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תקציר
 חקר עבור במיוחד חשוב אתגר היא התאבדות פיגועי של מבצעים שמשלח מי של המוסרית התשתית הבנת

 והאם המשלח של המוסרית התשתית את מאפיין מה לבחון נועד הנוכחי המחקר התאבדותי. טרור של פסיכולוגי

 של אמפירית בדיקה לבצע בכדי הרצחנית. פעילותו להמשך הסיכוי את להקטין שעשוי באופו עליה להשפיע ניתן

 הישראלי. בכלא אחד עולם מאסר לפחות מרצה מהם אחד שכל מתאבדים, משלחי חמישה נדגמו אלה שאלות

 (חמישה קלות פליליות ועבירות רצח - קרימינולוגיות קטגוריות משתי ערבים אסירים נבחרו בקרח לצורך

 שעה בין שארכו אישיים, ראיונות בשני השתתף מהם אחד כל מהשניה). ושבעה הראשונה מהקבוצה משתתפים

 דברי הראשון). בראיון רק שהשתתפו השלישית מהקבוצה משתתפים שני (למעט אחד כל שעות לארבע

 ברום המצויים תכנים הופקו, הראשון בראיון שהופק מהחומר ותומללו. הוקלטו הראיונות בשני המשתתפים

 בראיון הללו. מהתכנים אחד לכל מהם אחד כל ידי על שהוקנה המשקל וזוהה המרואיינים של המוסרי עולמם

 שעלול או שנפגע מי מלל הוא, באשר לקורט לגיטימציה מתן של בכיוון להשפיע השתדלה המראיינת השני,

 באפיונים שינויים לזהות נועדה אשר פונקציונלית מדידה בוצעה ואחריו הראיון לפני טרור. פעולות יזה על להיפגע

 התשתית בתוך לקורבנות. שנגרם ונזק טרור לפעולת הצדקה הם שרכיביה מוסרית, סכימה של בסיסיים

 דה-לגיטימציה של משמעותי יסוד לצד נורמטיבית מוסריות של משמעותי יסוד נמצא המשלחים של המוסרית

 תשתית ידי על שאופיינו הבקרה למשתתפי בניגוד זאת, שנאה. של רבה במידה המהולה ישראלים, ליהודים

 של לכיוון תזוזה : ייחודית הייתה השניה לשיחה המשלחים של תגובתם גם עבריינית. חברה המאפיינת מוסרית

הממצאים. של יישומיות השלכות מספר נמנו ולסבלו. לקורט התייחסות
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מבוא

טרור והגדרת הקדמה

 בין מבחינים טרוריסטית פעילות המגדירים רוב ואימה. פחד היא בלטינית ׳טרור׳ המילה משמעות

 ניתן זו להבחנה בהתאם להשפיע. רוצים שעליו היעד קהל לבין אזרחים, כלל בדרך הטרור, קורבנות

 שיטתי ב״״שימוש מדובר ),5 ,עמי 1993 ,1985(מררי פי על לטרור. הגדרות של מגוון בספרות למצוא

 על להשפיע ממונת האלימות כאשר פוליטיות, מטרות השגת לשם קבוצה או יחידים ידי על באלימות

 עושה )Schmid, 1984( שמידט גם המיידיים...״. מהקורבנות יותר הרבה רחבה מטרה ועל אוכלוסייה

 טרוריסטים רוצים שעליו מטרה(הקהל וקהל טרור) מעשי של המיידיים יעד(הקורבנות קהל בין אבחנה

 שתכליתה אלימות, הוא טרור ),1982( וטרנט קופרמן פי על גם היעד. מקהל יותר רחב שהינו להשפיע),

הטרוריסטים. של מטרתם את שתקדם בפעולה לנקוט שלישי לגורם ולגרום פחד לזרוע

 מאפיינים בעלות אחרות עבירות לבין טרור בין הבחנה לעשות ניתן ),Jenkins, 1980( ג׳נקינס פי על

 מאחריהן ושאין באלימות הכרוכות עבירות זאת לעומת באידיאולוגיה. השימוש באמצעות אלימים,

 פוליטית מוטיבציה לו שיש פשע, הוא טרור בטרור. קשורות שאינן רגילות, כעבירות מוגדרות אידיאולוגיה

 ווילקינסון לפי גם כלכלי. מצב שיפור לדוגמה כמו תכליתית, או מיסטית דתית, אידיאולוגית או

)1997 ,Wilkinson( חסר הוא אלימות. של אחרות מצורות אותו המבדילים אופייניים קווים לטרור 

 לוחמים, לגבי מלחמה בחוקי מכירים אינם הטרוריסטים ישע. וחוסר פחד של אוירה ויוצר בפגיעתו אבחנה

שבויים. או לוחמים שאינם אזרחים

 מכוון איננו הטרור כי ציין היסטורית, בפרספקטיבה הטרור תופעת את בחן אשר ),1967(איביאנסקי

 או אידיאולוגיה בשם בממסד, לחימה דפוס ומהווה כלשהו, מוסד או משטר שלטון, כנגד אלא יחיד, כנגד

 ידו על הוגדרה אשר ),1997 המתאבד׳(ישראלי, ׳המפציץ בתופעת לראות ניתן לכך ביטוי מסוים. ארגון

 מתחדדת לאחרונה ישראל. נגד לפיגועים מתאבדים מחבלים לשליחת היא כשהכוונה כ׳איסלאמיקזה׳,

.11-9-01 בתאריך בארה״ב הפיגועים רקע על זו הגדרה משמעות

 כמו המתאבדים. המפגעים ולמשגרי לאידיאולוגים רציונל נותן אללה׳ לשם ׳הג׳יהאד מוטיב זו, בראיה

 דה-לגיטימציה יצירת ובעיקר פרועה והסתה באלימות שימוש כאן גם יש אחרים מוכרים סחר בדפוסי

 תחת הינו הפעולה מרחב כאשר הטרוריסטית הישות התהוות את המאפשרת האויב, של ודה-הומניזציה

לגיטימי. מצע ועל דתית אידיאולוגית מטריה
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טרוריסט של פסיכולוגי פרופיל

 פרידלנדר פי על נורמטיבי. אדם ידי על יבוצעו כי להניח סביר שלא במעשים מדובר פסיכולוגי, מהיבט

 פסיכודיאגנוסטית קטגוריה במסגרת טרוריסט של ייחודית אישיות לזהות ניתן האם שאלה מתבקשת

 על דיווחו לא הביטחון) שירותי טרוריסטים(במסגרת שבדקו ופסיכיאטרים פסיכולוגים ).1986 (פרידלנדר,

 להחצין נטייה השלכתי, הגנה כמנגנון בכוח שימוש כגון ייחודיים, אישיות מאפייני על אלא אבנורמליות

 ברקע כרוכים הללו המאפיינים הזולת. לרגשות ואטימות אנוכיות אישיות, בבעיות הזולת את ולהאשים

 ורצון הממסד ידי על המשפחה בבני פגיעה או שונות מסיבות מהמשפחה ניתוק כגון בעייתי, משפחתי

 לגבש ניסיון מהווה טרור, לקבוצת הצטרפות טרוריסט. של בסיסי צורך הינה השתייכות חלופית. למשפחה

פסיכודחברתית. זהות

 השפע את לקבל הרצון בין קונפליקט רקע על האיסלאמי הטרור את להבין מאפשרת זו גישה

 עוינות המסורתית. הערבית לתרבות להשתייך ורצון המערב שנאת לבין מציע שהמערב והאינדוידואליזם

 היתר בין יש לאיסלאם בשיבה ).1996 (נתניהו, ישראל מדינת להקמת קודם גם קיימת הייתה למערב

 ).2001 ופוליטיות(עג׳מי, כלכליות חברתיות, מצוקות לביטוי וניסיון החילוניות האליטות מכישלון אכזבה

 את לקדם מנת על פועל החמאס ארגון כי )2001 יוני, אישית, תקשורת המודיעין, אגף (ראש ידוע

 של תולדה הפלסטינית. החברה עברה אותם הזעזועים עקב נפגעו אשר החברתי, והגיבוש הסולידריות

 מתאבדים ולגייס באוכלוסייה הנמוכות לשכבות להגיע היכולת הייתה החמאסי, החברתי במבנה השקעה

מתאבדים. באמצעות הטרור אידיאולוגית את לממש מנת על

 פיגועי לביצוע רבים טרוריסטים שיגר אשר ),2 ערוץ ,28-1-1997 הישראלית, (הטלוויזיה סאלמה חסן

 בשנות כי נמצא לכך בהקשר עצובים. בחורים עבורו שיחפשו ביקש אותם, לאתר מנת שעל סיפר התאבדות

 ),1993 (פפה, לסכינאים משותפים מאפיינים היו בארץ, רבים דקירה מקרי היו כאשר המוקדמות, 90ה-

לאיסלאם. ושיבה אישית מצוקה בעיקר

 ישראל עם פעולה לשיתוף חשד או מעורער משפחתי מצב של בתנאים להיווצר יכולה אישית מצוקה

 באה טרור פעולת ביצוע שבהם מקרים היו זה בהקשר משפחתו. בני לחיי או הדוקר לחיי סכנה וקיימת

 שפיות, באי או המשפחה כבוד בחילול נחשדו טרור פעילות שביצעו מהנשים חלק המשפחה. שם את לטהר

 אשפוז. או המשפחה כבוד רקע על רצח של כקורבנות נמנע בלתי מוות פני על הרואי מוות שהעדיפו ונראה

 אליו. ׳מדברים׳ פשוטים וטכסטים ברורים ומנשרים מדיכוי, או ממשית ממצוקה מפלט מחפש הטרוריסט

 הנביא :דתי גוון בעלות השפעות על דיווחים גם עלו סכינאים, של טרור פעילות לגבי שבוצעו בתחקירים

).1993 ועוד(פפה, במסגדים שישי יום מתפילות הושפעו לפעול, ועודדו בחלומו לטרוריסט עלה מוחמד



 בחלק שנישבו. מחבלים מספר נבדקו בטחוני), ממקור אישי מידע ,1982(לבנון במלחמת שבוצע במחקר

 גמישים פחות נמצאו המחבלים צה״ל. לחיילי. הושוו הם והדמוגרפיים הפסיכולוגים מהפרמטרים

 שמרניים היו הם ומוסר. אתיקה לעניינים התייחסות ולחוסר מוכללת לחשיבה ונטו מהחיילים בחשיבתם

 ופחות אלטרואיסטי, חברתי לכיוון מחבלים אצל בולטת נטייה אותרה מסורתיות. השקפות וכיבדו יותר

 לזהות מוקד להיות הופכת טרור שקבוצת הקביעה עם בהתאמה זאת, וכלכלי. תיאורטי לכיוון נטיות

).Post, 1986(הקבוצה שיפוט מול מתבטל האישי ושיפוטם חבריה,

 קבוצה. לגיבוש המסייעת תלות בזולת, תלויים יותר המחבלים נמצאו ישראלים לחיילים בהשוואה

 הדבר מוסתת. מבחינה גבוה הוערך ׳פלסטיני׳ והמושג מוסת מהיבט ביותר גבוה היה העצמי הדימוי

 כושר חסרי הקבוצה, לתמיכת כזקוקים אובחנו הם לגביהם. משמעותי היה הלאומי הצד כמה עד מלמד

התמדה. לאי ונוטים מסתגלים ופחות יותר חרדים’לחיים, אמוציונלית גישה בעלי אישית, ברמה הכרעה

 ולקושי רוח למצבי יותר נטו רגשית, מבחינה יציבים פחות להיות מחבלים נטו לישראלים בהשוואה

 ומתחמקים רגישים סבלנות, וחסרי מתוחים מנוחה, חסרי מדוכאים, חרדים, לחץ, מצבי עם להתמודד

 לגבי -.90ה שנות סכינאי אופיינו כאשר )1993(פפה התייחס שאליה תופעה בהקיץ, להזות נטו מהמציאות,

וישראלים. מחבלים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא מצפוניות

 אישית, הכרעה יכולת חסרי הקבוצה, לתמיכת יותר זקוקים יותר, תלותיים נמצאו מחבלים לסיכום,

 אלה אישיות ממדי התמדה. לאי ונוטים מסתגלים ופחות יותר חרדים לחיים, יותר אמוציונלית גישה בעלי

 מול הבידוד תחושת טרור. לקבוצת בהשתייכות -- ולעניינינו לקבוצה, בהשתייכות לצורך בסיס מהווים

 מצדיק בזמן בו אך הקבוצה, על מאיים העולם שמשמעה והם, אנחנו של תפיסה יוצרת החיצונית הסכנה

 הפסיכולוגי לצורך מענה לתת מנת על כי מציין )Ferracuti, 1982(פרקוטי גם ).Post, 1986(קיומה את

 טרור: של ייחודי בפן התמקד מחקרנו חיצוני. אויב עם קונפליקט של בהקשר טרור מתגבש הקבוצה של

 )1997 מפציצים׳(ישראלי, ׳מתאבדים גם (המכונים מתאבדים טרוריסטים משגרי של המוסרית התשתית

תופת. פיגועי לביצוע

מתאגדים טרוריסטים

 בשדה ימות גופך מותך. את מחייבת משימתך המערכה. מן חי חזרתך על חמור איסור חל קיסרי, ״לוחם

 הקרב פקודת מתוך ציטוט זהו הניצחון״! להשגת כאמצעי הגוף במות בחרה היא תחיה. נשמתך אך הקרב,

 הקיסר צו פי על המתאבד. למפגע המשלח של המסר מהות את בחובה ומגלמת שיתכן יפן, של הקיסרית

 לפולחן ובסיס -13ה במאה הסמוראים, של וצבאית מוסרית התנהגות כללי את הבושידו(המהווה וטקס

לכבוד זכו כך בקרב. גיבורים מות למות עדיף ),86 עט׳ סטימצקי, ערך (רב היפנית והלאומיות הקיסר



 הייתה היבשה, בלוחמת בולטת שהייתה זו פנאטיות הפרק. על עלתה לא כניעה של כשהאפשרות במותם,

