distributed among soldiers, and to a limited number of subscribers. There are
many reasons for the weakening of the military periodical, including the
relative ease by which civilian news media reaches the popular civilian
consciousness and the emergence of weekend supplements in civilian

newspapers ("Haaretz", "Ma'ariv") that are to some extent similar in form and
content to “Bamahaneh”. These and other changes in journalism reduced
circulation considerably. More generally, the decline of print media and the rise
of electronic media has also affected military media, whether through official
websites or through social networks, which the military still struggles to
institutionalize and effectively track. In light of this, the clout of written military
communication has significantly weakened and in particular, the influence of
“Bamahaneh”.
The significant advantage of “Bamahaneh” over the years has been its
exclusivity in reporting military matters and in photography unavailable to
civilian publications. With the development of the Israeli journalistic media this
advantage disappeared, and the military periodical found itself lagging
behind.
By examining the images shown in “Bamahaneh” processes of change and
construction of images of soldierhood can be tracked. Trends in imagery can
similarly be identified, as well as the reasons for their emergence. That said, the
assumption that there is an intrinsic value in “Bamahaneh”, while not
immediately apparent, remains a source of justification for the existence of the
newspaper.
Choice of Subject and Scope
The study spans over 61 years, from the birth of the State until 2009, which is
the year the study began to take shape. The length of the study’s time frame
allows for the examination of the research question across a broad continuum
of time, as well as acknowledgement of processes of change in the development
of images. Beyond the bounds of recent research, I found the need to specify
periods of time (and their attributes) that can be used to locate processes of
change and development. My methodology is based on a division of time
periods (Dahan - Kalev, 1991), according to which there are three specific time
frames relevant to the review of investigated materials. I extracted the
examination of narratives through this methodological outlook. Via the

distribution of investigated materials by indices of points in time, I outlined my
findings and exposed meta-narratives which bind the findings together, while
distinguishing between materials according to categories of time period. Thus
it was possible to detect the nature of change in images during times of war as
opposed to routine and so on. By examining findings according to time period,
it was found that change was arrested during wartime and occurs during times
of regular routine.
The Study’s Purpose, Research Question and Hypotheses
This section provides the purpose of the study, the research question and
research hypotheses in detail. The aim of the research is to examine images of
both genders as they are reflected in photographs published in “Bamahaneh”;
to examine the changes in representations of gender over the course of the years
under study; and to examine the links, connections and interactions between
the reciprocal influences of the military, society and gender. My aim is to glean
if there is a dynamic between the aforementioned three elements triangle and
to address the way in which it operates.
Qualitative Research and Research Approaches for Analysis of Photographs
Qualitative research: Qualitative studies, whether they are engaged in
deciphering phenomena via text, interviews or photos, reflect the researcher’s
attitudes and level of understanding. Qualitative understanding of phenomena
is subjective and not an exact science. This study is based on an analysis of
textual and visual photographic content, and my subjective interpretation
applies to all.
In addition, qualitative research is characterized by dynamism and change in
research question and hypothesis. Thus both the study and the research
question have changed in light of my findings during the study. In my initial
research question I posited that the change in imagery occurs regarding both
genders. During research it was found that the two genders go through
different processes. While the images of female soldiers undergo a process of

change, images of male soldiers undergo a process of evolution. Therefore, the
research question was expanded, more precisely defined, and better adapted
to the separate processes that both genders undergo.
Research anchored theory: This method is one of the most basic research methods
in qualitative research, as it is a method of data collection, sampling, building
a research system, analysis of materials and writing of the findings as they arise
from empirical data. From all these a generalized theory is extracted, marking
the end of the process. The basis of this theory is an initially open and general
open research question, which allows the researcher to reveal general patterns
and repetitions in human behavior, as well as the formation of stereotypes that
allow for everyday human communication. The objective is to seek a major
theme that repeats in a pattern, and to describe it in a manner that provides a
complete explanation of the phenomenon under study. According to this
method, research is the process of continuous and simultaneous collection and
analysis of data, while data collection is guided by the results and conclusions
of analysis, and vice versa.
The phenomenological hermeneutic approach: This current research is an
interpretation of photography and its accompanying captions. From this I hope
to establish cultural and gendered conclusions. I will search for the process by
which cultural and gender-affected meanings are created by these photograph
through time, and the way in which they affect gender relations and gendered
images. The phenomenological hermeneutic approach establishes the
conclusions of this research and reifies them. The approach claims that all
knowledge is the result of cultural and communicational structures, and the
researcher is affected by cognitive, personal and cultural factors. These factors
reify the subjectivity of the researcher and open a large space for them during
the research process (Mann Shalvi, 2005).
Methods of Analyzing Photographic Material – Visual Analysis
Photographic imagery is investigated in this study. In order to interpret said
photographs, a number of methodological approaches for decoding cultural