 השניה(קמיקזה״ העולם מלחמת בשלהי היפנים הטייסים של חהתאבדותיות בפעולותיהם יותר עוד ידועה

ולניווטים. לנחיתה אימונים ללא במטרה, לפגיעה אומנו המתאבדים הטייסים האלוהית). הרוח -

 קולוניאליסטים כוחות לחמו בה שנה 13 בת מלחמה במהלך ,1899 בשנת בפיליפינים פעלו המורו לוחמי

 עדן. לגן המתאבד של ובעלייתו בגייהאד שהאמינו מוסלמים, אלה היו הברית. ארצות בצבא ספרדים

 ולזרועותיהם עירום העליון גופם כשפלג ולחמו גופם שערות שגילחו לאחר לקרב יצאו המרוואנים

 עולם השקפת אדוקים מוסלמים של שונות קבוצות בקרב למצוא ניתן כיום גם עורקים. חסמי ורגליהם

 במותו, זו שליחות לבצע יוכל בחייו אותה ימלא לא ואם אללה למען שליחות המאמין על מוטלת פיה שעל

 עם מוחלטת הזדהות תוך זאת, (׳אינתחאר׳) כהתאבדות ולא (׳אסתשהד׳), קדושים כמות יחשב אשר

 בקרב ויכוח יש כי לציין ראוי ).1998 (פורמן, גופנית להתאיינות הפרט את המובילה הדתית ההוויה

).1996 ההתאבדות(טנטאוזי, אסורה שבקוראן היא מעד כשהטענה המוסלמית הדתית ההנהגה

 פיגועי לביצוע היתר יש כי צויין ),1996(אזהר באל טנטאווי שייח של איסלאמי) הלכה ב׳פתווה׳(פסק

 אללה. אצל שבחללים העדיפים המם הללו הפעולות את המבצעים אלה כי הדגשה תוך התאבדות,

 גישה וכסף. דם נפשות, בה יושקעו כי ביותר הראויה מקודשת, אדמה הינה ׳פלסטין׳ כי הזכירה ׳הפתווה׳

 התלבטויות מאייו אף ואולי מצמצם דתי הלכה פסק שכן, מוסרית. דילמה של מהותה עם מתעשת זו

עצמם. על אותו שמקבלים אלה בקרב מוסריות

 מניע מתוך או המבצע של האישיותיים מאפייניו רקע על התאבדותי פיגוע המסבירות גישות ישנן

 לדוגמה, ).1980 (שוהם, הביבים״ דרך ״גאולה בבחינת עצמו, לטהר לגיטימי אפיק מציאת כגון רציונלי,

 בני את וירומם מאשמה אותו ׳ינקה׳ טרוריסטי אקט וביצוע ישראל עם פעולה בשיתוף שנחשד אדם

משפחתו.

 אולם כזה אירוע של להתרחשותו הכרחי תנאי היא התאבדות פיגוע לבצע מוטיבציה דבר, של בעיקרו

 ולשלוח מתאבדים מפגעים לגייס משלח של נכונותו מניעהמשלח. שאותה שרשרת של קצה רק הוא המפגע

 ואינם לו מוכרים אינם המקרים של המכריע שברוב אחרים, אדם בני לרצוח במטרה מותם אל אותם

 במונחים שכן, שלו. המוסרית לתשתית באשר תהיות מעלה אתה מסכים שאינו פעולה לשום אחראים

 כזה. אדם של המוסרית התשתית של טיבה מה שאלה כאן מתבקשת ביותר. חמור בפשע מדובר מערביים

 שונה כאלה דילמות ושופט תופס הוא שבו האופן והאם מוסריות, דילמות חווה הוא האם וו, תשתית האם

מובהקים׳ עבריינים של ושיפוטיהס לתפיסותיהם ודומה נורמטיביים אדם בני שמאפיין מזה
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מוסרי שיפוט

 לדעתו, מוכרים. למצבים כמענה החברה, וניסיון המוסרי השיפוט תמצית בנורמות רואה ניסן(תשמ״ג)

 התנהגות את לראות ניתן זו גישה בחח שונה. באופן תרבות בכל יוגדרו אלא אוניברסליים אינם ערכים

 את הסותר הומניות, נטול באופן פועלים אשר התאבדות, פיגועי של מבצעים משלחים אשר הטרוריסטים

האיסלם. של מסוימים להיבטים מתאים אך המערב תרבות

 על פותחה ),1932(פיאזיה של לתורתו בסיסה את לייחס מקובל אשר התפתחותית, הקוגניטיבית הגישה

 מוסריות בחקר העוסק בתחום מרכזי מקום כיום תופסת )Kohlberg, 1969; 1981( קולברג ידי

Colby & ( ורסט קולברג כגון זה, בתחום הבולטים התאורטיקנים הפרט. של מוסרית והתפתחות

1986 ,Kohlberg, 1987; Rest,( וקונסטרוקטיביסטיות. סטרוקטורליסטיות הנחות על מתבססים 

קוגניטיביים להיבטים בעיקר ומתייחסים בשלבים מוסרית התפתחות של העיקרון את מדגישה זו גישה

 מניחה זו גישה התפתחותית). קוגניטיבית גישה - החוח השם (מכאן הפרט של מוסחת התפתחות של

 אצל לזהות אפשר שבו לשלב עד הפרט של מוסריות הכרעות מתבצעות שבו האופן של הדרגתית התפתחות

& Addad, 1986, 1987(אותו המייחד שפיטתי פרופיל בוגר אדם כל  Benezech.( אדד)1988 ,1987, 

 אמוציונלית קוגניטיבית, התפתחות של תולדה הוא בוגר אדם של המוסרי השיפוט פרופיל כי מניח )1989

2:גם חברתית(ראה ולמידה 0 0 0 ,Schwartz, 1997; Pizarro.(

 בעלת מתודה עם עיוניים היגדים בזה זה הכורכת פרדיגמה, של אופי רב זמן זה נושאת הנדונה הגישה

Colby & :(לדוגמה הפנומנולוגיות הנחת על היתר בין מבוססת זו פרדיגמה מובהק. פסיכומטרי אופי

1987 ,Kohlberg,( אותה מבטא הוא שבו האופן באמצעות משתקפת הפרט של מוסחותו לפיה אשר 

לתצפית. הניתנת בצורה

 הפרדיגמה את עצמן על המקבלות שונות, במסגרות פותחו הפרט מוסריות של אבחון יכולת להשיג בכדי

 בהיימון מחוייבים פסיכומטריים, מכלים כנדרש אשר, מוסרי שיפוט מבחני התפתחותית, הקוגניטיבית

 דילמות מספר הצגת על מבוסס כזה מבחן ככלל, בהם. מחקרי לשימוש הכרחיים כתנאים ןתיקוף

 רישום דילמות), שש בתוכו כולל קולברג של המבחן משתתף(לדוגמה, כל בפני )standardized(מתוקננות

 כאל התגובות אל והתייחסות הללו לדילמות )verbal-reasoning של אופי כלל בדרך התגובות(הנושאות

הפרט. מוסריות של תקפה השתקפות

 מתכונת של נסיבות תלויית השתנות של לאפשחת מתייחסת לא מטבעה זו גישה כי לציין ראוי אולם,

 לפיכך, וגו׳. המבחן, מהימנות בדבר ההנחה הפרת משמעה כזאת, השתנות מוסריות. לדילמות התגובות

ובתפקוד מוסרי בשיפוט לשונות נסיבתיים מקורות לזהות מסוגלים אינם כדלעיל מוסרי שיפוט מבחני



 זו ביקורת ).Wolf, 2001 ; 2002 ו-וולף, וולף אצל למצוא ניתן מפורטים ביקורתיים מוסרי(ניתוחים

 חיבסים להלן, שמוצג כפי המדגישה, פונקציונליסטית, בגישה המחזיקים מצד בעיקר נמתחת וכזאת

מוסרי. ושיפוט מוסריות של נסיבתיים

מוסרית מודולריות

 באופן המוסרי. השיפוט מבנה בסיס על מוסרית הכרעה להסביר ניסו )1984(וניסן )Lock, 1983(לוק

 רבה במידה אך קולברג). של השלישי השלב פי בחייו(על המשמעותיים לאנשים בהתאם מכריע אדם כללי

 סטייה יש לעיתים כי מציין חי. בה בחברה המקובלים וערכים, נורמות תפיסות, מציפיות, מושפע הוא

 לשלמות חותרים אינם שאנשים מכך משתמע כחשוב. אותו רואה שהפרט שיקול לטובת מוסרי מאינטרס

 המצויה להתנהגות צידוקים לעצמו מספק הפרט מסוימים במצבים מוסרית. למספיקות אלא מוסרית,

מסוימת. במידה נסיבות תלויי הם מוסרי ושיפוט מוסריות כלומר, שהפנים. לערך בסתירה

 של ההתפתחות במהלך רגע בכל ),Anderson, 1996( קוגניציה של הפונקציונלית התיאוריה פי על

 למציאות הפרט תגובת שונים. מסוגים קוגניטיביים כישורים משותף ביטוי לידי לבוא יכולים הפרט

 ערך ובהקניית הנתונה המציאות של למורכבותה בהתייחסות לביטוי באה נתון ברגע נחשף הוא שאליה

 הייצוגים של פנימי מיזוג מתבצע זה בסיס על המציאות. של רכיב לכל סובייקטיבי כמותי ומשקל סולמי

 ניתנת וו משוקללת תגובה כמותיים. במונחים בה לצפות שניתן לתגובה המוביל באופן הסובייקטיביים

הפונקציונלית. המדידה מתודת באמצעות לזיהוי

 הפרט של מוסריותו שבו האופן את אלה מונחים באמצעות ממשיג )Anderson, 1991(אנדרסון

 מתרחש והאשמה אשם חיפוש של תהליך מהאשמה. והימנעות האשמה של יומיומית בדינמיקה משתקפת

 היא האשמה צפוי. תהליך היא מהאשמה הימנעות גם הציפיות. פי על מתבצעים לא הדברים כאשר

 ו- להזיק שעלול כזה או או מזיק למעשה אחריות - culpa :מקורות סוגי משני מידע של פונקציה

consequences - פוגע - שונים מהיבטים לשפוט מאפשרת האשמה סכימת הנדון. המעשה תוצאות 

וקרבו•

& Sarbin תיאוריית בין לשלב מציע )2002, ,2001( וולף  Allen, 1968) role-n( וחפסיכודינמיקח 

 התפקיד מבעל ציפיות לפיו, ).Anderson, 1991, 1996( מהאשמה והימנעות האשמה של היומיומית

 ידי על שהודגם כפי טרור, אירועי על גם חלה זו השערה מוסרי). ההאשמה(שיפוט אופן על ישפיעו הנשפט

W, 2000; 2002(ו-וולף וולף olf & W olf( של פוטנציאלים קורבנות ידי על טרור של מוסרי שיפוט בחנו 

ישראל). מדינת של אזרחים - הנדון טרור(במקרה מעשי



2( השיפוטית המודולריות השערת פי על 0 0 2 ,2 0 0 1 ,1999 ,Wolf,( מהגישה הנגורת 

 שיפוטי(כגון היבט של כפונקציה להשתנות אמורים והתנהגותו הפרט של מוסרי שיפוט הפונקציונליסטית,

 תהליך בעת הפרט ממלא שאותו )role( לתפקיד רבה משמעות מייחסת ההשערה צופה). או קורבן תוקף,

חר מבצעי גיוס של בתפקיד מדובר כאן, הנדון בהקשר המוסרי. השיפוט  לביצוע ושליחתם התאבדותי ט

פיגועים. של

מ1שער1ור פיבוס

 המחקר למטרת רלבנטיות והפונקציונליסטית, התפתחותית הקוגניטיבית דלעיל, התפיסות שתי

 שתיהן הפרט. של המוסריות שביסוד החוקיות את לחשוף מושכל בניסיון עוסקות ששתיהן לפי הנוכחי,

 של משמעותית מידה בעלת לגרייה מגיב הוא שבו באופן משתקפת הפרט שמוסריות לתפיסה שותפות

הפרט. של המוסרית עקביותו לגבי היסוד בהנחות מזו זו שונות הן אולם, מוסרית. טעינות

 מובילה הפרט של המוסרית שההתפתחות מניחה ההתפתחותית, קוגניטיבית דלעיל, הראשונה התפיסה

 verbal ( המילולית תגובתו של בסיסיים אפיונים פי על אותה לאפיין שניתן מסוימת, לרמה אותו

reasoning( של בסיסיים אפיונים השתנות מניחה הפונקציונליסטית, השניה, הגישה מוסריות. לדילמות 

2(מוסרית סכימה 0 0 1 ,2 0 0 2 ,Anderson, 1996; Wolf( לעיל. שצוין כפי חברתיות, לנסיבות בהתאם

 ;התאבדות פיגועי של מבצעים משלחי של המוסרית התשתית לחקר ישימות הגישות ששתי מכאן יוצא

 עבריינית מוסריות של יוצא כפועל גדול, מידה בקנה ברצח העוסקים בעבריינים שמדובר נובע מהראשונה

 לאומני בהקשר מוסריות בין הפרדה המשלחים אצל שישנה אפשרות נובעת מהשניה , וסרק כחל ללא

 אם לפנינו, משפחה. כגון אחרים, בהקשרים מוסריות לבין הרצחניים) מעשיהם את מבצעים הם (שמכוחה

ביניהן. להכריע מיועד הנוכחי שהמחקר חלופיות השערות שתי כך,

 תמיכה כאחד. ויישומית תיאורטית רבה, משמעות נודעת הללו ההשערות של אמפירית לבחינה

 מידה ובאותה ההשערה עזרה שממנה התיאוריה עבור ערך רבת היא ייחודי כה בהקשר ספציפית בהשערה

 היישומית ההשתמעות היא במיוחד חשובה המתחרה. התיאוריה של והאמפירי העיוני בתוקף פוגעת היא

 בקרב מוסרית מודולריות חשיפת כלומר הפונקציונליסטי, לצד הכרעה לכאן. או לכאן הכרעה של

 לכיוון שהכרעה בעוד זאת, המשלחים. של הרצחנית בגישה שינוי לחולל ניתן כי למסקנה תוביל המשלחים,

 כזה אדם אצל לגרות בניסיון מדובר היתר, בין ממש. של שינוי לחולל אפשתת היעדר משמעה ההפוך

אישיים- בהקשרים לחוות אמור שהוא לדילמות בדומה מתאבדים י״ריחת —1



 מתחומי מוסריות דילמות ׳לייבא׳ אפשרות המחקר של השני בחלקו נבחנה כזאת, אפשרות לבדוק בכדי

 תרומה להציע נועד המחקר מתודולוגי, מהיבט טרוריסטית. פעילות של התחום אל אחרים חיים

 מעוגן הראשון זה. את זה המשלימים וכמותני, איכותני מדידה, אופני שני של בשילוב הגלומה משמעותית

 מהמתודה נלקח שהשני בעוד לעיל), (ראה קוגניטיבי התפתחותי מחקר המלווה המחקרית במסורת

2:לדוגמה :פונקציונלית הפונקציונליסטית(מדידה 0 0 1 ,2 0 0 2 ,Wolf.( הכמותניים הממצאים של ניתוח 

התאבדות. פיגועי של מבצעים משלחי על היבטים מרובת התבוננות מאפשר והאיכותניים

שיטה

מכגון שיקוכי

 אותם ושולחים מתאבדים מחבלים המגייסים פלסטינאים ערבים באותם להתמקד אמור זה מחקר

 מיוחדות נסיבות בתוקף אפשרית). איננה הישראלי בכלא אינם אשר אלה אל התאבדות(גישה פיגועי לבצע

 משלחי של מועט במספר מדובר משלחי-מתאבדים. לאותם ישירה גישה המחקר למבצעת התאפשרה

 בכל האחרים המשתתפים מספר את הכתיב במחקר שהשתתפו המשלחים שמספר כך מתאבדים(חמישה),

ערבים. כולם קל, פלילי רקע על ואסירים פלילי רקע על רצח בגין עולם אסירי :הבקרה קבוצות משתי אחת

 המראיינת). תיקרא (להלן המחקר מבצעת עם פגישות בסדרת השתתף הללו מהאסירים אחד כל

 להפחית שנועדה השפעה, והפעלת שלהם מוסרי )base line( בסיס קו אבחון לאפשר נועדו אלה פגישות

 הופמן של היגדיו בסיס על היתר, בין זאת, אמפטית. שיחה של במתכונת זאת, מתאבדים. לשגר הנעה

)1976 ,Hoffman,( איננה אשר ראשונית כתגובה מוסרי, בשיפוט האמפטיה חשיבות את המדגיש 

 אירוע ניתוח של עקרונות שילב המחקר לעיל, שצוין כפי אדם. של הקוגניטיבית להתפתחותו קשורה

)case-study( הקתי ניסויי-כמותני, מחקרי תכנון עם 'Single Subject Experimental Design' 

בהמשך). (פירוט

 משלחי היו אשר פלסטינים, ערבים חמישה כללה העיקרית(משלחים) המשתתפים קבוצת משתתפים.

 ביותר השמורים הסוהר בבתי מצטברים, עולם מאסרי מרצים אשר התאבדות, לפיגועי טרוריסטים

 מכנה למשתתפים .1993-1996 השנים בין בישראל התאבדות פיגועי של מבצעים ושליחת גיוס בגין במדינה

 נכללו נוספת משתתפים בקבוצת ומשפחתיות. אישיות בעיות השכלה, חברתי, אישי, רקע מבחינת משותף

 יקראו פלילי(להלן רקע על רצח בגין עולם מאסר מרצה מהם אחד שכל פלסטינים, ערבים חמישה

 המשלחים. של לאלה הדומים כלכלי סוציו רקע ומאפייני אישיים מאפיינים פי על נבחרו הם הרוצחים).

קצרות מאסר תקופות המרצים פלסטינאים ערבים שבעה השתתפו קלים) (פליליים השלישית בקבוצה
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 מביו הראשון במפגש רק השתתפו מהם שניים ועוד. אלימות גניבה, שעניינן עבירות בגין חודשים) (מספר

.35-21 הוא המשתתפים כל של הגיל טווח נוספת. פעם להיפגש סירבו שהם לפי שניים,

 שני לקריאת הועברו משתתף כל עם ׳ראיונות׳) יקראו הראשון(להלן הראיון של התמלילים כלים.

 בכירים ייעוץ בתפקידי בפועל המשמשים תיכון, מזרח בלימודי אקדמים תארים (בעלי בכירים מזרחנים

 התבקש הוא שלהם. תוכן ניתוח לבצע ונדרש בנפרד התמלילים את קיבל קורא כל הביטחון). במערכת

 על להסכים ונדרשו הקוראים הופגשו מכן, לאחר ראיון. בכל שכיחותם את ולפרט עיקריים תכנים לאתר

 חישוב בראיונות. הופעתם שכיחות ולציין חשיבותם סדר פי על לדרגם שבתמלילים, העיקריים התכנים

 כל אצל הופיע נתון שתוכו הפעמים מספר סיכום ידי על בוצע קטגוריה בכל התכנים של ההופעה שכיחות

 התכנים השופטים. ידי על שנקבעו המרכזיים התכנים פי על חציון ערכי נקבעו משתתף כל עבור משתתף.

 אב חסר נחיתות, דילמה(דילמות), מצבי פליט(פליטות), של קיומית הוויה משפחה, מוסריות, הם שנמצאו

פלילי. חיים ואורח

 אחד כל סמי. 30 באורך זהים סולמות שלושה שימשו כמותנית, מדידה בוצעה שבו השני, במפגש

מפורט. תיאור להלן מדידה. ככלי שונה באופן עוצב מהסולמות

 הייתה שלו אחד בקצה ס״מ. 30 באורך היה היחסי הגראפי הדירוג סולם יחסי. גראפי דירוג סולם

 צויר אשר מדבקה הנגדי ובקצה משפחה, ייצגה אשר )0 מס׳ (דרגה קטנים ילדים של תמונה ובה מדבקה

 עצמו מיקם המשתתף ).0-30(מספרים 31 של רצף היה הסולם קצוות שני בין ).30 מס׳ (דרגה sadly עליה

 שעשית?״ המעשה את לעשות ההחלטה את קיבלת כאשר היית מקום ״באיזה שנשאל לאחר הסולם גבי על

 גבי על כיום עצמו ממקם המשתתף שבו האופן ודירוג רטרואקטיבי דירוג :פעמיים הופיעה זו שאלה

הנתון. הסולם

 בקצהו ס״מ. 30 באורך הוא גם היה תלוי הבלתי הגראפי הדירוג סולם תלוי. בלתי גראפי דירוג סולם

 מדובר ).0-11( לזה זה משיקים עיגולים 11 הודבקו לנוצה האבן בין נוצה. ובשני אבן הודבקה האחד

 שלך העם של הכוח שקל כמה (א) :שאלות שתי נשאל המשתתף הכבד. אל מהקל בחירה המשקפת במדידה

 בהתייחס בוצעו אלה דירוגים היחסי, בסולם כמו שלך? המשפחה של הכוח שקל כמה לאומני)?(ב) (היבט

ועכשיו. אז - זמן לשני;היבטי

 בקצהו ס״מ. 30 באורך היה הפונקציונלי הגראפי הדירוג סולם גם פונקציונלי. גראפי דירוג סולם

 שתי בין ).smiley(מחייך פרצוף עם מדבקה הנגדי ובקצה ניטרלי פרצוף של ציור עם מדבקה הייתה האחד

המעשה) את מעריך כמה הערכה(עד שיפוטי בוצעו זו בבדיקה ).0-10( עיגולים 11 הודבקו הללו המדבקות



 ועל למבצע שיש ההצדקה דרגת על מידע למשתתף ניתן אירוע כל לגבי היפותטיים. התאבדות פיגועי של

רב). או בינוני שערם(מועט, הנזק מידת

 מישהו לא שלך, במעמד מישהו על חשוב :כדלקמן במתכונת משתתפים בפני הוצגו האירועים סיפורי

 + חיילים ונשים, היו(ילדים והנפגעים רבה) או בינונית במידה(מועטה, לאחרים יחסית שהצליח מסוים,

 ובמספר.הנפגעים. פגע במי תלוי הפיגוע את שעשה מי של שהמעמד יודעים אנו חיילים). או ונשים ילדים

 נוצרת (כך ונשים בילדים פגיעה לעומת שלך, בחברה גדול, יותר כבוד מביא בחיילים שלפגוע יודעים אנו

 לאחר שניה, בבדיקה זה? איש מעריך אתה כמה עד והקורבן). המעשה מהות פי על הבחנה המשתתף אצל

 היה בסיפור השאלות סדר אולם אופן, באותו המעשה סיפור הוצג השעה, כמחצית שארכה שיחה ניהול

 בחיים דילמות בלבטים, בילדותו, המרואיין, של במשפחתו התמקדה השיחה הזדמנותית. במתכונת שונה,

 הסולמות הועברו ואחריה המשתתף, בקרב פסיכולוגית עוררות ותחושת התרגשות עוררה זו שיחה ועוד,

׳אחרי׳). השניה(מדידה בפעם למשתתף

הליך

 לפיגועי מתאבדים כמשלחי הוגדרו אשר אסירים לגבי אישיים פרטים למראיינת העבירו הביטחון גורמי

 הוגדר אשר אסיר - משתתף כל עם מפגשים שני נערכו המחקר ביצוע לצורך עימם. מפגשים ואשרו טרור

 רקע על כרוצחים הוגדת אשר האסירים חמישה נבדקו מכן לאחר התאבדות. לפיגועי טרוריסטים כמשלח

 כל עם בארץ. שונים כלא בבתי התנהלו הראיונות הקלים. הפליליים האסירים שבעה נבדקו ולבסוף פלילי

 הוקלטו השיחות כל בשתיה. וכובדו אזיקים ללא רואינו האסירים מפגשים. שני נערכו משתתף־אסיר

ותומללו.

 לראיון. זומן הוא דווקא מדוע המשתתף, של בשאלה כלל בדרך נפתחו הראיונות ואשון. מפגש

 שמיות. דוגמאות לו וניתנו וחשובים נוספים אנשים גם אלא רואיין הוא רק שלא בפניו ציינה המראיינת

 הילדות, במשפחה, מיקום המשפחה, הבית, על חופשית שיחה היכרות; של תהליך היה המפגש בתחילת

 נכלא שבגינו המקרה על לדבר צורך שאין הודגש זו שיחה במהלך ועוד. חברים, ואחים, אחיות ההורים,

 כל לאורך מבט והישירה אמפטיה חביבות, בטחון, תחושת שידרה המראיינת כי לציין חשוב המשתתף.

 ככל לב׳. אל ׳מלב האסירים עם לדבר אפשרה אשה הייתה שהמראיינת העובדה עצם כי נראה השיחה.

 געגועים רגשות, תחושות, על בחופשיות ודבר ופתיחות נינוחות יותר המרואיין חש השיחה שהתפתחה

 באמירה והסתיים שעות כשלוש ארך זה ראשון מפגש מוסריות. ודילמות יומיומיות דילמות ועל למשפחה

לכן. קודם שצוין כפי תוכן, לניתוח הועברו הללו מהמפגשים התמלילים שוב. תבקר המראיינת כי



 במפגש שנאמר מה בעיון נקרא כי צוין המפגש בתחילת כשבועיים. לאחר נערך שני מפגש שני. מפגש

 לצורך שאלות מספר לשאול וברצונה בשיחה שהועלו והמצוקות הקשיים את חשה המראיינת וכי הקודם

 בבדיקה .prb המתואר הסדר פי על הסולמות העברת תהליך החל מכן לאחר שלה. הדוקטורט עבודת

 בין דילמה מדגיש - יחסי גראפי סולם )1:(לעיל שתואת הסולמות שלושת גבי על מדידות הופקו הראשונה

 גראפי סולם )3(משפחתי. ופרטי לאומי בצד דילמות - תלוי בלתי גראפי סולם )2(למשפחתי, לאומי צד

 הסכימה על השפעה לחולל שנועדה השיחה התקיימה מכן לאחר ספציפי. אירוע של שיפוט ־ פונקציונלי

 בעקבות המשתתף. של האנושי לחלק אמפטית תקשורת באמצעות כוונה השיחה המשתתף. של המוסרית

 תוכן ואשתו. ילדיו לאמו, בעיקר וגעגועים, רגשית הצפה וחווה מאוד התרגש המשתתף כי נראה השיחה

 השמיע כאשר וברגשותיו. בעצמו המשתתף, של במשפחה שעסק כזה היה המראיינת עבור משמעותי

 הזאת השיחה תום עם חיובי. משוב קיבל הוא לקורבנות) אנושית משמעותי;התייחסות תוכן המשתתף

דלעיל. הסולמות שלושת בשנית הועברו משתתף) לכל הותאם ;משכה

ודיון תוצאות

 האיכותנים הממצאים וכמותנית. איכותנית מחקר, שיטות שתי פי על הממצאים בניתוח עוסק זה פרק

 דברי של תוכן ניתוח הממצאים, של האימתני לחלקה באשר בנפרד. מוצגים קבוצה כל לגבי והכמותניים

 ערכים מוסריות, ;א) :כדלקמן קטגוריות. שבע הניב הקודם) בפרק ;ראה הקבוצות משלוש המשתתפים

 פליט של הוויה (ג) ;משפחה), בסיסית התייחסות כקבוצת המשפחה ;ב) מוסרי;להלן־מוסריות), ושיפוט

 נחיתות תחושת (ה) ופרקטי(דילמות), מוסרי רקע על אישיות דילמות (ד) מרכזי(פליטות), זהותי כמרכיב

 של למותו היא הכוונה חסר-אב (ו) מוסרי, ושיפוט מוסריות (ה) אלים(נחיתות), לאנטגוניזם כבסיס וקיפוח

 משפחתו בני או המשתתף של פלילי, חיים אורח ו-(ז) המשתתף תפיסת פי על הלקוי, לתפקודו או האב

 כל אצל קטגוריה בכל תכנים הופעת של שכיחויות מוצגות להלן, הראשונה, בסקציה פלילי). חיים (אורח

 הניתוח בסיס על כלליות מסקנות הסקת איפשרח זו מתכונת הקבוצות. משלוש אחת בכל משתתף

וקבוצתו. משתתף כל לגבי האימתני

השניה. השיחה ואחרי לפני משתתף, כל ידי על שניתנו לדיחגים מתייחס הנתונים של הכמותני הניתוח

 את משקף אשר MRh :סטטיסטיקים שני הופקו - פונקציונליים שיפוטים - העיקרי המדד בסיס על

 ,Ju;-מעורבת) קבוצה או חיילים וילדים, נשים - הקורבנות ההומני(אפיוני ליסוד המוקנה היחסי המשקל

 .1 משוואה פי על התבצע ,MRh ערכי חישוב טרור. מעשי של ההצדקה מידת את המשקף

)1( )MRh = J/(J + D



 במפגש. מר1

 לצורך ;לות

 בבדיקה :ן.