arguments through photography (Barth, 1980; Brownfield Stein, 2007; Azoulay,
2006; Mulvey, 2006). These studies suggest how to relate to photography as
research material in order to understand that which was filmed and that which
was omitted. The various methodologies do not address research of military or
war journalism, but rather provide metrics for visual analysis metrics. I utilize
these metrics for analysis of photography appearing in “Bamahaneh”, which
was the field of study. Various studies suggest different visual decoding
methods for photography, the difference between them being the metrics and
dimensions that visually comprise the photograph. Azoulay (2006) offers
critical courses of action for the analysis of photographs, through which hidden
content can be revealed, such as underlying driving forces. Exposure of the
balance of power motivating the photography assisted in showcasing the
gendered social changes dealt with by this study. Barthes' book "Camera
Lucida" (1980) presents five mechanisms through which to decipher how the
photograph affects the viewer. In my research I extracted the photos that
appear in the “Bamahaneh” periodical and examined the social implications
regarding gender and in the design of gendered Israeli images. In her essay
"Visual Pleasure and Narrative Cinema" (2006) Laura Mulvey analyzes the
experience of watching as scopophilic and voyeuristic, creating sexual pleasure
from looking at another person as an erotic object. The premise that guides her
work is classic Hollywood cinema, which was always oriented towards the
Male Gaze, regardless of the actual viewer’s biological sex. Therefore, the
viewer examined by Mulvey is a man looking at the woman, the woman being
an object of contemplation and display (Verona Breyer-Grub, 2006; 118).
Mulvey's work explores the way in which straight interpretations control
images, the eroticization of looking and spectacle. The importance of looking
and the viewer’s presuppositions are relevant to my study. The premise that
arises from the analysis of photography, particularly during the early years of
the state, is that they are directed mostly toward male eyes, and hence the
explanation for female soldiers’ stereotypical representation according to a
patriarchal division of labor.

Method of Division of Studied Materials and Preliminary Study
Method of material division - The need to divide, select, and interpret the
photographic images arose from the scope of the study which comprised
approx. 500 images. The division to different time periods (Dahan Kaleb, 1991)
was one of the methods chosen for this praxis. The photographs were divided
into three major time types: Quotidian time (routine), Carnivalesque time (time
of war) and programmed time (planned events such as Independence Day and
Memorial Days). This division exposed the creation of on-going phenomena,
processes with a planned beginning and end, as well as phenomena around
times and events that were assigned importance by people in leadership
positions. All these showed zeitgeists and different aspects of the civil and
military life, and were reflected and established repeatedly within the images.
Preliminary research - In order to see if there is a basis for this study’s hypotheses,
I have undergone a preliminary research stage to find the different categories
under which I will analyze the chosen photographs from “Bamahaneh”. The
preliminary research included 64 issues from the years 2008-2009. I have
surveyed 26 issues from 2008 and 34 issues from 2009. The weekly magazine
“Bamahaneh” is published at a maximum of 48 issues per year. The number of
issues surveyed from 2008 encompasses 58% of those published that year, and
from 2009 - 70.8%. In researching the photographs, I have applied different
criteria of visual analysis derived from researchers (Barthes, 1980; Brunfeld
Stein 2007; Azoulay 2006; Mulvey, 2006), and Dahan-Kalev’s division of time
(1991). All these are tools utilized for examining and exposing hidden gender
and power relations that exist within Israeli social and military ideologies.
Collecting Photographs for Research – Stages of Analysis and Execution
The lengthy time frame of the research meant that a different framing method
would have be used in order to focus on the relevant material. The method of
dividing by period of time was used and allowed for this framing, and ensured
that no relevant material will be lost. In each year 7 months were chosen, from
which the photographs were culled. The choosing of these months is a