 בין דילמה

 גראפי יולם

 הסכימה צל

 בעקבות נף.

 תוכן ?שתו.

 השמיע !שר

הזאת !ויחה

 האיכותנים

 דברי של כן

 ערכים יות,

 פליט של ה

 נחיתות שת

 של למותו ו

 משפחתו ני

 כל אצל יה

הניתוח יס

 השניה. חה

 את משקף

,1ן1ו- רבת)

 ידי על הופקו הללו הערכים בהתאמה. ונזק, הצדקה של תלוי הבלתי המשקל את מיצגים D-1J הסימנים

 הנתונים במטריצת הקיצוניות השורות ושל הקיצוניים הטורים של השוליים הממוצעים בין הפרש חישוב

 משתתף אותו ,1ל- מתקרב היחסי שהמשקל ככל ,0-1 הוא MRh ערכי טווח משתתף. כל של המקוריים

משוואה פי על התבצע )MRd(לנזק היחסי המשקל ערכי חישוב ההומני. ליסוד יותר רב יחסי משקל מקנה

)2( MRd = 1 - MRh

 כלל של פשוט ממוצע חישוב ידי על התבצע לאלימות, ההצדקה מידת את המשקף ,Ju ה- מדד חישוב

התאים.

 המדידות ניתוח ).11(תלוי בלתי וסולם )RI( יחסי סולם :נוספים סולמות שני גבי על מדידות גם הופקו

 משקל ניתן כך יותר גבוה המשתתף ידי על שניתן שהערך ככל ),RI(היחסי הסולם לגבי פשוט. הינו הללו

:4ו- 3 משוואות במסגרת הבא, באופן בוצע החישוב למשפחה. יותר רב

Rl = הסולם פעם:אורד ׳לפני׳ מדידה )3(

RI = הסולם זה:אורך ברגע ׳אחרי׳ במדידה )4(

 באופן מתבצע התחשיב זה, יחסי סולם גבי על ׳פעם׳ לגבי ההתייחסות שנשאלה הראשונה השאלה לגבי

:5 משוואה במסגרת הבא,

׳פעם׳. RI = הסולם ׳פעם׳:אורך המספר )5(

: 6 משוואה במסגרת הבא, באופן חושב תלוי), (בלתי11ה- סולם

n = משפחתי] פרטי + משפחתי:לאומי [פרטי, ו׳אחרי׳: ׳לפני׳ מדידה )6(

 אחת כל עבור וכמותני. איכותני משולב וניתוח וכמותנית, אימתנית המדידה, צורות שתי של תוצאות

 קבוצת שהם המשלחים, תחילה קבוצה. כל עבור בנפרד בהמשך מוצגות המשתתפים הקבוצות משלוש

 ופרספקטיבה רקע הצבת מאפשר זה סדר קלים. ופליליים רוצחים מכן לאחר הנוכחי. המחקר של היעד

המשלחים. של תגובותיהם ניתוח עקב המתקבלת לתמונה

משלחים

 זוהו אשר הקטגוריות משבע אחת מכל תכנים של ההופעה שכיחויות מוצגות 1 בלוח איכותני. ניתוח

 בלוח השכיחויות התפלגות המשלחים. קבוצת חברי של האישיים התמלילים של תוכן ניתוח במסגרת

 מסי משתתף הקבוצה(למעט חברי אצל הופיע אי) (קטגוריההלאומני המאבק של המוסרי היסוד כי מראה

היקשית מידה אמת פי על חבריה. עבור ביותר משמעותי כנראה הוא ולפיכך ביותר הגבוהה בשכיחות )4
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 בין מובהקים הבדלים מניבות 1 בלוח השכיחויות )Siegel, 1956(פרידמן׳ ׳מבחן הקרויה נונפרמטרית

 לרוע ו׳-ז׳. קטגוריות לבין א׳-ה׳ קטגוריות בין בהבחנה זה הבדל של שמקורו ברור ק). > .01(הקטגוריות

 של זוג כל בין בהבדלים להבחין פרידמן, מבחן בסיס על המסוגל נונפרמטרי מבחן בנמצא אין המזל

 לגביהם אשר בהמשך המופיעים האימתניים הלוחות בכל עצמה על חוזרת זו פתירה בלתי בעיה קטגוריות.

 המספר ולאור לפיכך, הקטגוריות. בין ביותר מובהק הבדל על מעיד פרידמן מבחן הכלל מן יוצא ללא

 היקש התרשמותי. בסיס על היקש לעשות נדרשנו לוח, כל של ביסודו העומד משתתפים של יחסית הזעום

 משלוש אחת בכל case-studies של אופי נשא שהמחקר לפי מתודולוגי, מהיבט גם מוצדק הוא כזה

 על הוא בהמשך האימתניים הלוחות של הניתוח לפיכך, זה. מחקר מתייחס שאליהן העברייניות הקבוצות

קטגוריות). בין השוואה לצד משתתפים, ובין משתתפים בלוח(בתוך המופיעים הערכים השוואת בסיס

לוח!

p ניתוח תוצאות של שכיחויות m המשלחים• מחמשת אחד כל אצל

ז
פלילי א״ח

ו
אב חסר

ft
נחיתות

ך
דילמות

ג
פליטות

ב
משפחה

א
מוסריות  קטגוריה:

מס׳ משתתף
3 6 30 27 31 18 44 1
0 5 20 14 16 11 18 2
5 15 13 23 11 17 24 3
3 1 3 12 14 57 16 4
8 9 10 12 20 12 17 5
3 6 13 14 16 17 18 חציון

לשמאל. מימין השופטים בעיני חשיבותם סדר פי על מדורגים •התכנים

לדוגמת, זה. בהקשר עצמם על נוטלים שהם למגבלות pו למאבק, הצדקה יש המשלחים, של לדידם

 על הועלה זה ספציפי תוכן אשר ,1 ,מס משתתף ידי על שנאמר כפי ;בילדים יפגעו לא כי שציינו כאלה היו

 ערבי. או יהודי חשוב לא הילדים, את אוהב אני עכשיו עד ״... :פעמים) 44(גבוהה בשכיחות עמו בראיון ידו

 בהם לראות יכול הייתי לא ישראל. עד פיגועים בטלוויזיה ראיתי אצלי. ושם קטן ילד של תמונה רואה אם

שלי״. בגב סכין כמו זוכר אני עכשיו עד באפרופו שנפצע הילד את נפצע. ילד או מת ילד

 לפעילות הקבלה ולהציג הטרוריסטית לפעילותם צידוק לחפש המשלחים בקרב צורך ניכר ככלל,

 ירי פיגוע גלוי, לחיות רוצה •.״...אני ג ’מס משתתף בדברי ביטוי לידי בא הדבר הפלסטינים. מול ישראלית

 קטינים, ובנות, בנים משפחתם, בני אחיהם, נפגעו, עצמם הם כי זה, את לעשות הונעו אלו אנשים תופת,

 הגבוהה בשכיחות צוין מוסרי צידוק העין...״. לו יצאה היד, לו נשברה מישהו ונפגעים, מתים יש גדולים,

 ואינו מוסרי הוא שמאבקם מסר להעביר מנסים המשלחים כי תחושה והייתה הראיונות במהלך ביותר

הצד של ודה-לגיטימציה דה־הומניזציה לעשות ניסיון היה ובנשים. בילדים פגיעה לגבי התלבטויות נטול



 המשלחים מפשע. חפים באזרחים לפגוע התאבדות פיגועי של מבצעים שליחת להצדיק מנת על הישראלי

 מוסריים לבטים ובילדים. בנשים פגיעה לבין כלגיטימית, הנתפסת בחיילים, פגיעה בין ברורה הבחנה עשו

 נשוי להישאר האם השאלה כגון מאד אישיים בעניינים אפילו הראיונות, במהלך שונות בצוחת הופיעו

אוהב. שהוא האישה לגבי בכך שיש המשמעות ומה עולם מאסרי למספר שנשפט לאחר

 הדוקים קשרים טובה, אוירה ״בבית : 1 ’מס משתתף כדברי ערך. כאל למשפחה התייחסות גם בלטה

 עם בעיות יש לאדם גם בעיות. שיש למה לא זה להיפרד. יכולים לא השני, את אוהב אחד כל מאד,

 מישהו לו שיש שהוא מרגיש היה אחד כל לקבל. צריך שהוא מה אחד כל ואמא לאבא עצמו...נותנים

 יכול לא בכלל...אני מסתכל לא אני עצמי על המשפחה. זה לי שחשוב מה שלי החיים בכל בו... שיתמוך

 לדוגמה, ,4 ’מס משתתף אותם״. לעזוב יכול חמולה...לא משפחה, אמא, אבא, אחות, אחים, זאת, לעשות

 הקנו שהמשלחים לראות ניתן פעמים). 57(וילדים אשה הורים, שונים, בהקשרים משפחתו על רבות דיבר

 ליחס ניתן זו ממגמה שחלק להניח סביר בחייהם. מרכזי מקום תופסת שהיא וברור למשיחה רב משקל

המשפחה. של החשיבות תחושת את שמעצימה בכלא, לשהות

pm למבוקשי לעזור ״... : ’מס משתתף של מדבריו שמשתקף כפי הפליט, הוויית הוא נוסף משמעותי 

 ברחו שלי...הורי הכבוד ואת שלי האמונה את מחפש הזמן כל אותי. שדוחף משהו יש הסכמתי, החמאס

 אדמה מחפש הייתי לא מיבנה...אם אמא חדש... גשר יש מלאכי. קרית ליד קסטינה מליד שלי אבא ,48ב-

 סיפרו המשלחים כאשר הראיונות, במהלך ובישראל״. בעזה לי חסרים שהיו דברים הרבה שלי, זכויות שלי

 שהוריהם המקומות על דיבת הם .1948 בשנת המשפחה חיי על דברו רובם שלחם, המשפחתי הרקע על

 לדוגמה שבחרו. בדרך לפעול אותם דחפה אשר היא לבעייתם והמודעות הלאומני שהעניין כך ועל נטשו

 שיצאו עזה, מצד האחרון בכפר היה ,48 לפני באליה...אבא’ג הפליטים במחנה ״...גר :4 ’מס משתתף דברי

 יצאו ואמא אבא אדמה. להם אין אך בעזה, עדיין מהכפר הפליטים...חלק ממחנות הפלסטינים ממנו

״..48מ- הגדול האסון את לשכוח הולך ..לא.15 בן היה ואבא 5 בת הייתה אמא ,48ב־ מהכפר ..

 על שנאמר כפי בראיונות. השני כחוט עברה האידיאולוגי לעניין המשלחים ידי על שהוקנתה המשמעות

 שלי. לדרך שנכנסתי העיקריים מצבים לא זה באינתיפאדה שהיו האלה ״..;הדברים : 3 ’מס משתתף ידי

p אבי, מי הלכו, שלי האדמות איפה הייתי, איפה אני, מי עיקרי, הכי הדבר m .כלל אצל אדמתו״ 

 יש כיבוש של שבמצב הדגישו הם לפלסטינים. ישראל בין הלאומי למאבק שניתן המקום בלט המשלחים

העממית). בחזית הוא גם פעל המשלח של האב המאבק(לדוגמה, לטובת טבעית התגייסות

״בעולם אמר: 1 ’מס משתתף לדוגמה, אישיות. בדילמות עיסוק כללה בחשיבותה הרביעית הקטגוריה ?

 משפחתי ובני אימי אצל אחיה בין התלבטות יש כפלסטיני, אני תהליכים, כמה לעבור חייב חי, שאני

הבחירה לי היה שעשיתי...זה מה את ויעשה שיקום לבין האדמה, את לו שלקחו הכל, לעזוב לבין במחנה,



 פנימי במאבק עסקו בעיקרן הדילמות שלי״. ההורים אצל שנהייה או בכלא, שנהיה או בחיים, האחתנה

 ״... : 1 ’מס משתתף ידי על שנאמר כפי בטרור. בחירתם בגלל המשפחה שמשלמת הכבד המחיר לגבי

ונעצרתי.״ חודש נשוי מבוקש־״הייתי הייתי שלי...כשהתחתנתי האשה את לעזוב האם התלבטתי

 על מדובר לעיתים אלים. לאנטמניזם כבסיס וקיפוח נחיתות תחושת הוא בחשיבותו החמישי התוכן

 שונים. באירועים שחוו השפלה תחושת על ולעיתים כבוד, פחיתות בעיניהם היווה אשר עבודה מקום

 במסעדה עבדתי לבסוף ,18 בן הייתי עבודה, מצאתי ״...לא ! 1 ,מס משתתף אצל לראות ניתן לכך דוגמה

 בכלל הולך לא זה לי, מתאים היה לא וה ניקיון, כפועל עובד הייתי שם, קשה מצב לי היה ... אביב בתל

 לפנות או ספונצ׳ה לעשות הרגליים את הרימי לבחורה להגיד צריך הייתי אם הפסיכולוגי, המצב עם

משפילה...״. עבודה וה מה ידעתי כלים...