reflection of the reduction of the yearly coverage. Due to the large amount of
years covered, there was a need to reduce the covered material in each year. I
have decided to alternate the months taken as research data in order to reduce
the amount of data without devaluing its relevancy, as a large number of
months will still be included over time. The months of January, March, May,
July, September, and November are characterized as "Quotidian time". The
months that were reviewed for "Programmed" and "Carnivalesque" were
added when they did not fall within the aforementioned months. For example,
Memorial day and Independence day are usually in April, and that month was
not included in Quotidian time.
The chosen photographs passed through several stages of selection till they
were reduced to the 500 images dealt with in this project. The first two stages
were done according to my personal and subjective understanding of that
which “catches the eye” (Barthes, 1980). In the first stage 3000 photographs
were selected from the researched years. In the second stage I went through the
3000 photographs again and re-examined with the same criteria in mind. After
the second stage there were 1500 photographs in the research corpus. In order
to not limit myself to a single point of view, in the third stage of reduction, I
created a focus group that was not told the object of research so as to keep them
free of biases. Every photograph that was chosen by more than one member of
the focus group was made part of the study’s visual corpus. In this way the
data set of 500 photographs was created.
Chapter Four: Research Results
In this chapter the results of the research are divided into three major parts. In
the first part, representing the years of the infantile state, gender roles are
prescribed by the needs of the time for the establishment of a vision. This part
deals with the historical image of the Diaspora Jew and the Holocaust. The
other two parts deal with the images of the male combat soldier and the female
soldier as they are established in the photographs' analysis. These chapters

reference different images as they are subdivided by years according to the
meta-narrative established by the research.
The Early Years of the State – A Division of Gender Roles According to the
Needs of the Time – The Founding of a Vision
This section deals with the historical background of the image of the Jew in the
Holocaust, which led, as part of Herzl's vision, to the definition of the image of
the New Jew. This image was largely based on the construction of an analogy
between building muscles and building the State. Herzl's vision led to the
division of gender roles in the army and in Jewish Israeli society in the early
years of the State. According to this division, men are responsible for the
security of the state and its citizens, they are the dryers of marshes and are
charged with all the physical activities involved in the construction and
establishment of the State, including going to war, creating and building the
State, and the public sphere especially. Going to war was reserved for men
only. Women, therefore, who also sought to take part in nation-building,
adopted the remaining roles: education, household maintenance and family. In
the military women were relegated to rear support and combat-supportive
roles. The findings presented in this chapter show that social and political
processes affect gender hierarchy in the army and not vice versa, as claimed by
researchers (Kimmerling, 1993; Enloe, 1988; Barrett, 1996; Izraeli, 1997).
The Image of the Combat Soldier as Israeli Masculine Ideal
The image of soldierhood in the early years of the State – the construction of body and
musculature as analogy for the construction of the revivified State: The masculine
soldiers’ image first years of the State focuses on visual aesthetics, militaristic
discipline, and the development of body and muscle. This section follows the
formation of the combat soldiers’ image, which over the course of time has
become the foundation upon which the multi-dimensional image stands.
1960's: "The War Machine" with human qualities - The image of the soldier starts
to form additional strata, among them the first display of emotions - crying.

Crying in these years is not a display of individual emotion, but rather a
collective one embraced by the Jewish Israeli public, such as the emotional
response to the freeing of the Western Wall and the ancient city of Jerusalem.
One can ascribe to crying different meanings such as weakness and femininity.
On the other hand, crying can also be seen as a display of individual emotions
such sadness, grief, happiness, and elation. In contrast to these meanings, the
ethos of nationalist, masculine bravery allows only for the image of a tough
masculinity which denies all individual emotional display. Under this ethos,
the crying of a soldier in the first years of collective building was seen as taboo
unless it coincided with national emotion. For this reason, the subject of "the
weeping soldier" gained importance in my research, as it shows the process of
shifting attitudes towards crying in general and men crying specifically.
1980's: The omnipotent yet empathetic soldier - The image of the soldier as allpowerful arose during the First Lebanon War. The image of the soldier
continues to be that of a powerful man, greater even than the forces of nature.
Throughout the years during which the retreat from Lebanon began, the image
of the soldier gained another layer, that of empathy towards the Arab
population.
1990's-2000's: The mother's soldier - In these years the image of the combat
soldier gains additional new layers. He displays emotions through physical
touch with his fellow men, his tears are private, and they show an individual
pain rather than a collective one. The image constructed is that of the soldier as
son, the collective's son. These images show the military-society relations as
they coincide with social and cultural processes, namely the shift from a
collectivist society to an individualistic one. They also exemplify the
relationship with organizations that worked to change the way the army treats
its soldiers.
The Image of Woman in Female Soldiers' Photographs in “Bamahaneh”:
It was found that during the researched years the female soldier's image
changes from a stereotypical, conservative feminine image to that of a combat