 כפי שונים. מהיבטים עלתה בכלל וישראלים בפרט הישראלי הממסד כלפי וכעס התמרמרות תחושת

 פה ביטחוניים. אסירים לא רוצחים. שגנבו, פליליים אסירים ״...מוציאים : 2 ’מס משתתף ידי על שנאמר

 כאל הערבים לכל מתייחסים אתם אצלכם. משפחה ואין גזענות ברמה...יש אנשים יש פתח, הרוב

 משאירים היו ארו מחסום מחסומים, ועברתי בארץ עובד ״...כשהייתי אמר: 1 ’מס משתתף פושעים...״.

ומנשקים...״ מפנקים בישראל כלב אפילו כלב, כמו אלי מתנהגים היו שלוש, שעתיים אותנו

 כזו שמסיבה או מת שהאב לכך היא הכוונה אב. חסר היא המשלחים בקרב נוספת משמעותית קטגוריה

 כאב ניכר יחסית, גבוהה בשכיחות צוין לא זה נושא אם גם אב. באהבת חסך חווה המשתתף אחרת או

 אפילו או האב של מעצרו משלחים), (שלושה האב: מות שונות: סיבות בגלל אב חסר של באזכורים

 15 אצלו הופיע וה (עניין ג, מסי משתתף דברי לדוגמה, אמם. אינה השניה האישה כאשר שניים, נישואים

 שהיינו למרות קטנים, כשהיינו קשוח היה אבי הדם, סרטן ממחלת אבא מת עשר, בן ״כשהייתי :פעמים)

 יותר והילד האמא עם יותר הבת גבריות. אותנו הכל...לימד לעשות שיכולים חשיבות נותן היה קטנים,

 בצורך בעיקר או אב, באהבת החסך ממני...״. יותר גדולה אחריות נותן שהיה מאבא זוכר מאבא. לומד

 כך המשתתפים. עם הראיונות במהלך משמעותי באופן עלה התנהגותי, מוסרי מצפן ויהווה שיוביל באדם

 : 5 מס׳ משתתף בדברי גם הובעו וחסך כאב אב. דמות שמעניקה ובביטחון במשענת לצורך באשר גם

 עלי, שנים...משפיע שמונה p שהייתי עד בכלא נשאר והוא לכלא, שלי אבא את שלקחו שנה p ״הייתי

 מבקר הייתי שבועיים וכל במעצר היה שלי אבא ילד שלי׳...בתור אבא את לקחו למה ככה, עשו למה

בכלא״.

 עם יחד חייהם. מהלך על הנראה ככל שהשפיע אב, חסך היה המשלחים המשתתפים שלכל לומר ניתן

 באנשים מדובר עבריניים. התנהגות דפוסי בעלת במשפחה חיו או פלילי חיים אורח ניהלו כי עלה לא זאת

ותודעה אישיים קשיים בין צירוף הנראה כפי מקובלות. נורמות פי על חיים אורח המנהלים ובמשפחות



 פנימי בק

:«...3 ’ז

 על מדובר

שונים. ים

 במסעדה י

 בכלל הולך

לפנות או 1

 כפי שונים.

 פה :יחוניים.

 כאל ערבים

משאירים יו

 כוו שמסיבה

 כאב ניכר ת,

if אפילו או 

 15 אצלו •פיע

 שהייט מרות

 יותר והילד

 בצורך :עיקר

 כך שתתפים.

:5 מס׳ זתף

 עלי, משפיע

מבקר ייתי

 ליטול אף מסוימת במידה ואולי מנהיגות לקחת ועצמאות, השכלה להשגת לחתור אותם הוביל לאומית

משלחים. להיות ולבחור שאיננו אב של ומקומו אחריות

 התשתית )1( המשלחים־ של בדבריהם עיקריים תכנים שלושה לראות ניתן מהתבוננות לסיכום,

 המשפחה )2( למאבק. לגיטימיות ישנה ולכן הקורבנות הם כי הדגשה תוך מאבקם, של המוסרית

 יחסי באופן אך יום, קשת כלל בדרך רגילה, משפחה מתארים המשלחים לה. שמיחסים הרבה והמשמעות

 טובים קשרים בעלת השכלה, לרכוש ילדים עודדה אשר משפחה תוארה קשה. כלכלי מצב מתארים אינם

 עליו. להשפיע להם מאפשר אינו אך המשפחה, בני שאר על המשפיע דומיננטי גורם היווה המשלח בתוכה.

בחייהם. ומשמעותי ממשי משהו כעל עליה לדבר מרבים אשר תחושה ;פליט של הוויה )3(

 שני השיחה. ואחרי לפני משתתף. כל ידי על שניתנו לדירוגים מתייחס זה ניתוח אופן במותני. ניתוח

 ).Ju(הפוגעני למעשה ההצדקה ומידת )MRh( להומניות שהוקנה מדד ־ כדלקמן הם, המרכזיים המדדים

MRh המידע במארג לקרבן) והתייחסות ההומני היסוד של יחסי משקל המיצג ביותר, החשוב המדד הוא 

 מעיד זה סולם גבי על גבוה מספרי ערך השיטה). בפרק הפונקציונלית(ראה המדידה במסגרת בניסוי שנכלל

 ממוצע זהו המשתתף; ידי על פוגעני למעשה ההצדקה מידת את מייצג J11 לקרבן. אנושית התייחסות ;על

 את לייצג המיועד יחסי סולם הוא RI לאלימות. ההצדקה מידת את מיצג והוא השיפוטים כלל של

 שני נטייה. אותה את לייצג המיועד תלוי בלתי סולם 11ו- המשפחה), הלאומי(מול ליסוד המוקנה המשקל

 בעקבות התרחשה אכן אם תזוזה, לשקף יכולת של מוגבלת מידה ובעלי פשוטים הם האחרונים המדדים

השיחה.

2 לוח

 המשלחים, מקבוצת במחקר משתתפים חמישה אצל שיפוט וחומרת להצדקת שהוקנה יחסי משקל ערכי

הקודם בפרק הללו המדדים מהאור שנובע השיחה.כפי ואחרי לפני

MRh Ju n  RI

סס אחרי י2£ אחרי 2£t? אידי ק׳וו א־די vb משתתף
0.50 0.83 0.83 0.87 0.82 2.67 7.17 0.64 0.59 1
0.52 0.67 0.52 0.59 0.41 4.33 6.11 0.84 0.15 2
0.67 0.13 0.80 0.21 0.18 4.72 4.83 0.92 0.76 3
0.47 1.00 1.00 0.91 1.00 3.05 5.28 0.88 0.78 4
0.42 0.55 0.57 0.73 0.67 0.25 3.55 0.96 0.95 5

 עם יחד זם.

 באנשים בר

ותודעה יים

 לעין ניכרת העלייה השיחה. ביצוע לאחר לקורבן, האנושית בהתייחסות עליה מגמת ישנה ,2 לוח לפי

 מבחן בסיס על לאישוש זוכה וו התרשמות יותר. שוקל ההומני היסוד השיחה אחרי -- MRh הקרוי במדד

t 05, 1964 תשנ׳׳ב; (איזנק, מזווגים למדגמיס, t(l,4 ) = 2.82 ,(Garrett &  Woodworth. < .ק



 לאישוש הזוכה התרשמות )Ju( טרוריסטית לאלימות בהצדקה ירידה ניכרת השיחה אחרי הלוח, לפי

4( = 3.80 היקשי ,0 5, t ( l. < .להומניות. שהוקנה ביסוד עליה שיש כך, על מעידה בעצם וו מגמה ק 

 המשקל השיחה ולאחר ההומני ליסוד .15 של יחסי משקל השיחה טרם הקנה ,2 מס׳ משתתף לדוגמה,

 שני בין איזון על שמצביע יחסי משקל ההומני ליסוד להקנות נוטים המשלחים מלכתחילה .84ל- עלה

W,(נורמטיבי רקע בעלי אדם בני לאפיין אמורה כזו נטייה ונזק. הומניות -- הרלבנטיים היסודות olf 

2001.(

 חמשה בקרב בהצדקה ירידה מגמת ניכרת לאלימות, ההצדקה מידת את המשקף ,1ה-גז למדד באשר

 לפני ההצדקה מידת אצלו ; 1 ’מס משתתף של בנתונים לראות ניתן לכך דוגמה השיחה. לאחר המשלחים

 .2.67ל- השיפוט בחומרת משמעותית ירידה וחלה )10-0 הם שערכיו סולם גבי (על 7.17 הייתה השיחה

 ההזדמנויות, עשר מתוך בשש למשפחה; שהוקנה היחסי במשקל מה עליית אצלם ניכרת השיחה לאחר

 מאבחנים היינו לא פונקציונלית מדידה ובהיעדר פשוט, מדד הינו R1 סולם המשוער. בכיוון שינוי נמצא

 שצוינו העיקריים המדדים לשני מצטרפים ששני כך העיקריים. המדדים בשני שעלה כפי השינוי את

 ידי על שנמסרו הדרוגים על רגשי באופן השפיעה המדידות שתי בין שקוימה שהשיחה לכך חיזוק ומחווים

המשלחים.

Jim(החזקים במדדים עליה נמצאה משלחים, אצל לסיכום,  MRh,( הפונקציונלית, מהמדידה הנגזרים 

 של סוג המפגעים. משלחי באוכלוסיית יחוד שיש לראות ניתן בדירוגים. תווזה יש החלשים במדדים ואפילו

 שהוקנה במשקל עליה ובעצם אנושיות של ניצוצות לראות ניתן אולם מאד, ואכזרית חמורה עבריינות

 ברמת השיחה) (לאחר לתזוזה לגרוס ניתן כי ללמוד ניתן מכאן המשלחים. עם השיחה לאחר להומניות

 בשני לקורבן ביחס ביטוי לידי הבא ההומני ליסוד הניתן היחסי במשקל גם המתבטאת אנושיותם,

Jim( העיקרים המדדים  MRh.( את מזכיר הדבר המשלח, של בחייו שונים עניינים בין הפרדה מסתמנת 

 גברית, אריסטוקרטיה היה ״הס״ס :הריכוז מחמת למפקדי ביחס ),47 עמי ,1987(שגב ידי על נאמר אשר

 ובעונה בעת הכל ורומנטי רגש עקר ודוגמאטי, פרגמאטי וסנטימנטלי, ברוטאלי צבאי: מסדר

לגבריות״. נעורים של ארוטי אלימה...ופולחן לאומנות עצמיים, ורחמים יהירות־שחץ של אחת...תערובת



רוצחים

 קטגוריות משבע אחת בכל העיקריים התכנים של ההופעה שכיחויות מוצגות 3 בלוח איכותני. ניתוח

 המשפחתי בעניין במיוחד רב עיסוק נמצא החצחים בקרב השיטה). בפרק ראה ;תוכן ניתוח פי התוכן(על

 ניתן מוסריים. לעניינים מאשר פחות אן למשפחה, חשיבות הקנו המשלחים שגם לציין ראוי ב׳). (קטגוריה

 ההורים, של המרכזי מקומם את המדגישה המסורתית, הערבית לתרבות מתקשר שהדבר לשער

 אמא זה לי חשוב הכי אדם ״הבן :6 מס׳ משתתף שאמר כפי כלפיהם. לילדים שיש המוחלטת והמחויבות

 הביעו ובעיקר לילדיהם הגעגועים את גם ציינו הרוצחים כסף...״. ולשלוח לעבוד לה, לעזור נכון שלי...היה

 ״הילדים : 7 מס׳ משתתף מדברי שעלה כפי הבסיסיים, צורכיהם מסופקים אם ותהיה לשל(מם, דאגה

 אני אם אדאג, אני דואג, אני קשה, הכי זה ולמי גבר, ילך איפה ילד הילדות, גרוע יותר גברים, הם בשבילי

 אחד אף בפנים אני שלי, לאחות שלי, לאמא שלי, לאבא המשפחה, לכל עוזר אני בחוץ ידאג. מי אדאג לא

לי״. עזר לא

3 לוח

הרוצחים* מחמשת אחד כל אצל תוכן ניתוח תוצאות שכיחויותשל

ז
א״ח
פלילי

ו
אב חסר

n
נחיתות

ך
דילמות

ג
פליטות

 . ב
משנחה

א
מוסדיות קטגוריה:

VOVTKJO
24 5 5 7 0 15 3 6
12 2 0 11 0 33 9 ך
15 6 3 5 2 42 1 8
21 6 2 3 10 53 4 9
29 3 0 9 5 29 5 10
15 S 3 7 S 36 4 חציון:

לשמאל מימין השופטים בעיני חשיבותם סדר פי על מדורגים התכנים *

 לאבא ילך לי מפריע מישהו אם שלי ״אבא :לדוגמה פעמים. (!) 37 הופיע זה ערך 9 מס׳ משתתף בדברי

 האב מבסוט״. דוגרי ושהולך הולך, שלך(המשתתף) pשה יגיד שמישהו הדם, לו נשרף היה שלי אבא שלו,

 לו. מתאימה לא שנשא האישה כי נמצא המובנים, בכל המשתתף של חייו את מארגן אשר כגורם מוזכר

 לחיות כבוד ״זה :פעמים) 38( 10 מס׳ משתתף בחיים. אותו לסדר מנת על אחרת אישה למצוא לו סייע האב

באמא״. פוגע אתה כאילו אמא, את לעזוב וישר להתחתן אצלנו אסור זה וחצי, שנה שנח, אמא עם

 מקומם את בעיקר ציינו המשלחים מהמשלחים. יותר גבוהה בשכיחות המשפחה את הזכירו הרוצחים

 לבני והערכה כבוד הביאו כי והדגישו למשפחה. ולסייע אחריות לקחת שלהם הנכונות במשפחה, המרכזי

להם ולעוור עליהם להשגיח המשפחה בני נדרשו שבו מצב תארו אשר לרוצחים בניגוד ואת משפחתם.
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 האג של לחסרונו חשיבות ייחסו הללו שניהלו. העברייני החיים אורח בגלל היומיום, בחיי בהתארגנות

: 8 מסי משתתף כדברי ראויה. להתנהגות ברורים גבולות בפניו ולהציב בנו על להשפיע יכולתו לאי בבית,
1

 ממני גדול יותר אחד אח לי יש שומר, עובד היה שלי ...אבא81ב- נפטרה ואמא שנה 12 לפני נפטר ״אבא

 עובד, לא עובד - אותי שאל לא אחד אף ספר, מבית בורח הייתי לו, אכפת היה לא שלי אח בחורות, ושתי

 :פעמים) 70{ 6 מס׳ משתתף כדברי פלילי. חיים לאורח הרוצחים ידי על ניתנה רבה משמעות הכסף״. איפה

 להיות לגנוב, רוצה הייתי לא כסף, ולקבל לעבוד ישר, דרך להמשיך רוצה הייתי קשה, לי היה ״...הגניבה

סוהר.״ בבית שאני לי קרה דווקא אבל שלי, החיים את הזה...הרסתי הדרך את אוהב לא גנב.