soldier. During times of war this process is halted and there is a return to the
stereotype. Once the war ends, during calmer times, the image of the female
soldier continues to change.
The image of female soldier in the years of the State’s inception - beautiful and unstable
- In photographs of female soldiers in the early years of the state there arises a
clear stereotypical image of a woman, to the point where it is difficult to
differentiate between female soldier and

civilian. The women

are

photographed while wearing civilian clothing, their body contorted into
impossible poses. The women are present primarily as objects for the viewer's
enjoyment.
A picture is worth a thousand word and a word is worth a thousand images - On the
tension between the verbal and visual - The captions accompanying the images
are extremely meaningful in understanding the shift in the female soldier's
image. The captions help uncover the forces working to maintain the
stereotypical image and those working to change it. Due to these forces, the
images of female soldiers that are clearly trying to break away with the
stereotypical image and establish a new and a more progressive image are
accompanied by a text that aims to "keep them in their place". A correlation
between image and text starts to emerge during the 1980's. Since the 1990's the
tension between the visual and textual remains, but the roles are reversed. The
female soldiers are photographed with stereotypical indicators (such as
passivity), even though they are in combat units. The accompanying
explanatory text emphasizes the shift in rank and assigned roles.
1960's: From teaching children to guiding soldiers - The 1960's are characterized by
a preliminary shift in which female soldiers begin to be of equal value to their
male counterparts. This shift comes to light with images of both male and
female soldiers as well as images that show female soldiers teaching male
soldiers rather than children. Adjacent to the aforementioned images, there still
exist images of female soldiers in supportive roles, giving aid, and taking care
of male soldiers. The juxtaposition of these types of images shows that the shift

was gradual in nature. In each stage of advancement there appears a reminder
of the previous stage, pointing to the difficulty of accepting the new and
unfamiliar, as well as the natural need to return to the conventional. This
process continues until said advancements are fully assimilated.
1970's: "Those gals with the pony tails and cover-alls" – During the time of the three
wars, the stereotypical image of the female soldier in a supportive role returns.
The image of the active combat female soldier vanishes only to return in the
1980's. In times of war, the policy of the editors of the “Bamahane” periodical
was to show a hegemonic view that reify that role of the man as a combat
soldier and the woman in a supportive role, as is shown in image choices. As
previously stated, the conservative gender roles were seen as a defense against
changes that might hurt the security of civilians and soldiers, beyond the
consequences of war. Because of this, it is not a policy against female soldiers,
but rather an act to boost morale and create a feeling of safety during wartimes;
a time in which all resources and attentions should be invested in the success
of the war and public peace. This is the way in which the military media
handles times of crisis: pastoral photographs of male combat soldiers and
female soldiers in supportive roles outside of the front lines. Dialectically, and
unintentionally, this process recreates and reestablishes the old order. It reifies
conservative gender roles and reverts to traditional patterns.
1980s: Both mothers and fighters - In the '80s, the process of transformation of the
feminine image continues. Alongside stereotypical images, combat soldiers are
generously represented in photos. As mentioned above, the emergence of two
types of images simultaneously indicates the gradation process, but also the
position of the army's ambivalence towards the changing image of the soldier,
and to the change in the traditional division of roles in the army. This change
can be attributed to social processes that sought to transform gender relations
of civil sphere. Components of these processes seeped into the army as long as
there were no conditions of crisis and war.

1990 - 2000: From harlots to heroines - Political processes at the statutory level for
the benefit of women’s rights are reflected in the incorporation of women
combat roles. Bamahaneh publishes articles on the subject as well as
photographs of female combat soldiers.
2000-2009: The incorporation of women in the combat zone - The final part of this
chapter presents the image of the female combat soldier as well as her ability
to assimilate and contribute in the front lines, and indicates the legitimization
that this image receives, both socially and within the army. These images are in
juxtaposition to the old images, but do not erase them. The occasional
appearance of old images next to the new maintain the ambivalent attitude the
army has towards women and their images.
The Evolution of the Image of Female Soldiers in Beauty Pageants
This subject was raised a number of times during the research. During the
relevant years, major shifts in the representation of female soldiers who applied
to the Miss Israel competitions. I have found that this chapter in the history of
the image of female soldiers in the IDF is pivotal for my research, as the changes
in the representation of the female soldiers that participated in the competition
showed the women's place in the military ranking, as well as general reference
to their characters and qualities as women. The main difference was that not
only was their outward appearance taken into account, but also their ability to
express themselves and the fact that they were taken seriously. The female
soldiers were seen as beautiful, but the ideas they represented were no less
important. It should be mentioned that the same cannot be said about sporting
competitions of either male or female soldiers. Nor can it be said about any
other competitive field. This aspect of the female image reestablishes the
ambivalent attitude and the hidden complexity in the military’s attitude
towards women, femininity, and their representation in the IDF.