 לה שיחסו המרכזית והמשמעות המשפחה עיקריים, תכנים שני בלטו הרוצחים של בדבריהם לסיכום,

 של בסופו אותם הוביל התייחסותם פי על אשר חיים אורח ),15(פלילי חיים ואורח פעמים) 36 (הופיעה

 הם שאף העובדה למרות הפליטות, לנושא התייחסו לא כמעט הרוצחים למשלחים, בניגוד לרצוח. גם דבר

פליטים. ממחנות באו

 בראיון המגמתית השיחה לפני משתתף, כל ידי על שניתנו לדירוגים מתייחס זה ניתוח כמותני. ניתוח

 מגמה מסתמנת לא להומניות, שהוקנה היחסי המשקל את המשקף ,MRh-n מדד פי על ולאחריה. השני

 הפחתה - הפוכה מגמה חלה אף ,9ו- 7 ‘מס משתתפים, שני אצל השיחה. בעקבות שינוי של ברורה

MRIki בדבר ההתרשמות זה. במדד תזוזה הייתה לא כמעט ,8ו- 6 ‘מס נוספים, משתתפים שני ובקרב 

t,4( > 1 מזווגים, למדגמים t מבחן תוצאות ידי על נתמכת זה במדד ממש של תזוזה היעדר ( l. לעומת 

0( משמעותית ירידה חלה )Ju( לאלימות בהצדקה זאת, 5. < p,( המשלחים, בקרב שנמצאה לזו דומה 

3.76 = )4,t ( l. ,בשני ניכרת לא ממש של תזוזה השיחה; אחרי תזוזה שמשקף היחיד הינו זה מדד ברם 

 של בשיפוטיהם אינטגרטיבי לא משהו יש העיקריים, המדדים שני פי על ככלל, ).t > 1( הנוספים המדדים

 אחר. לכיוון והשניה אחד לכיוון מסתכלת אחת עין :סרטר פרופיל מעין הרוצחים,

4 לוח

ס,’הרוצח מקבוצת במחקר משתתפים חמישה אצל שיפוט וחומרת להצדקה שהוקנה יחסי משקל ערבי

ו השיחה ואחרי לפני

RI II Ju MRh
איורי למי m< לסני איורי למי איורי למי משתתף

0.43 0.67 100 055 055 3.33 500 100 100 6
0.17 100 100 0.82 100 5.77 5.88 0.80 0.88 7
023 100 0.97 0.91 100 3.88 422 100 0.97 8
050 100 1.00 0.83 100 339 4.77 066 0.® 9
0.73 067 ICO 0.69 050 220 3.72 050 0.33 10

► פליליים קל

אי ניתוח

 ניתו! במסגרת

 שבעה! רואינו

 לו סרבו מחם

 1 המרואיינים.

 (חציון גבוהה

 כש עכשיו ״עד

 ל! ביותר...אני

יום, יום אמא

5 לוח

שביחויותשלו

קטמייוז:
משתתף

מס׳
11
12
13
14
15
16 
17

הציונים

נ התכנים *

 1 מדובר

 לו געגועים

 למשלחים.

 t אוהב לא

 חייו אורח

 ב בהחלט

 0(עבריני

אמא את
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קלים פליליים

 זוהו אשר הקטגוריות משבע אחת מכל תכנים של ההופעה שכיחויות מוצגות 5 בלוח איכותני. ניתוח

 הראשון, המפגש במסגרת הקלים. פליליים המשתתפים של האישיים התמלילים של תוכן ניתוח במסגרת

 שניים ראשון. מאסר עונש המרצים אסירים על מדובר הקלים. הפליליים מקבוצת משתתפים שבעה תאינו

 שבעה כל בחשבון נלקחו איכותני ניתוח לצורך התפעול). ביצוע נוספת(לצורך פעם להתראיין סרבו מהם

 בשכיחות הופיעו המשפחתית והסולידריות המשפחה לרוצחים, בדומה זו, קבוצה בקרב גם המרואיינים.

 :פעם) 50 הופיעו אלה תכנים (אצלו ,15 מס׳ משתתף בדברי לראות ניתן לכך דוגמה ).33 - (חציון גבוהה

 הטוגה בדרך בחיים ואמשיך לאמא היד את אנשק ואבא, אמא את אראה הביתה אחזור כשאני עכשיו ״עד

 של היד את ומנשק הולך אני מרגיש. אני זה קטן. ילד כמו אמא, בלי בקר ארוחת אוכל לא ביותר...אני

ספר״. לבית משהו חסר האם האחיות את שואל לשכונה, הולך אני אם אפילו יום, יום אמא

5 לוח

pניתור תוצאות של שביחותת m t הקלים* הפליליים משבעת אהד בל אצל
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דילמת
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פליטות
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משתתף
מס׳

12 0 0 2 0 29 0 11
1 6 2 13 0 43 9 12

40 14 4 11 0 33 12 13
10 13 6 0 0 23 0 14
0 0 1 3 0 50 7 15
4 0 5 5 0 43 4 16
5 30 5 14 2 44 6 17
S 6 4 5 0 33 6 הציונים

לשמאל מימין השופטים בעיני חשיבותם סדר פי על מדורגים התכנים *

 ובעיקר כליאה מכאובי בשיחה והביעו המאסר, עם לראשונה מהבית שהתנתקו במשתתפים מדובר

 ובניגוד הרוצחים כמו עבורם, בעיה היוותה לא הפליט הוויית בפרט. ולאם בכלל למשפחה געגועים

 אחד...אני מאף לי איכפת .לא .אנתיפאדה. על חושב ״לא : 17 מס׳ משתתף דברי חם מאלפים למשלחים.

 ניהול בבית״. אוכל אין תעבדו׳ לכם), מלכם(מה בשקט, תשבו עושים. משוגעים זה אינתיפאדה, אוהב לא

 אך התצחים, קבוצת בקרב מאשר פחותה במידה הקבוצה, חברי של בדבריהם בלט סלילי ה«ם אתה

 חיים סגנון על רבות שסיפר ,13 מס׳ משתתף בדברי לראות ניתן לכך דוגמה גבוהה. בשכיחות בהחלט

 משגע נרקומן, עובד לא לעצמו, עזר לא עובד, לא שלי ״אח רבה: חשיבות לכך יחס ואף פעם), 40(עבריני

אחר אח רכב גניבות על יושב שליש. קיבל לא בחיפה, בהוסטל אחר בכלא. אני שנה לי ויש שלי. אמא את
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□ שלוש אחר...לפני לכלא הלכה שבוע כל אמא שנים 15וטריפים... אקסטות על בכלא  בכלא שלוש היינו שני

ספר...׳׳. לבית הולך לא זה שותה, זה גונב, היה זה לכלא, נכנסנו שלי...כולנו הקטן האח גם

□ חמישה  סביבה בהשפעת או אישית יזמה מתוך עבריינים לחיים נחשפו הקבוצה מקרב משתתפי

 בניהול הובילה הרוצחים קבוצת נורמטיבית. משפחה בקרב חיו אשר למשלחים בניגוד זאת עבריינית.

 הקלים הפליליים קבוצת מכן לאחר ),15 - (חציון הללו התכנים הופעת שכיחות מבחינת פלילי חיים אורח

דילמות. מאוד מעט העלו הקלים הפליליים ).3(המשלחים האחרון ובמקום )5(

 שהיה משום או זה של מותו בשל אם אב, של לחסרונו רבות התייחסו הרוצחים, כמו הקלים, הפליליים

 בבית היה לא -, טוב לב לו יש אך מרביץ היה ״אבא : 17 מס׳ משתתף כדברי שונות. ובבעיות פשע בחיי שקוע

 ציינו אשר מהמשלחים בשונה זאת לו«. לתת רוצח כסף, לו נותן הייתי להשתמש(בסמים), כסף תצה ;שלו

בטחוני. רקע על כליאתו או פטירתו בגלל האב של היעדרותו

 המובנת הקטגוריה, למעט הקטגוריות, ברוב והרוצחים הקלים הפליליים בין דמיון ניכר לסיכום,

 בולט חללו הממצאים לאור הראשונים. בקרב אינטנסיבי פחות שהינו פלילי, חיים אורח של מאליה,

 המשלחים של המוסרית הייחודיות נורמטיבית. נראית המוסרית תשתיתם שכן המשלחים, של ייחודם

 נחיתות. ותחושת דילמות פליט, של הוויה מוסריות, :לכן קודם שפורטו הקטגוריות בארבע משתקפת

ביותר. רבה יחסית בשכיחות הופיעו הללו התכנים אצלם

 שני השיחה. ואחרי לפני משתתף, כל ידי על שניתנו לדירוגים מתייחס זה ניתוח אופן במותני. ניתוח

 ).Ju(הפוגעני למעשה ההצדקה ומידת )MRh(להומניות שהוקנה מדד :כדלקמן הינס, המרכזיים המדדים

□ הפליליים קבוצת מבדיקת שהתקבלו הממצאים מניתוח  ביצוע טרם השונים הסולמות גבי על הקלי

 לעומת ק, > .05 ,1)1,4( = 2.53״ )MRh( כהומניות ירידה סותרות: מגמות מסתמנות ולאחריה השיחה

□ ק. > .t(l,4) = 3.21 -- (Ju, 05(לאלימות בהצדקה ירידה כלשהי. תזוזה השתקפה לא האחרים במדדי

6 לוח

 הפליליים מקבוצת במחקר משתתפים חמישה אבל שיפוט וחומרת להצדקה שהוקנה יחסי משקל ערבי

השיחה ואחרי לפני הקלים

RI II Ju MRh
פעם אחרי לפני אחרי לפגי אחרי לפני אחרי לפני ף ת ת ש מ
0.50 1.00 1.00 0.67 0.59 4.78 4.11 0.30 0.88 11
0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 0.44 3.17 0.75 0.94 12
0.50 1.00 1.00 0.77 0.91 1.55 4.44 1.00 A יי'



 בקרב שנמצא למה תואמת הקלים הפליליים בקרב אלימים אירועים של בהצדקה הירידה מגמת

 הייתה מקרים בשלושה שרק לראות ניתן )II(תלוי הבלתי והסולם )RI( היחסי הסולם לגבי הרוצחים.

 עליה ניכרת בקרבם אשר המשלחים אצל כמו לא זאת, למשפחה. ייחסו שהם בחשיבות מינורית עליה

המשפחה. של בחשיבות לירידה הובילה השיחה שאצלם לרוצחים ובניגוד למשפחה, שהוקנתה בחשיבות

 היו מראש ראשון. מאסר עונש ריצו קלים, הפליליים האסירים שקבוצת העובדה רקע על לבסוף

 להומניות שהוקנה היחסי המשקל את יצגו אשר במדדים גבוהים זו לקבוצה המשתייכים המשתתפים

)MRh,( בדומה וירידה, היפוך מגמת אלא שצופה, כפי המוסרית ברמה עליה ניכרה לא השיחה לאחר אולם 

 ברורה מגמה ניכרה העבירה, חומרת בשיפוט ביטוי לידי הבא ההצדקה מדד לגבי הרוצחים. למשתתפים

 הקלים, והפליליים הרוצחים המשלחים, הקבוצות מכל המשתתפים כלל בקרב ההצדקה, ברמת ירידה של

 הבדיקות שתי בין שוני ניכר שלא כך מרכזי, ומקום גבוה יחסי משקל ניתן מראש למשפחה ששוער. כפי

 כחלק עצמם רואים והם עבריינית זהות אימצו לא עדיין הקלים הפליליים כי נראה ).‘לאחרי ‘לפני’(

 של במונחים בהומניות ירידה ~ הקלים ולפליליים לרוצחים משותף מכנה מסתמן הנורמטיבית. מהחברה

 כפולה תזוזה ניכרת שאצלם המשלחים, מהם שונים טרור. הצדקת של במונחים כהומניות ועליה שקלול

לקורבן. הומנית התייחסות לעבר

הממצאים עיקרי סימם

 התפלגות .7 בלוח מוצגים המשתתפים קבוצות שלושת עבור וטווח) (חציון קבוצתיים סטטיסטיקים

־ הקטגוריות שבע מתוך בארבע המשלחים של ייחודיותם על מצביעה בלוח השכיחויות  מוסריות, ־

 של המוסרית האורינטציה בין הבדל נראה מדד, בתוך אנכית, בהתבוננות ונחיתות. דילמות פליטות,

 המדידה סיכום מוצג 8 בלוח ).6( הקלים והפליליים )4( הרוצחים של זו לבין ).18 חציוני (ערך המשלחים

 המדדים פי על נקבעו החציון ערכי המשתתפים. מקבוצת אחת לכל חציון ערכי של במונחים הכמותנית

 והפליליים הרוצחים האחרות, הקבוצות לשתי ביחס המשלחים של ייחודיותם בולטת בלוח הכמותניים.