Chapter Five: Discussion and Analysis of Results
This chapter discusses the significance of the results and their relationship to
social processes that affected the evolution and change of the images. This
chapter is divided between the image of the male soldier and the image of the
female soldier. Each one of these parts is additionally divided by time period.
Images of Male Soldiers
1950's - 1970's: Strong body, strong nation - The process of nation building as it
is reflected in the photographs includes the establishment of a society and
military composed of individuals. Because of this, the same values that were
practiced in the civilian society were also established in the army. These values
formed the basis of the gender roles in both army and general society.
1980's: Helicopter parents: The soldiers were "our sons" and the nation is "our home"
- This marks the beginning of the process by which the culture shifts from
collectivist to individualist. Evidence of this process is visible in the analyzed
photographs. To the image of the strong and determined male soldier is added
a layer of ability to display emotions, empathy, and patience for a population
with which he is in conflict, i.e. he was now represented also by his emotional
side. The term helicopter parenting is a relatively new psychological term. It
defines a trend in which parents hover above their children, defending and
aiding them in every interaction, like a helicopter. This trend exemplifies the
aforementioned shift from a collectivist to individualistic society and the public
and media conversation that refers to the soldiers as "our children". Within this
process the image of the male soldier gains a new dimension in which he is
both a warrior and his mother's son. This mother is not hidden, but is involved
in what the soldier undergoes during his service.
1990's - 2000's: The rise of the individualistic philosophy in the culture and the
centralization of individual emotion- The progression into individualistic society,
which centralizes the individual, legitimizes emotional display in photographs
through physical touch between male soldiers.

Images of Female Soldiers
1960's: Feminist trends in the world and their effect on the media’s representation of
the female soldier - Images of soldierhood in the 1960's were affected by
worldwide social change. Second Wave Radical Feminism targeted its fight
against male dominance and the idea of the domestic as a feminine space.
Images of female soldiers during this time were mixed, ranging from the
woman in a supportive role, helping and aiding a male soldier, through images
of male and female soldiers together, to images of female soldiers in combat
roles, such as paratroopers and firing range guides. This images reflect the
world wide effects of the feminist movement and their fight to create new
gender divisions.
1970's: Images of female soldiers - Stereotypization or images of routine and sanity? The photographs published during this time of war (Carnivalesque time) are
marked by a regression to the traditional image of a female soldier. Once again
she is represented in supportive roles. The change that began in the 1960's is
halted, and is revivified with the return of calmer times.
1980's: Dancing to their freedom to fight - The 1980's were categorized as a period
in which feminism began to take root in the popular consciousness. The fight
for equal rights and liberties for women, in both the social and political realms,
began to gain ground. As expected, this trend also affected military policy
towards gender ranking, and female soldiers began to be assigned to
"masculine" roles. This change is reflected in the photographs analyzed both in
the visual and textual levels.
1990's - 2000's: The legalization of equal rights for women at the national level and its
effects on women’s placement in the army - National changes at the statutory level
brought about a change in the military discourse regarding the place of the
female soldier. This change is expressed in the accompanying explanatory texts
adjacent to the photographs. These call into question the stereotypical image of
the female soldier in a supportive role and raises the possibility of the female
soldier in many roles that were closed off up until then. The photographs do

not always correlate with the accompanying texts, and a stereotypical image of
a female soldier shows the tension between word and image. The process was
a tug-o-war between two opposing forces: the army trying to keep the old order
against the civilian society that attempts to change it.
Images of Female Soldiers in Beauty Pageants
This chapter discusses the way in which all aforementioned social changes that
aimed to change the place of the female soldier in the army, are seen as also
occurring in the military's attitude towards female soldiers taking part in
beauty pageants. From a position of viewing the female soldier as simply a
body and object, a shift occurs by which she is also viewed as having
intelligence. She has things to say and they are important and meaningful. This
process is specific, but shines light on a more general change in the image of
the female soldier.
Chapter Six: General Discussion
This chapter summarizes all discussions from previous chapters. Analysis of
these discussions allows for a larger image to emerge, both of the surveyed
periods and the gender specific results, as it coheres from the individual
discussion in each chapter. I aim to shed light on the content from the
discussion chapter and the results of the research completed during this
project. The goal is to provide a broader, more holistic picture than in any of
the chapters singly.