 ידי על זה ליסוד שהוקנה מזה .)76 - (חציון נמוך משקל להומניות שהקנו המשלחים, אצל הקלים.

 שתי אצל נמצאה הפוכה מגמה .).88( זה ליסוד שהוקנה המשקל עלה .),88( הקלים והפליליים הרוצחים

 (לפני קלים ופליליים .)80 השיחה ואחרי .88 הם השיחה לפני חציון (ערכי רוצחים האחרות: הקבוצות

 אלימות הצדיקו גם הללו המשלחים. של ייחודיותם את מבליטה זו מגמה .).75 השיחה ואחרי .88 השיחה

 בניגוד ),3.25(זו בהצדקה משמעותית ירידה חלה השיחה ולאחר )5.28 - ביותר(חציון רבה יחסית במידה

האחרים. למשתתפים



 ההצדקה ברמת ירידה - הקבוצות בשלושת דומה מגמה התגלתה ),Ju(השני הפונקציונלי למדד באשר

 לאירועים ההצדקה במידת ביותר הגדולה הירידה ניכרת המשלחים בקרב זאת, עם אלימים. אירועים של

 השיחה ולאחר 5.28 היתה השיחה לפני החציונית (הרמה וילדים נשים היו הקורבנות שבהם האלימים

 הסולם פי על ).MRh( להומניות שהוקנה המשקל עם אחד בקנה עולה זה מדד למשלחים ביחס ),3.05

 המשפחה של בחשיבות עליה הפלילי, הרקע בעלי אצל כמו שלא המשלחים, אצל ניכרה ),11(תלוי הבלתי

 האימתני בניתוח שנמצאו למגמות מצטרפים הללו הממצאים ).73 ולאחריה .67 השיחה לפני חציון (ערכי

המשלחים. של המוסרי ייחודם את משקפים והם

7 לוח

 מקבוצות אתת כל אצל וטווח חציון ערכי נונפרמטריים, סטטיסטיקים חאיכותנית: הסדידח סיכום

‘המשתתפים

פלילי א׳׳ח אב חסר צחיוטת דילמות פליטות משפחת מוסריות

3 6 13 14 16 17 18 משלחי
8 14 27 15 20 4 6 28 ס;

(8-0) (15-1) (30-3) (27-12) (31-11 (57-11) (44-16) (n=5)
15 S 3 7 5 36 4 הצחים:
17 4 5 8 10 38 8 (n=5)

(29-12) £6-2) (5-0) (11-3) (10-0) (53-15) (9-1)
5 6 4 5 0 33 6 פקלנת

40 30 6 14 2 27 12 <h7(40-0)(־ (30-0) (6-0) (14-0) (2-0) (50-23) (12-0)

23 17 20 26 21 86 28 סוד׳ב:

טווח ערכי מייצגים קטנים מספרים ;חציון ערכי מייצגים גדולים מספרים *

8 לוח

*המשתתפים מקבוצות אחת כל אצל ם ני ו חצי של במונחים ת תני חכמו חטדירת סיכום

MRh JU H RI

פעם אחרי לפני אחדי לפני אחדי לפני אחרי לפני קבוצה

0.5 0.67 0.80 0.73 0.67 *3.05 5.28 *0.88 0.76 משלחים:
*0 n=5

0.4 1.00 1.00 0.82 1.00 *3.39 4.77 0.80 0.88 רוצחים:
3 n=5

0.5 1.00 1.00 0.74 0.83 *1.78 3.39 *0.75 0.88 ♦ סליליים
0 n=5
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פללי דיון

המשלחים של מוסרית ייחודיות

 עבריני רקע בעלי לאסירים בהשוואה מתאבדים, משלחי של מוסרית ייחודיות ניכרת הממצאים, פי על

 היא המשלחים של המוסרית תשתיתם כי נראה ראשית אפיונים. שני וו לייחודיות קונבנציונלי.

 שיחותיהם במהלך כי לציין ראוי המשלחים של המוסרית הייחודיות הבנת את להעמיק בכדי נורמטיבית.

 שבעיניהם הפליליים לאסירים בניגוד זאת, דומיננטי. כגורם הפליט הוויית הסתמנה המראיינת עם

מרכזי). פחות היה המשפחה של מקומח המשלחים ביותר(אצל חשובה המשפחה

 לקורבן, לגיטימציה וניתנה אנושיים ערכים הובלטו שבה ואינטנסיבית, ארוכה שיחה לאחר שנית,

 שתי אצל השיחה לאחר בהומניות לירידה בניגוד זאת, להומניות. המשלחים שהקנו בחשיבות עליה ניכרה

 זו תמונה לאלימות. וזהצדקה ברמת ירידה גם חלה האחרים העבריינים אצל האחרות. העבריינים קבוצות

ומשפחתית. אישית מפסיכופתולוגה נובע העניין כי יתכן אנושיותם, למידת באשר מאוזנת לא

 מן נוראים? כה למעשים אחריות נורמטיבית מוסרית תשתית עם אדם שלבני יתכן איך שאלה מתבקשת

 יהודים כלפי ואף ישראלים'(ציונים) יהודים כלפי עמוקה עוינות חשים הם כי עולה המשלחים עם השיחות

 יצרה המשלחים של זו תחושה כי מסתמן לגיטימי. הכל ולכן הפגוע הצד שהוא מרגיש משלח בכלל.

 היה שלא נראה נורמטיבים. מאנשים וגם מעבריינים השונה המשלחים, בקרב ייחודית מוסרית תשתית

 כלפי משהו לחוש לו ולגרום הרצחניים למעשיו המשלח את שהוביל התהליך את לשבש היה שיכול גורם

 בקרב השמחה גילויי את להביא ניתן הללו המעשים קורבנות של לדה-הומניזציה כדוגמה הקורבנות.

).11-9-01(ובארה״ב )9-8-01(בישראל במיוחד הרצחניים הפיגועים לאחר הפלסטינים

 דו- מוסריות מגלה המשלחים של מוסריותם את לייצג האמורים הנתונים מכלול על מעמיקה התבוננות

 עולמם שבמרכז המוסריות בדילמות המתבטאת נורמטיבית, מוסרית תשתית נראית אחד מצד קוטבית.

 הובילו אשר קיפוח) ותחושת (פליטות נורמטיביים אינם אשר תכנים עלו השני ומהצד למשפחה, וביחס

אלים. אנטגוניזם של לכיוון המתועל שונה מוסרי ליסוד

 כלולה איננה למוסריות, מאשר נמוכה חשיבות לח הוקנתה אשר המשלחים, בקרב הפליט הוויית

 מוסרי בשיפוט כרוכה זו חווייח ),1988( אדד של במונחיו רגילים. אדם בני של נורמטיבי מוסרי בפרופיל

 לציפיות שמתאים באופן לפעול בנטייה כרוך כזה שיפוט אינטרסנטי-חברתי. שיפוט - יחסית נמוכה ברמה

 מאוד, דתיות אוכלוסיות בקרב גם זו תופעה לראות ניתן אדד, פי על באלימות. ולנקוט הסביבה של

 Rest, 1986; Rest, Thoma, (כגון: רסט פי על דתי. שיפוט מפני אישי מוסרי שיפוט המבטלות

1997 ,Narvaez Bebeau,( חוויית שיפוט. אופני של במגוון להשתמש בה מהנוקטים מונעת זו גישה



 השיחות במהלך שיקפו המשלחים מאוד. עליו והשפיעה המשלח של לחייו רציף באופן חלחלה הפליט

 כעס רגשות בין גומלין פעולת ישנה כי נראה משפחתם. בני ומצב מצבם עם להשלים מוכנים שאינם תחושה

2( טרוריסטים ידי על החלטות קבלת תהליך במסגרת וחשיבה 0 0 0 ,Schwarz.(

 מעשים עשו זאת בכל כיצד המשלחים, של המוסרית בתשתיתם מרכזי מקום תופס נורמטיבי יסוד אם

 בהוויה שרויים שאינם נורמטיביים אדם בני שמאפיינת מזו שונה שלהם המוסריות כי נראה מחרידים? כה

 לשנאה שהוביל יסוד אותו הוא רצחנית לעשייה המשלחים אצל שהוביל מה הנראה, כפי פליטים. של

 המשלחים של המוסרית התמונה כי מסתמן שלהם. כקורבנות חשים שהם אלה של ודה-לגיטימציה

חברה. בכל רגיל אדם של נורמטיביות מאפיינים אינם אשר ואלים, נורמטיבי -- יסודות משני מורכבת

 היסודות שני של בהקשר אלא נפרדים, ליסודות באשר משמעית חד איננה אשר כללית תמונה מצטיירת

 כיצד — המתבקשת לשאלה חוזרים אנו אחת. בכפיפה הדרים קטבים של מוסריות מסתמנת ביחד. דלעיל

 יכולה לא אחת מוסרית מערכת בתוך לכאורה, אחת? מוסרית מערכת בתוך מסתדרים הללו הקטבים

 עבור השערה בחזקת גם (שהיא הנחה מתבקשת אנושיות. וחוסר אנושיות בין מהותית סתירה להתקיים

 שימוש ידי על מתוחזק להיות אמור כזה חיץ ביניהם. עביר בלתי חיץ היווצרות בדבר המשך) מחקרי

19 ;1989 (אדד, וניטרליזציות ברציונליזציות 57 ;Sykes &  Matza.( נוצר היה אם מוסרית מבחינה 

רצחנית. טרוריסטית עשייה המונע קצר מתהווה היה הנראה כפי הללו, הקטבים שני בין חיבור

 נטייה נמצאה ,1982 לבנון, מלחמת בזמן בטחונית במסגרת נבדקו אשר מחבלים שבקרב לציין ראוי

 בהשתייכות בסיסי צורך לטרוריסט הזולת. לרגשות אטימות גילוי תוך בבעיותיהם, הזולת את להאשים

 המבנה בנוסף, שלו. המוסרית בתשתית האלים היסוד לגיבוש תורמת אליה משתייך שהוא הטרור וקבוצת

 קיימת כאן. הנדון החיץ של מרכזי מרכיב להוות אמור המוסלמית הפלסטינית החברה של החברתי־דתי

 תחושות המערבית. החברה בהישגי קנאה ישנה ),2001 (עג׳מי, המערב ידי על וקיפוח נחיתות תחושת גם

 אגו יצירת באמצעות זאת, ).1989 (אדד, אלימה התנהגות להצדקת מניע ככוח לעיתים משמשות אלה

מד גאולת מעין קולקטיבי,  של ותחושה אישי סטטוס כבוד, משפחתו ולבני למשלח המקנה השבט כ

 היסודות שני בין החיץ את המתחזקת מוסרית לתפיסה מאיץ מהווה לאיסלאם השיבה העצמי. העצמת

 הדברים ויהודים. ישראלים של ודה-הומניזציה דה-לגיטימציה ביצירת משתקף שהדבר כפי אותו, ומגבה

 היסוד את יוצרת התרבות כי להניח סביר ככלל, המשלחים. עם הראשונה בשיחה ספונטני באופן עלו הללו

יותר. רגשי הנראה כפי הוא לאלימות המוביל היסוד של מקורו הטרמטיבי. המוסרי



טרוד הגדרת

 גאשר עקרונית לשאלה חזקה זיקה פליליות עבירות בגין האסורים לבין המשלחים בין שנמצא לשוני

19( ג׳נקינס פי על הטרור. למהות 80 ,Jenkins( בניגוד זאת, אידיאולוגיה. של ביסוד הוא טרור של ייחודו 

 אך אידיאולוגי או פוליטי מניע רקע על פשע הוא טרור לפיו אשר אישית), תקשורת ,2000-9-4(לנתניהו

 הפסיכולוגי הצד את הדגישה )Crenshaw, 1978(קרנשאו שלו. העבריינית המהות את משנה לא הדבר

 חוסר תחושת את המעצימה ופאניקה, ביטחון לחוסר המוביל הודאות חוסר ואת טרוריסטית הפחדה של

המצב. הבנת על ומקשה הקורבן של האונים

 וחוסר סדר חוסר של אווירה יצירת היא טרוריסטיות קבוצות של מטרתן ),Merari, 1993(מררי לפי

 הוא לשיטתם וסדר. חוק להשליט יכולתה חוסר ואת הממשלה של ידה אוזלת את תמחיש אשר ביטחון,

 בשנים שאירעו הרצחניים בפיגועים לכך דוגמה לראות ניתן ).chaos( תוהו׳ של ׳אסטרטגיה קורא

 ובמסעדת )1-6-01(אביב בתל בדולפינריום הפיגועים כגון אדם, הומי במקומות ישראל במדינת האחרונות

 והג׳יהאד החמאס של האידיאולוגים ידי על הודגש הפיגועים ביצוע לאחר ).9-8-01( בירושלים סברו

 דימוי את לערער הייתה מגמתם ישראל. לעם ביטחון יביא לא ישראל), ממשלת שרון(ראש כי האיסלאמי

וייאוש. אונים חוסר לתחושת להוביל ובכך ישראל עם בעיני הביטחוני המעוז

 של הצורך נראה זה במקרה גם ).11-9-01(ובפנטגון התאומים במגדלי הטרור בפיגועי נראה גם כך

 זולאיקה האירועים. פני לנוכח אונים, וחסרי אישים כחדלי ונשיאה הברית ארצות את להציג הטרוריסטים

)1992 ,Zulaika( הוא שרצון עצמו משכנע והוא להשגה, ניתנות שמטרותיו תפיסה לטרוריסט כי ציין 

 אותו דוחפים והאידיאה שהרצון כך האובייקטיבית, המציאות פני על זו בדרך מדלג הטרוריסט יכולת.

 הרצויה. התוצאה של דימוי ידי על מונע הוא סיכונים. מול סיכויים בהערכת יעסוק לא טרוריסט לפעולה.

 ואומלל מרופט ערך, חסר תשוש, הוא כאילו מהלך ״הוא כזאת: דמות לתאר מיטיב )2 עמ> ,2001(קונרד

בעולם.״ מחודשת רוח-חיים להפחתת ולייאוש לטירוף הקורא שלו, הרעיון בפשטות ונורא איום אבל

תיאורטיים היבטים

 ידי על שמוצעת זו כגון מתאימה, המשגה דורשות המשלחים בקרב מוסרית קוטביות בדבר המסקנות

 מבוסס שלב כל כאשר בשלבים, מתפתחת הפרט מוסריות זו גישה פי על התפתחותית. הקוגניטיבית הגישה

& Colby,. 1997(קודמו על  Kohlberg, 1987; Rest, et al.( המשלחים של שמעשיהם מכך נובע 

של המלל זה, פרק בתחילת שצוין כפי אולם, (אינטרסנטית-חברתית). ירודה מוסרית רמה משקפים



 כפועל זו התאמה אי לקבל סביר עברייני. חיים וסגנון פלילי נפש הלך בעלי אנשים מאפיין לא המשלחים

מוסרית. והתנהגות מוסרי שיפוט בין לקשר הגישה של ליכולתה באשר מגבלה של יוצא

 על משפחתם, ועל עצמם על דיברו הם מניפולציה. כל נעשתה לא המשתתפים עם הראשונה בשיחה

 של בחירתם כי נראה זה תוכן בסיס על ללבם. הקתבים דברים ועל שלהם ויומיומיות מוסריות דילמות

 מוביל שלהם הדתי הבסיס חיים. הם שבה המציאות ידי על מושפעת רצחני חיים באורח המשלחים

 ועל התנהגותו על משפיעה איננה המסורת אשר לחילוני בניגוד זאת, מסוימים. מוסריים צופנים להפנמת

).1989 ולסלוי, מוסרי(אדד שיפוט מבצע הוא שבו האופן

 זו גישה הנוכחי. המחקר לממצאי מושגית תשתית לספק ביכולתה מוגבלת הקוגניטיבית שהגישה מכאן

 של המוסרית במערכת - ורגשי קוגניטיבי - יסודות שני של לקיומם באשר הנחות בתוכה כוללת אינה

2( פיזארו ).1987(אדד ידי על המוסריות בהמשגת כלולות כאלה הנחות הפרט. 0 0 0 ,Pizarro( אף מציין 

 הנחות בין שילוב על להמליץ ניתן לכן, המוסרי. השיפוט בתהליך לרגש שכל בין דיאלקטיקה שקיימת הוא

2(ופיזארו )1987(אדד של יסוד 0 0 0 ,Pizarro( לאפשר בכדי התפתחותיות קוגניטיביות יסוד הנחות לבין 

למשלחים. באשר הנוכחי המחקר ממצאי של נאותה המשגה

 קוגניציה של הפונקציונלית התיאוריה ידי על מוצעת הממצאים את להמשיג אחרת דרך

)1996 ,Anderson.( סכימה לשקף יכול המוסרי השיפוט התפתחותו בתהליך רגע בכל התיאוריה, פי על 

 בקרב לביטוי באח כזאת מורכבות הפרט. מוסריות של מורכבות מניחה התיאוריה שונה. מוסרית

 זאת, עם יחד ואלימות. ויהודים ישראלים שנאת ומאידך נורמטיבי מוסרי שיפוט מחד המשלחים.

 ייחודית במתכונת לטפל אפשרות בתוכה כוללת אינה הפונקציונליסטית, הגישה פי על המוצעת המורכבות

הנוכחי. במחקר המשלחים אצל שהסתמנה זו כגון מוסריות של

2( השיפוטית המודולריות השערת 0 0 2 ,2 0 0 1 ,Wolf( לממצאים הולם תיאורטי בסיס מציעה 

 מבוססת שההשערה ההמשגה לפי הקטבים. בין חיץ מפריד כאשר קוטבי, מוסרי שיפוט על המצביעים

 זו, גישה פי על מתבצע. השיפוט שבו ברגע השיפוט, מבצע של ההסתכלות זווית מהי לדעת חשוב עליה

 נתון. בהקשר פוגע-קורבן, כגון ),set-role(תפקיד למערך בהתאם להשתנות אמורה השיפוטית הסכימה

 בקרב הסתמנה אינטנסיבית מגמתית שיחה בעקבות המודולריות, השערת עם אחד בקנה העולה במתכונת

לאלימות. ההצדקה ברמת וירידה הקורבן של לסבלו מסוימת התייחסות המשלחים
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מתודולוגיים היבטים

 של המוסרית ייחודיותם קרימינולוגי. מחקר עבור ערך רב חידוש גלום הנוכחית שבעבודה לציין ראוי

 האיכותנית המדידה וכמותנית. איכותנית -- מדידה אופני בשני שימוש באמצעות נמצאה המשלחים

 משני יסודות בתוכם הכוללים תכנים של גבוהה יחסית שכיחות אצלם חשפה הראשון) המפגש (במהלך

 המדידה מאידך). יוקדת בשנאה הכרוכה קיפוח ותחושת מחד נורמטיבית לעיל(מוסריות שצוין החיץ צידי

 עליה חשפה מגמתיים, מוסריים תכנים בעלת שיחה ניהול ואחרי לפני השני), המפגש (במהלך הכמותנית

מוסריות. של הומניים ליסודות שהוקנתה בחשיבות

 המשלחים. בקרב מוסריות של מורכבת תמונה הפקת איפשר איכותנית-כמותנית במתכונת שימוש

Anderson, 1996; W, 2001 (לדוגמה: לאחרונה עליו שהומלץ יתרון נודע שיטות של זה לצירוף olf,( 

 עם התפתחותית) הקוגניטיבית השיטה (עיקר Verbal-Reasonings הגלומים היתרונות מיזוג המאפשר

 אלמלא להגשמה מגיע היה לא זה יתרון אולם בדבר. הנוגעים של הלשונית המערכת בעקיפת הגלום יתרון

 מדובר קונבנציונליים. בעבריינים המתמקד במחקר נחוצים שאינם הכרחיים תנאים מספר התקיימו

 כלשהו מחקר עם מצדם פעולה שיתוף עולם. מאסרי מספר מהם אחד שלכל במיוחד כבדים באסירים

 כלפי המראיינת מצד מיוחדת גישה נדרשה לאפשרי כזה שיתוף להפוך בכדי אפשרי. כבלתי פניו על נראה

תקף. מידע להפיק מנת על המשתתפים) שאר כלפי גם המשלחים(וכמובן

 עלה והעניין עיניהם לנגד הרצחני הטרור קורבנות את ראו לא המשלחים כי היה נדמה לעיתים

 אירועים של רחבה קשת נדונה שיחה באותה המראיינת. עם השניה השיחה באמצעות רק לתודעתם

 בקרב השינוי השנאה. רווי הרגשי היסוד מה במידת נוטרל בכך הקורבן. עם אמפטיה ׳הוצעה׳ שבמסגרתם

עבורם. מוחשי יותר להיות הפך הטרור לקורבנות שהנזק בכך המרואיינים

המשתתפים של מוסריות ותפיסות הבחנות לזהות איפשרה Verbal-Reasoning של השיטה אמנם

 הפונקציונליסטית הפרדיגמה פי על זאת, לעומת ׳מקובעת׳. תמונה התקבלה אולם השונות. מהקבוצות

 נסיבתי, בהקשר להשפעה המשלחים של ניתנות נחשפה כך תוך־אישיות. מוסריות תזוזות לגלות היה ניתן

. מובהק. עבריני רקע בעלי המשתתפים על הנסיבתית מההשפעה שונה באופן

 איפשרו שהוצגה, כפי המשולבת המחקר ושיטת השיחות במהלך ששרתה הפתיחות אווירת ככלל,

 לעסוק ברצונה אין כי המראיינת הדגישה דבריה בפתח המשלח. של המוסרית האמת לגרעין להתקרב

 הראשון הראיון במהלך הנינוחה והאווירה האמפטיה תחושת עצמם. בהם אלא המשתתפים של בעבירות

של תמונה שהביא משלח אפילו היה ;עיניים בכיליון השני למפגש שחיכו משתתפים היו שבו מצב יצרה



 איפשרה מראיין) מראיינת(ולא עם התנהלה שהשיחה העובדה כי נראה המראיינת. עם השני למפגש ילדיו

בית. בעיניהם סימלה אישה שכן ליבם, את לשפוך צורך במשתתפים עוררה ולפעמים פתיחות יותר

 ניתנה השיחות במהלך המחקר. משתתפי של הפסיכולוגי לעולמם כניסה איפשרה זו מחקר שיטת

 לצד תוסט לא השיחה כי השתדלות תוך דעתם, על שעולה דבר כל לומר המראיינת מצד לגיטימציה

 ובמהלך בעצמם להתבוננות המשתתפים את הובילה והקולחת הנעימה השיחה פוליטי. לויכוח או הלאומני

 שונות. דילמות גם ליבם מעל ופרקו להם, הקרובים ועל עצמם על לדבר הזדמנות קיבלו כי חשו הם חייהם.

 לפי מתודולוגית, דרך פריצת מהווה זו עבודה לדבר. להמשיך עז ורצון טובה תחושה להם נתן אשר דבר

 כן, כמו פסיכולוגי. למחקר ניתנים כבלתי נחשבו כה שעד עבריינים של תקפה לבדיקה דרך שסללה

 מדידה לבין בינה שילוב של אפשרות על ומצביעים הפונקציונלית הפרדיגמה את מתקפים הממצאים

קוגניטיבית. ההתפתחותית הפרדיגמה פי על אימתנית

ישומיות השלכות

 לא ראיה מזווית המשלחים של המוסרית התשתית על אור לשפוך עשויים הנוכחי המחקר ממצאי

 לנוכח המשלחים. של הרצחניים במעשיהם שגלום עבריינות של מיוחד סוג קיום מהם משתמע שגרתית.

 הנגזר המודולריות ועקרון הפונקציונליסטית שהגישה כך על להצביע ניתן זה במחקר שעלו הממצאים

 שימוש במכוון. שקרית תמונה הצגת למשתתף שתתאפשר מבלי מוסרי בשיפוט לצפות מאפשרים ממנה

קונבנציונלי. פושע לבין טתריסט בין והבחנה אבחונית תמונה קבלת לאפשר עשוי בגישה מושכל

 ניתן לכאורה, הנוכחי. המחקר את ששימשה השיטה בסיס על אבחוני כלי בפיתוח רבה השקעה דרושה

 כפי בכלא, מאסר עונשי המרצים טרוריסטים של מעשה׳ ׳לאחר אבחון לצורך רק כזה בכלי להשתמש

 חווים ביותר המסוכנים מהטרוריסטים ניכר חלק פלסטיני, לטרור באשר אולם, הנוכחי. במחקר שהודגם

 באמצעות במיוחד קטלני מוסרי פרופיל זיהוי שלב, באותו כליאות. מספר ולעיתים אחת כליאה לפחות

 לאפיין ניתן follow-up מחקרי בסיס על כן, כמו מניעה. פעולות של נקיטה לאפשר אמור הנוכחית השיטה

 בקרב כאלה אפיונים לזהות ובהמשך הקטבים) בין נתק עם מוסרית קטלני(קוטביות מוסרי פרופיל

 בהשתתפות מיוחד sessions צורך ללא זאת, מודיעיניים. באמצעים המופק מידע בסיס על טרוריסטים

בדבר. הנוגעים

 לא למשפחתם שלעיתים כך על הצהירו שהמשלחים למרות כי עולה בראיונות שהופק המלל מתוך

 משמעותי חלק שלמשפחה הרי ארכי-טרוריסט, של חיים באורח בחירתם על בהחלטה מעורבות הייתה

 בדרך אמו, על דיבר כאשר המשלח את הציפו עזים רגשות ;המשלח של ואישיותו התנהגותו דפוסי בעיצוב

תחמתו הודגשה לאב, באשר המשפחה. למען היומיומי מאבקה על עצומה תודה והכרת רחמים מתוך כלל



 משחר המשלח את ליווה אב, חסן רבים ובמקרים הפטריאכלית במשפחה דומיננטית גברית כדמות

ילדותו.

 (לדוגמה יומיומיות מוסריות דילמות הדגשת ידי על התערבות אופני לבחון רצוי זו מגמה בסיס על

 המשלח. של משפחתו עבור המעשה משמעות של הבולטות הגברת באמצעות ומשפחתיות), אישיות דילמות

 של מבצעים לשליחת המשפחתי המעגל של עקיפה, או ישירה האחריות, חשיפת של במונחים בעיקר זאת,

 רק כאשר וכבוד, חיובית הילה - המטבע של אחד בצד רק אוחזת כיום זו אחריות התאבדות. פיגועי

גופנית. נפגע או נתפס הוא אם הכבד בעונש נושא עצמו המשלח

 נמצאת שמשפחתו המשלח של ידיעה הנוכחי, במחקר שנחשף כפי המשלחים, של המוסרי האפיון לאור

 לבין זו עשייה בין המבדיל החיץ את בקרבו למוטט עשויה טרוריסטית בעשייה עוסק הוא כאשר אתו
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Abstract

This study was deliberated to portray the moral infrastructure o f those (chief perpetrators) 

recruiting suicidal terrorist and send them to deadly terminal missions. The participants 

were Arab prisoners in Israeli jails. Five o f them were chief perpetrators. Another group o f 

five inmates belonged to the category of murderers and the remaining seven were petty 

criminals. Each o f them participated individually in two long-term interviews (excluding 

two members of the latter group). Their verbal responses were recorded subjected to 

content analysis. In the second session the interviewer attempted to mark humanistic 

values, especially those dealing with victims o f  terrorism. The participant’s moral schemata 

were diagnosed before and after the conversation via the method o f functional 

measurement. The findings point to moral uniqueness o f the chief perpetrators in two 

respects: Firstly, a twofold moral profile involving normative component and a 

non-humanistic one, loaded with anti-Israeli feelings. Secondly, a shift towards a more 

humanistic approach toward victims o f terrorism. Theoretical, methodological and applied 

aspects o f the findings are discussed.


